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Az adventi idcjszak egyik jellemzdje
a varakozas. Vr i r luk az Ur Jezus szt i lete-
senek iinnepet. K6t fele vArakozdst isme-
rtink: 1. passziv v6rakoz6s: a vbrakoz6
nem tesz semmit annak erdekeben, hogy
az az esem6ny, arnelyet v6r j61 sikenil-
jon. Csak szdmolgatja a napokat, mint a
kisgyerek, hogy h6nyat kell aludni, mig
jon az angyal. Vagy a katona, aki kuf-
fer oldal6ra hirzogatja a vonalakat, hogy
h6ny nap kell elteljen a leszere16sig.

2. aktiv vdrakoz6s: a v6rakoz6si idcit
cselekv6ssel tciltom ki, hogy a v6rva-v6rt
esemeny ragyog6an sikeniljon. (Az au-
t6buszt itgy is lehet v6rni, hogy topor-
z6kolva. or6mat n6zegetve vdrom annak

r.r 6rkez6s6t es ugy is, hogy elmondok egy
tized rozsafiiz6rt.)

Az adventi v6rakozSsom cselekves-
sel legyen telve, lelkemet kitakaritva a
megt6r6s 6lta1, hogy legyek k6pes a ka-
r6c sonyi cirom befogad6siira.

Az adventi szent idri m6sik jellem-
zoje az OnOlt. Advent 3. vas6rnapl6I az
orom vasdrnapjdnak is nevezik.  Es nem
veletlemil. Hiszen az adventi aktiv vii-
rakoz6sunk nem szomorus6ggal, hanem
circimmel kell telve legyen. Valahogyan
fgy, mint a jegyesek, akik k6sztilnek az
eskiivcire. Rengeteget rohang6lnak, f6ra-
doznak, hogy az eskiivcijrik sz6p legyen,
de azt orommel teszik.

Szofoniiis pr6f6ta is circimre 6s ujjon-
gdsrabiztatja a v|lasztott n6p fiait, akik
megfogyatkozva hazatlrtek a babiioni
fogs6gb6l. A pr6f6tai hivat6s aztjelentet-
te, az Isten 6ltal kiv6lasztott szem6ly osz-
zekot6 kapocs volt Isten es ember kozott.
Kcizvetitette Isten akarat6t. bftoritotta a

KARACSONYRA KESZULVE

v6lasztott n6p fiait. Es, ha let6rtek az Is-
ten 6ital krjel<llt utr6l megfedte 6ket.

A babiloni fogsdg elcitti idciszakban
aviiasztott n6p fiai let6rtek Isten utj6r61.
Hiriba hirdett6k a pr6fet6k, hogy: az Isten-
betbizzatok,6s ne a fegyverekben, a lo-
vass6gban 6s a szovets6geseitekben. Nem
hallgattak a pr6fet6kra. Ezert Isten levette
oltalmaz6 kez6t r6luk 6s kovetkezett a 70
6ves babiloni fogsSg. Neh6z 70 6v kcivet-
kezett a v6lasztott nepre. Ez id6 alatt a va-
Iasztott n6p fiai feirilvizsg6lt5k mirltjukat,
hogy mit rontottak el. Ez antp nagy szen-
ved6s 6r6n r6jott arra, hogy Isten nelkiil
elni nem lehet. 70 6v ut6n, amikor a nep-
nek egy maradeka hazatert a rabs6gb61 a
lerombolt, kifosztott orsz6,gba, tele volt
eletkedvvel 6s lelkesed6ssel. SzofoniSs
riromre 6s ujjong6sra szolitla fel a v6iasz-
tott n6p fiait, mert -nagy szenved6sek,
vesztes6 gek in 5n- me gtal,6lt6k I stent.

Neprink tcirt6nelm6t tekintve van
nemi hasonl6s6g koztiink es a v6lasztott
n6p fiai kozott: cik is meg mi is kis n6p
vagyunk. 6k is meg mi is let6rtiink Is-
ten utj6ro1. Gondoljunk a csaiiid sz6tve-
r6s6re (pr6bahdzass6g, 61ett6rsi kapcso-
lat), 6letellenes brinok (magzatelhajt6s,
efiandzia), a munka megbecsril6senek
elveszit6se (senki nem akar dolgozni).

Abban is hasonlitunk r6juk, hogy mi is
legy6zettrink, mi is sz6t lettiink sz6rva,
el vagyunk szegenyedve 6s a szomsz6d
nepek nevets 6 gthr gy 6v 5 lettiink.

Nem hasonlitunk rdjuk abban, hogy
nem vizsg6ltuk feliil mit rontottunk el,
miben v6tkeztiink, nem tanultunk a mflt
l . t ' ' t ' ' - ,hibaibol .  Es igy elmaradt a megri ju las.
Elmaradt az Istenhez va16 visszat6r6s.
Elmaradt a jov6be vetett bizalom, az uj-
jong6s 6s drom.

Az idei advent c6lja nem csak a brin-
banat.  a megteres" hanem az cirom.

Ezert az ciromert fdradozzak, amit
a kar6csonyi Kisded adhat meg nekem,
hogy megtalSljam, nem csak szem6lyes
6letemben, hanem abban a kcizoss6gben,
amelynek tagja vagyok.

Farkas Aroad Ptebdnos

,,.KARA€SONYf,'nNlll{,':,, 1,,
Szriz M6ria e vil6gra
neki.ink szent Fi6t hozd.
A jriszolban fekszik,
ki a mennyet s fdldet.,alkota;,. .'.i,,l,.l:::l,,,::
Mely vegtelen kegyelem
T6fed,6Istenem! , ,,;;;,,:'::,,;,

Hogy igy szeretted az embereket.

A LELEK CYUNTdTCSEI
A i61ek gviimolcser:
szeretet. orom
bekesseg. tiirelem,
kedr.ess6g, j6s69,
hriseg, szelids69,
cinmegtart6ztat6s. . .
ha a Lelek szerint
61ilnk, viselkedjiink
is a Leleknek
megfeleloen.



,,NE Ff,LJ, MERT
nnncvAr,rorrAt,AK..."

Advent els6 vas6rnapj6t megel6z6
szombaton, november 28-6n a VII-VIII osz-
t6lyosoknak szewezett lelki napon 35 karc-
falvi, jen6falvi 6s d6nfalvi di6k vett r6szt.

A lelkinap c6Ija az volt, hogy az
adventi el6k6sziileti idcire, 6s egyben a
kar6csonyra is pr6bril junk r6hangolod-
ni. A programot rigy 6pitettiik fel, hogy
a r6sztvev6knek lehet6s6giik legyen egy
kiss6 a megszokott6l elt6r6 m6don egy-

mdsra 6s dnmagukra is figyelni.
A kiscsoportos tev6kenys6geken

hangsrilyt kapott a bels6 6rt6kek, j6 tu-
lajdons6gok sz6mbav6tele, az arr6l val6
gondolkod6s, hogy hogyan lehetne az
erenyek utj6n egy-egy l6p6snyivel el6bb-
re haladni, valamint az is, hogy ezLltal
hogyan tudnSk a szikebb-tlgabb kor-
nyezetiiket is gazdagitani.

