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KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG

Karácsony, a szeretet ünnepe

Ismét Karácsony van: 2010-es.
Mindenki készül erre az ünnepre.
Ki milyenre készül, olyat ünnepel.
Előkészületet tekintve kétféle Karácsonyt
különböztetünk meg:
1. Család, szeretet, ajándékozás ünnepe.
A kikapcsolódás, hosszú pihenés, esetleg a
mulatozás ideje. Aki erre készült, ilyet is
ünnepel. Esetleg magában így morfondírozik: - átkozottul nehéz év volt az idei – és
igaza van. Egyre kevesebb jut a legszükségesebbre, nem hogy ajándékokra – és igaza
van. Egyre gyakoribb a veszekedés családomban az elszegényedés miatt – és igaza
van. A következő év –talán- még nehezebb
lesz – és igaza van.
2. Jézus Krisztus születésének ünnepe.
Lelki béke, megbékélés, az összetartozás
elmélyítésének ideje. Aki erre készült,
ilyet ünnepel. Esetleg magában így gondolkodik: - átkozottul nehéz év volt az idei
– de Isten segítségével kibírtam. – Egyre
kevesebb jut a legszükségesebbekre, nem
hogy ajándékokra - de, talán nem is ez a
legfontosabb. A kis Jézus jászla körül is
óriási szegénység volt, de melegség, békeség vette körül a szentcsaládot.
- Egyre gyakoribb a veszekedés az
elszegényedés miatt – egy valamire azonban megtaníthat: ilyenkor a család tagjai

összefognak, egységbe kovácsolódnak és addig törik a
szürkeállományt, amíg megtalálják a helyes megoldást.
- A következő év még
nehezebb lesz – a szentcsaládnak is a jövője bizonytalan volt, amikor külföldre
–Egyiptomba- kellett menekülnie Heródes elől. Elég a
mai napnak a baja. A jövő
Isten kezében van. Mindig a
mai nap teljesítsem kötelességem. A jövőt, a történelmet Isten formálja, mi csak
szereplők vagyunk a világ
színpadán.
Végső soron: lehet ünnepelni a karácsonyi kisded nélkül is. De Karácsonyt Jézus
nélkül ünnepelni lehetetlen.
Ezekkel a gondolatokkal
kívánok kedves híveimnek és
minden jóakaratú embernek
kegyelemteljes Karácsonyt
és Istentől megáldott, békés,
boldog Új esztendőt.
Farkas Árpád plébános
120 éve született Reményik Sándor

Karácsonykor

A szent estén majd eljövök ide.
Álmaim szekerébe fogatok
És szólok fantáziám táltosához:
Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok,
És álomhintón eljövök - ide.
Itt minden fehér lesz, - fehér, s halott.
Csak egy hang lesz a halott rengetegben:
A zúgó patakok.

És megkérdezem: virrasztotok még?
És megkérdezem: hogy aludtatok?
És aztán feltűzöm a szívemet
A legmagasabb fenyő tetejére, S imába kezdek: Magány, Mi Anyánk...
Néked ajánlom égő szívemet...
Olyan lesz, mint egy karácsonyfaláng.

És én fenyőtől fenyőhöz megyek
És minden fenyőt megsimogatok.
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Levél Jézustól

*Kedves Szeretteim!*
Amint jól tudjátok, közeledik a születésnapom. Megtiszteltetés számomra, hogy
minden évben ünnepséget rendeztek, és
úgy tűnik, ez idén is így lesz. Nagyon sok
ember vásárol sokat, rengeteg a külön erre
az alkalomra szóló rádió- és TV-műsor,
hirdetések, reklámok, és a világ minden
pontján arról beszélnek, hogy születésnapom egyre közeledik. Igazán nagyon
jó érzés tudni, hogy legalább egyszer egy
évben sok ember gondol rám. Amint tudjátok, a születésnapomra való emlékezés sok
évvel ezelőtt kezdődött. Az első időkben
még úgy tűnt, hogy az emberek értették,
és hálásak voltak mindazért, amit értük
tettem, de manapság egyre inkább úgy
látszik, hogy alig akad, aki tudja az okát
az ünneplésnek. Mindenhol összejönnek
az emberek, családok, barátok, és nagyon
kellemesen érzik magukat, de valójában
nem tudják, nem értik, és nem is keresik
a valódi jelentőségét az ünnepnek.
Emlékszem, az elmúlt évben is hatalmas lakomát rendeztek a tiszteletemre.
Az asztal roskadásig tele volt ízletes
ételekkel, gyümölcsökkel, édességekkel. Tökéletesen díszített helyiségekben

sok-sok gyönyörűen
becsomagolt ajándék várta gazdáját. S tudjátok, mi
történt? Meg sem
hívtak! Pedig én
voltam az ünnepség
díszvendége - mégsem küldtek meghívót. Miattam volt az
egész összejövetel, a
sok dísz, és minden
egyéb, és amikor
maga az ünneplés
elkezdődött, én kívül
maradtam, bezárták
előttem az ajtót.
Pedig be akartam
menni, velük lenni,
együtt ünnepelni...
Habár az igazság
az, hogy mindez
nem lepett meg,
hiszen az elmúlt
néhány évben sokan
bezárták előttem az
ajtót. Mivel pedig
nem hívtak meg, hát
úgy döntöttem, hogy
titokban megyek be, minden zaj nélkül, és
csendesen megállok az egyik sarokban.
Mindenki nagyon jól érezte magát,
ittak, ettek, beszélgettek, vicceltek, nevettek, és hatalmas jókedvük volt.
Egyszer csak belépett a szobába egy
nagydarab, kövér, piros ruhás, fehér szakállas ember azt kiabálva: HO-HO-HO. Leült
egy díványra, a gyerekek pedig rohangáltak hozzá: Télapó, Télapó! - mintha ez az
egész ünnepség róla szólt volna. Aztán az
emberek körülállták a karácsonyfát, és
átölelték egymást. Én is kitártam a karomat, de engem nem ölelt át senki. Aztán
nagy várakozással elkezdték osztogatni,
és csomagolni az ajándékokat. Végül minden elkelt, és néztem, vajon nekem van-e
valami - de nem, én nem kaptam semmit.
Te hogyan éreznéd magad, ha a születésnapodon mindenki kapna ajándékot, csak
éppen te nem? Megértettem, hogy nemkívánatos személy vagyok saját születésnapom emlékünnepén, és csöndesen elhagytam a helyiséget. És - tudjátok - ez minden
évben rosszabb és rosszabb. Az embereket
csak az étel, ital, ajándékok, összejövetelek érdeklik és alig néhányan emlékeznek
rám. Pedig én annyira szeretném, ha ezen

a karácsonyon beengednének engem az
életükbe! Nagyon szeretném, ha felismernék a tényt, hogy több mint kétezer évvel
ezelőtt azért jöttem el erre a világra, hogy
megmentsem őket. Csak annyit szeretnék,
hogy ezt teljes szívvel elhiggyék, és beengedjenek az életükbe.
Valamit szeretnék megosztani veletek, különösen arra való tekintettel, hogy
jónéhányan tudjátok az ünnep igazi értelmét. Hamarosan rendezek én is egy saját
ünnepséget: látványosat, hatalmasat, amilyet soha senki még elképzelni sem volt
képes. Most még dolgozom rajta. Már küldöm a meghívókat - Te is kaptál már, személyesen. Remélem, észrevetted a sokféle
invitálás között, s nem dobtad el? Kérlek,
feltétlenül jelezz vissza, részt akarsz-e
venni az örömünnepemen, foglalhatoke egy helyet a számodra? Beírhatom-e
a nevedet aranybetűkkel a vendégkönyvembe? Az ünnepségemen ugyanis csak
azok jelenhetnek meg, akiknek nevei ott
szerepelnek. Sok vendéget várok.
Akik elvesztették vagy eldobták a meghívókat, el sem jönnek - kár értük!
Akik nem válaszolnak a meghívásra,
azok hiába jönnek, nem lesz helyük, kívül
maradnak. Nagyon lesújt minden ilyen
elmaradás...
Kérlek, készülj és válaszolj, mert
így, amikor mindent előkészítettem,
te is részese lehetsz az én csodálatos
ünnepségemnek.
A találkozás reményében szeretettel
üdvözöllek:
Jézus Krisztus

JELENTŐS
ÉVFORDULÓK
1938
december
24 -én,
vagyis 72 éve Márton Áront az
Apostoli Szentszék XI. Piusz által
Gyulafehérvár püspökének nevezik
ki. Ezt követően 1939 február l2-én
Cassulo Andrea apostoli nuncius a
kolozsvári Szent Mihály templomban
püspökké szenteli.
Dr. Jakab Antalt a Szentszék 1971
december 23-án nevezi ki gyulafehérvári segédpüspöknek, majd ezt
követően 1972 február l3-án VI. Pál
pápa a római Szent Péter-bazilikában
püspökké szenteli.
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Egyháztanácsi híradó
Előző lapszámunkban beszámolót
olvashattak az egyháztanács első félévi
tevékenységéről. Jelen írás az év második
felében történt tevékenységek rövid összefoglalását hivatott az olvasók elé tárni.
A temető gondozására a nyári időszakban alkalmazott személy megfelelően végezte gondnoki munkáját, így a
temető gondozásának, tisztántartásának
problémája részben megoldódott. Az
ősz folyamán megvalósult a hálózati víz
temetőbe való kivezetése is. A plébánia,
a közbirtokosságok, az önkormányzat és
Farkas Ernő vállalkozó közös munkájának
az eredménye, hogy nem kell a vizet palackonként kihordani a temetőkbe. A temetői
vízfogyasztás az egyházközség számláját

terheli majd, de ha mindenki lelkiismeretesen hozzájárul a temető fenntartásához (évi
10 lej síronként), akkor a begyűlt összegből
ez is fedezhető. Ezért kérünk mindenkit,
hogy ha még eddig nem tette meg, akkor
ne halassza kifizetni azt, hiszen hozájárulásával a közösséget támogatja.
Az ősz folyamán meghirdetett közmunkával sikerült a Kőtemetőben kb 30
m leomlott kőfalat újraépíteni. A csaknem
egy hétig tartó munkában az egyháztanácsosok javarésze segédkezett, de önkéntesek is szép számban segítettek.
A plébánián a téli tüzifa felvágásánál
és elrakásánál sokan segítettek, ezúttal is
hálás köszönet mindenkinek a segítségért
és fáradozásért.

