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KARC FA L V I - C S Í K J E N Õ FA L V I K ISÚ JSÁG
„Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé lenni hagyja, saját nemzeti
életét gyilkolja meg”.

(Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok.)

Mártonffy György

I

püspök (+1721)

lyen, vagy hasonló megfontolások vezethették ennek az egyházközségnek vezető rétegét, hogy szobrot állítsanak Mártonffy György püspöknek, e község
szülöttjének, aki az akkori erdélyi egyházmegye püspöke volt nyolc éven át.
Hála és köszönet érte, hisz népünk érdekében végzett munkája elévülhetetlen.
A protestantizmus elindulása nyomán több mint másfél évszázadon keresztül nem
lehetett a katolikusoknak püspöke, a püspöki palota is az erdélyi fejedelmek székhelyévé vált. Ez a helyzet szűnt meg a szatmári békekötés után, amikor III. Károly
császár visszaállította a katolikus püspökséget. Első püspöke volt báró Mártonffy
György, akit 1713. február 18-án neveztek ki püspöknek. Nyolc évi püspöksége alatt
az erdélyi katolikusság egyre jobban megerősödött, az elkobzott javait fokozatosan
visszaszerezte. Nagy érdeme, hogy a lelkipásztori munkát újjászervezte, a papnevelést elindította. 1721. szeptember 5-én halt meg, és a gyulafehérvári székesegyház
kriptájában nyugszik.
Szobra az idei Nagyboldogasszony búcsújára elkészülve itt fog állni jogos büszkeséggel mindazoknak, akik fáradtak érte, akik megvalósulásán fáradoztak, vagy
anyagi támogatásukkal segítették. Büszkeségükben mi is osztozunk.
A szobor itt fog állni, és emlékeztetni fog történelmünknek egy szeletére, amely
akkor is a megmaradásunkért folyt.
A szobor itt fog állni, és tanúsítani fogja kegyeletét e kornak a múlt iránt, de a
jövőbe vetett reményét is.
A szobor itt fog állni, hogy bíztatás, vagy vád legyen számunkra. Bíztatás, hogy
semmit se kímélve lépjünk a szobrot megörökítő nyomába. Vagy vád, ha eszméinket,
hitünket, múltúnkat, örökségünket és önmagunkat megtagadtuk, ha megalkudtunk
a szolgasorssal, hazugsággal, a jogtiprással.
Mártonffy György püspökön kívül a csíki katolikusságnak még kilenc püspöke
volt. Velük együtt arra kérjük Mártonffy György püspököt, járjanak közben értünk
Istennél, hogy őseink szent hitéhez, örökségéhez hűek tudjunk lenni.
Szentandrásy István OFM 1618 – 1630 Madéfalva
Pálfalvi János 1653 – 1656 Csíkpálfalva
Szenttamási Máté 1667 – 1676 Csíkszenttamás
Illyés András 1696 – 1712 Csíkszentgyörgy
Antalfi János 1724 – 1728 Csíkszentmárton
Mártonfi József 1799 – 1815 sz. Csíkszentkirályon, nevelkededett Csíkmindszenten
Kováts Miklós 1827 – 1852Tusnád
Márton Áron 1938 – 1980 Csíkszentdomokos
Bálint Lajos 1990 – 1993 Csíkdelne

Tamás József • püspök
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Szemelvények dr. Kászonyi Alajos plébános tevékenységéből (folytatás)

K

ászonyi Alajos karcfalvi plébánosságának utolsó éveit a háború
beárnyékolja.

kijavítását, valamint a deszkabódé nyári konyhává való átalakítását,
amelyre a szükséges pénzösszeget meg is szavazzák.

A Tarkő havas mindenévi haszonbérbe adásának, valamint az
egyházi tulajdonú földeken termett gabona árverés útján történő
értékesítésének jegyzőkönyvei hosszú oldalakon keresztül apró részleteiben olvashatók.

Ugyanezen jegyzőkönyvből megtudjuk, hogy Tompos Mátyás nyugalmazott lelkész távozik a hitközségből, ezért a káplántartásra legalább
400 korona megszavazását kéri az elnök, amit az egyháztanács a
politikai községek pénztárai terhére szavaz meg.

Az egyháztanács 1914. március 18-án tartott rendes tavaszi gyűlésén kelt
jegyzőkönyv szerint a torony födélzetének javítási munkálatai sürgőssé
válnak. A költségvetés gyors elkészítése érdekében kérik a helybeli s ott
jelenlevő jegyző engedelmét, hogy telefonon már másnapra hívassák
meg a csíkszépvízi Szász István építészt, hogy gyors költségvetést és
kivitelezési tervet készíthessenek a munkálatról.

1915. augusztus 15-i gyűlésen dr. Fejér Antal státusgyűlési képviselő
elhalálozása miatt új személy kijelölésére kéri az egyháztanácsot. Az
egyhangúlag Pál Gábor királyi tanácsos nyugalmazott főgimnáziumi
tanárt nevesíti meg.

Az 1914. június 2-án kelt jegyzőkönyvben megemlékeznek Gál Antal
kántor haláláról, aki hűséges kitartással hosszú éveken át szolgálta
a közösséget. Ugyanekkor az elnök felolvassa az ”Országos Múzeum
Igazgatóságának” a szentségtartó és két kehely eladása iránti megkeresését. A tanács kijelenti, hogy „régi és becses tárgyainak eladásában
igen magas ár mellett hajlandó belemenni. A vételár megállapításában
szabad eljárással az elnököt bízza meg”.

1916. július 9-i jegyzőkönyvből olvasni, hogy vihar miatt a templomról
mintegy 2000 cserép pótlására van szükség, azonkívül a torony bádogozását a vihar letépte, a torony párkányzatát az eső lemosta, ezért
sürgős intézkedésre van szükség.

1917. április 1-i gyűlésen a plébános az oláh invázió és a menekülés
szerencsés lezajlása után most először egybehívott egyháztanácsot
örömmel, Istennek hálát adva a viszontlátás kegyelméért üdvözli a
megjelenteket és a gyűlést megnyitja. Az elnök örömmel jelenti be,
hogy az oláh-háború alatt a templom és az egyházi vagyon semmiféle
A következő napirendi pontban az elnök előterjeszti Lukács Juliska írás- károsodást nem szenvedett, minden vagyon sértetlenül megmaradt,
beli kérését, mely a bemutatásra kerülő rajz és terv szerint a templom csupán a régi nagy istálló égett le. A katonák a kántori lak körüli kerfelé vezető út bal szélén a külső kerítés szomszédságában egy családi teket mind eltüzelték, a károk megtérítésére a helyi katonai parancskripta készítésének megengedéséért folyamodik. Az Egyháztanács csak nokságnál a szükséges intézkedéseket megtették. Az elnök a régi és
bizonyos feltételekkel hagyja jóvá, éspedig: ha a kérelmező a kripta használaton kívüli kőgabonásnak ideiglenesen istállóvá való alakítását
fenntartására a megfelelő alapot előre készpénzben leteszi, valamint a terjeszti a gyűlés elé, mely átalakítási költségeket meg is szavaz.
déli templomfeljáró út kijavítási költségeibe bepótol. 1914. július 12-én 1919. március 16-án az elnök azon kéréssel fordul az egyháztanácshoz,
Lukács Juliska személyesen jelenik meg a tanácsülésen. A tanács tekin- hogy az ő szanatóriumi kezelése végett, mely orvosi tanács folytán
tettel „az egykori nemesi család elhaltjaira, akik egyházmegyénk egykori óhatatlanul szükséges, adjon neki egy évi szabadságot. Az egyháztanagynevű szülöttére és mecénására: Mártonfi püspökkel rokonságban nács ebbe bele is egyezik, ha eltávozása idejére megfelelő helyettesről
vannak, szíves készséggel ingyen ajánlja fel említett helyen a kripta, azaz gondoskodik.
családi sírbolt építésére azzal a kikötéssel, hogy a kripta tetejére tervezett
ember nagyságú bronz Mária szobor ne zárt fülkébe tetessen, valamint a 1919. július 6-án kelt rendkívüli gyűlés tárgya „Az erdélyi római kathosírbolt fenntartására 800 korona fenntartási alap gyanánt letétessék, az likus státusi képviselő megválasztása, mivel az előzőnek mandátuma
egyházközségnél. Lukács Juliska elfogadja a feltételeket és magára nézve lejárt.” A tanács egyhangúlag Antal Áron főgimnáziumi tanárt nevezi ki.
kötelezőnek nyilvánítja”. Fenntartási alap gyanánt „a karcfalvi Kosza 1919. augusztus 3-án megérkezik Újlaki János helyettes lelkész.
Barabás jómódú földművesnél levő szabályszerűen kiállított és kezelt 1500 1919. szeptember 7-én ismét Kászonyi Alajos elnökli a gyűlést, melynek
korona értékű váltóját teszi le, hogy abból felhajtás után a 800 korona tárgya az október 16-a körül esedékes püspöki látogatás előkészífenntartási költségként illetve 700 korona a főoltár kijavítására fordíttassék, tése. A plébániai javításokat saját költségből oldják meg, valamint
azzal a kikötéssel, hogy neve a restaurált főoltáron megörökíttessék.”
szükségesnek tartják a templom déli feljáróját megporondozni, és a
A főoltár javítási munkálataira az elnök 2 tervezetet mutat be, melyek vízjáratokat félreterelni.
közül a szépvízi vállalkozó tervét fogadják el, 140 korona értékben, mely 1919. október 5-én az elnök arra kéri a tanácsot, hogy a kántori lakásban
munkálatokat haladéktalanul el kell végezni.
levő régi iskolatermet engedje át a szervezendő polgári iskola céljaira.
1914. június 7-én az elnök a tanács elé terjeszti azon kérését, hogy a Az egyháztanács évi 100 korona bérletért szívesen átengedi azt.
templomkerítés kijavítása elodázhatatlan, mert a kerítés közelében 1919. október 26-án kelt jegyzőkönyv szerint a 4079-1919 főhatósági
való tartózkodás életveszélyessé vált. Anyagi alap hiánya miatt a teljes püspöki engedély értelmében Karcfalván Római Katholikus felekezeti
javítástól eláll az egyháztanács, később jelzi, hogy elkerítik figyel- iskola - VI polgári fiú és IV polgári leányosztállyal - létesült, mely 1919.
meztető szalaggal a veszélyes kerítésrészt. Ugyanakkor az esedékes október 10-i dátummal megkezdte működését 3 tanerővel: Újlaky
toronyjavítás sem valósul meg, csak kisebb javítást eszközölnek. A János hitoktató és német-gazdaságtani óraadó tanár, Farkas Ilona
papi ház födelén több helyen esik be az eső, a plébános kéri annak brassói születésű okleveles tanár a nyelvi csoportban, László Aranka
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. Gyulafehérváron hunyt el 1946. május 22-én. Karcfalván töltött szolgálati idejéről, itt kifejtett tevékenységéről a plébániai
levéltárban található egyháztanácsi jegyzőkönyvek alapján értesülhetünk.

