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E nev haliatan teleprilestink min-

ken Borvizpataknak nevezik, a Sz6kaszo elnevezest csak a legals6 szakaszemtink elcjtt l6tnank a jencifalvi szon kapja.
reten az egykori dugdst, a m6Iy vizEvezredek ota koptatja a szikldkat,
ben hangosan firdoz6 gyerekeket; melyiti, formriija a vtilgyeket, mossa
lennebb, a hdzak koz6 erve a ,,kicsi a partjift. Tiszta vize iisszekoti falvatavat " Kosd.ban, uszkdl6 lib6kat, a inkat a kitdrulkozo r6tteI, a mely,
hid mellet lovakat itato fogatosokat. arnyas vcilgyekkel es a magas hegy-

.

den lakoja a patakra gondoi. Mintha

Ezutdn egy kicsit visszavonul a patak. Elhagyva az egykori g6p6llomds
udvar5.t, kertek mogott folydogal
tobbnyire b6kesen, titokzatosan. A
Kcihidndl bukkan eki ismet es innen
m6r mely mederben, magas tamfalak kciz6 szoritva folyik tovdbb. A
nehai ,,Amburus bacsi" hidja sok
sz6p kifogott halra eml6kezteLi azokat, akik gyerekkorukban horgdszni
szerettek, de a haza elcitt levri farol a
partra es a vizbe potyogo gyonycini
piros szilvak izlnek emleke is esziinkbe jut. A templom alatt ismet vadregenyesebbe valik a meder. Y:.zre ha1Io fiizfdk Sgai vedik itt a halat, incselkedve a felgyorsult patak hull6maival. Sokszor probaltunk a sziklds
part al6 kukucsk6lni, rem6lve hogy
megpiliantjuk a legendds alagut kijaratat, mely egykoron a templom v6rudvardt kototte rjssze a patakkal...
Folydsanak utolso szakaszan lelassulva megpihen, majd szetteriiive
egyesiil az OIttaI, nevtelenr.ii folytatva utjat a termeszet orcik korforgdsa
fel6.

Szriletese, eredete nem ennyire
nyomon kovethetci . Yiz6t Csik Magas8, Magastetcl lejtciinek forr6saib6l
gyrijti. Denes pataka, Biikk pataka,

Veszpatak, Rdca pataka, Gcjce
pataka es meg szamos kis patak,
csermely osszefolyasab6l sziiletik.
Alsobb folydsa sordn neve tobbszor
valtozik. A porgyosi borviz kdrny6-

csricsokkal, 6letet adva mindenfeie,
amerre folyik.
Legyen ilyen ez az ujs6g is: eletet
ado szo, amely osszekot benniinket,
megtisztit, felvil6gosit. Sztiletese egy

hosszan tarto folyamat volt, tdbb
pr6b6lkozds folyik cissze benne. Neve
tobb valtozason ment at, mig megkapta vegleges formdjdt. Kerjrik az
olvasokat, tekintsek sajdtjuknak. Legyen mindannyiunke, melyitse kapcsolatainkat, formdlja kozossegrlnket hosszri idcin at.
Kelemen Leuente

,,Ki kell szolgdlni azokat, akik
gon dj aikkal ho zzftnk fordulnak "
- Beszelgetes Gdbor Tiborcal,
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,,...Kr KELI, SZOLGAINT AZOKAT, AKrK
GONDJAIKKAL HOZZANK FORDULNAK"
Kozsegtinlz rtj polgarmestere mdsfel dcink ennek elvr5gz6se volt. Amit talalhonapja tijlti be tisztseget. ELs6 megualo- tunk: kopott falak, omladozo csempesftasairol es touabbi terueirol Kelemen k6lyhdk, haszn6lhatatlan illemhely, a taLeuente lzerdezte.
n6cs 6llatai a fcibejarat szomsz6dsrigaban 6s mds tarthatatlan dllapotok. Az
Kelemen Levente: PolgS.rmester ur, epiiletet kiviil-b eliil kifestettiik, kors zeel6g szoros volt a valaszlitsi krizdelem. rri kozponti fritest szereliink, az allatok
egykori helyen pedig egy kis parkot
Hogyan 6rt6keli az eI6rL eredm6nyb?
G6bor Tibor: A gycizelemhe z egyetlen fogunk kialakitani.
Egy masik siirgcis teendci az OIL medszavazatis eleg. Nekem hetven volt pluszban. A szoros eredmeny mindenkeppen r6nek kitakaritasa, Kcives utcaban a
elgondolkozlato, bizony6ra m6skeppen beomlott part kijavitasa, t6mfal epitese. Ezeket a munk6kat a Viziigyi Hatokellett volna szervezni a kamp6nyb.

K.L.: Bizony6ra figyelemmel kcivet- sriggai kcizdsen v6gezzik A trimfal epite az el6zo hivatal tevekenyseget. Mi tesehez szlikseges kcj beszerzesenel seaz, amtt velemenye szerint mdsk6ppen gitsegtnkre volt Mdrton ZsoIt, a domokosi kcjbdnya vezetcije. Pillanatnyilag a
kell csinrilni?
G.T.: Elscisorban a viszonyok azok, falukcizpont ktirny6k6n dolgozunk de
amiket szeretnek megvaltoztatni. Ez szeretnenk ezl a munkat a falu teljes
jelenti a belsci kapcsolatokat az alkal- hosszdban elv6gezni.
M6sik siirgcis tennivalo a falunapok
mazottak kiizcitt, de vonatkozik a hivatal es a lakossS"g kapcsolatara is. Valo, elcik6szitese. Nehezen, de sikerrilt meghogy mostanig nem tartott6k ezt a 6llapodasra jutni az egyhdzkozseg eicilhivatalt emberktizelinek. Jobban ki jaroival a regi futbailpdlya hasznalatba
kell szolgS.lni azokat, akik gondjaikkal v6telercjl. Az6rl mondom,,nehezen",
hozzank fordulnak. A belscj kapcsola- mert az ajanlott szeruodes elsci formatok nagyon jok, elsci tapas ztalaLorn sze- jaban olyan kit6teket tarlalrnazott,
rint a munkat6rsak rugalmasak, min- arnelyeket nem tudtunk elfogadni. Vedenki j6I v6gzr a dolgat a titk6rncjtSl a gril evi 20 miili6 lej elleneben kaptuk
meg a tertiletet, ellenben kerni fogjuk,
takarit6nriig.
K.L.: Milyen hivatalt vett 6t? Melyek hogy ezt az risszeget az egyhazkozseg
vezetcis6ge a templom javara forditsa.
voltak a legsiirgcisebb teend6k?
G.T.: A tan6cs 6prilete igencsak 16- A b6rbevett teriiletbe sikerrilt befoglalszorult a felfjit6sra, ez6rt elscj teen- ni egy of m6ter sz6les savot, arnely az

iskolaudvart cisszekciti a futbailpaly6val, igy a didkok kcinnyebben megkrizelithetik a palydt. A formas6gokat meg
ebben az evben v6glegesitjrik. Folyamatban van a mag6nteriiletre es6 16szek megv6sdrl6sa is, igy iehetcjv6 v6Ilk az egykori p6iya hasznd.latba vtitele.
Els<i megval6sit6saink koziltt szere-

pel a ket

szemettelep k6rnyek6nek

a szabdlytalan
szem6ttd.rolds kiivetkezteben a szemet

rendbet6tele, ugyanis

az eredetileg kijelblt helynel joval nagyobb feliileten teniit szet.
Ezzel e gyid 6b en sikeriiit megj avitani
egy mezei ritszakaszt is.
Jelenleg javitjuk a jencifalvi Borviz uL
c6t is. K6sztilve a tan6vkezdesre mindk6t iskoldban folynak a fehijitasi munk6latok, de sajnos ninis p6nz a teljes me
szelesre. Karcfalv6n kifestjrik az a1s6
tagozat oszt6lytermeit, a felsci tagozat
6piileteben pedig csak a legrosszabb diIapotban levciket.

\/

K.L.: Mi a helyzet az iskola belsci
WCj6nek tervevel?
G.T.: K6t hete prob6ljuk elcjkeriteni
az erye vonatkozo dokumentdciot,

de

senki nem tudja hol van. igy valoszinri,
ebben az evben nem valosul meg ez a

terv.

K.L.: Az ut6bbi 6vekhez kepestnagyon
jo ut 6piilt Jen<ifalvdn. Ki ftnanszirozza
ezt a munkdlatot, 6s mi6rt eppen erre a
techrrol6gidra esett a drintes?
G.T.: Az it4avil6si munk6t a megyei
utrigy finanszirozza, de ap6nzL rd Bukarestb cil kapt6k hozz|nkkciz elallo kozben-

jdr6k befoly6s6ra. Az epitcivel kijzosen
elv6gzett sz6mitasoknak megtelelcien a
meglev6 cisszeg hozzdvetoleg 150 m6ter
aszfaltrit elk6szitesere ietb volna el6g.
Ezzel a technol6gi6val viszont meg tudtuk javitani a teljes jencjfalvi szakaszt. Az
6pttd nem vdllalt ra garanci6t, 6s valoszini, hogy a fokozott ig6nybevetei miatt nem lesz tart6s ez az ut. Az elcinye

viszont az, hogy a j6l elk6szitett alap
lehetciv6 teszi k6scibb az aszfaltburkolat

felvitel6t, persze

a rendelkezesre all6

p6nzmennyrs6g friggv6ny6ben. Sajnos
kisebb hibAk m6r l6thatok, sok helyen
megall rajta a viz annak ellen6re, hogy
elozoleg k6thetes munk6val eltakaritol
tuk az fit szelein felsytilt port, kavicsot.
Foll'tat6sa a 4. oldalon.
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,,... EN A ToRVnn^vnssEGET BETARTOTTAM"
Miktos Arpdd. nyolc euig uolt Karc-

falua kdzsdg polgarmestere. Az idei
ualasztasokon mar nem jeloltette mugd.t, de azert nem uonta ki teljesen
magd,t a letizeletbdl. A nyolc 6u sikerei16l, kudarcai,r6l ualamint toudbbi terueirril Szabo Kazmer kerdezte.

