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NAGYBOLDOGASSZONY

Szep.izesmagvarnyelviinkNagy- fejezik ki, mi az rinnepeket a ,,Bol-
boldogasszonvnak nevezi a Sziz- dogasszony"- szem6ly6hez kapcsol-
ant-at. Ezzel a hosszu. de sokatmondo tuk. Igv van nektink, 6s csak nekiink
szoral telezi ki ausnsztus 15. nek. masvaroknak: ..gvertyaszentelci,
M6ria rnennvber rtelenek unnepdt. Lourdes-i. g1'tirnolcsolto. sarlos. K6r-
Nagy es szep n1'dri rinnep ez nrag\ ar nrel-hegf i. har-as. csod6sermii. krs
n6ptnknek. nekiink M6ria-tiszteici ds nagl' Boldo-sasszonvunk. A..bol-
sz6kelyeknek, s annak a 34 egyh6z- dogasszony" kifejezes kapcsol6dik
kcizsegnek, koztiik Csikkarcfalva 6s iinnepi esemenyekhez, szent helyek-
Jen6falva n6p6nek, akik ezen a napon hez, tingyakhoz 6s a terrn6szetben,
egyh6zme- a mindennapi
gy6nkben ,'.1,' :1,1.::,. 

,,,i:. '., '; ' ,,,l.1:'1,.. 6lgtben 6ppen
templombir- ' ,'A nagyboldqgasszonyi.iinnepi,lsientnise szo., aktu6lis ielen-
csrit tarta- noka,Nt,CSED6,IIS!V&N; itekerOpat*i:ptdb6no& dcjkhoz.
nak. Kettcjs szentsz6ki tandcsos. Az rinnep
iinnep ez a ;':,,:1,''::;1945-ben ,sztiletett,Csikszentgyo{gyonr, ab- tartalma: M6-
nap neki.ink ban a krizsegben. amely a millenium eveiben 65 ria mennybe-
Tekercipata- papot es 3 piispok<it adott a kaiolikus hivciknek. vitele. Ez a
kiaknak is, ',': ,,', rleotOgiai tanulmanyait be{bjazve;, f975-ben', hittitok azt az
hiszenekkor ,:::,a,,boldQgeml6kii M6rton ,irot1 'pfispok,, qze*telte igazs6got fog-
van temp- r,papp6 Gyulafeteqvdlon.. Fgntobabb szolg6lati 6l- lalja mag5ban,
lomunk lom6sai:,S26sir6gen; Sepsiszentgycirgy, a mezo- hogy Jdzus
orokimddd- s6gi Katona, Bal6zsfalva. es vegiil Tekercipatak. anyja hal6la
si napja. ahoi 13 6ve lelki gondoz6ja az egyhhzkozs6g hi' ut6n testes-

M6ria veinek. t6l-lelkest6l a
iinnepeink mennyorszdg-
nagy resz6nek megnevez6s6vel egye-
diil6ll6an saj6tos a nyelvtink. Mig a
tobbi nyelvek az iinnep esem6ny6t

baJutott.
M6ria test-szerinti megdicsoiil6-

s6nek hitt6tele, j6llehet azt azEgyhdz
mindenkor vallotta, ar |nylagrijkeletti.
XII. Pius pfrpaaz 1950. 6vi szentdv al-
kalmrival kihirdette, hogy ,,a mindig
sztiz Istenanya, Maria foldi eletpdlya-
jdnak befejeztdvel, testivel-lelkevel a
mennyei dic sris 6gbe felvdtetett. "

Ennek egyik alap oka az Isten-
anyas6g. Szriz teste nem lehetett az
eny6szet martal6ka, mert az isten Fi6t
hordozta. Mbr az egyszeri ember is
meg6vn6 6desanyja test6t az eny6-
szettol, ha tehetn6. Nem teheti. De az
Ur J6zus tehette, 6s meg is tette: Szr-iz
Anyj6t testest6l-lelkestol megdics6i-
tette. ,,Aki a teremtdt, mint gverme-
kit keblen hordozta, annctk ei Itre,,
orcinteben kell laknia"- mondra IJ.,'

HOZT.AD FOHASZKODUNK

Hoz-zhd fohdszkodunk.

Aldott V6dasszonl 'unk.

Boldogsdeo. szen'  Sz:

Kegl 'es . \ i1 i : r ' "

Enr l r i t ' ' : -  '
Faic 1.,," 

-'
L ' t l i  ad l ,  '  :

\

. :

Csedo lsrr .u:



(folytatds a l. oldal16l)

maszkuszi Szent J5nos. S ugyancsak 6
k6rdezi: ,,Hogyan lehetett volna a ha-
lal martaleka az a test, amely az Eletet
foganta?"

A m6sik ok: a Szepl6telen fogan-
tat6s. A hal6l 6s a test feloszlSsa a
btin kdvetke zmlnye. Isten ezzel btin-
tette AdSmot a btin miatt: ,,Arcod ve-
r[t,!k,!vel eszed kenyeredet, amlg visz-
sza nem tdrsz a fdldbe, amib1l lettil.
Mert por vagy 6s porba ttrsz vissza."
Sziz Mhria Isten kegyelmdb6l men-
tes volt az eredeti biint6l, 6s minden
szem6lyes btint6l, teh6t mentesi.ilnie
kellett a biin kovetkezm6nyeit<il is.
Szent Fia nemcsak meg6rizte test6t
a feloszl6st61, hanem a vil5gv6gi fel-
t6mad6st megel6zve, Mhri5;t halilla
rthn a testben is megdicsciitette.

Dr. Jakubinyi Gyorgy 6rsek rir,
Csiksomly6n, a millenniumi 6v meg-
nyit6jSn arra sz6litotta fel a jelenlev6-
ket 6s friegyhhzmegylnk hiveit, hogy
tartsanak lelkii smeretv izsg|latot. Er r e
k6rem 6n is a kedves olvas6t: Tartsunk
egytitt lelkiismeretvizsgfllatot. Mhria
az 69 fel6 vezetl riton j6rt 6let6nek
minden helyzetdben. Akkor is, amikor
boldogasszony lett, 6s akkor is, amikor
a kereszt alatt fhjdalmas any 6v 6 v 6lto -
zott. Vajon mi az 69 fel6 vezet6 irton j6-
runk-e? Oda 6llhatunk-e Sztizany6nk
el6 6s elmondhatjuk-e: N6zd any6nk, a
te utadat kovetjiik, hogy mi is r6szesei
lehesstink mennyei dicsris6gednek.

Szembesiiljiink onmagunkkal,
nlzzijnk 6rtelmiinkbe, lelkiinkbe 6s
sziviinkbe, vizsg6ljuk meg 6letvite-
liinket: nem vezet-e 6letutunk m6s
fel6, mint aSzizany66?

M6ria tiszta archban keresve a mi
arcunk von6sait, teremtsiink vil6go ss6-
got 6rtelmiinkben, alakitsunk ki helyes
lelkiismeretet magunkb an, hogy igaz,
szent, tiszta kereszt6nyek legyiink.
Csak a Mhria 6let6t kovet<i kereszt6ny
tud vigasztalni m6sokat, ad j6 plldht
testv6reinek, 6ri el azt a fens6ges c6lt,
amelyet Isten sz6munkra kitizott: az
orok 6letet. Ehhez eszkozoljon ki sz6-
munkra a j6s6gos Istenanya, akinek
tinnepdre buzg6l6lekkel, 616 hittel, 6s
nagy szeretettel k6sziiliink ercit, kitar-
t6st 6s sok kegyelmet.

MISSZI6R6L
(uToLAG)

Kriztudott, hogy egyhhzkozs6giink-
ben folyo 6v mSrcius 31. 6s 6prilis 4. kozott
misszi6 volt.

A misszi6 sz6 etimol6gi6j6t tekintve
latin eredetii 6s kiild6st, kiildet6st jelent.

Szentir6si megalapozotts6ga J6zus misz-
szi6s parancsa: menjetek el az eg6sz vi-
l6gra, hirdess 6tek az evang6liumo't .. . Ez
a kiildet6s az apostolokra - korunkban
minden kereszt6nyre - vonatkozik.

A mi estetrinkben a kiildet6s /misz-
szi6l a f6p6sztort6l ered, Jdnosi Gell6rt
aly|nak sz6lt, hogy n6lunk hirdesse az
evang6liumot.

Mikor tartanak misszi6t? Nem
gyakran. Olyan tcirtenelmi, vagy t6rsa-
dalmi v |ltozdskor, amely egy kozoss6gre
hat6st gyakorol.

Pl. egy korszak kezdete, vagy v6ge:
/1990-ben: kommunizmus buk6sal
2000-ben: az egyhiz alapit6s6nak 2000.
6vel, 2009 -ben: az erd5lyi egyh6zmegye
alapilSshnak I 00 0. 6vel.

A Misszi6 c6lja: - Visszatekint6s az
elmflt korszakra, annak ki6rt6kel6se 6s a
krivetkeztet6sek levonSsa

Jiiv6ben6z6s, a jov6 megtervez6se
az eltelt id6szak hib6ib6l okulva.

Misszi6 nem csak n6lunk, hanem
Fciegyh6zmegyenk minden templom6-
ban volt. F6p6sztorunk, Dr. Jakubinyi
Gyorgy azlrt rendelte el, mert ebben
az 6vben iinnepeljiik a fi5egyh|zmegye
alapithshnak 1000. esztendej6t, ugyanis
Szent Istv6n kir6ly 1009-ben alapitotta.

Ha visszatekintiink az eltelt ezer
esztend6re k6t 500. 6ves korszakra oszt-
hatjuk:

l. az eIs6 500. 6vet a dics6s6g, a
gyarapod6s 6s a fejl<ides jellemezte.
Ebben a dics6s6ges korban 6pi.iltek
templomaink, telepedtek le a
kiilonf6le szerzetesrendek, alakultak
iskol6k 6s szociSlis int6zm6nyek.

2. a m6sodik 500. 6vet a f6jdalom, a
szenved6s az elszeglnyed6s jelle-
mezte. Allom6sai: 1526. moh6csi
v6sz, torok h6dolts6g, az orszdg
h6rom r6szre va16 szakad6sa, refor-
m6ci6. Ennek hatSs6ra a protest6ns
fejedelmek kiiizt6k Erd6lyb6l a piis-
pokot, szerzetesrendeket. Felsz6-
molt6k kolostoraikat 6s inl6zm6nye-
iket. Tov6bb6: 1848-as forradalom,
Trianoni 6s P6rizsi dikt5tum, mely-
nek kovetkezt6ben Rom6ni6hoz

csatoltak. Szenved6si.inkre a koron6t
a nemzetellenes 6s egyh6zellenes
kommunista rendszer tette fel, mely
6llamosit6sban, egyhSzildoz6sben
es bebortonz6sben nyilv6nult meg.

Y|ltozhst 1989. jelentett, amikor
megbukott a kommunista rendszer, ami-
kor a magyars6g 6s az Egyh|z vissza-
kapta viszonylagos szabads6g6t, vagyo-
nhnak, elkobzott javainak egy r|szbt.

Az 6pitkez6s, a megalapozits hosz-
szantart6 6s f6jdalmas id6szaka ez ugy
az egyhfn, mint az erd6lyi magyarsdg
szhmLra.

Mindezt dsszegezve: frijdalmas a tri-
anoni 6s a phrizsi dikt6tum, a kommu-
nizmus rombol6sa, a jelenlegi gazdashgt
helyzet. A legf6jdalmasabb azonban az,
hogy a magyars6gnak nincs egy egys6-
ges, hosszri trivri jovrik6pe, hogy nincse-
nek olyan karizmatikusvezetciink, akik
az o ssznemzetben gondolkodn6nak.

Ha fiirk6sz6 szemeinket a jiiv6re

szegezzik nagy val6szimis6ggel, azt
mondhatjuk, hogy megmaradSsunkat
h6rom tenyezri biztosithatja:

. ne egy6ni 6rdekekben, hanem kti-
zoss6gi szellemben gondolkodjunk
6s cselekedjiink.

. ne olvadjunk be. Ragaszkodjunk
hitiinkhoz 6s magyars6gunkhoz.

o ne fogyjunk, hanem szaporodjunk.
Dolgaink akkor alakuln 6nak bizla-
t6an, ha a K6rp6t-medenc6ben leg-
al6bb 30 milli6an lenn6nk.

Hogy szSmszerien h|nyan vettiink
r6szt a misszi6ban - nagyon sokan -, nem
l6nyeges. Ezt lehet6s6gnek kell felfogni.
Aki 6lt vele lelkileg gazdagitotta maght.
Aki nem, az lelkileg szeg6nyebb lett.

Tehirt: Mi volt a missziti cilja:
. h6laad6s az eltelt 1000 esztend66rt
. konyilrg6s a kovetkez6 1000 esz-

tend66rt, megmarad6sunk6rt.

Farkas Arpdd pl|bdnos



Ez 6r' mdrjus l2-6n a szomsz6dos
Csikd6nfalv6n tobb mint 5o 6rdeklcido je-
lenlet6ben mutatt6k be a szerzcik a,,Meg-
alkuv6s ndlkiii - Szfz 6ve sziiletett Jakab
Antal" cimti krinyvet . Antnt. azt az eloz6
lapsziimunkban is megirtuk, a centen6ri-
um alkalm6val emlekkonferenci6t 6s t<ibb
helyen konyvbemutat6t tartottak. Ezeken
a ielenl6v6k r6szletesebben ismerkedhet-
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KONYVBEMUTATO DR. JAKAB ANTAL PUSPoXNOT

tek meg a Kiiyenfalviin sziiletett nagy
piispok 6let6vel 6s szenvedeseivel.

Most, augusztus 24-bn lesz 58 eve,
hogy letafi6ztatt6k 6s 13 6vi szenvedesek
6s megal|ztal6sok ut6n 1964. 6prilis 16-
6n szabadult a rabs6gb6l. V6lem6nyiink
szerint, hogy min6l tobben megismerhes-
s6k a piispok 6letritj6t, e nagyszerii kiad-
v6ny nem hi|nyozhat egyetlen magyar
iskola 6s hitoktat6 konyvespolc6r6l sem.