A jövő évi tevékenységek is lassan körvonalazódnak már. A templom újrafödése,
belső felújításának kiviteleztetése ismételten komoly kihívást jelent a közösség számára. A födéshez szükséges cserepek meg
is érkeztek már, a hittanterem előtt sorakoznak. Egy részüket már kiszállították a
templomhoz, másik részük is remélhetően
a nagy tél beállta elől kikerül a hegyre.
Az egyházközség tevékenységében,
munkáiban mindenki résztvállalhat,
hiszen az egyházközség mindnyájunké.
Köszönjük mindenkinek a segítőkész
támogatást, és a további jó közreműködés reményében kívánunk kegyelemteljes
Karácsonyt mindenkinek.
K.E.

Adventi lelkinap a lélek angyalairól

„ ... én választottalak ki titeket
arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek,
és gyümölcsötök megmaradjon,
hogy bármit kértek az Atyától
az én nevemben, megadja nektek.”
Jn 15,16
Hideg szombat délelőttön, december
11-én ismét lekinapra vártuk a nagyobb
diákjainkat, hogy a közelgő Karácsonyra
próbáljunk meg együtt jobban felkészülni.
Dánfalváról, Jenőfalváról és Karcfalváról
mintegy 41 diák választotta rendezvényünket, melyet Bíró Katalin, a Caritas
családsegítő központjának munkatársa
tervezett meg és irányított.
A játékos ismerkedést csoportbszélgetések követték, amelyben a gyerekek
egymással megoszthatták gondolataikat
az angyalok létezéséről és azoknak a mi
életünkben betöltött szerepéről. A beszélgetésekből lassan kikerekedett, hogy az
angyalok az emberek segítségére vannak,
erősítenek, támogatnak abban, hogy Isten

rólunk alkotott álma bennünk megvalósulhasson. Anselm Grün bencés szerzetes
A lélek ötven angyala című könyvében
megpróbálta “beazonosítani” ezeket az
angyalokat és ötven ilyen angyalt sorolt fel
(pl: A Barátság angyala, a Nagylelkűség
angyala, az Itélőképesség angyala, a
Megbízhatóság angyala stb.)
A továbbiakban a csoportokban
bemutatásra kerültek ezek az angyalok,
és mindenkinek három olyan angyalt
kellett választania, akinek a segítségére
most Karácsony előtt még nagy szüksége
lehet. A megosztások alatt kiderült, hogy
nagyon sokan hívták maguk mellé segítőtársnak a Béke angyalát, az Ünnep angyalát, a Barátság angyalát, az Őszinteség, a
Felejtés, A Spotszerűség, a Hallgatás, a Jó
ötletek, a Felebaráti szeretet angyalát.
Az ebédszünetben jó étvággyal elfogyasztott szendvicseket, zsíroskenyereket
meleg teával és naranccsal nyomtattuk el.
A délutáni foglalkozás Bruno Ferrero: Egy
törött korsó történetével vette kezdetét,
majd Bíró Kati mindannyiunkban tudatosította azt, hogy Isten minket örömre,
szeretetre hívott meg, mindenkibe megismételhetetlen, egyedi kincset rejtett,
mindannyiunkat nevünkön szólított. A
továbbiakban a résztvevőknek csendben
meg kellett formázniuk, megalkotniukkülönböző eszközöket felhasználva- hogy
mi is lehet őróla a jó Isten álma, milyennek szeretné őt látni a Teremtő.
A halk zene mellett mindenki
nagy átéléssel dolgozott, hamarosan

ötletesebbnél ötletesebb alkotások kerültek
ki a szorgos kezekből. E kis munkákat a
szentmise előtt az oltárhoz vittük, majd egy
égő mécsessel kezünkben mindenki jókívánságait tolmácsolhatta a társainak: „én
azt kívánom neked, hogy legyen melletted
a ... angyala és segítsen abban, hogy ....”
Ezt követően a betlehemi csillagot jelképező nagy csillagot raktunk ki az oltár
elé az égő mécsesekből, ami jelképesen
elvezet minket a jászolban fekvő gyermek
Jézushoz.
Köszönjük, hogy a Nagylelkűség és
a Befogadás angyala ezúttal is papjaink
mellé szegődött, Farkas Árpád és Bara
Ferenc plébánosok idén is felkarolták
rendezvényünket, köszönjük, hogy a Jó
ötletek angyala most is elkísérte Bíró
Katit Karcfalvára. És nem utolsó sorban
köszönet Szőcs Judit és Szabó Katalin
tanárnőknek, hogy a Megosztani tudás,
a Szókimondás, az Őszinteség angyalát
hozták magukkal a csoportvezetésben.
Kelemen Erzsébet, akihez
a Reménység angyala társult
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ADVENTTŐL – KARÁCSONYIG
kavicsokat, színes köveket helyeztek el.
2. Második héten a növényvilágot
alakították ki: moha, szalmarózsa, zsidócseresznye és más szárított virágaikat
helyezték el.
3. Harmadik héten az állatvilággal
bővítettük a képet: kagylókkal, csigákkal,
a pásztorok birkáival.
4. Utolsó héten megjelentek a pásztorok, megépítették az iskolát, Jézuska
A várakozás apró szertartásaival születésének helyét, majd Szűz Mária a
készültünk Karácsonyra, a Waldorf peda- kis Jézussal, Szent József és a királyok.
gógia módszereiből alkalmaztam, melyek
a kisgyerek érzelemvilágát gazdagítják.
Adventi naptárt készítettünk, amely a
kisgyermekek számára az időt teszi érzékelhetővé, hiszen az idő múlásáról a 3-4
éves gyerekeknek még nincs elképzelésük. A felfüggesztett kék háttérre minden reggel egy újabb csillagot tűztünk,
ugyanakkor megkapták a napi aprócska
ajándékot: „A négy gyertya története”,
„A három öregember” (hit, remény, szeretet) meséket, vagy „Ég a gyertya” című
dalocskát, mindennap valami mást.
Karácsonykor ez a csillagszőnyeg lesz
a betlehemi jászol háttere.
Négy adventi hét és vasárnapunk van.
Négy e világ számjegye, amelyben élünk,
s ez így épül fel: nehéz kövek birodalma,
erre épül a növényvilág, fölötte az állatvilág áll, és ezt koronázza meg az emberiség
birodalma. Ez a gondolat valósul meg a
betlehemi kertecskében, amelyet a 4 hét
alatt, egy-egy birodalommal bővítettük.
Fontos, hogy megadjuk a lehetőséget,
1. Első héten a kertecske alapjára hogy a gyerekek saját képzeletük szerint láslegbecsesebb kincseiket, kicsi és nagy sák és készítsék el a különböző karakterek

vonásait. Pl: Mária alakját a körülölelő kék
köpeny – mely a nyugalom, béke és elfogadás jelképe, ruhája – pedig meleg, piros
bensőjéből áradó szeretet jelképe.
A középcsoportosok szívesen rajzoltak mesehallgatás után, vagy a művészeti
központban tevékenykedtek, miközben
ablakdíszek, karácsonyfadíszek készültek.
A nagy és előkészítő csoportosok a rajzok
mellett formáltak és a terem szép díszítésére
összpontosítottak. Óvodásaink az advent
idején sok verssel és dallal gazdagodtak,
pásztorjátékból részleteket tanultak.
Megunt játékszerekből csereberére került sor, kedves volt az anyuka
babaöltöztetője.
Hálát adok a Teremtőnek minden egyes
tanítványért, akikkel szolgálatom idején
lélekben együtt gazdagodtunk adventtőlkarácsonyig, karácsonytól-adventig, így
tartalmasabbá, szebbé tették az életem.
Községünk minden lakójának kívánok áldott, békés Karácsonyt és boldog
Új évet.
Jaszenovics Terézia
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ÜNNEPI GONDOLATOK

képesek megteremteni, ami pozitívan hat
a gyermek lelkivilágára és rányomja a
bélyegét a további fejlődésére.
A gyermeki örömöt fokozza a sok

Az óriási, pehelykönnyű hópelyhek
késtek ugyan, de mégis beköszöntött a tél.
Decembert írunk. Ez a hónap gyereket
és felnőttet egyaránt örömteli vágyakozással tölt el. Ünnepsorozatok következnek. Lázasan készülődünk a várva-várt
napokra, igyekszünk meglepetést szerezni szeretteinknek.
Pedagógusként jó alkalom adódik,
hogy a gyermekek érzelmi nevelésére
fektessük a hangsúlyt, hisz nem elég csak
anyagi javakkal, játékokkal, édességekkel

elhalmozni őket. A Mikulásról sokat
mesélünk a jenőfalvi óvodában, mindig
kihangsúlyozva, hogy csak a jó gyermekekhez jön, nekik hoz ajándékot,

így helyes viselkedésre buzdítjuk őket.
Ünnepi műsorral, a szülőkkel közösen
várjuk az öreg, nagyszakállú mikulást.
A gyerekekkel közösen készülünk a
Karácsonyra is, díszeket készítünk, verseket tanulunk. Csodaszép karácsonyi énekeket énekelünk, melyek olyan hangulatot

ajándék, a csodaszép karácsonyi énekek,
a templomban a karácsonyi mise, a gyerekek által előadott pásztorjáték pedig még
varázslatosabbá tesz mindent. A csendben, békességben átélt ünnepnapok majd
szép emlékként élnek a gyerekek lelkében. A legfontosabb, amire mindenkinek
szüksége van, a szeretet ajándéka. Tiszta
szívből kívánjunk egymásnak Boldog
Karácsonyt, ne csak megszokásból.
Törekedjünk erre, és békességre,
nemcsak a szeretet ünnepe előtt, hanem
a szürke hétköznapokon is.
„Nyissátok meg szíveteknek minden
ablakát, és eresszétek be oda a napfényt,
hadd pusztítson ki belőletek minden
sötétséget ezen a karácsonyon. A civódás, pártoskodás nemzetéből változzatok
át a szeretet nemzetévé, s lássátok meg:
attól a pillanattól kezdve veletek lesz az
Isten. Megmaradásotoknak, a magyar
sors jobbra fordulásának ez az egyetlen
lehetősége…” Vass Albert.
Salamon Gabriella
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Karácsonyi készülődés
az iskolában