M.A: Jottek be m6s

telepiildsek.
Gesztus szempontjab6l sem lett volna j6, ha harmadszor is dijat nyertiink volna, a megyeben 58 telepriles
van. De az m6giscsak jelent valamit,
hogy k6tszer egymasutdn nyertiik el.
Bizottsdg vizsgalta 6t, bizonyos felt6telek voltak megszabva, ez egy pontozasos gycizelem volt, nem ugy hogy

''Nagyobb megval6sitris rfi9g a gdz.
1999 - ben korrndnyhatfrozattal kellett a ,,kv6tat" megszereZni, mert akkor meg ilyen volt az eljrirris. Ceget

kellett volna alapitsunk de a Nagyboldogasszony Ery€siileten keresztril

meg tudtuk oldani. Szenttamds ne-

h6zs6get jelentett, mert Karcfalva es
Szab6 Kdzm6r: Nyolc ev polgrirJen<jfalva nagyobb mertekb en ho zzajdrult
mesterseg utdn hogy telnek napjai, valaki kcizbenjdrasara. Sok feltetel
a gazvezetes koltsegeihez. Domivel foglakozik?
volt amikre biiszk6k lehetiink, hogy mokoshoz csatlakoztunk, kozcisen
Mikl6s Arprid: Eddig sem voltam n6lunk ezek megvannak Komoly mri- csinaltuk a leosztodllomdst, hogy olmunka n6lkiil, de most ink6bb a ma- emlekiink, szep temet6nk van. Kdz- csobban megcsindlhassuk. Onnan

s6giink valamikor jarasbiros6g volt jtitttink lefele. Minden meg volt t6ramire nem volt idcim. A csaldd kciriil, tehat varosias jellege van a ktizpont- gyalva a tandcstil6seken, nem az en
a sajdt gazdasdgomban, mert eddig nak, zcild civezetek, tisztas6g, kozvilS- dontesem volt. T6madnak, hogy micsak ugy volt idcjm, ha segits6get gitds, polgarcirs eg. Az epitkez6si en- 6rt nem hoztuk itt vagy ott be.
fogadtam, szombaton, vasarnap. gedelyekkel kapcsolatos tcirv6nye- Minden meg volt vitatva, szamit6Azonban tev6kenykedem a kozbirto- ket tiszteletben tartottuk. Sikeriilt sok voltak vegezve, azt neztrik, hogy
koss6gnril, tobbnyire munkaidci ut6n, a szemetelhord6st megoldani, elcibb olcs6bb legyen. A gdz bent van
mert ott is egy bizonyos elv6gzend6 sajdt eszkozcikkel, k6scjbb szakc6g- Szenttamason. Sikerrilt dllami tiLmunka vdr re6m.
gel, engedelyezett szemettelepre. mogat6st kapni az utobbi evben 950
SZ.K. Az elmult idciszakban me- 6n is meglepridtem, de aztjelenti, es 930 mi11i6 lejt, volt m6g megspolyek voltak azok a legfontosabb meg- hogy m6s helyen nem volt meg igy rolt penziink 600 millio Iej, tehdt2,5
valositdsok, amelyek az 0n nevehez sem.
milli6rd lejt tanacs hahfuozattal a
frizcjdnek, melyekben konkr6tan szeTovabbi nagyobb megvalositasnak gdzra tetttink. Mint tanacsos, szorrepe volt?
szdmitom, hogy az utainkkal renge- galmazni fogom, hogy a megkezdett
M.A: An6lktil, hogy valakitcjl hii6t, teget foglalkoztunk. Nekem Szentta- munk6t folytatni kell.
megbecsiilest v6rnek, a megvalosita- mds is hatdskorcimben volt. Nagy
Nem az en erdemem, 'a mi 6rdesokat egy mondatban igy tudn6m megval6sitds volt ott az.fj Olt-hid, mrink akikkel dolgoztam, hogy sikecisszefoglalni: lelkileg megnyugtat, mely megyei p6nzbcil tort6nt de 6n is riilt egy Sapard piiydzatot nyerni: 32
hogy a kozossegert tetteh, & gazda- rengeteget jrirtam. A kezdem6nye- milli6rd lej vissza nem teritendci t6sdgi fellendiilesert, a falu szepit6s6- z6stol a meg"valosit6sig mind az en mogat6st a viz bevezet6sere. Februdr
ert, egysz6val a falu fejleszteseert.
hozzdjdrulasommal tort6nt. Nem a 9-en kcitotttk meg a szerzddest. Ket
Ez sokoldalu tevekenyseg volt. Ki- mi p6nzrinkbcil, megyei p6nzbril, de even behil ezt a munk6t el kell v6gezemeln6k nehdnyat a fontosabb meg- ma a megyei pdnzeklrt is kopogtatni ni. Meg vannak az elsrj tervek, kell
most a kivitelezesi terv 6s lehet nekival6sitasok koziil:
kell, ut6na kell jarni.
Nyolc ev alatt sikeriilt a kozepiileSZ.K. Mit gondol az a hfd mi6rt fogni a munk6latoknak.
SZ.K. Mi igaz arrol, hogy a februdr
teket rendbe tenni, melyeket a kom- kapta azt a gunynevet, hogy a meg"ye
f-iki szerz6d6sal6ir6s ut6n mintha
munista rendszer elhanyagolt 611a- Iegdragabb hidja?
potban hagyott rank. Sikeriilt egy
M.A: Sajnos nem tudom, hogy a le6llt volna a munka?
M.A: Az6rt allott le, mert novemszoci6lis kdzpontot letesiteniink bizottsag, amelyik a megye keret6Jencifalvdn amely az els6k koztitt volt ben ezzel foglakozik, hogyan lici bertcil Szenttam6s kiilonv6lt es erea megyeben es felcsik egyedrili idci- tdlt, mert minket ebbe nem vontak detileg ci is benne volt ebben a progseknek berendezett beteggondozo bele. Taldn jobban a kormiik al{. ramban. Sok tisztdzatlan dolog volt,
kozpontja. A falusz6pites teren 2002- kellett volna nlzzink es be kellett amire nem tudtuk a v6laszt. Meg
ben es 2003-ban dijakat kaptunk, volna vonjanak minket is egy ilyen most is ugy all a dolog, hogy Karcfaimely 300 milli6lej anyagi tdmogat6s- helyi jellegri munkdba. Nem tudom va neven fut a program es Szenttaa p6nzek hov6 mentek el, hi6ba mon- m6son is kell csindlni. Fel kell venni
sal j6rt.
SZ.K. Mit gondol ezt a dijat aztden dok bdrmit, hogy aztdn valaki meg- egy 5-6 milli6rd lejes hitelt.
trimadjon.
mi6rt nem sikeriilt elnyerni?

gam kcirtili munk6val foglalkozom,

Folytatasa az 5. oldalon.
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,,...Kr KELL SZOLGALNT AZOKAT, AKIK GONDJATKKAL HOZZANK FORDULNAK'
Folytakis a 2. oldalr6l.
Iyamatban vannak a tdrgyaldsok a riilt az a villtozat, hogy Jen6falva sz6l6tcil 6pitstik ki a sajdt hril6zatunkat, a
Kcizel harminc szek6r trilt6sanyag gyapjrif6siil6 g6pek eladdsdr6l is.
gytilt igy

Lemaradd.sban vagyunk a vizvezetl- kcizbensci szakasz n6lkiil. Pr6b6ltuk elsi terv megval6sft6saval. Febru6rban erni a Hargita Gdz RT-nel hogy ezt a
K.L.: Melyek az elkovetkez6 h6na- al6irtdk a szerz6d6st a SAPARD tdmo- szakaszt saj6tkrilts6g6n epitse ki, amelypok tervei 6s milyen anyagi felt6teiek gatdsra, de az6ta tovdbbi l6p6sek nem re konkr6t ig6retet mrSg nem kaptunk.
Ha tril leszrink a falunapok szervezetrirt6ntek. A hivatal atvetele utdn h66llnak rendelkez6siikre?
G.T.: Legfontosabb teend6, ami el rom nappal rendkivrili tan6csrilesen si munkdin, szeretn6nk foglalkozni a
volt maradva, a birtoklevelek kiaddsa. dontcittr.ink ezrigyben, 6s megtetttik az j en<ifalvi mtivel<id6 si hdz kiirnyek6vel,
Felvettiink meg egy topogrdfust kor- elsci lep6seket. Augusztus 6-6n jdrt le konkr6tan a falumrizeum fel6pit6sevel.
Jovcjre szeretn6nk kiadni egy szines
szeni frildm6r6 mriszerrel. Utdna a a tcirvrSnyes hatriridtj, ezuLdn hirdettandcs6prileten6l szeretn6nk 6talakit6- hetjiik meg a versenytdrgyaldst a kivi- tffilkozhat6t a templomroi es a kcirsokat v6gezni: ki fogunk alakftani egy telez6si terv elk6szit6s&e. A SAPARD- ny6krcil, ugyanakkor megoldani a
gyiil6stermet. At kell koltciztessrik a al kotdtt szerzodls 6rtelm6ben 2005 templom turistdk dltali l6togathat6s6WC-t a r6gi heiy6re, igy felszabadul a szeptember 30-ig be kell fejezni a kivite- g6t. Rengeteg ktilfoldi turista 6rkezik,
lez6st. Ddnfalva itt is l6p6sel6nyben van, megn6zn6k a templomot, vds6roln6hely az iratt6r szdmdra.
M6sik siirgris teend6 Madicsafiirdcj 6k m6r hamarosan befejezik a munkSla- nak k6peslapot, de sok esetben az
sincs, aki a templomot kinyissa .Ez egy
6llapot6nak megv6ltoztatdsa. T<jbb be- tokat.
Masik 6get6 problemdnk a gdz. Je- fontos bev6teli lehet<is6g lenne a kozfektettj konkr6t aj6nlatot tett a b6rbev6telre. Hangsrilyozom, hogy nem el- Ienleg rendelkez6siinkre 6ll erre a c6l- s6gnek 6s az egyhinnak, amitcil jelenad6srol van sz6, csak hosszutixliab6r- ra 2.5 millidrd lej, de a munkdlatok leg a szervezetlens6g miatt elesi.ink.
M6g szrimtalan t6vlati terviink van,
bead6sr6l. i1y a Tandcs r6szv6nyes folytatds6ban neh6zs6get okoz Szentmarad, ami 6lland6 p6nzforrdst jelent tamds negativ hozzdillitsa miszerint ezekrcjl tal6n egy mdsik alkalommal
nem akar befektetni ebbe a projektbe. besz6lhetn6nk.
a helyi k6lts6gvet6s sz5.m6ra.
K.L.: Sok sikert kiv6nunk a tervek
B6rbeadtunk egy helyis6get modern A meglev<l p6nz csak a fcjvezet6k
h6szigetelt ablakok gydrtdsdra 6s fo- Szenttamris kozponti resz6ig tiirt6nri megvalositdsithoz 6s k<jszcinom a belefektet6s6re volna elegend<i. Felme- szelgetest.
cissze,