A konyv VI. fejezet6ben megsz6lal-
nak kort6rsai, azok akiket tanitott, akikkel
egyiitt dolgozott, akiket szentelt 6s akiket
lelkip6sztori munk6jukban ir6nyitott. Kci-
zottiik van a napokban elhunyt Sz6kely
Gergely pl6b6nos is, aki 1975-l99okozott
Nagyboldogasszony Egyhinkozslg lelki
atyia volt. Nagyra becsrilt volt ielkip6sz-
torunk az emlitett kcinyvben KUZDOTT,
DOLGOZOTT, SZENVEDETT cimmel
igy eml6kezik a frip6sztorr6l:

. .Jakab Antal  Mdrton Aron ut6n iga-
zi prispoke volt egyh6zunknak, az egy-
hdzert. megszenvedci fcipap vo1t.

Mint ember is Isten krilonleges te-
remtmenye volt, mert anagy tehets6g 6s
tudds nem tette 969oss6. Teo16giai taniir-
k6nt is meg6rt6en viszonyult di6kjaihoz,

6s piispokk6nt is tudott nagyon kedvesen
a n6p nyelv6n besz6lni.(...) Tizenh6rom
6vet szenvedett a bcirtrinben, m6gis b6-
multuk, hogy milyen 6leter6snek trinik,
nem ldtszik rajta a bcirtcin nyoma.

Mivel kispapi 6veimben a beteggon-
doz6s nagyon sok er6met 6s id6met ig6ny-
be vette, Jakab piispok a vizsg6kon velem
nem volt olyan szigorir, mint mdsokkal.
J6 szivvel 6s meg6rt6ssel volt irdntam
mindig, s amiben tudott, segitett.(...) A
papszentel6semet v6gig fenyk6pezte, s a
sziilcifalumba, Gyergy6alfaluba a primi-
ci|mra is eljott.(...) Nagy megtiszteltet6s
volt szSmomraazis, hogy Jakab Antal a
piispokszentel6sre utaz6 r6mai kiildott-
s6gbe is bev6lasztott, s a csod6latos szen-
tel6si iinnepsegen 6n is jelen lehettem.
Felejthetetlen 6lm6ny volt.

Azt is neki koszonhetem, hogy k6-
r6semet meg6rtve Karcfolvdr6l eihelye-
zett MalomfalvSra. l./.hr foldi 6leteben
szent volt. Mi, kispapok legal6bbis an-
nak tartottuk.

Biztos. hogy a J6isten m6r hal6lakor
Orsz|gdba vitte 6t, ami6rt 6 annyit kiiz-
dott, doigozott es szenvedett."

Ndmeth Sz.

A SZERZETESI ELETET ES A TANARI TATYAT VALASZTOTTA

Sz6znegyven eve, 1869. augusz-
tus 2o.-dn szi i letet t  Karclalr  dn GIDRO
BONIFAC Bences szerzetes, tihanyi 6s
pannonhalmi ap6t, komdromi gimniizi-
umi tan6r 6s igazgat6.

Sorsa irgy hozta, hogy a Csiksom-
1y6i Katolikus Frigimn6zium elv6gz6se
utdn hivat6sa 6s munk6ja elsz6litotta
sziil6foldj6rcil, nagyon ritkhn tbrt haza
l6togat6ba rokonaihoz. Egy ilyen l6to-
gatdsra emlekszik vissza a most 77 eves

nyugdijas gydrigazgat6, Gidr6 G6za,
aki igy ir a szerzetes-tan6r Ausztr6li6-
ba szakadt egyik rokonanak: . .En. Gidro
Bonif6c tihanyi ap6toI az 194o-1943-as
6vekben l6ttam, mikor hazai6togatott 6s
ahol 6n lakom, abban a kertben s6t61tak
unokatestv6r6vel. Piros piispoki sapk6t
viselt civvel 6s onnan oldalt 1el6g6 ke-
reszttel maradt az emllkezetemben."

Gyclrben, a Benc6s templom krip-
thjiban helyezt6k orok nyugalomra. A

l4o 6ves 6vfordul6
alkalrn6val ezifital
rijb6l emlekezziink
falunk hlrneves szri-
lottj6re.

Nbmeth Szilveszter

GYERMEKRAJZOK A SZEMELYISEG TUXNNNEN
A rajzolds-teremt6s, a gybrmekek sz6.

m6,ra azalkotits folyamata sokfele elm6ny
kapcsoltissze: eml6kek 6s 6lm6nyek indu-
lati feszi.iltseget dtvozik, formrik 6s szinek
elrendez6sdre k6szteti a gyermekeket,
megnyilvd.nulnak. mint a megfigyelcike-
pess6g, mozgekony fantAzia. szi nteti zd lo
erci, betso erciforr6sok gazdagshga,szinvi-
169, oromerzes fokozatai, akarat, kitart6s.
es mds egyeni sti lusjegyek. mint vonalmi-
n6seg, formavil6g stb.

A 2008-2009-es tan6vben csopor-
tom egy r6sz6nek volt bdtors6ga vdllalni

a kihivdst a kiil<infele rajzpillyizatokra,
ahol azaldbbi eredmenyek szfr lettek:

A Romaniai Magyar Pedag6gu-
sok Szcivets6ge altal Hargita megydben
megszervezett n6pmese njryLlyhzat, 6
dvesek korcsoporrj6nak I. dijazottja Bo-
gdcs Amanda. a l l. 6s III. helyet Kele-
men R6ka foglalta el.

Hat megye kdzott zajlott le a Bras-
s6i posta szervez6#ben,,Jdn a nyulacs-
ka" cimmel husveti rajzok versenye 6s
ki6ll i t6sa, melyen I. dijat Vizi Kriszti-
na, ll. dijat Kelemen R€ka nyertek.

Mbnika nyerte meg. ' ', :',::,:',,',
:, I Orsz6gos gyerrnekfoly6iratokba:l:,i
megjelent rajzok alkot6i: a Szivirvriny-
ban: Antal Krisztina, Kelernen R6ka, a
Kispajt6sban: Antal Krisztina, B6lint
Botond, Kelemen R6ka, Kovics M6ni-
ka, Vass A*T"et Yii.Krisztina.

. .Vir_i 
Andnist kiv6l6 zenei k6pess6-

g6ert, Farkas Tam6st sportszerii jegko-
rongorisS6rt d i c serjti k.

Jaszenovics Terdz
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Jenrifalv6n sziiletett, de tizenh6t 6ve-
sen elhagyta a sziil6foldj6t, 6s olyan sz6p
p6ly6t futott be - kitart6s6nak, szorgalm|'
nak 6s fdleg tehets6gdnek koszonhetcien -,
hogy erre sziil6faluja is biiszke lehet.

Az elemi iskol6t Jen6falv6n v6gezte,
de sajnos nem v6gezhette anyanyelven.

1940-t61 a csikszeredai R6mai Ka-
tolikus F6gimn6ziumban m6r magyarul
tanulhatott, azonban 19 45 -t6l'6gy 6r ezte,
hogy tov6bb ism6t nem lesz lehettis6ge
anyanyelv6n tanulni. Ez is hozzhj|rult
ahhoz, hogy meg6rjen benne az elhatfno-
z\s'. az any aorszilgban pr6b6l boldogulni.
1947 januhrjhban a zold hat6ron pr6b6lt
6tjutni (igaz, akkor a zoldhathr nagyon
feh6r lehetett..), de elfogt6k, 6s sok ko-
nyorg6s 6s a teljes csomagja ellen6ben
tov6bbengedt6k. igy sz6 szerint egy sz61
ruh6banjutott el Debrecenbe, ahol azt6n
sok neh6zseg 6s n6lkiilozes ut6n n6pi kol-
169istakdnt 6retts6gizhetett. Egyetemi ta-
nulmSnyokra nem is gondoihatott, anya-
gi helyzete nem tette lehetciv6. BehivtSk
katon6nak, 6s elv6gezte a kultirrtiszti is-
kol6t. A Honv6d egyiittes t6ncosak6nt 6s
a zenekar hegediisek6nt sz6p sikereket 6rt
el. Kcizben a magyarorsz6gi illet6kesek
nyomoztak itthoni mirltja ut5n, s mivel
kideriilt, hogy,,oszt5lyidegen", azotnal
kizfu t6k a hadseregbcil.

Ism6t uj 6letet keiiett kezdenie.
El6szor a tatai moziv|llalatn6l dol-

gozott, 6s rekl6mf6nokk6nt minris6gi,
mriv6szi plak6tokat k6szitett. K6s6bb
egy kereskedelmi v5llalatn6l kereskedel-
mi egys6gek kialakit6s6t tervezte 6s haj-
tatta v6gre. Eml6kszem, hogy mutatott

mondta, hogy ez a te miived, m6sodik
gimnazista korodban faragtad h6rom
napos lelkigyakorlat idej6n, amikor be-
sz6lgetni nem volt szabad, de faragni
igen... Tanirja voltam annak, hogy m6s-
nap Szered6ban egy iizletben megl6tott
egy sz,6p 6s kitiin6 min6s6gri kinai fafa-
rag6 k6szletet, 6s azotnal megv6s6roita.
(Arra is eml6kszem, hogy 1000 lej volt
az 6ra akkorip6nzben, amit Ernci nagyon
kicsinek tal61t.) Nemsok6ra fci foglalko-
zisa lett a fafaragils, 6s egym6s utSn
k6szii ltek szebbnel szebb alkot6sai. Ugy
erezte, hogy 6let6nek els<i negyven 6v6t

,,elpazarolta", 6s sok p6tolnival6ja van.

Ez6rt minden energiilj|val bekapcso-
l6dott a hetvenes 6vekben kibontakoz6
ndpmiiv6szeti mozgalomba. Megalakult
az Orszbgos N6pmtiv6szeti Egyesiilet,
melyben afafaragb szekci6 vezet6je lett.
Ebben az lvtizedben m6r sok egy6ni ki-

csont, szaru, agancs. Karcol6s, 6krov6s,
sikfarag6s, dombormii-fafaraghs, egy
t6bcil faragott thrgyak, szobor, dombor-
mti, 6ttcirt fafaragbs, applik6ci6k, n6pi
6kszerek, n6pi hangszerek." Ezekben, a
t6borokban nem csak faragtak, hanem
v6gig6nekelt6k 6ket, 6s Ern6 a tanitv6-
nyait m6g t5ncolni is tanitotta.

Mindig meg6rizte eredeti nyitotts6-
g6t, sokoldallsfrylt. Amellett, hogy j6

t6ncos volt, nagyon sz6pen tud 6nekelni
is, rengeteg n6pda1t, ballad6t ismer, 6r-
dekli a miiv6szettortlnet, az irodalom,

A CSiKJEX6TA.IVAN SZULETETT KISS ERNO XBPI IPARMUVNSZ SO EVNS

olyan pressz6t, cukr6szd6t 6s akkor m6g illlithsa volt Tat6t6l Budapestig, kiilfol-

nagyon irjnak sz6mit6 onkiszolgril6 6lel- don pedig a Ruhr-Fesztiv6lon, az akkori

miszeriizletet, amelyeknek a berendeze- NyugaGN6metorsz6gban, valamint Hol-

s6t ci tervezte 6s kiviteleztette. A hatva- landiSban 6s Finnorsz6gban. Alkot6k6nt
nas 6vek elej6n j6runk, ekkor mhr rcjzolt, nagyon term6keny volt, pedig a hetvenes-

festegetett, kittn6 portr6kat k6szitett. nyolcvanas 6vekben 18 6ven 6t 5raad6-

Negyven 6ves kor6hoz kozeledve k6nt tanitott a tatabhnyai Kereskedelmi

egyre tcibbet foglalkozott fafarag6ssal. Iskol6ban. Ezen kiviil az elmult negyven

1969 nyar6n ket olyan esem6ny is tort6nt, 6vben vagy hetven fafarag6 t6bort veze-

amely hozzhj6rult, hogy a fafaragisban tett, 6s tal6n vezet az id6n is, noha m6r

felismerje 6lete nagy lehet6s6g6t. Mivel tcibbszor elhathrozta,hogy ezt a munk6t

ebben az id6ben minden nyarat itthon - b6r nagyon szerette 6s szereti -, kor6ra

tolt<ittek a feles6g6vel, Edittel egyiitt, val6 tekintettel abbahagyja. Mesters6g6-

egy alkalommal megl6togatta volt osz- nek 6ltala tanitott 6gait igy foglalja ossze:

tri lytarsat. R6cz .,Ugyancsak a ta-

Joskdt' aki ak- ,,En saerr6ty szerint 
-teborulva 

h6ffi dbk nit6s k6nyszer6t . ,
kor karclalvi az Istennek, hogy. Jears szenved6seinek he- 6reztem ahhoz'

pl6b6nos volt. teben" 1929-ben egy kicsi szdkely faluban j6- hogy szakkorok

Beszelget6s ke&4benmegteremtett,kacskaringos€lstuta- formdjaban osz-

kozben Joska mon a tenyer6b€n tartott, 6s ftjem fdlott tartja szefogjamazokat.
1.,.. '  ,.,. .,,::.,...; ., akik vonz6dnak

. i . , .1, .  , ,1, '  ' . .
Cs. Kis Ernd ig6nyiik van a

t6rgyalkot6 sok-

mutatott neki r,ri*6lptef;.qln@4@intbaa,ll
egv nagyon

,rip.n taragott
szink6t. 6s azt

retri lehet6s6g6nek megismer6s6re. Fa,
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(folytatiis a 4. oldalr6l)

ezen beliil a krilt6szet. Az otthon6t is
mriv6szk6nt alkotta meg. Kertes csal6di
hhzht tobb 6vi kem6ny munk6val szinte
telj e sen s aj 5tk ezile gklszitette eI feles6ge
segits6g6vel. Ma m6r a lak6sa, az udva-
ra, a kertje miiveinek mf zevma is. Neves
mriv6szek, iskol6s csoportok liiogatl|k
otthon6t. Alkot6mtiv6szete 6s a kolt6szet
kapcsolat6ra k6t p6ld6t emlitek:

Sziil<ifoldj6t tizenhlt 6vesen hagyta
el, Tat6n igazi fi1 otthonra lelt, de miiv6-
szi munk6jSnak legf6bb ihlet6je m6ig a
sz6kely n6pmr.iv6szet. Gycinyrinien fara-
gott bejdrati kapuj6nak bels6 oldal6ra a
kovetkez<i I11y6s Gyula-idlzetet faragta:

,,Almodtam dn egy kapur6l
Melyen, mint csodffird6n ki dthalad,
Jdtt bdrhonnan, sziwel ideszakad,
S nem elhet val6ban, csak e helyen."