gyergyószárhegyi születésű okleveles tanár a mennyiségtani
csoportban. Az iskolába 36 növendék iratkozott az I. és II. osztályba.
Az 1919. november 9-én kelt jegyzőkönyv szerint a csíkdánfalvi községi
iskola is római katholikus jellegűvé kíván alakulni, mely szándékot az
egyháztanács örömmel támogatja.
1920. március 28-án az elnök bejelenti, hogy május 17-18-án Őnagyméltóságú Püspök Úr a bérmálás szentségének kiszolgáltatására
a községbe látogat. A püspökfogadás az előző év szeptember 7-i
jegyzőkönyv szerint fog történni. A püspöklátogatással kapcsolatos a
május 9-i jegyzőkönyv is. Ebben olvashatni, hogy 3 díszkapu állíttatik
az egyházközségben: Jenőfalva felső végén, Karcfalva alsó végén és
Dánfalván az Olt hídján. Jenőfalván bandériummal és egy kocsival
fogadja a püspököt a jenőfalvi elöljáróság, beszédet mond Ferenc
József főgondnok. A templom előtt gyerekek sora, hívek várják a
püspököt, harangszóval, mozsárlövéssel és éljenzéssel. A templomban
a plébános és a kórus fogadja a püspököt. A látogatás alkalmával a
püspök sajátkezű beírása olvasható a jegyzőkönyvben.
1920. november 7-én kelt jegyzőkönyv rögzíti, hogy Dánfalva különválása halasztást szenvedett, viszont fél évvel később: 1921. július
17-én a 3781. számú püspöki levélben értesítik az egyházközséget,
hogy Dánfalva különválása jóváhagyatott, a két község pedig köteles
az anyaegyház terheit magára vállalni. Mivel kevesen vannak jelen a
tanácstagok, e döntést későbbre halasztják.
1921. augusztus. 21-én kelt egyháztanácsülésen Kászonyi Alajosnak
gratulál a főgondnok a szentszéki tanácsossá való kinevezése alkalmából, aki megköszöni és bejelenti elhelyezésének tényét is.
1921. szeptember 25-én tartott tanácsülésen az egyházközséget fenntartó két község kiegyezését kéri az elnök. Karcfalva a dologi kiadások
40%-át vállalja fel, azzal a feltétellel ha Jenőfalva vállalja a 60%-át,
ellenkező esetben csak 1/3 részre kötelezi magát. A jenőfalvi tanácsosok
a dologi költségek 50%-át vállalják csupán, de többet semmi szín alatt
sem. Mivel az egyháztanácsosok nem tudtak megegyezni, határozat
nem született, az ügy végleges elintézése függőben maradt.
Az elnök bejelenti, hogy a püspök úr saját kérésére Hátszegre helyezi
át, és érzékeny szavakkal vesz búcsút az egyháztanácstól. A főgondnok
a tanács nevében válaszol, és sajnálattal veszi tudomásul a plébános
elnök távozását. A 13 éves karcfalvi tartózkodása idején végzett
tevékenységei közül kiemeli: „a templomunk pincekinézésű és dohos
levegőjű sekrestyéjének helyébe egy olyan sekrestyét épített, tisztán
gyűjtésből, mely akármelyik székesegyháztemplom mellé beillenék. A
templom rozoga, ósdi ablakait festett, színes ablakokkal cseréltette fel,
a mélyen fekvő szentélyét felemeltette s azt a templom hajójától díszes
vasráccsal láttatta el, elődei arcképeit megfestette, azokat a plébánia
részére beszerezte, két nevesebb elődjének Potyónak és Rancznak díszes
márványsíremléket állíttatott, a karcfalvi polgári iskola szervezése és
fennállása is neki köszönhető”.
Megköszöni a távozó plébánosnak az egyháztanács és közösség
nevében a buzgó és lelkiismeretes munkáját, amit a hitközösségben
kifejtett, és az ég áldását kéri rá.
összeállította: Kelemen Erzsébet

Szuhanics Albert

• Boldogasszony Anyánk •
Boldogasszony Anyánk, tekints le az égből,
Őrizőn figyelj ránk, a mennyei székből!
Miként egy jó anya, úgy nézzél e népre,
Add, hogy fogyásunknak, végre legyen vége!
Szent István királyunk, egykor szent kezedbe,
Ajánlá országunk, esküdvén nevedre.
Óvó tekinteted járjon minket körül,
Mi boldogok leszünk, az Isten könyörül!
A Kárpátok ölén imád minden magyar,
Új zsoltárok zengnek hegyen, völgyön hamar!
Szent fiad örvendez, mi rossz, fordul jóra,
Ím visszatér Urunk, közeleg az óra!
Légy hát engedelmes, legyél töredelmes,
Legyél szerelmetes, szeretettel teljes!
Lelkedet mossad hát, patyolat tisztára,
Úgy várjál Uradra, Istened szavára!
Üdvözlégy Mária, Istennek szent anyja,
Királynőnk, magyarok Nagy-Boldogasszonya!
Apostol-királyink, országunk szentjei,
Előtted szolgálnak, míg létük mennyei.
Érdemük láthatják, angyalok az égben,
Koronánk üzenet, úgy ahogyan régen.
Szent és sérthetetlen ez az ország, s népe,
Legyen itt boldogság, bőség, örök béke!
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Régi időkre emlékezünk

A fenti kép 1938-ban készült, az akkori egyháztanácsról. Feltételezésünk szerint az újonnan felépült iskola épületének átadására gyűltek
össze a tagok. Jelen vannak: Sass Antal plébános, Ferencz János, Kozma Áron, Gidró Alajos gondnok, Ferencz József főgondnok, Márton
Antal, Ágoston István, id. Gábor István, Gidró Márton, Albert József, Gidró Gyárfás, Fazekas Jenő bizottsági tag, Szopos József, Kozma János
jegyző, Albert Ferenc, ifj. Bálint József, ifj. Karda Ágoston, Karda István, Szopos Ágoston, Bíró Barabás, Zsók István, Tódor Péter.
A Csíknagyboldogasszonyi egyháztanács többi tagját nem sikerült azonosítani a kép alapján.

Községünk ünneplő 50 évesei 2015-ben
Albert István, Ambrus (Gábor) Mária, Bara Teréz,
Biró Teréz, Biró (Szopos) Piroska, Biró Zakariás,
Farkas Mária, Gábor Albin, Gidró (Hajdú) Éva, Gothár
Emma, Gyenge Tibor, János Gizella, Kába Veronika,
Pál Sándor, Szentes Ibolya, Szécsi (László) Éva,
Szőcs (Kosza) Gizella, Rácz (Véninger) Mária.

KÖNYVBEMUTATÓK
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Ünnepelt a Márton Áron Gimnázium

Igaza volt idős Borsodi László nyugalmazott
tanárnak, amikor a megyei könyvtár előadótermében a Márton Áron Gimnázium névadásának
25. évfordulója alkalmából szervezett könyvbemutatón a Domus Históriával hasonlította össze
a gimnáziumban kiadott évkönyveket. Ezek a
könyvek valóban dokumentum jellegűek, de
megszerkesztésük igen nagy erőfeszítést igényel
mind a szerkesztők, mind az igazgatóság részéről,
hisz ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes alapon
mutatják be a diákok és tanárok intézménybeli
tevékenységét.
Ha belelapozunk ezekbe a könyvekbe, szinte teljes képet látunk az iskola életéből, hisz rendkívül tartalmasak a bennük található írások, emlékeztetve minket, régi diákokat is az ott töltött idők eseményeire. Nos, ezeket az évkönyveket mintegy tetőzve jelent meg legutóbb az igazgatóság megbízásából a Csíkszeredai Kiadóhivatal gondozásában a TÖRTÉNELEM AZ ISKOLAFALAKON című album, amelyet Varga László igazgató
és Borsodi L. László tanár állított össze. Ebben a kiadványban a gimnáziumban régebben végzett diákok 92 tablóképét láthatjuk, amelyek
fontos értéket jelentenek mindannyiunk számára. Nehéz lenne megkeresni és felsorolni azokat a jeles személyeket, akik e tablókról mint
egykori diákok tekintenek le a mai szemlélőre, de ott vannak azok az eltávozott és élő tanárok is, akiknek köszönhető az iskola hírnevének
öregbítése. S, hogy Karcfaláról és Jenőfalváról hányan végeztek itt csak az utóbbi 25 év alatt, azt talán Fülöp László és Macalik Ernő nyugalmazott tanárok tudnák megmondani, de bizonyára mindenki felismerné önmagát osztálytársai között, ha rátekintene egykori tablójára. Az idén
végzettek azonban (Gyenge Mónika, Fülöp István Krisztián, Gyenge Anita, Gyenge Tamás és Sándor Noémi) könnyebben megtalálják majd saját képeiket tablójukon, és büszkék lehetnek, hogy e nagy múltú gimnázium tanulói lehettek. Valóban méltó FŐGIMNÁZIUMMÁ nyilvánítása.
A könyv borító tervét Ráduly Margit készítette, a műszaki szerkesztés Császár Csilla munkája. Könyvtipográfia és nyomda: Alutus Nyomda Rt.
Németh Szilveszter

