
2015. Május

Az ünnepet bevezető szentmise május 
22-én, pénteken 19 órakor  kezdődik a 
kegytemplomban, amelyet egész éjszaka 
tartó virrasztás követ.

A rá következő napon, vagyis 23-án, szom-
baton reggel 7-kor és 8-kor, illetve este 7 
órától lesz szentmise a kegytemplomban.

 A Hármashalom-oltárnál 12.30-kor 
kezdődik az ünnepi szentmise, amelynek 
szónoka dr. Jakubinyi György, a Gyulafe-
hérvári Főegyházmegye érseke lesz. Az 
eseményt élőben közvetíti a Duna tévéc-
satorna és a Mária Rádió.

Május 24-én, vasárnap, pünkösd ünnepén 
a kegytemplomban 7-kor, 8-kor, 10.30-
kor és este 7-kor tartanak szentmiséket. 
Pünkösd másodnapján, hétfőn 8-kor, 
1o.3o-kor és este 7 órakor kezdődnek a 
szentmisék.

Karcfalváról a hagyományokhoz híven, 
szombaton reggel 5 órakor indul a 

keresztalja a plébánia elől.
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ÉNEK
Tisztaság legszebb edénye,
Szentháromság temploma,
Angyalok nagy vigasága,
Üdvözlégy oh Szűzanya!

Bánkodók vigasztalása,
Legszebb kert és szűz virág,
Türelem szép pálmaága,
Milyet nem nyújt a világ

Áldo�  föld vagy, melyben semmi
Bűn növénye nem tenyész,
I� en háza, diszes ajtó
Vagy te, mely keletre néz.

Ezen jö�  be e világra
A király, ki tégedet
Anyjának mondo� , s megőrzé
Épen szüzességedet.

Keresztény imádságos könyv 1886-ból.



Menedzsment és az Egyház
 A rendszerváltás után, miután megnyíltak a határok, 
nyugatról sok nagyon jó dolog és nagyon sok rossz do-
log áraszto�  el bennünket. Ezzel együ�  sok idegen szó, 
kifejezés telepede�  be szép magyar nyelvünkbe, melyek 
új foglalkozásokat takarnak. Ilyen kifejezés, amellyel ‘89 
után ismerkedtünk meg a Management. 
Magyarosan: menedzsment. Mit jelent e 
kifejezés? A menedzsment egy vagy több 
személy által végze�  folyamat, mely mások 
tevékenységének koordinálására, a külön-
böző erőforrások tervezésére, szervezésére, 
irányítására és összehangolására irányul a 
szervezet céljainak sikeres és hatékony 
elérése érdekében. Tömören: szervezé� , 
vezeté�  jelent.
 A hétköznapi életben azt jelenti, ahhoz, 
hogy egy intézmény, gazdasági tevékenység 
eredményes és sikeres legyen kellőképpen 
menedzselni kell. Aprópénzre váltva mit is 
jelent ez? Azt, hogy egy termelőnek nem 
elég termelni és megtermelni terményeit. 
Ez nem minden. Majdnem semmi. El is kell 
tudni adnia terményeit, azaz értékesítenie 
kell. Az már túlzás persze, hogy ahhoz, hogy 
egy ő� ermelő piacon árulhasson, könyve-
lé�  kell végezzen eladandó árujával kapcsolatban.
Egy kórháznak nem feltétlenül kell kiváló orvos igazga-
tója legyen, hanem egy gazdasági szakember, aki előbb  
önfenntartóvá, később jövedelmezővé teszi a kórházat. 
Az már túlzás, hogy az orvos ahelye� , hogy gyógyítana 
számítógépen bütyköli azokat a bonyolult és időigényes 
nyilvántartásokat, amit előírnak neki.
Egy iskolának sem elsősorban egy kiváló tanár lehet az 
igazgatója, hanem egy gazdasági szakember, aki az iskolát 
eredményesen menedzseli.
Ezek a legújabb furcsaságok az Egyházat is elérik. Egyesek, 
akik látják a templomok kiüresedését, a válások számá-
nak növekedését, az egyházak kiszorulását a közéletből 
azt mondják, hogy az Egyházat nem kellőképpen, vagy 
egyáltalán nem menedzselik. Ezt nem csak megállapítják, 
hanem javaslatokat is tesznek, hogy pozitív változások 
legyenek az Egyházban. Lássunk néhányat:

- Templomi szertartások, szentmisék megszoko� ak, unal-
masak és ezért nem is vonzóak. Ezen változtatni kellene, 
vonzóvá kellene tenni a szertartásokat. Hogyan? Esetleg 
modern hangszereket és énekeket kellene használni és éne-
kelni, ami ritmikussá és élénkebbé tenné a szertartásokat. 

Esetleg be lehetne vezetni a 
liturgikus táncot például Úr-
felmutatáskor, amikor a hívek 
örömükben körültáncolnák az 
oltárt. Vagy: kihangosítanánk 
a szertartásokat és a templom 
körül lehetne társalogni, eset-
leg piknikezni. Ezekre a javas-
latokra, annak ellenére, hogy 
jónak tűnnek, az egyház mégis 
azt válaszolja, hogy nem.
Fontos a modern zene és ének, 
a tánc és a piknik, de nem a 
templomban. Miért? Mert el-
vonja � gyelmünket a legfon-
tosabbról, az I� ennel való ta-
lálkozásról, amely intimitá�  és 
maximális rá� gyelé�  igényel. 
 Az elsőáldozá�  és a bérmá-
lá�  nem az menedzseli jól, aki 

ezáltal anyagi javakra és más előnyökre tesz szert, hanem 
az, aki úgy készül elő ezekre az eseményekre, hogy lelki 
örömet és felemelő élményt nyújt gyermekének azáltal, 
hogy gyermeke tevőlegesen bekapcsolódik a helyi egyház 
életébe.
Közel van a Pünkösdi búcsú, a székely nemzet egyik legna-
gyobb ünnepe. Ezt is menedzselni ke� , hogy minden szépen 
és rendben történjen. Ha beá� ok egy egyházközség lobogója 
alá, az kötelez. Fegyelmeze� en, va� ásosan ke�  viselkednem, 
mert ha nem viselkedek így, szégyent hozok arra a közösségre, 
amelynek a lobogója ala�  zarándokolok. Távol ke�  á� jon 
tőlem a részegeskedés, hangoskodás és civakodás. Mert abban 
á�  a pünkösdi búcsú ünnepe, hogy találkozom a csíksomlyói 
Szent Szűzzel, és lábai elé helyezem fenntartás nélkül nyito�  
szívemet és egész életemet.

Farkas Árpád papbácsi

Menedzsment és az Egyház
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A HÍVEITŐL BÚCSÚZÓ PÜSPÖK KÖRLEVELE

 Ezekben a napokban, pontosabban május l5-én múlt 35 éve, hogy a boldogemlékű nagy püspökünk, 
MÁRTON ÁRON körlevélben búcsúzo�  papjaitól és híveitől, átadva az egyházmegye kormányzását utódjának.
 Most, amikor Pap László marosvásárhelyi plébános kezdeményezésére, és a Mustármag Énekegyü� es, valamint 
a székelyföldi művelődési közösségek közreműködésével egy lelkes csapat és szakember azon munkálkodik, hogy a püspök 
életútjáról � lmet készítsen, 35 év távlatából helyénvaló megemlékezni és idézni búcsúszavaiból. 