Erre a koroszt|lyra jellemzo azidenti-
t5s-keres6s, a "Ki vagyok 6n? " k6rd6s kap-
cs6n a gyakori elbizonytalanod5s. Ebb6l a
t6nyb6l is kiindulva a lelkinap folyam6n a
csoportvezet6k abba az irbnyba pr6b61t6k
a jelenl6v6 gyerekek figyelm6t forditani,
hogy a j6 Isten egy gyonyonit 6lmodott
meg mindannyiunkr6l, hogy szem6lyes
szeretettel mondja mindenikiinknek, hogy

,,Ne f6lj, mert megv6ltottalak, neveden
sz6litottalak, az eny 6m v agy" (Iz 43,1)

A sokf6le irtveszt6ben, 6rt6kbizony-
talans6gban nagyon fontosnak tartom,
hogy ezt a b6torit6 rizenetet egyre gyak-
rabban hangsulyozzuk, hogy a fiatalok-
ban a szereto, j6s6gos, mindannyiunkr6l
gondoskod6 istenk6p tudjon kialakulni.

Bizom benne, hogy ez a lelkinap is

)

segitette a di6kokat annak meg6l6s6ben,
hogy mindennapjaikban, oromeikben 6s
nehezebb perceikben is .yeli ink azlJr".

Bir6 Katalin, a Caritas Csalddseglt1
S z olgdl at dn ak munkat dr s a

ADVENTI LELKINAP

2009. november 28-6n kora d6lelcitt
a k6poln6ban gyiilekeztiink az adverfti
lelkinapra. Karcfalvi, jen6falvi 6s d6nfal-
vi diSkok vettek rdszt ezen a kedves prog-
ramon. Bir6 Katalin, Sz6cs Judit, Szab6
Katalin, Mihdly Ildik6 6s Kelemen Erzs6-
bet 61tal vezetett kiscsoportokban dolgoz-
tunk. D61e1<jtt a bemutatkozils utin egy
k6pzeietbeli bankb6l kolcsonoztiink j6

tulajdons6gokat. Majd megindokoltuk ki
mi6rt 6ppen azt v|laszIotla, 6s ezt hogyan
tudja m6sok javhra kamatkoztatni. Ezt
az ebddsziinet kovette, amikor mindenki
elfogyaszthatta a szendvics6t. A pleb6nia
konyh6j6ban meleg te6val fogadtak. A del-
ut6n folyam6n arr6l besz6lgettiink, hogy
ki az a szemdly akib6l er<jt merithetiink,
illetve kik azok akik bel6liink meritkez-
nek. Itt |ltalSban els6 helyen a csaliid rill,
majd a j6 bar6tok kovetkeznek. A prog-
ram befejez6 r6sz6ben mindenki kapott
egy m6csest, amit meggyirjtottunk. L6gy
zene mellett halkan a fiil6be sirgtuk a ki-
v|lasztott szem6lynek, hogy mi6rt fontos
sz6munkra, mi6rt j6, hogy koztiink lehet.
A lelkinap szentmis6vel z6rult. Ez a nap
gyorsan telt, mivel j61 lreztik magunkat.
Rem6lem m6g sok ilyenben lesz r6szem.

K. Kinga

KARACSONYI KESZUT6OTS

A kisiskol5sok kar6csonyi k6sziilcid6-
se sem maradt el, december l6-6n a Cari-
tas Csal6dsegitri Szolg6lat munkat6rsai 6s
onk6ntesei egy tartalmas programot szer-

veztek. A karcfalvi iskola tornatermeben
mintegy 70 kisdi6k vett r6szt a progra-
mon, ahol csodasz6p kar6csonyi k6pes-
lapokat, karScsonyfad iszeket, m6cseseket
k6szithettek, gipszfigurdkat festhettek.
Ki-ki belevitte a bark6csol|sba a fantdzr-
5j61, lelkesed6s6t. A program v6g6n nem-

csak a gondosan elk6szitett munk6kkal,
hanem a kozosen feldiszitett kar6csonyfa
a16l egy egy ajdnd6kcsomagot is maguk-
kal vihettek a r6sztvev6k.

A gyerekek ism6t sz6perz6krikrcil,
egym6sra va16 odafigyel6siikr6l, lelke-
sed6siikr6l 6s oriilni tud6sukr6l gyoztek

meg benniinket, ami nagy erriforrdst jelent

sz6munkra is a mindennapi munk6nkban.
Rem6lem, hogy m6g az elkovetke-

zokben is sor keriilhet hasonl6 retdez-
v6nyekre.

Bir6 Katalin, Caritas

v

tornaterm6ben

l fo lytatds a 3.  o ldalon)
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ADVENTIKOSZORU

xrAr,rirAs
Az id6n 3. alkalommal rendeztiik

meg iskol6nkban az adventikoszorir ki-
6llit6st. 23 tanul6 hozta el sajdt, illetve
kisebb-nagyobb segits6ggel elk6szitett
munk6jrit. A szemet-lelket gyonyorkod-
tet6 alkot6sok koziil J6r6 Anett 6s Szeke-
res Ren6ta koszorrija kapta a Nagy Erika
v ir |gizlet kiilondij 6t.

Bartalis R6ka illatos koszorrija von-
zottaa legtobb szavazatot, igy ov6 lett a
kozons6gdij. A legegyedibb kivitelez6sri
koszorir a Krist6ly Anita, II. oszt6lyos
tanul66 volt, 6 hagyom6nyos m6don bf-
z6val toltott ed6nyk6be helyezte a gyer-
ty6kat 6s a koszorft.

A r6sztvev6k mindegyike nyertese
volt ennek a seregszeml6nek, hiszen illatos
m6csest, diszgyerty6t illetve k6peslapot
kapott aj6ndekba. A ki6llit6sra benevezo
minden di6knak koszonjiik a reszvetel6t.

Az adventikoszoru fenye viligir
sa kar6csonyi k6sziil6d6siinket, gyujtsa
l|ngra sziveinket, hogy m6lt6k6ppen be-
fogadhassuk a Megv6lt6t!

Az oldalt dsszedllitotta K. E.

SzAIT,AST KERES
A SZENT CSALAD

Eur6pa szerte honos, a magyar n6p
kor6ben legjobban elterjedt adventi 6jta-
toss69 a Szentcsal6d-kilenced. December

v) Is-en este kezdcidik el 6s 9 est6n 6t mds
6s m6s csalSdhoz viszik. A templomban
el6zetesen meg6ldott Szentcsal6d k6p6t
otthon helyezik el a hhzi olt6rra, mely
el6tt 6jtatoss6 gokat vlgeznek. December
23-6n este visszaviszik a k6pet tulajdo-
nos6hoz, ahol megrilik a M6ria radin6t.

Ma, amikor v6ls6gban a csal6d, 6r-
z6keljiik a csal6dok sz6thull6s6nak szo-
morir kovetkezm6nyeit, lehet-e rirvende-
tesebb dolog, mint meg6lni kis kozoss6-
gek, r6zsafijzer t6rsulatok szintj6n, hogy
kdzs6giinkben jelk6pesen befogadjSk a
Szent csalSdot, izes, n6pies nyelven ko-
nv<ircienek oltalm66rt.

