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Fontos tevékenység a Felcsíki Műjégpályán

últ év májusában alakult
a Felcsík Sport Klub.
Alapító tagjai a 8 felcsíki
község valamint Csíkszereda. Célja a
Felcsík kistérségben élő gyerekek bevonása a jeges sportok világába három
szakágban: jégkorong, műkorcsolya és
kispályás gyorskorcsolya.
Első évben a cél a megerősödés és
a megszervezés volt, próbáltunk minél
több szakembert bevonni és minőségi
munkát végezni. Az első lépés egy korcsolyaoktató program volt, ahol a már
korcsolyázó, sportoló gyerekek mellé
próbáltunk olyan jó képességű óvodás
és kisiskolás gyermekeket bevonni,
akik nyitottak voltak a jeges sportok
iránt. Ennek köszönhetően, viszonylag
hamar kezdtek az eredmények is jelentkezni. Több mint száz gyerek kezdett
el sportolni az SK színeiben a fent
említett három sportágban kilenc edző
irányításával.
A leglátványosabb eredmények egyértelműen a jégkorongban jelentkeztek,
de közel egy tucatnyi gyerek jelentkezett
a műkorcsolya és a gyorskorcsolya edzésekre is. Jégkorongban sikerült korosztályos csapatokat indítani az U12, U10
és U8-as Erdély Ligában, és büszkén
elmondhatjuk, hogy idény vége fele nem
csak méltó ellenfelek lettünk, hanem

kezdtünk felülkerekedni az ellenfeleken is. A 2013-2014-es idény végén a
nemzetközi jégkorongban is bemutatkoztunk,
minden korosztállyal
nemzetközi tornákon vettünk részt, ahol dobogó
helyezéseket értünk el,
magunk mögé utasítva
olyan erős múltú jégkorong csapatokat mint
Dunaújváros, Miskolc,
Nagytopolcsány,
Olimpia
Ljubjana,
Csíkszereda ISK és
Gyergyószentmiklósi
ISK. Ennek köszönhetően felfigyelt a Magyar
Jégkorong Szövetség az egyesületünkre,
és amikor kérvényeztük, hogy a 20142015-ös idénytől részt vehessünk a
Magyar Bajnokságban az U12-es korosztályban, mindenki ránk adta a voksot. Nagy sportdiplomáciai sikernek
könyveljük ezt el és örülünk, hogy
ilyen rövid időn belül, ekkora lépéseket tettünk az élvonal fele. Ami viszont
még nagyobb boldogsággal tölt el az,
hogy tizenkét Magyarországi egyesület
utazik Erdélybe egy-egy hétvégi fordulóra, és ezeknek a fordulóknak legalább
kétharmadát a Felcsíki Műjégpályán
szervezünk. Ez
azt jelenti, hogy
majdnem minden
második hétvégén
három napon át
U12-es meccsektől zúg a csarnok.
Terveink szerint
minden forduló.
egy felcsíki község
nevét kapja.
Két kupán is
túl vagyunk már,
az első körben a
Győri ETO HC

volt a vendégünk a Csíkszentdomokos
Kupán, a másodikban pedig a KMH

Budapest a Csíkszenttamás Kupán.
Büszkén elmondhatjuk, hogy mindkét
egyesület érezte és hálás volt a székely
vendégszeretet miatt. A következő forduló november 14-16 között zajlik, és
Csíkjenőfalva nevét fogja viselni.
Ritkán van lehetőségünk megköszönni mindenkinek amit tett és tesz
a Felcsíki Műjégpálya és a Felcsík Sk
érdekében. Mintaértékű összetartás van
ebben az esetben és ennek köszönhető
az, hogy a jégpálya országszerte elsőnek
nyitja és utolsónak zárja a kapuit, és a
sportolói eredmények is csak azt mutatják, hogy van értelme egy ilyen intézménynek és támogatni kell továbbra is
ezt az aktivitást.
Köszönjük a Felcsíki községek vezetőinek, a közbirtokosságoknak, az iskoláknak és Mindenkinek aki bármit is
tesz a működés és a fejlődés érdekében !
Külön köszönjük Kelemen
Hunornak, hogy a Felcsíki Műjégpálya
megépült, és működik ! Hajrá Hunor !

