SznnvnzzrJNK FALUNAPOT. ..
Ahogy rninden 6llamnak lnegvan

a

sor tal6n vdgtelen. Sok olyan 6rtektink

saj6t nemzeti tinnepe, ugyanigy

a

van rnelyre egy idegenbol ideldtogato
rdcsoddlkozik, mikozben Ini f'el se

teleptildseknek is van egy sajirtos
tinnepnap.ja, rnely minclen mis naptol
k{.ilonb6zik. Szdkely kozsdgeink valliisos

a ternplorn
bircsirs tinnep6n tartta hisz, a teleptiles
dletdben mi lenne fbntosabb eserndny
rnint templorn6nak tinnepe. Nagyboldogasszony iinnep6n Karcfalvdn is rn6sabb
az elet. Megpezsdtil a f-aiu, hazaternek a
t6volban elo rokonok, Lrnnepl6be 6ltozdtt
n6pe ezt az iinnepnapot

figyeliink 16, vagy rosszabb esetben epp
rornboljuk azt. A falunapokhoz hasonltlan versenyzlink azon, hogy ki tud
rlr.rtat6sabbat, nagyobbat a divatnak
megf-eleltibbet alkotni. Kdzber-r nerl
torodi.ink azzztl, hogy tonkretessztrk azt
anri 6rt6ke es ezaltal megtart6 ereje volt

sok l6tnivai6ra, kincsre ar-nit falunk
rejteget. Ujra ver-uleglink lesz a Csiki
Jirt6kszin hdrorl kozkedvelt szindsze,
akik sajdtos hr,ulorukkal fbgnak iddn is
sz6rakoztatni benntinket. Megtekinthetjhk a helyi rnodern- es n6ptdnccsoport
rn[isor6t, illetve az egyik testvdrleleptiidsiinkrol, i$ernyerol erkezo hagyo-

n-rinyorzo csoport eloadfs6t is. Nagy
elegtdtel a tdn-rogat6knak, hogy az idei

fiatalok 6s id6sek tartanak a ddli tinnepi

beszdllni

szentmisdre.

senkindl jobb rendezvdnyt szervezni.

falunapokon vdgre sq6t firvoszenekarunk is ber-nutatkozhat. Az esti
sz6rakozfshoz egy sepsiszentgyorgyi
kitiino egyiittest hivtLrnk meg iiletve a

Cdlunk, hogy arnit szervezhnk rninos6gi
legyen, rlaradand6 dlmdnyt nyfrjtson es
sajirtos drtdkeink fbntos szerepet kap-

lragyom6nynak rnegf'eleloen Gidro Zsolt
ds zenekaraTtizza a talpal6va16t.
A rendezvdny.jelentosebb tiulogat6i :

f-ah-r

M6ra miir hagyomirnnyh v6lt, hogy a
linnepnapJa nem szoritkozik csup6n

a bircsir napjdra,

hanern egy tirgabb

iinnepkon6 notte ki rnagit ds f-alLrnapok
i.innepsorozatkent el a koztudatban. A

csiki tdrsdgben 2000-berr rndg csak
Karcfalvdn letezo falunapok mira rnir
minden csiki telepiildsen rneghonosLrlt es

a falu rinnepdt kisebb-nagyobb

rendez-

venyek teszik szinesebbd.

Karcfalv6n iden nyolcadik alkalornmal szervezztrk meg a rendezvdnysoroztrtot. Azt hihetndnk, hogy evrol

6vre egyre kdnnyebb dolga van

a

szervezonek, hisz az elozo 6vek
tapasztalata sokat kdnnyit munkhjirn.

Nyolc dv alatt azt tapasztalom, hogy
mikozben egyre tobb kdzsdg szervez
hasonl6 rendezv6nyt, az igazi cel egyre
ink6bb eltiinik ds egy egdszs6gtelen
verseny kezd kialakulni a falvak kozott.

Ez a

verseny nyom6st gyakorol

a

szervezore is, hiszen gyakran talAlkozik

olyan v6lemdnyekkel, rnelyeket ez

a

verseny sz[il. Nern kdnnyii elmagyar|zm,
hogy a falunapi tinnepsdg egy kLrl6nleges
alkalorn, ahol egytitt tudunk iinnepelni,

sz6rakozni. Ez az tinnep egy j6 lehet6s6g, hogy elotdrbe helyezzlJk azokat az
6rtdkeinket, melyekre joggal lehettink

biiszkdk: n6pviselettink, ndpt6ncunk,
hagyorn6nyaink, tehetsdges gyerekeink,
falunk jeles szemdlyis6gei, .jotevoi ds a

valaha ennek a falunak.

A

talunap szervezor nem akarnak

il

versengdsbe. Nem akarunk

a

rendezv6nyek sordn.
keretdben
kiernelkedik az a fot6kihllitds, tnelyet az

Hargita Megye Tanhcsa,

iskolfban tekinthetnek meg Nagyboldogasszony iinnepen. A kepek 2006-ban
az Adam GyLrla irltal kezdern6nyezen

Interetnice), Csik Ter iilet Ifjirsdgi Tandcsa
(CSTIT), karcfalvi Larix l(6zbirlokossag,
.j enof alvi Tercs l(6zb irtokossirg.

fot6tirborban kesztiltek kozsdgtinkben,
tal6n rdddbbentenek benniinket is arra a

Szabri Ktiznter

hassanak

Az idei rendezveny

Clomrnunitas

Alapitvirny, EtnikLrmkozi Hivatal
(Departarnentr:l pentru l{elalii

2

lsmnnrux MEG TESTVERTELEpuLESETNKET
akkori polgdr nresterek ldte sitettek. A
kolcsonos lftogatdsok alkalmirval szorosabb barrits6g alakr-rlt ki a kozs69- is
intezmcnyvezctok kozott. Ezzel cgyidoben tobb csal6d

is mcgisrnerkedctt
tivra mcgalapozva

egym6ssal, hosszfr
bardtsdgLrkat. F.zt a lblyaniatot szeretndrtr
tovdbb dpolni cs lehet6sdg szerint m6g
jobban ehn6lyiteni, szorosabbra frizni.

Als6rnerena alakban lbrdLrl elo. 1807-ben

I.

Ferenc kirdly

Kisfalusi Andriis:

Mcrnye, Sontogy utegye kozepin,
I(aposvdr ds Balatonlelle kozott fekszik,

I(aposvdrtol ll km-re 6szakra, ir
Balatont6l 30 knr-re dilre. A lakossirg

Kislitlu.si Anrlr;fs
Besz6lget6s Kisfalusi
6s

lctszdrna 1600 kortil utozog, amelynek egy

Andris Mernye-i,

Mag6 Istv.{n Helv6cia-i
polgf rmesterel<kel

A rcntintai cs nHgStzrsr57tfgi tcndsze rvi / / zi,s t k (i v c I (i c: n lt agyon uf n yoss ti

ktizsc;gc4<,
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felirlit6s6ra harlarosan sor keriil.
A nagykozsdghez tartozik a Memyctol

menyczescre.

Abban az idoben cgy .legyzck alapjein

vdlasztottik

ki

l(arcl'alvdt.

Fii

szenrpont

volt, hogy tiszta magyar tclepLilds legycn, is

rnivel Mernye lakossirgirnak

nyLrgdijas szcrvezetnck is ket csoportja van.

A kozseg kiizponti szcrcpe jelcntos
gazdasigi elonyokkeljir. A turizmus Szenrpondirbol sq;ar Lrtols6 az clhelyezkecldsc,
hiszen a gy6gyltirdoirol hires Igar, cs a

He lvdcia l(ecskemcittol dclre. nrrntegy l2 krn tirvols6gra {-ckszik, ahol az 54es sz6mir irtvonal halacl keresztril, Ilics-

Amint elozolcg is emlitettern,

a

lakossig t[rlnyom6 tdbbsegc katolikr-rs,
hitoktatds gondoskodil<. n k6zsegben
iskola, ovoda, gy6gyszcrtir, konyvtir,
orvosi- ds fogdszati rendelo, sz6rnos

Kisfzrlusi Andrirs:
I(apcsolatLrnh trjbb ntint 13 evre tckint
vissza. anrit polgirrntestcr cloclonr hozott
lcjtrc a Somogy nregyci clol.jitrol< l<czcle-

ilnek. E kettosscg miatt kLrltirrhhz
nrindegyik lalLrriszen 6pLilt, illetvc a

l<ialal<ull a lhluban.