A mdsik p6lda: A nyolcvanas 6vekben
nagyon f6jdalmasan 6rintette a rom6niai
falurombol6s hire. Olvasta Farkas Arpdd
Sorsszorit6 cimri vers6t, 6s nagy hat6s-
sal volt 16. Ekkoriban hoztakazudvar|ra
egy h5rom m6teres faoszlopot bizony.os
c61ra. De ci a Farkas Aro6d-vers hathsira

f6ba szoritott szenved6 f6rfialakj6t for-
m6lta meg belSle gyonyorrien. Nem is
pr6b6lom leirni, hogyan, aztl6tni kell. A
versb6l a kovetkez6 sorokat v6ste a f6ba:

,,5 ti csak ndzitek, miert kiabdlok?
Hangomt6l dtrdndul rajtatok az iszonyat."

Ez az oszlop a mivlsz udvar6n a
bejdrati kapu kcizel6ben van fel6llitva.
Ah6nyszor ott j6rok, mindig meg5llok
el6tte, 6s... p6r6s lesz a szemem.

Ern6, Cs. Kiss Ern6 farag6mivlsz
minden helyi s orsz6gos elismer6st, ki-
ti.intet6st megkapott, amit egy alkot6
n6pmriv6sz, n6pi iparmiiv6sz megkap-
hatott. Tirl a nyolcvan 6ven is alkot, b6r
m6r nem olyan lendiilettel, mint ezelTtt
tiz-hisz 6vve1. Sokr6tri alkot6siit az is
segitette, hogy a mriv6szi munkilhoz a
felt6teleket tal6i6konys6ggal, ezermeste-
ri megold6sokkal biztositotta. Hogy csak
egy p6ld6t emeljek ki: mivel neh6z volt
megfelel6 m6retri faanyagot beszerezni,
ronkfrit viszont konnyebben 6s olcs6n
kaphatott, ez6rt gyerekkori eml6kei alap-
j6n a Madicsibanliltolt vizifiir6szek mii-
krjddsi elve alapj6n klszilelt egy frir6szt
a saj6t mrihely6ben, amelyet term6szete-
sen nem viz, hanem villanymotor hajt.
igy farag6sra alkalmas m6retii faanya-
got b6s6gesen tudott el66llitani, sok kez-
di5 fafarag6t is ell5tott nyersanyaggal.

Nem tudom, van-e a farag6mii-
v6szetnek, az iparmivlszi munk6nak
olyan 6ga, amit ne pr6b6lt volna ki siker-
rel. Lak6s5ban minden britort 6 k6szitett,
de van tobbek kozott egy fekete di6b6l
k6sziilt gyonyorii parasztbarokk eb6dl6,
amely bdrmely profi mfibftorasztalosnak
becsiilet6re v6lna. Ern6, aki nem volt egy
napig se asztalosinas vagy seg6d, siker-

rel elk6szitette. Ha valaki el6tte megk6r-
dezte volna, hogy tud-e parasztbarokk
eb6dl5garnitfrSt k6sziteni, azt felelhette
volna az ismert anekdota szavaival: -
Biztosan tudok, de m6g nem pr6b6ltam.
- Annyira on6ll6 6s rijit6 alkot6, hogy ez
a k6rd6s 6s ez a v|lasz szinte minden al-
kot6sa el6tt elhangozhatott volna.

Azt kiv6nom neki, a Fennval6 segit-
se, hogy m6g sok6ig alkothasson sz6pet

- feles6g6nek, Editnek a thmogal.6sival,
akivel tcjbb mint 50 6ve egyet6rt6sben,
boldogs6gban 61.

Rem6lem, hogy a jen6falviak egy-
re tobben 6s egyre jobban megismerik
munk6ss6g6t, 6s biiszk6k lesznek 16.

Bara Bbla
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Trlvol 611 t51em, l-rog,v korteskedjek

6rdek6ben, megteszik azt az i11et6kesek.

Az olvas6nak tal6n m6gis r"igy tiinik.

hogy ez a szilnd6k veztrel, pedig nem

igy van. Gondolom nincs szriks6g Karc-

falv6n, vagy Jencifalv6n Kelemen Hunort

n6pszeriisiteni, munk6j616l 6rtekezni.

Egyszertien mi hel-vb6liek tudunk r6ia.

kozottiink van 6s isrnerjiik tobb eves te-

v6kenyseg6t az RMDSZ vezetoseg6ben.

a parlamentben. Vagyis talpra esett 6s

szinte minden helyzetben feltal6lja ma-

A napilapokban 6s TV-ben lepten- g6t. Egyik.elhangzott nyilatkozatiban

nyomon jelennek meg kiilonfele inter- mondja: ,,- En az eg6sz erd6lyi magyaf-

jrik, besz6lgetesek KELEMEN HUNOR s6g jeloltje kivanok lenni..." 6s tegyiik

parlamenti k6pvisekivel, az RMDSZ 61- hozz6, p6tt6ll6st6l fiiggetleniil. Nos, itt

iar"nelnok-jeioltj6vel" joviink mi karcfalviak, jen6falviak a k6p-

Tobben komrnent5ljak jelol6s6t. el- be. Kiket k6pvisel elsci sorban, ha nern a

l-:angzanak prc es kontra velem6nyek, sziiltifaluj6ban elij embereket? Bar6tait,

kr van nrellette, ki kev6sb6 ldtja helyes- osztalyt6tsait. tanit6it, egysz6val min-

eek jelcleset. lVlinclezekkel kapcsolatba.n denkit. Es akkor tegyrink fei egy mSsik

r:raga a jelolt is nyilatkozik, felel a fbltett k6nyes k6rd6st: a soron kovetkezo 6llam-

kdrciesekre es probdlja megtal6lni saj6.t elnok v6laszt6skor mi, falubeiiek elme-

iiz,enet6t, mint Sllamfdjelolt, vd.llalva az gyiink sz,avazni^ vagy nem? Rossz id6re.

ttzz,al i6rb krsckiza.tct. esetleg az id6s korra, vagy betegs6gre
--iN 

IIEMyRIAM 4ffivs
Nagy r6szvet meliett, kedden, au-

gusztus 11-en. 86 6ves korSbarr G-ver-
gy6alfaluban helyezt6k orcik nyugalomra

volt pl6b6nosunkat, aki 15 6ven ti (.1975-

1 990) szolg6l ta egyhhzkozs6giiink hiveit'

A kommunizmus 6veiben sokat

szenvedett 6s bortonviselt le1kip6sz-

tor munk6j6ra tisztelettel 6s nagyrabe-

csiil6ssel tekintiink vissza. hisz nevelci

munk6ja mellett neki koszonhetci a mai

kdntor- 6s harangoz6i ikres lak6s fel6pi-

tf se. valamint a Nagytemet6 dr6thAl6val
tori6nci korbekerit6se. Mindig igyekezett

valami ujat. valami 16that6t mcgvalosita-

ni. Jo szervezo kepess6ggel rendelkezett,

a templom kerit6s6n beliil nyirf5kat iil-

tetett. lent vaskeritest, a krjdrathoz pedig

vaskorl5tot k6szittetett. Gondoskodott a

templomhaj6 ujrafest6s6rcil, a kiiionbozd
javit6sok eivegzeser6l. Szolgdlati ideje

alatt k6sziilt el 6s szentelt6k fel a koz6p-

so harangot is, ami nagy megel6ged-6sse1

toltotte el a hiveket.
Voltak azonban olyarrok, akik ne-

hezteltek re6, mert mindezekhez a meg-

val6sitfsokhoz idonk6nt k6rte a lakoss6g

hivatkozva maradunk t6vo1? Kozomb6-

sek lesziink-e most is, mint annyiszor a

v6laszt6sok idejen? Maradunk-e azzal a

megszokott v61em6nnye1. hogy.,irgyis azt

csin6lnak n61unk n6ikiil, amit akarnak"?

Merem ren"r6lni, hogy ezuttal nem igy

gorrdolkozunk 6s minden s zav azati ioggal
rendelkezo faius t6rsa szavazni fog 6s az

ci nev6hez iiti a pecs6tet. Szegyen lenne

orsz6g-vi169 elcitt, hogy 6ppen kozs6giink

logna kr azon telepiil6sek sor6b6l, ahoi a

legkevesebb szavaz6 jdrult az urnSk e16.

Mi szitz szdzalekra kell bizonyitsunk es

briszk6k kell iegyiink arra, hogy az er'

delyi magyarsdrg kor6btil. a sok mil1i6b6l

6ppen a mi falunk sziilottj6t viiasztotthk
politikusaink dllamelnok-jeioltnek. Tobb

mint bizonyos, hogy meg6rdemelte.
Term6szetesen RomSni6ban meg

nincs retilis esely megv6laszt6s6ra, de

akik.jelolt6k megfblelci strat6gi6t dolgoz-

tak ki a rom6niai magyars6g erdekeben,

ami a misodik fordulir eset6n nyilv6n be-

folyAsolja az iij 611amfo ki1et6t.
itlemeth Sz.

VOIJ FLEBANOSUNKAT

segits6g6t 6s anya-
gi hozz6j6rul6sht
is. Ertifeszit6sei
k6zenfekvclek,
l5tv6nyosak ma
is, hisz elhelyez6-
sekor nem vitt el
semmit, minden
itt maradt az egyh|zkozs6gben.

Temet6si szertart6s6n e gyhhzkozsl-
giinket egy nagysz6mir kiildotts6g k6p-

viselte. Nyugodj6k b6keben.
Erciss Ldszlo, ny. kdntor

v,

X. \_AGYBOLDOGASSZONY NAPOK PROGRA MJA

, ,, Aug- sztus- 14, P€ntek:
09on Kispdlyds labdarugo bajnoksdg

kezdete ( labdarirg6p6lYa)
I 3uo Kezmives loglalkoz6s

gyerekeknek (piacter;

/J'n Valldsi vetelkedci (templom 6s

kornY6ke) . ., , . ' . '  
i"

-160r MeseHetes - rajzfilmzene koncart
(piacter)

1,7!o Ugyessdgi veteikedcik (piact6r)'

'J99o; .' $Jrtsbgi szentmise
2loo Fllwetit6s: Karcfalva es Jen6falva

mf itja 6s jelene, (Piact€r)

22ao Bajtorjdn koncert (piacter)

Augusztus 15, Szombati ' ;: ; '
Unnepi szentmise '

Unnepi g6lamiisor: (piact6r)
. Ordogborda n6ptdnc egyiittes

musora (Bal5nbdnya) - muzsikSl
a Kedves zenekar4s barataik

. Elevenekn6pt6ncegyuttes
(C sikszentdomokos) : mlztik6l
a Kedves zgnekar 6s bariitaik' ,,', : -

' , T*athr zefiekar konierlj-e 
'

(Simon Katal in)
. Szekely Gobek eltjad6sa

' K6rcfalvi-Jen6falv,i gy-ere!-

, ftv6szenekarkoncertje r.: .

Augusztus 16, lhsfrnaP:

tz00 Adam Gyula fotogrdfus konyvbe-

tatoja: (Regi kozs lghazadisaerem)
. Arc poetika
. A szekelyfdldi vizikerekek

nyomdban
A k<lnyvet meltatja es bemutatja

Macalik Ernci tandr ur.

I 20 o Tokilnyf6zrik ta I 6lkoz6j a
( Labdarfigop6lYa)

I 3oo F fiv oszenekarok tal6lkoz6ja

lLabdarug6PalYa)
t 600 Oregfttmerkcizes (Labdanigopalya)

I flo HargitaKarclafua - Szentmih6lyi
tbrekves fi"uballrrff<iz6s (t^abdarug0p)

1230
1900

2fl0 Ucab6\Zen6l a Kal6ria Bard (piacter)
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HARMINCKET PALYAZAT
HARMINCHAT HARGITA

MEGYEI TOZSN,CTOT
Osszesen 32 uni6s p61y |zatot ny ujtott

be Hargita megye 36 kozs6ge a julius 3l-i
hat6rid6ig a 322-es int6zked6s keret6ben,
amely a falvak felirjit6sdra 6s fejleszt6s6re,
az alapszolg|ltat6sok javitds|ra a vid6ki
lakoss6g 6s gazdas6g szbmdra, valamint a
vid6ki oroks6g meg6rz6s6re 6s korszerii-
sit6sere nyrijt anyagi t6mogat6st, az agrhr
6s vid6kfejlesztlsi p|lyhzati programon
beliil, a struktur6lis alapokb6l. Erre csak
kozs6gek pilyinhaltak, a 36 kozs6g pedig
a megye videki telepiil6seinek 67 sz6za-
lek6t teszi ki. Apdlyfnatok ossz6rt6ke 84
mi1li6 eur6, igy rengeteg penz 6ramlik a
megy6be, ha apSlydzok nyernek.
.  r ' ,  r , , ' , ,11eZtEMENy
,', .,':'1:4,,po1*6rmesteii Hivatal felhivja
az ad6fizeto polgdrok figyelmet, hogy
kozeledik az 6v v6gi hatdrid6 (szept-
ember 3o) az elmaradl ad6k, valamint
a szem6tszdllitdsi illetek kifizet6sere.
Ugyanakkor felk6ri a lakoss6got, hogy a
regi jo hagyomdnyokhoz hiven legal6bb
minden h6t vegen seperjek megahdzak
el5tti utcareszeket. Krilontis figyelrnet
kell forditani Karcfalv6n az Als6 vasrrt
utca min6l gyakoribb takaritSs6ra. mert
a sok szenahulladekt6l eldugulnak az
iesdcsatOrna r6csai., 'r , , .:l''.' ,',.:t':'I,'.,,,',::,l:,, ,ll;l:

N NCY FELSZER ELT TiJ ZOLTOAUToT
KAPOTT HARGITA MEGYE

N6gy teljesen felszerelt Iizolt6aut6
lrkezetl jflius 28-6n Csikszered6ba a
Hargita Megyei Olt Siirgdss6gi Esetek
Feliigyet6s6g6hez. A miiszaki ment6sre
6s elscisegElynyujt6sra alkalmas inter-
venci6s aut6kat a Centrul Transilvaniei
Kozoss6gi Fejlesztdsi Egyesiileten ke-
resztiil nyerte el Hargita Megye Tan6csa
a Region6lis Operativ Programb6l. igy
n6gy vdros kapott egy-egy tiizolt6ko-
csit: Csikszereda, Gyergy6szentmikl6s,
Marosh6viz 6s Sz6kelyudvarhely. A 7-es
K<izponti Fejleszt6si R6gi6 hat megy6-
je - Brass6, Feh6q Hargita, KovSszna
Maros, Szeben - n6gy-n6gy ttizolt6aut6t
kapott osszesen 13 927 565,52 lej 6rt6k-
ben (TVA n6lkiil).