amit a cserg6i rit kija-

vitd.sdra haszn6ltunk.

NAGYBOLDOGASSZONY NAPO K, 2OO4
Iden augusztus 14 6s 15-e kcjzcitt
dtddik alkalommal keriil sor kcizsegi.inkben a Nagyboldogasszony Napok megrendezes6ye. Az elcjk6sztiletek idriben megkezdcjdtek, tennivalo
bcjven akadt. A helyi iskolaudvar
teriilete nem igerkezett megfelelcinek a programok tcibbsegenek lebonyolitasara, ezert a tandcs ugy dcintritt, felirjitja az iskola mcigott tal61hato regi futballp6lyat. A felujitasi
munk6latok kiterjedtek a lel6t6ra valamint a kerit6sekre is. igy nemcsak
a falunapi programok szinhelye btivrilt ki, hanem a lakoss6g szdmixa
is ujra biztositva lesz a kiikjnbcizti
sp orttev6kenys 6gek leb onyol itits ithoz sziiks6ges ter. Fehijitottilk a szabadteri szinpadot is, mivel tul kicsi
volt egy nagyobb l6tszdmu egyiittes
fellepes6hez. Mereteit 4x6-osrol 8x8asra niivelt6k es irj fod6l 6piilt ra.
Ehhez es a futbalpalya lelfftoifthoz,
valamint a kerit6sekhez sziikseges
faanyagot a ket falu kozbirtokossd-

kft (a
13:00 Maganj6ro verseny.
felfji16:00 Folytatodnak a futballmertasi munk6latokat a Farmen kft kcizesek
(Farkas Ernci) vdgezte.
16:00 Gyermektinch{,z az iskola
kcirny6kudvar6n.
Zen6I a Fabatka egyiittes.
a
A rendezvenysorozatra
19:00 Passi6. Filmvetites a kultirrbeli meghivottakon kiviil az arryaol.ga, valamint a Model Prodcom
Bartalis csalad) biztositotta. A

szdgi es felvideki testvertelepiil6sek-

rrjl: Helvecirir6l, Mernyercil,

es

Z6t6nybol erkeznek vendegek.

otthonban
21:00 Szabadt6ri koncert az iskola

udvaran.

A

Augusztus 15. Vas6rnap
szervezesi munkdlatokat Csikkarcfalva Kdzseg Tandcsa es a Csor- .09:00 N6pmriveszeti kiallitas es v696 Fiatalok Szervezete kciztisen v6l- s6r; helyszin: piacter
10:00 Disztanitcstil6s a testvertelelalta fel. A koltsegeket a helyi kdltsegvetesb ol, pillyftzatok utj6n szer- ptil6sek k6pviselciinek reszvetel6vel
12:00 Unnepi szentmise
zett p6nzekbcil 6s tamogat6k adoma17:00 Hagyomany6rzS nept6ncnyaibol fedezik.
egyrittesek fellepese

19:00 A szentegyhdzi Gyermekfilharmonia mrisora
20:00 A Hargita Nemzeti Szekely
Augusztus 14. szombat
08:00 Zen6s 6bresztri. Felvonul a N6pi Egyiittes elcjaddsa:,,KelettcjlNyugatig".
fuvoszenekar
22:00 Utcabal, ameddig birjuk...
10:00 Labdarug6m6rk6z6sek a felirjitott sportpdly6n
Antal Lillo.
Az idei Nagyboldogasszony Napok

programja:

11:30 Ftlzciverseny

vEo

Kcizdlet
#6^#,ffil#,r,tffiffi&?tl

''... EN A TORVENYESSEGET BETARTOTTAM'
SZ.K. Az On velem6nye szennt az
Kicsit lazitottam 6n is, mert tud- irj polgdrmesternek mit kellene md.stam, hogy nem indulok rijbol es nem k6nt csin6lnia?
irhattam szeru6deseket al6 md.snak,
M.A: litt tte* is tudom, mit csindl.
hogy engem ne hibaztassanak, hogy Egy h6nap alatt m6g nem volt idcj
nem jo.
komolyabb tev6kenyseget kifejteni.
Szeretnek meg a j6gp6ly6r6l be- Azt tanitcsolnS.m, hogy a ttirv6nyesszelni. A j6gpalya akarkinek a neve- s6get tartsa be, ha tobb haragosa lesz
hez fizodjrin, tudni kell, hogy tan6cs mint nekem, akkor is. Mert 6n a
vag:yonra epiil, tan6cs vagyont fej- tcirv6nyess6get betartottam.
lesztett tovdbb es a beruhdzdsban a
SZ.K. Milyen volt a kapcsolata a
tanS.cs is r6szt vett egy bizonyos tan6ccsal 6s a lakossriggal?
cisszeggel, amit a kormS"nytol 6s a
M.A: A tandcc sal az egyrittmrikdmegyei tandcst6l kaptunk, dsszesen desem nag"yon jo volt. Volt neh6ny
1,7 milliard lejt. Ezt a p6nzt m6sok szem6ly, aki nem 6fiett egyet az 6n
szereztek, de az elszdmolas feladata elgondol6saimmal. Nagyon j6 kapr6m h6rult, ami nagy felelcisseg. csolatom volt a taniiggyel 6s az egyAz6rt mondom, hogy nem v6rok hdzzal. Az en idcjmben az egyhdz
h6leL mert sokan nem is tudjak, segits6get is kapott. Az egyik 150
hogy mit csin6ltam, mennyit jarkal- milliot, amit a falu sz6pitesre kaptam a fekete tdskdmmal. A hoki tunk, azt az egyhilzi lakds 6s a kripolkiubba beleptrink mint tanacs, ta- na ktizponti fritesere forditottuk. Az
n5.csp6nz is van benne.
a vagyon itt marad, nem viszi el
SZ.K. A tan6csnak mennyi penze senki.
van benne konkr6tan?
SZ.K. Nem volt szo arr6l, hogy
M.A: A tavalyra 200 millio volt, ennek fejeben az egyhtrz Stengedi a
mint tagdij, ezenkiviil a terrilet az kcizsegnek a sportpdlya tertiletet inegyhazl volt. Az eptiletekrril nem gyen?
volt dokumentdci6, ezeket telek- M.A: Az egyh6z segitese a tanacskcinyveztettem, felertekeltettem, nak kritelessege volt, ez a kcilts6gveiisszesen tdbb mint 3 milliard a t6si torv6nyben benne van. Az egytittFolytatds a 3. oldalr6l.

tandcs vagyona. Az egyesiilet mriko- mrikcid6stink kovetkezmenye, hogy

dik. Az ujsagbol hallottam,

hogy kcinnyeden engedtek a jegpdlya navettek fel titkarncit, ejjeli6rt 6s ezt gyitdsdt, vaiamint a sportb6zis 6pitenem adtak tudomdsomra, ez6rt si munk6latait. Nem ezert a p6nzdrt
sertve ereztem magamat, mint a hanem az egytittmrikod6s6rt. Van
tanS.cs elnoke.
egy level az egyhaztanacs ftsz6rol a
SZ.K. Bizonyilra voltak kudarcok tandcsndl amiben ig6nyeiket kifejtik
is. Mik voltak, amiket nem sikertilt a teriilettel kapcsolatosan. A tenilet
megvalositani?

M.A: A tervek nagyok voltak. Szerettem volna a gaz bevezetesi munkrilatait befejezni. Ezenkiviil tervembe volt Madicsdban turisztikai ktizpontot kialakitani, de ez a penzhiriny
miatt nem sikertilt.
A fcildek rendezese sem ugy sikeriilt, ahogy terveztem, bar el6g szep

egy oiyan kdzosseg6 melybtil nem

tek, hogy a fcildet hogy m6rem. Szenttamdson zirzavar tort6nt, mert nem
frgy mertiik, ahogy sokan szerett6k
volna - jogbalanul.

Igen kellemetleniil 6rintett. amikor tdvoll6trinkben betrirt6k az ablakomat, es 2000-ben

a v6lszt6sok

utdn

valaki f6jdalmaban rafestett a

ka-

pumra es a tandcs eptilet6re. A rendcirs6g maig nem deritette ki, hogy ki
a tettes. Kisebb fdjdalmak a rdgalmaz6sok, jelentget6sek, de ez minden pol-

g6rmesternek megadatik. Azok jelent-

getnek akiknek valamit nem sikenilt
a sajdt erdekeik szerint megoldani.