1. ,,Legal6bb ti j6 emberek
Fogadj6tok a Kisdedet.
H |zatokr a boldogs69 s2511
Ha bet6r az 6gi KirSly;'

2. ,,Ne sirj tov6bb Sztiz Mdria
Ne menjetek ma m6shova,
Sz6116sunkat mi megosztjuk
Kis J6zusk6t befogadjuk.

O, de boldog vagyok, hogy a Szent-
csal6dot haj lekomban tisztelhetem."

A befogad6s ut6n szebbn6l-szebb
konyorg6sek kcivetkeznek:

- 6pold benniink a csal6di 61et er6-
nyeit, neveld a kereszt6ny hdzastdrsak
hr.is6g6t, szeretet6t, hozz egyet6rt6st.
fegyelmet, |ldozatra k6sz szellemet. a
csal6dok Isten 51d6s6nak tekintsek a
gyermeket, adj becsiiletes munkaval
megszerzett kenyeret stb.

Rendkiviili este volt szSmomra,
amikor Botond tanitvdnyom meghiv6sS-
ra r6szt vettem a Hegyalja-i tdrsulat 6j-
tatoss696n. Szivet-lelket gyonyorkodtet6
volt, ahogyan a feln6ttekkel egyiitt 6vo-
d6s 6s iskol6s gyerekek ajkdr6l fakadtak
az im6k, 6nekek, kar6csonyi versek.
Felemel6 megtapasztalni, hogy a falu-
ban est6161-est6re egybekapcsol6dnak
zengii 6nek 6s ima szirnyhn mindazok,
akiknek ma fontos a csa16d, szeretet ko-
telek6n 6t kepesek idcit szakitani, hogy
kozs6gtnk minden csa16dj66rt, annak
megtart6 erej66rt felajSnlj6k az adventi
estek dhi tatdt .

Jaszenovics Terdzia
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Ev v6ge kiizeledv6n, rigy 6rzem
sziiks6ges n6hiny megval6sitfsr6l tfj6-
koztatni iiniiket, hisz akdrcsak az el6z6
6vekben" minden gazdasfgi neh6zs6g
ellen6re az id6n is igyekeztiink eleget
tenni hivatali kiitelezetts6geinknek.

A vilfgszerte bekiivetkezett gaz-
dasfgi vflsdg telepiil6siink lak6it is
6rinti, a csalSdok eg1're nehezebhen vi-
sel ik annak ki i retkezm6nlei t .  igy van
ez kiizs6gszinten is, a mi nagy csal{-
dunkban, ahol az igdnyekkel, az elvS-
rfsokkal szemben lehet6s6geink egy-
re korlftozottabbak. Ennek ellen6re

Ko-
sziinrim az
elnokvii-
lasztdson
va16 p61d6s
16szv6telii-
ket, biisz-
keseggel 6s

lmegel6ge-
dessel tolt
+l l rnorr  e

Csiki ire-
denceben.
Halgita

megy6ben a legtobben Csikkarclalv6n es
Csikjencifalvdn vettek r6szt a szavazhson.
Tovdbbi politikai tev6kenys6gem szem-
pontj6bol is lontos. hogy a karcfalviak
jelentos tobbsegben tirnogattSk politikai
programomat, azt a ilir or"cl alkotott elk6p-
zei6semet, amellye1 az a.llanelnoki meg-
m6rettet6sben jeloltkent re:r1 \cttern. 6s
amelyet ajov6ben is kovetkezetesen k6pvi-
selni fogok kozoss6gr'rnk 6rdekeben.

TISZTELT KARCFALVIAK E S .INXOru.LVIAK!

UJRA ELTELT EGY EV...

pflyfzatok ritjfn sikeriilt tiibb milli6s
iisszegeket behozni a ktizs6gbe. Ez6rt
tudtuk tovfbb folytatni a megkezdett
munkflatokat, mi tiibb, rijabb, mer6-
szebb kezdem6nyez6sekbe is belemen-
tiink a n6lkiil, hogy anyagilag megter-
heltiik volna a lakoss6got. Gondolok itt
a csatorndzds folytatdsfra, a mrij6gp6-
Iya befiid6s6re 6s tovfbbi bdvft6s6re, a
rav atalozf fel6pit6st6re, amelynek mrilt
6v karfcsonyfn csak az alapja volt el-
k6szitve, a kultrJrrhiz 6s a volt kiizs6g-
hrlza javitfsi munkflataira, a kiizs6g-
ktizpont 6s a park teljes 6trendez6s6re,

a kiizs6gi 6s erdei
utak javitdsira,
a szem6ttelepek
bezSr6s6ra stb.

Gondolomo a
felsoroltak el6g-

96 lftvfnyosako
k6zzelfoghat6
megvakisitdsok,
6rt6kiik tiibb
mint 2o mill i frd
r6gi lejt tesz ki.
Az er6feszit6sek
tehit nem r,ol-
tak eredm6nl-
telenek. a helvi

Nekiink, magyar embereknek to-
v6bbra is szem el6tt kell tartanunk azt"
hogy a kozoss6g fejlod6s6nek, biztos
jovcij6nek, cinrill6sulds6nak es boldogu-
l6siinak zilogitl tov6bbra is mi magunk,
a mi munk6nk 6s torekv6siink jelenti.

Ehhez k6rem tov6bbra is az onok t5mo-
gat6s6t.

Atdott kar6csonyt, egy sokkal bol-
dogabb fj6vet, b6k6t 6s kitart6st kivdnok
onoknek az elkovetkezci kihiv6sokhoz!

Tisztelettel,
Kelemen Hunor,

pat'lamenti kepviselci, az RMDSZ
tigyvezetd elncike

Lapzdrtakor ertesriltiink a m6-
di6b6l, hogy Kelemen Hunort kultur6-
I  is  mi niszternek je lo l tek.

Gratul6lunk!
A szerkesztdk

tanfcs hatirozatait betartva j6 volt
az egyiittmiikiid6s az 6pit6kkel, akoz-
trirtokossrigokkal, az egyhilzzal, az is-
kol6val, a helyi v6llalkoz6kkal, a pol-
girmesteri hivatal dogoz6ival, de nem
utols6 sorban a megyei 6s orszigos
k6pvisel6inkkel is. Kiisziinet 6rte.

A tovribbi egytttmiikiid6s 6s a la-
k6ssfg meg6rt6s6nek 6s ti irelm6nek
rem6ny6ben kivfnok mindenkinek
kel lemes Kardcsonyi  Unnepeket 6s
Boldog Uj Evet.

Gdbor Tibor
Polgdrmester

. :  \Z-

FELHiVASOK

-. :, .A 'polg6rmesteri hivatal koelil:,
hogy december 28, 29-en meg ki lehet
fizeLni az ez 6vi elrnaradt adot. amely-
nek hat6rideje szeptember !5161 lej61t;,
de a szamitog6p automatikusan kama-
tot szamol. Ez a kamat december 15-tti l
m6g nagyobb 6s tovabb ncivekedik,
eg6szen az ado teljes kiegyenliteseig.
Erdemes teh6t ne k6slekedni tovabb.,,.,.,'.,.