A technikai 6tv6telt kovet<ien Hargi-
ta Megye Tan6csa sajt6t6j6koztat6n mu-
tatta be a n6gy rij t[izolt6aut6t a csiksze-
redai Szabads6g t6ren. Borboly Csaba
megyeitan6cs-elnrik elmondta, hogy tiz-
milli6 eur6s projektet mentett meg Har-
gita, Kov6szna 6s Maros megye az6ltal,
hogy kifizette a kozel egy-egy milli6
eur6s el6finanszirozist, a Kozponti Fej-
leszt6si R6gi6 m6sik h6rom tagja, Bras-
s6, Feh6r 6s Szeben megye ugyanis nem
fi zette ki az ellfinanszirozSsi r1sz6t.

Constantin Strujan prefektus el-
ismerte, hogy a kormdny int6zked6sei
ezerT a t6ren nem elegend6ek, ez6rt iid-
vozlend6 a megyei tan6cs er6feszit6se.

A korm6nymegbizott azt is mlltatta,
hogy az orsz|gban Hargita megy6ben
van a legtobb onk6ntes trizolt6csapat,
minden telepril6sen van egy.

A Szabads6g t6ren osszegyrilt gye-
rekek beiilhettek a tizolt6kocsikba, ki-
pr6bdlt6k a dud6t meg a szir6n5t, majd
tettek veliik p6r kort.

OTTHONI GONDOZAS TELEPULESUNKON
Mit jelent a CARITAS sz6? Latin el-

nevez6s, jelent6se SZERETET, a katolikus
egyh6z nemzetkozi seg6lyszervezete. Ennek

keret6ben mtikodik
a Caritas Ottho-
ni Beteggondoz6
Szolg6lata, amely
6pol6sra, gondoz6s-
ra szorul6k szim6-
ra az otthonukban
va16 ell6t6sukat
teszi lehetcive. C6l-
ja olyan r6szorul6
embereken segi-

teni, akik |gyban fekv6 betegek, mozghs-
korl6tozottak, s ez6rt mindennapi dolgaikat
on6ll6an nem tudj5k elvlgezni. Az elliltds
nemzetis6gi, politikai vagy felekezeti hova-
Iartozhst6l f iiggetleniil t<irt6nik.

Tev6kenysegeink koz6 tartozik az
alap6pol6s, hSztarthsi segits6g nyfjt6s
6s szak6polSs. Tev6kenys6giink sor6n
nem csak az |gyban fekv6 betegeket
gondozzuk, hanem a i6r6 betegek ell6-

tas6ban is segitiink. Az otthoni beteg
gondoz6s elcinye, hogy betegeinket saj6t
otthonukban 5poljuk, ami jelent<isen be-
folySsolja fel6pii16siiket. Az otthoni gon-
doz6s fontoss6g6t tekintve, a kezel6sek,
a sebkotoz6s, a1ap6pol6s, v6rnyomdsm6-
r6s, cukorszint m6r6s 6s a mozg6sukban
korl6tozottak segits6ge mellett az id6s
6s beteg embereknek sziiks6giik van
arra, hogy panaszaik, oromeik meghall-
gatSsra, vigasztalilsra tal6ljanak. Mind-
ez feladataink k<jz6 tartozlk, mint ahogy
a gy6gyit6s.

A CARITAS Otthoni Beteg Gon-
dozis szolgblata Csikkarcfalva kozs6g-
ben 2ool-ben indult el 6s a sz6khelyrink
Csikjen6falv6n van. Jelenleg 97 beteget
l6tunk el, 6s arra tcireksziink, hogy a
tov6bbiakban is emberhez m6lt6an se-
githessiink, m6g jobb min6s6gti 6pol6st
nyirjthas sunk a gondozottaknak. Kezdet-
ben gyalog j6rtunk az ell6tottakhoz, je-

lenleg szem6lyaut6 6ll rendelkez6siinkre,
hogy hat6konyabban dolgozhassunk.

A mincis6gi 6po16s 6rdek6ben a CA-
RITAS szakmai k6pzeseket szervez sz6-
munkra, sv6jci tr6nerekkel (el6ad6kkal),
mint p6ld6ul HOSPICE, KINAESTHE-
TICS az 6pol6sban 6s lelkigyakorlat.
Ezeknek a felk6szitSknek kcisziinhet6en
Kelet Eur6p6ban els6k6nt alkalmazunk
olyan m6dszereket az Spol6sban mint
p61d6u1 a Kinaesthetics, amellyel meg-
konnyitjiik a munk6nkat 6s a beteg em-
bereknek a megmaradt k6pess6g6t fel-
haszn6l juk.  k iakn6zzuk.

Munk5nk folyam6n egyiittmtiko-
diink a helyi onkorm|nyzattal, a szak-
orvosokkal 6s a betegbiztosit6val, ami
lehet6v6 teszi, hogy a tov6bbiakban is
megfelel6 gondoz6sban r6szesitsiik a be-
teg 6s idris embereket, elviselhet6v6 t6ve
szenved6seiket.

Mdrton Kldra
Gdbor Mdria lzabellq

Kozma Irma



MSrmint a DUNA TV-ben. Bizony6-
ra mindannyian kellemesen gondolunk
vissza az idei piinkosdi bricsiit megelciz6
napokra, amikor tiirelmetleniil v6rtuk a
DUNA TV st6bj6t, hogy megkezdj6k 616
6s bej5tszrisos ad6sukat Karcfalv6r6l.

Term6szetesen nem volt konnyii a
helyi szervezSknek, hogy minden felt6telt
megteremtsenek egy ilyen ad6s lebonyoli-
t6sdra, hisz kozel 4o TV-s szakembert 6s
mrisorvezet6t v|rtak az alkalomra. Tal6n
nem volt senki koziiliink, aki ne tudott
volna mi fog tort6nni a kozs6gben, ugyan-
is pl6b6nosunk idejeben kozolte hiveivel
a t6vdsek sz6nd6kdt, k6rve segitsegiinket.
hozz66ll6sunkat az elokesziiletekhez.

Mivel a st6b a v6rtemplom kcirny6-
k6n sz6nd6kozott berendezkedni mtisze-
reivel, sziiks6g volt a kcirny6k rendbete-
tel6re, hisz a szakemberek tobbek kozott
nagy hangsirlyt fektettek atobb evszaza-
dos templomunk bemutatbs6ra. Az egy-
hdztanbcs mellett a polg6rmesteri hivatal
is mozg6sitott 6s anyagilag tdmogatta az
elcikesziileteket. Nem maradtak ki a se-
gitsegnyfjt6sb6l a helyi cegek sem. rnint
p61d5ul a MODEL PROD-COM SRL
(Bartalis csal6d), akik oroszldnr6szt vdl-
laltak a templom 6s korny6k6nek rend-
betetel6ben, g6pjdrmriveket biztositva az
akci6 lebonyolil"i$fhoz. A hivek egy r6sze
is kivette r6sz6t a munk6b61. A karcfalvi
6s jen6falvi asszonyok a templomban 6s a
templomudvarban szorgoskodtak, a f6rfi -
ak egy r6sze a gyilok-foly6s6t tette rend-
be, m6sok fiivet, gyomnov6nyt kaszdltak
6s a keritesen kiviili r6szeket pr6b5ltrik
szebb6 var6zsolni. Kozel 2o-25 szemely-
re tehetri azok szhma, akik komolyan vet-
t6k a felhivdst. segits6gnyirjtdst, ami nem
mondhatni soknak a k6t falub6l. Sajnos,
voltak olyanok is, akik krizombosen n6z-
t6k, hogy m6sok dolgoznak, pedig felfert
volna a tobb segits6g. Amikor egy ilyen
m6retii akci6r6l van sz6, amikor minden-
ki tudta, hogy tobb milli6 anyaorszdgi es
a vil6gon sz6tsz6rt honfit6rsaink, elszar-
mazottaink is l6tni fogjhkaz ad6st, elv6r-
t6k volna a helyi szervez6k, hogy az itt-
hon 616k m6g tcibben vegy6k ki resziiket
a kozos rnunk6b6l. Azok neveit, akik ott
voltak tal6n 6rdemes lenne felsorolni. Ha
nem is tesszrik ezt, mindenk6ppen dicse-
ret 6s koszonet illeti ciket.

H6la a kozmunk6ban r6sztvevoknek,
vegril minden eliik6sziilet megtort6nt es
el6rkezett a vdrva-v|rt p6nteki nap" vagy-

EGY NAP A ''DUNABAN"
is m6jus 29. d6iut6nja, amikor a k6per-
nycin a nezcik 6kiben l6thatt6k, hallhatt6k
telepiil6siink bemutat6s6t es az ez alka-
lommal ceiebr6lt szentmise kdzvetitf-
set. Ez uttal a DUNA TV n6zoi szerte
a vil6gon betekint6st nycrhettek elolj5-
r6ink, v6llalkozoink, n6pm[iv6szeink
munk6j6ba, l6thatt6k, meghailgatha-ttak
a gyermek fuv6szenekar es a tum1,v6s
kisgyermekek, vaiamint az 6v6d6sok es

kisiskol6sok e15ad6sait, szerepleseit. Kr.'r-
lon 6im6ny volt l6tni a gyergy6alfalvi ke-
resztalja fogad6s6t, a t6volabbrol erkezo
zar6ndokok Liti besz6mol6j 6t.

E mozgalmas p6nteki nap r.rtdn,
vagyis Pr.inkosd szombatj6n reggel 5
6rakor indultak kozs6giinkb6l is a za-
r6ndokok a csiksomly6i bircsirra. ahol
reszt vettek atobb szazezer zardndohkal
egyiitt a H6rmas-halom oltrir6ndl celeb-
r61t szentmis6n. Pilnkosd vas6rnap este
az itthon maradottak a pl6b6nossal egyiitt
kiirtclskaliiccsal 6s hrisitci itallal v6rt6k a
hazatdrl zar6ndokokat. Itt emlitjijk meg,
hogy Prinkosd vas6rnap - val6szinri, a
TV ad6s hatfn|ra - kdt aut6busszal es
n6hany kiskocsival €,rkezo zariindok 16-
togatta meg telepiil6siinket. alcik r6szt
vettek a l l 6ras szentmis6n is. Kozotti i l<
volt a magyarorszitgr KDI.\P tobb tagja.
elen Semi6n Zsolt einokkel es Harragh
F6ter pariamenti k6pviselcirel. Ugvan-
csak zar6ndokk6nt ldto-eatott haza Bala
Bela kisereteben a 8o eves csikjencitalvi
sziilet6sir. de a magyarorsz6ei Tatdn €1ci
Kiss Ern6 hiles lafarago nepi iparrnu-
v6sz. aki koszontotte az itthoniakat. 6s
meghatodva osztotta meg neh6nv gondo-
lat6t a templomban ler-cjkkel.

Amint laquk. az elmult honapokban,
napckban mozgalmas volt a mrivelod6si
6let kozs6giinkben. Kort6rstal6lkoz6k,
els6 6ldozds, eskr.ivcik, n6vnapi rinneps6-
gek 6s m6s rendezr,6nyek v61tott6k egy-
m6st. Ekcizben a hangulatot tal6n kiss6
be6rny6kolta egy-egy hozztfiartozonk el-
veszt6se, no meg anehez gazdashgivil6g-

v61s6g. amely n6lunk is 6reztette 6s erez-
teti hat6srit. Remenykedve n6ztink azon-
ban a jcivcibe 6s itthon a nehez munk6t
v6gezve hitben megerosodve probdlunk
segiteni magunkon, hogy 6tv6szeljiik
az elottiink 6116 nehez idcjket. Nagybol-
dogasszony napj6n, amikor a Szizanya
mennybe felv6teiet iinnepeljiik, erre k6r-
jiik kozbery6r6s6t a teremtcj Istenn6l.

Nimeth Sz.

TUDJA.E, HOGY
Az 6kori r6maiak m6r: isrnertdk a taxi-

m6ter1. A kocsiker6k bizonyos fordulata
ut6n egy bronzgoly6 hullott az erre szol.
gdlo dobozba. A golyokat ezuten dssze-
szamoltdl<. s ennek alapjdn 6llapitottak
meg a berkocsi viteldijdt.

Mi6rt nevezt6k fiikernek a b6rkocsit?
Pdrizsban az elsd berkocsi-vallalkoz6
h|zitrrSt. Fiacre szobra 6111. A v6dszent
nevet ruh6ztSk 6t a fidkerre 6s a fi6kere-
sekre' 

* '
. ' ' :

A k6nyelmes utazhsra alkalmas els6
jrirmiivet a hagyom6ny szerinl M6ty6s
,kir61y haszn6lta, aki aszeklr alvilzirnk
els6 6s h5ts6 tengely6re fiigg6legesen,
szir,'os es hajl6kony fadricokat er6sitte:l
tett. 6s szijakkal ezekre fiiggeszttetie a
kocsiszekr6nyt, ami a jdrmii diiccqn6-
seit hint6z6 mozg6ssS vilhozfatta. igy
sziiletert meg a hinto. ,, ,, . :

*

Az elsci ker6kpart egy elszeg6nyedett
nernet b6r6, Kar,l Drais ta161ta fel, aki k6t
egymds mcige helyezett fakereket szerelt
cissze. 6s a labaval a foldet rugdalva koz-
lekedett vele. Az elsS ped6lokat Micheaui
szerkesztette 6s ennek alapjin 186o kii.,
riil kezdtek meg a Micheau-fele ker6kp6i
sorozatgyd rtdsdt.

* 
,  , , . '  , i " , ' . '  . t ,  . .  '1.

Az elo vasft 1825-ben indult Axgliaban.
*

Ha a vasirtiparya emetteO6se :t5 ezrel
l6kes, az, at jelenti,, hogy 1 kmihos5zir
ftszakaszon apitlya l5 m-t emelkedik.