Beder Tibor: Magyar történelmi emlékek Törökországban
Beder Tibor szenvedélyesen dolgozik a
török–magyar kapcsolatok erősítésén.
Teszi ezt nemcsak a
feltételezett rokonság
és a – különböző módon értelmezett – történelmi kapcsolatok
okán, hanem azért is,
hogy mindezek mellett bemutassa: miként tud felemelkedni,
gyarapodni és a térség
meghatározó erejévé
válni egy nemzet egy
vesztes világháború
után.
A szerző legújabb könyve útikönyv. De különbözik a szokásos útikönyvektől, mert nem száraz, érzelemmentes adathalmazt tartalmaz:
ha Törökországot járjuk Beder Tibor könyvével, nem fenyeget az

olvasmány érdektelensége, ingerszegénysége, s nem megyünk el
tudatlanul olyan települések mellett, amelyek ugyan nem szerepelnek
az idegenforgalmi kínálatban, de annál nagyobb élményt jelent felkeresésük, a múltjukkal való megismerkedés és a jelen megértéséhez
járulnak hozzá a kapott információk.
Beder Tibor könyve nem a múltba merengő köldöknézést, hanem a
jövőbe tekintést, a követendő példa megismerését segíti. A könyv jól
áttekinthető, egységes tömbökre tagolódik. Az első rész Törökország
történelmi múltját ismerteti, kihegyezve a magyar történelemmel
való metszéspontjaira: egymás ellen vívott csatákra, a hódoltság
korára, a török földön menedéket kereső magyarokra. A történelmi
részt olvasva világossá válik számunkra, hogy miként lett a középkori
berendezkedésű, korszerűtlen, az első világháborúból vesztesként
kikerült csonka Törökország a világ egyik katonai nagyhatalma és
gazdaságilag is egyik legdinamikusabban fejlődő országa.
A második részben a látnivalókat veszi sorba a szerző: Trákia és a
Márvány-tenger vidéke, Ankara és Anatólia vidéke, a Földközi-tenger
vidéke jellegzetes és magyar vonatkozású látnivalóit, tudnivalóit
sorakoztatja fel.
Sarány István

VAKÁCIÓS HANGULAT
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A Helvécia testvértelepülés által szervezett IX. Kárpát-medencei Diáktáborban résztvevő gyerekek beszámolója.
Kirándulás a Balaton partján
Nagyon boldog voltam, amikor meghallottam, hogy én is részese lehetek ennek a kirándulásnak.
Hétfő éjjel indultunk, délután 2 órára megérkeztünk Pálkövére, ahol Bartos Csaba bácsi fogadott. Csodaszép zenés megnyitóval kezdtük a tábort, még ajándékot is kaptunk. Minden
napra tartalmas programokat szerveztek, hogy minél jobban
érezhessük magunkat.
Először Keszthelyen jártunk, ahol meglátogattuk a Festetics
kastélyt, azután Veszprémben jártunk az állatkertben, ahol nagyon sok érdekes állatot láttunk, majd Badacsonyba látogattunk.
Sümegen a lovagi csárdába is voltunk, ahol középkori vacsorát kaptunk. Mindezek mellett minden nap fürödtünk a Balatonban.
Nagyon jó volt a társaság, mindenkinek tetszett a kirándulás. Hálás köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, valamint a jenőfalvi
és karcfalvi közbirtokosságoknak. Mindenki nevében köszönjük szépen!
Albert Katalin, negyedikes tanuló

Balatoni nyaralás
Azon szerencsés gyerekek között voltunk mi is, akik részt vettek a IX. Kárpát-medencei táborban.
A karcfalvi iskola előtt találkoztunk, itt ültünk fel a buszra és elindultunk.
Hosszú út állt előttünk, de észre sem vettük, mert nagyon jól utaztunk és
nagyon jó hangulat volt a buszon.
Megérkeztünk Pálköve táborba. Nagyon kedves személyekkel ismerkedtünk
meg: Irénke néni, Ildikó néni, Miki bácsi, Petra stb.
Átadtuk a zászlót, a tábori naplót, elénekeltük a tábori himnuszt, majd
bemutatkoztunk, és ajándékot is kaptunk. Az első nap ismerkedéssel telt el.
A tábor második napján Keszthelyre utaztunk, ahol a Festetics kastélyt néztük meg, a pálmaházat és a hintókiállítást. Csodaszép volt minden. Ebéd után a Balatonban is megfürödtünk. Következő nap Veszprémbe utaztunk,
az állatkertbe. Nagyon sok érdekes állattal találkoztunk itt. Elmentünk ebédelni, és itt nagyon megható pillanatok
részesei lehettünk. Irénke néni születésnapja volt, és a négy gyereke tortával és virággal köszöntötte. Innen hajóval
mentünk át Tihanyba. Csodás volt a kilátás. Ezek után megint strandoltunk. Pénteken Badacsonyba utaztunk. Itt
Szegedy Róza házát néztük meg. Tovább mentünk Sümegre. Itt várlátogatás volt, és megtekintettük a történelmi
lovasjátékokat. Nagyon gyönyörűek voltak a lovak. Következett a középkori lakoma, ahol a levesen kívül mindent
kézzel ettünk. Ha későn is, de aznap is fürödtünk a Balaton csodás vizében.
Este összecsomagoltunk.
Szombaton reggel, reggeli után szomorú búcsút vettünk mindenkitől, majd elindultunk hazafele. Ez a pár nap nagyon hamar eltelt, mert ami jó az hamar telik!
Köszönünk mindent a Helvéciaiaknak, a Karcfalvi Polgármesteri Hivatalnak, a jenőfalvi és karcfalvi közbirtokosságnak, hogy lehetővé tették számunkra ezt a tábort.
Farkas Gyopárka, harmadikos tanuló
Farkas Dávid, V. osztály

A balatoni Pálkövén táboroztunk
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Helvécia, Zétény, Csíkkarcfalva testvértelepülések. 2015-öt írunk,
július 14-ke, egy maréknyi fiatal csíkkarcfalvi és jenőfalvi elszánja
magát, hogy új kalandokra, új barátokra tegyen szert. Az óra 00:00,
éjfél. Elindul a kis csapat. Mindenki magabiztosan elhelyezkedik az
autóbusz ülésén, tudják, hogy mire készültek, nem másra, mint egy
tizennégy órás út legyőzésére, nem máshova, mint Pálkövére, a Balaton északi felére.
Amikor megérkeztünk, nagy gyermeknép fogadott, majd segítettek
a csomagjainkat a szálláshelyünkre cipelni. Az idő múlásával egyszer csak betoppan a szobába Laura tanító néni, mondván:” - Gyertek menjünk vacsorázni!”
Másnap kora reggel hét órakor keltünk, elmentünk mosakodni, majd reggelizni, és ez így ment egész héten.
A 2. nap elmentünk Magyarország leglátogatottabb kastélyába, vagyis a Festetics család kastélyába, amely Keszthelyen található. A kastélynak több múzeumi kiállítása is van. Első a kastélymúzeum, ahol megnéztük belülről a kastélyt. A második a hintókiállítás. Ott több száz
hintót láttunk. Végül, de nem utolsó sorban a pálmaházat tekintettük meg. Ott olyan növényeket is láthattunk, hogy még nem is gondoltuk
volna. Ezután, a sok látnivaló után úgy megéheztünk, hogy elmentünk ebédelni, majd fürödtünk a Balatonban. Másnap Veszprémbe utaztunk. Ott megnéztük az állatkertet. Nagyon érdekes volt, mert az egész állatkert egy nagy erdőbe volt beépítve. E meleg nyári nap végét
fagyizással töltöttük.
A harmadik nap kezdetén kigyalogoltunk egy hegyre, ahol bormúzeum található. De ahogy sietett az idő, mi is úgy siettünk lefelé. Elmentünk a Sümegi várba. Megnéztünk egy tűztánc előadást és meghallgattuk a vár legendáit és történelmét. Ezek után nem maradt más, mint
körülnézni a várban. De még nincs vége a napnak, lementünk és megnéztünk egy lovagi tornát, igazi lovakkal. E napi sok látnivaló után
egy lovagi vacsorán vehettünk részt, ahol mindent kézzel ettünk, kivéve a levest. Este, ahogy megérkeztünk az volt az első dolgom, hogy
bepakoljak a bőröndbe, ne reggel kelljen. Reggel átnéztünk mindent a fiúkkal, hogy nem-e valaki ott hagyott valamit, majd mindenkitől
elbúcsúzva hazaindultunk. Az otthoniak már nagyon vártak minket. Mi is nagyon vártuk, hogy hazajöhessünk, mert: mindenhol jó, de a
legjobb itthon!
Miklós Nándor, VII. osztályos tanuló

FÚVÓSTÁBOR KARCFALVÁN
Ebben az évben július 13 és 19 között került megszervezésre a IV. Felcsíki Ifjúsági Fúvóstábor Csíkkarcfalván. A táborban 98 gyerek és 15 tanár
vett részt. A gyerekek a környező falvakból, Gyergyó környékéről és
Szatmár környékéről jöttek. A különböző hangszereket oktató tanárok
Magyarországról (Kecskemét, Makó), Szatmárról, Uzonból, Gyergyóból
és Csíkszeredából jöttek. Minden tanárnak és hangszercsoportnak
volt külön terem a kultúrotthonban vagy az iskolában, ahol tudtak
gyakorolni a hét folyamán.