Nagy Attila
pályamenedzser
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Imádkozzunk halottainkért
magadnak nagyon helyesen
dönt: 10-est, 8-ast, esetleg
4-est.
A személyi ítélet alapján a
lélek három féle állapot /nem
hely/ egyikébe juthat:

M

inden évben 1 nap,
-november másodika-, a
halottaké. Értük imádkozunk, sírjaikon gyertyát gyújtunk a
feltámadásba vetett hitünk jeleként.
Egészen természetes, hogy ebben
a rövid írásban eszkatalogikus /végső/
dolgokkal foglalkozunk, azaz mi történik a halál után. A Szentírásban
meglehetősen keveset olvasunk arról
az országról, amelyet a Mennyei Atya
az őt szeretőknek a világ kezdete óta
készített.
Anyaszentegyházunk az alábbiakat tanítja a halál utáni léttel
kapcsolatban:
I. Személyi ítélet: A lélek, miután szétválik a testtől, azaz beáll
a halál- megjelenik személyi ítéletre
a Teremtő előtt. Ott megítéltetik földi
élete és lelkiismerete alapján. Itt nem
holmi bíróságra kell gondolni, ahol
a bíró Isten és vannak ügyvédek és
ügyészek. Nem is úgy kell elképzelni,
hogy vannak piros meg fekete pontjaink és azok arányában kapunk jó vagy
rossz ítéletet. Egyes hittudósok azt
tanítják, hogy a lélek Teremtője előtt
egy szempillantás alatt átlátja egész
földi életét és maga mondja ki az ítéletet. Azt, amit érdemel. Valahogyan
úgy, mint a diák, akire rábízza a tanár
a minősítést, hogy milyen jegyet adnál

1. Kárhozott lelkek állapota. Ebbe az állapotba azok
a lelkek jutnak, akik földi életükben nem szerettek senkit.
Sem Istent, sem embert, csak
saját magukat. Aki ebbe az
állapotba jut, az végleges, mert örökké
tart és ő maga akarta így.
Miben áll a szenvedés ebben az
állapotban? Elsősorban a magányban, hisz földi életében így élt. Nem
lehet Isten jelenlétében és más lelkek
jelenlétében sem. A tudat, hogy ez az
állapot soha nem ér véget. A tudat,
hogy ezt az állapotot ő maga akarta.

nagyon szeretett. Semmiben nem lesz
hiányunk, mert valaminek a hiánya
okozza a boldogtalanságot.
Végülis csak a tisztító lelkek állapotában lévő lelkekért lehet imádkozni, hogy minél hamarabb üdvözüljenek. Mégis, miért imádkozunk
minden elhunytért? Azért, mert
senkiről sem tudjuk teljes bizonyossággal, hogy lelke halála után melyik
állapotba jutott.
II. Utolsó ítélet: a világ végén,
Jézus második eljövetelekor következik be. Tudományos megfogalmazása:
PARUZIA.
Hogy mikor lesz? Nem tudjuk. Az
bizonyos: ennek a világnak /civilizációnak/ előbb-utóbb vége lesz. Hogy
természeti katasztrófa, vagy maga az
ember lesz az okozója? Szintén nem
tudjuk.
Amikor a világ vége bekövetkezik,
akkor lesz a halottak feltámadása.
Feltámadnak új testben. És a lélek
egyesül a új testtel. Ekkor következik
be az Úr Jézus második eljövetele,
mely hatalomban és dicsőségben történik. Az eljövetelt követi az utolsó
ítélet. Megszűnik a tisztuló lelkek állapota. A feltámadottak két csoportra
oszlanak: 1. üdvözültek tábora, 2. kárhozottak tábora. Ez a két állapot már
végleges. Örökké tart.

2. Tisztuló lelkek állapota. Ebbe
az állapotba azok a lelkek jutnak,
akik földi életükben szerették ugyan
Istent és embertársaikat, de emberi
gyarlóságuk és önszeretetük miatt
néha megbántották a Teremtőt és
felebarátaikat. Miben áll a szenvedés
ebben az állapotban? Ugyanaz, ami
a kárhozott lelkek esetében, azzal
a különbséggel, hogy szenvedésük
ideig tartó és büntetésük letöltése után
üdvözülnek. Ezekért a lelkekért lehet
Ez a mi hitünk. Bizonyosságot,
és kell is imádkozni, hogy szenvedéseik mihamarabb megszűnjenek és majd halálunk után tapasztalunk meg.
üdvözüljenek.
Addig is erősítsenek a Szentírás szavai, amit az örök boldogságról mond:
3. Üdvözült lelkek állapota. Ebbe ,, .... szem nem látott, fül nem hallott
az állapotba azok a lelkek jutnak, és embernek szíve meg se gondolt,
akik kegyelmi állapotban, bűntele- amiket Isten készített az őt szerenül halnak meg. Ez az állapot végle- tőknek. ,, 1Kor 2,9-10
ges és örök. Mi okozza az örök boldogságot? Az, hogy a teremtmény /
Farkas Árpád, plébános
mi magunk/ együtt van Teremtőjével
és azokkal, akiket földi életében