' . . . , . , ,  
I  *  

, .  
r ' , ' . : .1. ' - ' '

A vasriti klzleked6sben a p:ilyatest
mel lelt elhelyez ett tibl|n tal6lhat6, far -'
de vonalak figyelmeztetik a mozdony-
vezetcit arra, hogy jelzes kcivetkezik.
Egy vonal 5o m. kettci loo m es h6rom
vonal l5o m tdvols6grol f igyelmeztet a
kcizeled6 jelzesre.

t

v
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A hagyom6nyokhoz hiven ebben az
6vben is a kort6rstal6lkoz6k szinhelye volt
telepiil6siink. A 4o, 5o es 6o evesek tobb-
s6ge, valamint hozzdtartoz6lk szentmis6n
vettek rdszt, majd az iinnepeltek koziil a
legtobben mulatva bircsriztak az eddig el-
telt 6vekt6l, rem6nykedve, hogy az elko-
vetkezl id6szakot is egeszs6gben toltik el.

Az 1949-ben sziiletettek: Albert
Andr6s (+), Antal Liszl6, Antal Vilmos,
Antal Vidor, Barabfs Regina, Bartalis
Agoston, Benes Barab6s (+), Benes Gi-
zella,Bir6 Lhszl6, Bir6 Gizella, Bir6 Sz.
Ilona, Bir6 Vince, Birta Edit, Cs6ki Te-
rtz (+), Er<lss Anna, Elthes Eva, Farkas
Angyal, Farkas Erzs6bet, Farkas Istvdn
(+), Ferencz AndrSs, Ferencz Attila, Fe-
rencz L6szlo, Ferencz Jeremiils, Geg6
Jo16n, Geg6 K6roly (+), Geg<i Gizella,
Gegci Zoltan. Gidro Vilmos. Gyenge Ar-
p6d, Jaszenovics Mikl6s, Hajdir J6zsef
1+1. Hajdu Roz6lja. K6ba Agoston (+.;.
K6lm5n Gizella (+), K61m6n J6zsef (+),
Kedves Mhria, Kedves Tam6s, Kosza
Ern6, Kosza Veronika, Kosza Veronika,
Kozma Vince, LhszI6 J6nos, Luk6cs Er-
zslbel, Lukdcs Antal, Lukiics B61a (+),
Mfkszem Ftoz|lia, M6rton Anna (+),
M6rton Domokos, M6rton Imre, M6sz6-
ros Ir6n, Mih6ly Mhria, N6meth Piroska,
P6ter Anna, P6ter Veronika, Petres Er-
zsebet, Simon Zakari|s, Siiket L6szl6,
Szab6 Arp6d (+), Szab6 Ferenc, Sza-
b6 Gizella, Szekeres Gizella, Szekeres
Olga, Szekeres Zakart6s, Szopos Emil,
Szopos L6szl6, Szopos Zolt6n, Sz6cs
B6la (+), Yizi Anna, Vizi Andr6s, Vizi
Gizella, Y izi G izella, Y izi lr 6n, Vizi Vi 1-
ma,Yizi Vitus (+).

Az 1959-ben szii letettek: Abrah6m
Irma, Albert Yal6ria, Ambrus Erzs6bet,
Barab6s Anna, Bir6 Jeremi6s, Boldizsfr
Vilmos, Both IstvSn, Both Jol6n, Both
Vince. Er6ss L6szl6. Farkas Arpad. Far-
kas Csaba, Farkas Ibolya, Farkas J6zsef,
G6bor Piroska, Gegci Arp6d, Gidr6 Fe-
renc, Gidr6 GEza, Gyenge Ir6n, Jaszeno-
vics Csaba, KSba Imre, K6lm6n Istv6n,
Karda Gy. Ilona, Karda J. Ilona, Karda
K. Ilona, Kat6 J6nos, Kopacz l\,Iikl6s,
Kosza Ir6n, Kosza J6nos, Kosza Roz6lia,
Kov6cs J6zsef, Luk6cs Jo16n, Magyari
Gytingyv6r, Mdrton Ilona, M6rton Ist-
vdn, Mlszdros Roz6lia, Mihdly P6ter,
P6ll Anna, P6ter Zolthn, Szab6 Ibolya,
Szab6 Mih61y, Szopos Ter6z, Tompa
Irma. Y izi Gizella. Y izi J 6zsef .

KORTARSTALALKOZOK

Az 1969-ben sziiletettek: Albert
Attila, Baricz Katalin, Bal|zs Aranka,
B6cs Eva, B6cs Judit, B6lint Attila, 86-
lint Edit, B6lint J6zsef, B6lint ZoItdn,
Bir6 V. Emma, Bir6 Z. Emma, Bir6
Edit, Bir6 Ildik6, Bir6 Jo15n, Bir6 Tibor.
Bir6 Vilmos,
Both Ilona,
Both M6ria,
Bojte Gy6rf6s,
Dac6 Zolthn,
Dom6n Istv6n,
Er6ss Tibor,
Farkas Edit,
Farkas Ilona,
Farkas Jdnos,
Farkas Jol6n,
Farkas Matild,
G6l Aranka,
Gegci lldik6,
Geg6 Piroska,
Gidr6 L6sz16,
Gidr6 Mag-
dolna, Gyenge
Arpild, Gyenge
Csilla, Gyenge
Matild, Hajdir
Istv6n, Isztojka
I6zsef , Kacs6
Istv6n, KajtSr
Anna, Karda
Csaba, Karda
ZoII6n, K6ba
Istv6n, KAI-
m6n Julianna,
Kedves Etelka,
Kedves Tibor,
Kelemen Le-
vente, Koviics
Erzs6bet, Kur-
k6 Jol6n, L6szl6
Zolt6n, M6k-
szem Lhsz16,
MSrton Gizell.a,
M6rton Jen6,
M6rton Katalin,
M6ty6s Zoltbn,
Mikl6s S6ndor,
Pusk6s M6rta,
S6ndor M6ty6s,
Simon Imre,
Simon Istv6n,
Simon Vilmos,
Sinka Ter6z,
Sebesty6n Gi-
zelIa, Szab6
Ballzs Eva,

Szab6 Vilmos, Szhsz Hajnal, Szekeres
Jol6n, Szcics L6szl6, Vaslab6n Katalin,
Vencser Margit, Y izi llona, Y izi I 6zsef ,
Vizi Tibor, Zbgoni Agnes, Zerkula lbo-
lya, Zsok Enik<j.

Szdcs Ldsz!6



MERNYEN A FUVOSZENEKARRAL

Jrilius elej6n egy 10 napos konitra
indultunk MagyarorszSgra a karcfalvi
gyermek-firv6 szenekarral.

F6 ritic6lunk Mernye volt, falunk
egyik testv6rtelepiilese Somogy megy6-
ben. Ide falunapra 6rkeztiink, ahol jrilius
4-6n zen6s 6bresztcit adtunk, majd d6l-
ut6n egy 6r6s koncerttel sz6rakoztattuk
az osszegyilt iinnepl6 kcizons6get. A
tov6bbi napokban szabadon 6lvezhettiik
a Balaton kellemes viz6t, ahol sokat fti-
rodtiink, vizibiclkliztljnk, fociztunk. A
kirSndul6sunk sor6n elmentiink a m6sik
testv6rtelepiil6sre, Fert6r6kosra, ahol ha-
j6k5ztunk a Fert6-tavon, majd zen6ltiink
a K6fejtciben. Ottl6tiink sor6n az Igali
term6lfiird6t is kipr6b6lhattuk, 6s mi-
vel zen6szek voltunk, a fiird6bej6rat6n6l

koncertet is adtunk, ingyen csuszd6z6s
ellen6ben. Megl6togattuk Somogy me-
gye megyesz6khely6t, Kaposv6rt 6s ott
zen6ltiink a templom e16tt, ahov6 a mer-
nyei mazsorettek is elkis6rtek, 6s kozcjs
produkci6n l6ptiink fel.

Nagyon hamar elteltek ezek a napok,
es m6r indulni is kellett haza. Hogy ne
legyen olyan hosszri hazafele az ut, m6g

,aiit:i:u

tettiink egy kis kit6r<jt Mez6f6ny fele,
ahol nagy szeretettel v6rtak az ottani fu-
v6s ismerciseink, 6s este 8 6rakor koncer-
tezttink a mrivel6d6si h5z udvar6n. Nagy
meglepet6siinkre kozos thnch|zzal foly-
tat6dott az este, majd m6snap d61e16tt l0
6rakor indultunk a v6gsci c61 fele Karc-
falvSra.

Amint a beszdmol6b6l is kit i inik
nem volt 6ppen olyan sok szabadid6nk,
hiszen majdnem minden nap el6 kellett
vegyiik a fenyes hangszereinket, de fiij-
tuk szivesen, mert m6sk6pp lehet, hogy
nem is tudtunk volna ezekre a gy<inyorti
helyekre eljutni.

Gdbor Szid6nia ,__,

A Kecskem6t szomsz6dsf gSban l6v6
testv6rtelepiil6sen jdrva nem mehetiink
el onnan an6lkiil, hogy ne l6togatn6nk
meg Magyarorszdg legnagyobb 6velcivi-
169 kert6szet6t. A kornyek 6ghajlat6nak
kciszonhet6en a silrga homokos talajon az
evel6 nov6nyek kedvez6 felt6telek mellett
fejl6dhetnek a kert6szetben dolgoz6 tobb
mint 4o munkils szorgos keze alatt.

Heged6n6 Szebell6di Zsuzsa ker-
t6szm6rnok 6s f6rje ir6nyitris6val tobb
mint 2o 6ve 12 hekt6ron folyik a mun-
ka, mi11i6 sztrqpa gondozzhk, nevelik a
szebbn6l-szebb 6vel6 vir6gokat. Tiz hek-
t6ron termesztik a cserepes 6s kont6neres
disznovdnyeket. Ezen beliil sziklakerti,
virbg|gyi 6s 6rny6ki 6velciket, fiszer-
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nov6nyeket, mocs6ri 6s vizinciv6nyeket,
diszfiiveket, bambuszokat 6s cserjeket
iilitanak el6. A termeszt6s jelleg6b6l
ad6d6an kiz6r6lag Kert6szeti Arud6kat,
Park6pitriket 6s viszontelad6kat szolg6l-
nak ki. Szaporit6 r6szlegilk is van, ahol
nagy koriiltekint6ssel 6s hozz6ert6ssel
dolgoznak a szakemberek, hisz erre a
c6lra Hollandidb6l 6s N6metorsz6gb6l
hoznak ert6kes anyagokat.

Tavasszal f6leg az elad6ssal foglal-
koznak, kamionos t6ltelekben belfoldre
6s kiilfoldre egyarhnt sz6llitanak. Cseh-
orszigba, Rom6ni6ba, Horv6torszdgba,
Szerbi6ba, Ukrajn6ba €s Sv6dorszSgba
viszik e dendrol6giai parknak is beill6
telepiikr6l a vir6gokat. Szivesen liitn6k

testv6rtelepiil6siink kert6sz szakembe-
reit mi is, hogy szakmai tan6csad6ssal
(6s n6h6ny 6rt6kes vir6ggal) megszeret-
tessdk kozs6giinkben is az egyre n|psze-
nibb 6vel6vir5g 6s sziklakert6szet kul-
tusz6t. Bizony6ra a korny6kbeli kert6sz
szakemberek sem zhrk6zn6nak el egy
i  lyen tapasztalatcser6tc i l .

N.Sz.)

Testv6rtelepii16siink<in, a szlov6kiai
Z6t6nyben t6boroztunk ez 6v jrilius 2-8
kozott, Babos- Darvas Annam6ria trirt6-
nelem -, 6s Bal6zs R6ka biol6gia tanhr-
n6k vezet6s6vel.

Ez az egy h6t csod6latosan telt, nagy
orommel fogadtak
a z6t6nyiek. Ebben

:*:?ii a tdborban rajtunk
kiviil meg r6szt vett
tobb tanul6 Helv6-
ci6r61, Versecrcil 6s
J6nosir61 is. Meg6r-

kez6siink 6s fogadtat6sunk ut6n ismer-
kedtiink a tobbiekkel a kulturotthonban,
maj d mindannyian diszk6ba mentiink.

A m6sodik napon egy cseppk6bar-

ZETENYBEN TABOROZTUNK
langot l6togattunk meg, ahol sz6p dol-
gokat 6s 6rdekess6geket l6ttunk, majd
d6lut6n Kass6ra vittek a szervez6k. Ven-
d6gl6t6ink gondoskodtak arr6l, hogy ne
unjuk magunkat. Ezlrt a kovetkezci na-
pon Borsiba, IL R6k6czi Ferenc sziil6fa-
lujhba l6togattunk el, ahol a kast6lyban
sok trirt6nelmi dolgot tanultunk meg.

VasSrnap reggel szentmis6n vettiink
r6szt, majd a falut 6s nevezetess6geit
mutatt6k be nekiink. D6lutSn a Thjhbz
avatbs|ra hivtak meg, ahol term6szete-
sen mi sz6kely ruh6ban jelentiink meg.
K6scjbb kdzmtivess6gi foglalkoz6s volt a
kultrirotthonban, ahol nagy szeretettel 6s
tiirelemmel tanitottak kiilonfele dolgokra.
Kiilonben ezen a napon volt Z6t6nyben a

falunap, este utcab6l, ahov6 mi is elmen-
ti.ink 6s ismerkedtiink a z6t6nyiekkel. Koz-
ben t6ncoltunk, sz6rakozunk, mindenki a
maga m6dj5n, de feliigyelet mellett.

Kir6lyhelmecre is ell6togattunk egy
vasal6-mtrzeumba, ahol sok sz6p dolgot
16ttunk.

Id6kozben Struccantunk egy kis id6-
re a magyarorszdgi S6rospatakra, ahol
haj6kSztunk, strandoltunk 6s nagyon j6l

6reztiik magunkat.
Ez a tSborozSs hasznos volt szdmunk-

ra, nagyonj6l telt, sok bar6tot szereztiink,
6s abban rem6nykediink, hogy lesz m6g
alkalmunk ell6togatni ZEtEnyb e.

Gidr6 Melinda
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A telepril6st kiilon nem kell bemutat-
nunk olvas6inknak, hisz megtettik. azt
az e1626 6v augusztusi lapszdmunkban.

