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KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG

Eljött, akire vártunk
Rohanó,
egyre szegényedő világunkba betoppant az idei
Karácsony.
Nem váratlanul.
Felkészülhettünk rá. Örömre
vágyunk. Örülni bőven nincs okunk
– mondják sokan. Valóban így van,
– ha az élet anyagi oldalát nézzük.
Elég, ha csak a munkanélküliségre és
a kivándorlásra gondolunk. Mintha,
valakik szándékosan kreálnák a
munkanélküliséget, hogy minél többen elvándoroljanak.
A szegénység nem zárja ki az
örömet. Legfeljebb megnehezíti.
Nagyon sok gazdag ember ül magányosan a mai szent estén, mert családja felbomlott. Tiszteletet pénze
miatt talán kap, de szeretetet soha.
Nagyon sok család van, -hála
Istennek-, akik talán csak a legszükségesebbekkel rendelkeznek és
a mai szenteste ragyogó szemmel és
kitörő örömmel, nagyokat nevetve
ünnepelnek. Mi ennek a titka?
Az - ha nem is tudják aprólékosan
megfogalmazni, de érzik-, hogy az
öröm nem az ajándékkapás, hanem
az ajándékadás következménye. Ha
-például - a szülők megajándékozzák
gyerekeiket és meglátják szemeikben a csillogó, hálás szeretetet, ez
nekik mérhetetlenül nagy örömet
jelent. Ez a Karácsonynak a lényege:
Isten a karácsonyi kisdedben saját
magát ajándékozta nekünk, hogy
Megváltónk legyen.
Miért van szükség ilyen
Megváltóra? Egy csecsemőre. Isten,
végtelen hatalmánál fogva nem talált
más módot a mi megváltásunkra,
mint hogy tehetetlen csecsemőként
világra szülessen és értünk a keresztfán keserves kínok közt meghaljon?

A válasz: nem. Nem talált más
módot a mi megváltásunkra. Miért?
Ezt az alábbiakban egy példával
szemléltetem.
Verőfényes, meleg tavasszal egy
nagyvárosban élő édesapa kivitte
3-4 éves kisfiát a város melletti rétre
friss levegőt szívni. A kisfiú felszabadultan szaladgált a réten mindaddig, amíg megbotlott egy hangyabolyban. Ijedten állt meg a szétrepülő rögök láttán. Megdöbbenten
fedezte fel az apró hangyákat,
amik a szétrombolt bolyt próbálták
helyreállítani. Mivel a kisfiú alapvetően jószívű volt, segíteni akart,
sőt az édesapját is kérte: segítsen a
hangyák házát visszaépíteni, hogy
legyen, ahol éjszaka aludjanak.
Munka közben villámként hasított
bele a felismerés, hogy akárhogyan
is igyekeznek, nem tudnak segíteni.
A hangyák nem hogy megnyugodnának még riadtabban rohangálnak.
Megkérdezte édesapját:
- Mi miért nem tudunk a hangyákon segíteni?
- Azért fiam - volt a válasz -, mert
mi túlságosan nagyok és erősek
vagyunk ahhoz, hogy segíteni tudnánk. Mi csak akkor tudnánk segíteni, ha olyan kicsinyek és gyengék
lennénk, mint ők.
Isten is, csak úgy tudta megváltásunkat megvalósítani, hogy
olyan törékeny emberként testesült
meg és lett emberré, mint mi. Ez
Karácsonykor teljesedett be. Ezért
örülünk, és ezért vagyunk hálásak.
A karácsonyfa, az ajándékok, járulékok, másodlagos dolgok. A lényeg:
Jézus Krisztus születése.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új esztendőt.
Farkas Árpád plébános

Juhász Gyula
KARÁCSONY FELÉ
Szép Tündérország támad föl
szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű
igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És újból égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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Bepillantás iskoláink életébe
II. Jenőfalvi, csíkkarcfalvi... népdalvetélkedő
Az idén október 23-án került megrendezésre iskolánkban a népdalvetélkedő. A 32 lelkes résztvevő helyi népviseletben
jelent meg a zsűri előtt. Sikeres helyezést értek el a következő tanulók:
Antal Apor, Bartalis Dalma, Dobos Ádám, Boér Szilvia, Bálint Viola I-IV. osztályosok, Bartalis Kinga, Vass Linda,
Szentes Janika az V-VI. osztályból, illetve Ágoston Edina, Kedves Szilárd, Márkos Melissa VII-VIII. osztályosok. Külön
elbírálásban részesültek a népdalcsoportok, ahol az alábbi eredmények születtek: I. hely a VII-es lányok, II. hely a VIII-os
fiúk, III. hely a VII-es fiúk. E vetélkedő tulajdonképpen a „Csak Tiszta Forrásból” népdalverseny előválogatása, melynek
Dánfalván megtartott körzeti szakaszán, november 15-én a Mártonffy György Általános Iskolát az említett tanulók képviselték
.A Csíkszeredában megrendezett döntőbe Bartalis Kinga és Márton Benedek jutottak tovább.
Köszönjük Bőjte Mária, Dobos Melinda és Antal Etelka pedagógusok önzetlen munkáját, hogy fiataljainkat a népdalok
szeretetére nevelik.

Kelemen E.

Matematikából jeleskedtek
Már az új tanév elején tehetségkutató matematikaversenyre kaptak meghívást a Mártonffy György Általános Iskola
tanulói. 2013. szeptember 28-án a Márton Áron Gimnáziumban szervezett IV. Matematikai Tehetségnapon Vízi Henrietta
VIII. osztályos tanuló I. helyezést, iskolánk további három tanulója, az V. osztályos Kelemen Réka és Vízi András, valamint a
VII-es Vízi Ádám nagyon jó eredményeik alapján részt vehetnek a kétheti rendszerességgel tartandó matematika szakkörön.
Itt jegyzem meg, hogy a karcfalvi iskola is hamarosan Tehetségpont lesz.
Dícséret illeti azt a három V. osztályos tanulót -Kelemen Réka, Kovács
Mónika, Lönhárd Tamás-, akik havonta elküldik feladatmegoldásaikat a
Matlap Ifjúsági Matematikai Lapok szerkesztőségéhez. Általuk ismét képviselve van Karcfalva a feladatmegoldók rovatában.
A X. Felcsíki Matematikaversenyről is kiváló eredményekkel tértek haza
iskolánk matematikát kedvelő tanulói: I. helyezést Gidró Barbara VIII.osztályos, II.helyezést Vízi Henrietta VIII., ill. Vízi Ádám VII. osztályos tanulók
értek el. Eredményeikhez gratulálok és kitartást kívánok a további versenyekre való felkészülésben.

Gál Ildikó, tanárnő

Cipősdoboz...
Az idén december 3-án óvodánkat a Caritas munkatársainak kíséretében németországi vendégek látogatták meg. A gyerekek német verssel
kedveskedtek nekik. A látogatás keretén belül sorra került a cipősdoboznyi
ajándékok szétosztása az óvodások között. Ezeket az ajándékokat nagy szeretettel állították össze a németországi gyerekek. Az óvodások a vendégek
jelenlétében bontották ki a dobozokat. Nagy volt az örömük, hiszen mindenki
talált a csomagban kedvére valót.

A jenőfalvi "Tapsifüles" óvoda pedagógusai

A karcfalvi Kincskereső óvodába is beköszöntek a Mikulás németországi
előhírnökei, akik színesen csomagolt cipősdobozokban hozták az ajándékot.
Mindkét óvodában az előkészítő osztályosok is részesültek a Caritas munkatársai által megszervezett ajándékozásban.
Az önkéntesek nagyon jól érezték magukat a gyerekek körében, együtt örvendtek a sok, értékes meglepetésnek.

K.E.

Miért hasznos a napközi a közösség életében
Gyerekgondozó tanfolyam gyakornokaiként a csíkjenőfalvi
napköziben és óvodában végeztük a gyakorlatunkat, amely során
nagyon sok tapasztalatot és élményt szereztünk. A felújított
intézményben intenzíven folyik a munka, a tanulás. A korszerűsített épület megfelelő a gyerekeknek, a méretükre szabott
bútorok, a játékok mind az ő kényelmüket és biztonságukat
szolgálják. Egy kicsit részesei lehettünk a napközis életnek és
tanúivá váltunk annak, hogy a szülők csekély összegért milyen
kényelemben és biztonságban tudják taníttatni apró utódjaikat.

A közös étkezések, a közös játék és alvás mind-mind épitő jelleggel bír a gyerekek életében. Már az óvoda ajtaján belépve
olyan mintha egy meseországba csöppentünk volna. A folyósót
díszítő színes rajzok békét és nyugalmat sugároznak, amely csak
megsokszorozódik a gyerekek munkáival díszített tantermekbe
lépve. A gyerekek hangos örömteli nevetése arról biztosít, hogy
ők jól érzik magukat óvodájukban és szeretnek ott lenni barátaikkal és nevelőikkel.