Díjazták a templom felújításának tervezőit
A Román Építészkamara által szervezett építészeti megmérettetésen az épített kulturális örökség kategóriában a karcfalvi-jenőfalvi templom és torony felújítása is kategóriadíjas lett, amely a különböző szakértők
együttműködésének köszönhette elismerését. A zsűri az alaposan és tudományosan előkészített tervezést méltányolta, értékelve a régész, falkutatók és építők hozzáértő közös munkáját.
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Egymillió csillag a szegényekért

z Egymillió csillag a szegényekért akció 1998ban Franciaországból indult, hogy meghódítsa
az európai kontinenst. 1999 karácsonyán elsőként Spanyolország, Németország és Svájc csatlakozik a
kiemelkedő programhoz.
A Caritas Europa 2005-től,
a Caritas Internationalis
pedig 2006-tól vesz részt
önállóan ezen szolidaritásakcióban. Az „egymillió
csillag” akcióban ma már
15 ország vesz részt évről
évre.
Az akció célja minden országban közös: az
összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének erősítése.
Figyelemfelhívás a társadalom peremére szorultak
felé.
A régiek úgy tartották:
valahányszor lehull egy csillag, meghal valaki a Földön.
És valahányszor fellobban egy csillag fénye, szeretet gyúl
egy emberi szívben… Ezt a fényt hivatott jelképezni ez a
kis gyertya. És minden egyes gyertya a Karitász kiáltása
az elesettekért, az idősekért, a betegekért, a rászorultakért.
Minden egyes meggyújtott gyertya egy vallomás a másikért. Felebarátunkért. Szimbólum, a szükséget szenvedő
embertársért.

(Forrás: www.karitasz.hu)

Már hagyományosnak számít, hogy a romániai Caritas
szervezetek minden év októberében megszervezik az
Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akciót:
mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret, ahol minden egyes meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel. Lehetőség mindenki számára, hogy egy-egy

gyertya meggyújtásával és pénzbeli adományával láthatóan
is kifejezze: minden nehézség ellenére, fontos számunkra a
közösségünk és érdekel bennünket a szegény emberek sorsa.
Idén Csíkkarcfalván negyedszer gyúltak a fények a
szolidaritás érzésének erőssítésére. Sajnos az eső hátráltatta az eseményt olyan
szempontból, hogy kevesen látogattak a helyszínre
községünkből. Guzrány
Aranka területi csoportvezető köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Farkas
Árpád helyi plébános urat,
hogy áldását adja a csillagokra (azaz a gyertyákra)
és néhány különösen kedves gondolattal növelje az
esemény színvonalát. Ezt
követően a „Mártonffy
György” Általános Iskola
VI. osztályos tanulói adták
elő rövid műsorukat, András Teréz Ottilia vezetésével.
Végül, de nem utolsó sorban a Szent Ferenc Alapítvány által
működtetett Napközi Otthon csoportja az alkalomhoz illő
versekkel és énekekkel kedveskedett a jelenlévőknek Gyenge
Annuska és Szőcs Annamária közbenjárásával. A felcsíki
falvakban tevékenykedő 17 otthoni betegápoló várta szeretettel az adományozókat és adta a gyertyát cserébe, hogy
mindenki a megjelölt helyre tehesse, a csillag kialakításához.
A helyszínen 95 résztvevőt regisztráltak a Caritas munkatársai, a perselyben elhelyezett végösszeg pedig 525 lej.
Ezekből az adományokból több nehéz sorsban élő család és
egyedül élő idős személy részére készítenek élelmiszercsomagokat, így teszik szebbé a karácsonyi ünnepüket.
Jövőre figyeljünk erre a kezdeményezésre, és ha tudunk
segítsünk embertársainkon!

Régi időkre emlékezünk
Ez év október 9-én volt 7o
éve, hogy 1944. őszén a karcfalvi
vitéz BÁLINT ISTVÁNT a vasgárdisták a két temető közötti oldalon
agyonlőtték.
Erre emlékezve, a
Történelmi Vitézi Lovagrend
Székely Törzs tagjainak egyedülálló szervezésében november 22-én
az elhunyt sírhelyén (nagytemető)
a lovagrend tagjai ünnepélyes
keretek között kopjafát állítanak,
illetve avatnak. Ezt megelőzően

délelőtt 1o órakor templomunkban szentmisén vesznek részt
rendtársai, utódai és falubeliek
az elhunyt emlékére.
Az eseményen jelen
lesz Lázár Elemér, Országos
Törzskapitány, a rendet jelképező
öltözetben pedig az országos és
helyi vitézi rend tagjai, valamint
más meghívottak.
(Németh Sz.)

Kozma Anna
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Tarthatatlan helyzetek...
Az embernek alapvető igénye van
a szépre és a jóra. Azonban hiába
szép valami, ha nem rendezett, ha
nem tiszta. Az emberek legnagyobb
része igyekszik, hogy szép, rendezett
otthona, udvara legyen.
A polgármesteri hivatal is arra
törekszik, hogy a község minél tisz-