 „Tisztelendő Testvéreim, szeretett jó híveim!
Isten kegyelméből negyvenkettedik éve már, boldogemlékű Vor-
buchner Adolf püspök halála után 1938 szeptemberében mint apos-
toli kormányzó, majd ugyanazon év karácsonyán mint megyéspüspök 
akkori Szentséges Atyánk, XI. Piusz pápa rendelkezéséből egyházme-
gyénk kormányzását átvettem. (...)

A haladó évek, közte a háború pusztítása-
inak és a háború utáni átalakulások évei 
felettem sem múltak el nyomtalanul, pró-
bára tették testi-lelki erőimet. Úgy tetszett 
Istennek, hogy többféle betegséggel is 
meglátogasson, amelyek szobámhoz köt-
nek, akadályoznak főpásztori kötelessége-
im teljesítésében. Ezért az utóbbi években 
ismételten kértem Szentséges Atyánkat, 
mentsen fel az egyházmegye kormányzá-
sának terhe alól. Legutóbb a Szentatya kül-
döttének márciusi látogatása alkalmával.

A Szentatya megértette helyzetemet, 
április másodiki hatállyal felmentett a 
kormányzás gondjai alól és ezt utódlá-
si joggal kinevezett segédpüspökömre, 
Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Jakab 
Antal püspök úrra bízta, s kegyes volt ezt 
velem személyesen táviratban közölni. Fiúi 
hálával fogadtam intézkedését, amely-
lyel lelkiismeretemet megnyugtatta és az 
egyházmegye zavartalan továbbkormány-
zásáról gondoskodott. Az ügyek intézése 
az utóbbi években amúgy is egyre inkább 
a segédpüspök urat terhelte, aki készséggel 
és hozzáértéssel volt mindig segítségemre. 
Azzal a megnyugtató érzéssel vonulhatok vissza, hogy az egyházme-
gye vezetése jó kezekben van. Új Főpásztorotokat fogadjátok szere-
tettel és készséges engedelmességgel tegyétek számára könnyebbé 
a kormányzás gondjait és felelősségét.

Szeretett Híveim, mint főpásztorotok elsősorban a hitet akartam 
megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rá-
tok örökségül. (...)

Bizalommal kérem a szülőket és papjaimat, úgy véssék be értelmük-
be és szívükbe a hit igazságait, hogy a megtartó családi és otthoni 
környezetből kiszakadva se veszítsék el. A hitre építsék egyéni és csa-

ládi életüket. Ezzel adják nekik a legdrágább örökséget. (...)

Amikor megválok az egyházmegye kormányzásától, búcsúzásom 
pillanatában Tisztelendő Testvéreimnek szívből köszönöm, hogy hi-
vatali megbízásom ideje alatt testvéri türelemmel elviseltek, s gyarló 

utasításaimat legjobb belátásuk szerint elfogad-
ták és követték.

Külön köszönöm volt munkatársaimnak az enge-
delmességet, és az irántam tanúsított megértő 
jóságot.

Köszönöm mindazok munkáját, akik egyházkö-
zségeinkben vagy egykori intézményeinkben az 
Egyház szolgálatában dolgoztak vagy dolgoz-
nak, híveimnek hitükhöz és Egyházunkhoz való 
ragaszkodását, templomaikról és papjaikról való 
gondoskodását. Minden jóakaratú embernek 
minden személyem iránti � gyelmét és jóakara-
tát, amellyel főpásztori munkámat elősegítették.

Mindnyájuk életére és további munkájára őszinte 
fohásszal kérem Isten áldását és segítségét.

Mindazoktól, akiket hivatali megbízásom ideje 
alatt esetleg megbántottam, bocsánatot kérek.

Főpásztori hivatalomból távozva megáldalak 
benneteket. Megáldom életeteket, családoto-
kat, otthonotokat, munkátokat, gondjaitokat és 
minden jószándékotokat. A gyermekeket és öre-
geket, a betegeket, a szenvedőket és a gyászoló-
kat, és kérem az Úr Jézus Krisztust, hogy ígérete 
szerint maradjon mindig velünk és segítsen, hogy 
példája szerint minden körülmények között meg-

valósítsuk a mi életünkben Isten akaratát.

Magamat imáitokba ajánlva mint első körlevelemben tettem, most is 
az Apostol szavaival köszöntelek titeket, ahogyan azt minden szent-
misében halljátok. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten 
szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. 
Ámen.

Gyulafehérvár, 1980. május 15-én, Márton Áron püspök”

(Forrás: P. Szőke János. Márton Áron.)
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Szemelvények dr. Kászonyi Alajos plébános tevékenységéből 
Az 1911. június 18-án kelt jegyzőkönyv (5) tétele alapján dr. Kászo-
nyi Alajos plébános, az egyháztanács elnöke, felhatalmazá�  kér a 
te� üle� ől „hogy a sekre� ye átalakításához, a templom kijárata elő�  
levő bá� ya, i� etve támfalak beljebb viteléhez, valamint a templomhegy 
aljában levő szegényes fakapulábak helye�  díszesebb és tartósabb kőka-
pulábak készítéséhez terveket és költségvetéseket készí� ethessenek”. Az 
egyháztanács megadja a kért meghatalmazá� , a „templompénztára 
terhére megszavazza és utalja”.
Mint az egyháztanács elnöke, a plébános indítványozza, hogy a hit-
község volt lelkipásztorainak arcképeit szerezzék be, és a plébánia 
részére fe� essék le. 1912. június 2-i jegyzőkönyvben megjegyzik, 
hogy Keresztes Márton volt ale� eres arcképe nem lelhető fel sehol, 
ezért annak megfe� ésére 60 koronát irányoznak elő. (Megj.: Az 
egykori plébánosok arcképei megtekinthetőek a plébánián ma is.) 
Ez alkalommal kéri a plébános azt is, hogy az egyháztanács járjon 
közbe annak érdekében, hogy az öreg kántor Gál Antal hűséges egy-
házi szolgálataiért „felsőbb helyről valami kitüntetésben részesüljön.” 
Az egyháztanács támogatásáról tesz bizonyságot, és megbízza az 
elnököt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Egy fél év elmúltával az 1911. december 7-én kelt jegyzőkönyv (3) 
tétele szerint meg is le�  az eredménye, ugyanis „az Elnök öröm-
mel adja az egyháztanács tudomására, hogy Gál Antal kántor uruk 
e hitközösségben 30, a katholikus kezdeményezésére pü� ök Urunk 
Őnagyméltósága közben járása folytán Szentséges Atyánk a római 
pápa aranyérdemkeresz� el tünte� e ki. A gyűlés a magas kitünteté�  
a legnagyobb örömmel fogadja és a kitüntete� nek jó egészség me� e�  
hosszas életet, I� entől kegyelmet és áldá�  kíván”.
A jegyzőkönyv szerint a nagyharang is javításra szorul, ezért nyílt 
árlejtésre bocsájtják a javítási munkát, amelynek kivitelezője Albert 
József géplakatos, jenőfalvi lakos le� . Az augusztus 27-i jegyző-
könyv szerint el is készül a munkálat, mely 170 koronába került. 
Ugyanakkor a sekre� ye átalakítására megérkezik a”Műemlékek 
országos bizo� sága” által készíte�  tervezet, valamint a csíkjenőfalvi 
Benes Ágo� on által összeállíto�  költségvetés is, mely szerint a 
munkálatok 3071 korona 90 � llérre vannak előirányozva. A plé-
bános szorgalmazza a munkálat házilag való elkészítését, ezért 
létrehoznak egy épí� ető bizo� ságot, aki a bemutato�  terv szerint 
felügyeli a munkálatokat. A bizo� ság összetétele: az elnök, a fő-
gondnok, és a megyebíró melle�  Szőcs I� ván, Szopos Ferenc, Gid-
ró I� ván egyháztanác� agok, akik a szükséges anyagok megvásár-
lásáról is gondoskodnak. A főgondnok kéri, „hogy a templomfeljáró 
út me� e�  a karcfalvi i� . jenőfalvi részen lefektete� , a legrégibb temetőt 
jelző fölösleges kőrakás a sekre� yéhez felhasználtassék” amihez a 
tanács beleegyezését megkapja. 
1912. június 2-i jegyzőkönyvben az egyháztanács elismerését, kö-
szönetüket és hálájukat fejezik ki karczfalvi Biró Elek és dánfalvi 
özvegy Török Elekné felé akik, egy-egy korszerű fe� e�  ablak be-
állításával díszíte� ék a templomot. 
A templomkerítés rossz állapotára való tekinte� el, valamint a pénz-
telenség mia�  az egyháztanács arra kéri a plébáno� , hogy forduljon 
az EMKE-hez, mivel az utókorra is értékes mű fenntartásához pénz-
re van szükség. Ugyanakkor a torony szarvazatának olyan rossz az 
állapota, hogy egy nagyobb vihar bármikor ledobhatja.
A régi oltár kijavítási költségeinek fedezésére, vagy esetleg egy új 
oltár tervezetének megállapítására Hevesi József oltárkészítő uta-