Kosza Emőke és Mákszem Nóra
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Jó élményekkel távoztak községünkből
2013. október 19-én a Csíknagyboldogasszony
egyházközség vendége volt Böjte Csaba ferences
szerzetes. A szentmisén elhangzott prédikációjában
az atya megemlékezett az 1661. október 21-én történt tatárbetörésről, amelynek következtében nagy
veszteségek érték a Csíki-medence egész lakosságát.
„A Mikó-várba szoruló székely haderőt megsemmisítették, és utána hosszan rabolták, gyújtogatták az
egész medencét. Az elvonuló ellenség mögött csak
fájdalom, gyász, pusztulás maradt. A kiégett templomok sorában ott van a csíksomlyói kegytemplom is,
melyben csodával határos módon megmaradt Mária
csodatevő szobra! Népünk, a romok között térdre
roskadva nem bosszúért kiáltott, hanem erőt kért
az újrakezdéshez, templomaik, otthonaik újraépítéséhez. Mária segített és rövid idő alatt talpraállt
Székelyföld e megtiport térsége. Újraépültek a falvak, begyógyultak a sebek!”
Csaba testvér példaként állította elénk őseink
buzgó hitét, kitartó munkáját, mellyel a semmiből
újraépítették otthonaikat, templomaikat, falvaikat.
"Biztos, ha nem is olyan véresen mint akkor, de a
mai kor is kifosztja, gazdasági, kereskedelmi fortélyokkal kivérzi a népünket, sokan közülünk igaz,
hogy nem rabszíjon, de elmennek falvainkból, városainkból, fájó sebet hagyva maguk után. Szeretnénk
talpra állni,
Csíksomlyói
Máriától
segítséget kérni,
őseinktől
tanulni,
hogy becsületes munkánk nyomán falvaink, városaink felvirágozzanak,
benépesedjenek, hogy
az öröm, a
béke töltse el
szíveinket!”
- mondta a
testvér.
A szentmisén jelen
voltak
a
Szent Ferenc Alapítvány domokosi, rákosi és helyi
napköziotthonjainak kisdiákjai is, akik az új tanév
kihívásaihoz kaptak biztató szavakat a róluk is gondoskodó Csaba testvértől.
Az Atyát elkísérte missziós útjára a Marosmenti

Kodály Zoltán Kórus. A gyerekek kristálytisztán
csengő hangja betöltötte a templomot, de szíveinket
is mélyen átjárta. A jelenlevők nem győztek betelni
a csodálatos énekszóval. Karcfalvi élményeikről így

írnak a kórus honlapján (http://www.marosszekikodalygyermekkar.hu/csikban_ jartunk) „ A nagyon
várt "meglepetés" a csíkkarcfalvi hokipálya volt, s az
esti korcsolyázás! Nagy volt a boldogság! Ki suhanva
rótta a köröket, ki szárnyalva próbált egyensúlyozni,
ki közelről is megtapasztalta a jeget - mindenképpen kedvet kaptunk az efféle mulatsághoz, mint az
élményszerű
énekkari
munka
velejárójához! Hála
a
csíkkarcfalvi
vendéglátóknak!”
Ezúton
is köszönetet mondunk azon
szorgos
házias�szonyoknak, akik
a vendégekről
szendvic�csel, süteménnyel,
kedves
kiszolgálásukkal gondoskodtak, hogy bizonyítsák a
karcfalvi és jenőfalvi emberek vendégszeretetét.
Kelemen Erzsébet

4

Apró lépésekben menetelve
Az idei év költségvetése szűkebbnek bizonyult az előző évekhez képest, de jövőre sem
számíthatunk jobbra. Ennek ellenére próbálunk pályázati forrásokból megélni, és a közbirtokosságok segítsége is jól jön.

Multifunkcionális központ
Folytatódott és befejeződött a régi tanácsépület multifunkcionális központtá való átalakítása. Az emeleti díszterem és a
szobák évek óta kész vannak, azonban a földszinti részt csak az
idén sikerült elkészíteni. A volt gyógyszertár helyén egy kisebb
rendezvények, konferenciák, képzések lebonyolításához alkalmas
helyiséget rendeztünk be.

utca) és a DC 85 (Vízik utca, Oltmelyéke, Kozmák utca) aszfaltozásához. Az utcák aszfaltozásához elnyert uniós forrás mellé szintén
jelentős önrészt kell elkülönítenünk a jövő évi költségvetésből.

Madicsa
Idén a szebb napokat látott Madicsa fürdő felújításához is sikerült hozzálátnunk. Sajnos a gyenge anyagi körülmények miatt
csak kis lépésekben tudunk haladni a felújítással. Az első lépés a
Utak javítása, a hokipálya parkolójának kialakítása két borvízforrás fölötti épület újjáépítése volt. Ezúttal a források
Az idén is sikerült kisebb összeget elkülöníteni a község- körül a patak támfalát is sikerült kiépíteni.
beli utak karbantartására. Ezt az összeget a két közbirtokosság
LEADER pályázatok
egészítette ki, így sikerült az utak jelentős részét feljavítani. Az
utak javításával egyidőben a
A 2012-ben elinduló LEADER program keretén belül a
hokipálya melletti parkolót
községnek jelenleg négy pályázata van. A legelőrehaladottabb
is felújítottuk. A közbirtostádiumban az a pályázat áll, amelyik turisztikai menedékház
kosságok, mint ahogy azt
építését célozza meg Madicsa fürdőn. A támogatási szerződést
bizonyára a kedves olvasók is
megkötöttük, a közbeszerzési eljárás lezajlott, tavasszal fognak
tapasztalhatták, a mezei utak
neki a kivitelezésnek.
rendbetételére is nagyobb
Pályázatot nyújtottunk be a jenőfalvi régi óvodaépület újjáösszeget fordítottak.
építésére és falumúzeummá való átalakítására is. Az épület
érdekessége, hogy az 1800-as években épült, és 3 oldalról tornác
A víz- és csatornahálózat bővítése
veszi körül, ami ritkaságnak számít. A napokban erre is aláírtuk
Mint ahogy arról már beszámoltunk, Hargita megye regionális a támogatási szerződést.
vízszolgáltatója a Harvíz, nemrég egy pályázatot nyert meg, amely
Egy másik pályázat, amit benyújtottunk a LEADER program
által bővül Karcfalva és Jenőfalva víz- és szennyvízhálózata. A keretén belül, Karcfalva központjának térrendezésére irányul. Ez a
vízhálózat több mint 8300 méterrel lesz hosszabb, a szennyvíz- pályázat még elbírálás alatt van, nemrég helyszíni szemlét tartottak
hálózat pedig 6900 méterrel. Az újonnan lefektetett vezetékek az elbíráló bizottság munkatársai.
mentén lakó családok jól járnak, hiszen a pályázati finanszírozás
Pályázati finanszírozást próbálunk elnyerni ugyancsak a fent
részét képezi ezen háztartások számára a telekhatárig való lekötés említett program keretén belül a Karcfalvi Községháza épület homis. A projekt kivitelezése után 353 családnak lesz a telekhatárig lokzatának kijavítására, az épület körüli tér rendezésére, illetve a
elvezetve a víz (lekötőaknával együtt), 303 családnak pedig a nyílászárók felújítására.
szennyvízvezeték.
Utóbbi pályázathoz nem szükséges önrész, a másik három
A munkálatok kivitelezése késett a közbeszerzési eljárás körüli kötelezően csak önrész felhasználásával valósulhat meg. Ez szintén
herce-hurca miatt, azonban ennek ellenére az idén késő ősszel már a 2014-es év költségvetését terheli.
elkezdődtek a munkálatok, előnyben részesítve a község azon
Amint a fentiekből láthatják, több munkálat folytatódik, illetve
részeit, ahol a jövő évben aszfaltozás lesz. A munkálatokat a téli veszi kezdetét a jövő évben. Ezek közül soknak a megvalósításáfagy beköszöntével abbahagyta a kivitelező, de tavasszal, mihelyt hoz önrészre lesz szükség. A szűkös költségvetés mellett nehéz
az idő engedi, folytatni fogják.
lesz előteremtenünk a szükséges anyagi forrásokat. Nagy segítA projektet egyébként 2015-ig kell kivitelezni. A Helyi Tanács ség lenne, ha a község lakói kifizetnék időben ez évi adóhátraköltségvetését is megterheli, hiszen jelentős önrészt kell biztosí- lékukat, és a jövőben sem késlekednének eleget tenni ezirányú
tanunk a kivitelezéshez.
kötelezettségüknek.
A KARCFALVI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Aszfaltozás a községben
VEZETŐSÉGE ÉS ALKALMAZOTTAI, VALAMINT A
Nemcsak a Harvizes projektet késleltette a bürokrácia, a 322 HELYI TANÁCS TAGJAI NEVÉBEN KÍVÁNOK ÁLDOTT
d megnevezésű pályázati program keretén belül megvalósuló BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS BÉKÉS BOLDOG
útaszfaltozást is.
ÚJESZTENDŐT!
A hosszadalmas procedúrák után végre decemberben aláírtuk
Gábor Tibor,
a kivitelezési szerződést, és így tavasszal az időjárás függvényében
Polgármester
hozzákezdhet a kivitelező cég a két községi út, a DC 82 (Köves
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Fontos tudnivalók a szemét gyűjtéséről
és elszállításáról

Mint ahogy arról májusi lapszámunkban is
beszámoltunk, a Karcfalvi Polgármesteri Hivatal júniustól egy új programot vezetetett be, melynek keretén
belül a hivatal udvarán pénzérték ellenében átveszik
a szelektíven gyűjtött hulladékot. Csütörtökönként
adhatják le a lakók a szelektíven gyűjtött szemetet,
ami mérlegre kerül, így az illető személy neve után fel
van vezetve kategóriánként az általa leadott hulladék
mennyisége. Az egész évben behordott szemét ellenértékét levonják a következő évi szemétdíj összegéből.
A szelektíven gyűjtött hulladékot a SOLARIS TRADE
nevű cég (nem az Ave Huron, aki a kapuk elől viszi el)
szállítja el, és dolgozza fel.