Tél volt, hó esett és jöttek az ünnepek, így
szól a Piramis egyik dalának kezdősora. Hála
Istennek nálunk is leesett a hó az ünnepek
előtt, ezzel teljessé vált az ünnepi hangulat.
A készülődés jegyében az iskoláink is ráhangolódnak az ünnepre. Próbálunk olyan közös
tevékenységeket szervezni, amelyekkel a
gyerekek és általuk szüleik, nagyszüleik
figyelmét a születendő Megváltóra tereljük.
Kicsik és nagyobbak közösen elkészített
díszekből karácsonyfát díszítenek, karácsonyi dalokat énekelnek.
Az Advent az aktív várakozás időszaka.
Az az időszak, amikor a Karácsonyig hátralevő hetek, napok száma izgalommal tölti el
mind a gyermeket, mind pedig a felnőttet.
Ebben az időszakban a lakásokban megjelenik az adventi koszorú, amely a várakozás legfontosabb jele. Ez a számunkra ma
már teljesen természetesnek számító tárgy
nagyon ősi múltra tekint vissza. Régen igen
jelentős varázserőt tulajdonítottak neki.
Magát a koszorút az örökkévalóság jelképének tekintették, amely sosem törik meg. Úgy
gondolták, hogy az ilyen szent körrel minden
gonosz szellemet elűzhetnek a háztól.
Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Mártonffy György Általános
Iskola adventikoszorú kiállítása. A gyerekeknek saját kezűleg kellett elkészíteni
a koszorúkat, amelyek egy sorszámmal,
név nélkül kerültek kiállításra az iskola
folyosóján. Bármit felhasználhattak az
elkészítéshez és a díszítéshez: természetes
anyagokat, szalagokat, különböző dekorációs tárgyakat. A zsűrizés névtelen szavazással történt a sorszám alapján. Idén
közel harminc szebbnél szebb koszorú
díszítette az iskola folyosóját.
Így Karácsony előtt megváltozik az iskola
is. Az ünnepi hangulat betölti az osztályokat,
folyosókat, embereket. Olyan cselekedetek,
rituálisnak mondható tevékenységek kerülnek előtérbe, amelyek az év többi részére
egyáltalán nem jellemzőek. Kívánom, hogy
minden emberi szívet töltsön el a kis Jézus
szeretete és az ünnep hangulata töltse be az
otthonokat! Boldog Karácsonyt!
Farkas Beáta tanárnő

Pharao Tánciskola

Ha a táncunkat nézed,
a szívünk szavait hallod!
Körülbelül egy éve indult el településünkön az iskolának egy másik formája,
ahol nem a román, magyar, matek kapja
a főszerepet, hanem a zene, a ritmus, a
tánc. A Pharao Tánciskola olyan tanulókat
keresett, akik szeretnek mozogni, akiket a
zene lázba hoz és akik nem riadnak meg
a színpadi megjelenéstől sem.
A tánciskola megálmodója, majd létrehozója Fazakas Hajnal táncoktató. A csoport tizenhárom nagyon lelkes és kitartó
táncoslányból áll első osztálytól egészen
a nyolcadik osztályig. Az általános iskola
tornatermében heti három alkalommal
tartanak próbákat, ami elszántságukat
és lelkesedésüket bizonyítja. Elsősorban
pompon, flash és pop stílusú táncokkal
foglalkoznak, de nyitottak más modernés divattánc stílusok fele is.
A táncórák a koreográfiatanuláson
kívül számos olyan lehetőséget nyújtanak,
amit az iskolapadokban nem tudnak elsajátítani a tanulók. Ilyen a koordinációs készség fejlesztése, a csoporthoz való tartozás,
a csoportban való dolgozás, a gátlások
leküzdése. Nem utolsó sorban a tánc illemre
tanít, fejleszti az önkontrolt. Minden óra
bemelegítéssel és mozgás-, mozdulatfejlesztéssel kezdődik, majd ezt követik a
mozdulatsorok, a tánckoordinációs készség, valamint a stílus részletes fejlesztése.
A táncos fegyelem meglátszik a lányokon,
tartásukon, fegyelmezettségükben.
Eddigi legjelentősebb fellépésük az
idei Nagyboldogasszony Napok alkalmából szervezett gálaesten volt, ahol az egész
községnek megmutathatták tehetségüket.
További rendezvényeik közé tartozik
a Mikulás- és gyermeknapi előadások,
táncbemutatók, amelyeket szeretnének
hagyományossá tenni.
A legfontosabb célkitűzéseik közé
tartozik, hogy a helyi jégkorongcsapat
hivatalos pompontáncosai legyenek,
valamint hogy a környező falvakban is
megmutathassák tehetségüket. A helyei
polgármesteri hivatalnak köszönhetően
hamarosan meglesznek az első fellépő
ruhák is, ezért köszönetüket fejezik ki a
tánciskola táncosai.
Farkas Beáta

Összefogással juthatunk ki a válságból

Nehéz esztendő volt az idei mindenki
számára, ugyanis a gazdasági világválság hatása és következményei elérték
Romániát is. Ennek következtében jelentős gazdasági és szociális gondok merültek
fel, ugyanis csökkentek a beruházásokra
fordítható összegek, csökkentek a bérek
a közszférában és számtalan nehézséggel
szembesült a magánszféra, növekedett az
állástalanok száma is.
Meggyőződésem, hogy csak közös erővel, összehangolt munkával kerekedhetünk
felül a nehézségeken. Településeink is csak
akkor juthatnak egyről a kettőre, ha fejlesztésük érdekében összefog a helyi önkormányzat, a megyei önkormányzat, a parlamenti
képviselet a kormányzati tisztségviselőkkel. E három pillér – az önkormányzat, a
törvényhozás és a kormányzat – együttes,
összehangolt munkája tudja hatékonyan
szolgálni a közösség, a kisközösségek javát,
így tehát közösségünk képviselői számára
a helyi, központi és törvényhozói hatalomban való részvétel nem cél, hanem eszköz.
S rajtunk, a választók bizalmát élvező politikusokon múlik, hogy mennyire sikerül
kihasználnunk ezeket az eszközöket.
A már említett tényezők összefogása
révén a csíki térségben is folytatni lehetett a megkezdett fejlesztéseket – a helyi
igények alapján és a
Bukarestben dolgozó
szenátorok és parlamenti képviselők,
valamint kormányzati tisztségviselők hatékony támogatásával. Ha az igényekhez, a szükségletekhez,
és a hosszú évek alatt felgyűlt lemaradások
behozásának szükségességéhez mérjük
ezeket az összegeket, bizonyára keveselljük őket. Ha a lehetőségekhez mérjük,
akkor bizony örvendhetünk neki.
Bízom benne, hogy összefogással
sikerül túljutnunk a nehézségeken, sikerül megoldani nyomasztó gondjainkat.
A Karácsony a születés örömét jelenti
számunkra, ugyanakkor az újjászületés
reményét is. Ezzel a gondolattal kívánok
áldott ünnepeket és boldog Új esztendőt
közösségünk minden tagjának.
Gyerkó László szenátor

KÖZLEMÉNY!
Karácsony első napján, szombaton este 7 órakor a nagyrészt felújított
karcfalvi kultúrházban koncertet tart
a helyi gyermek-fúvószenekar Bálint

Zoltán karnagy vezetésével,
de fellép a Padlótörők néptánccsoportja is. A rendezvényre szeretettel
meghívják településünk minden lakóját. A belépés díjtalan.
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KÖNYVBEMUTATÓK
Ez év október
22-én Csíkszeredá
ban a Polgármesteri
Hivatal zsúfolásig
telt dísztermében
mutatták be dr.
László Gábor, volt
faipari vezérigazgató
„Életem és a székelyföldi faipar” című
önéletrajzi kötetét.
Hogy miért említjük mi, karcfalviak is
ezt az eseményt, azt megértjük, ha elolvassuk falunk szülöttjének, Pál-Antal
Sándornak a könyvben írt előszavát,
amelyben hangsúlyozza, hogy a szerző
„Önéletírása is méltó pályafutásához…
Nevéhez fűződik a Hargita és részben a
Kovászna megyei modern fafeldolgozó
ipar megteremtése. „Mint a csíkszeredai faipari tröszt vezérigazgatója, majd
később az IFET és IF igazgatója, vezetői
rátermettségénél fogva számos üzem korszerűsítése és újak építése fűződik nevéhez. Személyének köszönhető a szomszéd
községben lévő, csíkszentdomokosi fűrészüzem teljes felújítása és modernizálása,

ahol éveken keresztül több karcfalvi és
jenőfalvi ember is megkereste kenyerét.
Hasonlóan a domokosi üzemhez,
ugyancsak dr. László Gábor érdeme a
gyímesközéploki fűrészüzem és a csíkszentkirályi dongagyár modernizálása,
valamint 11 új üzem és gyár létesítése.
A nyolcvan éves szerző előtt mi,
karcfalviak is „levehetjük a kalapunkat”,
hisz az általa kezdeményezett és hathatós
támogatásával felépült csíkszeredai (taplocai) faipari iskolaközpontban az eltelt
évek alatt községünkből is számos gyermek sajátította el az erdészeti és fafeldolgozói ismereteket.
Mindenképpen hasznos és érdekes
olvasnivaló mindazok számára, akik több
éven keresztül munkatársai, beosztottjai és
tanúi voltak a csíki faipar fejlődésének. Ezt
emeli ki többek között az előszóban falunk
szülöttje is, amikor az iparágról szóló fejezetre utalva hangsúlyozza, hogy „… elénk
A könyvről Pataki Imre, a szerző volt
tárul egy iparág kibontakozásának és virág- munkatársa és barátja tartott laudációt.
zásának másfél évtizedes időszaka, az azzal Sajnos, nem sokkal eztán Ő már eltávozott
járó nehézségek és sikerek egész sora, amely szerettei és barátai köréből.
bizonyosan sok csíki és gyergyói olvasóban
felelevenít kellemes emlékeket.”
(Németh Sz.)
*

Ugyancsak ez év november 29-én a
karcfalvi Mártonffy György iskolában is
könyvbemutatóra került sor, ahol népes
érdeklődő jelenlétében dr. Balázs
Lajos egyetemi
tanár, néprajzkutató mutatta
be „Amikor az
ember nincs es
ezen a világon”
című, második
bővített kiadásban megjelent kötetét.
A szerző négy évtizedes kutatómunkája során már előzően megírta, és könyvek formájában jelentette meg a születés,
házasság, halál csíkszentdomokosi szokásvilágának monográfiáját. Mindezek
után a Pallas-Akadémia Könyvkiadó
gondozásában már 2oo9-ben megjelent e
könyv első kiadása. A nagy igényre való
tekintettel, 2olo-ben sor került e második
bővített kiadásra is. Ebben a szerző közel
8oo oldalon ismerteti a csíkszentdomokosi
paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs változatos, érdekes és pikáns megnyilvánulásait „a csíkszentdomokosi asszony szájából kibuggyanó szavak” olykor mosolyt
fakasztó őszinteségét.