- A hivatal ismetelten kozli; hogy
ti los a hat6r bdrmelyik reszdbe szeme-
tet szall itani. \.agv a vizbe. vizparlra
iiriteni. A v6tkesek szigoni biintet4qL,.
ben r6szestiinek. . '. '::: '

- A HAR-ViZ R.T. felhivja a la-
k6ss6g figyelmet. hogy az utcai koz-

:kutakb6lr tilos tdml6vel a vrzet belt€r;''. v-

ri j letre vezetni. vagy kocsit mosni. A
kutak kimondottan a lakoss6g ivoviz

9il6t6sat szolgSlj6k. Hasonl6an kdrih, :
hogy azok, akik nem a szolg.ll!a!in1::
ke{€sz,tiil kotottek be a ktizponti'viz:,,
v ezelliket; I jelentkezzenek a szo1g61tat6,
helyi,megbizottj6n6l a formas6gok in..
tdzdsdret
' r.,,,Fqlhiduk:a lakoss6g figyelm€t;::

hogy 2009 december 23-an, h6tft jn l9
6rai kezdettel, a Karcfalvi-Jencilalvi
g.yerek{uv6$zenekd.i,iinnepi koncertet :,

ia,.Csitiierea6bran;r a Szakszervezetek,,:
Miivei6d6si 'H iieilban',araelyre mindenrr,
erdek lcidcit szeretettel v6rnak

December 26-dn, szombaton, a f[-
v6szenekar a templomban log koncer-
tet adni a Nagymise ut6n.

: i : . : : :
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a sznvrfrnrszAr,rirAs pRocRAMJA A 2010-ES nvnn

4s0l 6:31 6:59 7:45
r4771 7:07 7:48 8:46
4503 8:30 9:00 Domokos 9:07
14773 9:30 I0:02 10:51
401 I 13:47 I4:17 15:08
4505 75:45 I6:17 T7:27
40ts l8:33 19:37 20:26
4s09 23:19 23:41 00:41

4s04 5:07 5:58 6:30
40t2 7:24 8:T2 8:50
4506 Domokos 13:03 13:10 l3:40

14770 l3:10 13:57 I4:35

40r4 l4:21 15:06 I5:36
40T6 l8:35 19:20 19:55
4s08 20:47 2T:34 22:10

Janu6r 14,28 15,29

Febru6r r1,25 12,26
M6rcius TI,25 1.2,26

Aprilis 15,29 16,30

MSius t3,2l 14,28

Jrinius 10,24 r1,25
Jrilius 15,29 16,30

Augusztus T2,26 13,27

Szeptember 9,23 10,24

Okt6ber 14,28 15,29

November r1,25 T2,26
December 9, 16 10,17
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TUDOMANYOS KUTATASI TERULETE A SZEKELYFOLD TONTEUNTN

Ugy trinik, a, sors krgyes hozz6nk,
karcfalviakh oz, hiszen telepiil6siink hir-
neves sziilcittjei az elmrilt evszinadok-
ban, de a jelenben is p6ldaad6 6letiik 6s
munk6ss6guk folyamdn ismerte v6ltak
mind a politikai. mind a t6rsadalmi-mri-

velSd6si 6letben.
A lehet6s6gek-
hez m6rten la-
punk has6bjain
tobb alkalommal
igyekeztiink be-
mutatni egy-egy
itt sziiletett, mun-
k6ssdg6n keresz-

ttil ismert szem6lyis6get.
Nos, ezt tessziik most a Karcfalv6n

sziiletett P6l-Antal S6ndor eset6ben is,
aki ez 6v szeptember6ben tdltdtte be 70.
6let6v6t. Ebb6l tobb mint 40 6vet hiva-
t6sos lev6lt6roskdnt dolgozott, de nyug-
dijask6nt ma is aktivan bekapcsol6dik a
tudom6nyos munk6ba. Mint ttirt6n6sz,
szakdolgozatokat ir i es ir, krinyveket ad
ki 6s mint az Erd€lyi Mrizeum - Egye-
srilet marosvSs5rhelyi fi6kj6nak elndke
tdmo gatja a fi.atal p6lyakezd6 trirt6n6sze-
ket kutatSsaikban. Tribb mint val6szinti
azotban, hogy itthon Karcfalv6n egye-

sek kevesebbet tudnak r61a, mint,a kozeli
csikmadarasiak, ahol f iatal kor6ban tobb
id6t toltdtt. A madarasiak k6r6s6re k6t
monog.r6fi6t is megirt, Karcfalvrir6l pedig
2001-ben a hely i  er te lmis6giek kcizremri-
kod6s6vel egy tort6neti ismertet6t jelen-
tetett meg Karcfalva mfltj6b6l cimmel.
S hogy mi k6sztette a karcfalvi ismertet6
megirSsdra, a konyv el6szav6bat igy ir:
,,... Mi m6s, mint a szrilcifaluval szem-
beni elkotelezettsdg. Nekem ugyanis k6t
sziil6falum van. Az apai, Csikmadaras,
amelynek tort6net6t ftlolel<i r6szletesebb
ir6s m6r 169 kifogyott a kcinyvesiizletek-
brjl. Es az anyai. Karc[alva. ahol szii let-
tem 6s ahol hdnyatottgyermekkorom egy
16szecsk6j6t trilt<ittem. Foglalkoz6som, a
lev6lt6rosi hi-
vat6s pedig ko-
telez e munka
elv6gz6s6re."

Lev6lt6rosi
tev6kenys696-
nek elismer6se-
k6nt megkapta
a magyar lev6l-
t6rosoknak j6r6
legnagyobb elis-
mer6st, a Pauler

PAL.AXTAI. 
'AI{DOR

fxt*rrv
gxr{sx}r&xyzsr.

TSR?FNET

'G;ula - di,1'at, majd ez 6v m6jus6ban a Ma-
gyar Tudomdnyos Akad6mia Arany J6nos

- eml6k6remmel jutalmazta, ami tudom6-
nyos kulat6sainak legrangosabb elismere-
set jelenti. Szerenys6gd:re jellemzci. hogy a
doktor6tus megszerzese ut6n sem haszn5lja
neve elcitt az iit megilletci doktori cimet.

Kcitetben megjelent munk6i kciziil
az itthon is ismertek: Csikmadaras- Egy
felcsiki falu h6t lvszdzada (1996); A ma-
rosv6s6rhelyi utc6k, kozok 6s terek tcirt6-
neli n6vt6ra (1997); Karcfalva mirltj6b6l
(2001); A sz6kelyfoldi erdeszet 6s faipar
(tbrsszerz\ Kfd6r Zsornbor. 2002); Sze-
kely onkorminyzat-tortenet (2002); A
Sz6kelyfold 6s vdrosai (2003); Csikma-
daras- Egy felcsiki falu rnirltja 6s jelene
(Mdsodik bor i tet t  k iadds. 2006):  Aldo-
zatok - 1956 (2006); A sz6kely sz6kek a
TS.szdzadban (Marossz6k, Udvarhely-
sz6k, 2007, 2oo9, sorozat). Ugyanakkor
sz6mos tanulm6nyt k<izolt rom6niai 6s
magyarorszhgi foly6iratokban, tobb he-
lyen pedig tudom6nyos 6rt6kii el6ad6so-
kar is tartott.

