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ASZfrKASZO NYOMABAN
A kivrincsisrig alapvetci emberi tu,,Vannak olyan forrS"sok a hegyeklajdons6g, keresesre, kutatS.sra cisz- ben, amelyekhez elfelejtik a regi cistonz5. Az rjslenykutat6 6vmilli6kat venyt, ha rij utat epitenek. Egyre
megy vissza az idciben 6s kcivrilete- ritkdbban t6ved oda ma vandor,
ket vallat. A nyelvesz egy-egy sz6, hogy szomjdt csillapitsa. Es a forrast
helynev eredeten tcipreng 6s probrit- lassacskdn beszcivi a menta 6s a folcli
ja annak ertelmet rnegfejteni tdbb- szeder. Aztan egy kicsit trivolabbrdl
kevesebb sikerrel.
eszre sem veszi az ember. S nem
Jomagam is szeretek eredet utdn mindenkinek jut esz6be, hogy a fokutatni, de ez inkabb hobby, mely- utrol let6rjen hozza a rekkencj hcisegnek jutalma az ujrafelfedezes oro- ben, es szomjdt oltsa. Odamegy, fel-

me. Szeretek a folyok, patakok kutatja az eivadult helyet, szethizza
ment6n feifele menegetni 6s ahol a baz6tot s meglepetten fels6hajt, a
kisebb agak futnak iissze, vaia- haboritatlan krist6lytiszta, j6ghideg
mennyit v6gigjdrni eg6szen az eredetig, amit forrdsnak neveznek.
Szeretem a forrasokat, mert olyan
tisztdk, romlatlanok, minl az ujsziItitt gyermek.
A jol sikenilt Sz6kaszo kisirjs6g
utolso szdmdt olvasva jott az citiet,
hogy megkeressem nevad6janak forrdsrit. A meg h6 nelkiili januari tdj
hivogatds6nak engedve indultam el.
Ostorosbol tobb viz ered. A Fekete
Szenete es a Fabidn a Maros meliekvizei. Biikkpatak, D6nes patak,
Hosszibiikk patak, Koves patak,
Nagylok pataka az Oitot tdplaljak.
Btlkkpatak Hamor hidj6ndl egyesiil
Gcjce vizevel 6s Szekasz6ra vdltja
nevet.
Ezer meter tengerszint feletti magassdgban csoddra lelek. Megerkezem a Szekaszo forrdsdiroz... Derrnedt fi.iszalakon, kimerten, fegyelmezetten cseppennek a kristalytisz-

ta vizcseppek paranyi medencebe,
trikrcit kindinak a vandornak. A veg-

telen nyugalmat elvezve elmelkedem, s krizben Csingiz Ajtmatov szavait olvasom a vizttikorbcil:

viz dmuiatba ejti nyugalmdval 6s
m6lyseg6vel. Es a forr6s viz6ben
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. ,TrirtrSnelmi,esem6ny,
krizsegiinkben

megidtja onmagdt is meg anapot, az
6jje1t, a hegyeket... az ember arra
gondol, hogy az llyen helyeket nem

ismerni brin, s a bardtainak is
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2005. februdr 13-6n, vas6rnap delutdn h6rom orakor a csfkkarcfalvi
M6rtonffy Gyorgy AltalSnos Iskola
udvardra igyekezett a falu apraja,
nagyja. A trivolabbrol 6rkezcik leparkolt aut6i teljesen lezartilk a falu

kozponti reszet, v6gtil md.r csak gyalog lehetett megkozeliteni az iskol6t.
A sok ember az orsz6,g elsci videki
mrij6gpdlydja iinnep6lyes felavat6jd-

ra gyrilt rissze.
A megnyitora eljottek mindazok a
koz6leti szemelyis6gek is, akik helyi,
megyei vagy orsz6gos szinten tdmogattak a letesitm6ny megvalosit6srit,
segitettek a sziiks6ges p6nzalapok
elSteremtes6ben.
Kurk6 J6nos Gycirgy, a Romrin Jegkorongszcivetseg alelncike 6s a csfkszeredai Sportklub j6gkorong-szak-