SZ.K. Mi6rt gondolta jriniusban,
hogy ,,csak" tand.csoskent folytatja a
kciz6leti tev6kenys6get?

M.A: Ezl6nmdr azev elejen eldontottem. Megfontoltam, hogy mit tett
nekem a nyolc ev a hd.tamra, 6s
esetleg mivel jarna meg n6gy ev.
Ereztem, hogy megfaradtam, anndi
is inkabb, mert tal6n tril sokat vdllaltam: dolgoztam a kcizbirtokossdgndl
es a tdrsasn6l is. A nep kert fel
(nagyon sokan kertek), hogy induijak, de az RMDSZ vezetese nem. Ez
is hozzdjarult a visszal6p6semhez.
Friggetlenkent indulhattam volna, de
ink6bb egy kis pihen6re tettem magam. Igaz sok kcinnyebbseg mutatkozik, mert fele falu - fele baj. De igy
gondoltam €1, hogy megpihenek s
majd meglatjuk.
SZ.K. Miert erezte rgy, hogy a
tanacs kereteben megis folytatja?
M.A: Gondoltam, megos ztom a tapasztalataimat, amiket szerezlem,
ha ig6nylik.
SZ.K. Melyek a tov6bbi tervei?
M.A: Krizcissegi munk6val foglako-

mindenki sportszereto, nem mindenki adakozo. Percze sokat vitattuk a
dolgot, a pl6bdnos rir is tandcsos volt. zom a kcizbirtokoss6gn6l es a tarsasVolt risy hogy behivattam a megyebi- n61, amig a n6p akar, mert ezek
ro urakat es a tulajdonosokat. De vrilasztott tisztsegek. Ha nem felelek
senki nem adott pozitiv valaszt, mert mar meg, saj6t portamra forditom a
szemem, van vag'yonr6szem, amivel
nagy lrtdkrl belterriletekrcjl van szo.
SZ.K. Van-e olyan 6lmenye amire dolgozzam. Nem igaz, hogy ma nem
lehet kenyeret keresni. Lehet munnem szfvesen eml6kszik?
megvaldsitasaink vannak e teren.
'99-re
k6t is, kenyeret is kapni, hol v6kotennivaHa
visszaemlekszem
a
sok
M.A:
me$
mindig
E teren
a
nyabbat, hol vastagabbat.
15, ez meg is viselt engem es hozz6- volt egy olyan esemeny amikor
SZ.K. Koszcinjiik a vdlaszokat.
jarult nagyban, hogy ne folytassam. csendcjrseg egy hetig itt volt es kovet-
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BOLDOGASZONY HET OROME
fsmeretlen pailos kolt6, XVI. szizad
ziz, lakdsa Hd romsdgnak,
disze circik nagy j6srignak,
irgalmassag temploma.
S

Angyalokn6l nagyobb f6nnyel,
felmagas ztal dicsri s6ggel,
ragyog rad a tisztelet.

btintet6seitcil. Bucsriban r6s zesiilhetnek elti szem6lyek, de felajanlhat6 az
elhunytak lelki ridv6ert is.
A teljes bircsir elnyer6s6nek felt6telei:
- a landcsolt j6cselekedet elv6gz6se (l6sd az irgalmassdg testi-lelki cselekedeteit), kegyhely megl6togatdsa,
bircsfis szentmisen valo resztvetel,

Aldzatod aki l6tja,
kedvess6ged megcsod6lja,
ragyogdsod mily csoda!

A mennyei udvarokban
nem tisztelnek senkit jobban
szentek, boldogok kozcitt,

Angyal jelzi kiildetesben:
te szrilcid majd szrizess6gben

s alt-alad nyer minden szepet,
josagod6rt 6ldva t6ged,

ridvossegiink szent kegy6t.
K6rded, hogyan lehetseges,
s igen szodra im, testte lesz,

ki erenybe riltcizott.

dicscj kirdly foldre lep.

Aztin neked gratul6lnak:
napot adsz te a vildgnak,
holdf6nyt tenger csillaga.
Szril6sben nem kevesbedtel,
sziz maradsz, b6r anya lettel,
gyermek

s

zli"lo

S

- szentgyonds es szent6ldoz6shoz
valo jrirulds,
- ima a Szentatya sz6ndekdra (1
Miatyank, 1 Hiszekegy, 1 Udrrorlegy)
A szentgyonds elvegezhetci elcjbb
is, vagy ha nincs lehetcis6g a teljes

Sziz, ki kegyes anya lettel,
hadd erezziJ.k eietiink6rt
most is mennyi j6t teszel.
Btintcjl minket 6rtzz6l ffi€g,
vezesd mennybe hiveidet,
ott vigadjunk szentekkel.
Amen'
(Latinbol fordttotta csandd. Bdla)

bricsu napj6n, elvegezhetci utolag is,
azzal a felt6tellel, hogy magunkban
felinditjuk a tcikeletes banatot es az
els6 adando alkalommal szentsegekhez jarulunk.

zizanya.
Szii,zM6ria -.rrnyUuvitel6nek nap-

R6szleges bucsuban reszesrilhet

A harmadik boldogsdgod:
csillag tdmad, ldtva l6tod,
mely Fiadhoz elvezet,
bolcsek jonnek es im6dj6k,
aj 6ndekkal elhalm o zzitk

jrit augusztus 15-en iinnepli a katoli- mindenki, aki a megszentelcj kegyekus egyhdz szerte a vikigon. Ez a Iem 6llapotaban (azaz nem terheli
legr6gibb cin6llo Mdria rinnep, amely- le1k6t sulyos brin) v6gez bdrmilyen
nek nincs kozvetlen kapcsolata azlJr j6cselekedetet, ttrelemmel viseli

Hozva draga kincseket.

Igyekezziink teh6t lelkileg is felkeben mar az V. szazadban ezen &
napon iiitek meg az,,Istensztilci nap- sziiini kedves iinneptinkre, ne feledjdt", mig R6m6ban a Vll-szdzadbol jrik, hogy M6ria, 6gi 6desanydnk Je-

Negyedik szent vigass6g 6r:
halott Krisztus sirbol felkei
a harmadik hajnalon.
Ercjs hitben remeny tamad
l6tvdn futtat a ha16lnak,
kegyelem

jo

gazdagon.

UJ oromod otodszorre,
midrjn l6tod szallni mennybe

dicstisegben Fiadat:

nyiltan akkor tudtul adja,
kinek voltdl edesanyja,
s kinek lanya vagy magad.
Uj vigsagod jelentette,
a mennybcil hozzank jdtt le
tiiznyelveket osztv a sz6t:

ki

5 tisztitja, 6rzi, v6di,
kegyelm6vel megtetlzi
az apostolok szivet.

A hetedik boldogs6god,
midcin Krisztust rijra ldtod,
ki egekbe felvitet.

egyetlen rinnepevel sem. Jeruzsd"lem-

szenvedeset, vagy m6sokat segit.

fennmaradt adatok alapj6n augusz- zus kcizel6bcil segit eletiink kiizdelme-

tus 15-en tinnepelt6k,,M6ria
mennyei sziiletesn apjift"

iben!

.

Mavi|t Istenanyak6nt tiszteljiik,

A palos rend, u)
mag-yar
"gyutten
mert Jezusban az isteni es emberi alapitrisfr szerzetesrend.
Ozseb, esztermeszetet egyetlen szem6ly birto- tergomi kanonokb6l lett remete, a
kolja, aki maga is Isten. Ez6rt anyjdt, )(III. szdzadban kcizcissegbe szeyvezMariat m6lton nevezzrik a szentha- te a Pilis hegysegben elcj remeteket.
gyom6nyhoz hiven Isten anyjanak. Kcizcjs eletform6jukhoz megszerezte
Isten megovta rit a brintcjl, 6s fdldi a p6pa jovahagyds6t is. A feher kdm-

elete v6gen testestcjl-lelkestcjl

a

zsdt visel6 remetebar6tok bekapcso-

mennybe vitte.
Ez a nap egyhdzkozs6gink bircsirs
rinnepe is, hiszen elcideink a templomot Nagyboldogasszony tisztelet6re
szentelt6k.

lodtak a lelkipasztorkoddsba, a domonkos szerzetesekkel egyiltt teritettek a hunokat, kescibb a jezsuitak
mellett tanitottak a nagyszombati
egyetemen is. Erd6lyben a XIVXVm szdzadban 11 kolostoruk mrikddott. A rend elet6ben kozponti
helyet foglal el a Mriria tisztelet.
Ezt hivatott bizonyitani a mellekelt
vers is.

A bircsri trlujdonkeppen a rnar
megbocsiftott brintikert jir6, ideig
tart6 biintetesek elengedeset jelenti.
Lehet reszleges vagy teljes, attol friggcien, hogy a r6szlegesen vagy teljesen megs zabadit a brinok ideigtart6

6sszedllitotta
Keleruen Zs6ka

szff
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A KARCFALVT ES A CSTKJENoFAwT TSKOTA nOVrO TORTnNnrn
Az iskola szerepenek, a nevelcik rin- sak az iskol6sokat. A hatarSrezredek
felaldozo munkdjrinak k<inyvtrirakat ki- megszervez6se ut6n a falusi iskol6k
tevci irodalma van. Haiad6 hagyomd- szama megntivekedett. Bizonyosan
nyaink apolasa azt kdveteli, hogy is- Karcfalvdn is l6tezett egy iskola. Az
merjrik 6s becsriljrik e fdrads6gos 6s 1848-as forradalom miatt bezdrt iskonemes kiizdeiem mirltjat is. A megtett l6kr6l k6szitett jelentesbcil is kidenilt,
ut nem volt konnyri, nagy ercifeszit6se- hogy Karcfalvdnlltezett egy falusi isket, odaaddst, hriseget, hatdrtalan hi- kola, amelyet a forradalom utdn bez6rvat6studatot igenyelt.
tak. Szint6n ebb6l a jelentesb<il tudjuk
Az ut6bbi 6vekben tobb 6vszdzados meg az iskol:isok szdmdt is 1850-ben:
iskoldkat kriszcintotttink, nevad6 i.in- 54 fiu 6s 5 le6ny. A katolikus pap
neps6get szerveztrink videktinkcin is. A foglalkozott a tanit6sukkal, magyar
sok megemlekezes a tud6s 6s mrivelt- nyelven. 1852-ben az iskola m5l h6rom
s6g fellegv6rainak letrehozds{,6rt vi- tanitoval mrikodik - Franz Keresztes,

Az I87 4-ben elk6sztilt iskolahdznak
3 osztdlyterme 6s 2 m6s helys6ge volt.
A telek egy Saldnky nevrl lengyel

ne-

mes6 volt, akinek nem voltak utodai, igy
a telek a kcizs6g tulajdondba ment 6t.

