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Decemberben, az év utolsó 
hónapjában időt kell szakí-
tanunk a munka, és persze 

az ünneplés mellett a számvetésre, illetve 
a következő év teendőinek megfogal-
mazására. Nem tesszük ezt másképp 
mi sem, hisz ebben az évben is nagyon 
sok minden történt úgy községünkben, 
mint az országban, vagy a nagyvilágban. 
De maradjunk csak szűkebb pátriánk-
ban, Karcfalván és Jenőfalván, ahol az 
idei évben több projekt is befejeződött. 
Gondolok itt a két községi út aszfalto-
zására, vagy Karcfalva központjának 
felújítására, de a csatorna- és vízhálózat 
bővítése is a végéhez közeledik. Ezekről 
a projektekről már az előző lapszámok-
ban beszámoltunk, így több szót nem is 
ejtek róluk. Inkább a folyamatban lévő 
projektekről, jövőbeli tervekről szeret-
ném tájékoztatni az olvasókat. 

A Hargita Megye Tanácsa által kez-
deményezett "Kaláka" program segít-
ségével kicseréltük a karcfalvi  kultúr-
otthon maradék 17 régi ablakát, és 2 
ajtóját. Több LEADER pályázatunk is 
fut. Ezek közül a legelőrehaladottabb 
a Polgármesteri Hivatal épület nyílás-
záróinak felújítása/cseréje, valamint az 
épület belső meszelése. Ez a munkálat 
jelenleg folyamban van, csakúgy mint a 

tűzoltó alakulat 
eszközállományának bővítését megcélzó 
projekt. A megvásárolt tűzoltóeszközök 
leszállítását várjuk.

 Közbeszerzési eljárás alatt van két 
másik projekt, amelyek ugyancsak a 
LEADER program keretében fog-
nak megvalósulni, ezek a Turisztikai 
menedékház építése Madicsa-fürdőn, 
illetve a jenőfalvi régi óvoda újjáépítése 
és tájházzá való átalakítása. Ezek a mun-
kálatok a jövő év első felében lesznek 
elvégezve. 

A 2012-es évben pályázatot nyúj-
tottunk be az Országos Beruházási 
Ügynökséghez (CNI) a jenőfalvi kul-
túrotthon felújítására. A pályázat akkor 
pozitív elbírálásban részesült, de pénz-
forrás hiányában eddig vesztegelt. Idén 
újra előtérbe került, és a dokumentáció 
bővítésével és a felújítási tervek aktua-
lizálásával úgy néz ki, hogy elindult a 
projekt. Tudni kell, hogy a Beruházási 
Ügynökség bonyolítja a felújítást, vagyis 
a közbeszerzési eljárást is ő intézi, és 
ezután a kivitelezői céggel is ő köti meg 
a szerződést. Majd ha a felújítási mun-
kálatokkal végez, kulcsrakészen vissza-
adja az Önkormányzatnak. A munká-
latok befejeztével az épület visszakapja 
eredeti formáját, a tetőszerkezet is újjá 

lesz építve.
Egyébként a fent említett ügynöksé-

gen keresztül történt az iskolai tornate-
rem felújítása és a műjégpálya befödése 
is. 

Ha minden jól megy, a munkálato-
kat a jövő évben befejezik. Azonban azt 
tudni kell, hogy a mostani zűrzavaros 
politikai helyzet erősen veszélyeztetheti 
a projekt megvalósulását. Csak remélni 
tudjuk, hogy ez nem történik meg.

A 2015-ös évben folytatni szeretnénk 
a szelektív hulladékgyűjtési programun-
kat. Örvendetes, hogy a tavalyi évhez 
képest megháromszorozódott a sze-
lektíven gyűjtött és a hivatal gyűjtőjébe 
behozott hulladék mennyisége.

Sajnos azonban ezek a számok még 
messze alulmaradnak a megköveteltek-
től, hiszen a 196/2005-ös Sürgősségi 
Kormányrendelet szerint a kapuk elől 
elszállított hulladékmennyiség évente 
15 %-al kell csökkenjen. Ehhez képest 
községünkben csak csekély mértékben 
csökken ez a mennyiség. 

A 211/2011-es törvény szerint 2020-
ig a települések területéről elszállított 
szemétmennyiség legalább 50 %-át 
szelektíven kell gyűjteni és elszállítani. 
Jelenleg a Karcfalva községből elszállí-
tott hulladékmennyiség 4,93 %-a van 
szelektíven gyűjtve. Jó sok van még az 
50 %-ig, de ha továbbra is egyre több 
ember látja be a szelektív hulladékgyűj-
tés előnyeit, akkor van esély elérni ezt a 
számot.

A fentiek tükrében még mindig van 
tennivaló, de ha igyekszünk környezet-
tudatosan gondolkodni, és odafigyelni 
az apró, mégis fontos dolgokra, akkor 
van esélyünk előbbre haladni.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
Karcfalva és Jenőfalva minden lakójának 
meghitt és csendes karácsonyi ünnepe-
ket, és békés boldog új esztendőt!

Gábor Tibor
polgármester

Az új esztendő küszöbén

Fotó: Süket Zsombor
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FurcsA Az idei kArácsony

Hiába tetetjük vaknak magunkat, 
hiába dugjuk homokba fejünket, hogy 
ne lássunk, és dugjuk be fülünket, hogy 
ne halljunk, mégis olyan történések, 
események vesznek körül bennünket, 
amelyeket akaratlanul látunk és hal-
lunk. Mintha a világ megbolondult 
volna. Ezekből lássunk néhányat:

- az Unió területén szabad a munka-
vállalás. Azt mondják: ez jó. Viszont 
itthon nem lehet megélni. Ha nem 
akarsz éhen halni, el kell vándorolj. 
Ez már nem jó.

Valakik ezt szándékosan csinálják?
- egyesek felsőfokú iskolát végezhet-

nek /akiknek pénzük van/. Ez való-
ban jó. Viszont a szakmádban nem 
tudsz elhelyezkedni. Ez nagyon rossz. 
Valakik ezt szándékosan csinálják?

- magánügy a vallás. Tiltják a vallási 
jelképeket. Azt mondják: ez jó. Mert  
sértik a másvallású, vagy hitetlen 
emberek világnézetét. De mi történik 
azokkal, akiknek hitét kitépték, és lel-
kükben üresség és céltalanság tátong. 
Ez nem jó.

Valakik ezt szándékosan csinálják?
- nincs szükség nemzetre. Világpolgár 

vagyok. Jöhet az Európai Egyesült 
Államok. Azt mondják:  ez jó. De, így 
az emberek gyökértelenné és kiszolgál-
tatottá válnak különféle érdekeknek. 
Ez nem jó.

Valakik ezt szándékosan csinálják?
- nincs szükség a hagyományos csa-

ládra /ásó, kapa s a nagyharang választ 
el egymástól/, mert sérti a  személy 
szabadságát minden kötelék. Jöhet a 
próbaházasság, élettársi kapcsolat, 
egyneműek házassága, a vérfertőzés és 
az eutanázia. Azt mondják: ez jó. De, 
így az emberek még gyökértelenebbé 
és még kiszolgáltatobbá válnak.  Hisz 
nincs kit szeressenek, őket sem szereti 
senki. Nem érzik a család oltalmát és 
védelmét. Ez már nem jó.

Valakik ezt szándékosan csinálják? 
IGEN. És kik?

Azok az emberek, akik a pénz segítsé-
gével világuralomra törnek. Eladósítják 
a nemzeteket és gyarmatként kezelik. 
Ők olyan emberekben érdekeltek, 

akiknek nincs munkahelyük és már fia-
talon állástalanok, mert nekik ki van-
nak szolgáltatva. Olyanokban, akiknek 
nincs hitük és reményük a jövőben és 
Istenben. Olyan emberekre, akit nem 
véd egy nemzet és a család köteléke. 
Olyanokra, akiknek nincs biztonság-
érzetük és ki vannak szolgáltatva a 
pénznek és a hatalomnak.

Mit kínál e helyett a betlehemi 
kisded?

- erőt, a jelenlegi megélhetési gon-
dok elviseléséhez. Reményt a jövő iránt. 
Hogy van értelme a tanulásnak. Ha 
nem ma, akkor holnap.

- van értelme, felbecsülhetetlen értéke 
és megtartó ereje a hitnek, nemzetnek 
és a családnak. E három által nem válok 
gyökértelenné és kiszolgáltatottá a pénz 
és a hatalom számára. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
kedves híveimnek és minden jóakaratú 
embernek áldott karácsonyt és békés 
boldog új esztendőt.