arra törekedjen, hogy a szemetese minden alkalommal
tele legyen. Arra kell törekedni, hogy minél kevesebb
szemét kerüljön elszállításra a kapu elől, mert így a
következő évi szemétdíj is csökkenne.
A 2012-es évtől bezárt a csíkszeredai szemétlerakó, így a Cekend-tetői Regionális Hulladékkezelő
Központba kell szállítsa az AVE Huron a Karcfalváról
és Jenőfalváról összegyűjtött szemetet is. A leszállított szemetet mérik, ezért fontos, hogy csökkenjen a
községből elszállított mennyiség.
Megfigyelhető, hogy sokan a kapu elé kirakott
szemetesüket műanyag palackokkal, flakonokkal töltik
meg, sőt ha ez nem elég, még zsákokban is kirakják

A cég által felvásárolt szelektív hulladékok a következők:
Karton, papír, makulatúra (mindhárom külön gyűjtve)			
PET palack (flakon)								
Műanyag gyümölcsösláda, italosrács 					
Alumínium sörösdoboz							
Egyéb fém sörösdoboz, konzervesdoboz					
Elektronikai hulladék								
Üveg									

0,15 ron/kg
0,50 ron/kg
0,80 ron/kg
1,50 ron/kg
0,40 ron/kg
0,10 ron/kg
Ellenérték nélkül

Annak ellenére, hogy a Székaszó májusi szá- azokat. Ezek a műanyag flakonok újrahasznosítható
mán kívül a Hargita
hulladéknak számítanak,
Népe napilapban
így a polgármesteri hivais szó esett erről a
talnál le lehetne adni,
Karcfalván zajló
aminek kettős haszna
programról, kevesen
lenne. Egyrészt az illető
figyeltek fel rá, és
személy pénzt spórolna
kevesen éltek ezzel
meg (levonódna a követa lehetőséggel.
kező évi szemétdíjából),
Sokan nem tudják,
másrészt csökkenne a
de az AVE Huron
községből a CekendKFT. által kéthetente
tetőre elszállított háztara kapuk elől elszállítási szemét mennyisége,
tott szemét esetében,
ami hosszú távon ismét a
a szemétdíj értéke
szemétdíj csökkenéséhez
mindig az előző
vezet.
évben a községből
A szemétdíj értéke
leszállított hullanagynak számít, de ha
dékmennyiség alapmegnézzük azt, hogy
Újrahasznosításra előkészített pillepalackok
ján állapítódik meg.
ez is csak egy szolgáltaTehát, ha például a 2013-as esztendőben a községből tás, mint a villany, a víz, az internet, stb., és leosztjuk
elszállított háztartási szemét mennyisége nőtt az előző hónapokra, nem nagy az összeg a fent említett egyéb
évhez képest, akkor a 2014-es évi szemétdíj értéke is szolgáltatásokhoz képest. Azonban ezt az összeget
nő. Sajnos ez növekvő tendenciát mutat. Minden évben tovább csökkenthetjük, ha tudatosan odafigyelünk,
nő a szemétmennyiség, holott az Európai Unió szab- hogy miként gyűjtjük a szemetet, és ha minél többen
ványa által is, évről évre csökkennie kellene ennek a bekapcsolódunk a polgármesteri hivatal által kezdemémennyiségnek.
nyezett szelektív hulladékgyűjtési programba.
Épp ezért volna jó, hogy a község minden lakósa
Szőcs László
odafigyeljen, milyen szemetet tesz ki a kapuja elé, és ne
alpolgármester
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Kelemen Hunor: az RMDSZ nem váltott irányt
Közeledvén az év végéhez, rövid számadást kell készítenünk arról az esztendőről, amelyet Bethlen Gábor és Kós
Károly évként jelöltünk meg mindenekelőtt a saját magunk
számára. Olyan időket élünk, amikor érdemes a nagy transzilván elődök örökségét újra elővenni, átolvasni, átgondolni,
értelmezni és újraértelmezni, ha szükséges, és a mai korba
átültetve a közösségi munkában hasznosítani. És a számadásnak akkor van igazán értelme, ha a jövő megtervezéséhez
is hozzásegít, ha előretekintünk és megfogalmazzuk a célt,
számbavesszük az elvégzendő feladatokat.
De mit is mond Bethlen Gábor? Talán a legtöbbet idézett
mondata a “Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig
meg kell tenni, amit lehet.” Ez ránk, erdélyi magyar emberekre, közéleti munkásokra, érdekképviseletet vállaló politikusokra többszörösen érvényes. Olyan, mint egy négyszáz
éves, de ma is pontosan működő közéleti iránytű. Választ kell
adnunk arra a kérdésre, hogy az elmúlt időszakban megtettük-e azt, amit lehetett, vagy sem? Azt tettük-e, amit lehetett,
az adott időszakban és az ismert körülmények között, vagy
sem?
Kós Károlytól leggyakrabban a “Kiáltó Szó”-ból szoktunk
idézni. Például azt, hogy: “Kiáltom a jelszót: építenünk kell,
szervezkedjünk át a munkára. Kiáltom a célt: a magyarság
nemzeti autonómiája. De kiáltom még egyszer azt is: aki
gyáva, aki rest, aki alkudni akar, az nem közénk való...”.
Kemény, nagyon kemény szavak ezek, akár szó szerinti értelmét, akár annak átvitt értelmét akarjuk meghallani.
2013-ban új helyzetbe került a Szövetség: meg kellett
tanulnunk az ellenzéki szerepet, és azt, hogy nagyon nehéz
megvédeni a szerzett jogokat. Az új helyzetben hozzá kell
szoknunk ahhoz, hogy egy-egy apró sikerért nagyon sokat
kell dolgozni. A megszerzett jogok korlátozására újabban az
igazságszolgáltatás intézményeit kezdték használni. Ott, ahol
a törvények őrzői ülnek, ott születnek a törvény szellemiségével és gyakran betűjével ellentétes döntések. A Mikó-ügytől
a székely és magyar zászlós perekig, a nyelvhasználattól a
diszkrimináció kiforgatásáig számtalan példát sorolhatunk
ide. Ezzel párhuzamosan, ugyancsak az igazságszolgáltatás
intézményein keresztül próbálják azt üzenni nekünk, hogy
magyar ember ne próbáljon teljes jogú állampolgárként élni,
mert a meghurcoltatástól a börtönig bármire számíthat.
Megtanultuk, hogy ellenzékből is lehet párbeszédet kezdeményezni. A decentralizációs törvénytervezet előkészítésénél
is lehetett olyan helyzeteket teremteni, hogy elképzeléseink
jelentős része érvényesüljön. Ehhez az kell, hogy olyan emberek tárgyaljanak, akik szakmailag felkészültek, politikailag
hitelesek. A tárgyalások legfontosabb pillanataiban magam
is részt vettem, mind szakmailag, mind politikailag hitelesen
tudtuk bemutatni azt, amit a decentralizációról képzeltünk.
Ez azt mutatja, hogy nem szigetelődtünk el. Ilyen értelemben
ez érdekes esztendő volt. Az valóban látszik, hogy mivel nem