része volt. Az elején hallhattunk külön produkciókat, duókat, triókat,
majd a kis zenekar koncertje következett, és végül a nagy zenekar koncertje zárta az előadást. A színpadon gyerekdalok, indulók, modern
feldolgozások, operett részletek és más könnyűzene feldolgozások is
elhangzottak. A koncert után ünnepi ebéddel zárult a tábor.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták a
tábort. Támogatóink: HARGITA MEGYE TANÁCSA, Polgármesteri Hivatal,
Mártonffy György Általános Iskola, Larix és Tercs Közbirtokosságok és
A napi program úgy volt, hogy délelőtt négy óra tanulás, ebédszü- nem utolsó sorban a szülők.
net, délután három óra gyakorlás, vacsora, majd este a kicsi és nagy
Bálint Bernadette
zenekarok zenekari próbán vettek részt. A zenekari próbákon több
karmester is besegített. A hét elején megtiszteltek a jelenlétükkel
a makói fúvószenekar tagjai, akik szerdán egy koncerttel is kedveskedtek nekünk. A tanítás hétfőtől péntekig tartott, majd szombaton
jöhetett egy kis lazítás. Szombaton délelőtt traktorral és utánfutókkal
vittük a táborozó gyerekeket a csíkjenőfalvi közbirtokosság házához.
Ott volt hegymászás, pityókástokány evés, medvelesés, patakban
fürdés, játék és persze pihenés is.
Vasárnap az ünnepi szentmise után a hívek toronyzene kíséretével
vonultak át a kultúrotthonba a zárókoncertre. Az előadásnak három

KÜRTŐSKALÁCSSÜTÉS DÁNFALVÁN

A karcfalvi fiúk és lányok egy csoportja az elmúlt hónapban részt vett
a Dánfalvi Ifjúsági Szervezet által második alkalommal szervezett
Kürtőskalács Fesztiválon Dugás-fürdőnél.
Hét felcsíki település fiataljai próbáltak különböző receptek alapján
minél ízletesebb kürtőskalácsot készíteni. Mi is képviseltük falunkat, és
kevés tapasztalattal igyekeztünk úgy
összegyúrni a hozzávalókat, ahogy
nagyszüleinktől láttuk. A nagy melegben közösen dagasztottuk, gyúrtuk,
siritettük és tekertük a tésztát, majd
parázson sütöttük készre a székely
specialitást. Az egész napos fesztiválon nagyon jól éreztük magunkat, a
sütés mellett még ügyességi verse-

nyen is részt vett csapatunk néhány tagja.
A dánfalvi fiatalok nagyon ügyesen megszervezték ezt a fesztivált,
melynek fontos hagyományőrző szerepe van. Jó látni, hogy a szomszéd
település ifjúsági csoportja mindent megtett, hogy ezen a versenyen
egymástól tanuljunk, és jól érezzük magunkat.
Végül nagyszüleink receptje megállta a helyét és hagyományos kürtöskalácsunkkal csoportunk elnyerte a
zsűri tetszését. Így a LEGFINOMABB
KÜRTŐSKALÁCS díját és a vele járó
vándorkupát karcfalvi csapatunk
hozhatta haza.
Gábor Andrea

EZER SZÉKELY LEÁNY TALÁLKOZÓ
Mint minden évben az, idén is részt vettek a karcfalvi
és jenőfalvi fiatalok az Ezer Székely Leány Találkozón.
Hajnali 5 órakor volt a gyülekező a templomnál, és
nyolc szekérrel indultak útnak, amelyből egy szekér a
fúvószenekar tagjait vitte. A tavalyi három szekérhez
viszonyítva jelentősen megnövekedett a létszám, aminek nagyon örültünk is. Zene és énekszóval érkeztűnk
be a városba.

dődtek a táncelőadások. Időközben elfogyasztották
az ünnepi ebédet, amelyről az idén is Farkas Róbert
gondoskodott. Ezúttal mondunk köszönetet a finom
ételekért, és a helyért, amit biztosított a fiataloknak.

A helyi tánccsoportunk is fellépett egy marosszéki koreográfiával, amelyet nagy szeretettel és büszkeséggel
néztünk végig. Estefele útnak indultak szintén zene
és énekszó kíséretében. Amikor hazaértek, bár sötét
A fiatalok részt vettek a főtéri megnyitón, majd a sze- volt és nem mindenki várta meg, sor került a már
kerekkel felvonultak a csíksomlyói kegytemplomhoz, hagyománnyá vált csoportkép készítésére is.
ahol ünnepi szentmisével folytatódott az ünnepség.
Bálint Bernadette
Ezután mindenki kivonult a nyeregbe, ahol elkez-

Gombásztábor
Városnapok, falunapok, hagyományos termékek vására, tánctáborok, mindennemű
fesztiválok, Tusványos, Székely Vágta… és
máris elmarasztalnak a még nagytucatnyi
rendezvény meg nem említéséért. Karcfalva is benne van a rendezvények pezsgésében. Jönnek-mennek a testvérfaluság
nevében, volt képzés a fúvósoknak, amit
egy színvonalas produkció zárt, hogy a
hokiedzésekről ne is szóljunk. A Nagyboldogasszony búcsú sem jelenti az ünnepek,
rendezvények végét, ugyanis augusztus
17-iki kezdettel indul az egyhetes Gombásztábor. Mi is ez? Úgy határozhatjuk
meg, mint tudományos műhelyt. Célja a
vidékünk gombaállományának kutatása,

felmérése, a gombák csodálatos és gazdag
világába való betekintés rangos szakemberek irányításával. Mindenki számára nyitottak az előadások és a kiállítás, akárcsak a
gyűjtőúton való részvétel.
Büszkék lehetünk arra, hogy a szervezők
Csíkkarcfalvát választották ezen színvonalas rendezvény színteréül. A tudománynak,
művészetnek, sportnak és szórakozásnak
mindig szálláshelyet adott a község. A
rendezvény sikeréhez minden emberi
erőfeszítés megtörtént és megtörténik.
Most már csak az Egek Urától függ, hogy a
kedvező időjárásnak köszönhetően milyen
mértékben kínálják majd magukat ezek a
csodálatos élőlények, a gombák.
Macalik Ernő
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Olimpiai játékok Szenttamáson

A rendezvény elmaradhatatlan részét képezte a paraszti
öltözet. Nem hiányzott a gumicsizma, a priccses nadrág,
Július elején került megszervezésre első alaklommal a a lájbi, a rokolya és a szőrkendő sem. Kellemes megleszomszédos Csíkszenttamáson a „parasztolimpia”, ame- petés volt látni, hogy a fiatalok örömmel viselik elődeik
lyen községünk is képviselte magát egy öt fős csapattal. ruhadarabjait, és a feladatokhoz szakszerűen, ugyanakkor
A Falun az olimpia elnevezésű csapatversenyre a Cson- vidáman láttak hozzá.
ka-torony szomszédságában lévő Szent Anna-feredőhöz
várták a szervezők a felcsíki települések, illetve a magyar Mind a versenyzők, mind pedig azok, akik szemlélődni,
szórakozni jöttek ki Szenttamás határába, a hagyománykonzulátus csapatait.
őrzésnek egy olyan módjával találkozhattak, amely játszva
A versenyzők 11 versenyszámban mérettettek meg, ame- segít feleleveníteni olyan népi munkálatokat, használati
lyekben a paraszti munkához kapcsolódó eszközök fel- eszközöket, még talán viselkedési módokat is, amelyek
használásával a gazdálkodó életforma egy-egy feladatát a 21. században lassan-lassan feledésbe merülnek. Az igékellett teljesíteniük. Ilyen volt a gumicsizma hajítás, tojás�- nyes szervezésnek köszönhetően mindannyian tartalmas,
szedés tyúk alól, szénahordás és boglyarakás, szalmazsák szép élményekkel térhettünk haza, megszerezve a második
tömés, fűrészelés, járomban szaladás, talicskás vízhordás. helyezést.
A csapatok négy férfi és egy nő tagjának mind-mind megvolt a maga feladata, ahol az összefogásuknak köszönhe- Szőcs Beáta
tően tudtak előbbre és előbbre jutni.

Mezőgépészek találkozója Karcfalván
A már hagyományossá vált Hargita Megyei Mezőgépészeti Tröszt
évenkénti 6-ik találkozóját községünkben tartották meg ez év június 5-én, ahová hatvan felcsíki és a megye egész területéről érkeztek
vendégek. Rövid kínálkodás és csoportkép készítése után részt vettünk
a számunkra tartott szentmisén, utána a plébános úr ismertette a
vártemplom történetét és nagyméretű felújítását, megnéztük a várfolyosókat és a toronyban berendezett kiállítást. Gábor Tibor polgármester beszélt a ravatalozó felépítésének történetéről és ismertette
a község fontosabb megvalósításait. Mindezek után meglátogattuk
a műjégpályát, ahol Nagy Attila pályamenedzser az ott folyó tevékenységet ismertette.
A találkozó az Európa panziónál vendéglátással folytatódott, és a
visszajelzések alapján a résztvevők szép emlékekkel távoztak Csíkkarcfalváról.
Gidró Vilmos, Gidró Mátyás
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A csíkszenttamási Lázárok tündöklése és bukása