A k<izs6g kozvetien a magyar-oszt-
rikhatdr ment6n, a Fertcj patjbneltenilci
telepril6s. Lak6inak szdma meghaladja a
2000-et. Tal6n nem v6letlen, hogy a kd-
zs6gvezet6k egykor egym6sra tal|ltak,
ugyanis tdbb hasonl6s6g van peldriul a
templomtdrttnettel kapcsolatban a k6t
telepii16s kozcitt.

Nos ezirttal tall6zunk StefAnka LAsz-
16 to1l6b61, amely irti kalauzkent szolg|l
az oda l6togat6knak, de amint azt Pal-
kovits J6nos polg6rmester a ,,NEZEL6-
DES FERTORAKOSON" cimri ruriszti-
kai kiadv6ny bevezetoj6ben irja, egyben
izelitbt nyirjt azoknak is, akik m6g csak
ezutin szhndekoznak odal6togatni.

Amint a r6j6koztarob6l kitrinik,
egyes forr6sok szerint a telepiilesnek
mhr az 124o-es, 1300-as 6vekben is volt
temploma, amit a Boldogsdgos Sziznek
szenteltek. Az 6satdsok folyamrin Arprid-
kori templom maradv6nyait tal6lt6k meg,
amely a jelenleginel j6val kisebb volt, de
1596-ban m6r rij templomr6l irnak a for-
r6sok, amelyet k6s6bbi tatarozisa utdn
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Sz. Mik16s tiszteletere szenteltek fel.
1662-ben ennek a templomnak nagy 16-
sz6t lebontott6k 6s a mostani szent6llyel
megnagyobbitott6k, amelyet 1668 szept-
ember 3-6n Szegedi Ferenc v6ci piispok

szentelt fel.
1683-ban a B6cs ostrom6ra felvonul6

tcirok sereg a templomot fel6gette. A to-
rony megrong6l6dott, a harangokat elvit-
t6k, a boltozat bed61t, az oltirok el6gtek,
a sz6sz6k 6s a templom tobbi berendez6-
se elpusztult. A tor<jk dirl6s ut6n a temp-
lomot helyre6llitottrik 6s irjra szentelt6k,
amelynek ved6szentje tovdbbra is Szent
Mikl6s maradt. Az utols6 nagyobb ritala-
kiths l777-ben tort6nt (Karcfalvilt 172o-
ban,1796-ban), de a k6s6bbiekben m6g
tobb alapos megirjit6son ment keresztiil.

A mai templom a kcizs6g minden
pontj6r6l j61 l6that6. A nyugati oldalra
6pitett n6gyszogletes tornya a magass6ga
miatt karcsrinak ttinik. A tornyon k<irbe-
fut6 erk6ly egyben megfigyel6helyk6nt is
szolg|lt a ktils6 t6madSsok felderit6s6re.
(Ak6rcsak Karcfalv6n a gyilok-folyos6).
A templom falai 1,5 m6ter vastagok.
Maga az 6piilet kett6s csarnok. A haj6 6s
a szent6ly szakaszait pilldrek hathroljSk.
A szent6lyjobboldali fal6ban l6v6 nagy
m6lyed6s a paps6g iil6helye volt.

A bels6 berendez6s barokk, kci-
riilj6rhat6 f6olt6rral, amely Krisztus
mennybemenetel|t ilbrizolja. A sz6p
kivitelez6sti szobrokon kiviil a templo-
mi berendez6s egyik 6rt6kes darabla a
dombormtives sz6sz6k, valamint a sek-
resty6ben tal6lhat6 keresztel6 medence.
Az olt6rk6p k6t oldal6n Szent Istv6n 6s
Szent Imre, az olthr foldtt Szent Mikl6s
pi.ispok szobra 6ll.

Rem6ljiik, a kozeljovSben a karcfal-
viak szem6lyesen is megismerkedhetnek
az ottani templom b6vebb tortdnet6vel.

N.Sz.

v

Orommel vettiik tudom6sul, hogy
hatodikok lettitnk a S6tor6s cimri vet6l-
ked6n es ezzel egy 6 napos t6bort nyer-
tiink. A csapatunk neve Saizburg fielen-
t6se S6viir. ausztriai vdros) tagjai G6-
bor Szid6nia, Bartalis Levente es Both

Csaba. A karcfalvi M6rtonffy Gyorgy
Altaldnos Iskola VII. oszt6lyos tunr,l6i
vagyunk, a vezet6nk Bal6zs Rdka bio-
l6giatanhrn6. A t6boroz6s jrinius 19-25
kozott tcirt6nt.

Els6 nap mi voltunk a m6sodik csa-
pat, akik megdrkeztiink Homor6dszent-
pdlra, ott felhriztuk a s6trat 6s v6rtuk a
tobbi csapatot. Mikor mindenki meg-
lrkezett, akkor minden csapat bemu-
tatkozott 6s elmentiink s6t6lni a Halas-
tavak koriil. hol kiikinb<iz6 madarakat

(birbos vcicscik, sziirke- 6s vorcis g6m,
n6di s5rm5ny, g6lya tocs) 6s nciv6nye-
ket (kigy6szi sz, n|d) figyelhettiink meg,
majd fiirodttink a Nagy- Homor6d pa-
takban. Estefele j 6tszottunk, 6nekelttnk
a t|borliz mellett. M6sodik nap 6tmen-
tiink Homor6dkar6csonyfalvlra, ahol
megneztiik a reform6tus templomot
6s az Erzslbet kir6lyn6 eml6kmr.iv6t,
a Dung6 feredcjn6l megmdrtottuk a 16-
bunkat, majd a Szelidgesztenye-ligeten
eb6deltiink. Mikor vissza6rtiink a s6-
torhelyiinkre ott f6ztiink egy burgonya
guly6st, 6s aki akart az m6g fiir<idhetett
a patakban. Este a tSborttiz mellet 6ne-
keltiink, j6tszottunk, vicceket mond-
tunk. Harmadik nap felkeltiink 6s min-
dent osszepakoltunk, majd elindultunk
Als6s6falv6ra. Utkozben megn6ztiik
Orbhn Balins sirj6t, a szlkely kapukat
Szejkefiird6n, Tam6si Aron sziil6faluj 6t,
Farkaslak6t 6s ott a sirj6t. V6giil meger-
keztiink az Als6s6falv-i 6vod6hoz, ahol
lepakoltunk 6s megn6ztiik az Als6s6fal-
vi Siikosd Ferenc Altal6nos Iskol6t, ahol
ki voltak rakva a legjobb munk6k, amit
a vet6lked6n kdszitettiink, 6,s azut6n az
informatika teremben internetezhet-

A SALZBURG CSAPAT MENYBE MOLOJA
tiink, aminek mindenki nagyon orven-
dett. D6lut6n az iskola udvar6n j6t k6-
zilab dSztunk Negyedik nap megn6ztiik
a S6-szorost, majd 6tmentiink Parajdra
6s vissza fele lehetett fiirodni a Kiikiill6-
ben. Este pedig t6nch6z volt, ahol s6vi-
ddki t6ncot 6s n6pdalokat tanultunk, ez
nagyon j6 volt, mert mostm6r nem csak
a felcsiki t6ncot tudjuk. OtO0lt nap fel-
mentiink a Sikl6d-k6hoz 1025 m magas-
ra, csak azvolt a baj, hogy es6s id6 volt
6s gyenge volt a kil6t6s. Hazafele esett
az es6,j6l meg6ztunk s6rosak voltunk,
de ez egy nagy 61m6ny volt.

Este az utols6 kozos buli volt, ahol
mindenki t6ncolt j6l 1rezte magdt Hato-
dik 6s egyben az utols6 nap meg6rkez-
tek a meghivott csapatok 6s megtort6nt
a ki6rt6kel6s, amit mindenki izgatottan
hallgatott. A ki6rt6kel6s ut6n Parajdon
megn6ztrik a s6b6ny6t, 6s fiirodtiink a
s6s vizii strandon, hiszen ennek a ver-
senynek a,,s6" volt at€mdja.

Elm6nyekben gazdag taisznyilval
6rtiink haza, 6s volt bciven, mit mes6lni
az itthon maradt osztiilythrsainknak, va-
lamint a csal6dunk tobbi tagiainak.

Gdbor Szid6nia
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- Besz,llgetes Kozma Enin alpolgitrmesterrel -

- Jillius kdzepttcil a kdzsigiinkbcil 6tutalunk a szolg|ltat6nak. A szem6t-
dsszegytijtott szemetet Cs{kszeredaba szSlliths 6ra csak akkor v6ltozik, ha a
szdllitjdk. Mi6rt? szo1g61tat6 tobbet k6r 6rte, vagy esetleg

- Az Eur6pai trgry'eil:t,.i:eil
Uni6 kovetelm6nye-
inek megfeleloen az
cisszes vid6ki sze-
m6tt6rol6t be kellett
zfun| Ahat6rid6tez
6v jirlius 15.-ig szab-
t6k meg. Ezek ut6n,
teh6t e d6tumt6l m6r
a drinfalvi tfrol6ba
sem lehet szemetet sz|llitani, azt is be
kellett z6rni. Egyetlen lehet6s6g ahov6
fogadj6k, a csikszeredai t6rol6, de az is
csak bizonyos hat6rid6ig mrikcjdhet.

- Anyagilag ez milyen mirtdkben
4rinti a polgdrmesteri hivatalt es az
egyeni hdztartdsokat?

- Eppen az emlitettek miatt a sze-
mltsz|llitits tobbletkoltseget jelent az
onkorm6nyzatnak, a lakoss6gnak. Ha
l6tre jott voina felcsikon egy modern,
EU-s norm6knak megfelel6 t6rol6, tal6n
olcsobban megusztuk volna. igy a pol-
gdrmesteri hivatal az AVE-Huron csik-
szeredai szolg6ltat6val kotott szerzodest
az elsziillit|sra. Ebben az 6vben I h6nap-
ra2,6o lejbe keriil szem6lyenk6nt. Teh6t
egy negytagir csal6dnak p6ld6ul egy
6vre 124,8o lejt kell fizetnie a polg6r-
mesteri hivataln6l, amit teljes eg6sz6ben

mettelepekkel?
- A szab6lyoknak megfelel6en fel-

sz6moltuk ezeket, tilt6 t6bl6kat helyezve
el, ahov6 tilos szemetet vinni. A kornye-
zetv6d6k komoly biintet6seket helyeztek
kil6tdsba az onkormhnyzatoknak, de
megtal6lj6k annak m6dj5t, hogy egy6ni-
leg is birs6goljanak.

Hangsulyozom, hogy nem helyi
kezdem1nyez1s ez az int6zked6s, de
mindannyiunknak alkalmazkodni kell
az eloirt szab|lyokhoz. Ehhez pedig
mentalit6sv6ltozisra van sziiks6g, mert
m6g mindig vannak, akik,,neni 16ss6k,
nem b6nj6k" alapon szennyezik foly6-
vizeinket, kcirnyezetrinket. Eppen ez6rt
csak kozos osszefog6ssal, egym6st fi-
gyelmeztetve tudunk rendet tartani, 6s
telepril6stnk tisztasig|t meg6rizni.

Lejegyezte: Szrics Ldszl6

A t'6lzott gy6gyszerfogyasztitst
szdmtalan psziho-szoci6lis Lenyezo
el6id6zi, a megfeszitett munka, a bizo-
nyitani akar6s, az 6letm6d, a bioritmus
megviitozasa, az |ImatlansSg, a munka-
helyi 6s csal6di konfliktusok stb. eset6n
gyakran nyrilunk stressz oid6 , altat6
vagy m6s serkentci tablett6k ut6n.

A gy6gyszerek tobbsege a m6jon ke-
resztiil v6laszt6dik ki, es b6rmennyire is
torekednek a modern gy6gyszer gy6rt6k
min6l kevesebb mell6khatdssal rendelke-
z6 gy6gyszert el66llitani, ide6lis gy6gy-
szer nincs, mell6khat6saik ekibb-ut6bb
valamilyen form6ban jelentkeznek. L6-
teznek azonban olyan helyzetek, amikor
egy betegseg, vagy t6rsbetegsegek eset6n
az orvos javallatSra tobb gy6gyszert kell
az adott esetben haszndlni, de ilyenkor a
gy6gyul6s eler6s6vel az adagokat a lehe-
t6 lesalacsonvabb szinten kel1 tartani.

Osszefoglal6sk6ppen elmondhatjuk,
hogy b6r nagy a gyogyszertfuakkin|la-
ta 6s sok gy6gyszert lehet recept n6lkiil
is beszerezni, minden esetben el<iszcir
konzult6ljunk a csal6dorvosunkkal a
panaszainkr6l 6s csak az fitalalavasoll,
vagy felirt gy6gyszereket haszn6ljuk j6l

meghat|rozott ideig. Ugyanakkor 16-
teznek betegs6gek, amelyek egy 6letre
s2616 gy6gyszer kezel6st ig6nyelnek, pl.
cukorbetegs6g, magas v6rnyom6s, vagy
kiilonf6le szivbetegs6gek stb. Ilyen eset-
ben mi, orvosok gyakran ellenorizzik
az llyen beteget, 6s szem elcitt tartjuk
egy megfe1el6 6letmin6s6g biztosit6sdt
az illet6 beteg sz6m6ra.
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iigyvezetcij6vel. Ebb<jl a beszelget6sbcil
kozliink egy, a szdmunkra is figyelem-
re m6lt6 rdszletet azzal kapcsolarban,
hogy mi v6rhat6 a jovciben: .,Nagyon
fontos, hogy az emberekben tudatosod--- 

" ' meg, .kett,, vAltozratniuk, bizonyog
',koi6&i:'3zdkasaitcai,' Be kell'litnii hogyt l
ma mdr nem hordhat6 az erdcibe, a pa-
takokba a szem6t.(...) a hullad6kgaz-

.OatmaaiUtn is az Eur6pa 6ltal jdrt utx:
: kg-ll ko{retoi. El }ell fogadni v6gre, hogy
:,a',tl*taagts-261!it6q ugyano$an koz'
szolg6ltat6s, mint a viz-. vtllany-, gaz-
szolgaltatds. lgaz ugyan, hogy ez mds
jellegu, hiszen mig a cscivdn, vezet6ken
erkez6 szolgdltatds a lakoss6g fele ,,fo-
lyik", addig az 6rltalunk v6gzett munka

,,qoi6n a bolg6rokat feieslegei dolgaikt6l
szabaditjuk meg. Ennek pedig tetemes
kciltsegei vannak. amit a hullad6k ..ter-
melcii nek" kell megfi zetn iiik."

m6g messzibbre kell majd
az osszegyLijtott hullade-
kot elsz6llitani. Megjegy-
zem. hogy minden hdz-
tart5snak koteles ig6nybe
vennie a szol96l tat6st .  ami
havonta k6tszer tortenik
kozs6giinkben.