tább, rendezettebb legyen. Ennek
legújabb példája Karcfalva központjának felújítása, ami Uniós forrásból,
és a Karcfalvi Larix Közbirtokosság
segítségével valósult meg.
De számomra teljesen érthetetlen,
hogy a frissen megsepert térkövön a
központban hogyan gyűlhet minden
nap szemét? Eddig azt hittem, kevés
a szemetes, amelyeket a központban
helyeztünk el (eddig így is volt), de
már látom, hogy hiába van 20 méterenként szemetes, úgyis az emberek a földre dobják el a szemetet.
A "Tej, kifli program" az iskolában
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a
község utcáin több legyen az eldobott
csomagoló anyag. De az üzletekből
származó rengeteg eldobott chipses
zacskó, fagyis papír, üdítősüveg,
cukorkás nejlon is a község összképét rontja. Ugye, ezeket a gyerekek dobják el, hisz ők fogyasztják
tartalmukat. Azonban mi, felnőttek
is hozzájárulhatunk ennek megfékezéséhez, ha megszólítjuk azt
a gyermeket, hogy "a szemetesbe
dobd azt a zacskót!", vagy "ne dobd
el az utcán!" , ne adj' Isten "vedd fel
az eldobott papírt!" Fontos lenne,
hogy otthon is mindennapos téma
legyen, csakúgy, mint az iskolában
a környezetszennyezés és a község

tisztántartása.
Most azt mondhatnák, hogy a
hivatal szedesse össze a szemetet.
A hivatal természetesen igyekszik
összeszedetni, de az az öt szociális
segélyben részesülő személy nem
tudja az egész községből összeszedni
az eldobott szemetet! Hetente többször is
összegyűjtik a
szociális
munkások,
de nagy
segítség
lenne, ha
kevesebb
eldobált
hulladékot
kellene
összeszedjenek, hisz ezidő alatt más, hasznosabb
munkát is végezhetnének!
A szemetelésből a gyerekek mellett a felnőttek is nagy mértékben
kiveszik a részüket. Meglátszik ez a
községen átfolyó Olt folyó és Székaszó
patakok medrén. Elképesztő men�nyiségű flakon és egyéb hulladék
özönlik nap-mint nap a vízben.

bizonyítani lehet a szemét tulajdonosának kilétét, 1000-től 2000-lejig
terjedő pénzbírságra számíthat.
Ha már szemét, akkor beszéljünk kicsit annak gyűjtéséről, és
elszállításáról is! Sajnos a jelenlegi
rendszernek vannak hiányosságai.
Jelenleg is azon dolgozunk, hogy
tökéletesítsük, és minél igazságosabb legyen a lakókkal szemben. Ha
bárkinek ötlete, vagy javaslata van a
szemételszállítási rendszerrel, illetve
annak díjmegállapításával kapcsolatban szívesen fogadjuk.
A jelenlegi rendszer alapján a
községben lakhellyel rendelkező
2688 személy között van elosztva
az előző évben a községből elhordott szemétmennyiség díja. Ez az
összeg személyenként jelenleg 58
lej egy évre. Ezzel az a gond, hogy
a 2688 személyből nagyon sok nem
tartózkodik itthon, vagy csak időszakosan. Ezek a személyek mivel nem
szemetelnek itthon, vagy csak keveset, nem akarnak szemétdíjat fizetni.
A gond csak az, hogy ha nem fizetik ki a részüket, nincs aki helyettük
kifizesse, így tartozás halmozódik
fel az AVE Huron Kft. felé.
Sajnos nincs aki ellenőrizze, hogy
az illető személy itthon tartózkodike, úgyhogy ezeknek a személyeknek

A mezei
és erdei
utak
mentén
is rengeteg
hulladékot találunk.
Van aki
nagy
tételben
szen�nyezi a
környéket, ezt
bizonyítja a
napokban a jenőfalvi határban megta- is kötelező módon ki kell fizetniük a
lált szekérnyi hulladék! A törvény szemétdíjat!
Akinek november 13-ig nem lesz
lehetővé teszi ezeknek az egyénekkifizetve
a családjában legalább egy
nek a büntetését, és ha bármivel
(folytatás az 5. oldalon)
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(folytatás a 4. oldalról)

személyre a díj, annak 13-án és
14-én a kapuja elől nem szállítják el
a szemetet!
A polgármesteri hivatal szelektív hulladékgyűjtési kampánya
folytatódik, amibe ezidáig több mint
százan kapcsolódtak be! Sajnos azonban nap mint nap láthatjuk, hogy sok,
a polgármesteri hivataltól pár lépésre
lakó személy a szemétszállítás napján
műanyag flakonnal tele szemetesük
mellé további flakonnal tele zsákokat raknak ki. Ezeket a flakonokat
igazán behozhatná a hivatalhoz, és
annak értékét levonnánk a következő
évi szemétdíjából. Praktikus dolog,
kérem használják minél többen!
Szót kell ejtenem még az
építkezési anyagok és mezőgazdasági
gépek közterületen való tárolásáról is!
Ez főleg Jenőfalvára jellemző. Az Olt
mentén, Árokközt és más tágasabb