osztdlydnak elnrike, a mrij6gpalya
megvaiositdsdnak kezdeme ny ez6je
es fo tdmogatoja megnyitobeszedeben elmondta, hogy Felcsikon mdr a
60-as evek ota llteznek termeszetes
jegpalyrik, de sziiks6gesnek Iatta az
cit krizseg sz6mdra -Domokos, Szenttamds, Karcfalva, D6nfalva 6s Madaras - Ietrehozni egy" mrij6gp6ly6ft. Ez-

zel azt is el szeretne erni, hogy a
fiatalok ne fiistcis kocsmdkba, hanem
inkabb korcsolydzni jfujanak. Hogy
miert 6ppen Karcfalvdra keriilt a pal;ta? A letesitmeny kezdemenyezr5je
elmondta, hogy az elcjbb emlitett kozsegeket krileinbozb szernpontok szerint (meglevci infrastruktirra, gyerekek szdma stb.) vizsgiltdk es poniozt6k. A pontozdsi rendszer alapj6n
Karcfalva jott ki leg;jobbnak. Kurko
beszedeJren ha.ngsulyozta:,,Ig6ny
volt a pdlydra, mi megtettiik a tcjhink
telhetcit, rnost m6r bizonyitani kell".
A meghivottak krizril iinnepi beszedet mondtak Verestoy Attila szenator, Kelemen Hunor pariamenti kepviselei, Bcrbeiy Las zlo ko zmunkaiigyi
es teriiletrendezesi rniniszter, Bunta
Levente, Hargita megye tandcsdnak
elnrjke valamint Gdbor Tibor, Karctalva kiizs6g polg6rmestere. Borb6ly
Lfnzla miniszter azt kivdnta, hogy
2007-ben itt, a csikkarcfalvi mrijegpalydn jatsszdk az orszagos bajnoksrig
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dontcijet. Verest6y Attila szen6tor bi- tandcs, 400 milliot a helyi rinkorzik abban, hogy a mrijegpdlya nemes mfnyzat juttatott. A fennmarado
kiizdelmek szinhelye lesz es hogy az dsszeg cegek t6mogatdsab6l szdrmaudvarhelyiek is 6tjarnak majd Karc- zik. Az 6pitcik es vezet6k szoros
falvdra korcsoly6zni. Kelemen Hu- egyiittmtikcjdes6nek eredm6nyek6pnor k6pviselcl beszedeben hangsri- pen sikertilt viszonylag rcivid id6
Iyozla, hogy ez eW elkezdett munka, alatt dtadni a p 6ly fft rendeltet6 s 6nek.
amit be kell fejezni, utalva atta, hogy A jegpalya megalapozdsdn kivril sok
talrin majd erySzet a szabadt6ri p5- munka volt az ijltozcjk 6s mellekhelyilya tetci al6 kenil, r5s ehhez tovdbbi segek fehijitrisrival, azok felszerel6s6risszefog6sra van sztikseg. Azt is eI- vel. Tobbek kozott emlithetjrik a
Farmen kft - Farkas Ern6 (epitesi
munk6k), Fenestela 68 kft. - Miklos
Ervin (nyil6sz6r6k) valamint az AF

Mikl6s Mikl6s Agoston,

Miklos
Srindor (villamossag) altal elvegzett
munktilatokat. Abban, hogy e napon
r6szt vehettiink a p6lya felavat6sdn,
ugyancsak nary 6rdeme volt a helyi
tandcsnak es polg6rmesteri hivatalnak, a Mdrtonffy Gyrirgy Altaldnos
Iskola vezet6s6g6nek, a karcfah-i,
mondta, hogy Kurk6 .I6nos megdl- jencifalvi 6s domokosi Kozbirtokosmodta a mrij6gpfiyitt es a megvalosi- s;igoknak, a Bartalis csakidnak, Ant6shoz tdrsakat keresett. Mikor ide- tal Erncinek, az Agromec RT, a l{ilk
jcitt baratokra, partnerekre taldlt Ud- Techn, a SC GOS-CAR SRL valamint
varhelytcil Gyergy6ig, Gyergyot6l Bu- a Lafarge vezetciinek. Krilcin meg kell
emliteniink G6bor J6nos testneveici
karestig.