A

Írta: Dr. Balás András1

középkorban Felcsíkon, Szenttamáson
találjuk Erdély jelentős, egyre
befolyásosabb és egyre erőszakosabb
feudális urait, a Lázár családot. Tagjai közül
az első, akiről hiteles oklevélből is maradt
fenn adat, Lázár I. Bernárd volt, akinek
neve egy jenőfalvi lakosok közti egyesség
perének jegyzőkönyvében szerepelt 1406ban. Az egymást követő generációkban, a
csíkszenttamási Lázár család vagyona és
jobbágyaik száma rohamosan gyarapodott.
Orbán Balázs a Székelyföld leírása című
munkájában is bemutatta Lázár István
hatalmaskodásait a XV. században. Zsigmond
király moldvai hadjáratakor 1390-ben, a seregében levő kászoniak olyan
hősiesen harcoltak, hogy a király a győzelem után őket Csíktól külön
szakasztva, nekik székezési jogot engedett, saját maguk közül választandó
királybíró és hadnagy alá helyezve. Így mint szabad székelyek szabadságukat
élvezhették, s Csík hatalmaskodása alól felszabadulhattak.
Viszont a Lázárok környezetében egyesek önérzetét és büszkeségét sértette
a kászoniaknak ez a frissen szerzett előjoga. A csíkiak tizenkét előkelő
kászoni lakost elfogtak és szabadon bocsátásukat csak azon feltétel alatt
ígérték, ha szabadságlevelüket előmutatják. A kászoniak erre bemutatták
a kívánt védlevelet, amire a foglyokat ugyan elbocsátották, de a védlevelet
visszatartották.
Ismételt visszaszerzési próbálkozások során, a kászoniak 1437-ben Pataki
Antal nevű lófőt küldötték Csíkba, aki a védőirat visszaadását követelte. Erre
fogságra vetették Csíkszenttamáson Nagy Lázár István házában. Ekkor fia
Lázár Bálint kiszabadítását ígérte, ha a kászoniak őt maguk közé fogadják.
Ezt a kászoniak megígérték és jeles helyet adtak neki erdővel, mezővel,
szántófölddel és halas vizekkel. Mire Lázár Bálint maga is átköltözött
Patakival Kászonba.
Lázár Farkas csíkszenttamási főember a XVI. század második felében volt a
Lázár család tagja. 1566 júliusában, Lázár Farkas János Zsigmond hadában
híven szolgáló főemberek között van felsorolva, és egyúttal 32 ház jobbágyot
is kapott Csíkjenőfalván. 1576-ban Lázár Farkas az 50 dénáros adót fizető
főemberek között van Csíkszenttamáson és több környező faluban is felsorolva.
A fejedelmi udvarban elért befolyást is kihasználva, a csíkszenttamási Lázár
Farkas különösen sikeres jobbágy- és vagyonszerző lett. 1575-ben szenttamási
Siket Péter lófő egy könyvet vett Bölöni Mihály helyi plébánostól, amiért a
szenttamási határban egy darab földet adott cserébe. Ezt a földet azután
Bölöni Mihály még ugyanabban a szerződésben nyomban oda is ajándékozta
Lázár Farkasnak. 1577. szept. 13-án, a halálra ítélt Bodó Ferenc kegyelemért
jobbágyul kötötte magát Lázár Farkasnak.
1577. április 28-án Báthory Kristóf erdélyi vajda adománylevelet adott
ki szenttamási Lázár Farkasnak Jenőfalva, Szent-Domokos, Szent-Tamás,
Madéfalva, Rákos csíkszéki falvakban lévő birtokok felőI, melyek egy részét

a Bekes-párti Antal Pál hűtlenség miatt vesztette el. 1587. október 6-án
szenttamási Csurra Mihók jobbágyul kötötte magát Lázár Farkasnak, hogy
adósságát megfizesse.
1593-ban Tőke György és családja jobbágyul kötötte magát Lázár Farkasnak,
annak fejében, hogy korábbi tulajdonosának Csíky Ferencznek gondját viseli.
1594-ben Molnár Balázs testi épségének védelme érdekében válik Lázár
jobbágyává, mert Lázár Farkas gyalogosa ismételten fejbe verte egy elveszett
tömlő ürügyén. Amikor 1594. december 1-én a szenttamási Karda Lukács
jut hasonló sorsra minden leszármazottjával együtt már magyarázat sincs.
A magvaszakadt mezőmadarasi Bernáld János főember maroszéki birtokait
testvérének mezőmadarasi Bernáld Klárának, Lázár Farkas feleségének ítélte
Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 1597. május 10-én Gyulafehérváron.
Báthory Zsigmond 1597. július 7-én csíki királybíróvá tette Lázár Farkast.
Furcsa ösztönzésként, a királybírákat jutalék illette meg az ítéletek bírságaiból.
Ekkorra Lázár Farkas az erdélyi fejedelmi udvar egyik befolyásos tagja lett.
1598. január 20-án a Mezősámsondon lakó Nagy István kötötte magát„örökre”
Lázár Farkashoz jobbágyul két ökörért és egy borjas ünőért. Miközben a Lázár
Farkas és családja egyre gazdagodott, a környékbeli közszékelyek, de a lófők
egy része is szegényedtek és sokan szolgasorba jutottak.
Lázár Farkas több évtizedes erőszakoskodás és harácsolás révén nemcsak
sanyargatta környezetét, de a nemesség ellenségévé is tette a székelység
jelentős részét. Az 1500-as évek végén Csíkszék északi fele valóságos
viharsarok lett.
Az 1599-es sellenberki csatában Lázár Farkas testvérével és csapatával a
fejedelem oldalán haszontalan harcba bocsájtkozott a többségében székely
csapatokat felvonultató vajdával szemben. A vesztes csata után pedig a
fejedelmi csapattal csíkszenttamási kastélya irányába menekült.
Lázár Farkas nem ismerte fel, hogy saját jobbágyai, szolgái és szomszédai
fegyveres lázadó székelyek lettek Csíkszenttamáson és a környező falvakban.
Így kerülhetett sor a fejedelem és kíséretének halálos bekerítésére Felcsík
térségében. Báthory András fejedelem végzetéért ezért Lázár Farkast részben
személyes felelősség is terheli.
De vajon, hova lett a csíkszenttamási Lázár család és erős kastélyuk, aminek
mára már teljesen nyoma veszett? Mik voltak a székelység felkelésének
igazi mozgatói? Erről az 1599-es felkelést leíró következő számunkban
fogunk beszámolni.
1-

Dr. Balás András székely-magyar származású, Amerikai Egyesült
Államokbeli egyetemi tanár, dékán. Informatikai és szervezési
szakemberként száznál több közleménye jelent meg, egy ideig az
amerikai kongresszus munkatársaként dolgozott a washingtoni
szenátusban. Megalapította a Székely Előfutár Alapítványt (Forerunner
Federation), amely székelyföldi kutatókat támogat.
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Röviden a mérgezésekről

férhetnek hozzá. Más mérgezési lehetőségekre vonatkozóan csak egy kis tudásra és józan észre van szükség, ne
keverjünk össze bizonyos háztartási vegyi anyagokat,
oldószereket, növényvédőszereket, mindig zárt helyen
felcímkézve, tároljuk, használatkor védőruha és kesztyű
használata ajánlott. Ha felmerül a mérgezés gyanúja,
azonnal orvoshoz kell fordulni. Aki a mérgezettet az
orvoshoz kíséri, vagy a mentősöknek jó, ha a következő
információk birtokában van: név, életkor, kb. súlya, milyen méregről van szó, mennyit nyelt le, mikor, milyen
tüneteket produkált, hányt-e, mennyi idő telt el a méreg
lenyelésétől.

Ne feledjük el az edényt, amiből fogyasztott, a hányadéAz ember már a történelem előtti időben is igyekezett kot, azonosítás céljából bevinni a toxikológiai központba,
egyre többet megtudni azokról a halálos mérgekről, ha gomba vagy más növény okozta a mérgezést, akkor a
amelyek oly tetszetősek, és oly gyorsan ölnek. Amióta maradékot kell bevinni, a mérgezettet oldalra kell fekaz első ember belekóstolt az első mérgező növénybe, az tetni, vagy előre hajolva ültetni, nehogy a hányadékot
emberiség azóta próbálja azonosítani, és megismerni a félre nyelje és megfulladjon. Ha a mérgezés belégzés által
történt, friss levegőre visszük. Ha bőrön keresztül történt
természetben előforduló mérgeket.
a mérgezés, legtöbbször égési sérülést láthatunk, ilyenkor
De mi is a méreg? A méreg olyan anyag, amely ha kapcsoalaposan meg kell mosni langyos vízzel.
latba kerül a szervezettel különböző mértékben megválA háztartásokban történő véletlenszerű mérgezések mintoztatja a sejtek normális anyagcsere folyamatait.
dig hat év alatti gyerekekkel fordulnak elő. A megelőUgyanaz az anyag bizonyos körülmények között bezésükben a következőkre legyünk tekintettel. Minden
tegséget okoz, míg más esetben jótékony hatású lehet.
gyógyszert, kémiai anyagot, rovarirtó-szert, olyan helyen
A mérgek létezését megemlítő első dokumentum Kr.e.
tartsunk, ahol a gyermek nem érheti el. Minden mérgező
16oo-ból származik, s beszámol az ,,amulettek haszanyagot jól látható jellel kell ellátni, ne tároljunk mérgező
nálatáról kígyómarás ellen,,. Sajnos ma már a mérgek
anyagot, ahol ételt vagy italt tartunk, ne vegyünk be sötétmindennapi életünk részévé váltak. Veszélyes mérgek
be gyógyszert, olvassuk el a címkét, legyünk tekintettel
nemcsak a körülöttünk élő növényekben és állatokban
a figyelmeztetésre.
találhatóak, hanem az ételekben, amit elfogyasztunk,
a levegőben, amit belélegzünk, a talajban, amelyben az
Dr. Waczel Attila főorvos
elfogyasztott növények nevelkednek. Mindamellett a
legtöbb véletlenszerű mérgezés megelőzhető, ha a káros
anyagokat olyan helyen tartjuk, ahol gyermekek nem

TUDJA-E, HOGY …?
Amennyiben a ruhái vagy fehérneműi már nem fehérek, hanem szürkék, a következő mosásnál
használja ki a citrom természetes fehérítő erejét. Vágja le egy gyümölcs héját, majd tegye vászon vagy
mosózsákba, és rakja a dobba, a mosószert pedig a szokott módon adagolja! Mosás után újra ragyognak a
textilneműk.
A mikrohullámú sütő belsejéből a zsírpöttyök eltávolítására néhány citromkarikát rakjon egy tál vízbe, és a mikroba téve a legmagasabb fokozaton forralja fel! Hagyja bent a tálat néhány percre! A gőz feloldja
a legmakacsabbnak tűnő szennyeződéseket is, így utána elegendő papírtörlővel kitisztítani a készüléket!
A cékla hámozásakor a kéz könnyen lilásbordóra színeződhet. Ha a szappan nem viszi le egészen,
elszíneződött ujjait dörzsölje be citromlével! Ugyanezzel a módszerrel a nikotinfoltok és a virágpor is eltávolítható.
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Milyen kutyát vegyünk gyerekünknek?