      Farkas Árpád plébános

Ezzel a címmel jelent 
meg az az emlékkötet, 
amelyet Dr. Tamási 
Zsolt egyháztöténész 
szerkesztett a cím-
ben szereplő és sok 
szenvedést megért 
pap születésének 1oo. 
évfordulójára.

Ha ránézünk a 
könyv címlapjára, mi, 
karcfalviak, de főleg 
az idősebbek, azon-
nal felismerik, hogy 
a képen ki látható, 
vagyis Msgr. Léstyán 
Ferenc plébános, aki 
1945-1952 között a 
legnehezebb időszak-

ban volt egyházközségünk plébánosa.
A könyvben a szerzők részletesen ismertetik az életút-

ját, a múlt rendszerben elszenvedett megpróbáltatásait, az 
ellene felhozott vádakat, üldöztetésének és letartóztatásának 
körülményeit, majd a Marosvásárhelyen (közel 4o évet) és a 
Gyulafehérvári Érsekségen végzett munkáját. A könyvben 
sok paptársa méltatja áldozatos tevékenységét, amit itt nehéz 

lenne felsorolni. Annyit azonban mi, karcfalviak- jenőfalviak 
tudnunk kell, hogy Léstyán Ferenc plébánost nem a törvé-
nyes egyházi hatóság helyezte el, hanem az akkori hatalom 
felszólította, hogy költözzék ki a plébániáról. Ezt megelőzően 
többször zaklatták, elhurcolták, vallatták, aminek az eredmé-
nye volt, hogy megvonták működési engedélyét a karcfalvi 
plébánián, és Désaknát jelölték ki kényszerlakhelyéül. Onnan 
is börtönbe vitték, két évre elítélték, de egy év múlva szabadon 
engedték, visszakerülve Désaknára. Az viszont már nálunk 
is ismert dolog, hogy ittléte alatt egyik újságíró azt írta róla, 
hogy „Léstyán Ferenc, a zsírosparasztok koronázatlan kirá-
lya.” Ez közfelháborodást váltott ki a hívei között is. Amint 
visszaemlékezéseiben írja, ez volt részben az egyik oka, hogy 
egyházközségünkből kényszerlakhelyre menesztették.

A sok kálváriát átélve hosszú időn keresztül Marosvásárhelyen 
szolgált, majd később Gyulafehérváron vikárius, püspöki 
helynök. Több kötetre tehető tudományos munkája, végül, 
ereje fogytán  a székelyudvarhelyi  Pastor Bonus Papi ott-
honba költözött át, ahol 2oo8. július 14-én 96 éves korában 
elhunyt. Szülőfalujában, Csíkszentkirályon helyezték végső 
nyugalomra.

A Karcfalván töltött eseményekről még sok érdekes dolog 
olvasható a kötetben, aki teheti és érdekli, érdemes elolvassa 
azokat.

(Németh Sz.)

erdély süveg nélküli püspöke
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Miért hAgynáM ki ?

November utolsó napjának esté-
jén megkérdeztem kisebbik 
fiamat: holnap jössz velünk az 

adventi lelkinapra, (ugyanis nagyobbak 
számára hirdettük meg a rendezvényt)?

- Miért hagynám ki, Anya, hiszen 
eddig mindegyiken ott voltam - hang-
zott a meggyőző válasz. Ezért reggel 
együtt készültünk, mert december 1-én 
ismét megrendezésre került az adventi 
lelkinap a karcfalvi Mártonffy György 
Általános Iskolában, amelyen 62 diák 
vett részt. A dánfalvi, jenőfalvi és karc-
falvi gyerekek most is, mint előző évek-
ben nagy izgalommal és várakozással 
érkeztek.

A regisztráció utáni bemelegítő játé-
kon ráhangolódhattunk a előadásra, 
amelyet a csíkszeredai Szent Kereszt 
főplébánia ifi csoportja mutatott be. 
Smelka Sándor: A buszra várva című 
darabjának üzenete diákjaink számára is 
érthető volt: „Nem a ti dolgotok, hogy az 
időről és alkalmakról tudjatok, de a busz 

egészen biztos, hogy jönni fog, és aki 
hisz, az még ma megérkezik a városba!”    

Az előadást követően kiscsoportos 
beszélgetésre került sor, ahol a gyerekek 
egymással megosztották élményeiket, 
kinek mi tetszett, melyik szereplővel 
azonosultak a legjobban, ki hogyan vára-
kozik a buszra, az ünnepre, Karácsonyra. 
A gyerekek nagyon ügyesen levonták 
a következtetést, hogy mi is olyanok 
vagyunk, mint a buszmegállóban látott 
személyek, akik a hideg, téli időben, a 
nagy havazásban türelmetlenül, idege-
sen a buszra várnak. De mindenkiben 
ott van a hit fénye, mely megnyugvást 
ad számunkra, hogy megéri a vára-
kozás, még ha nem is tudjuk a pontos 
időt, eljuthatunk a városba, az Úr által 
nekünk készített országba. A csoport-
munka befejeztével megérkezett a zsíros 
kenyér, melynek köszönhetően elcsen-
desedett tíz percre a gyerekzsivajtól visz-
szhangzó iskola, csak néhol hallatszott a 
„kérek még” és a „nagyon finom a tea”. 

A játékos szünet után megnéztük 
az Értékes vagy című filmet, amely a 
foltmanókról szól. Ők  egész életükön 
át, nap mint nap megbélyegzik egy-
mást: csillaggal, ha ügyesek, és szürke 
ponttal, ha valamit elhibáznak. A dél-
utáni tevékenység alkalmával kiderült, 
hogy Pancsinelló foltmanó bátorságát a 
gyerekek is nagyra értékelték. „Fontos 
magunkban is tudatosítani, hogy mi 
Isten szemében értékesek vagyunk, 

függetlenül attól, hogy milyen meg-
jegyzéseket ragasztanak ránk mások”- 
foglalták össze egyszerűen a résztvevők. 
A záróbeszélgetésben kiderült, mind-
annyiunk számára komoly erőfeszítést 
jelent, hogy ne ítéljünk meg másokat, 
mert sokkal könnyebb ítélkezni, mint 
elfogadni egymást. Házi feladatként 
vittük haza elhatározásainkat, hogy 
„fogadjuk el magunkat és embertársa-
inkat, olyannak amilyenek és szeressük 
őket, úgy ahogy Isten nekünk adta”. 
Megígértük, hogy az advent folyamán 
megpróbálunk jobbak lenni, ezzel aján-
dékozzuk meg a kisded Jézust születése 
napján. 

Az adventi plakátok készítése során 
mi szervezők azt tapasztaltuk, hogy a 
napi jócselekedetek elvégzése, a leraj-
zolt, ragasztott képek által kifejezett 
apró elhatározások komoly megfonto-
lás után születtek meg a gyerekekben. 
Az így összeállított plakátok ma is az 
iskola folyosóját díszítik, tudósítanak 
a nap fontosabb élményeiről, üzennek 
azok számára, akik otthon maradtak. 

A kedves napot a Lukács János plébá-
nos által bemutatott szentmisével zár-
tuk, amelyben hálatelt szívvel köszön-
tük meg a Jóistennek, hogy értékesnek 
teremtett meg bennünket. 

Tamás Emőke és Kelemen Erzsébet

népdAlvetélkedőIdén októberben iskolánk harmadszor szervezte meg a „Jenőfalvi, csíkkarcfalvi...” elnevezésű népdalvetélkedőt. 
Magának a népdalversenynek a létrejöttét két szempont is indokolta. Egyrészt, az itt díjazott tanulók vehetnek részt, 
a „Csak tiszta forrásból” népdalvetélkedő felcsíki szakaszán, másrészt a népviseletbe öltözés mellett alkalom nyílik 
a közös éneklés örömeinek felfedezésére is, amely talán minden egyéb szempontnál fontosabb.

Az izgatott készülődés után, közel harminc diák mutatta 
be a tíz népdal közül azt a kettőt, amelynek egyikét maga 
választotta, a másikat pedig a zsűri.

Az esemény fényét emelte a helyi adatközlők jelenléte, 
akik közvetlen, vidám éneklésükkel életre keltették a múl-
tat és igazi sikert aratva mutatták be azt, tovább fokozva 
az amúgy is vidám kis csapat jókedvét.

Az énektanulást és közös éneklést követően a díjátadás 
zárta az ünnepséget, a távozók pedig lelkesen ígérték, 
hogy jövőre ugyanitt, ugyanígy tesznek eleget közössé-
günknek egy ilyen eseményen való részvétellel.