- Mi a helyzet a hatdr-
ban l6vci ideiglenes sze-

A,TULZOTT GYOGYSZER FOGYASZTAS KOCKAZATA .':.

Napjainkban egyre tobben nyflnak
t6sk6jukba gy6gyszer6rt, s igy a tablettdk
nyel6se 6letform6v6 v6lt. A tulzott gy6gy-
szerfogyasztits, fcileg indokolatlan eset-
ben, minden orvosi javallat n61kii1 6rtal-
mass6 v6lik. Tirdni kell, hogy a leg6rtatla-
nabbnak trin6 gy6gyszer is, a helytelen 6s
hosszas szed6s ut6n 6rtalmass6 v6lhat.

Vannak gy6gyszerek, mint p61d6ul
a nyugtat6k, antipsihotikumok, vagy
egyes ercis fajdalomcsillapit6k hosszas
szed6s ut6n fiigg6s6g alakul ki. Ez azr
jelenti, hogy a kivSnt hat6s eler6s6hez
egyre nagyobb adagokat kell bevenni.
Ez lassan tirladagol6shoz vezet. kr6ni-
kus m6rgez6shez, ami nagyon sulyos
kovetkezm6nyekkei v6gzcidhet. Mds-
rlszt, a gy6gyszerfriggii ha nem kapja
meg az adagjht, elvon5si tiinetek jelent-
keznek. ami a maga m6dj6n ugyancsak
betegs6g. amit kezelni kell.

Dr.flaczel Attila fri orvo s
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AZ ALL ATOK TISZTANTARTASAROL
Allataink tiszthntarthshval rengeteg

betegs6g megel6zhet6; ezI magyardz-
hatjuk n6h6ny k6ros 6llapot etiol6gi6j6-
nak vizsg6latrival. Napjainkban tal6n le-
gelterjedtebb a szarvasmarh6k kor6ben
a t6gygyullad6s, melynek sor6n k6roko-
z6k hatolnak be a bimb6csatornSn 6s el-
Lrasztjhk a tcigy szovet 6t. Az igy l6trejott
gyulladds sor6n megvSltozlk a t6gyszo-
vet, valamint az 

'ltala 
termelt tej fizikai,

k6miai 6s mikrobiol6giai 6ilapota.
A t<igygyulladris k6t tipus6t ismer-

jrik: klinikai 6s szubklinikai t6gygyulla-
d6s. Szubklinikai alatt 6rtjiik, ha a togy
6s a tej l6tsz6lag egeszs6ges, de val6j6ban
romlik a tej minosege, mert csokken a fe-
h6rje tartahna. csokken az eltarthat6s6ga
es novekszik a savass6ga. (Ezzel magya-
r5zhat6, hogy ha pr6b6t vesznek a tejbcil
elfogadhatatlannak mincisiii, kicsap6dik).

Klinikai t6gygyullad6sr6l besze-
liink, ha a t<igy szovete megduzzad,
forr6 6s 6rz6keny lesz, a tejben pelyhek,
zavarosod6s, csapad6kok jelennek meg,
szite a normf list6l elt6r6v6 v61ik.

A betegs6g f6 oka a fekhely vala-
mint a tcigy nem megfelel6 tiszt6ntart6-
sa.Haaz 6llat nedves, tr5gy6s, almozal-
lan helyen fekszik, atrigya, avizelet, a
meleg ide6lis talaj egy tucat bakt6rium
szbm6ra, (p1. E. coli, Staph. aureus,
Strep. uberis, A pyogenes ) a trigy val6-
di bakteriump tur'6v al 6rintkezik.

A bacilusok a t6gyre telepednek,
ahonnan fej6s ktizben keriilnek a t6gy-
negyed belsej6be. Gyakori trdgyakihor-

d6ssal 6s bealmoz6ssal csokkenthetjiik a
bakt6riumok szilmilra kedvez6 koriilm6-
nyeket, azaz a k6rokoz6k nem tudnak az
alomban nagym6rt6kben elszaporodni.
A fej6s v6gi t6gybimb6-fiiroszt6s j6 csi-
raol6,filmk6pz6
szerrel egyr|szt
a fej6s kozben a
bimb6ra keriilt
bakt6riumokat
pusztitja el, de
ami enn6l is
fontosabb, a
bimb6t is v6di
k6t fej6s kozcitti
id6ben, amikor
a patog6nek 16-
keniln6nek. A fej6 keze is lehet a fert6-
z6s forr6sa, ez6rt a fej6st alapos k6zmo-
s6snak kell megel6znie. A t<lgybimb6
zir6rzma, az elscidleges v6dekez6szerv,
a fej6s ut6n m6g 1-1,5 6rbiglaza, ennyi
ideig kellene a tehenet a fej6s ut6n takar-
m6nyoz6ssal m6g 6llva tarlati, hogy el-
keriiljiik a bakt6riumok tcigybe jut6s6t.
Nyilv6nval6, hogy a f6j6s l6bir 5llat a he-
ly6re 6rve azonnal lefekszik pihenni, te-
h5t a sSntas6g nemcsakkozvetve, hanem
kozvetleniil is hozzi$|ruI a t6gybetegs6g
kialakul6s6hoz. Mit tehetiink a fert6z6
l5bv6g-megbeteged6sek ellen? A szar-
vasmarha kormeinek 6tlagos noveked6-
se havonta 5-6 mm, ami egy 6v alatt m6r
nagym6rt6kben m6dositja a korom szri-
g6t, trilterheli a sarokszarut, fokozza a
talpfek6ly kialakulis6t 6s rontja az 6lla-

tok mozg5sk6pess6g6t. Kedvez6 esetben
6vente 2 alkalommal aj5nlatos elv6gezni
a korom 6pol6s6t. AszSraz padozatok 6s
az |llatok fekv6hely6nek napi tiszt6ntar-
tiisa 6s almozflsa a bakt6riumos eredetri

csiikikbetegs6-
gek kialakul6-
sdt jelent6sen

csokkenti. Hisz
az ember talpa
is kifek6lyesed-
ne, ha eg6sz nap
amm6nia 6s
egy6b mar6 ha-
t6sri anyagban
kellene 6llnia,
nem is beszdlve

az apr6, szinte 6szrev6tlen s6riil6sekr6l,
ahol a bakt6riumok sz6pen felv6ndo-
rolnak, 6s ellepik az eg6szs6ges szcive-
teket, majd s6ntas6got eredm6nyeznek.
Alomk6nt szdraz szalma, gyaluforg6cs
vagy fiir6szpor aj6nlott, elkeriilend6 a
koptat6 hat6sri, betonpadozatok haszn6-
lata. Kotott tart6sri 6llatokn6l rovidesen
kialakulnak a l6b fel6pit6s6nek rend-
elleness6gei 6s 6ltal6ban maradand6
mozg6sk6rosod6st oksznak. A folyamat
m6rs6kelhet6 alkalmank6nt mozgis biz-
tosit6s6val.

Kev6s odafigyel6ssel tehht meg6riz-
hetjiik 6llataink j6 koz1rzet6t, elkeriil-
hetjiik megbeteged6seik egy r6sz6t, ami
hozziqSrul a termel6s novel6s6hez.

Antal Lilla
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NEHANY TUDNIVALO A BARNA MEDVEROL
A nydr folyamdn nem egyszer hal-

lottuk, hogy a medve tdbb helyen gardz-
ddlkodott, m4hkaptdrakat vagy nyaral6-
kat tdrtfel. Mit kell tudni errdl a vadr6l,
kirdeztilk Kedves Ldszl6 vadsazddlko-
dasi szakembert.

ElSszor is szeretndm hangsrilyozni,
hogy a kozs6giinkhoz tartoz6 erd6s teri-
leteken m6r i6 ideie a barnamedve neki

megfelel6 6letteret talSlt. F5leg a srirti,
boz6tos teriileteket kedveli, de messze
elt6volodik barlangjSt6l, kiz6r6lag 6le-
lemszerz6s c61j6b6l. Altal6ban nov6ny-
ev6 6l1at, friss frivel, m61n6val, 6fony6-
val, vagy m6s erdei gyiimolccsel t6pl6l-
kozik, de szeretettel bontja ki a hangya-
bolyokat 6s a m6hkaptbrakat. Sajnos, ha
egyszer rbkap a m6zre, neh6z leszoknia
r61a. Megt6madja, 6s zs6km6nyul ejti
az erdon elk6sz6lt hSzi|llatokat, vagy
ritka esetben betor az erdei sz6116sra is,
ha 6rez valami neki va16 6lelmet. Hang-
srilyozom, hogy kimondottan v6rmedve,
mint kiilon faj nincs, de az 6hs6g sokszor
r6k6nyszeriti a hhzi|llatok elfogds6ra.

Rendkivrili viselked6s6t sok zava-
16 t1nyez6 befoly6solja, mint p61d6ul az
erd6kitermel6sn6l haszn6lt motorfrir6sz
zaja, vagy az llettere krirzet6ben tort6n6

6pitkez6sek. Ez6rt,,idegesebb" p6ld6ul
a bocsos medve. Megttirt6nik, hogy m6r
el(5zllegmegzavartilk, 6s ha pihen6s kciz-
ben v6letleniil tal6lkozunk vele a siirfiben"
r6megyiink, krinnyen baj lehet bel6le.

Gondolom, senki sem iirvend egy
medvdvel val6 taldlkozdsnak. Mit kell
tenniink, hogy ne kertiljiink itjdba?

A medve szaglilsa, hall6sa kiv6l6,
l6t6sa azotban nem a legjobb. Ez6rt
ajdnlatos, hogy gomba, vagy erdei gyii-
molcs szed6sekor zajosak legyiink 6s
lehet6leg ne menjiink egyedtil. A pata-
kok ment6n m6g nagyobb zajjal jhrjunk,
mert a patak csobog6sa miatt kev6sb6
hallja meg az ember kozeled6s6t. Ha t5-
volabbr6l zajt haIl, 6 maga menekiil 6s
nem t6mad.

Ndlunk milyen erdSrtszeken kell
iobban tartani a medvtt6l?

(tolytatas a 14. oldalon)



(folytatis a 13. oldalr6l)

A karcfalvi r6szen a Kovespatak 6s
a nagyloki borviz korny6k6n, valamint
Ostoros tet6n j6r gyakrabban a mack6, a
jen6falvi r6szen pedig Csikmagasa kcir-
ny6ke, a vadk6stiivi borvizforr6s kcize-
l6ben es Hosszubiikk, ahol gyakrabban
tal6lkozhatunk medv6vel.

Olyan hirek is keringenek, hogy ide-
gen, tdvoli erdcjs teriiletekrril, mint pil-
ddul Brass1 kdrnyektrcil vagy Tusndd-

fiirdrirdl telepitettek hozzdnk a kukdz6
medv,lket, ezbrt lehet tcibbszor ldtni 6ket.

Hathrozottan 511itom, hogy err6l sz6
sincs ez csak az emberek szrilem6nye.
Az viszont igaz, hogy nagyon elszapo-
rodtak, az |Ilomdny az optimdlis lltsz|m
folritt van. Ez6rt tal6lkozhatunk gyak-
rabban veliik. Kilov6srik azonban bonyo-
lult foiyamat, az engedllyek beszerz6se
nagyon nehezkes, de a nemzetgazdasag
szempontjSb6l is jelentos valuta tartale-
kot k6peznek. Kiilonben egy adott erdcis
teriilet ert6k6t a fatomeg, de a benne l6v6
vad6llom6nv is mes.hathr ozza.

Kdrdezett: Ndmeth Sz.

Akkorat aludt. mint egy szunyoglab :

nagyon rcivid ideig aludt.

',,.;1:' ;,,:,;,,,,;,$r3t .Ue t : it tiiave,,', * C:sillapitja, .. :,, ;,, '
,,,,,;,,;:;:, ;':: ,',: .,,'hz tnd0lafokat, .b6kltt.' ,r, .::r.'ll l:ir
, . , ;1. . ; . : ' , ' . , , " : , :1,  ; : ' :  : :  l  . ; .  .  1. t .  .  ,  . . . . :  ' .  .  : . :  :

" ,: .':: ,,'Si;tetben hecediili =

alamuszi ,  a lat tomos.

: ,6lben yiszik ki ugatni a kutyat :

nagy s6r. vagy nagyon rossz ido van.

Az drdrigdt is be tudna meszelni :

6rthozza, hogy sokkal kedvez6bb szin-
ben tiintessen fel valamit. mint amilyen

Bewgia az dreget : iSvt az utols6 szo.

A padlasrajar nevetni: soha sincs
j6kedve. mindig komor, mogorva.
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RECEPTEK TELI ELTEVESRE
Etel{ze sitri p aprikdb ol

J61 erett, hegyes piros (Kapia) paprik6t ve-
szrink 6s hozz6 nbhSny hirsos, erett paradicsom-
paprik6t.

A megmosott, leszikkasztott, megtisztitott
paprikahrist ledar6ljuk a hriscirlcin. Megmdrjiik
6s minden kil6hoz 2o dkg s6t teszrink. Kever-
getjiik, amig a s6 felolvad, akkor kisebb, j61 2fu6
iivegekbe rakjuk 6s lez6rjuk. Az 6teleknek sz6p
szint 6s finom izt ad. Szinte teljesen helyettesiti a
pirospaprik6t. Az etelek elk6szit6s6n6l a s6z6sra
vigydzri kell. Ha husokhoz hasznriljuk, a s6t tel-
iesen mellcizziik.

Nyers gomba s6ban

Az alaposan megtisztitott gomb6t meg-
mossuk, lesztirjiik, 6s abroszon leszikkaszt-
juk. Uvegekbe rakjuk, 6s annyi s6t hintiink
16, hogy a gomba tetejet teljesen ellepje.
Az iivegeket hfivos helyre dllitjuk. N6h6ny
nap mulva 2-3 riveg IartalmflJ osszeontjiik,
6s a gomb6t'Qras6zzuk rigy, hogy a s6s 16,
amely k6pzcidik, teljesen ellepje.