Ebben az idciben az iskolSba j6r6
tanul6k szama nem nagy, mivel kezdetben az iskolibajdrds nem volt koteIez6. Az 1875-1876-os iskolai 6vtcil
kezdve a beiskoliz6ssal mdr komolyab-

ban foglalkoztak. Egy-egy iskoiai 6vben a beirt tanul6k szdma el6g nagy,
de ha figyelembe vessziik az 6lIand6
iskolaba jdr6k szamdt, megdobbentri,

vott ktizdelem megbecsiil6s6t, elcjde- Anton Veress, Scham Sz6cs ami
ink odaado munk6ja irdnti elismer6st egyediildilo Felcsfkon. A tdbbi falvakjelentette minden iskol6n6l.

A karcfalvi 6s csikjenrifalvi iskola,
mint ket teljesen egybe6ptilt falu iskoldja, jelenleg is egy igazgat6sdghoz tav
toztk, de a multban is dllandoan egyiitt
emlegett6k a k6t iskoldt. Jencjfalvan 4
osztS.lyos iskola mrikrjdott/mrikodik,
igy az rtt v6gzett tanul6k Karcfalvdn
folytatt6k / f olytaljik tanulmdnyaikat.
Ez6rt e k6t iskola trirt6net6t, fejlcid6s6t
pd.rhuzamosan, egyiitt tdrgyaljuk.
A taldlt dokumentumokb6l tudjuk,
hogy m6r a feudalizmus idej6n l6teztek
irastud6k kozs6giinkben is. Az 1643-as

lusztra harom deakot emlit: ,,Istvan
deak junior", ,,Georg dedk" es ,,Istvan
de6k". Azt,hogy ezek hol tanultak, nem

tudjuk pontosan. Hogy Karcfalv6n mikor l6testilt az elsci iskola, pontosan
nem tudjuk, a hivatalos nyilvS.ntart6s
I872-re utal. A l6fci szekelyek 1702-es

listajan tal6lhat6 egy Mich. Scolae
Mug. Megnevez6s, ami jelzi, hogy a
krizsegben eg6sz bizonyosan iskoia 16tezelt. A XVIII. szdzad elej6n a karcfalvi sz6rmazasi, Martonffy Gycirgy ptispcik vette gondjaiba az iskol6t. A pleb6nosoknak koteless6g6v6 tette, hogy
gondozzak az iskolaeprileteket. Ha pedig nincsen iskolahazuk, akkor epitsenek. 1 726-ban Nagyboldogass zorry eWhdzkcizs6gnek mdl iskolah6za volt. Az
oktatrist sziviigy6nek tekintci prispok
172l-ben kotelezi a hiveit, hogy gyermekeiket iskolaba j6rassdk. Mdrtonffy

hogy rnilyen keves gyermek sajdtitotta
eI az ir6st-olvas6st.
ban csak egy-k6ttanit6 van bejegyezve.
Az iskola felekezeti jellegri volt. Er-

Az oklat6,s az 1868-as iskolatcirv6ny
utdn fejkid6snek indult, mivel k<jtelez6v6 villt A hat6sdgok trjbb esetben
btintetest rottak ki azokra a szrilcikre,

dekes megernliteni, hogy a tanit6k fizet6s6re a falvak a pl6bdnosnak adt6k
frt a riluk es6 r6szt. igy eg:yik vagy
mdsik falu k6sedelmess6ge miatt a taakik nem jdrattdk iskoldba gyermekei- nit6 k6sve kaphatta meg jdrandds6gdt.
ket. igy pl. 1869.majus 5-6n a kcizs6g A m6r emlitett Veress P6ter tanita ezt
polgdrmestere 8 szril<jt biintetett meg irja Keresztes MS.rton pl6bdnosnak: ,,A
10 krajc6rral, amir5rt elhanyagoltak fizet6semet tribbszriri kerdsekre sem
gyermekeik iskolaba kiild6s 6t.
kapom meg soha rendes id<iben, 'most
1871-ben a felekezeti iskola 5 osz- nincs, de leszen'-nel fizetnek <itsztrrtdllyal, 185 gyermekkel mrik<idott. Az hatszor egym6sutdn, mibrjl azt kovetiskolanak egy 86 kritetes kcinyvt6ra is keztettem, hogy azon kiaddst vagy frivolt.
loslegesnek, vagy pedig meg nem 6rde1872-ben k6b6l 6s t6glab6l 6prilt uj melt, haszontalan, sarbadobott p6nzeptletbe koltrizik az iskola. (Valoszinri, pazarldsnak tekintik."
Id6k<izben, val6szinri az iskolai oktaeztLartjitk az iskola l6tesit6se 6v6nek.)
1871-ben Jencifaivdn kriliin iskoldt t6sban szerzett tapasztalatok hatdsdra, a lehetrisegeknek megfelekien bcivi
l6tesitettek.
I87 2. iryr. I2-6n Jen<jfalvan megdlla- tik a tanitok szdmdt. 1880. jrilius 25-6n
podris tortent egy iskolahdz epit6s6re. a kcizs6gi elcilj6r6sdg tudomdsL szerez
Sajnos a megiillapodast nem ktivette Eltes Elek kiralyi tanfeltigyeki hivatatett, mert a tervbe vett iskolahdzat los rendeletercil, melyben az 1868-as
nem k6szitettek el, igy az tskolaztatds nepiskolai trirv6ny 34. paragrafusa ertelmeben felsz6litja az el6ljfu6s6got: ,,a
b6rbevett hdzakni.] tcirtent.
Az 1872. okt.22-i iskolaszekt jegyz6- kcivetkez<j tanevre meg egy tanitoi alkonyv a fiuk 6s le6nyok szeLvalasztitsit- Iom6.s rendszeresitesercil intezkedni
ra hivja fel a figyelmet. Az iskolai mivel egy tanito 60, esetleg 80 gyeroktatas celjaira konyv nem 6ll rendel- mekn6l tcibbet nem oktalhaL."
igy a, iilesen j elenlevrik egyhangulag
kez6sre, a tabla tciltotte be a fciszerepet
elfogadtak Ferenc Jdzsef tanit6t, 200
az oktatitsban.
1874-ben itt is kcib6l 6s f6b6l epiilt uj frt. havi fizetes, szdll6s 6s fa biztositdepriletbe kciltcizik az iskola. 1878-t6l sa mellett. Nevezett azonban nem volt
Jentifalvdn is ket taner<ivel mrik<idik az megel6gedve a fizet6ssei, habdr megiskola. Emlit6sre m6lto, hogy Veress ig6rt6k, hogy 1884-t6l 50 frt-tal emelik
P6ter tanito 1875-t61, kinevezes6tril fizet6s6t 6s igy 1883. dec. 15-tel Karc1919-ig, nyugdijazas6ig tanitott itt falvira helyeztek at.
.6s
1947-ben bekovetfolytatolagosan,
Anta.l Csaba

Gyorgy elrendeli, hogy irdsra es j6
erkcilcsre oktass6k a gyermekeket.
Egyidejrileg a k6ntorok felaCal6va tet'
te, hogy foglalkozzanak az iskolames- kezett hal6l6ig nagy megbecsiil6snek
terekkel, hogy egyhdz6nekekre oktas- rirvendett.

(Folytakisa ktivetkezik)
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ADJUNK

nrnrnr A MtiVELoDnSr HAZNAK

Nehany honapja

c6Iozza, hdtt6rbe szoritva

kozse-

gilnh,nek rtj lzultrtrigazgatokonyutarosa uan. Szemelyet

6rt6kes nepi kulturankat.

A gyerekek

iskold,s gyerekek es sztileik,

a nephagyomd-

nyoh,at keduelci fiatalok mar

jol ismerik. A kouetkezri

ijrcjmmel,

jdtszvatanulj6k meg a nept6ncokat, a n6pdalokat 6s
elvezve hasznaljak ezeket
el<iadasainkon, a talalkoz6kon 6s mulatsdgainkon.
Az oklat6 legnagyobb rjr6-

es eddigi teuekenyseget az

ualamint

ry6

EZE
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ne-

hanry sorban bemutatkozik
lapunk oluasoi elcitt is.

h€, amikor a betanitott
tdnc 6s 6nek 6talakul szo-

Torok Anna vagyok, Csikszentdo- rakoz6ss5., cinfeledt mulatsS.ggd,
mokoson nevelkedtem. M6r kora gye- ahogy azt a sziil<jk is t<ibb alkalommal
rekkoromt6l megragadott a nephagyo- tapasztalhattak. Nem mindegy, hogy
mdnyok csodd.latos vardzsa, 6s szril<j- a gyerekek - nem tudva mit kezdeni
falumban volt lehet<isegem meriteni a szabadidejrikkel - kocsmdba, diszkoba
felcsiki nepi mrlvelts6g gazdags6.g6- esetleg meg rosszabb helyekre j6rnak,

MEGKNNONZTfiK...
Habar meg jauaban tart a nyari uah,acio, az ish,ola eptiletei nem teljesen kihaltalz: folynak az ekjkesztileteh, az riszi isIzolakezdesre. Lapunh, ercrjl, es az elozo
taneuben udgzett karcfalui dirikok felue-

telieredmdnyeirril Fnlop Laszlot,
Mdrtonffy Gyorgy Altalanos Iskola

a,

igaz-

gatojat herdezte.
SzehaSzo: Milyen eredmenyeket r5rtek el a kriz6piskol6kba val6 felveteli
vizsgdn az iskola VIII. osztdlyal v6gzett

diakjai?