I vdt c.l.

tcst-

vcncl6gl6to, kereskedelmi, is szolgdltat6
egys6g mlikcjdik, akirrcsak I(arcfhlvin.
TelcpLilesiinkbc 1 992-ben vezcttik bc

I(isl<trn Megyi'bcrr.
A lakossirg lctszdma 4300 kctrLil var.r,
amcly term6szetesen mindi_e r altozik. A
kcizseg sajitossziga a kdt cgyniiistol 3 km-

is Hclvicia
Szabo Sirnclor-lak6telep, nrclr.ek Ir{lcksz6 ma ruegkozclitocn azonos. tor abbi az
igen kiterjeclt tanyavili,g A lakossri_s tiilrb
rc ldvo telepLil6srisz Helvecia

a gazt, 2002-ben
itlozatot korszerti s itettd k,
lehetosdget terenitve eziltal a vil6ghdlo
haszndlatdra. I(Lilonben Mcrnye a tdrs6g

nrint fele a l<iiltcrLilcti tanvikon dl.
Helv6cia nevit ds hatiirainkon tirli
isureretsdge t e gy svrijci sztiletesii pcda-

legregibb l<ozsigei koze tartozik. Elso
oklcveles cn'rlitisc 1229-ben Merena ds

gogLtsnak, W6ber Ecl6nck l<oszonhcti.
a kozseg alapito atyjhnak tekintiink.

lrllanri titlogatirssal

pcd

i
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f6leg erddlyi eniberek tirrsasdgit kcrestiik.
Annak ellen6rc, hogy tobb rr-unt 800 krn
v6laszt el benniinket l(arcftrlvdt6l, mindig
szivescn ntegyLink kcizsigtikbe. A rendszereselt tctt firlLrnapi lcolcsonos ldtogatdsok

alkalluLrl szol-uilnak cgynrds kozelebbi

nregisrnerisirc, barfti kapcsolatok kialakitrisaira. Elcinte csal< polgdnncsteri szintcn,

vagy cgy-kit

tani csossal tartottLrk

a

kapcsolatot, de szerctn6nk ezt szelesebb
korben is rncgvalositani. Ebben nrondhatom
irttor6 szerepet v6llalt az cjnol< polgdrmesterc, aki nemrdg cgy tobb ruint 20 tagir

gycrntektAnc csoportot 6s azok kisdroit
ki a Memye-i f-alunapi iinnepsdgekre.

hozta

Mag6 Istvfn:
Hosszabb idore tev6dik a kdt kozsig
kapcsolata, amelyct

niindkit riszrol

az

Mernyei

1-,

Nlag6 Isfvfn:

katolikr-rs, hasonl(l vall6sh, gonclollcodo, clc

jo

is,

Balaton is konnyen utegkcizelitheto.

amclynek tovirbbclds6rol az iskolai

/

Mcrnycszenttliklos

egyctlen utcdtiiit I(ossr,rtli Lajosr6l nevczt6k
cl, s az 50 hirzban kevesebb, mint 200-an

nczogazdas6ggal fbglalkozik,
tobben zl u-rcgycszikhelyre ingfzna[<, de
jelenttis iparos is kereskedo 16teg is

vi I t a

Mi6ft vtilasztottik ippen Karcfhlvit
v6ftelcpt'i/t<nck

risze

a

nipes r.nezoviros, nrcly 1 8 l8-ban visdrok
tartiisdra is jogot nyert. A kozsdgkozpont
kdzepdn talrilhat6 ma is a jelcnleg rnaginkdzben lcjvo piarista kast6ly, anrclyncl<

4 km-re f'ckvo
K6rcnt, rcivirlc:n isntertessdk olvas6inkka / te|cp ti I cts ti k e t.

a ntcrnyei uradalniat

piarista rendnek adontirnyozta. Ekkor ruiu'

litkip

akit

:-.

kapcsolatra. Az ehrirlt napokban is egy
karcfalvi nepes csoport 6tutaz6ban n6hany
orzira ellirtogatott kozsdgtinkbe. Szivescn

fogadtuk 6ket, es vezetojiikkel nregbeszdlttik az elkovetkezS idoszakra
vonatkoz6 tcend6ket, a rnin6l jobb
kapcsolatok megtcremt6s6nek lehetosdgeit. Ugyancsak j[rliusban az clozetes
egyeztetes alapjiln egy karcfalvi ditk-

is reszt vett

hazaszeretctit, sajft otthonr-rk ds vicl6ktik
fe.jleszt6sdt. Ebben partnerek szeretnink
lenni 6s segitcni clorehaladisukat. Veleminycni szerint n-rindenkinck -iol jon egy

bardti kelzfbgis ds

tds, ahol

ir

nem biztos, hogy sor l<eriilne tcstv6rkozsdgi kapcsoIatok Idtrehozisirra.

lvdci6n egy
Nentzetkcizi Ditiktiborban, ahol a helyi,
szlov6kiai 6s szerbiai di6kokkal ismer-

N agy b o I d oga s s zo n y

kedhettek.

tn i t tizenn

csapat

besz<5lge

saj6tos gondokra kercsik a megold6st. Ha
nindig az anyagiakat lielyezzLik eloterbe,

He

Az trlci karct'alvi lalunapok
ek

I i n n ep

fit I u s ttfrsa itn n

elr t c,

k

e

cls

I ci c s t 6.i e t t
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Nos, az egyr,ittrrrtikcidds n-rdsik bizo-

nyit6ka, hogy egy helvdciai kiildottsdg
6l6n e napokban is r6szt veszek a karcfalvi

falunapok alkah-n6val rendczett

Linnep-

segeken.

Magd Istvifn

A rendszervdlt6s, gazdasdgi szerkezet
dtalakr-rlis, Hclvcciirt rs jclentoscn erintette. Megsziint, l'elsziimolhs ali kcriilt az
Allami Gazdasirg, n-rely nrdg i989 nyarin

is csakncnr 1000 allcalmazottal, munkavirllal6val clo gozott.
I

A lakossirg rragy rdszc tovirbbra is a
mezogazdasigbol il, ostcnnclokdnt vagy
kisv6llalkoz6k6nt. TobbsigLik szol6- is gyrinrcilcstennesztisscl {bglall<ozil<, I<eves a

szdnt6teriilct.

Az ipari fejlodis cgy

kissd

visszalogott, cle a lakertosmcslersdg elisntcrt
tcv6kcnysdg a kozsigbcn. Miikajdil( cgy
evelovirag-kcrt6szet, ds egy vdgottviriig-kert<jszcl, valiulint cuy csokol6ddgyrir r6szles.

Hclvicifn kdt

ten.r.riszctveclelr-ni

teriilct van: a Ludast6 6s ktirny6l<e,

a

mdsik rlreg a Feh6rt6 6s a ktirnyezet6ben
l6v6 erdcjs6g, nrclyck kellen-res clnrinyt
brztositanak a tirr6zoknak, l<irdnduloknak.

Nyilvin
I a 1ti

kdllsdggel

.fir

ezeknek

ir

/ k oz6 k tt a k a nt egs ze t' vc'zd s e n t fu dkc: I I LtJ

rdszdro/.
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Kisfalusi Andris:
Elsosorban az erkolcsi hozaddk, anl
szarnit. Gyerrnekeink, if lainl< jobban
rnegismcrhetil< egyrnast es a bardti kapcsolatol< rdvdn sokkal kozelebb keriilnek
cgymdshoz. Nekiink lblnotteknek, kozs6g-

vezctoknek pcdig

tz a

dolgunk, hogy

kcilcsoncjsen scgitsi.ik czt a kcizcleddst.

szo rcs

ab

a

Mindenckelott koszonjiik, hogy

a szikelykapr"rt,
anrelyet dfszcs helyen, a l<6zsig kozpontjirban helyeztLinl< el.
kozsdgLinkbc hoztirk

Oriiltink a napol<ban ajitncklkba hozott
I(arclalva firrafott cinrerdnck is a sz<il<ely
zAszl6nak, amelycket polgirn-ncsterlik,
G6bor Tibor, a Mcrrryci FalLrnapok alkalnriival nyrlltott 6t nekern.
Az idci iinnepel< elcicstdj6n sok
szeretette

l kiiszontom l(arcfalva

irtvesztoiben

is nrcgtalaljirk boldogu-

lirsLrkat.

virllalkozoink tarlogatirsirval igycksziinl<
nimi scgitsiget nyirltani erdelyi testvir-

Mago lstvfn:
Nagyboldogasszony iinnepdn Hclvecia
lakosainak ncvibcn tisztelettel koszontonr a
kozseg cgdsz lakossdg6t, kitarti st kivhnva c

nchiz napol< elviseI6sihez 6s

tclcplildsiinknek.

zirryagi

gondj aik enyh itdschcz.

Mag6 lstvfn:
Igen, megcri. Az emberi kapcsolat

a

bcrck gyokcrcikhcz valci

ragaszkodzisirt,

Ktisztin(int a beszt:/gclt:st. '
L c'f cgyezl

a
a

h egy i I tnt t'i/< ci des t ?