vagyunk
kormányon, nincsenek források, nem
tudtak úgy
teljesíteni
az önkormányzatok, ahogy
szerettek
volna,
ahogy megszokták. Másrészt ilyen helyzetben is tudtunk szövetséget kötni, apró eredményeink is vannak, a decentralizációs törvény elfogadása pedig egészen fontos mérföldkőnek
számít. A Szövetség nem változtatott irányt, nem változtatott
eszköztárat. Nem gondoljuk azt, hogy csodavárásra kell
berendezkedni, s azt sem gondoljuk, hogy a mi munkánkat
helyettünk más el akarja, vagy el tudja végezni.
2014 nehéz esztendő lesz Románia számára, mert nagy
baj van az iránnyal. Nem az a baj, hogy rossz, hanem az,
hogy nincs irány, ami választási esztendőben még inkább
érezteti magát, főleg gazdasági téren. Nekünk a nagy kihívás az európai parlamenti választás, azon túl igyekszünk a
kormányoldalnak olyan ötleteket adni, olyan párbeszédet
kialakítani, hogy legalább kisebbségi jogainkat illetően ne
történjen visszalépés.
Bethlen Gábor és Kós Károly szellemi örökségének jegyében telt el ez az év. Arra a kérdésre, hogy megtettünk-e
mindent, amit lehetett ebben az évben, bátran mondhatjuk,
hogy igen, megtettünk. Erdély aranykorának fejedelme
Isztambul és Bécs között utat keresve teremtette meg azt az
egyensúlyt, amely lehetővé tette, hogy az erdélyi érdekeket
képviselve önálló politikát tudjon folytatni. Ma Isztambul is,
Bécs is közelebb költözött hozzánk, de a feladat ugyanaz:
nem szabad megengednünk, hogy mások diktáljanak nekünk.
Partnerségre kell törekednünk és nem fogadhatjuk el az alá
és fölérendeltségi viszonyok kialakítását, és szövetségeket
kell kötnünk. Ez is a transzilván örökség és szellemiség része.
Ehhez viszont a kós károlyi építkezést, szervezkedést egy percig sem veszíthetjük szemünk elől. Minden nap építenünk kell
a közösséget, otthont kell teremtenünk, téglát téglára rakva
kell haladnunk, mert csak az lesz a miénk, amit mi a magunk
számára kiharcolunk. Bizalomra van szükségünk, kitartásra,
célkövető cselekvésre és töretlen hitre abban, hogy szülőföldünkön magyarként akarunk élni, tervezni és megmaradni.
Ehhez kívánok jövőre magunknak és az erdélyi, székelyföldi
embereknek sok türelmet, bölcsességet és megfontoltságot!
Áldott karácsonyi ünnepeket, és egy békés, jobb újesztendőt mindannyiunknak!
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Hírek a Felcsík Kistérségi Társulástól
Pályázatíró és vezetői kész- oktatók. A tanfolyam végén a kitöltött bizonyították ügyességüket és gyorségfejlesztő képzés a felcsíki ifjúsági kérdőívek azt bizonyítják, hogy a tan- saságukat háromféle versenyszámvezetőknek
folyam hasznos volt, és a résztvevők ban: staféta, egyéni és nagyszerelés.
A rendezvényen jelen volt
és köszöntőt mondott Pop Gheorghe
tűzoltóezredes, az ISU Oltul parancsnoka. Az ezredes megköszönte az
önkéntes tűzoltók munkáját és megemlítette azokat a tűzeseteket, amikor
a segítségükkel nagyobb katasztrófákat előztek meg a hivatásos tűzoltók. Majd sok sikert kívánt a kezdődő
versenyhez.
Az idén az első helyet és
egyben a vándorkupát is a madéfalvi
önkéntes tűzoltók vihették haza, másoA Felcsík Kistérségi Társulás tevé- folytatását a jövőben is érdemesnek dik helyezett Csíkkarcfalva, harmadik
kenységei közé sorolja a civil szerve- vélik megszervezni.
helyezett pedig Csíkszentdomokos
zetek megalakulására tett kezdemélett.
nyezéseket. Ennek elősegítésére egy
III. Tűzoltó Vándorkupa
képzéssorozatot indítottunk útjára,
Idén a Kubik gödör szolgált A további helyezések:
amelynek első megállója az ifjúsá- helyszínéül a felcsíki tűzoltó ván- 4. Csíkszenttamás
got vette célba. Az ifjúság közéleti dorkupa sorozat harmadik fordulójá- 5. Csíkdánfalva
szerepvállalása rendkívűl fontos. A nak. Az évente egy alkalommal sorra 6. Csíkcsicsó
szervezetek eredményesebb, a jelen- kerülő esemény nem csak a versenyről 7. Csíkmadaras
kor technológiai, társadalmi, gazda- szól, hiszen a program része a veterán
sági kihívásaira hatékonyan reflektáló tűzoltók köszöntése és a felvonulás Reméljük, hogy jövőre is legalább
működéséhez folyamatos tanulásra, sem maradhat el a községben.
ugyanekkora számban találkozunk!
tudás elsajátításra van szükség. A szóÖsszesen hét tűzoltó-alakulat
ban forgó képzés olyan lehetőséget fogadta el meghívásunkat a versenyre, Pályázatok
kínál a megcélzott fiatalok részére, amelyek egyenként 10 fős csapatok- A kistérség fejlesztésének egyik alapamely által hasznos vezetői tanácso- kal álltak rajthoz. A megnyitót fel- tényezője a községek fejlesztésére irákat kapnak, és a pályázatírás lépéseit vonulás követte a vendéglátó község- nyuló projektek, pályázatok megírása
is elsajátíthatják. A képzésen a nyolc ben, majd 12 órától kezdetét vette a és megvalósítása. Az idén összesen 11
felcsíki településről összesen 18 fiatal verseny. A lánglovagok teljes tűzoltó pályázatot nyújtottunk be és 5 pályávett részt, többek között Karcfalva is feszerelésben, tömlőkkel a kezükben zat leadását tervezzük január végéig.
A 16 pályázatból 4 projekt Karcfalva
képviseltette magát.
és Jenőfalva infrastrukturális fejleszSzámítógépes tanfolyam feltésére irányul, amelyből kettőt janunőttek részére
árban adunk le. A Leader pályázati
A számítógép-kezelői ismelehetőségei közül térségi szinten a
retek bővítésére irányuló képzés cél2.3 tervek és tanulmányok kiírásra
csoportja olyan felnőtt férfiak és nők,
állítunk össze egy-egy projektet a
akik iskolai tanulmányaik elvégzése
másik két társulással közösen, ameidején nem tanultak és a későbbiekben
lyek a térségben létező hagyományos
sem tevékenykedtek számítógépen.
lakóházak korszerűsítésének helyes
A számítógépek, laptopok világát
módszereiről, a falvak köztereinek és
éljük, így ezen eszközök használata
vízhasználatának regenerálásáról és a
beletartozik napi rutinjainkba. Az
csűrök újrahasznosításáról szólnak.
egyhetes tanfolyamot kilenc községAz 1.4 Turizmusfejlesztés kiírás megben indítottuk útjára. Karcfalváról és
pályázásával térségre vonatkozó proJenőfalváról tíz résztvevő sajátíthatta
mováló anyagok kiadását tervezzük.
el a számítógép használatának alapismereteit, ugyanakkor az egyéni elváFelcsík Kistérségi Társulás
rásoknak is próbáltak megfelelni az
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A gyomor- és nyombélfekélyről
A gyomor nyálkahártyán, illetve a patkóbél vagy nyombél
nyálkahártyáján képződött, apró kis lyuk alakú képződményt
nevezzük nagyon egyszerű megközelítésben gyomor, illetve
patkóbél fekélynek.
A gyomor nyálkahártya feladata a gyomor védelme a
gyomorsav és az emésztőenzimek okozta önemésztődéstől.
Bizonyos okok miatt, mint például feszült idegállapot, stressz,
labilis emberalkat, a nyálkahártya annyira sérülhet, hogy apró
„lyukak” keletkeznek a nyálkahártyán. A
hártya sérülésén keresztül vér kerülhet a
gyomorba, és ennek nyoma kimutatható
a székletben. Ha a fekély kezelését nem
kezdik el időben, a fekély elpusztíthatja
a gyomorfalat, azáltal, hogy átfúródik
rajta.
A gyomorfekély akkor keletkezik, ha
a gyomornyálka termelődése valamilyen
zavart szenved, ugyanis a gyomornyálka
védőréteget képez a gyomor nyálkahártyán, megvédve azt az
emésztőnedvek vegyi hatásától.
A nyombélfekély közvetlen kiváltó oka nem igazán ismert
ma sem. A gyomorfekély képződésének további oka lehet a
fokozott savtermelés, a gyomor lelassult működése, ritkábban
a nyombélből emésztési nedvek kerülnek vissza a gyomorba,
de szóba jöhet veleszületett hajlam, egészségtelen táplálkozás,
alkohol, dohányzás, túl fűszeres ételek fogyasztása is. Újabban
sokszor kimutatható egy baktérium jelenléte is, a Helicobacter
pylori. Ilyenkor antibiotikumot is adunk. A gyomorfekély szegényes tünetcsoporttal jelentkezik, gyomortáji fájdalom röviddel
étkezés után, fekete színű széklet, sápadtság az okult (rejtett)
vérvesztés miatt.
A nyombélfekély férfiaknál 2-3-szor gyakoribb, mint a

nőknél. A fiatal korosztály betegsége, főként őszi, tavaszi hónapokban okoz panaszokat. A fekély leginkább a nyombél kezdeti
szakaszán alakul ki, a hátsó szakaszon ritka. Amint fennebb
említettem a stressz, bizonyos negatív pszichés tényezők, rossz
életkörülmények, rossz munkafeltételek, helytelen táplálkozás,
egyes gyógyszerek bizonyítottan hajlamosítanak a fekély kialakulására. Nyombélfekélynél a fájdalom a köldök felett jelentkezik, émelygés, hányás, étvágytalanság gyakori tünet.
Mikor forduljunk orvoshoz?
Ha gyakran érezzük a gyomortáji fájdalmat, „fekete szurokszéklet”
megjelenésekor, bizonytalan köldöktáji panaszok, étkezéssel összefüggő
panaszok, hányinger, hányás esetén. Az
orvos megtapintja a hasat, gyomorröntgent, vagy gyomortükrözést rendel el,
laboratóriumi vizsgálatok, gyomorsav
meghatározás /próbareggeli/ segíti a
pontos diagnózis felállítását. Kezelése a hajlamosító tényezők
kiiktatásával, nyugodt életvitellel, a pszichés terhelés, stressz
kerülésével, nikotin-, alkoholfogyasztás korlátozásával, rendszeres kikapcsolódással, autogén tréninggel lehetséges.
Gyógyszeresen csökkentik a gyomorsav termelődést, és a
béltartalom savas kémhatását. Előfordul, hogy a gyomorfekély
nem okoz fájdalmat, ilyenkor a felismerése nehezebb. Korán
felismerve, szakszerű kezeléssel jól gyógyul. Nem megfelelően, vagy kezeletlenül, a betegség súlyosbodik, legsúlyosabb
szövődmény a vérzés és az átfúródás. Mindkettő azonnali sebészi beavatkozást igényel. A gyógyult fekély sajnos kiújulhat.
Gyógyszert csak orvos utasítására szedjünk, hasznos háziszer
a gyógyszerek mellett a kamilla-, menta-, citromfűtea.