Fiilop Ldszlo: 12 tanul6nk liceumba
iratkozott, ezek kriztil meg kell emlitenem 3 di6kot, akik kimagasl6an sz6p
eredm6nyt 6rtek el: Yizi F. Robert
(9.53), Karda Istvrin-Csaba (9.15) es
Antal J. Angyalka (8.91) els<jk kciz<itt
jutottak be a csikszeredai MS.rton Aron
Gimn6zium padjaiba. A csikszeredai
K6joni J6nos Iskolakozpontba ket tanulo, a Vencel Jozsef Iskolakozpontba
n6gy tanul6 6s a csikd6nfalvi Petcifi

b6l.

vagy pedig haszndlva ciseink hagyom6-

Kestjbb a Hargita Nemzeti Szekely
Nepi Egytittes alkaimazottjak6nt hivat5.sos nept6.ncos, majd szSl6tdncos voltam, ktjzben nept6ncoktat6i oklevelet
szereztem. Kozei hat even keresztiil
nagy odaadS.ssal, s<jt rajong6ssal v6-

nydt, civilizalt modon sz6rakoznak.
Ez6rl tisztelettel k6rem a sziil<iket,
tovd.bbra is tamogass6k ezt a tev6-

geztem munkS.mat, de egeszs6gi okok
miatt nem folytathattam tovdbb. Ne-

nyert felv6telt. Ezek kcjziil k6t tanul6
h6rvdri konyvtar 30 db krinyvet ado- nyolcason feliili m6diat 6rt el, hat tamdnyozott, Czrprian L6rand ur 7 da- nul6 hetesen feitili ffilagot, egy pedig
rabot, a magyarorsz6gi Reformd.tus 6,96-os 6ltal6nost, azaz majdnem heN6pftiiskolai Alapitvdny pedig 100 db test teljesitett a felv6teli vizsg6n.
Tovdbbi h6t tanul6 szakiskoldban takcinyvvel jdrult hozza kcinyvtS"runk dIldlta
meg a hely6t, 6k Csikszereddban,
lom6ny6nak b6vitesehez. A Megyei
Csikddnfalvd.n
6s Marosvdsdrhelyen
Kcinyvt6rtol folyamatosan kapunk krifolytatjak
tovribb
tanulmdnyaikat.
lcinb<izci folyoiratokat 6s id<jszakos kijomagam neveben
Volt
iskol5'juk
6s
advdnyokat. V6giil Kelemen Hunor
gratul6lni
szeretnek
nekik es j6 tanuk6pviseki ur adom6nyat kell megemli
ldst
kivanni
tov6bbra is.
tenem, akitcil 123 db krilcinbciz6 temaSzekaSzo: Tudom, a kudarcokr6l
ju kcinyvet, foly6iratot, katal6gust kaptunk. A kozseg nev6ben ezriton szeret- nem szivesen beszel az ember. Van
n6m kciszcjnetemet kifejezni a kedves oiyan tanul6ja az iskol6nak, aki sikercinzetien adom6nyozoknak, akiknek teleniil v6gezLe a 8. osztdlyt?
Fnlop Ldszlo: Sajnos van. Ei kell
j6voltabol krinyvallom6nyunk mintegy
mondanom, hogy a 2003-2004-es tan27 0 peldannyal bcjvillt.
6v VIII. osztdly't v|gzelt 23 tanul6jab6l
Vegril k6rem 0nijket, tS.mogassanak
2 di6k maradt 6vism6tltire, 2 tanulot
6rdekl<jd6si.ikkel 6s v6lem6ny-nyilv6nipedig
nem zdrhattunk Ie rendszerter
kezdemenyetdsukkal, vegyenek eszt
len
iskolaldtogatris
miatt.
zdseinken, rendezv6nyeinken. HiSzekaSzo:
Hogyan
k6sziilnek az uj
szem, hogy egyiitt hasznosabba tehetjiik a mrivelcid6si hdzat. Ha 6letet tan6v kezdesere?
Fillop Ldszlo: Az oszl1,Iytermek mintadunk neki, az csereben a mi 6letiin60o/o-itt tudjuk kimeszeltetni, sajnos
egy
ket teszi gazdagabb6. Mert Mark6 86csak
ennyire eleg apenz. Ennek ellenela szavaival elve: ,...42 rijat ervenyesire
mindent
megteszrink, hogy tiszta
teni 6s a n6gy-<it fvtized alatt elpuszj6 krirnyezetben
osztalytermekben,
titott hagyomdnyt feltamaszlant
kezdhess6k
diakjaink
az uj tanevet.
egyritt 6rdemes..."

hezen v6ltam meg az egyiittestcil, de
vigasztalt hogy az 6vek alatt szeruett

tud6sommal 6s tapasztalatommal
Karcfalvd.n, Csiksz6pvizen 6s Szentta-

mdson gyerekek n6pt6ncoktatris6val
folytathattam munkS.mat.
Ezev md.rcius 1-t6l tdltom be Karcfalva krizs6gben a kultririgazgat6krinyvt6ros allast. Mivel ez a feladatk<ir szorosan kapcsolodik szeretett
szakm6mhoz, meggyozod6sem, hogy
k<izos egyiittmrikodessel ism6t fellen-

dithetjrik a falu miivelcidesi 6let6t. Terveim k<iz<jtt szerepel a kcizsegi k<inyvtdr 6s kultrirotthon korszenisit6se,
amihez a szriks6ges penzforrS.sokat

gondolom

-

-

a k<izs6g el<iijaroinak segits6g6vel elci tudjuk teremteni. A miiveltjdesi hdzat alkalmassd kell tegyrik,
hogy a mai elvdrdsok szintj6n teljesitse r6gi feladatrit: szinvonalas ekjaddsoknak, klub- 6s m6s szabadidcis tev6kenys6geknek vagy akar eszmecser6knek kell helyet adnia.
Idcim egy r6szet tov6bbra is a gyerekek t6nctanit6sara szeretn6m forditani. 6k az a koros ztily, amely 6ltal meg
Iehet m6g dllitani egy olyan folyamatot, ameiy a sz6munkra oly idegen 6s
6rt6ktelen divat-hull6mok elciret<ir6set

kenys6gemet, engedjek, scit biztassdk,
kiildj6k gyerekeiket a t6nctanitS.sra.
Az elmfilt hetekben sikeriilt a krinyv16r anyagat is kieg6sziteni: a szekesfe-

Torok Anna

Sdndor Iskolakozpontba h6rom tanulo

Lejegjtezte Torok Anna.
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MINISZTERI TATOGATAS
A KARCFALVI TELEH.AZBAN
2004. jirlius 2B-6n KovS.cs Kdiman

magyarorszagt informatikai 6s hirkozl6si miniszter l6togatta meg a
Csorg6 Fiatalok Szervezete 6ltal mri-

kodtetett karcfalvi Telehdzat. A
Marosfcin szervezett informatikai t6bor megnyitojarol erkez6 minisztert
elkis6rte Marko Bela, az RMDSZ szovets6gi elnrike, Kelemen Hunor parlamenti k6pvisel6, Borbol5r Csaba
Hargita Megye TanS.cs6nak alelncike,
6s a Csik Teriilet Ifjiis6g"i TandcsSnak vezetcisege is.
Koszontci besz6d6ben Szabo Kazm6r, az ifjt'rsdgi szewezet vezetlje eImondta, hogy 2001-ben, amikor megalakult az ifiusagi szervezeL. nem
mertek arrol 61modni, hogy rcivid
k6t-hdrom ev alatt sikeriil egy ilyen
kci zd s se

gr hazat letreho

zn

i.

P aly aza-

tok irtjan

elcibb egy szdmitogepet
sikenilt beszerezni, majd sorra egy
nyomtatot, scannert,, 2003-ban egy
ujabb szftmitog6pet, decemberre pedig mdr Internet kapcsolatot is sike-

rrilt l6tesiteni. Az iden k6t t'rjabb
szdmitogeppel bdviilt

a teleh6,z,

az

Informatikai 6s Hirkcizl6si Miniszt6rium tdmogatdsdval. A teleh6z letrehozdsdban az ifiusagi szewezeten kivuil a
t6mogat6knak es helyi partnereinknek is jelentcis szerepe volt, a kcizs6gi tandcsnak, a Mdrtonffy Gyorgy
Altaldnos Iskolanak, a ket falu kozbirtokossagdnak.
Kov6cs Kdlmdn miniszter irr gratuldlt az eddigi eredm6nyekhez. Kifejtette, hogy a telehaz nemcsak a
szdmit6stechnika es Internet hozzdf6r6st kell biztositsa, hanem a
kozoss6g oktatdsi, kulturdlis, f.jlesztesi kdzpontjav6 kell vdljon. Az
Internet ekinyeircii beszelve a miniszter ur elmondta, hogy azonLil,
hogy a tdvolsdgok megszrinnek, a
tdvolban 6icj rokonokkal, partnerekkel a kapcsolattartds leegyszenisiidik, gondolnunk kell olyan lehetcis6gekre is, melyek az Internet 16v6n a t6voktatast, nyelvtanulast itthonrol, a sajdt teleprilesrinkrcil elerhetciv6 teszik.
A telehaz a falusi turizmus mozgatorug6jriv6 vdlhat. Itt lehet kepz6se-

ket szervezrti, vend6gcsalogato sz6r6anyagokat el6kesziteni, illetve a
vilaghalon keresztril hirn6vre szert
tenni. A miniszter szerint, ha aLurizmusban szeretnenk a nyugati piacot
elerni, vagyis szeretnenk, hogy az
unios tagdllamokbol is legyenek vendegeink, elengedhetetlen, hogy a ki

ndlatunk az Interneten is ei6rhetci
legyen. Hiszen egy nyugati turista
szLmdra csak az leLezrk, aki rajta van
a vilSghdlon.