Miutdn a krizseg pi6bdnosa meg6ldotta 6s felszenteite a l6tesitmenyt,
Kurko Jdnos, Gabor J6nos 6s G6bor
Tibor elvagtdk a zcild-feher szalagot.
A szinkombinacio nem veletlen, hiszen ez a parosftas a piiyift iizemeltetcj HC Felcsik sportegyesrilet z6,szlajdnak is a szine, amely z6.szl5n a
cimerben szereplci sz6kelykapu mellett hokibot 6s korong is l6that6.
Az tinnepelyes szalagvitgds ut6n a
r6sztvev6k gyors- 6s miikorcsolya bemutat6t, majd jegkorongmerkciz6seket lathattak. Piiyfua leptek a Gereb
Istvan es Mezei Imre 6ltal felk6szi
tett gyerek- es ifidsagi csapatok es
megmerk6zott a Sportklub 6s a HC
Csikszereda.

Visszat6rve a mtij6gpalya 6pit6s6-

nek mozzanataira elmondhatjuk,
hogy nem kis errjfeszit6sbe kerriit a
megvalositas. Az 6pit6si munk6latok

t4

millidrd lejbe kertiltek,
amelybtil 8 millidrdot Kurko Jrinos
eddig

biztositott cegei iital,4 milldrdot a
kormdny adott. 700 milliot a megyei

tandrt, helyi cinkormd ny zati kepvise-

kit, aki onzetleniil vrillalta az 6pitkezrissel kapcsolatos iigyek intez6set.

A karcfalvi mrijegpalya iizemeltet6si koltsegeit (mintegy 6vi 1.3 milliard lej) az cit felcsiki krizseg 6llja,
egyenl<i hozzdjdrul6ssal. A prilya
haszndlata ingyenes, a haszn6lati
id<i egyenl6en van elosztva a kozs6gek ktiziitt. K<izkorcsoly6zds
ugyancsak dijmentesen minden
p6nteken, szombaton es vasarnap
18 es 2I ora kcizott van.
V6gezetiil tolmacsoljuk Kurko J6nos szavait, mely szerint a helybeliek
koszonetriket leginkdbb azzal fejezhetik ki, hogy vigyilznak a letesitmenyre. Felhivba a figyelmet az eredmenyjelzci a16 fi.iggesztett feliratra,
amelyen szerint:,,Vesziteni tudni
kell, gy6zzon ajobb". A Romdn Jegkorongsztivetseg alelncike azt szeretnr3, ha a j6gen nem hdboru lenne,
hanem tisztess6ges sport6let alakulna ki.
Md.rton Orsolya
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A KARCFALVI MUJEGPALYA
MEGvAr6 s irAsAxer KRo No r,6 cd;e

LEVET EGY ISMERETLEN
SZURKOLoH.OZ

2002. 07. 29. Kurk6 J6nos, a csikszeredai SportKlub elncike, pillydzatot
hirdetett egy felcsiki mrij 6gpdlya letrehozitsir a.
2003. 02. 28. A pillydzatot pozitivan biralt6k el Karcfalva r6sz6re.
2003. 08. 17. Reggel 7 6rakor megkezdcjdritt a pdlya alapj6nak ki6s6sa.
2000 *3 fcildet sz6llitottak el a Karcfalvi szemetgcidcirbe.