tereken sokan tárolnak nem odavaló
tárgyakat. Ezek rontják a község összképét, és árvíz esetén akadályozhatják
a gyors beavatkozást. Megkérek mindenkit, igyekezzenek ezeket a gépeket
és építkezési anyagokat eltávolítani a
közterületekről, sőt, a kapuk és kerítések elől is!
Az idén sok probléma volt még
a tarlóégetéssel. A jó szénatermés
mellett nem sokan hasznosították a
szalmát, többségük elégette. Persze
ez nem csak Karcfalván és Jenőfalván
történt így.
Mivel nagyjából egy hét alatt
égette el a szalmáját mindenki a
levegő szennyezettségi szintje rohamosan megnövekedett, amit észlelt
a Környezetvédelmi Ügynökség, és
felszólította a polgármesteri hivatalt,
hogy azonosítsuk be azokat a személyeket, akik elégették a szalmát!

Ezeket a személyeket összehívtuk, és
az Ügynökség munkatársai tájékoztatták őket, hogy a tarlóégetés szigorúan tilos!
Az idén nem büntettek meg senkit, de a jövő évtől ez lesz a következő lépés, és kötelezni fogják a
polgármesteri hivatalt is, hogy pénzbírságot rójunk ki a szalma- illetve
tarlóégetőkre! Ezért kérem a község
lakosságát, hogy ne adjanak okot a
büntetésre!
Ezek a problémák mind-mind
orvosolhatók, csak egy kis odafigyelés és akarat szükséges hozzá. Így
szebbé tehetjük községünket, egészségesebbé környezetünket, és hosszú
távon javíthatjuk egész életterünket!
Ne sajnáljuk hát a fáradságot!

Szőcs László alpolgármester

Felhívások
A Karcfalvi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a olvasókat, hogy a lakosság 25 %-a még
nem fizette be az ez évi adóját! Október 1-től napi 2 %-ot kamatozik az adó, úgyhogy érdemes
mielőbb kifizetni!
Még rosszabb a helyzet a szemétdíj esetében! A lakosság 45 %-a még nem fizette be a szemétdíját az idei évre. De a tavalyra is vannak tartozók!
Ezennel felszólítjuk az elmaradottakat, hogy sürgősen törlesszék adó- és szemétdíjhátrálékukat, ellenkező esetben november 13-án és 14-én nem szállítják el az elmaradottak szemetét
A Karcfalvi Polgármesteri Hivatal szelektív hulladékgyűjtési programja továbbra is
működik!
Hozza be hulladékát csütörtökönkét, és mi
levonjuk a következő évi szemétdíjából!
A következő árakon értékesítheti szelektív
hulladékát:
Karton, papír, makulatúra (mindhárom külön
gyűjtve) - 0,15 ron/kg
PET palack (flakon) - 0,50 ron/kg
Műanyag gyümölcsösláda, italosrács - 0,80
ron/kg
Alumínium sörösdoboz - 1,50 ron/kg
Egyéb fém sörösdoboz, konzervesdoboz - 0,40
ron/kg

Elektronikai hulladék - 0,10 ron/kg
Üveg - ellenérték nélkül átveszik
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Csíkkarcfalvi HARVÍZ hírek
A HARVíz RT a Hargita megye víz és szennyvíz köz- ROTRAN konzorcium végzi, amelynek kivitelezése során a
műrendszereinek bővítése és felújítása című projekt keretén belül Csíkszenttamáson található víztisztitó kapacitása 17 l/s-ról 37 l/sCsíkkarcfalva és Jenőfalva területén a következő munkálatok zaj- ra bővül, és épülni fog többek között egy új adminisztratív- illetve
lottak az elmúlt időszakban:
tehnológiai épület, valamint egy 400 köbméteres víztartály.
1. A Víz- és szennyvízhálózat bővítését a HIDROTRAN Ugyanez a projekt keretén belül egy 7040 méter hosszú, 185-225
– IMPEX AURORA konzorcium végzi, melynek befejezésekor mm átmérőjű új szállítóvezeték is lefektetődik, ami a Feneketlen
8291 méter ivóvíz-, 6904 méter csatornahálózat, 14 pompaállo- Tónál található tisztítótól a Csíkdánfalva határában levő víztisztimás és 2108 méter nyomóvezeték lesz működőképes, 354 víz-, il- tóig terjed, útközben érintve a Jenőfalvi vízházat is.
letve 303 csatornaA szállítóvezeték
bekötés lesz átadva
kiépítését Csíkdána község területén.
falváról kezdte meg
Mivel jelenleg az új
a kivitelező, most
felcsíki szennyvízCsíkszenttamás hatisztító tervezése
tárában, a Hővíz utfolyamatban van,
cában dolgoznak. A
illetve a szennyvíz
vezeték 85-90%-a
fővezeték nincsen
már le van fektetve
összekötve, ezért a
és a nyomáspróbák
szennyvízbekötéis sikeresek voltak.
sek használata szi3.
A
gorúan tilos.
Szennyvíztisztitó
November elejére
építése
CsíkmaA víztisztító állomás építése Csíkmadaras határában
várható az elvégzett ivóvízvezetédarason projektet az ADISS –
kek mosatása és fertőtlenítése, ezek után a lakók is rácsatlakoz- HÍDÉPÍTŐ – R HÍDÉPÍTŐ – TISOTI EXIM konzorcium nyerte,
hatnak a bővített hálózatra.
augusztus 14.-én írtuk alá a szerződést a kivitelezővel.
Ugyancsak friss hír, hogy a HARVíz legutóbbi Vezető4. A Hozammérő aknák megépítése és felszerelése szertanács ülésén egyszerüsített engedélyeztetési folyamat, illetve 80 ződést az ELECTROMATIC SYSTEMS – BAUMONT konzorlejes kedvezményes engedélyeztetési illeték lett elfogadva.
cium vitelezte ki, szeptember elején megtörtént a hivatalos átEz az illeték csak az Európai Úniós projektből készült vezetékek- adás, Csíkkarcfalva község területén 5 ilyen készült el, amelyből
re való csatlakozás telken belüli továbbvitelére érvényes.
3 a Jenőfalvi vízház udvarán található a bejövő illetve kimenő
2. A Vízkezelő állomás bővítése és a szállítóvezeték szállítóvezetékeken.
kiépítése projektet az ING SERVICE – TERMOLANG – HID-