Kisfalusi Andrzis:
Val6ban, a nagy tdvolsdg sokat szdmit,
de egy kis erol'eszitds n"rindenki reszirol
nregdri a liiradts6got. Az enilftett id6szakban voltak Ltgyan hLrlldmvolgyek a kapcsolatban, 6rzodott valamifcile elt6volod6s
egymSst6l. Ezt probirljr.rk helyrehozni - irgy
6rzem sikerrel -, loleg arni a fiatalok, iskol6sok kozeled6s6t illcti. Gondolom, a jbvo

dvben a mi gyennekeink is ell6togatnak
kcizsdgiikbe. Foleg az iskolai int6zmdnyek
tevdkenys6genek, egymzis kultirrfj6nak koIcsonos rnegi srnerd set hely ezztik el6t6rbc.
YngO Istvin:
Ugy l6tom, hogy van akarat 6s lehet6s69 a k6t kcizs6g kozotti szorosabb

ds

Csiktcnofalva egdsz lakossiig6t, ds kivlnom, hogy c viszontagsirgos nyirri idojirrds

Mint

nrindeniitt, nirlLrnk is vannal< anyagi gondol<. de nregl-elelo hozzifll6ssal, valarnint a

leglbntosabLr. Mi drtdkeljiik a sz6kely cnr-

Hogyan kipzclik c/ a tovtfbbiakban
Karclalvival valo kapcsolalol, hiszen
nagy tivolsiig bizonyira korlitozza

Kisfalusi Andrris:

Helvdcia

- Polgirntcsieri Hivatal
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Kr vorr
Kozrua ErEuEn?
Bizonydra nem sokan cmlekeznek

arra asz oszi napra, amikor 2003
szeptemberdbcn egy 10 6ves oregirr
betegen, de nagyobb f-clhait6s n6lktil
I(arcfalvdra ldtogatott kisdroj6vel, hogy
utolj6ra ldthassa nagysztilei sirj6t, is

mig ndh6ny szot vdltson itt

dlo

rokonaival, Anna ninivel 6s fiaival.
Ncmsok6rzr visszatdrt v6lasztott haz6-

j6ba, a tdvoli Ausztrili6ba,

ahol

ugyanazon cjv novembcreben vegleg
eltdvozott Ltz dlok sorabol. E,rdckes

visszatekinteni

tchit c

hazdnkfia

mozgahnas, dc dnfclhldozo 6s kalandos

ilet6re, akinek gydkerei I(arcfhlvirra
nyfrlnak vissza.

So n

Edesany.j a C s ikszerecldban a

korhaz-

n6l dolgozott ris E,lemir fia is ott l6tta
meg a napvilirgot. Gycrmckivcit Csik-

szercdibarr

es I(arcfalvdn

toltottc

mindaddi g, am ig nagybdty.l a Budapestrc

nem vitte. Ott nott f'el, ds a szcrszimkiszit6s tLrdorr-rdnydt clser.l6titva kiv6lo
szakembernck bi zonyult. I(ozben tovibb
tanult, jol sporlolt, foleg a sfr-rgrisban

jcleskcdctt. Anyagi hclyzctc azt

is

megengedtc, hogy sportegycstiletckct is
egy6ni sportol6kat t6mogasson.

I(ozma fr - mcrt igy szolitottdk
mindcniitt - 1958-ban Ar-rsztriliziba
emigrhlt, rnegnosr-ilt. lJzlcti tigyci .jol
nrerrtek, szcrszantkcszito gyirai ntirkodtek cgdsz Eur6piban. l(6zbcn .jirrta
a vilfgot, Lizlctct kotott, vaddszott, szci-

t

ogl,gcszti

rakozott, dc Magyarorszd:got,
soscrrr kcrtiite

cl.

G csz tc tt ytr Ka
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Erdclyt k0ltsegckct. A

Egy alkalonnral, amikor Magyar-

nrr.urkaltttok clijrelia-

liid6sdnak kdszonhctocn l00l rnitjusfban rncgnyitotta a kast.ilr t a nagy-

orszdgon Somogy rlegydbcn .jiirt, rlcg- l<dzcinseg elcitt.
liitta Somogygcsztin a kastilyt, arlclyil<
S hogy mcnnvrrc kotodott szlilollagyon rossz dllapotbarr volt, clc nTcgtct- fblclj6hcz, r-ni scr-n bizonvft.ja iobban,
szctt neki. Haron-r dven l<ercszti-il harcolt, mint az a tiny. ho91, a fLlir jitott kastcly
arnig sikertilt rncgvisarohiia a kastclyt ds e lott mi rvi nytiblaba laragtattn a

a hozza tartozo 7 hektiros gyonyoru Hargita he-{yvonr-rlatat. Ugvanakkor a
terliletct. kastclyban cgy szikcll,'-szobrit renclcA szikcly cmbcr konoksigival, zctt be. irhoi cgy panoranrikLrs firlftstkitarlo erofcszitcscvel az 1990-es dvcl< miny Csiksomlyora cs kor-nyikirc,
clc.jcr-r clkcszittettc a kastily {'elir1it.lsi Csikszercclira cmlikcztct. Itthon jdrtcrvcit, ma.1d hozzifogtal< az iptilct is takor Csikdirnfirlvirn dtlialad'n'a cgy
kcilnycl<dnel< rcndbctctclel-rcz. E-tIy pillanatra mcgallt kocsi.jal'irl, is a hhzzr
mcgbizottjin kcrcsztr-il irinyitotta ii clott cppen tildogclo Sass Joska biicsit
mr.rnkd,latokat is 6llta az. ezz.el .jairo ltnykipeztc Ic. A tipikLrs szckcly cnrparkot, valar-nint 40 hcktlr

Kozma Elemer Puskds Ocsi tarsasagaban

s

st*

bert megtestesit6 f'dnykdprol kdsztilt
festmdny ma is ott l6tliat6 a szikelyszoba fal6:n, ahonnan nem hi6nyoznak a
szdkely ndpviseletbe oltdztetett babdk
sem. Itt tal6lhat6 egy kisebb mdretri

szdkely kapu is a kovetkezo felirattal:
Isten segedelm6vel kdszitettc I(ozma
Elemdr. 1998 iirnius 25.
2003-ban bekdvetke zett haliia utin
Feliciti nevri le6nya vette 6t a kastdly ds

kdrnyekdnek felUgyeletdt, gondoz6s6t,
amelyben szhllodht rendcztek be. Jclcnleg a Somogygeszti Gesztenye l(astdlyhotel ndven mrikddik a vadban gazdag
somogyi dombok kozdtt megbriv6,
klasszicista stilusir eptilet.

A kastelyhotel 25 j61 felszcrelt
szob6jirval, hatalmas gyonydni parkj6vaI, szabadtdri irszomedenc6jdvel,
rninden igenyt kiel6gito konferenciatermdvcl 611 a turisthk rendelkezdsdre. I(6zbcn eskrivok, bankettck,
konferenci6k, cdges rendezv6nyek
lebonyolit6sdt is villaljdk. A kert 6s az

dptlet tcrmdszetvddehni tenilette

van

nyilvdnitva 6s a ncmzetdrokseg rdsze.

Annak ellenire, hogy I(ozma irr
nem 6lt a kastdlyban is nem is tartozkodott sokat ott, a magyarsdg irAnti
szeretettol dthatva, anyagi ildozatot
nem kimdlvc olyat cselekedett, amelyrc

minden szekely ember 6s ut6dai is
btiszk6k lehetnck. Rem6ljtik, hogy a
kastdlyhotel jelenlegi tulajdonosa az
elkovetkezo idokben megtal6lja a
m6djirt, hogy a karcfalvi gyermekek is
n6h6ny napig elvezhessdk vend6gszeretetdt, ezfital adozva sz6kely szarma-

Sz1kcly szoba a kastdlyban

HnlvncrAN rAnonozuNK
lJhninyckbcn gazclag c-{y hctcs cliriktiiborbrrn vctttiuk rcszt jirliLrsban tcstvdrtclcplilcstinkon,
Hclv6ciirn Darvas Annamhria taniinr6 r,czct6scvcl
Mcgcrkczdstink utiin bcn.rutatkoztak vcncliglhttiink, nra.jd isntcrtcttdk a tiibor progranr.jit A
tltborozds alatt clldtogattunk OltLrsztrrszcn'c. ahol mcgndzttik a csocllilatos [.'cszty Krirkcpct ds a Ncurzcti
Trjrtincti Emldkparkot. ltt lchctoscgirnk volt lovagolni, ijaszkocltunk is nrcgncztLink cgy lovasbcmutatot.
Kcjzbcn Kccskcntitcn is voltr"rnk, ahol lattul< a vhroslidzitl, a Cifrtrpalotht, a Tcrurdszctliirzat cis a
Plauctiiriurrrot.
Hclvdciirn is tobb hclycn voltuttk. kLilcjnijscn a kitcrlcclt tanyavilhg ragaclta nrcg a figyclmtinkct, anri
Ircktink clcg szokatlart volt. Ellatogattunk a hclyr kcrtiszctbc is, nagyon sok viriigot, cscrjct cs ntiis
fhsnovinyt l6ttunk, lcgtobb istticrctlcn szhnrrrnl<ra. A tirborban kozcjs prograr.nou vcttiink rcszt a
Szloviikihb6l cs Szcrbihb6l drkczctt gycrtttckcl<l<cl. valanrint nrcgisrtrcrl<cdtiinl< a hclyi isl<ola tanuloival is.
Mindcnkcppcn.j(r volt ott lcnni, l<ikapcsol6clrrr cs l vakzrciti cgy rcszdL ilycrr viillozalosan tijltcni.
Kcdvt:.s Timca

z6sri ddesapja emlekdnek.