Bár könyvét népünk parasztasszonyainak ajánlja „akik a legtöbb gyermeket
szülték a nemzetnek”, mégis tanulságos és
érdekfeszítő mindenki számára, de azoknak is, akik a néprajzkutatásban e tabunak
számító témával kevésbé foglalkoztak.
(N.Sz.)

A karcfalvi közbirtokosság vezető
tanácsának közlése!
Ez év december 26-án, Karácsony
második napján a nagymise után sor
kerül az új székház ünnepélyes megnyitására. Kérjük a közbirtokossági
tagokat, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt a megnyitón, tekintsék meg a felújított épületet, amelynek
ésszerű használatáról az elkövetkező
időszakban közösen döntünk.

A Karcfalvi és Jenőfalvi
Közbirtokosság vezetői Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet kivánnak településünk
minden lakójának.
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Az eredmények éve következik!
(Kelemen Hunor üdvözlő sorai)

Tisztelt karcfalviak,
kedves honfitársaim!

azt jelenti, hogy településeink vezetői
döntenek arról, hogyan szervezzék meg
helyi szinten az egészségügyi ellátást többé nem döntenek a fejünk fölött, az
történik, amit mi jónak látunk, amire
nekünk van szükségünk.
Elfogadtunk egy olyan oktatási törvényt, amely biztosítja gyerekeink számára az anyanyelven való tanulást minden
szinten, kivételek nélkül. Elértük azt, hogy
kiemelt támogatásban részesül a kisebbségi oktatás, és azt is, hogy megvalósult
az autonómia a tanügyben is, ugyanúgy,
mint az egészségügyben.
Kormányzati forrásokból tudtunk
segíteni önkormányzatainknak abban,
hogy fejlesszék térségüket, városukat,
községüket, falujukat. Új utak, csatornahálózatok, víz- és gázvezetékek jelentek
meg Erdély-szerte.
Büszkén sorolhatom fel, mi minden
történt Karcfalván ebben az évben.
Sikerült felújítanunk kultúrotthonunkat, szebb lett községünk a kialakított
központi parkkal, sikerült pénzt találni
a templom javítására, az óvoda felújítására, amely hamarosan napköziként
működhet. Felavattuk Csíkkarcfalva
ravatalozóját és községünkben is
modernizáltuk a könyvtárat a Biblionet
program keretében. Nehéz év áll mögöttünk, de a nehézségek ellenére eredményeket tudunk felmutatni.
A jövő év kihívásokat és lehetőségeket jelent számomra. December 11-én, a
Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén bejelentettem: indulok a szövetségi
elnöki tisztségért. Ez eddigi közéleti munkám legfontosabb állomása, legnagyobb
politikai kihívása. Én erős, következetes,
szavahihető és önálló RMDSZ-t akarok,
amely képes önmagát megújítani, megváltoztatni. Olyan Szövetségre van szükségünk, amely meghallgatja az embereket,
odafigyel gondjaikra, problémáikra.
Derűlátó vagyok és optimista. Bízom
abban, hogy a problémákat megoldjuk,
bízom az erdélyi magyarok bölcsességében, és abban, hogy képesek vagyunk
túllátni a ma nehézségein.

Így, az esztendő végéhez közeledve
mindenki visszatekint, megpróbálja felértékelni, hogy milyen eredmények, kudarcok, megvalósítások vagy elmaradások
sorakoznak a háta mögött. Ezt teszem én is.
Nem mondok újdonságot azzal, hogy rendkívül nehéz évet hagyunk magunk mögött.
A válság nem csak az állami szektorban
dolgozókat érintette jelentősen, hanem a
magánvállalkozók nagytöbbsége is a mindennapjaiban érezte a válság hatását. Az
RMDSZ ebben a nagyon nehéz esztendőben is vállalkozott arra, hogy része legyen
a kormánykoalíciónak. Amikor hosszas,
belső egyeztetések után, egy év kimaradás után újra belevágtunk a kormányzásba,
tisztában voltunk azzal, hogy a megszorító
intézkedések szükségszerűek, de népszerűtlenek lesznek. Jóval könnyebb lett volna
ezt a rendkívül kritikus, az össztársadalmat megviselő évet az ellenzék soraiból
végignézni. Nagyon kényelmes lett volna
az RMDSZ számára a megszorító intézkedésekre (mert lettek volna akkor is, ha mi
nem vagyunk a kormány tagjai) hangzatos
szólamokkal, vádakkal reagálni, szidalmazni a hatalom képviselőit. Nekünk soha
nem volt kenyerünk a megfutamodás, a
felelősség alól való kibújás.
Talán ez volt az az esztendő, amelyik
a leginkább megmutatta képviseletünk
erejét. Meggyőződésem, hogy 2010ben nagyon fontos volt kormányzati
szerepvállalásunk.
Megtartottuk a kismamák két éves
gyereknevelési szabadságát - olyan törBékés Karácsonyt és egy sikeresebb,
vény született, amely választási lehető- gazdagabb, boldogabb Új esztendőt
séget kínál.
kívánok!
Sikerült megvalósítanunk az egészségügyi rendszer decentralizációját, ami
Kelemen Hunor

Tisztelt karcfalviak!

Minden év végén számot vetünk a
mögöttünk hagyott esztendőről. Ez úttal
is nehéz évet hagytunk hátra, de mindennek ellenére számos közös megvalósításról számolhatunk be. Ugyanis a válság és
a megszorító intézkedések ellenére nem
adtuk fel, nem hoztuk fel kifogásként
a krízist, mint teszik azt sokan, hanem
cselekedtünk. Sikerült a megszorítások
évében is beruházásokat finanszírozni a
megyében, így az Önök településén is.
Mindezt csakis összefogással, az Önök

közösségével együtt sikerült megvalósítani. Idén is támogattuk többek között a
jégpálya és a multifunkcionális központ
munkálatait, valamint a művelődési otthon és a jenőfalvi óvoda felújítását. És
ezentúl is számíthatnak Hargita Megye
Tanácsának segítségére.
Engedjék meg, hogy azt kívánjam:
adjon a jó Isten erőt, egészséget! Adjon
tevékeny segítőtársat, napról napra gyarapodó közösséget. Adjon biztonságos,
kiszámítható jövőt itthon Székelyföldön.
Ezúton kívánok Önöknek áldott
Karácsonyt és békés, boldog, sikeres Új
esztendőt!
Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke

A lapszám megjelenését támogatta a Communitas Alapítvány
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VISSZATEKINTVE…
Az év, és egyben az évtized végéhez
közeledve, el kell gondolkodnom azon,
hogy milyen évre nézhetünk vissza, men�nyire érintette a válság községünket, és
milyen lehetőségekkel nézünk a következő nehéz év elé.
Vegyes érzelmek fognak el, hisz a
helyzetünk nem éppen rózsás. A válság,
amely fogalom minden nap elhangzik,
begyökerezte magát mindennapjainkba,
meglátszik ez a jövedelmünkön és a
kiadásainkon is, de a község fejlődésére
is rányomta bélyegét. Azonban próbáltuk
erőnkhöz, és lehetőségeinkhez képest folytatni, és befejezni a megkezdett munkálatokat, illetve azokat a tevékenységeket,
amelyek a község fejlődéséhez szükségesek. Sikerült befejeznünk, és működésbe
helyeznünk a ravatalozót, amelyet azóta is
használ a község lakossága, ám még nem
sikerült minden munkálatot kifizetni.

Az idei évben folytatni tudtuk a karcfalvi kultúrotthon felújítási munkálatait.
Még nincs teljesen kész, de már sikerült
használhatóvá tenni, olyannyira, hogy
december 25-én karácsonyi koncertet
szervezünk, ahol fellép a KarcfalviJenőfalvi gyerek-fúvószenekar, illetve a
Padlótörők néptánccsoport.
Sikerült folytatni a műjégpálya befödési munkálatait, ami remélhetőleg 2011
márciusáig teljesen készen lesz. Idén befejeztük a futballpálya mellett lévő épület
felújítását, zuhanyzók, illemhelyek és
öltözők kialakítását. A felújítást még
2008-ban kezdtük el a karcfalvi „Larix”
közbirtokossággal, valamint a Hargita
Karcfalva sportegyesülettel közösen.
Sikeresen pályáztunk a Bányavidékek
Fejlesztéséért Nemzeti Ügynökséghez,
így valósulhatott meg a felújítás.
Az idén a Csorgó Fiatalok Szervezetével,
illetve a jenőfalvi „Tercs” közbirtokossággal közösen ismét sikeresen pályáztunk a
fent említett ügynökséghez, Jenőfalva központjának rendbetételére, így remélhetőleg
a 2011-es évben megjönnek a pénzek, és
megvalósulhat ez a beruházás is.