K iv6nunk neki tovebbi jo egeszseget
6ldozatos mu nkrijahoz.

N. Szilveszter

Y,,:

SPORT BESZELGETES KARDA CSABAVAL, A MADICSA HOKI KLUB ELNOKEVEL
- A Felcsiki Hoki Klub ugy ttinik, Tisza-

virdg eletti volt. Kurk6 Jdnos kivonuldsa
a hokis 4letbdl es afelcsiki kdzsdgek dsz-
szefogdsdnak hidnya ilgy ndz ki, ndlunk is

felboritotta az elSzd elktpzel1seket.
-Lhtsz6lag ezval6ban igy van, de Karc-

falva nem hagyhatta, hogy a nagy nehezen
kiharcolt miij6gp6lya 6rdektelennE vriljon.
Fz6rt a kozs6g vezet6s6ge tovribbi mer6sz
l6p6seket tett, es sikerrilt az Orsz6gos Be-
fektet6 si Ugyn<iks6gef me ggy o znt a p 6Iy a
tov6bbi bcivites6nek sziiksegess6gercil. igy
keriil sor annak befod6s6re 6s t<ibb m6s
helyis6g kialakithstua. Mindezek a b6vit6-
sek, ak6rcsak azel6z6 munkdlatok a karc-
falvi ad6fizet<5k p6nz6be nem keriilnek.
az 6pitkez6s kolts6geit teljes egeszeben az
6llam finanszirozza. Ezlrt az adott hely-
zetben el kellett gondolkozni az orsziigos
viszonylatban is jelent6s sportb6zis mi-
k6nti mrikodtet6sercil. A v6gs6 kcivetkez-
tet6s az volt, hogy a kozsegben alakitsunk
egy sport klubot, amely felr'611a1ja a helyi
csapatok 6s a p6lya mrikodteteset.

- Mikor szi)letett tenyleges clontes es
hogyan kbpzelik el telepiilisilnkc)n a jeg-

korongozds fej le s ztbs it?
- Ez 6v november6ben alakult meg

a. MADICSA HOKI KLUB, melynek
jelenleg 16 tagja van 6s a k6t kozbirto-
koss6g is tagja. On6ll6 jogi szem6ly,
vezetoseggei, kolts6gvet6ssel. Saj6t ma-
gunk kell megteremtsiik az anyagiakat.
a jiivedelem teljes eg6szeben felhasznd-
16dik. A klub tagjai osztal6kot nem kap-
nak. Kiilonben ez nem egy zdrt teriilet,
b6rki bel6phet a kds6bbiekben is, amit a
krizgyiil6s 6vente hagy j6v6. Sz6molni
kell azonban azzal, hogy minden klub
tag 6vente 5oo lejjel kell hozz6j6ruljon
az anyagiakhoz. Ami a tev6kenys6giin-
ket illeti, f6 hangsrily a gyermekek fog-
lalkoztatilsa. Jelenleg h6rom korcsoport-
nak, a 10, 12 6s 14 6ves fiuknak tartunk
program szerint edz6seket, melyeket kii-
lon egy-egy szakember yezet. Ezenki-
viil az iskol6sok torna 6r6kon dijmente-
sen haszn6lhatjhk a p6ly6t 6s kiilonboz6
ktizons6g sz6rakoztat6 programokat
rendezhetnek. Ugyanakkor lehetcis6get
adtnk az amator csoportoknak is, hogy
fizetls elleneben p6ly 6r a l6phessenek.

- Es a kdzkorcsolydzds?
- Meghat6rozott program szerint tort6-

nik a p6lya ig6nybe v6tel6nek fiiggv6ny-
6ben. Erre a h6tv6geken van lehetSs6g,
mindenpentek. szombat 6s vas6rnap este 7
6s 9 6ra kozcitt lehet korcsol]'6zni. A bel6-
po gyermekeknek 2 iej. felncitteknek 4 lej.

- I?gil. r is:to-:uk: ki a palya tulajdo-
1105A:

- Az epitkezes teljes befejez6s6ig gya-
korlatilag az allam tulajdon6ban van, de
azutfn |tadjik a heiyi tan6csnak, amely
majd a kozbeszen€,si elj6r6st betartva
haszn|latba adja valamelyik sportegye-
siiletnek. Rem6lem a Madicsa Hoki Klub
lesz annyira ercis, hogy versenybe s2611-
jon mdsokkal szemben.

w,

Kdrdezett: Nimeth Sz.
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rozEr,nu.lUxx A GyERTylnENynEz

O szint6n meg ny llatkoz6,szeretci gyer-
mekvil6gban telnek munkanapjaim. Be-
kopogott december, figyelmeztetve, hogy
az 6v legnagyobb rinnepe, a Kar6csony
krizeleg. Figyelmiinket arra osszpontosit-
juk, hogy val6ban a legszebb lehessen, az
fj6vben legyen, amib6l toltekezzrink.

Kiilonosen sz6p id6szak az advent,
melyben tudatosan k6sztiliink J6zuska
befogad6s6ra. Ebben az idlszakban 6vo-
diisaimat kozos tev6kenys6gekre szorgal-
mazom, igy kdszrilt el az adventi koszo-
rf, melyen sorba kigyfltak a hit, rem6ny,
szeretet gyertyal6ngok, melyek lelkiink
m61y6re vil6gitanak, im6ra kulcsolj6k
6rtelmiinket 6s akaratunkat, s arra fi-
gyelmeztetnek, hogy jobban egymSsra
figyeljiink, lrezzik meg simogat6 szel-
ldj 6t, v611aljuk fel onmagu nkat. Ebb en az
id6szakban m6g ink6bb arra figyeltem:

- 6szre veszem-e a gyerekekt6l jov6
apr6 jelz6seket?

- a gyerekek pedig az egym6st6l ka-
pott jelz6seket, 6hajokat?

- j6l viszonyulok-e a gyerekekhez, a
gyerekek pajtdsaikhoz, sziileikhez?

- mi szrilcik, pedagogusok milyen vi-
selked6st vetitiink a gyermekre?

Mindez nagyon sziikseges, mert a
gyermek szem6lyisege most alakul, aki-
nek arra van sziiksdge, hogy t6mogas-
suk, szeresstk, f6lt6 gonddal iigyeljiik
6t a j&a, ciromet szerezzink neki. Meg
is tapasztaltuk a gyerekekre figyelest az
ttj j6tsz6t6r 6letre hiv6s6ban, a sziil6k-

kel folytatott besz6lget6sben, az rinnepi
el6k6szriletekben. G azdag puttonnyal 6r-
kezelt a sziil6k Mikul6sa, Polg6rmesteri
Hivatal angyala, a Larix aj6nd6ka, me-
lyeket h6l6san kriszonrink. Izgalommal
telitett, h61a telt szivvel, boldog gyer-
mekhangok elciaddsa zendi.il fel: Eg a
gyertya,69,lEl ne aludj6k! / Szivrinkb6l
a szereteti Ki ne aludj6k! /

J6 cselekedetek szalma szh\alb6l
vetettiink puha 6gyat J1zuskinak a j6-
szolba. Kcilcsonos segits6gnyitjt6ssal hi-

meztiik J6zuska inget. A gyermekek oro-
me az angyalkhzinban csricsosodott ki,
amikor saj6t munkriikkal is diszithettdk
a kariicsony6t.