Bőjte Mária

népdAlvetélkedő
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Könyvismertető

A Szent 
Családról 
elnevezett 

Mallersdorfi Szegény 
Ferences Nővérek 
közössége ebben 
az évben ünnepli 
Erdélybe való lete-
lepedésének 15o. 
jubileumát. Ebből 
az alkalomból  válo-
gatták, és kötetbe 
foglalták a székely-
udvarhelyi nővérek a 
néhai rendtársuk, 
DÁVID MÁRIA 
ERZSÉBET- Ágnes 
nővér 15o versét.

Amint a kötet elő-
szavában a nővérek 
írják, a versek szer-
zője 1920. novem-
ber 27-én született 

Baróton. Édesanyját alig három évesen, édesapját pedig 
2o éves korában veszítette el. Tanulmányait szülőfalu-
jában kezdte, majd középiskolát és egyetemet végzett. 
1945-ben tett fogadalmat a nővérek közösségében, 
katolikus gimnáziumokban tanított, majd a rend fel-
oszlatása után kénytelen volt hazaköltözni Barótra, 
ahol házi munkával és betegek gondozásával foglal-
kozott. 1992. április 26-án hunyt el, szülőfalujában 
van eltemetve.

Nyomdai előkészítés és nyomda: Top Invest Kft, 
Székelyudvarhely. ( N.Sz.)

Mellékelten egy-egy részletet közlünk két verséből.
 

Miért írok verset

Beszélgetek a jó Atyával,
Aki engem életre hívott,
Ki leányának nevez engem
S egy drága titkot reám bízott.

Beszélgetek a Megváltóval,
Aki a lelkem vőlegénye,
Testvérem, Bátyám, Jó barátom,
Szerelmes szívem szemefénye.

Húgának hív és jegyesének,
S a Szentlélekkel hív a nászra…
S megyek a Három-Egy-Istenhez,
Falusi rétek kis virága.

Költőnek hívnak. Tán volnék is.
De nem akarok lenni semmi.
Csak szeretnék az életemmel 
Őróla tanúságot tenni.
          *
Az igAzi bArátnő

Az igazi barátnő: Isten ajándéka.
Aki ilyent talál, az igazán boldog.
De ki rossz barátra bízza rá a lelkét:
Nem követ el ennél siralmasabb dolgot.

Keresd az igazit. Egyet. Kettőt. Párat.
De a lelked titkát sokfelé ne szórd el.
Az átlagemberek mindig visszaélnek
Legdrágább kincsünkkel: őszinteségünkkel.
   

A 2014 évi Katolikus 
Kalendáriumban A lelkiatya 
válaszol című rovatban a hívő 
emberek általában kérdeznek a 
rovatot szerkesztő atyától, vagy 
véleményt mondanak az egyház-
ban gyakorolt bizonyos dolgokról. 
Így többek között az egyik olvasó 
a Miseszándékok kapcsán fejti ki 
véleményét, amelyre a rovat szer-
kesztője, Károly atya az alábbia-
kat mondja:

„Egy olvasónk szomorúan írja: 
mennyire bántja őt, de bizonyára 

a többi templomlátogatót is, 

hogy még karácsony ünnepén 
is a miseszándékot hirdető pap 
rendszeresen halottért mutatja 
be a legszentebb áldozatot. 
Legalább újszülöttekért vagy 
hasonló, karácsonyhoz illő mise-
szándékot hirdetne – írja. Ezt 
válaszolom: Vannak olyan plé-
bániák, ahol annyi szentmisét 
mondatnak a hívek, hogy a plé-
bános csak ilyenkor talál alkalmat 
a bemutatásukra. Persze lehet az 
is, hogy aki mondatja a szentmi-
sét, ragaszkodik az ilyen kiemelt 
napokhoz, mert esetleg a távolabb 

lakó rokonok megjelenésére job-
ban számíthat. Teljesen igaza van 
a kedves olvasónak, hogy jobban 
emelné az ünnep jellegét, ha 
ilyenkor nem az egyéni érdeket, 
hanem az ünnep titkát domborí-
tanánk ki alkalmasabb szándék 
hirdetésével. Megjegyzem, hogy 
minden misehallgató a saját szán-
dékát felajánlhatja Isten dicsősé-
gére. Nagy és gazdag a Jóisten, 
mindenkit, aki bizalommal és 
hittel fordul hozzá, szívesen meg-
hallgat, felajánlását elfogadja.” 

(NSZ)

Böngészde
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Az idei évadot felnőtt előadással indítottuk, 
amelyre november 21-én került sor, Müller 
Péter, A vihar kapujában című, AKUTAGAVA 

RJÚNOSZUKE novellái és KUROSZAVA AKIRA filmje 
alapján készült bűnügyi drámájával.

Müller Péter darabja – a szerző szavaival élve „nem arról 
szól csupán, hogy végzetesen beleszorultunk saját, szubjektív 
világunkba, s mindannyian másként éljük meg a valóságot, 
hanem arról, hogy a „szerep”, a „persona” rásült az arcunkra, 
kifelé élünk, s ettől tudatunkat nem valódi lényünk, hanem 
szerepünk határozza meg.”

Elfogadható létszámmal néztük meg, 156 bérletet adtunk 
el, ezen felül még sok érdeklődő váltott jegyet a helyszínen.

***
Január 30-án, este 7 órától lesz látható a következő előadás, 

a Mária főhadnagy című operett, amely Huszka Jenő, zene-
szerző, és Szilágyi László, szövegíró közös műve. A produk-
ciót a Budapesti Operettszínház alkotója, Somogyi Szilárd 
rendezi, az Isten pénze musical és a Viktória operett után 
immár harmadik ízben dolgozik Csíkszeredában stábjával: 
Gyarmathy Ágnes, díszlet-jelmeztervezővel, Bene Zoltán 
zenei vezetővel és Horváth Gyula Antal koreográfussal.

***
 A színházi évadot a Csíki Játékszín Kosztolányi Dezső 

Édes Anna című regényének színpadi adaptációjával zárja. 
Az előadásra feltehetőleg április végén, május elején szá-
míthatunk. A plakátokról, újságokból, TV-ből értesülni 
fognak az érdeklődők! 

***
Ezúton szeretném felhívni a színházkedvelők figyelmét 

arra, hogy a helyszínen mindig lehet jegyet váltani! Csak 
azért, mert nincs bérlete, ne maradjon otthon, és ne marad-
jon le… Ugyanis az nem kicsi dolog,  hogy „házhoz”jön a 
Csíki Játékszín,  olyan színvonalú előadást tartanak mint a 
városi nagyszínpadon, a lehetőséget pedig majdnem mond-
hatjuk, hogy szégyen kihagyni!  

***
SZÜLÉS ÉS SZÜLETÉS A NÉPI KULTÚRÁBAN…

 DR. BALÁZS LAJOS könyvének bemutatója

A könyvbemutatóra november 26-án, szerdán, délután 6 
órakor került sor a régi tanács épületének előadótermében. 
Dr. Balázs Lajos, a székely és magyar néprajz kiváló kuta-
tója, a csíkszeredai Sapientia Egyetem nyugalmazott tanára 
községünk vendége volt.

  A Szeretet fogott el a gyermek iránt című első kötet a 
születés könyvének is nevezhető, a születés szokásvilágát 
mutatja be ,körüljárva a témát az egyén és a társadalom szem-
pontjaiból is. A születés szokásvilágának szentelt kötetét a 
néprajzkutató a megismerés könyvének tekinti, mely "azt 
veszi számba, hogy milyen fajta tapasztalati tudást aktivi-
zálnak egy paraszti közösségben a gyermek jövetelére, társa-
dalmi, lelki, szellemi fogadtatására. Megrendítő tudásról van 
szó, amit saját belső kényszerből, a hagyományozódás által 
rakosgattak össze. A fogamzás pillanatától a beavatásig tartó, 
minden részletre kiterjedő és megoldást kínáló műveltség 

csak látszatra 
csíkszent-
domokosi: 
sajátos, loká-
lis megnyil-
vánulása a 
magyar nép 
kultúrájá-
nak, alapvető 
felismerései 
ugyanakkor 
egyeteme-
sek."

Előadását 
vetített képek 
és gyűjtései 
során rög-
zített hang-
anyag leját-
szása tette 
rendkívül 
érzékletessé. 

Szomorúan 
vettem tudo-
másul a helyszínen azt az érdektelenséget, érzéketlenséget 
vagy kényelmet, ami rabul ejt és makacsul az otthon meleg-
ében tart minket embereket! 