A lritogatds

zdrasak6nt Kovacs
Kdlm6n miniszter irr 6s a Csik Teriilet Ifjus6gi Tan6csdnak vezetcjs6ge megbeszelest folytatott a Csiki
Teleh6z projektrril, melynek kereteben a fiatalok ismertettek elkepzel6sriket a telehdz-halozat eg6sz
Csikban valo kiepitesercjl. Kovdcs
Kdiman tdmogaLasarol biztositotta
a projektet.
Cso196
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PrTYOrAnor novroEN...

burgonya, krumpli, kolomp6r, r6ly bajor kornyezete terjesztette el.

csucsorka, pityoka (Solanum
tuberosum L) a Solanaceae (Ebszcilcjfdl6k) csaladj6ba tartozo Solanum

g6nusz faja. Hazi.ja D6l-Amerika, jedt a krumplitermes zt6s, titrendiinkahol az Andok hegysegben napjaink- ben is fontos helyet foglal el.
ban is vadon fordul elci. Eur6priba a
Spanyolok hoztak be 1560-1570 kozott, majd Italiaban 6s Nemetorszdgban is termeszteni kezdt6k. 1584-ben
Anglidba is bevitt6k. 1654-ben Itali6bdl a belgiumi papai legritus kozveti-

t6s6vel Sivry Frilcip korm6nyzohoz
kenilt. Sivry Fiilop gum6kat kiildott
Becsbe, Clusiusnak, aki el is riltette
azokat, innen jutott el N6metorszS,gba. Franciaorsz6gban Bourgogne ne-

vti hegyvideken termesztettek 6s innen jutott el a nriveny Magyarorszagra, amint ezt a mds nyelvekben ismeretlen burgonya nevbcil kcjvetkeztethetjiik. Hadadi Wessel6nyi Ferenc
nddor aiatt az 1654-ben Nemetorsz6gb6l haza6rkezett protestdns akademikusokat Budan az6rL tart6ztattiik le, mert tariszny6jukban burgonya volt. Kihallgatdsuk soran a n6dor megtudta, hogy milyen elcinyos
e nciv6ny termesztese 6s hogy kitrincj
eleseg. A n6dor javasolta III. Ferdi
ndndnak, hogy rendelje el a burgonya termeszt6s6t, ez meg is tcirt6nt,
de Magyarorszdgon a lakossdg kore-

ben nem cirvendett nagy n6pszertis6gnek a ,,svab tdk". Lipotban, 1+rv6ban 6s a Szepess6gben 760-tol kezdik
termelni, Gomcjrben, Csdsz|r Andras I775-tcil foglalkozott az elterjesztes6vel.

A hat6rrjrsdgi sz6kelyekn6l 1815
kciriil terjedt el a burgonya (Csik es
H6romszek teriileten) az erdelyi
gubernium az ehinseg idej6n (1815)
kiilrinosen figyelm eztette az emb er eket krinnytl termelesere. 1816-ban a
Magyar Kurir emlitette, hogy ,,csak
a sziikseg birta rd a magyar embert
a zab, trirokbriza es krumpli termeszt6sere". Nem mindenhol volt eg:yszerii a burgonya elterjesztese, hisz
Oroszorszl,gban meg l944-ben is jutalmakat igertek a termeszt6s66rt.
Gdrcigors z6.gban 1836-ban Ott6 ki-

ci

sszedolg ozzuk. Hozzdadjuk a zsem-

Perzsidban, Indidb art, a F okfcildcin 6s lemorzs6t, majd 6vatosan belekeAusztrdlidban az angolok honositot- verjiik a toj6sfeh6rj6bdl vert habot.
t6k meg. Vid6kiinkrin nagyon elter- Zsfur aI kikent tortaformaba toltjiik

6s elcimelegitett stitcjben sritjrik.
M6g forr6n deszk6ra boritjuk, s ha

kihiilt, kett6vdgjuk

6s megtoltjrik a
pudingb6l keszrilt, rummal izesitett
kremmel. A tort6t kivillrcil is bevonjnk, es fogyasztdsig hritrjben tartjuk.
ZOLDSEGES-ALMAS

Elkeszitesi idcj: 35 perc
Egy adag: 1193 kj. (284 kcal)
Hozzdval,5k: 50 dkg burgonya, 20
dkg alma, 6-8 salStalevel, 2-3 kemeny

paradicsom, I szii s6rgarepa, 1 kiNehany uj ,,krumplis 6tel" elk6szi- sebb zellergyciker, 1,5 dl majonlz
(egy toj6sbol k6szrilt), so.
trSse:
KOLBASSZAL TOITOTT BURA h6jriban fcitt burgonydt megh6GONYA
mozzuk, kihiitjiik, es karikara vdgjuk. Meg s6zzuk, nagylyukri reszelcjn
Elk6szitesi idci: 60 perc
Egy adag 2709 kj. (645 kcal)
rdreszeljrik a zellert 6s a r6pdt, r6ontHozziryalok: 1 kg burgonya, 10 dkg jiik a majon6zeL,hozzt.adjuk az almafristrilt kolbdsz, 10 dkg vaj, 5 dkg szeleteket 6s cisszekeverji.ik. Egy sareszelt sajf,2 tojdssargdja, so.
Iatastalat kibeleliink a saldtalevellel,
A szep egyforma burgony6kat j6l beletessziik a zcildseges burgonyasamegmossuk es hejastol, stitdben lilt6t, rdrakjuk a karikdra vdgott pamegsiitjrik. Tetejtiket lev6gjuk, belse- radicsomot 6s gyeng6n megborsozjiiket kiv6jjuk. A m6g forro burgonya- zuk.
kaparekot egy ev6kan6l vajjal elkeverjrik, s fokozatosan hozzdadjuk a
BURGONYAS TUROSGOMBOC
tojdssargdjift, a reszelt sajtot, az apElk6szit6si idcj: 45 perc
r6ra vdgott kolbdszt 6s megs6zzuk.
Egy adag: 2465 kj. (587kcal)
Beletciltjiik a kiv6jt burgonydba, re- Hozzdval6k 50 dkg burgonya, 50
szelt sajttal meghintjrik, olvasztott dkg triro, 15 dkg liszt, 2 dl tejfol, 1
vajjal meglocsoljuk es tepsibe t6ve, toj6s, 15 dkg zsir, s6
szep pirosra siitjrik.
A megmosott burgonyrit sos vizben
h6jast6l megfozzik. Forron lehejazBURGONYATORTA
zuk, 6ttijrjiik, es hagyjuk kihrilni. EzElkeszit6si idri: 50 perc
ut6n osszemorzsolt trir6t, lisztet, tojast es sot adunk hozz6. J61 osszedolEgy adag: 2003 kj (477 kcal)
Hozzinal6k: 30 dkg hejdban f6tt, gozzuk 6s kiss6 ellapitott gomb6coSttcirt burgonya, 25 dkg. porcukor, 5 kat form6lunk belcile. Forro zsirban
dl tej, 4 toj6,s, lcsomag vanflids cu- megsritjiik, majd zsirral kikent tizfilkor, 1 evcjkandl zsemlemorzsa, dio- lo tflra tesszrik, 6s forro siitciben
megpiritjuk. Forr6n, tejfollel lerjntve
nyi zsir.
puTdltelekhez: 7 csomag vanilids
talaljuk.
dingpor, 1 tojris, neh6ny kanril rum.
A tojdssargdjat osszekeverjrik a JO ETVAGYAT!
cukorral, vanilids cukorral, hozz66sszedllitotta:
keverjiik az |ttort burgonydhoz, 6s
Antal Lilla
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Iden immd.r hurmadik allzalommal Ha m6r Sopronban voltunk, nem
uolt karcfalui, es jenffalui lzird,ndulo maradhatott el a Fertci-toi fiird6s
csoport k,\zsegilnk ma.gyarorszd,gi sem, ami a hatalmas hcisegben natestuertelept)lesen, Heluecian. Kere' gyon kellemes volt. Es mivel a frirsiinkre tdbb resztueud iskold.s beszd,- d6s meg mindig nem htitotte Ie a
molot irt az utazas elmenyeir6l. Hely' nem eppen alfoldi meleghez szokott
sztike miatt sajnos csah, egyet h,ozol' szekely le6nyk6kat, leg6nYeket,
Irettink a sok szdp lefrasbol. Ktilon enyhitesiil fagyival kedveskedtek
hdsztinet Bdlint Bernadette VI. Osz' nekiink barataink. A Fertci-tavon kitalyos tanulonak a reszletes utletrd,s- viil meg fiird6si lehettis6giink ad66rt. Az alabbiahban Farh,as Beata dott a Tisza holt6gaban, Tciserdcin
es a cserkesz6lcii strandon. Ez utobsorait oluasltatjak.

Tudja, mi6rt nem szeretn6k hal
lenni?
- Mi6rt?
- Kepzelje,ott az a sok vizibolha, s
ezek a halak meg nem tudnak vakar6zni se!