N. Szilveszter

Mdrvdnytiibla a kast1ly elritt

Miivelriddsi Jtiz HeJ vecri n

Sztz

EVE voLT

vENDtrcuxr Benrox BEle

FcilemeI Kidtir szenteit az dgre,
Mondviin: U'ant Jdzus, jdlj segitsdgentrc.r
Nosza,

j6

katoniik, harcoljunk kdt kdzrc/

Mert nem litok entbett jdni segitsdgrc.
Az zii szl6ta rtd n a k fb I sz6 va / kr ii / t1 a,
Vdd el, vrdd el a ztiszl1t nttis utra,
Hogy eJ ne vesszen nti munk kevds
Meft Magyat'otszig5ftnteghalok

6n

Nagysfgos Tan6r Url Becses soraira

van szerencsdm kivdlci tisztelettel 6rte-

siteni, kozsegernben csak szerdnyetrb
igdnyeknek me gfelel6 szdll6st es
dleln-rezdst lehet taldlni, azonban alig

had1a,

ndg na/

dlehnez6s talilhato.

Csikdiinfalva, 1907. VIl24.
Kiontont vdrentet 6n szegdny ltaziintdrt,
Ezenr6l nteghal ok kedves nentzetent drt.l
Nent szdnok drctte bizony ontani virt,

Mert 6n a Kt'isztust1l veszik.iutalntat, bdrt.

Ban6k B6/a

Az Lrt6bbi evekben -haLa lstennek

-

egyre t6bben ,,f-edezik fel", tn[ivelik,
dltetik tovdbb ndphagyorninyaink drtikeit. Ezek rnegrlentds6ert elsosorbzrn a
tanerrik, szakemberek, r-r6pra.jzosok, az
frott ds elektronikurs sajto, Lrz iljirsdgi
szeLvezetek tevdkenykednek.

De, szeLencsdre, eleink kozdtt is

voltak olyan szerndlyek, akik mentettek
n6phagyorninyaink drtekeit, ene 6ldoz-

t6k

egdsz dletiiket.

Itt

elsosorban

a

zeneszerzo, zongoralr:jv 6,s2, ndpzenekutat6 Bartok Belirrol kell rlegernl6keznfink, aki pontos an szaz dvvel ezelott
(1907 nyarirn) gyergyoi ds csiki
gyr:ij t6irtl

iur Jenof alvira ds Karcfal virra

i

s

ell6togatott. Fonogrffjdn nirlunk is tobb

Meglegyz6s: K6dirr Istv6n 1 657-ben
esett el a tdrokok elleni harcban. A rola
sz6lo hist6ri6s 6nek rovidebb-hosszabb
t6reddkekben fennm aradt a nep kozt.
Ugyancsak ekkor 1907-ben
kompondlhatta Bart6k az Edesany6ni
rozsaf|ja cirlti, a karcfalvi 20 6ves Akos
Laszlonetol lej egyzett dal feldolgozitsitt.
Gyiij t6rnu nkajhhoz, termdszetes en he ly i
segitcit6rsakra is szLiksdg volt. Ezt a
segitsdget a tanitoktol kapta rneg,
akikkel kollegi6lis levelezo kapcsolatban 6llott. Ma is elisrnerdssel sz6lhatunk ket akkori elodiinkrol, a jen6falvi
Veress Pdter ds Ferencz Jozset tanft6
b6csikrol. Al6bb koz6ijLik e tanitok egyegy Bart6knak kiildott levelit.

Becses felk6r6sire van szerencsdrn
drtesiteni, hogy helysdgtinkben kiv6nalmainak rnegfelelo akdr korcsrnai, akfr
intelligensebb venddgloben szdll6st es

ndpdalt, ndpballaddt rogzitett, .jegyzett le.

dlelrnezdst lehet kapni. Dalgyt'r.;tdsre

magyar ndpdal szerelmese volt,

elfbglaltsdgorn miatt nern ajdnlkozorn,
azonban elkalar-rzol6s 6s egy6b sziik-

Oa

sokszor litirstol vakLrliisig clolgozott, igy
tdrtdnhetett rneg, hogy egy alkalornrnal
24 ora alatt 105 dallamot gytijtdtt. Kitart6
erednrdnyes n-runk6jd"nak netnzetkozi
elisrneresdt bizonyitya, hogy az

elrlirlt

dv

sdges kdzremunk6l6ssal szivesen leszek

segitsdgiil.

Csikjenofalva, 1 907. iun. 20. Trsztelettel lev6n Veress P6ter, tanit6.

(2006) Bartok-dv volt.

Arlint mdr ernlitettiik

1901

nyarin Jegyezte ie Karcfalvdn a rnost

is

kozismert Okt6bernak, okt6bernak else-

jdn (fgy az eredeti irirssal) cirnti ndpdalt,
Jenofalvdn pedig a Mikor engem ferhez
adtak, az Anyhn 6ldesany6rn, a K6ddr
Istvdn cirn[i ndpdalokat, balladdkat.
Ezek koztil gondolorl, 6rdernes kozolni
az ut6bbi ma m6r isrneretlen balladdt:

i

Sz tt

yt'i

t

na

-gy to rn I ii sra kd s z ti / P a n n o n i i t,

Kinek, mint tengCtnek ntegirado hab.ia,
Sok bilnak, binatnak kcimytilvette ;f rfu ,
Mut a vitizeknek esett nn Cgy hcJ.ia.

Csik-Karc zfalv a, I90l . 20lVL
Igen tisztelt Uram! Vettem becses
leveldt s sietek drtesiteni, hogy amenynyiben kozrernt'rkodhetem, szivesen 6llok
rendelkezdsdre. Karc ztalvan sem szhllds,
sem dlelmi czikkek tekintetdben nem fog
hifny lenni.

Kiv6l6 tisztelettel: Ferencz

J6zsef-.

tanfto.

Erdekessdgkent rndg kozoljtik G6i

Mirton, csikddnfalvi tanit6 leveldt is,
csak azdrl, meft mint ,,illetdkesek" a
terndra ma is btiszkek iehetiink.

l-

ed 6rinyi .jirrirsra esrj Karczfalvdbarr
el6996 tisztessdges sz61l6s ds .io
Tel.les

tisztelettel Girl Mdrton. tanit6.

Ldszlo Ferenc rnLrzikolclgurs szerint

pfratlan .jelentosegii gyiijto(rt volt il
Bart6k6. Akkor isrnerte lleg a txagyilr
n6pdal regi stilLrsirt. Ahogy o fbgaltnazott. Eldg klilon6s felf-eclezest tettem
a ndpdalg(rltds kozben. Megtaldltam a
szdkely nepdaltipusokat, amelyrol nern
hittem, hogy ieteznek.
Fo116sanyag:

/. Liszl1 F-uenc

Bartok Bdla Cslkctrszigban
Harytta Kalcndifrtum, I 98 I
2. Ltiszlrj Fercnc C'sil< e;s G.v'cr_l;-o ltitnqf it
Bart6k zene.iiben

Haryita Ktlendiiriunt, 1983
3. Liszlo Fercnc Bartrjk Bc:la .segit(ittit'
sai Csikban
Haryrta, 1977 Vl /q
4. Elet ds Tudonttirt-u 1961 szeptc'tnbt,r /7
-1. Gonclolittok a nt[iveszetrcil. T.ika sttnt-

zat. 1975
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II

melld vall6soss6g, Isten ir6nti
t6rsu1, akkor

Ebben alapszanban a Hazas Hdtv6ge illozgalommal isrnerkedhetLink rneg.
A r-nozgalom segitsdget, er6t ad azon

hfzaspiroknak, akik Isten szeretet6nek
fdnydben rnelyebben 6s hitelesebben
szeretn6k rnegdlni hazastarsr, szentsdgi
koteldkliket. Ezen alkalomb6l a karcfalvi

M6rton hhzaspfrt, Zsoltot es Kl6rit
k6rdezttik,

a

rnozgalommal kapcsolatos
l, 6 hndnye ikro :
Mit is jelent a H6zas H6tv6ge nloz-

tap asztalataikr6

1

galom?

A

Hdzas Hetvdge (ezentirl HH

szeretet

a kapcsolat

ehn6lyft6se
eredrndnyesebbd 6s szebbd v6lik. Fontos
kihangsirlyoznunk, hogy ez a mozgalorn
nem v6ls6gban 1ev6 csal6dok terSpi6s
kezeldse, hanem a rnegl6vo 6s miikod6

kapcsolat elmdlyitdset segiti. Ebben a
lelkisegi mozgalornban nerl rneggyozdsrol, vagy bizonyos eszmdk rilnkerdltetdsdrdl van sz6, hanem kirnondottan a
h6zast6rsi kapcsolat elm6lyit6sdr6l.