K

öztudott, hogy pozitív értelemben más a lelki világa
egy gyereknek, akinek kutyája van, ezt egyre több
szülő tartja fontosnak és vesz gyerekeinek egy kölyökkutyát. Az esetek többségében összekötik a kellemest a hasznossal, vesznek egy méretes, mutatós házőrzőt, aki 6 hetesen ideális
játszótárs egy 30 kg-os gyereknek, majd szépen „összenőnek”.
Ebből az „összenövésből” alakul ki a „méteres láncra megkötött”
vagy csak „gyermekek elől elzárva tartandó szép nagy kutya”. A
szülő akkor döbben rá, hogy valahol fennakadt a barátság mikor
a gyerek hanyagolni kezdi az állatot… gondoljuk, na erre is ráun,
mint a többi játékra. Pedig egy kutyát nem lehet megunni, csak a
30 kg-os legényke nem kezdte tudni uralni a 45 kg feletti pajtását,
aki szeretetből gyakran feldönti, földön csúszva húzza, néha büdös, de időigényes fürdetni. Nem beszélve, ha agresszív fajtáról
beszélünk, még komoly, akár életre szóló sérüléseket is okozhat
a gyereknek. Manapság kutya fajtákról olvasgatva az interneten
szinte mindenik fajtánál írja, hogy kitűnően tartható gyerekek
mellett. Sok esetben ez igaz is, csak nem felügyelet nélkül, vagy
nem, mint a gyerek saját kutyáját, akit cibálhat, és akivel azt csinál, amit akar. Gyerekeknek olyan kutya ajánlott, aki felnőttként
sem nő nagyobbra 30-35 cm-nél, ezért a kicsik boldogulnak velük, megható amint orvoshoz is ők viszik, ölbe veszik, sétáltatják.
Kis termetük miatt szinte bárhová elvihetjük magunkkal, szabadon tarthatóak kis udvarokon vagy akár lakásban. Így alakul ki
az a bizonyos saját világ a kutya és aprócska gazdája között.
Milyen fajták alkalmasak erre a célra? Kezdve attól a keverék
kutyától, akiről egészen biztosan tudjuk, hogy nem nő nagyra,
egészen a sok-sok kistermetű fajtatiszta kutyáig, mint például:
tacskó, különböző bichonok, mopsz, beagle, csivava, francia
bulldog, foxterrier, yorkshire terrier, lhasa apso, törpe uszkár,
west highland white terrier, shih-tzu és még sorolhatnám. A kistestű fajták közül talán a palotapincsivel és keverék változataival
az a tapasztalatom, hogy mégsem felel meg gyerekeknek. Ez a fajta ugyanis túlságosan öntörvényű, kiszámíthatatlan, sok esetben
agresszív viselkedésű, nem tűri a cibálást.
Mielőtt beszereznénk egy kutyát, nézzünk utána az igényeinek. Például, ha úgy gondoljuk, hogy nem tudnánk hosszú szőrű
ebet megfelelően ápoltan tartani, kozmetikust pedig nem engedhetünk meg neki anyagilag, akkor okvetlenül rövid szőrzetűt
válasszunk. Tudnunk kell kötelezettségeinket úgy a kutya, mint
a gyerek érdekében. Rendszeres (3 havonta) féregtelenítés, valamint kötelező (veszettség elleni) és nem kötelező, de a kutya
egészsége érdekében fontos vakcinák rendszeres beadatása. Ha
nem teszünk eleget ezen kötelezettségeinknek, csak traumát
okozunk gyermekeinknek azzal, hogy folyton új kutyát kap,
mert mire megszereti, elpusztul. Nagytestű kedvencet pedig
magunknak vegyünk, gyerekeknek csak akkor, ha már akkorák,
hogy rendeződnek az erőviszonyok.
Dr. Antal Lilla
körzeti állatorvos

SZÓLÁSOK, MONDÁSOK
Fejével játszik = az életét kockáztatja
*
Fejjel megy (neki) a falnak =
meggondolatlanul olyasmit tesz, amiből nyilvánvalóan csak baja származhat.
*
Nagy fejjel van = kapatos, ittas.
*
Véres fejjel váljunk el egymástól = mondják tréfásan koccintás alkalmával. Aki a szólást nem
ismerve tiltakozni kezd, annak megmagyarázzák,
hogy vér nélkül nem lehet a fejünk.
*
Ahány fej, annyi gondolat =
mindenki másképp ítéli meg a dolgokat.
*
Ami téged nem illet, ne törd azon fejedet!
= mindenki azzal törődjék, ami reá tartozik.
*
Fejétől büdösödik a hal = ha valamely
közösség tagjai züllöttek, romlottak, annak gyakran
a vezető az oka.
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Tűzoltóink hivatásuk magaslatán

T

úl az év közepén két fontos eseményről számolhatunk be önkéntes alakulatunk tevékenységéből.
Május 12-én részt vettünk a megyei verseny zonális szakaszán, amit Csíkmadarason szerveztek.
Nehezen sikerült összeállítani a csapatot, mivel fiatal tűzoltóink nagy része külföldön tartózkodik munkavállalás céljából. Voltak akik nem tudtak részt venni, mert egyetemen vannak, és a verseny vizsgaidőszakra esett.
A következő csapattal jelentünk meg a versenyen: Albert Alfonz, Karácsony Róbert, Farkas László, Szőcs Zsolt,
Gegő Szabolcs, Péter Szabolcs, László Csaba, Nagy József.
Sajnos nem sikerült serleget hoznunk, mert összetettben csak a IV. helyen zártunk.
Julius 26-án tűzoltani kellett kivonulnunk. Riasztást kaptunk, hogy villámcsapástól kigyulladtak Szígyártó Zoltán
gazdasági épületei.
Szerencsére elég gyorsan érkeztünk a helyszínre, így a villámsújtotta épületeket nem, de a szomszédos épületeket
sikerült megmenteni. Itt már használni tudtuk azt a tűzoltó felszerelést, amit 10.000 euro értékben pályázati úton
nyertünk meg. (motorpumpa, vízszivattyú, áramfejlesztő, tűzoltóruhák, csizmák, tömlők stb.).
A szomszéd falvak tűzoltó alakulatai is segítettek megfékezni a tüzet: Dánfalva, Madaras, Szenttamás, Domokos
valamint a balánbányai hivatásos tűzoltók.
A következő héten gyűjtést szerveztünk községünk területén. Tűzoltóink felosztva a falut házról házra járva ös�szegyűjtötték a pénzbeli adományokat. Bármennyire is el van romolva a világ, vidékünkön még létezik összefogás,
és szükség esetén segítünk egymáson. Mindenki a lehetősége szerint segített amivel csak tudott, hogy a károsult
visszaépíthesse leégett épületeit.
Ezúttal meg is köszönöm tűzoltóinknak és mindenkinek az odaállást, a segítséget és az adományokat.
Nagy József-Lóránt
katasztrófavédelmi felelős

Karcfalván az elmúlt hónapban történt villámcsapás okozta tűz
következtében keletkezett kár enyhítését célzó anyagi és fizikai
segítséget az érintett család tisztelettel megköszöni, és Isten áldását
kéri mindenki munkájára.
Külön köszönet a karcfalvi és jenőfalvi tűzoltóknak, akik rendkívüli
módon kivették részüket mindennemű munkából.

A Karcfalvi Polgármesteri Hivatal vezetősége felszólítja a lakosságot, hogy a közelgő ünnepre való tekintettel,
mindenki tegye rendbe a portája környékét.
Továbbá felszólítjuk mindazokat, akik közterületen mezőgazdasági gépeket, vagy építkezési anyagokat tárolnak, haladéktalanul távolítsák el az adott helyszínről. Mindez szükséges a község jó összképének megtartásához.
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Uniós pénzek vidéki vállalkozásokra.
Készen állunk egyáltalán egy vállalkozás
elindítására?
Mit kell tudnunk, hogy
pályázhassunk?
A 2020-ig terjedő finanszírozási időszak elkezdődött,
és rengeteg lehetőséget
kapunk a források lehívására. Bizonyára értesültek már
többen, és készülnek az új
pályázati kiírásokra, viszont
még kevesen vannak, akik új
vállalkozást akarnak indítani,
vagy egy meglévő vállalkozást akarnak diverzifikálni,
fejleszteni. Térségünk nem
bővelkedik vállalkozói kultúrával, de talán ez az új időszak jó lesz arra, hogy kapjunk egy erős hátszelet, kibontsuk a vitorlákat és kihasználjuk az adott lehetőségeket.
Honnan tudjuk, hogy egyáltalán készen állunk egy vállalkozás elindítására? Ha mindig várunk a megfelelő pillanatra, akkor sosem fogjuk
megtenni az első lépést. Vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy
már elindultunk az úton, készen állunk csak még lehet, hogy nem
tudatosult bennünk.
Egy vállalkozás elindítása kívülről a legtöbbször elérhetetlen célnak
tűnik – tévesen. Mégis vannak, akik már a küszöbön toporognak,
de még nem lépnek be az ajtón. Honnan tudhatod, hogy Te is egyike
lehetnél a következő sikertörténetnek? (részlet a businessandcafe blog
egyik cikkéből)
Az ötleten túl