zására 28 koronát szavaznak meg.
1912. július 21-én elfogadják a torony javítási munkálatainak ter-
vezetét, melyet 350 koronáért Szőcs I� ván dánfalvi lakos végez 
majd el. Az augusztus 18-án kelt jegyzőkönyv szerint át is veszik a 
munkát. Szőcs I� ván a kötélharangok kímélésére felajánl ingyen 
2 csigát, amit fel is szerel. 
Ekkor már tűrhetetlen a plébánia állapota, ezért elfogadják a Benes 
féle felújítási tervezetet.
1913. április 6-án indítvány születik egy Wertheim szekrény beszer-
zésére melyben a hitközség pénzét, értékes templomi szereket és 
fontos iratokat szándékoznak őrizni. 
1913. december 8-án dr. Kászonyi Alajos bemutatja az új oltár tervét, 
melyet az egyháztanács elvben el is fogad.
   összeá� íto� a Kelemen Erzsébet

dr. Kászonyi Alajos 1875. február 15-én született Csatószegen. Teológiai tanulmányait Bécsben, a Pazmaneumban végezte, 1899-ben szentelték pappá. 1908-1921 között Karcfalván volt 
plébános, majd 1921-től teológiai tanár, rektor, pápai prelátus, gyulafehérvári plébános. A második bécsi döntés után a püspök mellett maradt, mint székeskáptalani tag. Gyulafe-
hérváron hunyt el 1946. május 22-én. Karcfalván töltött szolgálati idejéről, itt kifejtett tevékenységéről a plébániai levéltárban található egyháztanácsi jegyzőkönyvek alapján értesül-
hetünk. 
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A Csíki Hírlap ez év május 13-i, szerdai számában Kovács Attila 
újságíró ÉN MONDOM című rovatában éppen 
a csíksomlyói búcsúval kapcsolatosan tesz említést azokról a rend-
ellenességekről, amelyek ilyenkor megtörténnek,
 kellemetlenül érintve a zarándokokat.
Tallózzunk és tanuljunk hát cikkéből. (NSZ)

„Időnként a csíksomlyói nyeregbe látogató, közelebb-
ről és távolabbról érkező vendégek, akik autóikat a 
célponthoz lehető legközelebb… hagyják, visszatér-
ve azzal szembesülnek, hogy i�  bizony lopnak. (…) 
Nem egyszer, nem kétszer fordult elő hasonló eset. 
(…) azok, akik a… bűncselekményeket elkövetik 
(…). Lehet, hogy kihasználják azt a tévhitet, misze-
rint a nagyvárosi viszonyokkal ellentétben a Szűzanya 
lábánál, a Hármashalom-oltár érezhető közelségében 
szinte nem is lehet helye a bűnnek, a más tulajdona 

elleni merényletnek. (...)
A keserű, kellemetlen tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy lehet. Hogy a hely szelleme nem változtat meg 
mindenkit olyanformán, hogy ne tekintse prédának az el nem zárt értékeket, amelyeket megkaparinthat, teljesen 
szertefoszlatva így a látszólagos biztonság illúzióját. (…)
Az is lehet, hogy táblát kellene kitenni, rajta a hetedik parancsola� al, és azok számára, akik netán nem tudnak olvasni, 
valahogy piktogrammal is ábrázolni ezt. Ha nem volna ez elég, akkor � gyelmeztetést is mellé, hogy i�  éberségre van 
szükség, mert illetéktelenek garázdálkodnak, lopnak, rongálnak. Ez lehetne a kudarc, a tehetetlenség beismerésének 
szomorú bizonyítéka.”

BÖNGÉSZDE

KÖNYVAJÁNLÓ

Márciusban múlt 25 éve annak a sajnálatos eseménynek, amely Maros-
vásárhelyen történt 1990. március 19-én és 20-án. Erre az évfordulóra 
jelent meg e könyv második, bővíte�  kiadása, amely az ALUTUS nyom-
dából került az olvasó kezébe. A könyvből – amelyet az RMDSZ és a Dr. 
Bernádi György Közművelődési Alapítvány ado�  ki – a helyszíni leírás, 
a rádióban elhangzo�  és a sajtóban megjelent cikkek, fényképek alap-
ján megismerhetjük azokat a jeles személyeket, akik cselekvő részesei, 
vagy koronatanúi voltak az akkori cselekményeknek. Mindezek melle�  
a könyvben találhatók azok a fényképek is, amelyek bizonyítják a leírtak 
valóságát. Tallózzunk tartalmából:

Borbély László: Visszatekintés és jövőkép
Markó Béla: Huszonöt év múlva
Marosi Barna: Március 19.: A terror napja Marosvásárhelyen
Káli Király István: Az ellopott tavasz
Nagy Miklós Kund: Támadás a székház ellen
A marosvásárhelyi történelmi egyházak nyilatkozata
Marosi Barna: Ne féljetek!
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FOTÓMŰVÉSZEK JÁRTAK KÖZSÉGÜNKBEN
A Hargita Megyei Kulturális Központ 29. fotótáborát községünkben szervezték meg május 11-14 között. A fotósok 
először 2oo6-ban voltak egy hasonló alkotóműhely keretében Karcfalván. Visszatérve bepillantottak közösségünk 
életébe, és megkísérelték megörökíteni az eltelt időszak változásait, a környezet hétköznapi és ünnepi pillanatait, 
többek között a május 14-én tartott hagyományos csütörtöki vásárt.
A fotósok célja folytatni az elkezdett munkát, megragadni az emberek kapcsolatát a tájjal és az épített környezettel. 
A tábor résztvevői a térség néprajzi, építészeti értékeit, lakóinak hétköznapi életét örökítették meg. A táborban 
székelyföldi fotográfusok voltak, akik alkotói szabadságot élvezve műfaji megkötés nélkül dolgozhattak. Az általuk 
készített képeket a megyei kulturális központ vándorkiállításokon mutatja majd be, illetve különféle kiadványok-
ban jelentetik meg. Bálint Zsigmond fotóművész például elmondta, hogy az itt lévő művészek képei nem csak 
Erdélyben, hanem Európa különböző pontjain is megjelennek. Ez alkalommal egyben elismerően nyilatkozott az 
itteni lakósságról, akik terepútjaik alkalmával szívélyesen szóba álltak velük, befogadták őket és segítettek mun-
kájuk során. Amint mondotta, az általuk készített képeket majd a jövő nemzedéke is fogja értékelni, hisz ezeken 
a felvételeken viszontlátják az őseik által épített örökséget.
A tábor meghívott fotográfusai voltak: Marosvásárhelyről Bálint Zsigmond, valamint Both Gyula és Tordai Ede, 
Sepsiszentgyörgyről Kovács László Attila, aki a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke, Székelyud-
varhelyről Balázs Attila, Erdély Bálint Előd és Magyari Hunor, Csíkszeredából Márton Ildikó és Miklós Csongor.
 A fotótábor művészeti vezetője Ádám Gyula volt.

Németh Szilveszter, Szőcs László

A PAPÍRKOSÁR ÖRÖKKÉVALÓSÁGA

„Hiteles, magamra szabo�  verseket szeretnék írni, amelyekért az olvasó nem jelent fel sem a költői szakosztályon, sem a 
fogyasztóvédelemnél.” Ferencz Imre

KÖLTÉS
(Egy vers a papírkosárból. N SZ)

Időtöltésnek még elég
önáltatáshoz már kevés
egészséges életmódhoz
elmegy ez a tevés-vevés

nem árt ez a szöszmötölés
hogy lendüljön benned a vér

életed olyan pillepalack
amibe ez még belefér

úr nem ír és ír nem úr de
ne áltasd magad soha te
kitelt a költő levele
eltelt az idő – le vele



Néhány adat a község életéből
A tavasz eljöttével megújult a természet. Pozitív változás ez a hosz-
szú tél után, de mint ahogy ez Csíkban lenni szokott, idén is késett a 
kikelet. 

A megújulás évszaka községünkben is változásokat hoz/hozott. 
Munkálatok kezdődtek/kezdődnek el, amelyek lassan formálják, ala-
kítják községünket. Jól halad a kultúrotthon felújítása Jenőfalván. Az 
Országos Beruházási Ügynökség által � nanszírozott munkálat teljes 
körű felújítást biztosít az épületnek. Ha minden jól megy, augusztus-
ra elkészül vele a kivitelező. 

A végéhez közeledik a Jenőfalván található régi óvodaépület újjáépí-
tése, amely a LEADER program keretében valósul meg. Már csak a 
villanyszerelés egy része, és kisebb belső munkálatok vannak hátra. 

A polgármesteri hivatal épületének külső és belső meszelése befeje-
ződött. A nyílászárók feljavítása is megtörtént. Már csak a munkálat 
elszámolási procedúrája van hátra.

Befejeződött a HARVÍZ RT regionális víz- és csatornaszolgáltató 
„Hargita megye víz - és szennyvíz közműrendszereinek bővítése és 
felújítása” óriásprojekt keretén belül leszerződött „Csíkszenttamás, 
Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva és Csíkmadaras víz- és szennyvízhálóza-
tainak bővítése” című munkálat községünkben, amely által kibővült 
a jelenlegi víz- és szennyvízhálózatunk. 

Karcfalván és Jenőfalván összesen 8214 méter víz-, 8961 méter 
szennyvíz fővezeték lett lefektetve, 14 szennyvízátemelő pompaál-
lomást építettek be, 313 víz- és 269 szennyvízaknát helyeztek el a 
tulajdonosok telekhatárára.

Jól jártak a fenti tulajdonosok,azonban úgy néz ki, hogy megszaba-
dulnak a fent említett költségek ki� zetésétől azok a családok is, akik-
nek a kapuja előtt még 2005-ben, illetve 2008-ban voltak lefektetve 
a közművezetékek, és jelenleg nincsenek csatlakozva az ivó- illetve 
szennyvízhálózatra, ugyanis a Hargita megyére kiterjedő óriáspro-
jekt megtakarításaiból, minden egyes háztartás rácsatlakozásának 
költsége (telekhatárig, aknákkal együtt) fedezve lesz. 

Fontos megjegyezni, hogy a megtakarításokból indított szerződés 
keretén belül nincs lehetőség új fővezeték lefektetésére, csak a meg-
lévő fővezetékekre való ivóvíz- illetve szennyvíz rácsatlakozást hagy 
jóvá a � nanszírozó.

A nyilvántartások szerint Karcfalván és Jenőfalván még 417 vízbe-
kötésre, és 659 szennyvízlekötésre van szükség, de ezek a számok 
változhatnak a munkálatok tényleges elkezdésekor. Azok a családok 
számára, akik az elmúlt évek során saját költségükön megoldották a 
vízbekötést, sajnos nincs lehetőség a bekötés költségének megtérí-
tésére, de ők is részesülnek az ingyenes szennyvízlekötésben. 

A HARVÍZ RT.  május közepén írta alá a munkálatokat végző céggel a 
kivitelezői szerződést, a bekötések elvégzésére várhatóan a nyár fo-
lyamán kerülhet sor, a minisztériumi � nanszírozás jóváhagyása- és a 
tervezési és engedélyeztetési munkálatok után.

A napokban elkezdődött a Madicsai menedékház építése is. A projekt 
egy része EU-s támogatás, amely forrás a LEADER program keretében 
van lehívva. 

Remélhetőleg, mire elkészül az épület, akkorra a villanyáram bekö-
tésre is lehetőség lesz, hiszen folyamatban van az a projekt is, amely 
által Madicsa-fürdőre villanyáramot vezetünk. A Hargita Megye Ta-
nácsa, a két közbirtokosság, és a Helyi Tanács által � nanszírozott pro-
jekt jelenleg az engedélyeztetés fázisában van, ha minden jól megy, 
a nyár folyamán meg tud valósulni.  