Hogyan kertiltetek kapcsolatba a
HH - val?
2005-ben egy ismer6s csikszentdornokosi hhzaspdr meghiv6sdra irgy

szerk. megj.) tulajdonk6ppen vil6gm6retli

dontottiink, hogy elso helyre tessztik

lelkis6gi mozgalom (WORLDWIDE

h6zass6gunkat 6s bejelentkezttink az els6
HH. prograffia. Azon ev oszen Sz6kely-

MARzuAGE ENCOUNTER), amely

a

hfnassag, ahi.zastirsak k6zdtt levci szents6gi kapcsolat rneger6sitesdt szolg6lja.
Arnerik6bol az 1960-as dvekben kertilt 6t
a mozgalom Spanyolorszhgba, rnajd
I9l 2-ben Belgitunbol szetagazott egdsz
Etrr6pfban. Magyarorsz6gon k6zel 2I eve
van jelen, 2001-be kertilt 6t Erddlybe,
pontosabban Zetelakirra. Ma rnfr t6bb,
nrint 300 hfzasp|r es nagyon sok pap vett
r6,szt a Hhzas Hdtvdge rnozgalomban,
Szatn'r6mdrnetitol Brass6ig, Kdzdivltshrhelyt6l Csikszentdornokosig.
Hogyan zallanak a Hazas Hdtvege

keresztirron vettLink reszt egy Alapozo
Hdtvdgdn, arni egy dletre szolo, feledhetetlen dlmenyt nyirjtott sz6munkra. Ezt

kdvettdk

a

Meger6sfto, Mdlyito

ds

Mtihelyrnunkds Hdtvdg6k, amelyek nagy

sirlyozottabak, nyugodtabbak napjaink.
Kevesebbet tdv6zLink, az igy nyert idot
pedig egym6sra 6s a gyerekekre forditjuk.
Kdzosen v egezzttk a hhztaftisi rnunk6kat,
kolcsonosen maghallgaduk 6s b6toritjuk
egyn"r6st a rnunkahelyi ds rnindennapi
nehezsdgekkel kapcsolatban. Felisrnerttik,
hogy egykori veszekeddseink
haszontalanek voltak, nern az a fontos,
hogy kinek van tgaza, hanem az, hogy

vitfink dpito jellegirek legyenek.

Jelenleg Csikszentdomokoson I7
HH.-p6r van, akikkel rendszeresen tartjuk
a kapcsolatot, kozos prograrnokat szerve-

nregbeszdlik az elhangzottakat, rnegfogalnazzhk v6lerndnytiket, megnevezik a

vehetnek reszt

HH

program-

jain'/
Rdsztvev6 lehet rninden h6zaspdr,
aki szentsdgi hirzass6gban 61, legalirbb 5
eve hazas 6s fontos nekik, hogy rn6g
jobb h6zast6rsi kapcsolatban 6ljenek

Ha

rnindezen feltdtelek

az dletviteltinkben

beko.jobban

jdt6k, sz6mitogdp.
segitsdgiinkre voltak az egymas ds onrlagunk rndlyebb rnegisrnerdsdben, elfbgad6s6ban, kapcsolatunk rnegirj ul6s6ban.

ami
rnegerosftett hittinkben. Kapcsolatunk

szinre t6r o erzel'tneiket, prob I 6rn6ikat.

(A

veszekedds szerndlyekr6l sz6l, szemdlyeket sdrt, a vita pedig dolgokrol, tenyekrol

szeretji.ik egyrn6st. Tobbszor kifqezdsre
a szeretet sokkal
fontosabb, rnint p6ldirLrl egy regen ohajtott

Ennek drdek6ben rninden hizaspfr
krildn szobat kup, ahol nyugodtan

egym6ssal.

egym6sra, megtanultunk drzdseink16l
beszdlni, k6nnyebben lneg tudunk
bocs6jtani egym6snak, igy kiegyen-

jnttatt6k, hogy ez

ztrnk a gyerekekkel egyiitt (kir6ndul6sok,
farsangi b6l, havonta rendszeresen talfikozunk). Arnikor veltin egytitt 18 csal6d
egyi.itt van, akkor 66 az risszldtsz6m!
Mit jelent sz6rnotokra a HH?
Egy fU vil6g nyflt meg elcittiink,

Kik

egym6snak, kozelebb keriiltlink egyrl6s-

vetkezett v|ltozast, hogy rni

vasdrnap delutirn szentrnisdvel zitrulo,
6sszefrigg6 prograrn h|zaspir ok, papok,
szerzetesek szhtnhra. A papok neln
61nek h6zast6rsi kapcsolatban ugyan, de

egy pap ds h6rorn h|zaspir vezeti, akik
sa.jirt dletpdldd.jukat osztj6k meg a resztvevdkkel. A ldnyeg tulajdonkdppen nerlr
azon van, hogy 6k rnit mondanak,
hanem mindaz a f-elisrneres, elhat6rozhs.
igrakezddsi sz6nddk, ami annak hatirsakent a 16sztvev6kben rr-regszLrletik.

lSdesenek is.

hoz, nern csak dsszel, hanern szivvel is
rneghallgad uk egyrldst. Jobban figyeliink

megereztek

hiveikkel valo kapcsolatLrkat szentsdginek tekintik, rnint arnilyen a
h6zastdrsak k6zott van. A programot

fe.j

A mai rohan6, elbizonytalanodo
viligban is idot tudunk szentelni

programja legyen, szabaci idonket
lehetoleg egytitt toltiiik. Fontos, hogy
egytitt rneniLurk ternplomba, egylitt
vacsorazzurnk, ds az esti irnft is kozosen
vegezzik a gyerekekkel. A gyerekek is

A HH. pdntek este kezd6d6,

I

gyensirlyozott

tortdndsekroi sz6l.) Tudatosan toreksztink
ara, hogy csal6dunknak rninel tobb kozos

talfikozoi?

fe

alapja az Ordrnteli csalddi 6letnek 6s a
gyerekek testi-, lelki dpsdgdnek, kie-

Kikkel taltikoztatok a HH-n?

juk

Szerencsds hfzaspirrnak rnondhatmagunkat, rnert olyan emberekkel

isrnerkedhetttink meg, illetve baratkoztunk cissze, nint L6bady Tamirs 6s
Evi, akik a HH magyarorszhgi ittorot,
Be6thy Tamfs jezsuita szerzetessel, aki
tobb orsz6gban kamtrtoztatja szeretetdt a
HH jegy6ben, Bir6 Laszlo prispdk irrral,

aki a Magyar Ptispoki Kar csalddokdrt
f'elelos piispdke, lncze Benjarnin,
zetelaki pldbdnossal, Szab6 Endrdvel

ds

lelkileg sokat gazdagodtunk,

Muszival, zetelaki hazasparral, akik

rndlyebb, boldogabb lett. Itt tapasztalhattuk rneg tgazan azt, hogy Isten
val6ban szeret ds arra teretntett, hogy
hizaspdrkdnt egytitt dlji.ik meg az elet
buktat6it ds sz6ps6geit. Isten az6rt

Erddlyi HH mozgahnat. Es mdg sorol-

teremtett minket"f6rfinak 6s n5nek, hogy

elf-ogadjuk onrnagunkat, kdpesek vagyunk a h/zasthrs rndlyebb megisrner<i-

egyrn6st kie96szitsiik, segitstik
boldogg6 tegytik. Ez

ds

a boldogs6g az

onfe161doz6 munkdj ukkal eli

r-rd

itottirk az

hatn6nk azon csod6latos etnberek nev6t,

akik sajht pdld6jukkal r6vilirgitottak
arra, hogy a szeretet tudatos dontds,
azaltal, hogy .jobban rnegismerji,ik

sdre ds szeretdsdre is.

ds
ds

Milyen 6ldozatokkal jdr a programokon valti rendszeres resztvdtel?
A HH tal6ikozok idopondait h6napokkai azelott ismerjtik, ezert idoben meg
tLrdjuk szervezni a gyerekek biztons6gos
feliigyeletet, el6re szabadd6 tessztik a
nerll fllt sernrni
kornoly akaddly el6tttink a rdsztvdtelt
irdtvd_edinket. F.zidiig

illet6en, de tudLrnk olyan esetekrol, aki

kiilfoldi munkav6llalirst, vagy rr"r6s prograrlot rnondott le a HH-t rdszesftve
elonyben, ds nern bdnta rneg dontdsdt.
Mit tanltcsoltok a h6zast6rsi kupcsolatban elSknek'/

Arra bfztatjuk 6s b6toritluk

a

hdzaspdrokat, hogy 6letiikben tegydk els6

helyre kapcsolatukat. Lehetos6gtik szerint
vegyenek reszt a HH mozgalornban, azdtt,

hogy rdtalhllanak

a gydngdd ds fele-

Itissdgteljes szeretetre, hogy drzdseik
kirnonclirsa visszahozza. a hdzassdguk
elejin zitelt egyseget, hogy megtanLrljanak
odafigyelni egyrnirsra, kdpesse vfllanak
lelki sebeik gyogyitlLszira.

UnxEpI NApor urvEN.,.
O ruen dezz t'ink, m i nclnyii-f att

lelkest6l a mennybe vitte.

Sztz Mfria rnennyb evite l6nek napj 6t
augusztr-rs 15-dn Linnepli a katolikLrs
egyhftz szerte a vil6gon. Ez a legrdgibb
6nfll6 Mirria tinnep, ar-nelynek nincs
kozvetlen kapcsolata az Ur egyetlen
Linnepdhez sern. Jeruzs6lemben mar azY.
szazadban ezen a napon tiltdk meg az
,,Istensztilo naplat", mig R6rn6ban a VII.

szfrzadbol fennmaradt adatok

augusztus

a1ap16n

l5-6n iinnepeltdk,,M6ria

rnennyei sztiletdsnapj rit".