Dr. Waczel Attila főorvos

A fogínysorvadás
A fogínysorvadás, azaz a fogágybetegség ma már népbetegségnek számít. Gyakran keresnek fel betegeink ínyproblémákkal.
Panaszaik között szerepel:
- gyulladt, fogmosás során vérző fogíny
- kellemetlen szájszag
- mozgó vagy mozgatható fogak
- eredeti helyükről elvándorolt fogak
Kialakulásának okai:
- eltávolítatlan lepedék, fogkő
- elálló tömés-, vagy koronaszélek
- magas tömések, koronák
- rendellenesen álló fogak
- cukorbetegség
- dohányzás
A hosszú időn keresztül fennálló gyulladás elpusztítja a fogak
tartó szerkezetét, amely a fogak kilazulásához, majd idővel akár
elvesztéséhez is vezethet. A gyulladás a szervezetet gócként terheli és további betegségek forrása lehet (pl. ízületi panaszok, bőrgyógyászati kórképek, súlyosbíthatja a fennálló cukorbetegséget,
koraszüléshez is vezethet).
A fogínysorvadás megelőzése:

- rendszeres, félévenkénti fogorvosi kontroll
- megfelelő szájhigiénia betartása
- szükség esetén fogkő-eltávolítás
- nem megfelelő tömések, koronák cseréje
- dohányzás mellőzése
Kezelése
A fogorvos az íny és fogágy állapotának vizsgálatával megállapítja a fogínysorvadás súlyosságát, a kiváltó tényezőket tisztázza.
Megmutatja és megtanítja a tökéletes szájápolást. Felszámolja a
lepedékfelrakodást elősegítő tényezőket (fogkő-eltávolítás, nem
megfelelő tömések, fogpótlások cseréje, fogszabályozás)
Fertőtlenítő oldatok alkalmazása
A pacienseknél jelentkező fogínysorvadásos panaszok többnyire megszűntethetők 1-1 alaposabb tisztítással, illetve a helyes
szájápolási szokások elsajátításával és otthoni alkalmazásával. A
mozgó fogakat különféle sínek felhelyezésével stabilizálni lehet,
vagy egybeköthetjük hidakkal.
A gyors és hosszútávú eredményhez hozzájárul a rendszeres
fogászati kontroll.

Dr. Varga Julianna, fogorvos
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Néhány fontos tudnivaló az egészségbiztosításról
A Megyei Egészségbiztosító
Pénztár elnök-vezérigazgatója – Duda
Tihamér Attila – a közelmúltban
ismertette azokat az érvényben lévő
szolgáltatásokat, amelyek a betegellátással kapcsolatosak. Az alábbiakban
kivonatos formában közöljük a biztosítással rendelkező, vagy nem rendelkező
személyekre vonatkozó szabályokat:
Biztosítással nem rendelkező
személyeknek nyújtott szolgáltatások
• Sürgősségi ellátást (anamnézis, klinikai vizsgálat és kezelés). A
sürgősségi ellátás a háziorvosi rendelőkben történik, a munkaprogram ideje
alatt.
• A fertőző betegségek megállapítása és követése.
• A terhes és a gyermekágyas nő nyilvántartásba
vétele és egészségi állapotának
a követése.
• Oltások: az oltási programnak megfelelően.
• Orvosi iratok kibocsátása: halotti bizonyítvány,
kivétel azok az esetek, amelyek
igazságügyi-orvosi vizsgálatot
igényelnek.
•
Családter vezési
szolgáltatások:
a.) családtervezési
tanácsadás
b.) fogamzásgátló módszer tanácsolása kockázatmentes
esetekben
*
Fakultatív biztosítással
rendelkező személyeknek nyújtott
szolgáltatások
• A minimál csomagban
foglaltak.
• Akut betegségek esetén végzett vizsgálatok ( anamnézis, klinikai
vizsgálat, diagnózis és kezelés).
*
Biztosítással rendelkező személyeknek nyújtott szolgáltatások
(alapcsomag )

• A fakultatívan biztosított személyeknek nyújtott szolgáltatások.
• Betegségmegelőző orvosi
szolgáltatások:
- A gyermek fizikai és pszichomotoros fejlődésének követése egészségfelmérő vizsgálatokkal
- Oltások: nem csak az országos oltási programnak megfelelően.
- Egészségnevelés: az egészségre káros tényezők leküzdésére
és betegségmegelőzésre vonatkozó
tanácsadás.
- Betegségmegelőző céllal végzett orvosi vizsgálatok:
a.) 4-18 éves gyermekek éves
egészségfelmérő vizsgálata.
b.) a 18-ik életévüket betöltött
biztosítottaknál a nagy megbetegedési

és elhalálozási rizikóval rendelkező
betegségek megelőzése érdekében végzett éves vizsgálat.
• Akut és krónikus betegségek
esetén végzett orvosi szolgáltatások:
- anamnézis, általános klinikai
vizsgálat
- az orvos által szükségesnek
ítélt egyes beavatkozások
- a diagnózis felállításához
vagy a betegség követéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokra való
küldés
- kissebészeti beavatkozások
- a kezelés megállapítása:
szükség esetén gyógyszeres, higiéniás-diétás kezelés felírása, valamint

a beteg felvilágosítása a felírt kezeléssel és megelőző intézkedésekkel
kapcsolatosan
- szakorvosi rendelőbe vagy
kórházba való küldés
- rehabilitációs kezelés
felírása
- gyógyászati segédeszközökre
( sztómazsákokra és vizeletretencióra )
kiadott javaslat, csak előzetes szakorvosi javaslat alapján.
• Krónikus betegek egészségi
állapotának és kezelésének követése.
• A beteg otthonában végzett klinikai vizsgálat – maximum 5
vizsgálat/hét/orvos.
• Hasi ultrahang vizsgálat –
kompetencia és a technikai felszereltség függvényében.
• Orvosi dokumentumok
kibocsátása:
- beteglap
- küldőpapírok
- recept felírás
- halotti bizonyítvány kiállítása (kivételt képeznek azok az
esetek, amelyek igazságügyi
orvosi vizsgálatot igényelnek)
- gyermekeknek betegség esetén orvosi igazolás
- olyan orvosi iratok kibocsátása, amelyek a gyermekvédelmi rendszerben elhelyezett
gyermekeknek szükségesek.
*
Megjegyzendő:
• Az alap -, fakultatív -, és
minimálcsomagban szereplő, a háziorvosi rendelőben és a beteg otthonában
elvégzendő orvosi szolgáltatásokhoz
szükséges gyógyszereket és egészségügyi anyagokat a családorvosi rendelők
biztosítják.
• A minimál – vagy fakultatív csomagra jogosult személyeknek a
családorvos által felírt laboratóriumi
vizsgálatok és gyógyszeres kezelések
ellenértékét az egészségbiztosító pénztár nem támogatja.
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2. Nem közlekedik vasárnaponként

A szemételszállítás programja a 2014-es évre

Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Karcfalva
9, 23
13, 27
13, 27
10, 24
8, 22
6, 19
10, 24
7, 21
11, 25
9, 23
13, 27
11, 23

Nap

Jenfalva
10, 24
14, 28
14, 28
11, 25
9, 23
7, 20
11, 25
8, 22
12, 26
10, 24
14, 28
12, 24
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design & fotó • Ádám Gyula

A

Az északi mellékkápolnában található az e

valamint Szent Istvánt és Szent Lászlót ábráz
Mártonffy püspökkel, és a
hozható k
•

13

f

alinaptára

egykori főoltár, mely Mária mennybemenetelét,
zolja. A 18. század első harmadából származhat,
az 1770-21-es munkálatokkal
kapcsolatba.
•
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Régi időkre emlékezünk
Az alábbi kép l94o-ben készült, a csíkjenőfalvi volt községháza környékén. Valószínű, nagy és jelentős
eseményre készülhettek, mert az úton átívelő díszkapun jól látható az „Isten hozott Üdvözlünk” felirat. Az
akkori falubeliek közül a képen látható vitéz Ágoston Albert, aki a vitézi kitüntetést még az első világháború
idején kapta, valamint egy Székely nevezetű jegyző. Ott van még Fazakas Imre, Gyenge Gergely, Gyenge
Áron, Vencser István és Vencser András 2 éves korában.

A kép a jenőfalvi Márton Rozália tulajdona
AMÍG LEHET

Vencser István kisbíró:
„Közhírré tétetik, hogy …”

Ha édesanyád is öreg lett,
és te magad is „öregebb”,
ha - miket eddig meg se érzett nem bírja már a terheket…
ha kedves hű szeme se lát úgy
az életbe, mint azelőtt,
ha lába ügyefogyottan
nehezebben hordozzák őt:
legyen támasza erős karod,
és kísérése örömed!
Üt az óra, amikor sírva
utoljára kísérheted.
És ha kérdez, felelj a szavára!
Ha újra kérdez, akkor is!
Ne türelmetlenül! Gyengéden,
ha megkérdez, harmadszor is!
Magyarázz meg mindent derűsen,
ha valamit nehezen ért!
Üt az óra, melyben
tőled többé semmit se kérd.