Az advent idej6n pr6b6ltam kiak-
nfnni a gyerekek mriv6szet6nek minden
el6ny6t, figyeltem mit 6s hogyan pr6b61-
nak kcizolni alkot6saikban. A rajzol5s fo-
lyamata 6vodSskorban fejleszt6 6s ,,gy6-
gyit6" hat6sri.

A gyermek a rajzol6son keresztril be-
engedi clt 6lm6nyei legbens6bb vll|gdba,

feltdrja onmagbt, inform6ci6t kcizolnek
6rz6 seikrcil, gondolataikr 61, fant6zi6juk-
16l. kreativ tev6kenys6g sorSn megindul a
helyre6i1it6s, feldolgoz6s. Az alkot6sban
a kisgyerek feldolgozza a probl6m6kat,
eg6szseges megold6ss6 a konfliktusait.
Az elmeriilt rajz ellazitja. Felbecstilhe-
tetlen 6rt6ke a kornyezeti hat6sok fel-
m6r6 se, 6r zelmi tartalma, osszetetts6ge,
mriv6szi munk6j6nak egyedis6ge. Carl

Gustav Jung a fa szerkezetlt az emberi
pszichikum r6tegz6d6s6vel vetette rjsz-
sze: ,,a gycikerek az oszton-6nl, a torzs
az 6nt, a korona a felettes-6n1, illetve a
szem6lyis6g tudatos 6s tudatlan szflrhit
jelk6pezik." (C.c.J)

Fogadj6k szeretettel ezeket, a gye-
rekrajzokat, karScsonyi ajdnd6kk6nt az
5-6 6vesekt6l 6s gondolkodjanak el az
al6bbi k6rd6sekben: Mit 6reznek a raj-
zokon 16that6 figur6k egym6s irdnt? Ha
tudn5nak besz6lni, mit mondanSnak
egymSsnak, nekiink?

Nyissuk meg sziviinket, oltciztessiik

rinnepi6be a szeretet virdgaival, szoktas-
suk szemiinket 6s lelktinket a fenyhezt.
Ha nem 16tjuk, megeshet, hogy nem 6r-
zekeijiik a kar6csonyi csillag feny6t sem.
Ha kcizel hajolunk. bevil69it. igy legyen!
Aldott, boldog Kar6csonyt!

Jaszenovics Terdzia
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REGI
KALENDARIUMOKB6L

TALLOZVA
(sz6l6sok, mondfsok)

Nyak6ba kanyaritja a sz6t: letor-
kolja.

Nyakriban az abrakos tarisznya :

mindennel j6l elvan l6tva, megvan a
biztos meg6lhet6se.

Csak fgy izzad a nyelve : fin1k.
A nyul trdgyinza a fti1dj6t : parla-

gon hever a fiildje, nincs megmiivelve.
K6t okos meg6rti egym6st, k6t bo-

lond osszev6sz: az 6rtelmes embe-
rek meg6rtik egym6st, csak az eszet-
lenek visz6lykodnak.

R56r a szalonnaaggat6st6l : nincs
annyira elfoglalva, hogy meg ne tehet-
n6, el ne vlgezhetnl azilleti5 munk6t.

Egy padon iilhetnek : egyik se
kiilonb a m6sikn6l, 6ppen egym6s-
hoz illenek.

Olyan nincs a pakliban! = arr6l sz6
sem lehet, nem igy egyeztiinkrneg!

A nemakarom b6ntja : oktalanul
makacskodik, ellenszegiil, ostoba
m6don nem akar valamit mestenni.

REMETEK
Fiililp Csabdnak

St'

Eml6kszel 6br6ndoztunk 169
lenn6nk Csiksomly6n remet6k
de nem MSrialilbSnilI
hanemfentahol ahaz6ll

amelyben Ferenc testv6r 6lt
vizen, keny6ren s nem cserdlt
volna senkivel elv6gre
ci volt a hires remete

akit a bucsir megcsod6lt
mert mindig kopors6ban hSlt
mig holtat mimelt a teste
a lelke Istent kereste

Somly6 hegy6n az akishin
v6 giil elhagy aIotIS v 6lt
m6cses nem pisl6kolt benne
nem volt m6r senkinek kedve

kikoltozni abban lakni
nem akadt arram|r f6rfi
aki felolti a csuh6t
s mormol foh6szt mormol im6t
aki szamhrhilton n6ha
lelovagol a v6rosba
aki hosszri szak6llt ereszt
s nyak6r6l lel6g a kereszt

aki fiityiil borra n6re
im6dkozik t6rdepelve
aki ott mag6ba sz|llva
felfesziil a sziv 6w 6nyr a

aki nem n6zt6v6adhst
l6t 6 csup6n szent l6tom6st
aki int az angyaloknak
s azok jonnek sorakoznak

Eml6kszel 6brriridoztunk 169
lenn6nk C siksomly6n remet6k
oltozn6nk v6gre csuh6ba
s be se nlznlnk a kocsm6ba

p6nziink valut6nk nem lenne
testiink kar6v5 epedne
im6dkoznSnk reggelt6l estig
hiriink mig fel6rne Pestig

rigy n6zn6nk ki mint akiket
nem mindeniitt l6thabrak meg
nyakunkon a kereszt-kolonc
l6tni jome minket Losonc

igy n6zt6nek :il;gy liltnbnak
egyfolyt6ban csud6ln5nak
mint a cs6ng6 napban6z6k
b6muln6nak jov6k men6k

hanem m6r abban ahSzban
irj remete 6lmag6ban
elfoglalta azt a posztot
mit az Isten irjra osztott

addig k6sztltiink hi6ba
remete ment a fahhzba
bizony elt6tottuk a szilttk
s imm6r ne szdmitsatok r6nk

nekiink nemjon le a l6tra
(eml6keztek Salvatorra
6 is hajdan addig visott
amig v6giil csuddt l6tott)

*

Eml 6kszel 6br 6ndo zttnk r 6 g
lenn6nk Csiksomly6n remet6k
s hogyha nem marad ez 6br6nd
r6g6ta m6r csud6t l6tn6nk

Ferenc Imre : Gyalogszek4r
cimi verseskotetdbcil

A NYUGDi.U.SOX NEM NYUGHATNAK!
i/ Mozgalmas volt ez az 6v is, ak6rcsak fiatalosan 5rezre mag6t, t6nccal feledve a

az el6z6ek a nyugdijasoknak. Az otthon korral j6r6 ilyen-olyan betegs6geket.
vlgzettfhradts6gosmunk6tfeledveaRe- Mondanom sem kell, hogy minden
m6nysug6r Nyugdijas Alapitvfiny tagjai szewezetl egyiittl6tkor ,,telt hLz" volt,
szivesen vettek r6szt a szervezett tal6l- senki sem riadt vissza a kev6s anyagi
koz6kon. osszeioveteleken 6ldozati6l' Sz6mit6saink szerint az 66vet

Mhr atavasz elmirlt6val egy erdei ki- is egyiitt szeretn6nk bricsriztatni, megbe-
r6ndul6st szerveztiink, majd jriliusban el- szllve ezrittal is a jov6 6vi teend6ket.
ldtogattunk a parajdi s6b6ny6ba, ahonnan Ev vegehez kozeledve, a kozs6g
6truccantunk Szov6ta fiirdcire egy kis v6- minden nyugdijas6nak kiv6nok kellemes
rosn6z6be.ANagyboldogasszonyiiinnepi Kar6csonyi Unnepeket, ercit, eg6szs6get,
sorozat keret6ben kint a labdarug6 p|lyfu hogy a jov6ben is m6g gyakrabban tal6l-
mi is beneveztiink a f6z6versenybe. Sza- kozhassunk. Boldog Uj Evet.
k6csaink igyekeztek mindent elkovetni,
hogy f6ztjiiket a k6stol6k megdicsdrj6k,
ami term6szetesen nem maradt el.