Folytatódott a jenőfalvi óvoda átalakítása napközi otthonná. Az elmúlt években
új tetőt kapott az épület, a falakat leszigeteltük, illetve kicseréltük a nyílászárókat. Az idei évben melléépült az az épület
is, amely a kazánháznak, illetve egyéb
termeknek ad helyet. A jövő évben szeretnénk tovább folytatni a munkálatokat.
Igaz, hogy a szűk anyagi keretek miatt
csak lassan haladunk, de elmondhatjuk,
hogy biztosan.
Mint ahogy a kedves falustársaim is
emlkékezhetnek, ez év június 30. – július
1. között árvíz pusztított községünkben. A
kár, amelyet a víz okozott az összefogásnak hála nem olyan nagy mértékű. Mégis
egyik legnagyobb pusztítása az egyik
jenőfalvi palló megrongálása, amit azóta
sikerült felújítanunk. Ezúton is köszönöm
a község lakosságának a példátlan összefogást, amit az árvízkor tanúsítottak.
A nyári esőzések, amelyek az árvizet
okozták, a mezei utakat, illetve a községi
utakat is megrongálták. Ezeket sikerült a
két közbirtokossággal közösen részben felújítanunk és járható állapotba hoznunk.
Szintén az idei évben lett kialakítva
községünkben az 1 km hosszú kerékpárút,
amelyet Csík Terület Ifjúsági Tanácsával
közösen valósítottunk meg az első vidéki
kerékpárútként Hargita megyében. Az
eddigi tapasztalatok szerint a bicikliút
áldás és átok is egyben, hisz volt pár kellemetlenségünk vele kapcsolatban, de én
mégis azt gondolom, hogy egy nagyon
hasznos beruházása a községnek.
A fenti megvalósítások tükrében
tekintek a jövőbe, és azt gondolom, hogy

a rossz hírek, jóslatok ellenére, sikerül
leküzdenünk a gazdasági válságot, ha
összefogunk, és úgy dolgozunk tovább.
Ezúton kívánok Karcfalva község
lakosságának, és minden kedves olvasónak kegyelmekben gazdag karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet!
Gábor Tibor, polgármester

A polgármesteri hivatal felhívása!
Tekintettel arra, hogy többen
elmaradtak az idei adó befizetésével, azt még e hónap 27.-ig megtehetik, hisz minden napi késés
kamatfizetést von maga után.
*
Kérjük az Alsó vasút utca
lakóit, valamint a Főutca mentén
lakókat, hogy a nagy forgalomra
való tekintettel a járdáról és a házak
elől a havat takarítsák le, szabaddá
téve ez által a járást a gyalogosok
részére. Főleg a gyermekekre gondolunk, akik az úttesten járva kön�nyen balesetet szenvedhetnek.
*
Még mindig vannak olyan személyek, akik az érvényben lévő
rendelkezések ellenére szemetet
szállítanak és ürítenek le kint a
mezőn, a falu határában. Ismételten
hangsúlyozzuk, hogy tetten érés
esetén e kihágás szigorú büntetéssel jár.
*
Mindazok, akik ez idáig birtoklevelüket nem vették ki, sürgősen azt tegyék meg és jelentkezzenek a polgármesteri hivatal
illetékesénél.

A Polgármesteri Hivatal alkalmazottai és a Tanács tagjai örömökben gazdag Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kivánnak a község
minden lakójának.
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Az egyesület tíz éves működése óta sok
minden változott, úgy az egyesület vezetőségében, mint a tagságban. Az idei évben
sikerült az egyesület alapszabályzatát úgymond pontra tenni, ami azt jelenti, hogy
változott a székhely, Csíkszentdomokosról
Csíkkarcfalvára, harminckét új tag lépett
be az egyesületbe, kilenc tag lépett ki az
egyesületből, valamint öt tagnak módosult a
képviselője. Ezzel jelenleg az egyesületnek
negyvenhárom tagja van a kilenc településből. Az új tagok között hét közbirtokosság,
hat vállakozó, valamint különböző tevékenységet folytató egyesületek vannak.
Jövő év tavaszától az egyesület a
Csíkkarcfalva 249. szám alatt, a volt
közbirtokosság irodájában lévő helyiségben fog működni két alkalmazottal, egy
menedzserrel és egy jogtanácsossal. A
kistérség vezetősége: elnök, Gábor Tibor;
alelnök, Ferencz Alajos; titkár, Szentes
Csaba; ügyvezető, Süket Zsombor; jogtanácsos, Bogács Angyalka-Klára. Addig is,
amíg elkészül az új iroda, a polgármesteri
hivatal épületében, az emeleten található
könyvtárban működik.
A Leader program
Az előző években Felcsíkon már
voltak előkészületek a Leader program

Kistérségi beszámoló

ismertetésére. 2009 őszén a három szomszédos kistérség, az Alcsík, a Pogányhavas
és a Felcsík összefogásával az Alcsík
Kistérségi Fejlesztési Társulás nevében a
vidékfejlesztési minisztériumhoz benyújtott egy pályázatot a helyi akcióterv elkészítésére, valamint a CSÍK Leader egyesület bejegyeztetésére. A pályázat sikeresnek bizonyult és így 2010-ben a megyében
a négy térségből a CSÍK Leader egyesület
is időben benyújtotta a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési minisztériumhoz a jóváhagyásra kért elképzeléseit. Ha a szaktárca
megalapozottnak találja, akkor az elkövetkező öt év alatt ez a térségnek 2,85 millió
euro uniós fejlesztési forráslehívhatóságot
jelent helyi célokra, helyi tervek és szükségletek szerint. A Leader térség a helyben megszülető célkitűzéseken keresztül a
kistérségek fejlődését hivatott elősegíteni,
helyben kiírt és elbírálható pályázatokkal,
amelyek viszont a helyi vidékfejlesztési
stratégiába kell illeszkedjenek. A pontrendszertől az elbírálási kritériumokig
mindent helyben lehet kidolgozni, tehát
helyben, a helyi tapasztalatok alapján, a
helyi elvárásoknak és igényeknek megfelelően kerülhetnek kidolgozásra ezek
a pályázatok.

A csíki térség kapcsán sokat kellett
dolgozni a lehető legmagasabb pontszám
eléréséért, ez pedig konfliktust is szült.
Azért, hogy a CSÍK Leader térség ne lépje
túl a 70 ezer fős létszámot, Balánbányát
ki kellett venni a helyi akciótervből,
ami azt jelenti, hogy Balánbányán nem
valósulhatnak meg projektek, viszont
Balánbányáról is pályazhatnak, amen�nyiben a térségen belül, máshol valósítják
meg elképzeléseiket.
Amennyiben nyer a pályázat, akkor a
térségbe 2,85 millió eurónyi vissza nem
térítendő, európai uniós forrás érkezik,
amely a helyi közösségek által megfogalmazott helyi szükségletek, elképzelések
megvalósítására lesznek lehívhatóak,
legyen szó vállalkozásfejlesztésről, infrastruktúra fejlesztésről, mezőgazdasági
fejlesztésről, oktatás-képzésről, vidéki
örökség megőrzésről stb. A Leader programban 10 és 100 ezer euró közötti kisebb
projekteket kell elképzelni és nem nagy
gyárak és ipari feldolgozók létesítését.
A Leader programnak az elkövetkező
években meghatározó szerepe lesz a kistérség fejlődésében, reméljük ez így lesz
és nyer a pályázat.
Süket Zsombor, ügyvezető

Regionális ülepítő rendszer Felcsíkon
Öt település (Domokos, Szenttamás,
Karcfalva, Dánfalva és Madaras) összefogásával állami támogatással regionális szennyvíztisztító telep létesül 2011ben, melynek kivitelezése során a telep
Madaras község határában épül majd meg.
A közbeszerzési eljárás eredményeként
a regionális ülepítő rendszer kivitelezője

egy konzorcium, mely 3 vállalat együtt- rendelkező telep, a tisztított szennyvíz az
működését jelenti e közös cél megva- Olt sodorvonalába kerül bevezetésre.
lósítása érdekében, ezek a következők:
Az átadásra várhatóan 2011. auguszHidrotran KFT, Csíkszereda, Impex tusában kerül sor.
Aurora KFT, Csíkszereda, OMS-Romania
KFT, Kolozsvár.
Bogács Angyalka-Klára
A szennyvíztisztító telep 855,8 m3/nap
projektfelelős
kapacitású, biológiai tisztítási fokozattal

Néhány szó a szemét és hulladék gyűjtéséről
A 2o1o-ben megjelent 132-es Törvény
előírja, hogy minden településen be kell
vezetni a szelektív hulladékgyűjtést.
Ennek értelmében a programba be kell
vonni az állami hivatalokat és közintézményeket, amelyek megfelelő tájékoztatással ösztönözzék a lakosságot ezen akció
fontosságára. Mindezek előtt azonban
tisztázni kell bizonyos fogalmakat.
SZEMÉTNEK nevezzük a háztartási
hulladékot, ételmaradékot, romlott növényi és állati eredetű termékeket, különféle
csomagolóanyagokat, eldobható papírpelenkát stb. Vagyis olyan anyagokat,
aminek nem vesszük hasznát és aminek
elszállításáért fizetni kell.
A HULLADÉK nem szemét, hanem
hasznos anyag, amit újra értékesíteni

lehet és új termék készülhet belőle. A hisz egy gondatlan ember is elronthatja
hulladék anyagfajták szerinti gyűjtését sok száz munkáját.
szelektív hulladékgyűjtésnek nevezA gyűjtőedényekbe kerülhet papírhulzük. Községünkben legkésőbb a jövő év ladék, műanyaghulladék, fémhulladék,
üveghulladék stb. de a nevesített edénybe
sehogyan se tegyünk olajos, zsíros, tejes,
vegyszeres vagy más mérgező anyaggal
szennyezett hulladékot. Ha eddig minden
csomagolóanyagot a szemeteskukába dobtunk, ne add Isten, a Székaszóba vagy az
Olt medrébe, akkor ezután válogassunk!
A szakszerű gyűjtéssel kapcsolatos tudnivalókra a későbbiekben részletesen
folyamán térhetünk át fokozatosan erre visszatérünk. Addig is azonban az iskoa gyűjtési formára, amikor külön-külön lákban népszerűsíteni kell a szelektív hulfeliratozott gyűjtőkonténerekbe kell rakni ladékgyűjtés jelentőségét. (Forrás: TRE-F
a hulladékot. Ezért jelezzük már jó előre EGYESÜLET).
ezt az akciót, mert fontos az odafigyelés,
N. Sz.
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A 2010. december 12.-től érvényes új vasúti menetrend
Vonat száma