(Túrmezei Erzsébet fordítása)
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Gyakori kérdések a kutyák etetésével kapcsolatban
Ehet-e a kutya macskatápot?
A macskák tápanyag-szükséglete hasonló a kutyákéhoz, de annál
több hasznosítható fehérjét és kevesebb rostot igényelnek. Ezenkívül a
macskák sokkal válogatósabbak, így
a részükre készült tápok ízletesebbek, és kisebbek, ezért drágábbak is.
Mivel nagyobb a macskatápok fehérjetartalma és a fehérje a kutya számára
nagyon ízletes, ezért az ebek a macskatápot különösen kedvelik, amibe
ráadásul az egy háztartásban tartott
állatok esetében még az irigység is
belejátszik (eleszi a kutya a macska
elől a tápot).
Elvileg nincs akadálya annak,
hogy egy kutya macskatápot egyen,
hiszen az nem tartalmaz semmi
olyan anyagot, ami a kutyának
ártana, ugyanakkor felesleges pazarlásnak minősül, nem beszélve arról,
hogy a kutya finnyássá válik.
Mi a helyzet a tojással?
A tojás rendkívül értékes, fehérjében, zsírokban, vitaminokban, makroés mikroelemekben nagyon gazdag
táplálék a kutya számára. A tojás etetésével kapcsolatban jó tulajdonságai
mellett elsősorban azt kell szem előtt
tartani, hogy a nyers tojásfehérjében
levő avidin nevű anyag a biotin nevű
vitamint megköti. Így ha huzamosabb
ideig, nagy mennyiségben etetünk
nyers tojást kedvencünkkel, az már
klinikai tünetekben is megnyilvánuló
biotin-hiányt fog előidézni. Az avidint pár perc főzéssel semmisíthetjük
meg, így már nem árthat az állatnak,

tehát ajánlatos a tojást néhány percig
főzni mielőtt megörvendeztetjük vele
kedvencünket.
Ha kutya, akkor egyen csontot,
de milyent?
A kutyatartók között évek óta dúl
a vita a csont etetésével kapcsolatban,
hiszen van kutya, amelyik egész élete
során minden következmény nélkül
meg tudja enni bármelyik állatfaj
csontját, míg a másik egyetlen nagy
csontlakoma után orvosnál köt ki. Mi

hát akkor az igazság? A problémát a
csontok alakja, szilárdsága és törőképessége közötti óriási különbség
jelenti, és ez okozza a legfőbb gondot a kutyák csonttal történő etetése
során. Az úgynevezett szilánkosan
törő és éles részeket is tartalmazó
csontok (baromfi csöves csontok)
az állat bélrendszerét felsértik, sőt
át is lyukaszthatják, az egyben is
könnyen lecsúszó túl nagy darabok
pedig mechanikai akadályt képezve
bélelzáródást okoznak. Tehát vékony
csöves csontokat épen szigorúan tilos
etetni! Ha nem akarjuk kidobni, csak
ledarálva adhatjuk a kutyának. Ilyen

a csirke, tyúk, kacsa, liba, pulyka
stb. szárnyasok combcsontjai, lábszárcsontjai, szárnyalkotó csontjai és
bordái. Ezek a csontok szilánkosan
törnek, majd tűként viselkednek az
állat bélrendszerében. A csirkefar, -hát
etethető, a fej etetése esetén a csőrt el
kell távolítani.
A másik probléma a téma kapcsán
a bélsárrekedés, amit nagy mennyiségben elfogyasztott csont okozhat.
Gyakran felteszik a kérdést, hogy
mennyit etethetnek naponta gond
nélkül? Nagyjából egy-két evőkanálnyi csont-daráléknak megfelelő
mennyiséget.
Milyen tápértéke van a
csontnak?
Tápláló és hatóanyag-tartalma
óriási, jól hasznosítható, könnyen
felszívódó, természetes ásványi
anyag forrást jelent a húsevők
számára.
Mennyit etessünk?
Ha kereskedelmi tápot etetünk a
kutyával, akkor a csomagoláson olvashatjuk, hogy mennyit kell adnunk
belőle. Házikoszt esetén a kutya testsúlya, ivara (a kanok többet esznek),
tartási körülménye (kánikulában
kevesebbet esznek), valamint mozgástere szerint kell adagolni a táplálékot.
Ha megfelelő alapanyagokból állítjuk
össze (nem korpára és vízre gondolok), egy 10 kg-os kutya kb. 45-50
dkg, 40 kg-os kutya 120-140 dkg, 60
kg-os 160-210 dkg eledelt fogyaszt egy
nap.

Dr. Antal Lilla

Röviden a község művelődési életéből
Az idei évadot gyermekelőadással indítottuk
Csíkkarcfalván. November 12-én településünkről és még
négy szomszéd településről, több mint 500 gyermek nézte
meg a produkciót. A Figura Stúdió Színház „Füttyös
kalandjai”-t mutatta be, amelyen a felnőttek is remekül
tudtak szórakozni.
*
November 29-én került sor egy másik, a felnőttek számára bemutatott előadásra, ahol szintén nem maradtunk
szégyenben a Csíki Játékszín társulata előtt, mert 177 bérletet sikerült eladni, ezen felül a helyszínen még vásároltak
jegyet is az érdeklődők. „A Revizor” című darabot nézhettük, Parászka Miklós rendezésében, a komikum forrása egy
félreértés, sok más vígjátékhoz hasonlóan.
*

Észrevételem azonban az, hogy községünkből nagyon
kevés fiatal, aktív érdeklődővel találkoztam, majdnem név
szerint tudnám megemlíteni. Ezért kérem tisztelettel a diákokat, 18 év felettieket, 30+-at, hogy ha már az előadást a
községbe hozzák, illik azt teltházzal megnézni, mert bérletes
előadást a felcsíki falvak közül Karcfalvára hoznak csak!
*
Január elején a Csíki Játékszín társulata, Ábrahám
Péter, Földes Imre, Harmath Imre – Viktória című operettjét mutatja be, Somogyi Szilárd rendezésében. Jegyeket a
helyszínen lehet majd váltani, (hatalmas siker volt a csíkszeredai bemutató) úgyhogy aki eljön meglátja, aki nem jön
megbánja! Mindenkit szeretettel várunk!

Kozma Anna
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A 2014-es kalendáriumok tartalmából tallózva

- Az érzékiség bűnei
- Lélekemelő apróságok
- Ferenc pápa tanácsa
- A lelkiatya válaszol
- Letartóztatóit fogságba ejtette
- Milyen a jó orvos?
- Képregény gyermekeknek
- Nevessünk együtt!

Katolikus kalendárium 2014

- A magyar nemzettudat tízparancsolata
- Az élő hagyomány öröme
- Székelyföld legrégebbi harangjai
- Hazug Pista a „gépesített rabszolgarendszerről”
- Disznóvágás székelyesen
- Lett egy szép malaca
- Gyógynövények reneszánsza (Macalik E.)
- Székelyföld 4oo éve és most.

Székely kalendárium

Böngészde
A Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó kergettelek különböző ígéretekkel az esti fürdőzés előtt.
(Magyarország) jóvoltából nálunk is megjelent a 2o14. Ha azt látod majd, hogy tudatlanul állok az új dolgok előtt,
évi Katolikus Kalendárium, amelyet Czoborczy Bence hagyj időt tanulnom és ne mutasd, hogy reménytelen eset
szerkesztett. Amint a fenti tartalomjegyzékből is kitűnik, vagyok. Emlékezz rá, Kedvesem, hogy mennyi mindenre
nagyon sok érdekes olvasnivaló ragadja meg figyelmünket, tanítottalak meg kiskorodban: szépen írni, egyedül felölérdemes böngészni belőle. Ilyen péltözni és megfésülködni, felvenni
dául a KEDVES LÁNYOM! című
a kesztyűt az élet kihívásaival
levél, amelyet az alábbiakban ismerszemben.
tetünk. (NSZ)
Ha nehezemre esik majd
a járás, hagyd, hogy beléd kapasz„ … ha majd egyszer öregkodjam, ahogy én segítettem Neked
az első lépéseknél. Ha beszélgetés
nek látsz, légy türelmes, kérlek, és
mindenekelőtt próbálj megérteni
közben elejtem a szavak fonalát, ne
követeld, hogy lehajoljak érte, csak
engem. Ha majd ugyanazt ismételgetem, ne torkollj le azzal, hogy
hallgass meg.
„ezt már ezerszer elmondtad”, csak hallgass meg, kérlek.
Amikor pedig eljönnek az utolsó napok, ne hagyj
Emlékezz majd, hogy kislány korodban hányszor mesél- magamra azért, mert szomorúnak vagy tehetetlennek érzed
tem Neked estéről estére ugyanazt a történetet, amíg majd magad. Segíts az út végére érni. Én pedig egy cinkos
elaludtál.
mosollyal megköszönöm Neked, hogy együtt töltöttük ezt
Ha majd nem akarok megfürdeni, ne szégyeníts az időt: az Élet ajándékát!”
meg, ne veszekedj velem, hanem jusson eszedbe, hányszor
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Falunkbeliek a Székelyek Nagy Menetelésén
2013. október 27.

A felvételeket Macalik Ernő készítette
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A fotók Kedves Lászlótól származnak
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Élsportolóinkról röviden
A rövidpályás gyorskorcsolyázó lányaink ismét hallattak magukról, hisz az itthoni jó felkészülésüknek köszönhetően novemberben ismét nemzetközi versenyeken vehettek részt.
*
A lengyelországi Sanokban megrendezett Danubia-kupán a hét romániai versenyző közül a NOVICE – A összetett csoportban
GIDRÓ ANTÓNIA 3. helyezést ért el. Ezt követte egy csehországi turné Benatky N Jizerou nevű városban, ahol korcsoportjában már a második helyre lépett elő. Ezekkel az eredményekkel sikerült kvalifikálnia magát a jövő év márciusában Szófiában
(Bulgária) tartandó Európa-kupára.
Az említett Danubia-kupa keretében ugyancsak Sanokban a JUNIOR – C összetettben ALBERT JÚLIA a l7. helyezést érte
el, de Csehországban már a l2-ik lett. Testvére, ALBERT KATALIN is versenyzett a cseheknél, a JUNIOR NIVICE B csoportban az első helyet vívta ki magának.
*
Nemzetközi cselgácstornán vett részt MÁRTON BENEDEK is a vajdasági Kikindán (Szerbia), ahol az U l5 korosztály
versenyzői közül a 3. helyet vívta ki magának. A november hónap úgy néz ki, szerencsés volt Bence számára, hisz a kikindai
Németh Sz.
verseny után Onestien is tatamira lépett. Ott a 2. helyet „verekedte” ki magának.				