Alig teltek el az iinnepek, p6rnap mril-
va m6r a Torcsv6ri Kast6lyban tal6ltuk ma-
gunkat, majd onnan Segesv6rra utaztunk,
ahol a v6ros nevezetess6geiben gyonyor-
kodhettiink. A kir6ndul6sok faradalmait
kipihenve, csoportunk tagj ai a Katalin-b6-
lon tal|lkozhattak f ib6l. ahol mindenki i 61.

Bartalis Irdn



A HAZIORVOS
TANACSOLJA!

Megy6nkben is egyre gyakrabban
emlegetik az irj tipusri influenzafert6z6s
jelenl6t6t. Dr. Waczel Attila f6orvos v6-
lem6nye szerint nagyon el6vigy6zatos-
nak kell lenni 6s minden gyanirs jellel
legel6szrir a h6ziorvoshoz kell fordulni.

Az Eg6szs6gtigyi Yilfigszervezet
szerint kiiliinosen fontos lenne a kr6ni-
kus betegs6gekben szenved6k, a vhran-
d6s n6k, illetve a hat h6napn6l id6sebb
gyermekek olt6sa is.

A h6ziorvosokhoz - igy kozs6giink-
be is - meg6rkezett az els6 30 db. olt6-
anyag. Ebb6l egyel6re dijmentesen. k6-
r6sre a 60 6v felettieket 6s a kr6nikus
betegeket olthatj6k be. Az iskol6s gyer-
mekek tesztel6se m6g folyamatban van.

SUDOKU

A Sudoku egy olyan n6gyzet, amely-
ben 8l mezo van, kilenc vizszintes, ki-
lenc pedig fiigg6leges sorban. Ezenkiviil
anlgyzet m6g fel van osztva kilenc ki-
sebb n6gyzetre, amelyek - v6letlenszeni-
en elosztva - 1-t6l 9-ig terjed6 szhmokat
kapnak. A sz6mokat az iiresen maradt
kock5kba kell elhelyezni 1-t6l 9-ig :6gy,
hogy k6tszer vgyanaz a sz6m egyetlen
vizszintes, egyetlen fiigg6leges sorban,
illetve egyetlen 3 x 3-as kis nlgyzetben
sem szerepelhet.

Kiszitette: Kozma Anna

DISZNOVAGASXON v IGY AZZUNK A'K6STOL 6R,{, ! ! !

Ellrkezett a diszn6vhg6sok ideje,
aminek lassan r6sz6v6 v6lt, hogy egy da-
rab hust elvisziink az 6llatorvoshoz, hogy
megtbzze "elhaszn6lhat6-e?" Mi is tort6-
nik val6jaban? Mit<jl ne lenne fogyaszt6s-
ra alkalmas al6tsz6lag sz6p, eg6szs6ges
hus? Mit keres az Sllatorvos a mikrosz-
k6ppal a zabszemtyire v6gott hilscafa-
tokban? Milyen gyakran tal6l "v alamit" ?
Mi lesz ebben az esetben a hfssal? Ilyen
6s ehhez hasonl6 k6rd6sekre szeretn6k a
tov6bbiakban v6laszt adni.

A vizsgSlat sorhn az 6llatorvos el-
len6rzi nincs-e Trichinella l6rva az
izomrostokban, ami szabad szemmel
nem 16that6, 6lo |llaton pedig klini-
kai tiinetek nem mutatkoznak. A sert6s
fert6zcjd6se r6gcs6l6k (eg6r, patk6ny)
tetem6nek elfogyaszt6s6val trirt6nik. A
Trichinella spiralis egy b6lf6reg, illetve
annak tizedmillim6teres l6rvdja, amely a
gazdailllat (diszn6) bel6b6l a nyirok- 6s
v6r6ram tfijdn az 6Il.at izomzat6ba ke-
riil, ott ak6r h6napokig-6vekig betoko-
z6dva rcjtve marad, amig a hirssal irjra
(az emberi) b6lcsatorn6ba jutva tokj6b6l
kiszabadul, "meg6rik", szaporodni kezd,
6s el6rasztva az ember bels6 szerveit,

Egiszsiges izomrostok

sflyos betegseget okoz. Ha az elfogyasz-
tott hris I grammja 50 db-n6l kevesebb
trichinella-l6rv 6t tartalmaz,akir tinet-
mentesen is lefolyhat, de ha enn6l tobb,
nagyon srilyos 6s hosszir lefoly5sri beteg-
s6ggel j6a s6t halelos kimenetelii is lehet,
ha a feregl6rva a szivizmot, vagy m6s,
l6tfontoss6gri szervet t|mad meg. A hus
elfugyasztdsa utdn par nappal jelentkez6

dltaldnos tiineteket - hasmenLs, hdnyds,
gyenges,lg, hasi fdjdalom - kb. kdt h2t

mulv a silly o s izomfdj dalm ak, s z emhdj -vi-
zenyds beszrirddtse, magas ldz krivetik.
A haldl a fertcizdst krivetcien 2-7 het mul-
va teljes lesovdnyoddssal dll be. A felis-
mer6s korai szakaszban nem kdnnyii: a
gyanrit a csoportos megbeteged6s tereli
az elfogyasztott hf sra. (csal6d, szomsz5d

Trichinella spiralis a7 izomban,el ldthatti
mikroszkrippal, pozitiv hrtsprdba esetin.

n6ni, szomsz6d b6csi, akik nagy orom-
mel fogyasztott|k a ,,k6stol6t"). Ilyen
esetben siirg6s orvosi vizsg6lat 6s ell6tSs
sziiks6ges.

F6 vesz6lyt a nyers, vagy nem ellggl
fritt hris jelenti, (p6ld6ul a kolb6sz, mert
h6kezel6ssel elpusztulnak a 15rv6k (+ 60
C fokon 10 perc alaIt, - 350 fokon 10 nap
alatt megsemmisiil). M6gis senki nem
kocklztatjaaz eglszslglt, arra gondolva, V

,,h|thameghaltak mdr azok a l6rv6k hisz
megfriztiik a hrist"; kinek esne j6l tgy
enni, hogy tal6n akad egy csipet kev6sb6
fcitt falat, amivel 6letk6pes parazitilkat
nyel le. A hus s6z6sa, fiistol6se nem teszi
6rtalmatlann6 a TrichinellSt. Amennyi-
ben az 6llatorvos trichinell6zist Sllapit
meg, az eg6sz test elkobz6sra keriil, m6g
akkor is, ha elhalt ldtrvdkattal6k.