Csíkszereda

Karcfalva

Gyergyószentmiklós

4511

23:30

00:06

00:49

4011

01:15

01:43

02:33

4501

06:34

07:01

07:45

4503

08:28

08:56

Domokos 09:03

4505

14:07

14:32

15:25

4015

15:28

15:57

16:40

4507

19:09

19:35

20:18

Vonat száma

Gyergyószentmiklós

Karcfalva

Csíkszereda

4504

05:07

05:52

06:27

4506

08:33

09:14

09:45

4012

11:14

12:00

12:35

4508

12:41

13:23

13:55

4014

14:05

14:49

15:21

4510

17:27

18:06

18:47

4016

19:53

20:54

21:26

A szemételszállítás programja a 2011-es évre

Hónap

Nap
Karcfalva

Jenőfalva

Január

13, 27

14, 28

Február

10, 25

11, 26

Március

10, 25

11, 26

Április

14,28

15, 29

Május

12, 26

13, 27

Június

9, 23

10, 24

Július

14, 28

15, 29

Augusztus

11, 26

12, 27

Szeptember

15, 29

16, 30

Október

13, 27

14, 28

November

10, 25

11, 26

December

9, 22

10, 23
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C-vitamin fogyasztás,
avagy savanyú káposzta a nagy vitaminbomba
A Szentgyörgyi Albert által felfedezett C-vitaminról már majdnem mindent
tudunk, de ha megkérdezzük az adagját,
az orvos, gyógyszerész két egyforma adagot nem fog mondani fogyasztásával kapcsolatban, mivel a közönséges 1oo mg-s
tablettából az 1ooo-2ooo mg-os kiszerelésig minden létezik. A különbség zavarba
ejtő, mégis mennyit fogyasszunk, mennyi
a C-vitamin szükséglet. Tankönyvi adatok
szerint 8o mg a lakosság 97-98 százalékának fedezi a napi C-vitamin szükségletet.
Ez persze, egyénenként változik, függ a
kortól, a nemtől, az életmódtól, az egyén
test tömegétől. Egy 1oo kg-os embernek
például más a C-vitamin szükséglete,
mint egy 2o kg-os gyermeknek.
Kutatások bizonyítják, hogy hosszabb
távon napi 5oo mg C-vitamin bevitele a
szervezetbe egészséges emberben nem
vált ki kedvezőtlen hatásokat,
de rövidtávon, kiegyensúlyozott táplálkozás mellett az 1ooo-2ooo mg sem okoz
egészségügyi problémát. Viszont, ha valaki
túlzásba viszi a C-vitamin fogyasztást, nem
biztos, hogy az immunrendszere jobban fog
működni. Mivel vízben oldódó vitaminról

van szó, szervezetünk csak rövid ideig képes
tárolni, a felesleg a vizelettel távozik.
Szakértők véleménye szerint ne a tablettákat próbáljuk előnyben részesíteni,
hanem minél alacsonyabban feldogozott
élelmet használjunk. A legtöbben télen
a citromfélékből igyekeznek C-vitamin

szükségletüket fedezni, pedig az egyes
élelmiszerek 1oo gr-ra jutó C-vitamin
alapján felállított listán csak a középtájon,
kb. 5o mg/1oo g található.
A savanyított zöldségek, különösen a
káposzta szintén nagyszerű C vitaminforrás, főleg ha nincs főzve. A mellet, hogy
tele van a legkülönbféle vitaminokkal,

részt vesz a szervezet méregtelenítésében is. Hatásosan szabályozza a vércukor
szintet, csökkenti a koleszterin szintet, jó
a fogyókúrában, kedvező hatást gyakorol
a bélflórára, megakadályozza a káros mikrobák megtelepedését a bélben. Külön szerencsés dolog, hogy a káposzta savanyítás
után is megőrzi C-vitamin tartalmát. A
savanyú káposzta készítéséhez felhasznált
fűszerek, mint a mustármag, babérlevél,
bors, köménymag, torma gyógynövények,
amelyek a káposztával együtt fejtik ki
jótékony hatásukat a szervezetünkben.
A C-vitamin az emberi szervezet
számos élettani folyamatához nélkülözhetetlen, az anyagcserében segít és részt
vesz a hajszálerek, csontok, porcok, inak
felépítésében, védi a fogakat és a fogínyt.
A C-vitamin azonban nem megelőzi, csak
enyhíti az influenza tüneteit. Szerepe van
továbbá a fertőzések elleni védekezésben,
a sebek gyógyulásában. Hiányában vérzés, fogín gyulladás, csont és izomfájdalom, vérszegénység és különféle más
fertőzések léphetnek fel.
Dr. Waczel Attila
főorvos

Röviden a teázás szokásairól
Köztudott, hogy általában a legtöbb
ember teázik, hiszen a reggeli vagy
vacsora gyakran egy tea elfogyasztásával ér véget.
Eredetét kutatva megtudjuk, hogy a tea
Kína déli területén (ma Asszám és Indiához
tartozik) őshonos Thea (Camellia) sinenzis cserje
zsenge leveleiből nyert
élvezeti ital.
A más növényekből
készült vizes
kivonat a
gyógytea,
herbatea,
gyümölcstea.
Mint
annyi minden, ezen
A tea készítésére szolgáló készülék
a szamovár. Oroszországban készí- élvezeti ital
tették az első példányokat, készítése fogyasztásámára valóságos iparrá vált.
nak kezdete
is az elmúlt évezredek homályába vész.
Talán ötezer évvel ezelőtt honosodott meg

Kínában a teafogyasztás. Viszonylag későn,
a XVII. században került Oroszországba
(orosztea), majd a nagy gyarmattartók,
Hollandiának és Nagy – Britanniának
köszönhetően Európába.
Kínában, Japánban valóságos ceremónia alakult ki a tea készítésével és
fogyasztásával kapcsolatosan. Mind annyi
minden keletit, mi európaiak ezt sem igen
értjük. A ceremóniából azonban átvettük a csendet, nyugalmat, meghitt baráti
légkört. Rohanó világunk nem kedvez a
tea csendes nyugodt élvezetének, ezért a
teaházak vidékünkön nem terjedtek el.
Újabban a nagyobb városokban alakultak
teaházak, ahol kínai, indiai, ceyloni, grúz
teakülönlegességeket lehet beszerezni.
Joggal kérdezhetjük, hogy a ceremónián
túl mi a teázás jelentősége. Tudományosan
bizonyított, hogy a kínai tea védi az érrendszert. A nagy fogyasztók országaiban (Kína,
Japán, India, Tibet, Hollandia, Anglia) sokkal kevesebb az érelmeszesedésben szenvedők aránya. A kínai tea sok koffeint, teobromint és teofilint tartalmaz, amelyek élénkítő hatásúak. A csersavtartalom késleltei

az említett alkaloidok felszívódását, ezért
a tea élénkítő hatása sokkal hosszabb ideig
tart, mint a kávéé.
Nem olyan rég még szokásban volt
az úgynevezett teadélután. Sokszor csak
névben szerepelt a tea és az is többnyire
nem kínai teafűből készült.
Zárjuk e rövid kis írást humorral
fűszerezve. 1776 december 16-án történt
a következő: Az angolok nagyon nagy
vámot vetettek ki az Amerikába irányított
teaszállítmányokra. Amerika akkor legnagyobb kikötőjében, Bostonban a telepesek megrohamoztak három angol hajót
és a több tonna teaszállítmányt – a magas
vám tiltakozása jeleként- tengerbe dobták.
Nagy buli lehetett nem a teaházakra jellemző csendes meghitt baráti légkör. A
történelemben, mint bostoni teadélután
vonult be a sztori. Emlékére még bélyeget
is adtak ki.
Szenteste következik, örömünnep, de
nem buli. Próbáljuk társítani egy csésze
zamatos kínai teával.
Macalik Ernő
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Környékünkön leggyakrabban előforduló nyúlbetegségek
A nyulak viszonylag érzékeny állatok, tartásuk kellő odafigyelést igényel,
ellenkező esetben csak bosszúságot okoz,
hisz akár egyetlen nap alatt elhullhat az
egész állomány. Egyik legfontosabb dolog
a higiénia és a takarmányozás. Említenék
néhány növényt, ami nyulaknak csak korlátozott mennyiségben adható: brokkoli,
karfiol, kelvirág, kelbimbó, karalábé,
retek, káposzta. Szigorúan tilos etetni a
nyers babot, hagymaféléket, rebarbarát, csokoládét, citrusfélék héját és a
gyümölcsök magjait (beleértve alma,
körte magját is, ami mérgező az állatkák számára). Ha odafigyelünk a fent
említettekre már csak néhány betegség
megelőzésére kell koncentrálnunk amelyek időszakos oltásokkal, deparazitálásokkal megelőzhetőek.
Pasteurellozis: Ez egy nagymértékben fertőző betegség a nyulak között, amit
bakteriális fertőzés okoz és gyorsan az
állat elhullásához vezet. A tünetek között
szerepel: a fehéres vagy sárga színű váladék, könnyező szemek, gyakori tüsszögés,
köhögés, és nehéz légzés. A pasteurellosisos nyúlnak összegubancolódott, és megkeményedett a szőr a mellső mancsokon,
mert próbálja eltávolítani a váladékot az
orrából. Először a fertőzés az orrüregekben kezdődik, majd átterjed a szemekre
a belső szervekre, majd tüdőgyulladást is
okozhat. Tályogok jelennek meg, különösen a fejen és a pofán, megfertőzi a belső
fület, valamint a fej oldalra billentését is
kiváltja. A betegségért a Pasteurella multocida nevezetű, pálcika alakú organizmus
felelős, ami egészséges állapotban is a legtöbb nyúl szervezetében megtalálható, de
bizonyos körülmények között elszaporodik, mint pl. stresszes helyzetek, idősebb
és nagyon fiatal nyulakban, így azokban
betegséget, majd elhullást okoz.
Vírusos hemorrágási kór (VHD)
Egy fertőző vírus okozta betegség,
amely a nyúl belső szerveit támadja meg,
különösen a májat. Legtöbb állat, amely
megfertőződik ezzel a vírussal, az elkövetkező 24 órán belül elpusztul egy vagy
több belső szerv nagymértékű vérzésének
köszönhetően. Tünetei: láz, étvágycsökkenés, vértolulás, véres habos váladék
az orrból, izomgörcs, vérszivárgás egy
vagy több testnyílásból. Előfordul azonban, hogy egyetlen tünet sem jelentkezik
a halál beálltáig.
Heveny forma: nagyon hirtelen érkezik és nagyon gyors lefolyású. A fertőzött
nyulak 1-2 napon belül elpusztulnak akár
vannak tüneteik, akár nincsenek. Súlyos
orrvérzés jelezheti a jelenlétet.