 A hír három pedagógushoz jutott el, egy nyugdíjas, egy 
gyermeknevelésen lévő és egy aktív pedagógushoz… Velük 
együtt mindössze öten vettünk részt a könyvbemutatón. 
Ennek ellenére a tanár úr nem sértődött meg, hanem ugyan-
olyan komolyan vette és megtartotta a majdnem két órás 
előadását, mintha telt ház lett volna. Én azt gondolom, hogy 
az a mennyiségű anyag, ami összegyűjtve ott van együtt 
egy-egy könyvben, az tulajdonképpen rólunk szól, a mi 
hagyományainkról, ha úgy tetszik a nagyszüleink, dédszü-
leink hátrahagyott életviteléről. Ez sokkal több odafigyelést, 
tiszteletet érdemelne!  

***
December 6-án, 19 órai kezdettel a csíkcsicsói amatőr 

színjátszócsoport előadta, Rejtő Jenő: Úrilány szobát keres 
című,  két felvonásos vígjátékát. A felnőtt jegyek ára 5 lej 
volt, a gyermekeknek felnőtt kíséretében nem kellett fizetni. 
Az előadásra 54 jegy kelt el. Nem sok!

***
A Hahota színtársulat január 19-én, hétfő este 7 órá-

tól, a csíkkarcfalvi művelődési házban tartja a „Mindjárt 
megőrülök” című szilveszteri kabaré előadását. Szereplők: 
Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna, Cseke 
Péter, Ritziu Ilka Krisztina és Szőlősi P. Szilárd. Rendező: 
Kovács Levente.

Jegyek elővételben a Polgármesteri Hivatalban kaphatók, 
egy jegy ára 25 lej.

Kozma Anna

A Község művelődési életéről röviden
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Lassan fél éve újra megalakult a ,,Padlótörők" néptáncs-
csoport Karcfalván. A tánccsoport tagjai jelenleg tíz pár, 
oktatónk Antal Zsolt, a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes aktív tagja. 
Az elindulásban 
segítségünkre volt 
Bálint Zoltán, de 
jelenleg a tánccso-
port fenntartásá-
ban fontos szerepet 
játszik  a karcfalvi 
Larix és a csíkjenő-
falvi Tercs közbir-
tokosság, akiknek 
ezúton is külön meg 
szeretnénk köszönni 
támogatásukat, nél-
külük nem tud-
nánk működtetni 
csoportunkat.

Az elmúlt nyá-
ron tánccsoportunk 
néhány tagja részt 
vett a testvértelepülésünkön, Helvécián tartott szüreti 
mulatságon, a többiek viszont az itthoni szüreti bálban 
képviselték az ifjúságot. Néhány fellépés által ízelítőt adhat-
tunk hagyományainkból az ottani érdeklődőknek, hatalmas 
sikert aratván a különleges népzenénk, néptáncunk, illetve 
viseletünk bemutatásával. Különös érdeklődést mutattak a 
színes népviseletünk iránt. 

A próbák egyre jobban összekovácsolnak és szeretnénk ha 

minél többen átérezhetnék, milyen felemelő érzés akár próba 
alatt, táncházakban, a fellépés ideje alatt hangos énekszóval 
és jókedvvel, felszabadultan táncolni. Az időseink mind 

jól tudják, hogy a 
táncos estéket régen 
is azért tartották, 
hogy öreg-fiatal ez 
által a gőzt ki tudja 
engedni. Nagyon 
fontos lenne, hogy 
a hagyományőrzés 
községünkben fel-
lendüljön, és már 
az aprócska óvodá-
soktól kezdve, min-
denkinek átadni a 
szépségeit, hogy ez 
a községünk moz-
gatórugójává tudjon 
válni, hiszen tudjuk, 
ez az, ami minket 
összeköt. Kérjük 
mindenki segítségét, 

hogy mind az iskolában, mind otthon a nagymamák, nagy-
taták szülők, oktatók adják át a fiataloknak ezt a ,,tüzet", és 
ne hagyjuk, hogy kialudjon.

Az új évben lesz a következő előadásunk és nagy szeretet-
tel várunk mindenkit, kicsiket, nagyokat egyaránt!      

                    Márton Katinka és Bartalis Réka

A hAgyoMány őrzése neM A "hAMu" iMádásA, 
hAneM A "tűz" továbbAdásA

Ez év november 22-én, szombaton a Történelmi Vitézi Lovagrend Székely Törzs Tagjai kopjafát avattak a 
községben kivégzett vitéz BÁLINT ISTVÁN sírjánál.

Az eseményen megjelent jellegzetes öltözetben az országban működő többi rend számos tagja, élükön Lázár 
Elemér Országos Törzskapitánnyal, valamint a családtagok 
és rokonok.

A megemlékezés délelőtt 1o órakor szentmisével kezdő-
dött, majd a jelenlévő vitézek és helybeliek a fúvószenekarral 
az élen a temetőben lévő sírhelyhez vonultak, ahol a szóno-
kok részletesen ismertették vitéz Bálint István élettörténe-
tét, a háborús időszakban tett hősiességét, és a kitüntetések 
viselésének jogosultságát. A vitézi jelző használatára és a 
vitézi jelvény viselésére 1942. március 11-étől volt jogosult.

2o14. október 9-én múlt 7o éve, hogy 1944. őszén a vas-
gárdisták itthon megkínozták, majd a két temető közötti 
dombra kísérték, ahol saját sírját megásatva belelőtték. 
Rövid idő múlva a család kihantolta és a temetőben méltó 
helyre, a családi sírba helyezte. 

A megemlékezés a kopjafa leleplezésével, koszorúzással 
és a himnuszok eléneklésével ért véget. (Németh Sz.)

kopjAFát AvAttAk kArcFAlván
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A fenti kép a faluvégi Karda Károly házi múzeumában található, amely 19o8-ban  egy évzáró ünnepség al-
kalmából készült a karcfalvi iskola udvarán. A felvételen korabeli öltözetben több karcfalvi asszony, gyer-
mek és csecsemő látható. Fent, a középső asszony Gidró Károly-Istvánné, mellette az édesanyja ölében ül 

az akkor még csecsemő Bálint Ferenc, jobbról (szemből nézve ) az alig látható asszony előtt a gyermek Karda András 
leskelődik. Akiről még tudunk, a gyermekek között van Karda Mihály és Antal Gergely. Ha valaki elődjét felismeri a 

képen, megkérjük jelezze szerkesztőségünkben. Közülük sajnos, már senki sincs életben.

régi időkre eMlékezünk

Kristó Tibor
ny. újságíró, költő

Kései búcsú írógépemtől

jó öreg csaj Olympia
gyötörtelek hatra-vakra 
sok írnokot kiszolgáltál
mérlegen húsz kilót nyomtál
volt gazdád a huncut ügyvéd
megnyerte veled több perét
szültél aktát hamisat is
néha írtál igazat is
ezért aztán rejtegettek
árba kalapáccsal vertek
rád leltem egy zálogházban
Egon úr ajánlatára
megegyeztünk vételárban
autón bringán vagy zsákban
vittelek felsőbb parancsra
rendőrségi vizsgálatra

míg a nyomozó motozott
minden porcikád ropogott
ó te pajzánVastag Margó
három ujjnyi volt a margó
számodra is szólt embargó
ha nem voltam elég éber
megvicceltél csalfa némber
mint a foltos elnyűtt kantust
téphettem a fehér árkust
szétfolyt azon a gondolat
nem állt össze a mondolat
mikor jöttek hosszú telek
szaporábban csépeltelek
öntöttem beléd az eszmét
dús kebled halmára kávét
bár megszoktad a kezemet
nem érted fel az eszemet
csattogtattad fogaidat
míg megszülted szavaimat
ejtettem öledbe csikket
mikor írtam újságcikket
penzumomat amíg (s)írtam

rád hajolva elaludtam
betűidet ha versre fogtam
lágy dallamod hallgathattam
megszenvedted kujakomat
ha nem szolgáltad a múzsámat
isten hozzád hű cselédem
szabad lehetsz énfelőlem
betűidnek nincs már nyoma
beadlak a múzeumba.
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Elérkezett az év utolsó hónapja. 
A legtöbb ember ilyenkor 
visszaemlékezik, mi minden 