M6riirt Istenanyakdnt tiszteljtik,
mert Jdzusban az isteni ds emberi

Szfiz Mfrift a rnagyar n6p kozkedvelten Boldogasszonynak sz6litja.
Ezzel kapcsolatosan a legkoribbi irirsos

a

ernldk

Szent Gellert legenddban
at O 1t.i. Stt.

olvash6, rneiy szerint: ,, Es

Gell6rt/ tanicsdnak intdsdbdl akkotort

kele lb|, ltogy ltz sziz Mtiriiit

ez

Magyarot'szdgban Bodog-Asszonnak,
ar/agy ez viliignak nagy asszonyiinak
ltf vnik".

rnindannyiLrnkat.

Sir SAxton:

az a kozossdg, arlelyikben

MecyeRoK NacyasszoNyA
Edesanya, b1clog Anyit,
Vrifgszii I o Sztlfz Mif ri ;t.

(Wink/er-krjdex)

Szfvesen irllunk ntinden drdekl6d6
rendelkezdsdre, elscisorban szemdlyesen,
telefbnon is. Megtalilnak Karcfalvin,
F6irt 333 szdtn alatt, vagy telefonon, a

Eclesanya, boldog anya,
Virdgs zii I o S zitzm|ri a,

c1e

378 196 szdrnon, 07 44-106421 lzsolt" ll1.
-533 I O4/I(kiri szirnokon.

07 41

Nagyon szepen koszrinom a besz61getdstl

Lelegyezte KeJemen Zsdka.
l(incses SZiget

ltatosuriin

'
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,,, ,,Az: iati,r o i,irotir.us,,.Mu*r;;,,,,Btbri;,,ir;n ;,,
Ratosnlziin, szCr:vh21c mJg ,,1 ,,(1,nCs*s ,,Sligtf

Vil69r asztilt vi169odnak,
Ajdnl.j minket szent Fiadnal<.

Ha nem ajinlsz, hova menjtink'/
Nincs egy izrom dpsdg benntink.
Minden dpet, minden szepet
Fcilfaltak a cudar dvek.

Eddig is mint nyitott l<cinyvben,
Ugy olvastdl a sziviinl<ben.
Biinei nket vdgigsirtad,
De itelni fbl nern irtad.
Te 16tod, hogy sziviink rnarja
A btinbiinat jeges karma,
Pislog miir a keseriisig

Hamv6b6l a regi hiisig.

Mind a tiz btinnelkomfztunk,

M6r a rigi hit is mozdul,

Belzebirbbal paroldztunk,
Ami csepp 16 maradt benntink,
Lemarta az idegen biin.

A melcg vir meg-megpezscltil.
Ami szegyentinlcre vdlott,
Szemtinkrol mdr hull a hdlyog.

..xiei, i b6J 's 0 . ;t;,;p'igi it,,ir;il.'. M;;;r.',
l,
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isnicrkcdti.ip ti,, Az, 6rzovctse$' trirlJriirit, ul,pj,i,t' ot
itjdi, DiiricIiol sokr,t: :tinrl1tuirk;, 4',:''iiopa;tftg,
la koieso[ou incglieszel Lii k;, hogy,, : prlti i ciio :' pof aa t,
vehctiln k, a2' ls 1c11frbz, viil6,, hti sdgdid [. bh torslgi r6lri
f
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lncrt.koCkazlatta,ilctctIsrdsirlrl i :: , ,

''

r6k.

rnelton nevezziik a szenthagyon-reinyhoz

I{ogyan tLrdndtok tovdbbadni tn.i-

i[

bircsirs

aki rraga is Isten. Ezert anyjat, Mirriirt

soknak ezt a tapasztalatot'],

vri

Ez a nap egyhhzkozs6gtink

iinnepe is, hiszen elSdeink a ternplornot
Nagyboldogasszony tisztelet6re szentel-

Mdria, Tzent Fia rnel1ett, mint
mindannyiunk 6clesany.ja kOzben.ldr
drtiink, irnilrdsirgra, biinbdnatra hiv

terrndszetet egyetlen szetnely birtokolja,

szeretetet kapunk, lelkileg f-eltdltodrink,
arnelyben elfbgadnak olyannak, arnilyenek vagyr-rnk, es rnindig sziulithatunk
egyrnirs cinzetlen segits6gere.

.,.

a

tisztelet5rc/- hangzrk az antifonta isrner6s
soraiban. Isnrdt r6nk kosz6nt Nagyboldogasszonynap.ia.

Midrt fbntos ehhez a kozosseghez

'1:,.

hiven Isten anyjdnak. Isten rnegovta ot

b[intol, ds foldi dlete vdgdn testest6l-

vairi tartozirs'/

A F{H

az A'ban,

dnnepi napot tilvdn Sz[iz Mdriiinak

n

,:

,,

;,

:

Iiiii.,tuiii:ok"n tot,oi .itir:ii;ii,ii'tr..i:lot

rnu1,itturrk,,1,5;111.s,:, gstcn,, l ii,,,,,

iniiii;or,,:,, illi haerr
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M,;,ncicnkiri,,rk, ,iol ,liclr; ,sicrirricni,. r"cge i1c
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clnrcrrpi,, : :.: i ..' . ': ... ;.,,, :: ':
,'',Kr,.lctt|ciiKingti,
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Csirfi a mdgis megmaradtunk,
Nem nyflt meg a fold alattunk,

Kikeriilti.il( a kopors6t,

Itt

vagy'Lrnk most, legutols6k,

Legutols6k a vil6gnal<,
a szivtinkbe nem l6tnak,
De tcn6lad, Asszony'unkndl,
Tudjuk, hogy csak irgaiom vdr.

I(ik

L6tjLrk miir, hogy r.ni rossz, rni.j6,
Tudjul<, mi filteni val6.
Seregliirrk a Krisztus eld,
De hogy dlljunk szeme eld'/
Mit mondjunk. ha led kdrdez'/
Sz6lj helyetttink, anydnk icles,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk.
De mdgis a tiecl vagyunk.

.

'

OsszciilJitotta K

E

t0
meriilve kereste a valaszt, rnikozben mi

rdgi id6k

a

Boldogasszony-i ernldkeit

firtattuk.

Anrint 16tjAtok, a

ifjirs6gi ehldnyeire, h6zass6gAra, feleszhzadik

Boldogasszonyt meg6rtem, de a r6gebbi

id6kben nerr volt eppen ilyen nagy

t<UszogEx"
Tobbszor hallotttrk a rddi6ban, ldttuk
a televizi6ban, hogy idos emberektSl
rnegkdrdeztdk, rni a hosszir dlet titka. A
valasz legtobbszdr humoros volt, vagyis
egyszeriien lelegezni kell. Persze, voltak

kornolyabb v6laszok is, rnint pdldiul

a

fegyelrnezett dletvitel, a rendszeres
dtkezis, a nerndohanyzas, az alkoholtol
valo tarlozkodds, egyszoval az eg6szs6ges
dletrn6d.

At'nikor er f'enti kerdest r-ni is feltetttik
legid6sebb emberenek, hirtelen

a falLr

nem is tuclott vflaszolni. Gondolataiba
SZEP ELMENYEKKEL

akik sajnos mar

valtozast dleteben. Ekkor

t-elesdgdvel egytitt mdh6szkedni, volt ido,

kordben toltottem. R6szt vettent

rnag66nak.

Lt

kezdett

anrikor 140 rndhcsal6dot rnondhatott
Ez pedig kello hozzaertlst,

szentmisdn, az i.innepi eb6den, amit

trirehlet kovetelt, hisz nern egyszer volt

boldogult feles6gern nagyon finornan

kitdve a vadak t6rnadirsainak.

A

meclvdk nagyon szeretik

rn6,zet, sokszor

a m6hcsal6dok kozd.

Sugirr Andr6s b6csi hirrorn h6nap
tnflva betolti a 100. dletdv6t 6s arhnylag

kLrty6kt6l. Az 1989-es fbrdLrlat Lrtin rndg
3 6vet rndheszkedtern, de id6k6zben a

.j6 egdszsegnek orvend. H6l6san besz6l
R6za menydr6l, aki gondoskodik r6la,
hogy az oregkori nehdzs6geket jobban

niehcsalf

elvisel je.

majdnerl egesz eletemet a

Gyermekkoromt6l az erdot, tnezot
jdrtarn - rnor-rdja -, rnindig fiiss, egdszsdges leveg6t szivtar-n. Koriin rnegkezdtern a pirsztorkod6st, hisz sokgyennekes
csalidban n6ttern f-el, sztiksdg volt a
segits6gernre. Ezert iskolAba is keveset

rovarok tdrsasirgdban t6ltdtterri.
Hosszir dletenek titka tehdt val6ban
itt keresheto. A j6 levegci rleliett tal6n a

-

.jdrtan-r, keves

kivdtellel a falu hatlrit

sen hagytarn el. J6l ernldkszem, 17 dves
kolomban rndr tobb rnint 500 jLrh 6rzds6t

do\ szirna is lecsokkent.
Vegiil abbahagytanr a veitik val6
fbglalkozist, de irllithatom, hogy
kedves

sok tndz fbgyaszt6sa erositette
v

szerezetdt, hozzalarvlva e matuzsirlemi kor

el6resdhez.