Akut forma: A fertőződés után a nyulak étvágytalanok lesznek, letargiába
esnek, az orruk vérzik, és esetleg visítanak a fájdalomtól.
A megelőzése csak védőoltással lehetséges!!! Ha a beoltott nyuszik 10 hetesnél fiatalabbak, akkor az oltást meg kell ismételni
10 hetes kor után is!!! A betegséget minden esetben jelentenie kell a diagnosztizáló
állatorvosnak a megfelelő hivatal felé.
Myxomatosis
A myxomatosis vírusát szúnyogok
terjesztik, ezért a legtöbb megbetegedést
júliusban és augusztusban észlelik. 3-5
nappal a fertőződést követően jelentkeznek a tünetek. Leggyakrabban a szemhéjak gyulladása, duzzanata, kipirulása,
könnyezés, majd gennyes váladék megjelenése. Ödémás duzzanat jelentkezhet a
fejen, a szájon, az orron és a végtagokon.
Más esetben csomók, majd pörkök keletkeznek elsősorban a fülön és a szem körül.
A betegség nem gyógyítható, megelőzésére oltás létezik.
Fülrühösség
A fülrühösség a rühatkák által okozott
nagyon gyakran előforduló megbetegedés nyulakban. Legjellemzőbb tünetei a
viszketés, levelestészta-szerű felrakódás
a fülben és a ferde fejtartás. Idegrendszeri
tünetek is jelentkezhetnek, ha a középfül
és a belsőfül is érintett. Súlyos esetben
a fej és a nyak bőre is elváltozásokat
mutat. Érdemes minél előbb állatorvoshoz fordulni.
Felfúvódás:
A betegség étvágytalansággal,
bágyadtsággal kezdődik, majd a hasfal
dobszerűen kifeszül, az állat nyugtalanná
válik, fájdalmai lesznek és nehéz légzés
lép fel. 12-24 óra alatt fejlődik ki és 1-2
napon belül elhulláshoz vezet. A felfúvódás a bélsárpangás következménye, mivel
a belekben az erjedő takarmánytól gázok
képződnek melyek nem tudnak eltávozni
a nyúl béltraktusának különleges működése miatt. A betegséget legtöbbször
friss, nedves zöldtakarmányok, gyorsan
erjedő, romlott eleség, vagy dugító hatású
takarmányok adása okozza. A puffadást
megelőzhetjük, ha a zöldet mindig fon�nyasztva etetjük.
Talpfekély
A betegség akkor alakul ki, ha folyamatos nyomás nehezedik a talp bőrére a
nehéz testsúlynak, vagy a kemény vagy
rácsos padozatnak és egyes nyúlfajtáknál- mint pl. Rex - örökletes hajlamnak
köszönhetően mert náluk kevésbé fedett
szőrrel a talppárna területe és a lábközép
csontok lekerekítettek.

Tünetek: - Körülhatárolt fekélyesedés
a mellső és hátsó lábakon a lábközép felett
alakul ki, amit heg borít. A seb alatt felgyülemlett váladék is előfordulhat. Súlyosabb
esetekben a nyulak étvágytalanná válnak,
legyöngülnek, és elpusztulnak.
Megelőzés: - Ha a ketrec padozata
dróthálóból készült, helyezzünk rá puhafából készült pihenőpadozatot, és a sebet
pedig helyileg kezeljük cink és jód tartalmú kenőccsel. Antibiotikumok adása
akkor ajánlott, ha tályog keletkezik a
talpon, vagy ha a nyuszi legyengült. A
betegségben szenvedő egyedeket ne fogjuk tenyésztésbe. Csökkentsük a nedvességet a helységben, és naponta takarítsuk
a ketreceket, amellyel a parazitafertőzéseket is kivédhetjük
Coccidiosis
Nyulaknál a hasmenés leggyakoribb
- és egyben legsúlyosabb – előidézője,
egy parazita. A kialakuló betegségnek,
azaz a coccidiosisnak két formáját különítjük el: az egyik a bélrendszert, a másik
a májat támadja meg. Ez utóbbit nevezik
szaknyelven hepatikus ciccidiosisnak. A
bélbetegségekért felelős Eimeria nevű
belső élősködőnek nyolcnál is több faját
különböztetik meg - ezek közül egyesek súlyosabb, mások enyhébb lefolyású
betegséget okoznak. Némelyik rendkívül
súlyos hasmenéssel jár, mely legtöbbször
az állat elpusztulásával végződik, míg
mások csupán a nyúl fejlődését hátráltatják. Hogy kiderüljön, melyik élősködő
betegítette meg az állatot, székletmintát
kell vinni az állatorvosnak kivizsgálásra.
Mivel az élősködők nagyon könnyen
terjednek, egyes nyúltápok olyan készítményeket (szaknyelven coccidiosztatikumokat) tartalmaznak, melyek megakadályozzák a betegség kialakulását.
Sajnos, még ezzel együtt sem lehetünk
biztosak abban, hogy nem betegszik
meg egyetlen nyulunk sem. Ha ez mindezek ellenére bekövetkezik, szulfonamid
hatóanyagú gyógyszerekkel és folyadékterápiával könnyíthetünk a bajon.
A hepatikus coccidiosist az Eimeria
steidea nevű élősködő okozza. Ez ellen
azonban nem használnak még a coccidiosztatikumok sem. Szerencsére ez
a májat megtámadó betegség ritkán jár
súlyos következményekkel. Általában a
máj megduzzadását és a nyúl fejlődésének
lelassulását okozza. Az élősködők jelen
vannak a fertőzött állat ürülékében, és
nagyon nehéz megállítani a betegség terjedését, különösen nagy tenyészetekben,
ahol sok nyulat tartanak együtt.
Dr. Antal Lilla, állatorvos
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TUDJA-E, HOGY?
A vasúti közlekedésben a pályatest mellett elhelyezett táblán látható
párhuzamos, ferde vonalak figyelmeztetik a mozdonyvezetőt arra,
hogy jelzés következik. Egy vonal 5o
m, kettő 1oo m és három vonal 15o m
távolságról figyelmeztet a közeledő
jelzésre.
*
A Földön évente a vasúti sínek
kopása következtében körülbelül
negyedmillió tonna vas vész kárba.
*
Az első román tehergépkocsit
1954-ben gyártották Brassóban, az
első Dacia személygépkocsi pedig
1968 augusztus3-án 14 óra 1 perckor
gördült le a szerelőszalagról.
*
Az első vasúti hálókocsit George
M.Pullman gyártotta 1863-ban.
*
Mit neveznek szubvenciónak? Az
állam vagy más közület rendszeres
pénzügyi támogatását valamely
intézmény, vállalat működéséhez,
egy mezőgazdasági tevékenység
elősegítéséhez.

MEGÉRDEKLŐDTÜK
A magyar állampolgárság az elkövetkező
időszakban egyszerűsített honosítási eljárással szerezhető meg,
ami ha jól meggondoljuk, nem is olyan „egyszerű”. Mindenkinek
gondot okoz a kért
iratok beszerzése,
azok helyes kitöltése.
Ezúttal is próbálunk a
teljesség igénye nélkül
némi útbaigazítást adni
falus társainknak.
Az állampolgárság megszerzéséhez
egy honosítási-visszahonosítási kérelmet kell kitölteni és a
karcfalviak esetében a
Magyar Köztársaság
Csíkszeredai
Főkonzulátusára lehet
benyújtani, amelyhez
csatolni kell az alábbi
iratok közjegyző által
hitelesített és magyar
nyelv re
fordítot t
másolatát:
- születési anyakönyvi kivonat
- házassági anyakönyvi kivonat
- az esetleges válást igazoló jogerős
ítélet kivonata
- az elhalt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata
- saját kézzel írt önéletrajz és egy
igazolványkép.
A fentiekhez hasonlóan, szükséges
mellékelni a magyar származást igazoló
dokumentumokat. Ezek lehetnek a felmenők (szülő, nagyszülő, dédszülő) anyakönyvi kivonatai, de lehet lelkipásztori
igazolás vagy régi magyar okirat, például magyar katonakönyv, régi személyi
Ez év október 23-án több évtizedes tudományos kutató munkájának
elismeréseként a Magyar Köztársaság
Nemzeti Erőforrás Minisztere
Széchényi Ferenc-díjat adományozott
dr. Pál-Antal Sándornak, a Magyar
Tudományos Akadémia külső tagjának. A szülőfalu lakóinak nevében
gratulálunk a kitüntetéshez.

igazolvány, munkakönyv, iskolai bizonyítvány stb. Fontos, hogy a „leszármazási láncot” addig kell visszavezetni, amíg
olyan felmenőhöz (nagyszülőhöz, dédszülőhöz) nem jutunk, akiről bebizonyosodik,
hogy magyar állampolgár volt.
Mindezekkel kapcsolatban érdemes a
sajtóban megjelenteket is figyelni, hogy a
legfrissebb információk birtokában tudjunk cselekedni. Ebben a jövő év elején
megnyíló demokrácia-központok értékes
segítséget nyújthatnak, hogy a kérvényezők hibátlan iratokkal jelentkezzenek a
főkonzulátuson.
(NSz).

A Székaszó szerkesztői Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet kivánnak a lap minden
olvasójának.

humor
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BÉ BENEDEK ÉJSZAKÁJA

integetnek, tapsolnak. Bé Benedek látta
magát a gyárudvaron az élmunkás-vitrinben, maga, ugye, a gyár büszkesége, kérdezte tőle a polgármester, igen, az vagyok,
büszkeség, de ugyanakkor szerénység is,
mert az ember azért nem vetheti el a sulykot, nemde? Bé Benedek a következő pillanatban már dübörgő hangon kérdezte: Ki
az? Ki az? Mi történt? Mi a baj?
Nyisd ki a kaput, komám, én vagyok, Dé
Ferencz Imre
Demeter, örömhírt hozok, angyali üdvözKéső téli éjszakán dörömböltek Bé letet! Né mit mutatok neked, Bé Benedek,
Benedek kapuján. Bé Benedek felriadt, látod, ez, amit én neked most megmutatok,
hirtelen arra gondolt, hogy a Mikulás
lehet, de eszébe jutott, hogy ötödike már rég
volt. Vajon az angyal? – kérdezte magától,
hanem a világító karácsonyfa meggyőzte,
hogy december huszonötödike is eltelt. Ki
dörömböl az ég boltozatján? – jutott eszébe
a költői kérdés, és hirtelen belényilallott a
gyárigazgató igérete: Bé Benedek, maga
csak legyen nyugodt, mert magára mindig
számítunk! Bé Benedek mester, maga nem
lesz elfelejtve, amikor a gyár ismét termelésbe lendül, mert mi magát azon nyomban az nem más, mint a Kettős Állampolgárság!
visszahozzuk ide, a munka mezejére, legyen Most vettem át a Pál Gábor-féle Magyar
az éppenséggel éjjel tizenkét óra…
Konzulátus épületében, Csíkszeredában,
Pontosan éjjel tizenkettőt mutatott a ahol három váltásban osztják immár a
mánus, amikor Bé Benedeknek eszébe Magyar Állampolgárságot! Azért szólok
jutottak az igazgató szavai, és arra gondolt, most neked, komám, mert most nincs sor,
íme, a gyár termelésbe lendült, s az igaz- szaladj hamar, és reggelre már kettős államgató elküldte a portást vagy az aligazga- polgárságod lehet, sőt, ha megy a feleséged
tót, hogy az döngesse meg a kaput, mert a is veled, akkor reggelre már négyes államszakembernek íme, lejárt a hosszú és kínos polgársággal rendelkeztek itt Fitódban,
szabadsága, amit sommerségnek monda- komám! Hanem szedjed magadat, pattanj
nak ezen a vidéken. Vége a sommerség- biciklire vagy lóhátra, s meg se állj a Pál
nek, a traktorgyár bizonyára az ígéretek- Gábor-féle Magyar Konzulátusig, de vigyél
nek megfelelően begerjedt, az ígéreteknek fényképet, születési igazolást, buletint és
megfelelően továbbra is traktorokat fog magyar igazolványt, és komám, legjobb, ha
gyártani az Ígéret Földjére, Iránnak vagy viszed a fiókot úgy ahogy van, mert csak
Algériának, mindegy, csak fizessék.
a két szép szemedért, bazmeg, nem adnak
Bé Benedek, miközben dobként dübör- ezek neked Magyar Állampolgárságot!
gött a bejárati kapuja, kicsi piros traktoro- Komám, Bé Benedek, lehet, hogy kérik
kat látott maga előtt a függönyrámán, kis majd tőled, hogy fújd el a Magyar Himnuszt,
piros gumikerekű és hernyótalpas trakto- vagy szavald el Petőfi Sándortól a Talpra
rokat, aztán nagy-nagy traktorok dübö- magyart, és lehet, feltesznek különböző
rögtek fel a képzeletében, amelyek ünnepi kérdéseket, úgymint: hogy izeg a mozog,
emelvények előtt vonulnak, zászlós töme- milyen a nemi orientációd, de te abból ne
gek előtt, akik jelszavakat skandálnak,