pontból is megközelíted. A lényeg: foglalkozol az elképzelt, vagy korai
szakaszban megvalósított termékkel, szolgáltatással.
Aktívan figyelsz
Nyomon követed a szakterületed? Figyelsz a változásokra, jelekre?
Gondolkodsz és nyomozol, vajon mit hoz még a jövő? Követed a sajtóját, utánaolvasol az újdonságoknak, híreknek? Ismered a település,
a régió, a megye stratégiai céljait? Ha nem, nézz utána.
A naprakészség elengedhetetlen!
Megérted, hogy nem kell tökéletesen készen állnod
Szemérmetlen igazság az, hogy a sikeres emberek addig vártak volna,
míg készen érzik magukat az indulásra, sosem tették volna meg az első
lépést. Egyszerűen nem létezik tökéletes készenlét.
A tapasztalatod nem abból nyered, ha egy íróasztal mögött kuporogva
szakkönyveket olvasol, vagy egy szórakozóhely cigizőjében félspicces
okoskodók “én bezzeg így csinálnám” hantáit hallgatod.
A jó matrózt a tenger neveli. Lépj ki a komfortzónádból és cselekedj!
Előtervezel
Elővettél már egy füzetet, és elkezdtél kulcsszavakat felírni? Esetleg –
ha még játékosan is, de bevételi terveket, elképzeléseket felvázolni?
Tudatos vagy, és figyelsz a lehetőségekre? Tartalékolsz egy esetleges
vállalkozás elindítására? Tudatosan fejleszted magad, és a készségeid?
A tervezés hatalom. Ez adja azt a plusz lépést, ami a tudatlan tévelygők
elé helyez téged.
+ Már játszol a gondolattal
Összeállt a fejedben kivel indítanád a céged? Rajzoltál titokban egy
logót, vagy írogattál egy kezdetleges üzleti tervet?
Akkor ne várj tovább, lépj elő és mutasd meg.
Vállalkozást indítani nem ördöngösség, hanem tanulható lépések
sorozata!
Íme két lehetőség a sok közül, ami ez év október végéig nyitva áll
bárki számára. Ne féljünk! Ha nem jön össze az idén, jövőben is
próbálkozhatunk. Pénz ugyanis lesz!

Ötletei mindenkinek vannak. Remek ötletei is. Lapozzunk. Az álmodo- Mikró vállalkozások, KKV-k és gazdák már harcolnak az uniós
zást ezen a ponton félre kell tenni. Hétköznapi problémákra hétköznapi alapokért, ugyanis július 15-én megjelentek a nem mezőgazdasági
megoldások kellenek.
tevékenységekre irányuló 6.2-es és 6.4-es intézkedések a nemzeti
Ha a gyökeréig ismered a problémát, amit megoldandó helyzetből vidékfejlesztési operatív programban.
kifizetődő megoldássá tettél, biztos alapokról indulsz. Végezzél piac- Pályázatok megnevezése:
kutatást és fektesd le az alapokat.
Vidéken történő nem mezőgazdasági jellegű tevékenységek támoFolyamatosan validálsz
gatása. Az intézkedésre 2015-ben 44.167.707 eurós keretösszeg áll a
A validálás az a folyamat, amikor a haverokkal való sörözgetés után pályázók rendelkezésére.
másnap is előveszed az átbeszélteket, és elkezded élesen tesztelni. Befektetések a nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásába és
Kikérdezed az ismerőseid, vagy ami még jobb – konkrét célközönsé- fejlesztésébe. Az intézkedésre 2015-ben 57.214.935 euro áll a pályázók
ged, vagy szakembereket.
rendelkezésére.
A visszajelzéseket egy adott rendszer köré csoportosítod, és több néző- Mit kell tudnunk a két pályázati kiírásról

(pl. orvosi és állatorvosi, autó és szerszám javítási, konzultációs, számítástechnikai, stb. szolgáltatások)

Vidéken történő nem mezőgazdasági jellegű tevékenységek támogatása.
Pályázhatnak: gazdák vagy gazdaságok tagjai, meglévő és újonnan
alapított mikró- és kisvállalkozások. A meglévő vállalkozások csak
újonnan létrehozott tevékenységre pályázhatnak.

Elszámolható költségek:
-
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Építkezési, épület bővítésének és modernizálásának költségei

A támogatás átalányösszeg formában kapható egy üzleti terv alap- Szerelési költségek, berendezések leasingje, új gépek és
ján. A finanszírozás mértéke 50.000 euro, amelyet 70.000 euróra lehet
felszerelések
növelni abban az esetben, hogyha a vállalkozás termelői tevékenysé- Szoftverek, szabadalmak, licenszek vásárlása, stb.
get, egészségügyi szolgáltatást, állategészségügyi szolgáltatást vagy
agroturisztikai tevékenységet céloz meg.
A pontozási kritériumokról és egyéb információkról a www.apdrp.ro
weboldalon
az investiții prin pndr menüpontban lehet olvasni.
A támogatás mértéke 100%, vagyis nincs szükség önrészre. A támogatott összeg két részletben hívható le, az első részlet a finanszírozá- Elkészült Csíkkarcfalva fejlesztési stratégiája, amely jó statisztikai alasi szerződés lehívásakor (ez a teljes összeg 70%-a lehet), a második pot és ötletet adhat a vállalkozásának. Kérje a Polgármesteri Hivataltól,
részlet (a maradék 30%) pedig akkor, ha a pályázó teljesítette az első és olvassa el mindenképpen mielőtt belevág ötletének megvalósítárészlet összegének 30%-ban megfelelő értékesítési forgalmát. (példa: sába.
ha 50.000 eurót pályáztam, akkor ennek az összegnek megkapom előre
Süket Zsombor
a 70%-át, vagyis 35.000 eurót. Ebből elindítom a tevékenységet és
Felcsík Kistérségi Társulás
három éven belül, ha teljesítem ennek az összegnek a 30%-át üzleti
forgalomban, akkor megkapom a maradék 15.000 euró támogatást).
Elszámolható költségek:
Minden költség elszámolható, ami a vállalkozás működtetéséhez
szükséges, vagyis: lehet vásárolni gépeket, berendezéseket, fogyó
anyagokat, el lehet számolni a fizetéseket, stb.
A Projekt végrehajtásának időszaka maximálisan öt év lehet.
Példák, amikre pályázhatunk: szolgáltatásokba való befektetés (autó és
szerszám javítás, orvosi, állatorvosi konzultáció, IT, stb.), vagy befektetés gyártási tevékenységekbe (textilipar, papír és karton, gyógyszer- és
vegyipar, acél- és fémipar, gépgyártás, elektromos és elektronikus eszközök, bioüzemanyagok), faluturizmusba való befektetések, rekreációs
tevékenységek, kézműves tevékenységek (fazekasság, hímzés, kovács
mesterség, fafaragás, bőrmegmunkálás)
Befektetések a nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásába
és fejlesztésébe.
Pályázhatnak: újonnan alapított/vagy már létező vidéki mikro- és
kisvállalkozások, olyan gazdaságok, amelyek vállalják tevékenységi
körük bővítését. A tevékenységi kör kizárólag csak nem mezőgazdasági
tevékenység lehet.
A támogatás mértéke 70 %-tól indul és 90 %-ig terjedhet, a maximális
pályázható összeg pedig 200.000 euro. Ennél a pályázatnál a költségek
elszámolását követően kapjuk a finanszírozást, vagyis azt jelenti, hogy
rendelkeznünk kell az előfinanszírozásra szükséges összeggel.
Amikre pályázhatunk:
-

Termelési és szolgáltatási célú épületek felépítése, bővítése
és/vagy újítása és felszerelése

-

Termelést segítő gépek és berendezések beszerzése

-

Agroturisztikai egységek építése és rekreációs tevékenységek létrehozása és fejlesztése

-

Biomasszából készült tüzelőanyagok gyártása (pl. pelett)

-

Szolgáltatásokat segítő gépek és berendezések beszerzése

VEGYÉL KI
…

Nappal vad, sűrű Folyó sodor
Bennem nehéz Köveket.
Éjjel meg végtelen Jégmezőkön
Látok jelző Tüzeket.
Vegyél ki kedves,
Mert csurom Víz vagyok.
Égess meg kedves,
Mert Anyaggá fagyok.
Vegyél ki kedves,
Napsugár vagyok.
Vigyél el kedves,
Ha térdre rogyok.
A tegnapba fáradt Test zuhan,
Tovább nem hordatom magam.
Holnap már Kígyók mardosnak,
Mérgükkel elolvasztanak.
Vegyél ki kedves,
Elalélt vagyok.
Égess meg kedves,
Mert magamba marok.
Vegyél ki kedves,
Holdsugár vagyok.
Vigyél el kedves,
Mert nyomot sem hagyok.