Láthatjuk, hogy a fenti beruházások a helyi, a megyei és országos 
intézmények összefogásával valósultak/valósulnak meg. Erre az 
együttműködésre van szükség továbbra is, hogy községünk tovább 
haladhasson a fejlődés útján.

Gábor Tibor

polgármester     
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Május szépe

Az igencsak szeszélyes április után bizakodva köszöntö� ük májust, amely a 
bőséges esőkön kívül nem sok napfénnyel ajándékozo�  meg. A növényvilág is 
késésben van, amely a gyümölcsfák esetében szerencsés, mert így talán kijátsz-
szák a fagyos szenteket. A májusra időzíte�  virágzás azért több növényfajnál 
beköszöntö� . Ilyen a májusi gyöngyvirág is, amelynek latin neve (Conval-
laria majalis) erre utal. A gyöngyvirág meszes talajú lomblevelű erdők dísze. 
Nálunk vadon csak szórványosan fordul elő, annál inkább a kertekben, mint 
kedvelt évelő dísznövény. A bimbók  apró gyöngyszemekre emlékeztetnek, a 
kinyílt virágok harang alakúak. Erre utal a német nyelvű (Maiglöckchen-má-
jusi harangocska) elnevezés. A fürtvirágzatok jellegzetes, nagyon nemes illata 
csak úgy árad az olyan kertekből, ahol összefüggő állományt képez, ugyanis a 
szaporán elágazó gyöktörzsből számtalan föld fele� i egyed fejlődik. A gyöngy-
virág minden része mérgező. Ennek ellenére egyes madárfajok  fogyasztják a 
bogyótermést és a meg nem emészte�  magvakat szanaszét hordják. A virágzat 
az illatszeripar számára nyersanyag, a gyöngyvirág parfüm igen nagyra értékelt. 
A növény a gyógyító növények sorában is szerepel. Szívre ható glikozidokat és 
vízhajtó vegyületeket tartalmaz. Gyógyszeripari készítményeket nyernek belő-
le, háziszerként való alkalmazása nem javallt. 

Sok évvel ezelő�  épp a mi falunkban történt egy sajnálatos eset. Egy étvágyta-
lan, gyengén fejlődő gyermeknek egy öreg néni ado�  valami „csodafüvet”. A be-
lőle készíte�  tea fogyasztása során a gyermek állapota egyre romlo� , kórházba 
került, ahol súlyos mérgezési tüneteket állapíto� ak meg. A „csodafű” a szülők 
révén véleményezésre eljuto�  dr. Zágoni Elemér gyógyszerészhez. Egyértelmű-
en megállapíto� uk, hogy a te� es a gyöngyvirág levele. Az öreg néni bizonyára 
hallo�  arról, hogy a gyöngyvirág szíverősítő hatású, akkor miért ne tenne jót? 
Egy kis félreértés szinte tragédiához vezete� . 

Régen, amikor a hölgyeknél nem a kreol bőr volt a divat, arcukat gyöngyvirág 
harma� al mosták, hogy bőrük porcelánfehér legyen. Ez már a múlté, egészsé-
gesebb a napfény hatása. Maradjunk tehát azzal, hogy ha nincs, telepítsünk ker-
tünkbe gyöngyvirágot, hogy májusban legyen miben gyönyörködnünk. 

Macalik Ernő
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SZÓLÁSOK, MONDÁSOK
(Régi kalendáriumokból tallózva)

Szárazon mosdik • ravasz ember módjára dörzsöli a kezét.
A szegek is megijednek a falban • nagy tolvaj.

Kelleti magát, mint a rossz szekér a hájnak • kedveskedik, hízeleg valakinek.
Szántani lehet rajta • olyan jámbor, hogy minden sérelmet eltűr.

Nem ér egy irgalmas kiáltást • semmit sem ér.
Ábrázatnak rossz, pofának megjárja • felettébb csúnya arca van.

Kivették a kerekét • szívesen látták, nagyon marasztalták a vendégségben.
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A tavasz hírnöke
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TUDNIVALÓK AZ EGÉSZSÉGBIZTOSĺTÓ KÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ORVOSI ELLÁTÁSRÓL
 Ismeretes, hogy e hónap elejétől a családorvosnál és minden egészségügyi szolgáltatónál (beleértve a gyógyszertárakat is) kötelezően használni 
kell az elektronikus egészségbiztosítási kártyát. Mivel az informatikai rendszer kezdetben országszerte lassan működött, és talán még most is 
időnként fennakadások vannak, ami nehézségeket okoz a betegellátásban, a teljesség igénye nélkül ezzel kapcsolatban beszélgettünk el dr. 
Waczel Attila főorvossal.

Közülünk sokan nézik a televízió adásait, hallgatják a rádiót, ahol az egész-
ségügyért felelős, magas beosztású személyek még mindig majdnem „rózsa-
színben” látják a kártyák használatával járó orvosi ellátást. Mi a tapasztalata 
ezzel kapcsolatban annak az orvosnak, aki nap mint nap szembesül a prob-
lémával?

Először is tisztázni szeretném, hogy az új kártyák bevezetése miatt kö-
zségünkben senki sem marad orvosi ellátás nélkül, aki csak igényli. Valóban 
vannak nehézségek az új rendszer bevezetésénél, de igyekszünk azt minél 
kevésbé éreztetni pácienseinkkel. Közben előfordul, hogy főleg csúcsidőben 
leterhelődik, lelassul, vagy teljesen leáll az országos informatikai rendszer, 
és ezért a rendelőben mind az orvosnak, mind a betegnek várnia kell, amíg 
az újraindul. Ez érezhetően bosszantó mindkét fél számára. Tapasztalatom, 
hogy a reggeli és késő déli órákban a rendszerbe jobban, könnyebben be 
lehet lépni. Ezért ajánlatos a kártyák aktiválását (működtetését) a lehető-
ségek szerint ekkor végezni.

Gondolom, községünkben majdnem mindenkinek kezében van, akinek jár 
az egészségbiztosítási kártya. Akinek nincs, mit kell tennie?

Így igaz. Aki valahol törvényes keretek között dolgozik, az mindenkép-
pen kézhez kapta kártyáját. Ha történetesen még nem, akkor várnia kell 
egy keveset, vagy Csíkszeredában a biztosító pénztárnál kell érdeklődnie. 
Különben a törvény szerint a házastársak közül ha az egyik fél biztosított, 
akkor a másik fél is jogos a támogatott orvosi ellátásra. A gyermekek a 18. 
életévükig a szülők után biztosítottnak számítanak, nem kell kártyával ren-
delkezzenek. Utána automatikusan kikerülnek a rendszerből, de ha tovább 
tanulnak, egyetemre járnak, akkor az illető intézménynek ezt igazolnia 
kell. Még más iratokra is szükség van, amiről mi szívesen tájékoztatjuk az 
érdeklődőket. Az a � atal, aki nem tanul tovább, és nem dolgozik hivatalosan, 
hogy biztosítva legyen, az országos minimál bér 5,6 százalékát kell be� zesse 
a biztosító pénztárhoz.