történt vele az elmúlt egy évben, mit 
ért el, mi az, amin az új évben változ-
tatni kell. Ezt tesszük most mi is, a 
Felcsík Kistérségi Társulás szemüve-
gén át. Azt tudjuk, az idei évben is 
dolgoztunk lelkesen, határozottan, 
elszántan. Azt, hogy mennyire volt 
hatékony a munkánk, döntse el az, 
aki érezte és látta az eredményeket. 
Mindig van hová fejlődni, és mindig 
vannak újabb kihívások, amelyeknek a 
közösségi fejlődés szempontjából meg 
kell felelni. Erre készülünk mi is min-
den év végén, hogy az új évben majd 
valami újat, valami többet adjunk a fel-
csíki közösségnek munkánk által. Az 
idei évi tevékenységünk három szinten 
zajlott: pályázatírás, rendezvényszer-
vezés és képzések, tájékoztatók szerve-
zése. Ha tömören akarok fogalmazni, 
akkor 16 pályázat, 5 saját rendezvény 
és 11 esemény társszervezői minőség-
ben, valamint 2 képzés, tájékoztató 
áll a hátunk mögött. Ez az eredmény 
nem feltétlenül mutat annyit, mint 
amennyi van mögötte. Azonban ha 
úgy fogalmazunk, hogy tűzoltó fel-
szerelések vásár-
lása 5 felcsíki 
falunak, köztük 
Karcfalvának; 
já rda k iépí-
tése a Karcfalvi 
Polgármesteri 
Hivatal körül; 
hangosító beren-
dezés beszer-
zése Dánfalva 
és Domokos 
kultúrházaiba; 
bútorzat vásár-
lása a szenttamási 
multifunkcionális 
terembe; 5 kezdő 
f iata l gazda 
mezőgazdasági 
tevékenységének 
elősegítése, akkor 
a pályázatírási 
tevékenységünk 
eredményét úgy 

gondolom, kipipálhatjuk.
 Ha teremtünk egy helyet, ahol nem-

csak a felcsíki, hanem az ország más 
területeiről érkezett gazdák is tapasz-
talatot és tudást cserélhetnek egymás-
sal, és állataikat, megtermelt porté-
káikat eladhatják, hasznos és fontos 
megvalósítás, de ha csak egy alkalmat 
teremtünk a felcsíki önkéntes tűzol-
tók számára, ahol fizikai és szellemi 
rátermettségüket is összemérhetik, 
szintén jó és fontos kezdeményezés. 
Nem maradhat említés nélkül az sem, 
hogy egy helyre vonzottuk a felcsíki 
középiskolásokat is, ahol megismer-
kedhettek és megmérettethettek egy-
mással, nem beszélve arról a csíkszent-
domokosi lovasnapról, amely nemcsak 
Erdélyből, de Magyarországról is szá-
mos lovas sport iránt érdeklődő embert 
vonzott Felcsík legnépesebb települé-
sére. Ezenkívül társszervezőként is 
részt vettünk azokon a rendezvénye-
ken, amelyek a településeken identi-
táserősítő és közösség megtartó erő-
vel bírnak. Mert fontos. Fontos, hogy 
minden megvalósítás, amely támoga-
tást igényel a Kistérség részéről, meg 
is kapja azt. Szeretnénk megerősíteni 
civil szervezeteinket, szeretnénk ha a 

humán erőforrás fejlesztésben egyre 
többen látnának potenciált. A kom-
munikációs képzés, a marketing 
képzés, a számítógépes tanfolyam, 
az irodalmi vetélkedő, a gazda kép-
zés és tájékoztató mind- mind olyan 
kezdeményezések, amelyek növelik a 
kistérség hozzáadott értékét. Mert ha 
a kistérségben nő a képzett, felkészült 
és tehetséges emberek száma, akkor az 
a kistérség erősebb lesz. Így a jövőben 
még nagyobb hangsúlyt szeretnénk 
fektetni a humánerőforrás fejlesztés, 
a szakoktatás és ezzel párhuzamosan 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
feltárására. Erre azonban szükség van 
a lakosság, a vállalkozások, iskolák, 
civil kezdeményezések, egyházak, 
és nem utolsó sorban a helyi önkor-
mányzatok és a megyei önkormány-
zat munkájára, együttműködésére. 
Ezzel indulunk az új évnek és ennek 
szellemében kívánunk békés, boldog 
és eredményes új évet minden felcsíki 
fizikai és jogi személynek!

Katona Melinda
Felcsík Kistérségi Társulás

száMot vetünk és tervezünk
-A Felcsík Kistérségi Társulás beszámolója és tervei- 

Fotó: Kristó Róbert



9

Egy kis baráti beszélgetés bent a kályha melegében min-
dig jól jön, főleg amikor kint a zimankós téli hideg és hó 
rányomja bélyegét az ember hangulatára. Már elég jól 
elmélyültünk a beszélgetésben, amikor kopogtak az ajtón, 
és félénken egy asszony lépett be a helyiségbe. Szenttamási 
volt, aki nemrég jött haza a kórházból és a házigazdát 
kereste. Nem volt biztos benne, hogy jó helyt jár-e, egy 
kissé félve adta elő jövetelének okát.

A szívélyes fogadtatás és kellő eligazítás hatással lehetett 
rá, mert a továbbiakban felszabadulva és bizalommal hall-
gatta a házigazda eligazító szavait. Többször megtörtént, 
hogy idegen kocsik álltak meg a faluban és érdeklődtek 
utána, sokszor a nevét sem tudták megmondani (nem is 
olyan könnyű megjegyezni), de ha bárkit megkérdeztek a 
faluban, és elmondták, hogy milyen ügyben járnak, nyom-
ban útbaigazították.

 Sokszor gondolkoztam, hogy honnan ez a gyógy-
növények iránti szeretete, érdeklődése, tudományosan 
megalapozott hozzáértése. Ilyenkor, télen inkább van 
lehetőség mindezekről beszélni, és azért csak beszélni, 
mert máskor, a kinti munka idején kevés alkalom adó-
dik az örökmozgó biológus tanár munkájáról érdeklődni. 
És, hogy ki Ő, a községben mindenki tudja. Biológiát és 
földrajzot tanított a karcfalvi iskolában, közben tanítvá-
nyait kirándulni vitte a természetbe, tanulmányi táboro-
kat szervezett a gyermekeknek, ahol még részletesebben 
megismertette az elméletben tanultakat.

Nem volt könnyű dolog az elég szerény természetű tanárt 
rábeszélni, hogy többet is áruljon el magáról, hisz termé-
szetesnek veszi, hogy aki falun él, az nem ülhet karba tett 
kézzel. Amint mondja, Koós Károly műépítész és író az 
eszményképe, aki  maga is falun élve gazdálkodott, még 
bivalyteheneket  is tartott, emellett újságot szerkesztett, 

könyvet írt.
Macalik tanár urat - miután 1967-ben a Kolozsvári 

Babeș-Bólyai Tudományegyetem biológiai szakát elvé-
gezte-, Karcfalvára helyezték. Akkor még a kincses város 
szülöttje maga sem gondolta, hogy e felcsíki falucska örö-
kös lakója marad. Ugyanis „egyszuszban” 43 évet tanított 
nyugdíjazásáig, azonosította magát falutársaival, közben 
lakást vásárolt és tovább dolgozva elérte közössége elis-
merését. Ez idő alatt több mint 14oo nebuló volt a tanít-
ványa, közülük sokan ma felnőve is szívesen emlékeznek 
vissza a vele közösen töltött évekre. Időközben tovább 
képezte magát, hisz érdeklődése a nővények, de főleg a 
gyógynövények iránt mindig ösztönözte újabb és újabb 
dolgok felfedezésére. Egyetemi könyvtárakban kutako-
dott, jó kapcsolatban volt Rácz Gábor és Csedő Károly 
marosvásárhelyi egyetemi professzorokkal, de Mircea 
Tămaș kolozsvári egyetemi professzortól is sokat tanult, 
akik segítették érdeklődési körének elmélyítésében.

Mindezek eredményeképpen fitóterápiai és gyógynö-
vény ismereti diplomákat szerzett, amelyek tulajdonkép-

pen feljogosítják őt a gyógynövények ismertetésének és 
azok használatának szakmai értékelésére, gyógyhatásuk 
ajánlására. Akik hozzá fordulnak, csak az orvos megál-
lapításai és a receptek figyelembe vételével tesz ajánlatot 
az illető betegség gyógynövényekkel történő enyhítésére. 
Vagyis, összehangolja az orvos által felírt javaslatokat a fitó-
terápia lehetőségeivel. Elég széleskörű az igény készítmé-
nyei iránt, többen érdeklődnek a gyógynövények mikénti 
felhasználásáról, de véleménye szerint a médiában elterjedt 
téves információk és tévhitek sokszor zavart okoznak az 
emberek fejében. Ezért is érezte, hogy szerény tudásával 
segíthet a különböző betegségek enyhítésében. Különben 
jó gombaszakértő is, nyáron az itthoniak többször kikérik 
véleményét azok helyes felismerésében.

Munkáját, tudását Magyarországon is elismerik, amit 
kitüntetései is bizonyítanak. Eddig számos előadást tartott 
az anyaországban és Erdély több településén, tanfolyamo-
kat szervezett, rádió-és TV adásokban beszélt a gyógynö-
vények felhasználásáról, a falubelieknek is tanfolyamokat 
szervezett, ahol ismertette és a gyakorlatban is bemutatta 
a környéken található gyógynövényekkel kapcsolatos 
tudnivalókat. Különböző hazai és külföldi folyóiratok-
ban több mint 6o írása jelent meg, de számtalan művészi 
értékű fényképet is készített és állított ki egy-egy jelentős 
alkalommal.