Nagy János, verse
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Ízelítő az idei Karcfalvi fotótáborban
résztvevő művészek munkáiból |

FOTÓGALÉRIA

Tordai Ede

Kovács László Attila
Both Gyula

Ádám Gyula
Miklós Csongor
Bálint Zsigmond
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Both Gyula

Tordai Ede

Tordai Ede

Tordai Ede

Ádám Gyula

Turistakalauz
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Törökország és a csodaszép Lykia-partvidéke

A csodálatos lykiai partvidék Törökország délnyugati részét foglalja magába, a Földközi, és az Égei tenger partján. Törökország két kontinensen
terül el, múltja dicső, a bizánci és oszmán birodalom központja volt. Nagy területű, több mint 80 millió lakosú ország, 75%-a török, 20%-a kurd, 99%
iszlám vallású. Az ország fővárosa Ankara. Az ország déli részén, az Antalyai öböl partján fekszik Antalya csodaszép városa. Nem messze innen látható Myra
(Demer) ősi város, amelynek az i.e. 4. századból származó sziklasírok és a tízezer férőhelyes színháza a világörökség részét képezi. Itt volt püspök ötvenkét
évig Szent Miklós, legendájából származik a mai Mikulásunk, itt halt mártírhalált, és a róla elnevezett templom oldalkápolnájában van eltemetve.
Sétahajóval lehet eljutni a Dalyon folyó növény és állatvilágban gazdag deltájába, ahol egy nagyon veszélyeztetett és védett álcserepes
(Caretta) teknős él, amely 70-90 cm hosszúságot és a 130 kg-t is elérheti. Itt a hajó áthalad Kekova elsüllyedt ókori város fölött, amelyet i.e. 43-ban egy
földrengés elpusztított, és a lassan haladó hajó alján lévő üvegpadlón keresztül tisztán látni lehet az egykori utcák és házak romjait. Az út során a turista
megcsodálhatja a Taurusz hegység vonulatait és a völgyekben elterülő déligyümölcs ültetvényeket és fóliaházak rengetegét.
EFEZUS- az Égei tenger partján legjobban fennmaradt antik város, az ország legfontosabb régészeti nevezetessége. Az UNESCO világörökség
részét képezi, sokáig a kelet-római birodalom fővárosa volt. A közelben találhatók Artemisz templomának romjai, amely az ókori világ 7 csodájának
egyike volt, amelyet tűzvész és emberi barbárság pusztított el. Ismerős a Bibliából, hogy Jézus a kereszten János apostol gondjára bízta a Szűzanyát, akik
a Jeruzsálemi veszedelmek elől Efezusba menekültek, és itt éltek. Itt találhatók a Szent János evangélista sírja fölé épített hatalmas templom romjai. A
város déli kapujától 7 km-re egy erdőben található Mária háza (Meryemana), amelyet 1891-ben egy német apáca látomása során fedeztek fel, amely a
keresztények és muzulmánok híres zarándokhelye, és amelyet a Ferenc pápa előtti három pápa is meglátogatott. Szent János evangélista itt írta evangéliumainak nagy részét.
Szent Pál, a tizenharmadik apostol három évet Efezusban töltött, a hitterjesztés mellett harcolt a bálványimádók ellen, amiért börtönbe zárták,
majd kiűzték a városból, és Myraban szállt hajóra Róma fele.
PAMUKKALE (Gyapotvár) - a világ egyik ritka természet alkotta geológiai csodája, az UNESCO világörökség része. A hófehér mészkőmedencéket,
teraszokat a földfelszín alól feltörő, kalciumban gazdag 35 C fokos forrásvíz hozta létre, amikor lezúdult a domboldalakon, amely messziről olyan, mint
egy gyapotmező. Ma híres gyógyfürdő és üdülőhely. A fehér mészkővel borított domb tetején találhatók Hieropolisz ókori gyógyfürdőváros romjai. Itt
található Kleopátra egyiptomi királynő fürdője is.
DENIZLI városban többek között látható egy szép török mecset, valamint egy perzsaszőnyeg szövő és bemutató üzem.
ANTALYA- a török riviéra legfontosabb és legszebb városa, amelyet kiváló fekvésének is köszönhet, amelyet szezonban több millió turista keres
fel. Főbb látnivalók: fallal körbekerített óváros, régi kikötő, világítótorony, Hadrianusz kapuja, Ulu és Yivli mecsetek, vízesés. Egy másik látványosság az
ékszerész és bőrgyártó/bemutató üzlet, a turista pedig részt vehet egy török folklór esten és kipróbálhatja a híres török fürdőt és masszázst (Hamant).
Antalyaból az oda látogató gazdag élményekkel térhet haza.
Különben Törökországban sok magyar történelmi emlék is látható, aki pedig elolvassa Beder Tibor könyvét, ha teheti, kedvet kaphat e gazdaságilag is fejlett ország meglátogatására.
Gidró Vilmos és Magdolna
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*
Székelyek kártyáznak a kocsmában. Bejön egy
kutya, erre megszólal az egyik:
- Bejött a kutya!
Egy-másfél óra múlva a kutya kimegy. Az előbbi ember megszólal:
- Kiment a kutya!
Ismét eltelik egy jó bő óra, amikor a kutya
megint bejön.
- Bejött a kutya - mondja a szokásos ember.
Fél óra múlva megszólal egy másik:
- Most kártyázunk, vagy beszélgetünk?
*

- Hallom megnősültél.
- Igen, már sehogy sem ízlett a vendéglői koszt.
- Na és most?
- Most már ízlik.
*
Ketten támasztják a pultot a kocsmában.
- Látom üres a poharad. Kérsz még egyet?
- Dehogy kérek! Mit kezdjek két üres pohárral?!

*

BEFEJEZŐ
RÉSZ

ATLANTIÓCEÁNI
SZIGETCSOPORT

KOMÁROM
KATONAHAD MEGYEI
TELEP.

FÉRFI
UTÓNÉV

NÓTARÉSZLET!

JELENTEM VERSBEN MESÉMET,
DE ELREJTEM ÉRZELMEMET,
KÉREM ÉDES SZERETŐMET,
...
(BALASSI BÁLINT)



MOSOLYOGJ EGY KICSIT!
Bemegy a székely legény a kocsmába és elkiáltja magát:
- Ki meri megütni az apámat?!
Néma csend, a legény még egyszer elkiáltja
magát:
- Ki meri megütni az apámat?!
Erre odalép egy szekrény nagyságú ember és
durr, az apának egy nagy pofont lekever.
Erre a székely legény:
- Jöjjön innen édesapám, mert itt még agyonverik magát!
*
Utazik a székely a vonaton. Fiatal diákok úgy
tesznek, mintha nem bírnák lehúzni a vészfék
fogantyúját, két kézzel belekapaszkodva színészkednek, miközben lesik az öreget. Egyszer
az egyik így szól:
- Tata, nem próbálja meg ezt lehúzni, mert nekünk sehogy sem sikerül?
Az öreg odamegy, meghúzza a vészféket, a
vonat megáll. Jön a kalauz nagy mérgesen:
- Ki volt?!
Mire az öreg székely nagy büszkén:
- Én, félkézzel!

FÁT
DÍSZESEN
MEGMUNKÁLÓ

E

BEFEJEZŐ
RÉSZ 2.

MEGKETTŐZÉS

KELET
KORONÁZÁSI JELVÉNY

MOSDÓTÁL

A MÁJ
VÁLADÉKA

RÉG ÉLT
ELŐD

KAROLÓ
OLASZ
HÁRMAS

ÉSZAKI
FFINÉV
FEÉRJÜNK
APJA

... SÁNDOR,
RENDEZŐ

ELEKTRON
CSINTALAN

KÉRDŐHANG

ÉLELMEZÉS

OKÁD

... LISA,
HÍRES
FESTMÉNY

INDOK

NULLA

ANYAGI
RÉSZECSKE

BEC. ÁGOTA

LITER
TERMÉKET
CÍMKÉZŐ
ÉSZAK
ALUL

ALÁ

NANO

*

FEKETE
KACSÁJA

LÁNGOL

LOCOMOTIV
...



VÉS

ELL!

RUSZKI

KELVIN

MEGA

E

EMBER
ROMÁNUL

EZT!

Készítette: Benedek Enikő

A beküldött írásokat
szerzőik előzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben
tartásával, esetenként
szerkesztett formában
jelentetjük meg.

A lapszám megjelenését
támogatták a karcfalvi
és jenőfalvi közbirtokosságok.

Szerkesztők: Szőcs László, Németh Szilveszter
e-mail: szocslac@yahoo.com • tel: 0734-993740
Arculatterv, tipográfia: Ádám Gyula
ALUTUSPRINT
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2015.
augusztus 15-16.
Karcfalva

XVI.
Nagyboldogasszony
Napok

Augusztus ., vasárnap

09:00 – Minifoci-bajnokság (futballpálya)
16:00 – Középkori hadi bemutató •
Arany Griff Rend (központ)
17:00 – Ünnepi gálaműsor: (piactéri színpad)
Fellépők:
• Reneszánsz táncbemutató – Arany Griﬀ Rend
• Mernyei Hagyományőrzők
Augusztus ., szombat
• Padlótörők Néptánccsoport
07:00 – Fúvós ébresztő
• Leitner Alexandra
12:30 • ÜNNEPI SZENTMISE
• Ágoston Edina
• Mártonﬀy György püspök szobrának megáldása
• György Botond humorista
• A Karcfalvi-csíkjenőfalvi Ifjúsági Fúvószenekar 19: 30 – Könnyűzenei koncertek:
ünnepi koncertje (piactéri színpad) • DREAMLAND együttes
18:00 – A Csíkszentkirályi Vadrózsák Néptáncegyüttes 20:30 – ZANZIBÁR
Állandó program:
„Emberek, sorsok” című műsora együttes
Fotókiállítás • épített örökségvédelem,
22:00 – Utcabál,
19:00házak
– A Csíkdánfalvi
falusi
és csűrök.Vonószenekar
(kultúrotthon fellépése
díszterme)
zenél Bálint István és zenekara
21:00 – Szabadtéri buli: DJ Arnold Bowman
Állandó program:
Fotókiállítás • épített örökségvédelem, falusi házak és csűrök.
(kultúrotthon díszterme)
Szervezők: Karcfalva Község Polgármesteri Hivatala, Csíknagyboldogasszony egyházközség, Csorgó Fiatalok Szervezete
Támogatók: Karcfalvi Larix Közbirtokosság, Jenőfalvi Tercs Közbirtokosság, Communitas Alapítvány, Impex Aurora KFT, Garden Proiect KFT