Mi a helyzet a kismamák esetében, mennyiben tér el orvosi felügyeletük az 
eddigiekkel szemben?

Az ellátást a családorvostól és a szakorvostól továbbra is megkapják és 
szülés után hat hétig biztosításuk érvényes. Aki a terhesség előtt egyáltalán 
nem dolgozott, annak esete egy kissé bonyolultabb, először jelentkeznie kell 
nálunk, és mi tovább felvilágosítjuk mit kell tennie.

Általában mindig sokan vannak a rendelő várótermében.

Sajnos, elég sokan jelentkeznek orvosi ellátásra, receptírásra. Éppen ezért 
szükséges előjegyezni a pácienst, előzőleg időpontot kérni. Természetesen, 
sürgős vagy súlyos beteg esetében azonnal fogadjuk és ellátjuk. Itt jegyzem 
meg, hogy olyan esetben, amikor sürgősen otthonról, vagy a rendelőből 
hívunk mentőt, nem kell beutaló, vagy a biztosító kártya pillanatnyi bemu-
tatása. Más esetekben beutalóval mehetünk a kórházba, laboratóriumba, 
de akár a gyógyszertárban is mindig nálunk kell legyen a biztosító kártya 
és a személyazonossági igazolvány. Aki külföldre megy dolgozni bármennyi 
időre, annak ez a kártya ott nem érvényes, másféle biztosítást kell kötnie a 
biztosítóval, ami mindenképpen ajánlatos.

Tudott dolog, hogy az orvos otthon az ágyhoz kötött beteget is ellátja. Mit 
tesz ilyenkor, hiszen a számítógépet és a kártyaleolvasót nem viheti magával?

Egyszerű, mint eddig. Kimegy a beteghez, viszi a táskáját a benne levő fel-
szereléssel, megvizsgálja a beteget, tanácsot ad, s ha szükséges visszatérve 
a rendelőbe felírja az esetleges támogatott gyógyszert, amit a legközelebbi 
hozzátartozó kivesz a gyógyszertárból. Itt tudni kell, hogy ebben az esetben 
gyógyszer kivevéskor nem a beteg, hanem az illető saját egészségbiztosító 
kártyáját és személyazonossági igazolványát kérik. Ez egy biztonsági té-
nyező, hogy a gyógyszer idejében eljusson ahhoz, akinek használnia kell.

Több mint 2ooo személy van a nyilvántartásában. Eddig hánynak sikerült 
aktiválni kártyáját?

Valamivel több mint negyedének, főleg azoknak, akik nyilvántartott 
betegek, de nem kötelező mindenkinek nyomban eljönni. Aki nem szorul 
orvosi, korházi kezelésre, az év folyamán bármikor megteheti. Ajánlatos 
azonban egy bizonyos idő elteltével aktiváltatni a kártyát, mert az ember 
sosem tudja mikor lesz szükség annak használatára.

Utoljára egy kényes kérdés. Milyen szolgáltatások esetében kell � zetni az 
orvosnál?

A családorvos nem köztisztviselő, vállalkozásban dolgozik szerződéses 
alapon a Megyei Egészségbiztosító Pénztárral. A szerződésben foglalt egész-
ségügyi szolgáltatásokat a pénztár � zeti. Vannak szolgáltatások, amit a 
biztosító nem � zet, ezeket a páciens kell ki� zesse.  Ezen szolgáltatások és 
az árak a váróteremben ki vannak függesztve. 

 Lejegyezte: Németh Szilveszter
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A jólelkű gazda is segít az állat gyógyulásában

Néhány hete reggel, pontban nyolc órakor megszólalt a telefonom, 
erős határozott hangon mutatkozott be egy már a hangjából idősnek 
megítélt bácsi a szomszéd faluból. Végtelen tisztelettel kért segítséget 
beteg lova orvoslására, (szem előtt tartva, hogy a munkaidő 8 órakor 
kezdődik, mert amint utólag kiderült ő sem egy később kelő típus) 
majd miután megbeszéltük, hogy a nap folyamán megvizsgálom az 
állatát, elköszönt: „Isten segítse addig is”. Már az széppé tette a na-
pomat, ahogy ez a bácsi az Istenre bízott engem, hangjából érződött 
valami olyanfajta jóság, amit a mai társadalomban egyre kevesebbszer 
tapasztal az ember. A meglepetés csak akkor teljesedett ki amikor a 
bácsi gazdaságába érkeztem, ahol egy józan eszű, erős tartású 90 éves, 
még javában gazdálkodó ember fogadott. Ismét „Isten hozta” volt a 
köszönés, aztán megtapasztalhattam, amint ez az ember tisztelt mint 
nőt, tisztelt mint orvost, holott én néztem fel rá, mert ilyen kort meg-
érni, ilyen tartással, egészségben  nem mindennapi dolog. Elmondása 
szerint 2 hektár kaszálni valója van, amit lovával kettesben szoktak 
betakarítani, és reméli, ez idén is így lesz, ha a ló egészsége engedi. 
Ennyi idősen nem egy rossz anatómiájú, csúnya jószágot vezetett ki 
másodpercek alatt az istállóból, a lónak mindene a helyén volt ahogy 
mondani szokás. Értett a lovakhoz, mégis kikérte a véleményem, és 
amire felhívtam a � gyelmét, hogy a kezelés alatt a lónak minél több 
időt kell a friss levegőn töltenie, pontosan betartotta. Valahányszor 
elhaladtam a kapuja előtt a ló az udvaron legelészett. Azt mondja, ő 
szót kell fogadjon az orvosnak ha lova jobbulását kívánja. Jóval � atalabb 

gazdáknak ismételgetek orvosi javaslatokat hiába, mert ma mindenki 
mindent jobban tud, vagy  csak egyszerûen könnyelmű. 

Olyan életerő sugárzott a bácsiból, hogy én azóta nem is mernék pa-
naszkodni fáradtságra, esetleg arra, hogy valahol fáj. Azt hiszem a bácsi 
generációja egy eltűnőben lévő generáció, és olyan szomorú, hogy mi 
már 90 évesen nem valószínű, hogy � zikai munkával töltjük a napjain-
kat, ugyanakkor hiányzik belőlünk az egymás iránti tisztelet, szeretet és 
jóindulat. Egyre ritkábban hallani, hogy “Isten áldja � am”,”Isten segítse, 
amerre jár”, pedig szükségünk lenne erre a mai rohanó világban is…

Talán az Istennel is szorosabb volt a kapcsolatuk ezeknek az em-
bereknek, és ez áthatotta egész életüket, gondolkodásmódjukat, 
lelküket. Nem hiába merítettek annyi erőt Istentől munkájukhoz, 
vagy a mindennapokhoz, és így sikerült életerősen megmarad-
ni ennyi éven át. Nekem a hét amíg a bácsi lovához jártam  aján-
dék volt, minden napom vidámabb lett, úgy éreztem erőt kaptam, 
nyugodtságot, szeretetet és valahogy én is azt adtam másoknak.                                                                                                             
Azóta ha elhaladok a kapuja előtt jön, hogy bemeneküljek a világból 
megpihenni, és amikor vissza indulok ebbe a ridegségbe, kapjak a 
bácsitól egy „Isten segítse amerre jár”- t.