Munkalendülete nyugdíjasként sem lankad, mi több, 
kisebb területeket is bérel azért, hogy házi termesztésben 
olyan gyógynövényeket honosítson meg, amelyek vidékün-
kön kint a természetben nem találhatóak. Ilyenek például 
a bazsalikom, majoranna, kerti zsázsa, izsop stb. Reméljük 
ez a munkalendülete kora előrehaladásával sem lankad és 
megmarad mindannyiunk örömére.

Németh Szilveszter

tudását Mindenki jAvárA hAsználjA

riport

Fotó: Ádám Gyula
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Az orvosok általában háromféle alvászavart különböztetnek meg: elalvási 
nehézségek, átalvási nehézségek, valamint a rövid alvást, korai ébredést. 
Mindezek eltérően súlyosak lehetnek. Általában túlterhelés, pszichés problé-
mák, valamilyen betegség vagy egészségtelen életmód következtében alakul 
ki. Az alvászavar okozója lehet például a gyakori éjszakázás, az otthoni késő 
éjszakába nyúló munka vagy tévé nézés, a nyugalmat háborító zaj vagy a 
késő esti étkezés.

Az alvászavart kezelni kell, de az orvos véleménye nélkül nem szabad 
altatót szedni, mert ebben az esetben folyamatosan emelni kényszerül 
az adagot és így hozzászokik a gyógyszerhez. Az idős emberek gyakran 
panaszkodnak, hogy nem tudnak aludni, vagy nagyon korán ébrednek. 

Náluk ez a korai lefekvés természetes velejárója, nem betegség jele. Mindenképpen érdemes felderíteni az alvászavar 
okát, és ha szükséges,  változtatni kell az eddigi életmódón, vagy orvoshoz fordulni. (Családorvos, 2 csoport, 49-es 
kártya. NSZ)

AlvászAvAr

Ország szinten felháborodásokat váltott ki, főleg a 
vidéki gazdák körében  a kutyák kötelező mik-
rochipezése. Ez teljesen érthető, hisz az állam 

nem fedezi a költségeket, és 400 lej nyugdíjból kifizetni 
2-3 ház körül futkározó, az ember számára kedves, akár 
az utcáról megmentett kiskutyát, nem kis dolog. A chip, 
az oltási könyv valamint a veszettség elleni vakcina beszer-
zésének költsége miatt nem kevés összegről beszélünk. 
Egy kutya bechipezése és oltása legkevesebb 30 lej, ami 
bár rengetegnek tűnik az avatatlanok számára, a mögötte 
rejlő költségek és tevékenységek ismeretében nevetségesen 
kevés. A reális ár, amit több településen alkalmaztak  50 
lej. Bár a kutya nem haszonállat, mégis aki kutyát tart 
éppúgy kötelezettsége van mint a haszonállatot tartóknak, 
hisz erre is létezik törvény. Kár, hogy az állam erre nem 
ad pénzt.

Most mindenki felteszi a kérdést, hogy  
Gyergyószentmiklóson  miért ingyenes? A válasz, mert egy 
németországi állatvédő szervezet felvállalt minden költsé-
get, így a gazdáknak nem kell anyagilag hozzájárulniuk. 

Németek fizetik, vagy a gazdák, ez a művelet még az 
idősebb állatorvosoknak is életük leghálátlanabb munkája, 

ugyanis 
a chip 
beül-
tetése 
mellett 
rengeteg 
a papír-
munka, 
majd ezt 
követi a 
kutyán-
ként  
körülbelül 15 percet igénylő számítógépes nyilvántartóba 
való bevezetés. A kóbor kutyák problémáját persze ezzel 
sem látjuk megoldottnak, az utcán a gyereket továbbra 
sem a Mári néni 1 kg-os láncra vert fél kg-os kutyája fogja 
megharapni.   

Mindezek mellett 2015. februárjától szigorúan fogják 
ellenőrizni,  és a mikrochippel nem rendelkező kutyákért 
a büntetés 2.000 lejtől 5.000 lejig terjed.                             

Dr. Antal Lilla
körzeti állatorvos 

kötelező Mikrochip A kutyáknAk

A MEDVE a világ egyik legna-
gyobb szárazföldi ragadozója, ereje 
félelmetes és legendás. Igen sokféle 
dolgot elfogyaszt a gyökértől és a 
rovaroktól kezdve füvet, gyümölcsöt 
és más állatokat is. A fogaival meg-
ragadott állatot több száz méterre 
vonszolhatja. E rövidlátó, de rend-
kívül erős állat számára az ember is 
veszélyforrás, vagy néha zsákmány, 
mint ahogyan az most már az ősszel 

nálunk is bebizonyosodott. A 

farkastól eltérően, ahelyett, hogy 
egész évben aktív lenne, akár hat 
hónapig tartó téli álomba merülhet. 
Téli szállását általában egy északra 
néző lejtőn ássa ki, s ágakkal és leve-
lekkel béleli.

Őszre a medve testsúlyának néha 
a felét is zsír alkotja: ez lesz a téli 
„üzemanyaga”. A zsír az állati szer-
vezet legjobb energiaforrása, ezért 
mindent felfal, ami ehető. A téli 
álom idején az állat testhőmérséklete 

mintegy 5  C fokkal lehűl, a szíve 
lelassul, a zsír pedig fokozatosan 
elhasználódik az életben tartására. 
Nem alszanak mélyen, így félig-
meddig érzékelik, mi történik körü-
löttük, s ha megzavarják őket, akár 
azonnal is felébredhetnek. E gyors 
reakció miatt a medvebarlangot még 
télen sem tanácsos megközelíteni, 
vagy bolygatni. (NSZ)

AlvászAvAr
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Skandinávia alatt szűkebb értelemben Dániát, 
Svédországot és Norvégiát értjük, amelyekre jellemző a 
fejlett demokrácia, korrektség, pontosság, természetsze-
retet és tisztelet.

A Skandináv-félsziget Európa legnagyobb félszigete 
720.000 négyzetkilométer, magába foglalja Svédország 
és Norvégia szárazföldi részét, valamint Finnország északi 
részét. 

Dániát bár nem a Skandináv-félszigeten helyezke-
dik el, kulturális és történelmi öröksége miatt idesorol-
ják. Fővárosa Koppenhága, melyet 1107-ben alapítot-
tak, Skandinávia legnépesebb városa („Észak Párizsa”). 
Sétahajóról látható a nemzeti könyvtár fekete üvegépülete, 
az opera modern épülete, a királyi kikötő és a hableány 
szobra, amely a város jelképe, Anderson egyik mesehőse. 
Helsingor városában található a Kronbor kastély (Hamlet 
király vára), amely Észak-Európa egyik legjelentősebb 
reneszánsz vára, Shakespeare Hamlet című drámájának 
helyszíne, a világörökség része, de itt van a Roskilde kirá-
lyi koronázási és temetési székesegyház, amely szintén a 
világörökség része, valamint a híres 170 éves Carlsberg 
(Tuborg) sörgyár múzeuma, ahol végigkövethető a sörgyár 
története. Dániát a Koppenhágát Malmövel összekötő 
Oresund 2000-ben átadott hídon lehet elhagyni, amely 
egy 21 km hosszú kombinált közúti vasúti híd az Oresund 
tengerszoros alatt és fölött.

Svédország fővárosa Stockholm melynek közelében van 
Granna városa a Vattern tó partján. Stockholm a “vizek 
városa” “Észak-Velencéje” 14 nagyobb szigetre épült, 1634-
ben lett az ország fővárosa, Európa és a világ egyik leg-
szebb városa. Az óváros (Gamla Stan) a város legrégebben 
lakott része, egy szív alakú sziget és hídakkal kapcsolódik a 
szomszédos szigetekhez. 
Itt látható a királyi palota, 
az értéktőzsde, a lovagok 
háza, a székesegyház, 
valamint a vörös téglából 
épült városháza épülete, 
amely a város szimbóluma 
és aranytermében tartják 
a Nobel díj kiosztását 
követő bankettot.

Svédország máso-
dik legnagyobb városa, 
Göteborg, ahol érdemes 
megnézni a városházát, 
a tőzsdét és a Krisztina 
templomot. Elhagyva 
Svédországot és Dániát 
komppal át lehet kelni 
Európa kontinentális 
felébe, Németországba, 
ahonnan ugyancsak szép 
élményekkel térhet haza 
a világjáró turista. 