Kék nyelv betegség - Bluetongue
Megye szinten első település
volt községünk, ahol a nagy hírverésnek
örvendő Afrikából származó kék nyelv
betegség megjelent, méghozzá tehénen,
holott a kór leginkább juhokat veszélyeztet. Emberre nem jelent veszélyt, a beteg
állat teje, húsa fogyasztható. Gondot a
betegségen átesett állatok jelentenek akik
hosszú időn keresztül (évekig) vírushordozók maradnak, így a vérszívó rovarok
jelenlétében egész állományok fertőződhetnek meg. Másik súlyos következmény
az állatok szállításának, mozgatásának
leállítása, így az export szüneteltetése
miatt anyagilag érinti a szarvasmarha
tenyésztőket, hisz még a borjakat sem vásárolják fel…
A betegség a juhféléket érinti
agresszíven, szarvasmarhában enyhébbek a tünetek.
A fertőzést követő 7-10. napon
magas láz (akár 41,5 Celsius fok), majd
24 órán belül erős nyálazás, orrfolyás, a

száj-, és orrnyálkahártya duzzanata, kötőhártya-gyulladás, könnyezés jelentkezhet.
2-3 nap múlva a nyálkahártyákon vérzések, majd fekélyek jelennek meg,
amelyeket később szürkés álhártyák borítanak be. A tejelő állatok teje lényegesen megcsappan. Az állatok sántítanak,
a pártaszél a kezdeti stádiumban kipirul,
majd vérzések jelennek meg rajta, kifekélyesedik.
A vázizomzatban a fentiekhez
hasonló elváltozások – vérzések, vizenyő, elhalások – keletkeznek, az izomzatelváltozásai miatt az állatok nem szívesen
mozognak, a szájbeli fekélyek miatt nem
esznek –gyorsan romlik a kondíciójuk.
A légző-nyálkahártya duzzanata
és a légúti nyálka megszaporodása miatt
az állatok nehezítetten és szaporán lélegeznek.
Juhok esetén a gyógyulást követően 3-4 héttel bekövetkezhet a gyapjú

részleges vagy teljes elvesztése. Persze
nem minden állatnál teljes a tünetegyüttes, a betegség nevét adó jellegzetes tünet – a szájból kilógó kék színű nyelv –
ritkán kíséri a betegséget. A Karcfalván
diagnosztizált tehén nyelve például nem
kékült be, kötőhártya gyulladás sem jelentkezett, ellenben a szájüregben számos
fekélyt találtunk, az orrtükör ijesztően
kisebesedett, az első végtagok mozgása
merev, nehézkes volt, majdhogynem elapadt néhány napra a teje, majd a gyanú a
vérvizsgálattal beigazolódott.
Az elhullások mértéke a vírus
megbetegítő-képességétől, az állat fajától, fajtájától és tartási körülményeitől
függ.
A védekezés irányelvei közé
tartozik a betegség bejelentésének kötelezettsége, hogy az állatorvos megtegye a
szükséges intézkedéseket.