Még egy lépés előre
A 2011 decemberében újraindított a Felcsíki Műjégpályát
Edzésprogram: Hétfőn és szerdán 17.00 órától, pénteken
fejlesztő Csíki Jégkorong Fejlesztési Társulás egy újabb tag- 16.00 órától, szombaton 10 órától.
gal bővült, ezúttal Hargita Megye Tanácsa döntött az mellett, hogy részt vesz, és támogatja anyagilag fejlődésében a
10 év alatti korosztály (2004- 2005-ben született gyerekek)
Műjégpályát.
Nagy Attila - koordinátor
Az ugyancsak a rendszerhez tartozó Felcsík SK mellet pedig
Geréd András – edző
Csíkszereda város tette le a voksát, így az SK-nak is immár
Galusnyák Levente – edző
kilenc tagja van.
Nagy János – edző
Köszönet érte!
Bálint István – segédedző
2013 augusztusától erősödött a gyereksportélet is. Felcsíkon
Vízi Botond – segédedző
már közel 80 gyerek jégkorongozik, 7 edző irányításával. 2013
Edzésprogram: Kedden és pénteken 18 órától, szombaton
október és november folyamán tömeges korcsolyaoktatást szer- 9 órától.
vezett a Felcsík SK nyolc év alatti korosztályban, amin több mint
száz kislány és kisfíú vett részt. A két hónapos kurzus után min8 év alatti korosztály (2006 és utána született gyerekek)
Nagy Attila - koordinátor
Geréd András – edző
Galusnyák Levente – edző
Nagy János – edző
Blint István – segédedző
Vízi Botond – segédedző
Edzésprogram: Kedden és pénteken 17 órától, szombaton
9 órától.
Új színekben és mezekben
jégkorongoznak a felcsíki gyerekek
den gyereknek lehetősége volt választani három sportág közül
a folytatás céljából. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az SK
aktivitása újabb két szakosztállyal bővült hivatalosan is, mivel
beindult a műkorcsolya és a short track(kispályás gyorskorcsolya) oktatás. Ha jégkorongban nem volt hiány a jelentkezőkben,
a két korcsolya szakágnál egyelőre még nem sok a kandidáns.
Ezúton is felhívjuk a gyerekek és a kedves szülők figyelmét,
hogy továbbra is lehet jelentkezni a három sportágra a 2006 és
utána született gyerekek számára. Az alábbiakban megtalálják
az edzői stábokat, és edzésprogramokat:
Jégkorong
12 év alatti korosztály
Mezey Imre edző
Nagy Attila kapusedző

Műkorcsolya
Edző: Bogyó Löffler Mária
Edzésprogram: Kedden és csütörtökön 15.20 és 17.00 óra
között
Short Track (kispályás gyorskorcsolya)
Edző: Bartha Gyöngyvér
Edzésprogram: Hétfőn, szerdán és pénteken 14.00 és 15.00
óra között.
Egyéb kérdésekkel az oktatással kapcsolatosan érdeklődni lehet a hokipalya@gmail.com e-mail címen, valamint a
0722860791-es telefonszámon.
Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben gazdag
Boldog Újévet kíván minden Felcsíki lakosnak a Műjégpálya
vezetősége!

Nagy Attila,
pályamenedzser
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Tűzoltó-vándorkupa Csíkdánfalván
Jól szerepelt a CsíkkarcfalviCsíkjenőfalvi Önkéntes Tűzoltó
Alakulat október 19-én a csíkdánfalvi „Kubik gödörben” megrendezett tűzoltóversenyen.
Az utóbbi időben kissé el voltak hanyagolva községünkben az
önkéntes tűzoltó alakulatok, ezért
szeptemberben gyűlést hívtunk
össze, és megpróbáltuk egy kicsit
újraszervezni. Karcfalván az első
két gyűlésen nem jelent meg sem a
parancsnok, sem az alparancsnok,
ezért a tagok új parancsnokválasztást javasoltak. A gyűlésen egyhangúlag László Csabát választották
meg parancsnoknak, LászlóVilmost

pedig
alparancsnoknak.
Jenőfalván nem
volt ilyesmire
sz ü kség,
it t
maradtak a régi
parancsnokok.
Mindkét faluban
fiatal tagokkal
bővült az alakulat, mivel az
1579/2005-ös
kormányhatározat értelmében az
önkéntes tűzoltók
életkora 18-55 év
között lehet. Aki ennél idősebb,
tiszteletbeli tagként folytathatja
tevékenységét
az alakulatban.
Ezt követően
a fiatalokkal
László Csaba és
Szekeres Attila
vezetésével
hozzáfogtunk a
versenyre való
felkészülésnek.
Egy hónap állt
a rendelkezésünkre és ezalatt
hetente 3-4
alkalommal,

délutánonként és hétvégén, 2-3
órát gyakoroltunk. A sok gyakorlás nem volt eredménytelen, mert
a versenyen hét csapatból második
helyezést értünk el. Ennek rendkívül örült mindenki, mert csapatunk
már elég rég nem hozott serleget
egy rendezvényről sem.
Tavasszal, ha fiatal versenyzőink nem fognak külföldön tartózkodni munkavállalás céljából,
szeretnénk bizonyítani a megyei
szakaszon is.
Nagy József-Lóránt
a község katasztrófavédelmi
felelőse

Tudnivalók a megyei utak téli karbantartási
munkálatairól

Hargita megye mind a négy térségében – Csík, Gyergyó, Keresztúr
és Udvarhely – jelentkeztek cégek a
téli karbantartási munkálatok elvégzésére a Hargita Megye Tanácsa
által kiírt közbeszerzésen.
A november 15-én megkötött
szerződés értelmében Csíkban és
Gyergyóban a Fundamenta Kft.,
Udvarhelyszéken és Keresztúr körzetében pedig a Viaduct Kft. végzi
majd a hóeltakarítást a megyei
besorolású utakon. A szerződés
a térségben történő legközelebbi
havazástól számítva 2014. március
31-ig érvényes – közölte Birtalan

József, Hargita Megye Tanácsának
alelnöke.
Borboly Csaba, a megyei tanács
elnöke szerint fel voltak készülve
arra az eshetőségre, hogy akárcsak tavaly, idén sem jelentkeznek cégek a kiírásra, és számítottak a polgármesteri hivatalok
segítségére, ugyanakkor a megyei
tanács hóekéje is bevethető szükség esetén. Az elöljáró ezúttal is
arra kéri az utazókat, hogy a téli
útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, lássák el autójukat téli
gumival, illetve hólánccal, amikor
indokolt.

A
Csí kd á n fa lva
és
Csíkszentdomokos között húzódó
DJ 125-ös megyei utat, amely
Karcfalván és Jenőfalván is hos�szanmegy, tehát a Fundamenta
nevű cég felügyeli és tartja karban
a téli időszakban. Ha bármilyen
fennakadást, vagy problémát észlelnek, hívják a 0740-246064-es
telefonszámot.
Hargita Megye Tanácsa
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A rácsok közötti életről…
• Nem lehetett aláírni!
• Világvége – avagy egyszer jóllakni
• A cellából a Deltába
•A k i k k e l
egy üt t
raboskodtam
- Megkésett ifjúság, 19611972
- Visszaszerzett történetek
• A felmenőkről
• Akik közel álltak, akikhez közel álltam
• Kulisszajáték. A restitúció egyik ritka pillanata
• A csíkszeredai Milleniumi
Templom
sz ületésének
előzményeiből
A könyv a Pallas – Akadémia
Könyvkiadóban készült.
Szerkesztette Sarány István.
Nyomdai munkák: Gutenberg
Grafikai Műhely és Nyomda,
Csíkszereda.
Németh Sz.

…és még sok más történetről
írt Nagy Benedek, nyugalmazott történelemtanár a napokban
megjelent könyvében. A sok
szenvedést megért volt politikai
elítélt visszaemlékezéseiben a
család sorsának tükrében ismerteti életpályájának eseményeit.
A megélt és visszaszerzett
történeteim alcím alatt részletesen taglalja a gyermekkori
és iskolai évek élményeit, ír a
Securitátén készült kihallgatási jegyzőkönyvekről, majd
az 1989-es események utáni
tevékenységéről. Tallózunk a
tartalomból:
- Gyermekkor, háború, iskolák 1954-ig
- Börtönéveim, 1956-1961:
• „Vádtanúként” a második Bolyai-perben
• A tárgyalás
• A börtönben

Tudja-e, hogy
- Az örökzöld fák levelei fokozatosan, egy év alatt cserélődnek ki, a
lombhullatók viszont aránylag egyszerre hullatják el leveleiket. Ezek
nagy része tavaszra eltűnik, ami a
baktériumok és a gombák munkájának köszönhető. Ezáltal a lehulló
levelek megtermékenyítik a talajt, és
így lehetővé teszik újabb növények
kifejlődését.
*