A fővárostól 65 kilométerre északon van a híres egyetemi 
város, Uppsalat, amely az ország egyházi központja, hatal-
mas evangélikus temploma, uralkodók és híres tudósok 
nyughelye. Az első skadináviai világhírű egyetemét 1477-
ben alapították, ahol sok híres tudós dolgozott, mint a fizi-
kus Celsius, a vegyész Bergelius vagy a botanikus Linne. 

Norvégia fővárosa Oslo és egyben az ország legnagyobb 
kikötője, amely az Oslo fjord északi része és erdőkkel borí-
tott hegyek között fekszik. Főbb meglátogatott látványos-
ságai: a Vöröstéglás városháza, a királyi palota, nemzeti 
opera, a vízre épített operaház, vikinghajók múzeuma, a 
Vigeland szabadtéri szobormúzeum. Az Északi tengerben 
feltárt hatalmas kőolaj és földgáz következtében Norvégia 
a világ egyik leggazdagabb országa. Trontheim városa az 
ország harmadik legnagyobb városa, fontos egyetemi köz-
pont, a viking időszakban az ország fővárosa volt. Legfőbb 
látványossága a Nidarus dóm, amelyet 1070-ben kezdtek 
el építeni, Szent Oláf keresztény király sírja fölé, nagyon 
díszes a szobrokkal ellátott főbejárati homlokzat. Bergen 
“a fjordok kapuja”  Norvégia legszebb városa, festői kör-
nyezetben hét hegy veszi körül, régebben az ország fővá-
rosa és királyi székhelye volt. Híres a színes rakházakká 
átalakított rakpart és az itt állandóan üzemelő halpiac. Itt 
élt és alkotott a hires zeneszerző Edvard Grieg. A Floien 
kilátópontról gyönyörű kilátás nyílik a városra, de innen 
a főváros felé haladva látható az 1250-ben épült Borgund, 
Norvégia legszebb árbóctemploma, majd a színesen kivi-
lágított, a világon leghosszabb, 25,4 km hosszú Laerdal 
közúti alagút is, amely felejthetetlen élményt nyújt az 
arrajárónak.

Gidró Vilmos és Magdolna

Helsingor, Hamlet kastély

csodálAtos skAndináviA

turistAkAlAuz
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Járat 
száma 

Csíkszereda Karcfalva Jenőfalva Balánbánya 

1 06:30 07:14 07:17 07:40 
2 07:15 07:59 08:02 08:25 
3 10:00 10:44 10:47 11:10 
4 11:00 11:44 11:47 12:10 
5 12:00 12:44 12:47 13:10 
6 14:30 15:14 15:17 15:40 
7 15:30 16:14 16:17 16:40 
8 17:00 17:44 17:47 18:10 
9 20:00 20:44 20:47 21:10 
10 23:30 00:14 00:17 00:40 

Járat 
száma 

Balánbánya Karcfalva Jenőfalva Csíkszereda 

1 05:10 05:33 05:36 06:20 
2 06:00 06:23 06:26 07:10 
3 07:00 07:23 07:26 08:10 
4 08:30 08:53 08:56 09:40 
5 10:00 10:23 10:26 11:10 
6 12:45 13:08 13:11 13:45 
7 14:00 14:23 14:26 15:10 
8 15:00 15:23 15:26 16:10 
9 17:00 17:23 17:26 18:10 
10 21:00 21:23 21:26 22:10 

 

A 2014-től érvényes autóbusz menetrend 

A 2014. december 14-től érvényes új vasúti menetrend 

Vonat 
száma 

Csíkszereda Karcfalva Gyergyószentmiklós Megj. 

4503 05:11 05:43 06:39 1 
4501 07:24 07:52 08:50  
4507 12:43 13:09 14:01  
4509 14:24 14:53 15:40  
4511 16:02 16:27 17:21  
4513 19:25 19:54 20:38  
4519 23:35 24:00 Marosfő 00:20  
Vonat 
száma 

Gyergyószentmiklós Karcfalva Csíkszereda Megj. 

4504 05:22 06:04 06:36  
4506 07:58 08:41 09:14  
4510 12:43 13:28 13:59  
4508 14:48 15:34 16:01  
4512 18:05 18:47 19:19  
4514 20:56 21:48 22:21  

 Nem közlekedik vasárnap és hétfõn1-nem közlekedik vasárnap és hétfőn
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Hónap Nap 
Karcfalva Jenőfalva 

Január 15, 29 16, 30 
Február 12, 26 13, 27 
Március 12, 26 13, 27 
Április 9, 23 10, 24 
Május 15, 28 16, 29 
Június 11, 25 12, 26 
Július 16, 30 17, 31 

Augusztus 13, 27 14, 28 
Szeptember 10, 24 11, 25 

Október 15, 29 16, 30 
November 12, 26 13, 27 
December 4, 17 5, 18 

 
• Májusban és decemberben az első gyűjtés péntek-szombatra esik, csütörtök-péntek helyett 

A szeMétszállítás progrAMjA A 2015-ös esztendőre

Ünnepi közkorcsolyázási program
Tekintettel a közelgő ünnepekre és a velük járó több szabadidőre, sikerült átszervezzük a jégprogra-
mot úgy, hogy 2014. december 21 - 2015. január 11 periódusban, visszatérünk a vasárnapi egy órás 
közkorcsolyázásra minden község számára. 

A programot az alábbiakban közöljük:

Dátumok: 

december 21, 28
január 4, 11

Időpontok: 

11.00-11.50 Karcfalva
12.00-12.50 Domokos
13.00 - 13.50 Szenttamás
14.00 - 14.50 Dánfalva
15.00 - 15.50 Madaras
16.00 - 16.50 Rákos
17.00 - 17.50 Madéfalva
18.00 - 18.50 Csicsó

Az ünnepek után, ha Gyergyóban elkészül a jégpálya, megpróbálunk megmaradni ennél a rendszer-
nél, kivéve azokat a hétvégéket, amikor utánpótlás magyar bajnokságot vagy felnőtt román bajnoksá-
got kell szervezzünk.      

A jégpálya vezetősége
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Azt mondja egy tanulságos mondás, hogy a siker titka 
nem az, ha valamit/valakit megszerzel, hanem az, ha 
meg is tudod tartani. Három év működés után bátran el 
merjük mondani, hogy maximálisan egyetértünk ezzel 
a mondással, hisz elérkeztünk egy olyan pontra, amikor 
azt mondhatjuk, hogy stabil a jégpálya élete, de azt is 
tisztán látjuk, hogy van még munka bőven, hogy ezt az 
állapotot meg tudjuk tartani.

Ritkán tapasztalható összefogásnak köszönhetően 
működik a Felcsíki Műjégpálya és a Felcsík SK, és 
nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sok helyen pél-
daértékűnek és sikertörténetnek tartják a jégpálya és a 
hozzá tartozó aktivitások működését.

Az elmúlt évben szűkös lett a kicsiny otthonunk, 
mivel a még mindig nem működő bukaresti jégpálya 
hiányában, továbbra is nálunk táborozik a fővárosi kato-
nacsapat. Sőt mi több, a gyergyószentmiklósi jégpálya 
feljavítása miatt, mi adtunk otthont a gyergyói jeges 
sportoknak is. Nem kevés fejtörést okozott ez a helyzet, 
de szerencsére sikerült viszonylag konfliktus mentesen 
megoldani az adódó problémákat, és a nehézen már túl 
vagyunk. 2015. januárjától hazatérhetnek a gyergyóiak, 
így mi is visszazökkenünk az eredeti programtervünk-
höz, ami kapcsán visszatérnek a rendszeres közkorcso-
lyázások és a községek ingyenes jéghasználata is.

Volt jó oldala is a zsúfoltságnak, hisz rengeteg után-
pótlás és felnőtt jégkorong mérkőzést láthatott a felcsíki 
közönség és volt egy sajnálatos „jegyár” probléma, amit 
megpróbáltunk mihamarabb kijavítani és megvédeni a 

felcsíki emberek jogait. Mindenből rengeteget tanultunk 
és tudjuk már, hogy a jövőben megkötendő szerződések-
nél még milyen szempontokat kell figyelembe vegyünk.

Kívánunk mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag új évet és várunk minden sportolni 
vágyót és szurkolót a Felcsíki Műjégpályára.

Hajrá Karcfalva, hajrá Jenőfalva, hajrá Felcsík !

Nagy Attila
pályamenedzser

December 5-én Budapesten a Művészetek Palotájában ünnepélyes keretek között vette át Barabási-Al-
bert László karcfalvi születésű világhírű fizikus, tudós, kutató a Prima Primissima díjat, amelyet a magyar 

tudomány kategóriában nyert el. A most már Amerikából hazatért, és Budapesten élő hálózatkutató tudós a 
csíkszeredai Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem mesterképzője után a 
Bostoni Egyetemen tudományos fokozatot szerzett.