Dr. Antal Lilla
állatorvos
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Gyakori medvelátogatások községünkben
Mint ahogy bizonyára a község lakói
is tapasztalták Karcfalva községben az
idén nagyon sokszor megfordult a medve.
Ezek közül is a leghíresebb eset, amely

Model Prodcom Kft. - 1 kutya, Bálint
Julianna - 1 kutya, Pál András - 1 bárány,
Miklós Árpád - 1 kutya, Bőre Zsolt - 1
kutya, Vízi Károly - 1 kutya, Bíró Attila
- 1 kutya, 1 bárány, Gábor Attila - 1 kutya.
A medve ezenkívül ellátogatott
még a László István portájára, Szentes
Jánoshoz, Márton Lászlóhoz, Márton
Zsolthoz és Bálint Juliannához is lerombolva a kerítést.
Ezek a látogatások többnyire éjjel
történtek, de a vadállatok már nappal is
bejárnak a községbe, a falu szélén lévő
udvarokban rendszeresen megfordulnak,
ahol gyümölcsöt, zöldséget, vagy kukoricát, esetleg háziállatot találnak.
A bejelentések szerint két anyamedve, egy fekete 180-200 kg körüli két
bocsával, illetve egy barna anya 200-250
kg-os, szintén két boccsal a károk okozója,
de láttak már három 3-4 éves fiatal medvét
is. Rendszeresen látogatását teszi a portákon egy fekete hím, amely körülbelül 400
kg-os lehet, illetve egy barna hím, amely
megközelítőleg 300 kilót nyom.
Ezekkel az állatokkal személyesen találkoztak az emberek, de a mező
szélén egyszerre nagyobb létszámban is
láttak medvéket. Például egyszerre négy
anyamedvét két-két boccsal.
A medvékkel való személyes
találkozások több esetben is majdnem
személyi sérüléssel végződtek.
Összegezve a fent leírtakat, a
helyzet tarthatatlanná vált. Az illetékes
hatóságok felé már több esetben is le
voltak közölve a medvék által okozott
károk, és a támadások. Reméljük, hogy
mielőbb konkrét lépések születnek a probléma megoldására, még mielőtt a község

Fotók: facebook.com

még aznap találkozott az anyjával. A
körülbelül másfél éves bocsról készült
videofelvételt a facebook közösségi portálon azóta majdnem tizenöt ezren megnézték, de
a TVR, a
Romania
Tv, illetve a
Digi24 hírcsatorna is
bejátszotta.
A fent
leírt medvekaland végkimenetele
szerencsésnek mondható, nem
úgy, mint az
szeptember 24-én történt, amikor is a HSC alább következőké.
Csíkszereda-Steaua meccsre várakozók
A község határához közeli kukorikét bocsot láthattak a futballpályán átrohanni. A bocsok a temető hátánál lévő
kukoricásból menekültek ki miközben
aratták azt. A kukoricásban akkor 2 hím
medve tartózkodott és egy anyamedve
két bocsával. Az anyamedve menekülés
közben egy ott lévő férfire támadt. Ha egy
autóval ne siessenek a segítségére, nem
biztos, hogy ép bőrrel megússza a találkozást. Az autótól megijedve az anyamedve
az erdő felé vette az irányt, a bocsok pedig
a falu felé. A futballpályán átszaladva, ahol gyerekek is játszottak egyébként- , a
megyei út mentén lévő kertekbe ugrottak
be. Az egyik bocs egy darabig még ott
maradt, majd elmenekült Dánfalva irányába. Utoljára a legalsó Olt hídon látták
átszaladni. A másik bocs (és ez a híresebb),
kiugrott a megyei útra, majd bele az Oltba. cásokban tanyázó medvék rengeteg kárt
A vízben felfutott a Polgármesteri Hivatal okoztak főként a silókukoricáelé, ott kiugrott a vízből, és Köves utcán ban, és úgy néz ki, hogy annyira
Jenőfalva felé rohant útközben majdnem megszerették a falu szélében való
magával sodorva egy az Állomás utca felől tartózkodást, hogy a termés
érkező biciklist. A hivatal előtt több fotó betakarítása után is folytatják a
is készült róla, illetve a hivatal térfigyelő garázdálkodást.
kamerái is rögzítették a lubickoló macit.
A medvék, és talán a
A medvebocs útja elég jól nyo- farkasok portyázásának is több
mon követhető, sokan látták, illetve kutya áldozatul esett, amelyek az
további fotók is készültek róla. Köves udvaron voltak megkötve, valautcából Árokközén át a Porondon szaladt mint több bárány és kecske. Az
végig, majd a Kicsi utcán ismét kiment állattartó gazdák közül a követa megyei útra, ahol észak felé vette az kezők szenvedtek kárt:
irányt. Szenttamáson egy nyitott kiskapun
Bálint Sándor - 1 kutya, 1
beszökve, átfutott az udvaron, átugrott a kecske, 1 bárány, Prezsmer Károly - 1
szomszédba, majd innen nyugat felé a kutya, Kedves Tamás - 14 bárány, Mózes
Kápolna irányába elszaladt. Valószínűleg Csaba - 4 juh, Farkas Ernő - 1 kutya,

lakói közül bárki áldozatul esik a medvék
garázdálkodásának!