- Azokon a helyeken, ahol mindig meleg és csapadékos az idő, a fák
egész évben növekedhetnek. Ahol a
telek hidegek, az egész évi faanyag
egy tavaszi és nyár eleji időszak
alatt képződik. Így keletkeznek az
évgyűrűk, amelyeket a fa levágása
után megszámolhatunk, megállapítva
annak korát. (Hasonlóan állapítottuk
meg a templomkerítésben kivágott
hársfa korát. Szerk. megj.) A vastag
vagy vékony évgyűrűk azt is jelzik,
hogy az illető évben milyen volt (kedvező, vagy kedvezőtlen) az időjárás.
*
- A növények általában különféle
módon védekeznek a zord időjárás, vagy az állatok, emberek ellen.
Ugyan nem harapnak vissza, de
sokféle módot találnak életben maradásuk érdekében. Ilyen például az
akác, a kaktuszok vagy a csalán, de
olyanok is vannak, amelyek vegyi
fegyverekkel védekeznek, vagyis
növényi mérget termelnek. Vannak
húsevő növények is, amelyek a reájuk szálló rovarokat kebelezik be és

elfogyasztják azokat.
*
- A fáknak különböző növekedési
sajátosságai vannak. Környezetükre
reagálva, a sűrű erdőben magasabbra
nőnek, hogy napfényhez jussanak.
Amelyik a zárt korona alatt marad,
elpusztul. Árnyékos helyen gyakran
nagyobb leveleket növesztenek, de
a széljárásnak megfelelő irányba is
elhajolnak. A különböző növekedési
sajátosságok ismeretében érthető,
hogy sosem találunk két egyforma
fát a természetben. (NSZ)

A Karcfalvi-Csíkjenőfalvi
Fúvószenekar Bálint Zoltán
karnagy vezetésével karácsonyi koncertet ad a karcfalvi
kultúrotthonban december
25-én, karácsony napján
este 7 órától. Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várnak!
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Megjelent az Erdélyi Gazdaévkönyv
A sokszínű vidék kalendáriuma
Az Erdélyi Gazdaévkönyv kiadásával ünnepli
egyéves születésnapját a 7határ erdélyi gazdaportál
és annak működtetője, az Agrár Média Egyesület. A
240 oldalas színes könyv tartalma közel ötven szerző
munkájának eredménye.
– A kötet szerkesztése során azt tartottuk szem
előtt, hogy a cikkekből a jelenlegi erdélyi, székelyföldi mezőgazdaság, vidéki kezdeményezések sokszínűsége rajzolódjon ki. Ez az élet annál változatosabb,
hogy egyetlen kiadványban be lehessen mutatni, ezért
a kötet csak ennek egy részét képes begyűjteni szubjektív válogatásban, amely jól érzékelteti a vidék életképességét – fogalmazott Daczó Dénes, a 7határ erdélyi
gazdaportál főszerkesztője, az Erdélyi Gazdaévkönyv
szerkesztője.
A kötet szakmai anyagait a szerkesztők felkérésére
agrármérnökök, állatorvosok, biológusok, erdőmérnökök, kertészmérnökök, vidékfejlesztési szakértők,
gépészmérnökök és méhészek írták. Közülük többen
gyakorló gazdák is, akik szakmai tapasztalataikat is
megosztják a cikkekben.
A kiadványt lapozgatók talajgazdálkodásról, burgonyatermesztésről, erdőgazdálkodásról, növényvédelemről, gyepterület-gazdálkodásról, állatok viselkedéséről
és törzskönyvezéséről, gyógynövényekről olvashatnak.
A könyvben kutatási eredményekről is beszámolunk.
A szerkesztők ugyanakkor fontosnak tartották, hogy a
vidéki élettérhez kapcsolódó civil kezdeményezésekről
szóló írások is helyet kapjanak a kiadványban, így az

Élő szövetről,
a Tündérkert
kezdeményezésről,
a
Dévai
Szent Ferenc
Alapítvány
mezőgazdasági gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó tevékenységéről is olvashatnak az érdeklődők.
Az évkönyv kalendárium részében kertészmérnökök hónapra lebontott tanácsai olvashatók, ugyanakkor
a múlt század erdélyi lapjainak mezőgazdasági írásaiból is tallóztunk.
– Az Erdélyi Gazdaévkönyv megjelenése ünnep: a
gazda ünnepe és ünneplése. A könyv tervezése, tördelése során is arra figyeltünk, hogy ennek megjelenésében is ez az ünnep tükröződjön. A gazdák értékteremtő világát bemutató könyv pedig minden gazda
házában ott kell legyen – fogalmazott Mihály László,
a 7határ erdélyi gazdaportál igazgatója, az Erdélyi
Gazdaévkönyv szerkesztője.
A könyv 9,90 lejért vásárolható meg a könyvesüzletekben és lapterjesztőknél, vagy megrendelhető a
www.gazdaevkonyv.ro honlapról, postai utánvétellel.

Szólások, mondások
(Régi kalendáriumokból tallózva)
Ha fülem nem volna, meg sem hallgatnám = nem érdekel a dolog, legszívesebben nem is hallgatnám meg.
*
Abból nem veszünk kővárat = oly csekély összeg az, hogy nem leszünk vele gazdagabbak.
*
Mindig kuckóban ül, még sincs otthon = nincs helyén az esze.
*
Nem akad kovácsa = nincs, aki elkészítse vagy megjavítsa.
*
Annyi a dolgom, hogy azt se tudom, ki lábára hágok = nagyon sok a dolgom, a tétlen, de sok
munkát színlelő ember csúfolása.
*
Gondolkodik, mint a szalmás ló = ahelyett, hogy dolgoznék, csak bámul és álldogál.
*
Akkor szokja meg a hal a horgot, mikor elnyeli = azt, ami rossz, meg se szabad próbálni, mert
könnyen megszokhatja, könnyen rabjává válik az ember.
*
Azt a halat tartják a legszebbnek, mely a hálóból kiugrik = akit vagy amit elveszít az ember,
kedvesebbnek tartja a meglévőnél, a megmaradottnál.
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Karácsonyi keresztrejtvény
Ünnepi keresztrejtvényünk megfejtése ezúttal dr. Réthy Zoltán egyik verséből való. Jó szórakozást, kellemes karácsonyi ünnepeket kíván
a szerkesztőség!
Vízszintes: 1. Az idézet első sora dr.
Réthy Zoltán verséből. 14. Oktat. 15. Fordítva
öreguras! 16. Ilyen baktériumok is léteznek. 18. Kupagyőztesek Európa Kupája. 19.
Végtelen terv! 20. Takaró. 21. Bór, neon. 23.
Szélhárfa. 24. Dörrenés kezdete! 25. Rövidített
iktatás! 26. Német férfinév. 28. Tervszerű
Megelőző Karbantartás. 29. Éneklő szócska.
30. Angolosan távozna. 31. Azonos betűk. 32.
Tanítási szünet. 34. Tunéziai és japán autójelzések. 35. Saját kezűleg. 37. Tinédzserek
tévéműsora. 38. Kennel része! 40. Ittrium,
kén. 41. Zavart Ede! 43. Írógéppel kimásol.
45. Paul … (1879-1940) svájci festőművész.
46. Sírás. 47. E napon. 48. Kerület rövidítése.
49. Hirtelen dühös lesz. 50. Fekete István kisrókája. 51. Megszólítás. 52. Az íróper egyik
elítéltje. 53. Mocsári növény. 54. Végtelenül
párás! 55. Zúgás egyneműi. 57. Részben bérlé!
59. Civilizálatlanok. 60. Angolkórtól eltorzult
rendellenesség az emberi testen. 63. Olasz
város. 64. Bizánci szentkép.
Függőleges: 2. Női név. 3. Rendezetlen taréj! 4.
Országgyűlés színhelye volt. 5. Líbiában tartózkodik! 6.
Kedves űrmanó. 7. Kettős betű. 8. Kenyai autójelzés. 9. Angol
regényíró, A csendes amerikai szerzője. 10. Alaszka folyója.
11. Némán súg! 12. Környezetrész! 13. Következmény. 16.
Az idézet második sora. 17. Fordított cérna! 21. Megért.
22. Tapasztalaton alapuló. 26. Hordó űrmértéke. 27. Szlovák
igen. 28. Kockáztatott pénzösszeg. 30. Régi súlymérték. 33.

Egy kis
Székely bácsi nagy káromkodások közepette borotválkozik. Odamegy a gyerek, és kérdezi:
- Mi a baj, édesapám?
- Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
- Ne mongya mán' édesapám, hogy erősebb a szakálla,
mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki vele!

A lapszám
megjelenését
támogatták a karcfalvi és jenőfalvi
közbirtokosságok, valamint a
polgármesteri hivatal

Fővárosa: Katmandu. 36. Hozomány. 38. Etióp uralkodó. 39.
Szabálytalanság a labdarúgópályán. 42. Német névelő. 43.
Makogás közepe! 44. Lengyel népcsoport a Tátrában. 46.
Visszahelyez! 47. Üvegfúvók szigete Velencénél. 49. Akármi.
50. Rágalmak. 54. Becézett férfinév. 56. Halkan közöl. 58.
Késnek van. 59. Rómában hat. 61. Készpénz. 62. Természetes
alapú logaritmus. 63. Személyes névmás.
(A rejtvényt Zsirai László készítette
a Vörösvári Újság számára.)
humor

*
A székely rábámul egy nagyon csúnya, agyonfestett, öreg
nőre. A nőt nagyon zavarja a dolog, ezért rászól:
- Mit bámul maga úgy rám, mint borjú az új kapura?
- No hiszen, - vág vissza székely -, lehet, hogy én borjú
vagyok, hanem a kapu az már nem új!

Szerkesztők:
Szőcs László
Németh Szilveszter
Számítógépes tördelés: Szőcs László, Ádám Gyula
A nyomdai munkálatok az Alutus Rt. nyomdában
készültek
Tel: 0734-993740
E-mail: szocslac@yahoo.com