Hasonló díjat kapott a Magyar népművészet és közművelődés kategóriában a 91 éves, csíkrákosi születésű 
Sárosi Bálint néprajzkutató is. (NSz)

sikeres A Műjégpályánk Működtetése



15

Idén tűzoltani hála Istennek csak egyszer kellett 
összegyűlnünk, mégis történt pár dolog amit érdemes 
megemlíteni.

Májusban alakulatunk kapott 20 rend ruhát, amit 
versenyeken, összejöveteleken tudunk használni.

Ezúttal meg szeretnénk köszönni a karcfalvi és jenő-
falvi közbirtokosságoknak, hogy pénzbeli hozzájárulá-
sukkal segítettek a ruhák megvásárlásában.

Június 13-án részt vettünk a Maroshévízen megszer-
vezett megyei versenyen. Mivel versenyzőinkből páran 
külföldön vállalnak munkát, néhányan pedig egyete-
men vannak, alig sikerült összeállítani egy 7 fős csapa-
tot: Albert Alfonz, Farkas László, Erőss Szilárd, Péter 
Szabolcs, Lukács Botond, László Csaba, Nagy József. 
Erőfeszítésünk nem volt hiábavaló, hisz egyéni ver-
senyszámban első helyezést értünk el Albert Alfonz és 
Farkas László kitűnő szereplésével, összetettben pedig 
harmadikok lettünk.

Október 11-én részt vettünk a “Felcsíki Vándorkupán”, 
ami idén Madarason volt megtartva. Ezen a rendezvé-
nyen versenyeztek: Albert Alfonz, Farkas László, Lukács 
Botond, Biró Zsolt, Gegő Szabolcs, Péter Zsombor és 

Kovács Csaba.
Itt egyéni versenyszámban második, összetettben 

pedig harmadik helyezést értünk el.
Október 28-án  a Benes Zoltán tulajdonát képező csűr 

oltásán vettünk részt.
A tűzesetet követően adománygyűjtést szerveztünk 

a község területén, a karcfalvi tűzoltók Karcfalván, a 
jenőfalviak Jenőfalván.

A gyűjtés folyamán összegyült 8445 lej, amiből 5767 
lej Jenőfalván, 2678 lej Karcfalván. Ezt az összeget a 
polgármester, az alpolgármester és a gyűjtésben részt-
vevő tűzoltók jelenlétében átadtuk Benes Zoltánnak.

A károsult és a magam nevében szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik adományukkal segítettek a 
megégett épület rendbehozásában, valamint a tűzoltók-
nak, akik összegyűjtötték az adományokat.

Jövőben szeretnénk minél gyakrabban összegyűlni 
gyakorlatokon, versenyeken, rendezvényeken, de tűz-
oltás alkalmából annál ritkábban.  

Nagy József-Lóránt
katasztrófavédelmi felelős

jó évet zártAk tűzoltóink

Olyan szép, mint a kívánat = nagyon szép, igen 
szemrevaló.

*
Megindult az egere = látszik, hogy már lábadozik, 

jobban van, mert tréfál, pajkoskodik.
*

Jaj nekem, egyedül, senki se hegedül = a házastárs 
nélküli vagy általában a magányos élet sivárságának 
jellemzése.

*
Előbb felébredt, mint az ágy = nagyon korán 

felébredt.

Ott van, ahol a faggyú terem = semmivel sem jutott 
előbbre, nem ért el semmit.

*
Csalással disznó sem hízik = csalással nem lehet 

boldogulni.
*

Felhúzzuk a nagy csizmát = teljes erővel hozzálá-
tunk valamihez.

*
Olyan, mint a kölcsönkérés = nagyon hitvány, csúf 

vagy rossz, barátságtalan, mogorva, ellenszenves 
(ember).

szólások, Mondások
(Régi kalendáriumokból tallózva)
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A lapszám 
megjelenését 

támogatták a karcfalvi 
és jenőfalvi 

közbirtokosságok, va-
lamint a Helyi Tanács

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

A rejtvény fő 
sorában (vízsz. 1.) 
a következő vicc 
poénja olvasható:

- Milyen csinos 
kutyád van! – dicséri 
egy férfi az isme-
rőse mellett lépkedő 
kutyát.

- Ez egy 
rendőrkutya.

- Tudd meg, nem 
is látszik rajta.

- Még szép!... 
(poén a rejtvényben).

Vízszintes: 6. 
Gyomnövény. 11. 
A vizek városa. 12. 
Középkori udvari 
lovagköltő. 14. 
Keserű anyagok 
(orv.). 16. Ír filozófus 
(Johannes Scotus). 
17. …Witt; német műkorcsolyázónő volt. 
19. József Attila verse. 20. Arany (sp.). 21. 
Útnak ereszt. 23. …poetica; költői hitvallás. 
24. Rókabunda! 25. Lyukas fog meggyógyí-
tása. 27. Római 2. 28. A zsidó étkezési sza-
bályoknak megfelelő. 29. Légcsövi megbete-
gedés. 31. A kályha sütője. 32. Luxemburgi, 
svéd és spanyol gkj. 34. A K-vitamin „atyja” 
(Carl Peter Henrik). 35. Cseh teniszező v. 
(Petr). 37. A Nap látszólagos mozgása sze-
rint meghatározott négy fő irány egyike. 40. 
Telekvég! 41. „... név megint szép lesz,/ Méltó 
régi nagy hiréhez” (Petőfi). 43. Kecskefej! 44. 
Régi súlymérték. 46. ...-onnan; mindenfelől. 
47. Kamionjelzés. 48. Korai gyümölcs. 50. 
Shakespeare színműve. 52. Napernyő (rég.). 
54. Nem vall be. 55. Kielégítő mennyiségű. 
57. Fekete „gólya”. 58. Rejtőzik. 

Függőleges: 1. Benini hegység. 2. 

Orosz eredetű női név. 3. Vályú. 4. Scarlett 
O’Hara birtoka. 5. Oda-vissza: férfinév. 6. 
Becézett Ibolya. 7. Megszólítási forma. 8. 
Német-lengyel határfolyó. 9. A Hold Föld 
körüli mozgását szemléltető készülék. 10. 
Oriják költő (ARAKSIT). 13. Hölgyeim 
és …! 15. A Kos csillagkép latin neve. 18. 
Mikroprocesszor-márka. 22. Részben ket-
téhajlik! 25. Mellkasi csont. 26. Magas, 
karcsú. 28. Kerület (röv.). 30. Méhcsapat. 
31. A négy világtáj egyik őre az óind mito-
lógiában. 33. Répát ritkít. 35. „Beszél” a 
gólya. 36. Vonatkozó névmás. 38. Oktat. 
39. Nagy dőlésszögű. 42. Idegen férfinév. 
43. Ruanda fővárosa. 45. Katonai gyakorló-
tér. 47. Nyílvesszőtartó. 49. Húsdarabokból 
készült étel. 51. Helyező, tevő. 53. Három 
zelóta! 56. Gyilkol.  

MicsodA kutyA

Községünkben működik a 
Csíkszeredai Mikó Hitelszö-
vetkezeti Bank egyik mun-
kapontja az Állomás utca 191 
szám alatt.

A Mikó Hitelszövetkezeti 
Bank az egyetlen olyan Har-
gita megyei bank, amely helyi 
tőkével működik, részvényesei 
Hargita megyei fizikai szemé-
lyek. Jogutódja a régi Hitelszö-
vetkezetnek.

A bank szolgáltatásait fizi-
kai személyek, cégek és intéz-
mények egyaránt igényelhetik 
(lejben), amelyek között lehet: 
hitelfolyósítás, betétbiztosítási 
alap által védett bankbetétek, 
számlanyitás és vezetés, APIA 
számlák nyitása és vezetése. 
Számlafizetési lehetőségek – 
Telecom, Electrica, E.ON Gaz, 
Hargaz, Cosmote, Orange, 
RSC&RDS, Avon, Digi, Ast-
ra, ING asigurări, Europfarm, 
Grawe Life. Pénzfelvételt, vagy 
pénzküldést is lehet eszközölni 
a WESTERN UNIONon ke-
resztül. 

A Mikó Hitelszövetkezeti 
Bank előnye, hogy bemutatnak 
több fajta hitel/betét konstruk-
ciót, segítenek az ügyintézés 
zűrzavaros útvesztőjében, vala-
mint lehetőség van a mezőgaz-
dasági támogatásokhoz szükség 

APIA-s számla nyitására is.
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