Szőcs László
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Ingyenes képzések
Csíkszeredában:

A rejtvény
fősoraiban
(vízsz. 1 és 54.)
a következő
vicc poénja
olvasható:
A rendőr
fel-alá járkál
a múzeumban
és amikor már
fájni kezd a
lába, leül az
egyik sarokban elhelyezett
díszes székbe.
- Bocsánat
- fut oda hozzá
az őr -, ez XIV.
Lajos széke.
- Rendben
van, … (poén a
rejtvényben).
Vízszintes: 11. Francia területmérték.
12. Karcsú, … a nád. 13. … Sharif; egyiptomi származású, amerikai filmszínész. 14.
Ifjúsági írónk (Ferenc). 16. Gyapjúszerű
műszál. 18. Énekelő szócska. 19. Bázisos
jellegű atomcsoport. 21. Urán és einsteinium
vj. 22. Szlovák (gúny.). 23. Mindig útban
van! 25. Corriere della…; olasz napilap. 27.
Kubai író (Lisandro). 28. Port-… ; egyiptomi
város. 29. Búzaszemek! 31. Időmérő eszköz.
32. Színezékcsoport. 33. Arno-partok! 34.
… Gay; „atomtöltetű” repülőgép volt. 36.
Hosszú, széles női vállkendő. 38. A hegy…;
bor. 39. Ritka női név. 41. Szappanmárka. 42.
… West; amerikai színésznő. 43. Parányi. 45.
Szolmizációs hang. 46. Konyhakerti növény.
48. Országgyűlés színhelye volt. 49. Zúdító,
árasztó. 51. …marcia; indulószerűen adandó
elő (zene). 53. Három kiröppen!

A lapszám
megjelenését
támogatták a karcfalvi és jenőfalvi
közbirtokosságok,
valamint a Helyi
R.M.D.SZ.

Corvin rejtvénymagazin 2009

A célcsoport:
1. Munkanélküli segélyben
részesülők
2. Tartósan munkanélküli fiatalok
és felnőttek
3. Munkakereső személyek
Szakács – a fogyasztók igényeit kielégítő ételek készítése
különböző receptek alapján, az
elkészítésre váró élelmiszerek előkészítése, különböző
élelmiszerek, konyhai eszközök
és berendezések használata az
ételkészítésben.
A képzés időtartama
720 óra (240 óra elmélet, 480 óra
gyakorlat), napi 6 óra.
Bárpincér – különböző italféleségek beszerzése, elkészítése és
felszolgálása egy közélelmezési
egységben (vendéglő, italmérés,
bár, büfé).
A képzés időtartama
720 óra (240 óra elmélet, 480 óra
gyakorlat), napi 6 óra.
Cukrász – cukrásztermékek forgalmazás céljából való készítése
cukrászlaboratóriumokban vagy
nagyipari termelőegységekben,
az alap- és kiegészítő anyagok
mennyiségi és minőségi átvétele,
készletezése és feldolgozásig
való tárolása, válogatás, tisztítás,
szitálás, valamint sütemények
formázása, sütése, töltése, bevonása és díszítése, melegítő, sütőés hűtőberendezések, valamint
a cukrászipari gépek használata,
különböző eszközök használata,
úgymint: díszítőformák, edények,
sziták, cukrászdai eszközök, szekrények, mérlegek, kazánok, tálcák stb.
A képzés időtartama
360 óra (120 óra elmélet, 240 óra
gyakorlat), napi 6 óra.
A képzések ingyenesek,
a résztvevők utazási támogatásban, és 650 Ron támogatásban
részesülnek.
Érdeklődni: Ábrahám
Erzsébet – ebetke2000@yahoo.
com, 0786278806
Portik Claudia – cportik@yahoo.
com, 0786278805.

R endőr a múzeumban

Függőleges: 1. József Attila verse. 2.
Leveskellék! 3. Város a Jordán-völgyében.
4. Feltéve. 5. Hordómérték. 6. Pénzösszeggel
részt vállaló. 7. Író, kritikus (István). 8.
Beóciai hős. 9. Kilométer (röv.). 10. Az élelmiszerek tápértékének mértékegysége. 15.
… France; Nobel-díjas francia író. 17. Csont
(orv.). 20. Opole folyója. 22. Ötórai ital. 24.
Az arany …; Sztoev regénye. 25. Magához
hívó. 26. Érzelgős udvarló (rég.). 28. Saját
…; Virginia Woolf esszéje. 30. Szellőrózsa.
32. Albán hírügynökség. 35. Védelmező.
36. Rendőrségi vizsgálat. 37. Névtelen. 39.
… Bernhardt; francia filmszínésznő. 40.
Szerelem (ol.). 42. Mondatrész! 44. … kér;
gondolkodni akar. 46. …et moi (Géraldy). 47.
… right!; Minden rendben! 50. Telekszélek!
52. Üres agy!
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Szőcs László
Németh Szilveszter
Számítógépes tördelés: Szőcs László
A nyomdai munkálatok az Alutus Rt. nyomdában
készültek
Tel: 0734-993740
E-mail: szocslac@yahoo.com