Dr. Antal Lilla, állatorvos
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Karcfalva és Csíkjenőfalva 18 évesei 2015-ben
Albert Hajnalka, Balázs Dániel, Bartalis Réka, Biró Beáta, Biró S. István, Biró T. István, Both Bernadett, Bőjte Szabolcs, Gábor Andrea, Gegő Roland, 
Gidró Noémi, Jéré Anett, Karda Zoltán, Lajos Erika, Magyari Apolka, Márton Edina, Márton Katinka, Molnár Anikó, Molnár József, Simon Orsolya, 

Sinka Szidónia, Süket Zoltán, Szabó Júlia, Szekeres Artúr, Szekeres Renáta, Szopos Ottó, Vizi Hunor.            

Községünk 40 évesei 2015-ben

Albert Vilmos, Antal Emil, Antal Gábor, Bálint Ibolya, Bálint Imre, Bálint Tibor, Botár Gyöngyvér, Bíró Annamária, Bíró Katalin, Bíró Kinga, 
Bíró Piroska, Bíró Sándor, Bőjte Edit, Both Edit, Both János, Csáki Mária Enikő, Erőss Emilia, Farkas Csilla, Farkas Erika, Farkas Irén, Ferencz Ildikó, 

Fülöp Attila, Gidró Erika, Gidró Klementina, Gidró Levente, Gyenge Ernő †, Gyenge István, Gyenge Mária Irén, Györgyicze Zsolt, Kába János,
 Katona Hajnal, Kedves László, Kosza Á. Levente, Kosza Gabriella, Kosza I. Levente, Kosza Tünde, Kosza V. Levente, Kosza Zsuzsánna, Kozma Mónika, 

László András, László Csaba, Lukács Mária Tünde, Márton László, Márton I. László, Márton Róbert, Márton Zsó� a, Miklós Levente, Nagy Erika, 
Páll Enikő, Péter Sándor, Prezsmer Csilla, Szabó Katalin, Szabó Levente, Szász Erika, Szekeres Attila, Szekeres Judith, Szentes Emese, Szőcs Irén, 

Szopos János, Szopos Jolán,Tankó Piroska, Vízi Ágoston, Vízi László. 
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A fenti kép 1906. október 28-án készült Budape� en, II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvainak hazahozatala 
és újratemetése alkalmából. A fejedelem koporsóját hajóval szállíto� ák Törökországból Orsováig, onnan 
vona� al vi� ék tovább Budape� ig. A Szent I� ván-bazilikában a fent említe�  napon gyászszertartá�  és 
gyászmisét végeztek. Rákóczi hamvait vona� al szállíto� ák tovább Kassára, ahol 1906. október 29-én a Szent 
Erzsébet székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra. A képen a 35 fős Csíkmegyei küldö� ség tag-
jai láthatók, akik részt ve� ek az eseményen. Közö� ük van középen Kállay Ubul fői� án, a csíkdánfalvi Antal 
Gergely, valamint veje Tatár János. (kiemelve) A kép Dr. Antal Vidor tulajdona.

Antal Gergely

Tatár JánosKállay Ubul fői� án

TUDJA-E, HOGY …?
Az RTL Klub magyar nyelvű televíziós csatornán közvetített és közkedvelt Szulejmán című 
� lmsorozat valós események � gyelembe vételével készült. A � lmben a legtöbb jelenet a 
szultán palotáján belüli élettel foglalkozik. A valóságban az Oszmán Birodalom ekkor már 
pénzügyi válságban volt, amit a � lmbeli szultán első feleségének költekezési mániája is 
előrevetít. Ezért Szulejmán uralmának utolsó évtizede már a kezdődő széthullás bélyegeit 
viselte magán. Az Oszmán Birodalom 1565-ben újból Magyarország ellen indított hadjára-
tot, amelynek során Szulejmán szultán 1566-ban meghalt Szigetvár ostrománál, amelyet 
Zrínyi Miklós várkapitány védett, de további magyar és más népek területei is elvesztek. 
A szultán halála után � a, II. Szelim (l566-1574) lépett a trónra, akit a nép „az  Iszákos” 
gúnynévvel illetett. (Valószínű a � lmben szereplő Hürrem szultána második � áról van 
szó, akit nagyapja után neveztek Szelimnek.) Különben Szulejmán előtt apja, Szelim 
szultán uralkodott, akit „Vadnak” is neveztek, mert uralkodása alatt szörnyű kegyetlen-
séggel vívta háborúit, és rabló hadjárataival egész törzseket irtott ki a legkegyetlenebb 
módon. Szelimnek már trónralépése pillanatában vér tapadt a kezéhez, hiszen megölette 
két testvérét, azok hét � át, és saját négy � át is, nehogy akár egyetlen vetélytársa is 
maradjon. Csak a trónörökösnek kiszemelt Szulejmánt hagyta életben. Ő maga 1520-ban, 
amint éppen Drinápoly felé tartott seregével, váratlanul meghalt pestisben. Utódjára, 
Szulejmánra azonban rendezett államot hagyott. (Németh Sz.)
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Az iskola sportéletéről
A karcfalvi Márton� y György Általános Iskola nemcsak tanulmányi eredményeiről vált ismertté, hanem a sportról is. Sportosztályainkat 
többnyire jégkorongozók alkotják, a helyi, illetve a szomszédos községek tanulói, akik nagyon jó eredménnyel zárták az  idényüket országos 
és nemzetközi bajnokságon, kupákon a különböző korosztályokban. Ugyanakkor a rövidpályás gyorskorcsolya, a műkorcsolya, a taekwondo 
sportágak terén is eredményesek a gyerekek. Az utóbbi időben a kis- és nagypályás futball is nagy népszerűségnek örvend az iskolában, 
kitűnő eredmények születtek a helyi és más sportklubok színeiben. Iskolánktestnevelő tanárai, Gábor János, Nagy János és Vizi Botond a 
tornaórákon való lelkiismeretes munkájuk és az órák után tartott edzések, mind meghozták gyümölcsüket. Fontos, hogy elsősorban a saját 
egészségünkért sportoljunk, hisz „Ép testben ép lélek“, tartja a mondás, de sportolóink tovább öregbítik iskolánk jó hírnevét.