Ha rlost valaki

kdrdezi,

hogy van Anclr.ls bhcsi, a v6lasz: ,,jol
vagyok, csak egy kiss6 megoregedtetn".

biztfk re6m.

Szdcs Ltiszki

Mernyei tartrizkoddsr"rnk alatt vendigr-rnjLrk

Vend6glirt6ink a l<ijzcli Ilalatonra is
clvitte[<, ahol flirocltiinl< cs cgy 16vid

TestvirtelepLilistinkon, a Memyc-i lalunapi iinneps6geken mi is reszt vettLink egy
20 tagt gycmrek-tdnccsoporltal, ahol nagy

magunkat. MegldtogattLrk a kozelben ldvo
Sonrogygeszti Gesztenye Kastdlyhotelt,
arnclyrol eh-ncseltdk, hogy egy karcfalvi
crcdctii embel v6sdrolta meg, aki mAr nen.r

oruirnnrcl logadtal<.

el. ltt kiiloncisen megragadta figyelmr"inkel"

lltottakb6l sokat tanultr"rnk. Mdskor

Megdrkezdslinl< r,rtfn kdnyelmes szillirst biztositottal< szf r.nr.rnl<ra, de nerr
sokdig maradhattunk ott, mert tdnccso-

tcjbbek kOzott az a szoba, amelyet szekely

szivescn v.{llaljLrk ezt a iiradtsirgot.

portunk mdr a megnyit6 iinnepscgen

a

falr"rkozpontban lell 6pett.

Az igazi

benrutatkozds

nr6snap,

szombaton volt, amikor a helyi fLrtballpfly6n az idciglenesen fel6pitett szinpadon
tobb szitz hclyi lakos 6s ureghfvott diszvenddg clott bemutattuk a n6lLrnk szok6sos
szdkelyt6ncot. A kozons69 tobbszor visszatapsolt 6s ez joleso erzcissel toltott el urinket.
I(6sobb a fiirk fLrtbalhnerkoz6seken vettek
rdszt, 6s mi l6nyok, drr-rkkoltr-rnk nel<ik,
rurikozben a helyi gyemrekel<kel isnrerkedtlinl<. Mindezek utSn megeb6delflink a
Ibz6versenyen kiszitett dtelckb6l, nrajd kiki a rnaga m6dj6n, szabadon, de leliigyelet
meIIett sz6ral<ozott.

Lr

kellett

djszakiurkent
firklydval eltznr oket a kaptirrok
kornydkdrol, de mindig visszajdttek.
Nem feltek sel'n az erlbertol, seln a

lirtoink gondoskodtak, hogy ne

TERTUNK HAZA

sdgdre, gyermekeire,

nincsenek az 6l6k sordban. Arnint
tnondja, a n6slilds hozott j6 irhny[r

felhajt6s, mint most - rnondia Andr6s
bircsi. Egy rdvid id6re hazajottem es az
iinnepet a csalddorn, gyermekeini

elkdszitett. Ddlutdn a szornszdd ernberekkel k|rtyiztvnk, rndskor rneg az Olt
hidj6nak karfttltn i.ildogelttink 6s beszdlgetttink. M6snap rnirr hivott a kotelessdg

,,A SZAZADIK
BOLDOGASSZONY

Andrd:s b6csi dlettortdnete n-resdbe
i116, visszaemldkszik gyermekkori es

h.r1

okirdndLrl irst is tettLink.

Annal< cllendrc, hogy clcg r.nesszirc
van l(arcfhlvitol Mcrrryc, is 1fu'adtsigos
volt az [rt, r-negis n-rcgirtc, mcrt az ott

tnotivumokkal rendeztek be. I(int a parkban
egy fiird6medcnce is volt, szerettlink volna
nregfiirodni, de sajnos,
a rovid l6togat6s nriatt

erre nenl volt

Gidr6 Melinda

Gibor Antlrca

lehe-

tosrig.

Egy m6sik nap a
Festetics kastdlyt is
nregldtogattuk I(eszthelyen, anielynek sz6p-

sdgin nem gyoztLink
csodirlkozni. A helyisd-

gckbe csak

is

poszt6

papLrcsban lehetett be-

menni,

csoszogtunk,
botladoztunk, 6s kozben

jokat nevettLink.
Tii n c csopot'runk

Mentydn

lt
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vIHARAcyuroL A LEGKoRraxrc

LANYOKNAK, ASSZONYOKNAK.

Az enrber rnindig kivdncsian flirkdszte kcirnyezetit, hiszen ett6l fugg az elete. Az
idojfrhsijelensigek is nagy hat6ssal voltak ds vannak az er.nberre, fgy hiit ezek megfigyeldse
is osidokre nyirlik vissza. I(dteteket lehetne frni czekrol a megfigyeldsekrol, a ndpi reguldkr6l.
Nagy lcsztik csak hiedelem, de vannak tudomdnyosan megmagyarAzhato dllit6sok is. llyerr
pdlddul az, hogy ha lefele szfill a fust, akkor azido egyelole nem tdr ki.

Az

evezredes rrregfigyelesek, ismerctck halmoz6d6sib6l szriletett meg, mintegy kdt ds fdl

evszivada, a meteorol6gia, magyarul ligkcirtan. Sz6mos felaclata rnellett celja az idoj6r6s
elorejelzdsc, ennel< ugyanis lragyon nagy jelentiisdge van. Gondoljunk csak a tnezo-

gazdasigra,

ligi-, viz,i-. szirazfdldi

kdzlekcddsre, szabacltiri munk6latokra, szabadtdri

rendezvdnyekre, stb.

A fejlctt kutatisi cszl<ozoknek, na mcg az eg6,sz vil6got dtfogo megfigyelo Ltllozatnal<
kdszdnlietoen nagyobb tertiletcl<nek viszonylag hosszabb idotartamra viirhat6 idojdr6sa elore
jelezheto. Azt azonban, hogy Jenofalva als6, vagy f-elso felen fog pusztitani a jdg, azt minclen
bizonnyal sohase fogluk elore tudni.
A mintegy l<dt ds fel evszSzada folytatott merisel< lehetovd teszik az egyes id6szakol<
adatainak cisszehasonlit6sdt. Ennek kdszdnhetocn tudjuk, hogy

a ldgkor globilis

felrne Icgedese val6s6g. Hogy cz rnilyen kovctkezrndnyekkel jar, azt a szakemberck is inkdbb
talflgatjdk, de sok negatfv iratdsir tdrtends szemiink liltthra zajhk le. Hogy ezekben az cmbcri
tevdkenyseg szerepet j6tszik, az nem vitatott.
Osi vigya az embernek, hogy befolydsolja az idojirdst, annak kdros hatfsait
6rtalmatlanitsa. A karcfalvi v6rtemplomban cjriznel< egy ir.r-r. vihardgyirt, amivcl a
viharfelhokct pr6b6lt6k tdbb- kevesebb sikerrel eloszlatni. Napjainlcra sikcrLilt az iciojdrdst

rnegvdltoztatni, sajnos nem l<fv6nt irdnyba.
Hogy rnit hoz a jovo. azt csak sejteni lchet. Adciig, mig a ,,civrlizfilt" embert tobbek
l<cizott csak az 6rdcl<li, hogy hitvigel<cn tizezres tdnregekbcn, cgymds hegyin-h6tzirr lepje cl
a tengcrpat'tokat. es azert kcinydrog, hogy uc csscn ilz cso, miclon azt sem tr-rcija, hogy birzdb6l
kdsziil a kenyir, aclclig nenr sok j6 v6rhat6.

..

.A

mikrohullSrnir stjt6ben lehetosdg
szerint kcir alakri ed6nyeket haszndljunk. A
szogletesek sarl<a ugyanis

joval

tobb

energi6t vesz f-el, mint a tobbi resze , ez6rt tt

sarkakban

az dtelek gyorsabbar"r

elk6-

sztilnel<.

.

Csokolddet mikrohulldm[r siitoben

javasolt felolvasztani,

itt r.rgyanis joval
kisebb a veszelye annak, hogy r-negeg.
.

Ktilonfdle magokat is pirithatunk
mikrohr,rll6nt[r siitoben, csak kozben
gyaklan kgvargassuk, hogy egyenletesen
piruljanak.

. A l-riziasszonyok tobbsdge
mindm6ig ragaszkodik a fakan6lhoz,

semmidrt sem cserdlnd le
es esztetikusabbnak
tartott mtianyagra. Mivel azonban a

LL

praktikusabbr-rak

fakantrlak konnyen rnagukba szivjftk

dtelek izet. mincienl<eppen

az

6rdemes

legalfbb kettot haszndlni, egyet a firszeres,

s6s dtelekhez, a m6sikat peclig az
ddessegekhez. igy megakacl6lyozhatjuk,
hogy foztiink niell6kfzt kapjon.