térj ki, hogy csakis és csakis a komámas�szonyomat szereted, vagyis a saját feleségedet, és abból se térj ki, hogy amiért
baszkulánttal dolgoztál fiatalkorodban, jó
magyarnak tudtad magadat!
Bé Benedek gyorsan magára kapta a
nagykabátot, és zokni nélkül ugrott bele a
bakancsába, s pár perc múlva már ott volt
a Pál Gábor-féle Magyar Konzulátuson,
ahol senki sem állt sorban, és ahol egy
gyönyörű teremtés, egy igazi magyar
szőke mosolyogva várta. Ugye, maga
Bé Benedek, kérdezte mosolyogva a kisasszony, igen, én Bé Benedek vagyok,
motyogot csodálkozva Bé Benedek, de
magácska ezt honnan tudja, hát hogyne
tudnám, mosolygott a gyönyörűség, mi
mindent tudunk magukról, és mi magukat
ugyanakkor nagyon, de nagyon szeretjük! Bé Benedek minden feltett kérdésre
választ adott, és minden iratot felmutatott
a fiókból, amit magával hozott.
És akkor egyszeriben ott állott előtte
a Magyar Állampolgárság, kitöltve aranyos magyar betűkkel, Bé Benedek, mint
román állampolgár, Bé Benedek, mint
ugyanakkor magyar állampolgár, hát így
már igen, mondta Bé Benedek, és egyszeribe az úton találta magát, ahol repült,
repült, repült…
Hirtelen tompa fájdalmat érzett az
oldalán. Könyökkel mértek oda egy ütést.
A szemét kinyitotta, és a felesége szigorú
tekintetét látta, aki így szólt: Legyen elég
a vergődésből, a nyöszörgésből, kelj fel
és igyál hideg vizet! Miféle marhaságokat álmodol, teljesen ki vagy készülve,
mióta nincs amit kezdjél a sommerségeddel! Fogjál hozzá valamihez, menj
ki Magyarországra, mint a komád, Dé
Demeter, aki ott tevékenykedik, és csak
küldi haza a forintokat, a sok pénzt! Menj
ki Magyarországra Bé Benedek, bazmeg,
ne nyöszörögj nekem itt, bazmeg éjnek
idején, menj ki, és hagyjál aludni!
Ferencz Imre ny.úságíró, költő írását
közreadta Németh Sz.

SKÓT VICCEK
*
A skót kérdezi a pincért az
étteremben:
- Mondja uram, kinek kell itt fizetni?
- Természetesen a fizető pincérnek!
- Jajj de jó! – mondja a skót. – Már
azt hittem hogy nekem!

*
A skót felkeresi London híres orvosprofesszorát, és megvizsgáltatja magát.
- Mennyivel tartozom? – kérdi azután.
- Ötven font – mondja az orvos.
- Jaj, az nagyon sok, professzor úr! Én
szegény ember vagyok…

- Na jó, akkor adjon húsz fontot!
- Nekem annyi sincs. Összesen öt fontom van.
- Hát ha ilyen szegény, miért nem
keresett olcsóbb orvost?
- Mert ha az egészségemről van szó,
akkor nekem semmi sem drága.
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AZ előtt keresse!
Ha kitöltötte a hálót, keresse meg
benne az összes „Z” betűt! A vízszintes
elhelyezkedésre figyeljen, s minden „Z”
betű előtti betűt karikázzon be. Olvassa
össze sorrendben az így megjelölt betűket.
Ha jól dolgozott, Marcel Carné francia
rendező egyik filmjének címét kapja.
VÍZSZINTES: 1. … elmék; Robert
Merle regénye. 6. Előre nem látott, elháríthatatlan akadály. 13. London folyója.
14. Meggyőződéssel mond. 15. Nitrogén
és szilícium vj. 16. Enni (ang.). Valamikor.
19. Parkban vannak! 20. Kenyérgabona.
21. Színszélek! 22. Haj és szemszín.
24. Kecsesen hajlik. 26. Ötlet. 28.
Mosópormárka. 30. Balaton-parti üdülőhely. 32. Teasütemény. 34. Égéstermék.
36. Pakisztáni folyó. 37. Finom sütemény.
39. Pöttyös. 41. Szolmizációs hang. 43.
Horvát író, költő (August). 45. Osztrák
folyó. 47. Néma néma! 49. Előtag: ideg-.
51. Francia filozófus (Hyppolite). 53.
Nemzet. 55. Fő műve a Vadrózsák (János).
57. Tömegközlekedési jármű. 59. Ritka női
név. 61. … Montez; skót táncosnő volt. 63.
… Anna; Kosztolányi Dezső regénye. 64.
Olasz filmszínész. (Franco). 66. Izraeli
politikus volt (Jichák). 68. Kilométer (röv.).
69. A Kassai dalok írója. (Olivér). 71. Ady
Endre egyik álneve. 73. Iráni város. 74.
Kén és tellúr vj. 75. Enyém, tied, …; Jókai
Mór regénye. 76. Orosz férfi becenév. 78.
Gogol elbeszélése. 80. Akadályokkal teletűzdelt. 81. Feltett szándék.
FÜGGŐLEGES: 1. Nehéz vizsgán túljut. 2. Örökzöld díszcserje. 3. Luxemburgi,

máltai, és thaiföldi gkj. 4. Határozott névelő. 5. Előtagként milliárdszorost jelöl. 6.
Némán vélő! 7. Schütz …; színésznő. 8.
Csend jelzője lehet. 9. A végén teremt. 10.
Gyümölcscukorrá bontható poliszacharid.
11. Ománi, svéd és zambiai gkj. 12. Nagy
ijedtség. 14. Arany János asszonyhőse. 18.
Pest megyei város. 20. Kórházi osztály.
22. Van …; holland fociedző (Marco).
23. Sémi nép. 25. Habarcs. 27. KrassóSzörény megyei helység. 29. Kutyaháza
van. 31. Dán filmrendező (Urban). 33.
Hangszeres együttes. 35. …-jour; lámpaernyő. 38. Kevert szeszes ital. 40. Zichy

Mihály festménye. 42. Juhász Gyula
verse. 44. Aromás csoport. 46. A katód
párja. 48. Iráni nyelvű, ókori nép. 50.
Ritka férfinév. 52. Amerikai …; Eugene
O’Neill drámája. 54. Vendéglői alklamazott. 56. Eja!, Eja!, …! (Swinarski). 58.
Híres, nagynevű. 60. Pince …; orrcsíptető. 62. Durva posztó. 65. Holland csillagász (Jan Hendrik). 67. Ázsiai ország;
fővárosa Bagdad. 70. Államvédelmi osztály (röv.). 72. Csonthéjas gyümölcs. 74.
Gléda. 76. Befogás! 77. Kissé lassan! 79.
Zavarni kezd!

KARÁCSONYI RECEPT
Mézes-mustáros sült pulyka
Hozzávalók:
1 csokor kakukkfű
1 fej fokhagyma (félbevágva)
1 egész pulyka (kb. 5 kg)
15 dkg puha vaj
7 dkg dijoni mustár
0.6 dl olívaolaj
5 dl csirkealaplé
9 dkg méz
nagy szemű só
A mártáshoz:
10 db jégkocka
3.5 dkg liszt
8 dl csirkealaplé
a pulyka kisült szaftja
A sütőt előmelegítjük 180 °C-ra. A

kakukkfüvet és a fokhagymát a pulyka
hasüregébe töltjük, majd az üreget hústűvel összezárjuk, a lábakat pedig kötözőzsinórral összekötözzük. A vajat és
a mustárt összekeverjük, és a pulyka
óvatosan felvágott bőre alá kenjük.
A pulykát egy mélyebb tepsibe tett
grillrácsra helyezzük, majd vékonyan
megkenjük az olajjal és megsózzuk. 5
dl alaplét a tepsibe öntve, alufólia alatt
másfél óráig sütjük.
Ezután eltávolítjuk a fóliát, és
további 45 perc alatt pirosra sütjük. A
sütőből kivéve megkenjük a mézzel.
A mártáshoz a sütéskor keletkezett
szaftot egy edénybe öntjük, majd hozzáadjuk a jégkockát, és megvárjuk, míg
a zsír valamelyest megdermed.

A már megszilárdult zsírból
2 evőkanálnyit egy serpenyőbe
teszünk, majd hozzáadjuk a lisztet,
és közepes lángon aranybarnára pirítjuk. Hozzáöntjük a maradék alaplét, és
folyamatos kevergetés mellett besűrítjük. Tálaláskor a mártást a felszeletelt
pulykára locsoljuk.
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