        Gábor János iskolaigazgató

Néhány alapvetőbb illemszabály, amelyeket sokunknak tudnia kellene
Köszönés:
Fér� ként előre kell köszönni a nőnek, illetve az idősebb fér� aknak is. Ha nem tudod eldönteni, hogy az adott személy idősebb-e, 
mint te, akkor is inkább köszönj előre, hiszen így garantált, hogy nem sütik rád az illetlen jelzőt. Arra � gyelj, hogy hivatalos ügyekben 
mindenkor magázódj, még akkor is, ha � atalabb nálad a beszélgetőpartnered. Nincs annál kellemetlenebb, amikor te tegeződve 
köszönsz, majd a másik fél magázódva hellyel kínál…
Kézfogás:
A kézfogásnak a hivatalos életben is nagy szerepe van. Alapvető, hogy mindig az nyújt kezet, akit a köszönéssel megszólítottak, illetve 
a magasabb rangú beosztott az alacsonyabb rendűnek kínálhatja fel a kézfogás lehetőségét. Ha nem áll beosztás a két személy közé, 
akkor idősebb a � atalabbnak, nő a fér� nak nyújthat kezet.
Az étteremben, vendéglőben:
Ha egy hölgyet előre engedsz, akkor ki kell nyitnod előtte az ajtót, de ez csak akkor történhet meg, ha egészen biztonságos helyre 
léptek be. Étteremben, kocsmában, bárban mindig a fér�  megy előre, hogyha bármilyen atrocitás történik, ne a nő legyen a szenvedő 
alany. 
Ha hölggyel vagy és nem foglaltatok asztalt, az illem úgy kívánja, hogy a hölgy választhasson ülőhelyet. Ezután le kell segítened a 
kabátját, illetve ki kell húznod a széket számára, hogy helyet foglalhasson. Csak akkor ülhetsz le, ha ő már kényelmesen elhelyezke-
dett. A rendelés a fér�  dolga, a kedvesednek hozzád kell fordulnia, ha bármit rendelni szeretne.
Bár nyugatabbra már nem igazán így működik, nálunk még mindig az a berögzült szokás, hogy a fér� nak a feladata a � zetés, a számla 
rendezése a borravalóval együtt.
Étkezéskor:
Az asztalon levő ételekből sosem szabad megpakolnod a tányérodat. Nem csak illetlenség elvenni a leg� nomabb falatokat, hanem 
bármit meghagyni ugyanekkora hiba. A tányérra tehát csak annyi étel kerülhet, amit kényelmesen el tudsz fogyasztani. Inkább szedj 
kétszer keveset, mint egyszer sokat!
Ha bármivel megkínálnak, vagy utasítsd el, vagy válogatás nélkül vedd le a hozzád közeleső falatot. 
Nem illik előre felszeletelni az ételt, majd a kést félretéve villával falatozni.
Nem való támaszkodni, könyökölni az asztalon, de az sem túl jó, ha lent matatsz. Evés előtt kezeidet helyezd nyugalomban az öledbe, 
evés közben pedig csuklóiddal támaszkodj.
A kenyérszeletből sosem szabad harapni, mindig katonákat kell belőle törni és azokat bekapni a főétel mellé. 
A fogpiszkáló használata nem tiltott, de csak akkor elfogadott, ha a szádat eltakarod a művelet közben.
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MOSOLYSZÜRET

1. - Szörnyen irigyellek, Hilda. Két fér� d is van a szerelemhez. A férjed 
és a házibarátod.
- Nagy tévedés. Mindegyik a ...
(függ. 1.).
2. - Hiszen ebben semmiféle kon� iktus nincs - mondja a rendező a � atal 
drámaírónak, miután elolvasta a darabot. 
- Lesz kon� iktus - nyugtatja meg a szerző -, mihelyt megkezdi ...
(függ. 7.).

VÍZSZINTES: 1. Olasz város. 8. Ada ...; sziget volt a Dunán. 12. Több helyen 
tüzetesen átvizsgál. 14. Szolmizációs hang. 15. Itatja az egereket. 16. Látogatás. 
17. Amerikai tornásznő volt (Nelli). 18. Olasz névelő. 19. Római pápa volt. 
20. Ázsiai állam; fővárosa: Peking. 21. Német fér� név. 23. Arab állam. 24. Ír 
irodalmi forma (� NN). 25. A sivatag “hajója”. 27. ... kezekkel! 28. Színültig 
rak. 31. Haiti NOB-jele. 33. Nagy mesemondónk személyneve. 34. Berlini 
� lmstúdió volt. 36. Francia város. 38. Mi lesz ..., emberke? (Fallada). 39. Asz-
talosszerszám. 40. Vöröses árnyalatú festék. 42. Lakrész! 43. Épületszárny. 44. 
Nobel-díjas angol költő ( omas). 45. Felső végtag. 46. Félte� ! 47. Magyar 
színész (1882-1956). 

FÜGGŐLEGES: 2. Zsinórozo�  fér� kabát. 3. Nitrogén és kripton vj. 4. 
Félteke. 5. Csehov eredeti szakmája. 6. ...Stoss; német szobrász. 8. ... választás 
Magyarországon (Mikszáth Kálmán). 9. ... Pacino; amerikai � lmszínész. 10. 
Menekül. 11. Arany Jánostól származó szállóige. 13. Forgási tengely. 17. Hideg 
évszakot átvészel. 19. ... Bergström; Nobel-díjas (1982) svéd biokémikus. 20. 
Bent akad! 22. A Karib-tenger másik neve. 23. Focikupa v. 25. Aviv-Ja� a; izraeli 
város. 26. Világtalan. 29. Titkon � gyel. 30. Az Odera német neve. 32. Kazah 
állóvíz. 35. “...-... futkos, mint a rab.” ( József A� ila: Szappanosvíz). 37. Részben 
beutal! 38. Filmet forgat. 40. Volgaszakasz! 41. Görög sziget. 44. Spanyol, 
uruguayi és kambodzsai gkj. 45. Vágóeszköz. 47. Kínai hosszmérték. 48. 
Kolbászdarab!

Corvin rejtvénymagazin 2003/42

- Nézd már te asszony! - mondja a
székely a feleségének. Nézz ki az
ablakon, egy ló van az udvarunkon! 
- Az nem is ló, hanem tehén te! -
mondja a felesége. 
- Nem a tükörben
te, én az ablakot mondtam!

A székely paraszt bácsi elhatározza, hogy továbbtanul. 
Elmegy hát az iskolába, ahol egy felvételi vizsgán kell 
átesnie matematikából.
- Ha én adok magának két nyulat, aztán még két nyulat, 
majd még ke� őt, hány nyula lesz? - kérdi a vizsgáztató.
- Hát bizony, akkor hét! - feleli a bácsi.
- Na, ezt gondolja át még egyszer! Ha adok magának 
háromszor két nyulat, akkor hány nyula lesz? - kérdi újra 
a vizsgáztató.
- Hét! - mondja a bácsi határozo� an.
- De ember, még ezt az egyszerű számtanfeladatot sem 
tudja megoldani?
Nem tudja, mennyi háromszor ke� ő?
- Háromszor ke� ő az hat! - mondja erre a bácsi.
- Akkor az előbb miért hetet mondo� ? - teszi fel a kérdést 
dühösen a vizsgáztató.
- Az előbb nyulat kérdeze� , abból meg van nekem o� -
hon is egy!

Székely Konyha. A Hargita Népe és a Székely Hír-
mondó havonta megjelenő melléklete. A májusi szám 
tartalmából: Újdonságok a terítéken, belsőségekből 
készült ételek, elfeledett növényekből készült ételek, 
epres � nomságok, két fogás egy csapásra, mártások 
főtt húshoz, ebéd leveles zöldségekből. Fogyasztá-
sukhoz jó étvágyat!
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