Most is, akdr az elozo ket alkalom- ban. Mindezek mellett a Becsben
mal sok szep elmennyel t6rtrink haza. tett l6togatdsunk volt kir6nduldsaJulius 18-6n reggel 5 orakor indul- ink fenypontja, ahol megn6ztiik a
tunk €1, kis csapatunk nagyreszt schiinbrunni kastelyt. Nagy elm6ny
Sltalrinos iskolasokbol 6llt. Ez alka- volt vegigmenni azokon a szobakon,
lommal olyan diakok is r6szt vehet- ahol vaiaha Erzs6bet kir6lynci - a
tek a kir6ndul6son, akik meg nem kcizkedvelt Sisi - elt, es setdlni abjartak Helveci6n. ig'y 6k is megbizo- ban a csod6latos kertben, melYben
nyosodhattak a helveciai emberek a csdszari csal6d szabadidej et toltothat6rtalan kedvessegercll, vendeg- te. Becsben m6g a Stephandomot
szeretetertil. Autobuszunkat m6r tekinthettiik meg, amihez hasonlo
vfutitk a vendegl6to csalddok a pol- meretri templomot eziddig nem so-

vissza...
- Ez semmi! Ezt en elscj nap csin6l-

g6rmesteri hivatal eltitt. Ahogy kan ldttak koztihink.
Az utolso este bucsrivacsor6val
meg6rkeztiink, nagy nyrizsges ffimadt, mindenki ismer6scik ut6n ku- zdrtlt, melyet hangulatos buli kovetatott. A vendegletok ktjzott is, ak6r tett. A gyertyafenyes szabadteri vaaz erdlIyiek koreben sok uj arc je- csora, a bircsubesz6dek es a szivhez
lent meg, akik tzgatottan kerestek, sz6lo koszonttjk kicsalogattak egyhogy kinel fognak lakni, vagy kit egy kcinnycseppet szemeinkbcil.
Masnap, julius 25-6n ism6t nefognak otthonukba fogadni. Ez eleg
nagy izgalommal jart, de ropke fel pess6 valt a helveciai polgdrmesteora mirlva ismet siri csend lett a ri hivatal elcjtti t6r. Nem gycizttink
polg6rmesteri hivatal elcitt, mivel a bircsrizkodni az uj bardtoktol, a
fdradt utaz6kat igyekeztek min6l kedves vend6gl6t6inkt6l, az Alfcild
hamarabb hazavinni a vend6gl6t6- sz6ps6gett6I. Az aut6buszra feliilve mar mindenkinek a szeme sarik.
H6tf6 reggellel kezdcidcjen egy iz- kdban csillogott a bucsri kiinnye.
galmas, meglepetesekkel tele het- A helveciaiak magasba emelt kenek n6ztrink e16be. A helveciai szer- zekkel integettek felenk, mi Pedig
vezok minden bizonnyal megtettek az autobusz iileseire felterdelve
mindent, hogy j6l &ezziik magun- bricsriztunk az egyre t6volod6 bakat. Voltak egesz komoly Progra- ratainktol.
mok is, de a szorakoz6s sem maradt
Farkas Bedta
ki. Az elsti napot mindenki a vendeglat6 csal6dn6l toltotte, ki ismerkedessel, ki pedig hosszas beszelgetessel. A het tobbi napjan bemutatt6k nekiink Pannonhalm6t, NagY-

- Dehogyis. Csak neker4 kell a sirgcidrot megdsnom.

bi tetszett mindenkinek a legjob-

cenket, Sopront 6s kornY6k6t, valanevezetess6geit.

mint Kecskemet

t

Ket f6rfi besz6lget.
- Fantasztikus mutatvdnyt ldttam
tegnap egy lovas artistdtol. A Io hat6n
ide-oda bukfencezett, aztan a 1o ala
csuszott, es a nyakdba kapaszkodva

tam, amikor lovagolni tanultam.

Sirva megy u.
az iryolo:

u

li*n

szigazgaL6hoz

Jaj, direktor irr, elpusztult

az

elefdnt!
Szeg6ny bardtom, igy sir? Hdt
ennyire a szivehez nott az az oktalan

illat?

Nem jcissz el velem ma ejjel

a

Maximba? K6pzeLd, a mrisorban egy
meztelen nci lovagol!
Persze, hogy jctvok! Legalihb tiz
6ve nem lattam lovat...

-

Az egyik vadasz dicsekszik a m6siknak.
- En n6gyszazmeterrtil is megceiozok egy nyulat.
Ugyan, hiszen olyan messzircjl

nem is lehet eltal6lni!
- Mondtam en, hogy eltalalom?

-

Mivel foglalkozol mostanirban?

Postagalambokkal rizletelek.
Meg lehet ebb6l 6lni?
Pompasan. Reggel eladom ciket,
6s estere mind egy sz6lig visszarepiilnek.
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mit csin6lndl?

lelcin6m.
- Hat
.4
Es ha csiitortokot mondana
puskdd ?

-
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36

,18

Ha most taldlkozn6nk egy nagy

medvevel,

,JE

2

Ket sz6kely a Hargitan. Azt kerdi
az egyik:
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15
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a

Ez?... De ez duplacscivri!

Es ha mindk6t cs6 cstitcirtokot

mondana?

-

Frilmaszn6k a fdra.
-'Es ha leszakadna a gyonge

rl

Hdt kivel tartasz, te

,1t

69?

komdm?

Velem vagy a medvevel?
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Kerem,

,.**

vettem mag6t6l

egy tekncjsbekat. M6g az este meg-

dogltitt, pedig maga azt rillitotta,
hogy 300 6vig eiel!
- Sajnalom uram, nyilvan tegnap
telt le a 300 ev... .

Retek bemegy u fOporta ra, 6s az
ablakn6l megkerdi:

SZINH AZI

KRITIKA

-

Kerem, kedves kisasszony, nem

kaphatnek egy kiselejtezett levelszekVizszintes: 1. Max Reinhardt, dds. 63. M6rt6kegys6grendszer, az renyt?
osztriik szitthdzi rendezij, a Salz- SI elcidje. 64. Dombszefii 6brdzol6s- - Minek magiinak levelszekr6ny? csod6lkozik a hcilgy.
burgi Unnepi Jrit6kok megterem- sal v6sett dr6gakci.
Tetszik tudni, kalitkdnak...
t6je mondotta: ...folyt. a fiigg. 12.
ugyanis
vettem ket postagalambot.
sz. sorb an (Zdnt betrik: O, N, D,
Fiiggrileges: 1. Abbol azfuanybol.
E, L).
2. Kiroly, nemetril. 3. Az egyik szii,2
12. Halvany sdrgds barna. 13. Ho- 16. 4. Dobai Peter nevbetrii. 5. S6rrinaprtividftes. 14. Eljen! 15. Abban lesnek hivatalos orvosi leir6sa. 6.
az rranyban. 16. Csik, sdv. 18. Koz- Ieper belga v5.ros francia neve. 7. A
s6g Somogy megyeben. 19. Hataro- Fdld legnagyobb felszigete. 8.
Karcfalvi - Csikjen<ifalvi kisrijsag
zorag, -rol parja. 2L. Rossz hini kis Bosszusdgot kifejez6 indulatsz6. 9.
Megjeienik k6thavonta
kocsma. 22. ... an der Thaya, oszb- Yitorlilzitsban: a sz6l felcili oldal. 1O.
Ingyenes lapsz6m.
rdk hatdr6llomds Csehorszdg fele. Kdvet dardl. 11. V6ros FranciaorKiadja a Csorgo Fiatalok Szervezete
23. Rangjelzd szocska. 24. Nrivenyt szdgban. L2. A rtzsz. 1. sz. sor
6rtekesebb tulajdonsriguv6 tesz. 27 . befeiezii r6sze (Zdrt bettik: B, L,
Szerkeszt1sdg:
A szamdrium vegyjele. 29. Haloban H, A, ii). 17. Gyorsan halad,. 20.
karcfalvi kulturotthon, ifjirs6gi iroda
a labda. 3O. Az egyik oldal. 32. Koz- Megmergez, n6piesen. 25. LehetcjSzerkesztrik:
lekeny. 36. Hills, Los Angeles seg. 26. Gy6gyuloban van. 28. MinKelemen Levente
el6vdrosa. 38. Eldlmosit. 39. Hege- denhato. 30. Utcarol a h{,zba kerget.
Antal Lilla
dri tartoja. 4I,. Nagy ercivel esik. 42. 31. A vig cizvegy zeneszerzrije. 33.
Both Izabella
Hangsrilyoz. 43. Konyhakerti no- Enikci, bec6zve. 34. Aroma. 35.
Farkas Be6ta
veny. 45. Roid, Tandori Dezsri Szdmtalan. 37. Fogoly. 40. AgyneKelemen Erzs6bet
6lneve. 47. Elnevezes. 48. Neman mii anyaga. 44. Szinesfem. 46. GyriSzabo Kdzmer
okit! 50. Uregnek teglaval kirakott miilcs. 49. A Zagyva bal oldali melIfj. Sz6cs LS,szIo
oldala. 52. Az on vegyjele. 53. Jelen- lekfoiy6ja. 50. Boritdval lat el. 51.
Torok Anna
legi. 55. Rugalmassag nelkrili. 56. Ringva lebegri. 52. Hader6. 54. CeSzakmai rttmutatas:
Az amerikai polgarhdborriban a d6li- rvza. 56. Neh6z selyemsztivet. 58.
Nemeth Szilveszter
ek f6parancsnoka. 57. Ezen a kcir- Ez a m6sik. 60. Ehetetlen a retek.
T6rdel6s: Pro-Print
ny6ken. 59. Dalol, r6giesen. 60. Ki 62. Zell ...See. 64. A kalium 6s a
K6sziilt az Alutus nyomddban.
sebb gazdas6g. 61. Rovid, velSs mon- nitrog6n vegyjele.
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