HasznirJat el6tt k6t nappal a gomb6t
hrivds helyen, tobbszrir v6ltott vizben ki
kell 6ztatni.

G ontb a s al itt a ec e tb e n.

Rizik6t, feny6alj6t, galambgomb6t, 16-
kagomb6t teh6t kem6ny husu gombdkat -

tehetrink el savanyus6gnak.
A gomb6t alaposan megtisztitjuk, meg-

mossuk 6s enyhen s6s vizben, a forr6st6l
szhmitva l0 percig fozzik. Leszrirjiik, hoz-
z6keveriink tetsz6s szerinti mennyis6gben,
v6konyra szeletelt feh6r hagymht. es lazdn
iivegekbe rakjuk. Ha szorosan rakjuk, meg-
ny6lk6sodik.

Osszeforralunk ketharmad resz vizet egyl.rarmad r6sz ecettel, csipet borsot,
kev6s kcim6nymagot, cukrot, must6rmagot tesziink hazza. Miut6n felforrt, hozza-

adunk egy kiskan6l szalicilt es a forr6 ecetet a gomb6ra merjiik. Lekotjiik 6s szhraz
gozbe tessziik.

Szeder n1;ersen eltdve

K6t kg megmosott, alaposan lecsepeg-
tetett szederhezlkg cukrot 6s 0,5 dkg sza-
licilt keveriink, hiivos helyen tartjuk, amig
a cukor felolvad. Akkor iivegekbe rakjuk
6s lekotjiik.



HUMOR

A napokban, mindj6rt a v6laszt6sok
ut6n, a kdnyvespoicomon rendezgettem,
amikor tekintetem meg6ilapodott az
oreg kalamiirison, amely a mirlt sziizad-
ban a falu jegyzoj1,nek birtok6ban volt.

Megpiilantv6n az oreg kaiamSrist a
kdnyvespolcomon, eszembe jutott a dal:

,.Jaj be nagy a kalam6ris,
Tai6n iniirtott abb6l miis isl"
Term6szetesen, a fisk6lisra gonclol-

tam, aki nagy miirtogat6 volt.
Az igazsag az-.  hogy kis iskolds ko-

romban ugyan m6r nem volt haszn6latban
a palat6bla, de a tint6siiveg mindig ott volt
a t6sk6nkban, illetve a tariszny6nkban. A
sz6pir6st akkoriban penn5va1, tollsz6rral
gyakoroltuk, mintha a tanit6 n6ni jegy-
z6nek k6szitett volna benminket. akik
eg6sz 6letiikben majd jegyz6konyveket

es ad6sv6teli szerz6d6seket irunk a kri-
zseghinitn. A tintdsiiveg azonban min-
dig mag6val hordozta a veszel.vt, ponto-
sabban a tintdsiivcg holdozdsa bizonl,os
veszdlyekkel jrirt. N6ha bizony osszerna-
szatoltuk magunkat, nagy tintapac6k ek-
telenkedtek a sz6pir6sos frirzetilnkben. A
tinta hasznflata 6ri6si f'eleloss6ggel j6rt
akkoriban, p61d6u1, ha valaki a tankony-
vek elsci oldal6n l6vri Szt6linb6l boh6cot
rajzolt, att6l a tanit6 n6ni epilepszi6s ro-
hamokat kapott, 6s feljelentette mag5t a
mi1ici6n. A szerencse azvolt, hogy akko-
riban a milicista 6ppen a tanit6 neni biz-
tonsAg6t vtgy|zta a gumibottal. de volt
neki m5s fegyvere is. T6ny, hogy a tanito
n6ni sokszor el-elszaladt az orsre" hogy
leljelentse mag6t, de amikor visszat6rt az
oszt6lyba. l6tszott rajta, hogy teljesen ki
van engesztelodve.

De ne kalandozzunk el, maradjunk
a kalamdrisndl, a tint6siivegn6l, amely-
be annak idejen sokan m6rtogattak, de
az ut6bbi idcjben, rnivel a goly6stoil egy
magyar feltal6l6nak koszonhetcien di-
vatbajott, teljesen kisz6radt. Igen, a ka-
lamdris alj6n porr6 szhradt tinta jelezte,
hogy valamikor e tdrgynak ak6rcsak a
meilette l6vci itat6spapirnak is - nagy-
nagy koze volt az ir6sbelis6ghez.

Ha besz6lhetiink helyzetekrcll, ami-
kor a nosztalgia ercit vesz az emberen,
akkor elerkezett a pillanat. Hej, ha rn6g
egyszer penn6val szerelmeslevelet irhat-
n1k az ezer sz6kely le6ny egyrk6hez!
tort fel bekilem a s6haj. Magamhoz szori-
tottam a kalamSrist, es indultam azonnal
az izletbe, ahol ir6szereket 6rusitanak.

A kisl6ny mikozben a mindennapos
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keresztrejtveny6t fejtegette. pillantAsra
m6ltatott, 6s megvetcien mondta: Tess6k!

- Nem is tudom, hogy kezdjem!
szorongattam zsebemben a kalam6rist.

Tudja. a mi nemzedekiink meg penn6-
val, tollszemmei gyakorolt, de most is,
ehhez nem t6r kets6g, ket i-lel irjr"rk le,
hogy toll, 6s k6t n-nel, hogy penna...

A kislSny szirros tekintete azt fogal-
mazta meg, lTogy azonnal terjek a tdrgy-
ra, ne okvetetlenkedjek, ne siiletlenked-
jek, ne nyeletlenkedjek stb. Azonnal h6t a
pultra tettem a kalam6rist. 6s kitbjez6sre
juttattam abb6li 6hajomat, hogy a jobbik-

fajta kim6ros tint6b6l triltson nekem ezer
lejre. A kisasszony len6zci mosollyal, m6ly

megvetessel rezett r|m, 6s igy sz6lt:
- Ne haragudjon, tcilem m6r sok

mindent k6rtek, 6s adtam is, de tintdt!?
Uram, maga meg van tint6sodva, mi6rt
nem ker pixet vagy kexet ink6bb?! Maga
hol volt az ut6bbi tiz-tizenor evben? llyet
mfr nem tartunk, uram, sajn6lorn, de
nem szolg6lhatok, m6g az kellene, hogy
kicsi tolcserk6vel m6regessiik itt a tintdt
vagy a k6niszmerg6t!

- Rendben van, de legaldbb akkor
tollszemet vagy tollsz6rt kapok, ugye?
pofdztam vissza az elegedetien v6s6r16
jog6n.

- J6, hogy ludtollat nern k6r, uram!
- kacagott fel nyeritve a nci, 6s eln6zett
valahov6 messze.

- Akkor adjon indig6t 6s itat6spa-
pirtl emeltem fei a hangomat, majd
hozz|tettem: - Ha lenne maguknak egy
kicsi iizleti szellemr.ik, ha egy picik6t is
a v6srirl6 kedv6ben j6rndnak!

Ereztem, hogy a nyakamon feszril-
nek az erek, de az6,rt az ajt6b61 m6g visz-
szasz6ltam:

- Mit gondol maga, Constantines-
crt, az 6llamfot mivel ontott6k le sza-
vaz6skor, ha nem tint6val?! M6g hogy

nincs tinta az orcz|gban, mert kinyiigd-
lcjdttinl<! Tal6n azt hiszi, hog1, az arit-
ta m6g a Cean"<escu-id6b61 val6? Vagy
ejsze csa,k protekci6soknak adogatunk a
pult a16l e-ey-egy iivegecsk6vel, mi?!

A kisasszony nem birta a kritik6t 6s
sirva fakadt. De 6n nem t6gitottam, es a
kriszobrcil az alSbbiakat int6ztem hozzir.

- Ejsze, holgyem, azL akar.ja, hogy
rnenjek metilinkekert a patikdba?

Fe rencz Imre: Tortinelmi lltarveres
Status Kiad6 C,sikszereda 2oo5

VICCEI\
, , .1. . . i '

VADASZMESE . I .

A sz6keiy mesdli akom6jinak:,
- A sivatagi barangolSsaim soren

egysze{' csak megpillantottam egy
oroszldnt. Sajnos fegyver nelkril vol-
tam, csak kes volt ndlam. Rdrvetettem
magam a'nagy 6llatra, s gyorsan le.
v6gtam alil}lait es a fark6t.

- Mi6rt nem v5gtad le a fej€t?
Azt mdr valaki  levdgta.

TOLTOTTCSIRKE : ] . .

A fiatalasszony elsd fdz6se alkal-
mdval ferje kivdnsrigat teljesiti; tol-
tiitt csirket k6szit. T6lai6skor kibirlla.
tatlanszagokterjengenek. . l i  

-,

- Mivel tciltotted meg? - kerdezi a feg.
Sernmivel. Tele volt. amikor megvet-

tem. :: :, :

FOGADAS A MOZIBAN
A sz6kely b6csi es a renddr egymds

mellett n6zi a filmet. L6verseny van.
Azt mondja a sz6kely:

* Fogadjirrrk, hogy a 4-el fut be
els6nek! r  .  , .  , . : . , . , . r1 ' , , . . .  . , . . ,

Fop.adnak. a szekelv mesnyeri a foga-
dist.

- Na j6l van - mondja a rend6r -,

de 6rulja el. honnan tudta. hogy me-
lyik szalad be els0nek. , ,

= H6t, inst6lom, li$tam a d6lel5tti
e ldaddst is.

- A fene egye meg * mondja a
rendor -. dn is l6ttam, de nem gon-
doltam. hogy most is az nyer.

TEFLONKfS,- '  - . " , . ]  " ,

.- Mirq j6 a teflonk€s?
- Zsir n6lkiil is lehet vele kgnyere!

kenni .  : , , . '  . , ' ' ,



r
I
t ir

t6
.:.4:....1.:.rlr:ri.i::,:.,:t;irrr.:.1:.i,ii:it:.::.i:li!:ar*it**i,&i@Srl,1@itx!:3iu,i;*r!r:.:.r:r1:.:,r,i.rriia.l]wq*r

BENEDEK ELEK (1Ss9 - 1929\

v

SUDOKU

A Sudoku egy ollan ndgyzet,
amelyben 8l mez6 r'an. kilenc viz-
szintes, kilenc pedig ff.iggdleges sor-
ban. Ezenkiviil a negyzet m6g fel van
osztva kilenc kisebb n6gyzetre, ame-
tyek - v6letlenszenien elosztva - I-tdl
9=ig terjed6 szdmokat kapnak. A sza-
mokat az i.iresen maradt kockakba kell
elhelyezni l-t6l 9-ig irgy, hogy k6tszer
ugyanaz a sz6m egyetlen vizszintes,
egyetlen fiigg6leges sorban" illetve
egyetlen 3 x 3-as kis ndgyzetben sem
szerepelhet.

Kdszilette; Kozma Anna

Sz6kely katonacsal6db6l eredt.
A magyar gyermekirodalom rittiir6
szerzfje 6s szervez6je. Szem6lye a sz6-
kely n6pi irinyzat jelk6ppd vdlt. 5z6-
kelyfiildi folkl6rgy{ijt6s6t m6r egye-
temi hallgat6 kordban Kriza Jdnos,
Orbfn Balflzs 6s Sebesi Job anyagfval
egyiitt adta ki a Kisfaludy Tdrsasfg.

Nem feledte el sziil6fiildj6t akkor
sem, amikor 1877-ben, tizennyolc
6ves koriban Budapestre keriilt btil-
cs6szhallgat6nak. Memofrj6ban lirai
szavakkal iiriikitette meg a bricsri pil-
lanatait. A vasfti kocsi ablakib6l ez-
zel a ,rszent fogadalom"-mal kiisziint
el t6le: ,,Tied a..." (folytatdsavizsz. I
6s fiigg. 17. szhmt sorok alatt.)

vizsziNrns: [. Az 6ru burko-
lata.12. Kelet-indiai p6linka. 13. Rang-
jelz(i. 14. R6szdllni k6szteti. 16. Az
Osztr6k-Magyar Monarchia idej6ben a
krizos int6zm6nyek megjelol6se. 17. ...
mosod6ja, gyermekvers. 18. Andr6...,
Nobel-dijas francia ir6. 19. Mexik6i
6s kaliforniai foly6. 20. Szud5ni tarto-
m6ny vagy n6dir6vessz6 keleten. 21.
Nemzetis6gek Tan6csa. 23. Kadmosz 6s
Harmonia lebnya az 6gorog mitol6gi6-
ban. 24. Szabadalomlev6l. 25. Y1l6gt6j.
27. Kellemetle 6rz1s. 28. ... generis,
saj6tos, egyedi-latinul. 29. Az es6 esni
kezd,. 31. L.I.F. 33. Mtiszaki Egyetem.
34. ...izmus, minden szabilly vagy trlr-

veny tagad6sa. 35. Plnzt ad. 37. Min-
tbzott k6. 38. Megegyez6, hasonl6. 40.
... Ferrer, amerikai filmszin6sz. 41. A
malom kerek6hez vizet vezet1 s6nc. 43.
L6ngol. 44. irrismiivet elk6szit. 45. Ol-
vas-franci6ul.

FUGG6LEGES: t. Saint, roviden.
2. ..jel, irdsjel. 3. irott szovege. 4. Olasz
anat6mus, az agyvel6 egyik hidj6nak
felfedezcije. 5. Vil5gt6rk6 p. 6. Y izI^gy i-
t6 6s tisztit6rendszer. 7. Meg..., ir6smii-
v6t elk6szitette. 8. E.A.I. 9. D6lkelet.
10. Opiumtinktrira. 15. Spanyol ferfi-
n6v. 16. Titkon kin6z. 18. Get p6rja. 20..
A fels6 v6gtagot mozgatja.22. Mes6s
tort6net a t6lr61. 24. Tobbf6le alakban is
el6fordul6. 26.Tas fia. 30. Visszasirl 32.
Felegyenesedik. 35. Vdkony miianyag
Iemez. 36. Forr6, perzsel6-rom6nu1. 38.
Enged, trir. 39. Alvadtv6r-angolul. 41.
V6gtelen menii! 42. ... izmus. a vegyi
folyamatok r6szletes leir6sa. 44.8 nap.

Szerkesztdk:
Szab6Kinmbr
Sz6cs L6szl6

N6meth Szilveszter
A nyomdai munk6latok az Alutus Rt.

nyomd6ban k6sziiltek
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