Honnan vegyiink pr6b6t? Olyan
helyr6l ahol minim6lis fert6zotts6g ese-
t6n is megtal6lhat6 a parazita, azaz re-
keszizom es bordakozti izom.

Biztos mindenkit foglalkoztat, va-
jon milyen ar|nyban fordul e16 fel6nk a
trichinell6zis; a helyi 5llateg6szs6gtigyi
korn6l v |gzett vizsg|latok alapjiln 6vente
nem tobb mint I sert6s hirs6ban taldlnak
l6rvht... Csakhogy sohse tudni kin6l van
a ..Fekete P6ter"...

N.Sz.
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HUMOR

Minap 6ppen sajt66rtekezietet tar-
tott Csikszentdomokoson Jdnos b6csi, a
16fo sz6ke1y. Nem lep6dtiink meg, ma-
naps69 divat sajto6rtekezletet tartani"
tdjekoztatni a m6di6kat. A rendezvenyt
a bal6nb6nyai b6nyavallal ar fin anszir oz-
ta, majd sv6d asztal koriili siirgolod6sre,
kapkod6sra keriilt sor.

A 16fo besz6de lecsillapitotta a ked6-
lyeket, megnyugtatta a jelenl6vclket. Em-
beriink gondoiatai m6lyensz6nt6ak vol-
tak, ugyanakkor magasan szdrnyaltak,
6s mindenkit megeleged6ssel, rem6nnyel
toltottek el.

- Tulajdonk6ppen visszajon minden
mag6t61, mint az osztriga (egy pesti ven-

LASSACSTAX MINDEN VISSZAJON...

d6gldben Iapasztalta ezt annak ide-
j6n). mint ahogy a term6szet tcjr-
v6nyei alapj6n maga az Olt vize is
visszater es6 vagy h6 form6j6ban.
T6vo1 611jon t6lem a tud6l6koss6g,
de akaratunkt6l fiiggetleniil brzo-
nyos doigok visszat6rnek, mert igy
van ez a j6 istenn6l megirva. Nem
kell visszavenni Erdofril6t. mert
visszajon mag6to1, ak6rcsak Ud-
varhely megye, vagy a tat6rj6r6s. A
sztpvizi jdr|sbir6sdg is frjb6l elkezdi
egyik napr6l a m6sikra iild6sos teve-
kenys6g6t, s akkor az embernek nem
kell felutaznia a torv6nysz6kre, hogy
k6t-h5,rom 6vre elitelj6k.

Eml6kezhetiink arra, hogy
nyolc 6vvel ezelott Romdn P6ter6k
azt mondtfk, hogy a foldb6l otven
6r visszajdhet. AzI6n egy esztendci
mflva jott a foldtorv6ny, vrsszame-
hettek a kollektivak is oda. ahonnan
jottek, a teriiletboi pedig tiz hekt6-
rig visszavehette a gazda a birto-
kot. Az elej6n nem nagyon akartak
hallani az erdo visszaad6s6r6l, v6-
gll.l azt mondt6k: egy hekt6r legyen

ei6g! Most m6dositottSk a t6rv6nyt, s
otven hekt6r foldet vehet vissza, akinek
vo1t, az erdrjbol pedig harminc hekt6rt.
Visszajon a kozbirtokoss6g, kicsidenk6nt
visszaadnak mindent! De csak kicsiden-
k6ntl Mert egyszerre nem merik, nehogy
megnyuvadjunk! Mint a gyermeknek,
kicsi kan6llal adagolj6k vissza, kozben
sztineteket tartanak, hogy bdkizziink...

A feles6gem is visszajcitt. Ah6nyszor
elkergettem, mindig egy idci ut6n vissza-
jott. Nem kellett k6r6st se beadjak, anel-
kiil is visszakaptam.

Annak idej6n elvittek katon6nak,
voltam az orosz fogs6gban. Visszajrittem

ABSZOLUT VICCEK

Mikor van abszohit szarazslg?
Amikor afhkszaladnak a kutydk utrln.

*

Mi abszohit lehetetlen?
Kamatl6bra zoknit hrizni.

*

Ki az abszolitt sk6t?
il';;ffi;il;;;;_ n a garast.

6n is. L6tjuk-e, az oroszok elmentek, de
visszat6rtek a piacra.

Most a t6len vissza kell ig6nyeljiik
Bal|nbhny 6t, mint kozbirtokoss6got. A
papirok elcikeriiltek a b6nya m6ly6b6l.
Bal6nb6nya tehat, mint kozbirtokoss6gi
vdros, kozs6giink gazd6inak tulajdon6t
fogja k6pezni, a kcizbirtokossfg elno-
ke lesz a b6nya tgazgatoja, s jog szerint
majd €lvezzik a hasznot. Erd6 nem ma-
radt ugyan, de rezlrI f6t vehetiink.

Kedves nekiink a kozbirtokoss6gi
terrilet, Bdthory Andr6s biborost is azon
<iltek meg. Ennek megtinnepl6se is l6m,
visszajott, de a mad6falvi veszedelem
is teljes eg6sz6ben visszat6rt. Az elha-
gyatott templom papja 6s harangoz6ja
is bei6that6 idon beliil vissza fog t6rni;
visszajonnek az eliildcizottek is. Karha-
talmi seg6dlettei. L6tjuk-e, az udvarhelyi
Cserh6tra visszajottek a majkucdk. . .

Visszat6r a szekely hadoszt6ly. Visz-
szatlr a lopdnz. Visszat6r Ferenc J6ska,
mint ahogy Habsburg Ott6 m6r vissza-
t6rt. Mag6t61 6rtetcjdik, hogy a Csiki
Magdnjavak is visszat6rnek. Es vegiiI a

Vil6g v6ge visszat6r a Vil6g elej6re...
Visszat6r a ntjverem is, hogy a fold

utSnaz erd6bcjl is reszesedj6k. Csin6ltatok
neki egy cifra kopors6t, hadd lrezzemajd
a sziikjfold biiszke fenyves6nek olel6sdt!

Ha a szakszervezetek megerciscidnek,
visszat6r a kommunizmus Bal6nb6nydra,
ha majd elkoltik a v6gkiel6git6st. A zsil-
voigyi b6ny6szok visszat6rnek Bukarest-
be. Miron Cozma visszat6r Zsil-volgy6be.
Az RMDSZ visszat6r a korm5nykoalici6-
ba, az orcz|gpedig visszater Eur6p6ba...

Ferencz Imre : Tdrttnelmi l6drverbs
Status Kiad6, Cs{kszereda, 2oo5

Ki az abszolirtkatona?
Aki a csatdba gcirbe karddal megy.

hogy kanyarban is harcolni tudjon.
*

Mi a z ab szohlt,r kaktui,ihamiqitviny?
: . A cser6pbe iiltetett,siindisin6.,

Ki az abszolirt udvarias?
Aki a fdradtolajat hellyel kin6lja.

*

Ki az abszohlt humorista?
Aki a szomorrifrizet is felviditja.

'.t.',..'
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