FIATAL VAGY, DE FELENK?

Mac'alik Ernd

Aki fdlenk ds visszahuzticl6, annak
kell lemondania a flcirtcildsr-ol, a

sem

RETYI FUVOSTABOR

r-ryfltan

Jirlius 22. - attgrtsztus 4. I<dzcjtt a csil<karcfalvi is csikjenofalvi firv6s gyerekek riszt
vettiink a ldtyi fihv6st6borban. Mi a kdzsigbol 3l-en voltunk es a szaktan6rok napi hdt 6rdt
foglalkoztak vcltink. A kit hdt alatt az iskola minden egycs zugaban gyal<oroltunk is

tanultunk. Minderrl<it magiival ragaclott a krjzos zerrilds szdpsegc. A vasiirnap pihenonap volt,
fgy chrentiink kirdndulni a r-etyi nyirre cs a rityi tclhoz. Milde1 miisociik este a vacsora utii'
zenekari p16ba is volt. Ottldttinl< alatt minclcn gyerek meg lcellctt tanr-rljon kit darabot, 6s az
utols6 napokban elo is l<e llett aclf a. A rni csoportnnk mdg a kcjtelezo miivek mellett bctar-rnlt
kdt zencl<ari sziimot is. Sokat tanultunl<, cle sz6rakoztunk is. J6k voltak a tanrirok ds a tdbori
hangulat is kitiino volt. Nagyon jtSl telt.

nagyon

. Els6

l6peskdnt keressLil< a mdsik

tekintetdt, de ne tirl feltiinoenl
. Ha elkaptuk a nr6sik pillar-rtisit,

vegytink

fdl

csdbos pozt,

r-re

mat'adjr-rnl<

termdszetesek!

.

Figyeljtink a partnel jelzdseire,

reag6lj unk drzdkenyen

ds

!

. Mosolyogjunkl Ez nyiltsigra vall,
nen-r

Bilint Benadettc

vfllalt feldnksdg pdld6ul

vonz6 is lehet. ime, n6l-rziny jo tan6cs:

de

igdr semmit!

. V6rjul< neg, amig a rnirsik vdlaszol,
ne kdnyszeritstik semmire!

. Miutfn sz6ba elegyedtink, al<kor is
rnaladjunk termdszetesel<! Idegess6gtinket
ne Ieplezzik bobeszedirsegge l.

.

Mondjunl< apro b6kokat, de

r1e

bdnlunk takaldkosan a szep szavakkal!
. Tarl6zkodjunk a csirbito trtiki<cjkt6l!
. Ne h[rzogassr-rk folfeld a szoknyfnl<at. ez trll nyilt jell
. Ne hagyjuk, l-rogy a m6sik Atvegye a
kezdemdnyezest, ne engedjtik kicsirszni a
keztinkb6l az iriny itdstr.

. A fldfidlds

nem azt jeler-rti, hogy

a

tizzel j6tszunk, sokkal inkfbb frtalmatlan
j6t6k, amelyet egy szamr-urkra lokonszenves
emberel folytatiurk. A hzizasshgban 6lok is

b6tran florlolhetnek, hiszen ez csak egy
drtatlar-r sz6rakozzi s.
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HUMOR
Feldllitj6k Ceaucescu

szobr'61.

Boldogasszony
6

maga is

elvegyiil a tornegben 6s megk6rdi az oreg

7

1

n

f,

3

:l

1 t-l

+

szdkelyt.
11

No, bdtyim tetszik a szobor'/

-

Tetszeni tetszik, de van kdt hib6ja.
Mi a hibdja'/
Rosszul 6ll ah6t6,ba a bicsak.
De nincs is a hdtdba bicsak.
No, ez a m6sik hib6ja.

-

14

1:'

1i

1E

tr

'ls

1

1r-l

2t
It

El6szcjl ntazik u ,)Ct.ty b6csi a repiilon.
Kerdezi a stewaldestol :
-- Mondja kedves, oszt .jut-e minden-

t7

:i
:,E

a

:iE

Nem tartunk ejtoernyot! Midrt?
HAt, mel'' a haj6n is van ment6cs6nak,

lrl

.t+

JJ

;'l

kinek ejtoelnyo'?

-

t.l

I

:l:l

oszt gondolom irszni tdbben tndnak, mint
reptilni!

,{1

4

Hogy lesz a ,ret.tyUot romdn'/

r+l

4rl
ia

44

.t

47

4E

i,

4B

Fehnegy Budapestre!
5l--'l

a

- Bandi szolg6m, ha mdg sok6ig tart ez
a h5sdg, minden barom elpusztul.

Csak a nagys6gos urat tartsa meg
J6isten

a

!

Az oreg szikely

elkezcl foh6szkoclni

a

J6istenhez:

Ecles, drliga J6istenem, dn olyan
nagyou szeretem a f-elesigemet, hogy mindenemet odaadndn-r drte I
- Ne engedd, hogy beteg legyen, legyek

ink6bb

dn

!

Ne cngedd, hogy szenvedjen az
eletben, szenvedjek ink6bb dn!

- Ne engedd,
legyek ink6bb

A

hogy ozvcgy legyen,

inl

festomiiudr, fiutul l6nyt vesz fele-

ET

51

JJ

rg

=,1
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vizszrxrns:

T.UCCOLEGES:

l. ?Nagy insegben? igy szolitjuk rncg
patron6nkat. 11. ? bator (Mongolia).
12. Vonatkozo nevrnas. ld. Az apa
t6rsa. 14. vizvezetek risze, de fadrg is
lelret (Elso negyzelben kettos betti).

Fozo vagy kenoanyag. 3. Mocs6r. 4.
A Don parljai. 5. Szem6t. 6. ?A'/ zart
gorbe. 7. I(onnyez6s. 8. Zavarni
kezd! 9. Zfidit. 10. T6r. 15. ?percc.

15.

Hull6rnlovagl6s.

17

.

Rin?

1. ?ndllctil az i,innep nem is rinnep. 2.

16.

A bircsirval egyid6ben zajlanak

a

(kutyaszt6r). 18. Nem rdgi. 19. Szent ?. 19. Tertilet rdvidftesc. 2L '/es
Atrna ? 20. R6potol. 22. Ketjegyti Saiaam. (Tanzdnia). 24. Ahnos
m6ssalhangzo. 23. Gyermekaltato. fejedelern anyja. 2J. Fonalat forgat.
25 . Gumitomlo. 26. Igekepz6 . 28. 30. Arab illambol valo. 32.'? es est.
Szemelycs nevm6s . 29. Megszolit6s. 33. Egykettcdre.34. Noi becen6v.35. r*-

30. Made ? Romania. 31. Idegen Kis ? zene. (Mozart). 31 . A ?
levego.
33. Feleselni kezdt 34. ? rncgtal6lja a foltjdt. 38. Aug. 15, a?
talttkozik a bardtnoj6vel, aki megkdrdezi:
Na
is, hogy dltek'/
Gros. 35. Menetrenden 16tjuk. 36. A iinnepe. 4I. Tirplalkozik. 43.
- Nem unatkozunl<. A fdrjem fest, dn bircsirra tdbb ? erkezik. 38. Plusz. 39. Erzekszerv. 45. Rdtelepedik. 4l
meg fozok. Utdtra 6rdl<on dt taldlgatiuk, lnit
Majdnem lesuppan! 40. Eisenhower Lhm. 49. Rdszvenytirrsasdg. 51.
festett o, ds mit foztem en.
beceneve . 42. Erre fele! 43. Tilt6szo. Hfvorzo. 52. Forditott tiltoszo. 53.
Iiov6cs, kdk-zc;ld foltokkal, hi6nyos 44. Francra arany. 46. Kot6szo. 47. Keresztiil. 55. Induiatsz6.
sdgtil. P6r hdttel kdsobb az iflir asszonyl<a

.

fogsorral 6llit be a munkahelyire:
- I(dpzeljdtek - mesdli a kolldgdknak
tegnap este nelll ismert meg a kutydm,
amikor a kocsm6b6l hazamentem. Nekem

uglott

eis

j6l ellftta a bajorn.

A t6rsai cisszendznek,

s az

Motorker6kpirr m6rka. 48. Vesztesdg.
50. Hazat szeI.54. Verni. 56. Indftek.

o

egyikiik igy sz6l:

Tc, I(ovdcs, dn elvdlndk az

ilyen

kutydt6l...

:
Egyik nap egy Ozd rnelletti kisfaluban
rnegrokdnyddve ndztdl< az idos emberck ezt a
feliratot a templomajt6n, arni a pap kdzir6s6val
volt irva: ,,Ma elmarad a mise, Sit6n vagyok."
(Ozcl rnellett tal6lhat6 egy falu, n-rclynek a neve
az, hogy Sdta)

Karcfalvi - Csikien6falvi kisirjs6g
Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete
6s Karcfalva Kdzseg Onkonl6nyzata
Szerkesztd s 69 : kar cfalvi ku ltirrotthon, i fj
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A nyorndai rnunk6latok az Alutr.rs Rt. nyorndiban k6sziiltek