Oriilcik, hogy feliid,oztad dr6ga idcidet, 6s v6gignezted az rijonnan l6tesitett j6gp6lydnkon j6tszott elsci m6rkciz6seket. Mindannyian hallhattuk
es l6thattuk milyen jo hangulatban
2003. 08. 23. Megkezd6ddtt a kidsott teriilet feltoltese kaviccsal 6s voltal a leldt6n, ahol rajtad kiviil
homokkal, amit Gyergyoujfalubol, Csikszentdomokosrol va- voltak m6g pdr szdzan - kozcjttiik
lamint Tusn6drol szallitottak.
sokan idegenbril -, igy aztanminden2003. 09. 06. Nekifogtak az alapbetonoz6snak. A munk6latok ehdgz6s6hez ki hallatara iivciltcizhetted ki magah6rom napra volt sziiks6g, valamint 250 m3 betonra, 2000 dat. Dics6retes szavak a szddbol a
j6tekosok fel6 minek is hangzottak
m2 hcjszigetelcire, 2000 m2 betonrS.csra 6s 2L,5 km cstjre.
2003. 09. 16. Megkezdt6k az epiilet feljavitds6t
volna el, hisz nekik kutya kritelesse2003. 10. 02. Ett6l a napt6l kezd6d6en, 18 napon keresztiil tartott a gi.ik est6nkent a korongot kergetni 6s
htitrirendszer cstivezet6nek lehelyez6se a betonalapra.
t6ged, minket jrit6kukkal elkiryrin2003. 10. 30. Nekifogtak akazdnhdz felepitesenek.
tatni. Hogy nappal dolgoznak az nem
2003. 11. 08. Ezen a napon ontottek rd 150 ms betont a lehelyezett erdekes, s ha mar cinkent felvallalt6k
cstivekre.
- meg az idcjsebbek is - a jdt6kot,
2003. 12. 23. Kivaltottrik a csikszeredai vamhivatalt6i a gyalug6pet, a hfft jfftszanak rigy, ahogyan azl te
paldnkot es az eredmenyhirdetcit.
elvdrod. Elvegre ingyen nezed riket,
2003. 12. 30. Befejezt6k a kcizponti frit6s felszerel6s6l az 6priletben.
dolgozzanak meg erte, s ha nem rigy
2003. 12. 3 1. Kipr6bdlt6k a rendszert. Ez a nap volt az alkalmazottak elsci jdtszanak, ahogyan kiv6nod, miert
munkanapja.
ne karomkodnal rdjuk, hisz sz6b6seged tar6ban a legtrdgdrabb szavakat
2004. 04. 18. Megkezdtek a miianyag palank felszerel6s6t a vasazatra.
2004. 10. 21. Elkezdrjdott az epiilet rijrafrid6se 6s megnagyobbitdsa.
is megtalalod. Ezt mi sem bizonyitja
jobban
2004. 10. 26. Nekifogtak akazanhdz bcivites6nek.
mint &2, hogy a merk<jzes
2004. 11. 24. Bekerteltek a p6lytthoz tartoz6 teriiletet.
egesz ideje alatt volt ttidcid a legocs2004. 11. 29. Hdtravezettek a magasfesztiltsegi 6ramot.
m6nyabb szavakkal,,sz6rak oztatttl"
2004. 12. 16. Ezen a napon erkezett meg Londonb6l a htitcig6p.
kcirnyezetedet, bele6rtve az ottjelen2004. 12. 21. Felszereltek a pdlya vilagitasahoz sziiks6ges reflektorokat.
lev6 gyerekeket is. Bebizonyitottad,
2005. A1. 08. Beindult a fagyaszt6s.
hogy jol ismered a szentek neveit, a
Fennval6t 6s Edes anyjfft, mert min2005. 01. 0s. EZEN A NAPOX OXToTTEK AZ ELS6 nnU,lnCnr.
den bekialtasod alkalmdval csak 6ket
2005. 01. 12. Ekkor takaritotta le el6sztjr a jeggyalug6p a jeget.
emlegetted. Az ellenfel jatekosait
2005. 01. 14. Elvezhetttk az elscj szabadkorcsolydzl,st.
2005. 01. 26. Ezen a napon volt az elsci hokimeccs, amelyen a helyiek sokszor kiildted melegebb 6ghajlatra, de a mieinket sem kimelted, ha
csapata merkcjzcitt meg a csikszeredai ISK csapat6val.
2005. 02. 13. R,om6nia elsrj vid6ki mrijegpalyajanak iinnep6lyes felavatdsa kihagytak egy-egy golhelyzetet. Ellenben teljesen hidegen hagyott tees 6taddsa
ged, ha a n6zokktiziil valaki,,mtiv6sz
vagy kom6m", vagy ehhez hasonl6
bekirilt6s okkal kultirrrilt an brzhatt a a
j6t6kosokat. Ugye milyen badars6gokkal untatta az ilyen szurkolo a
korrilotte levtjket? Nem rigy mint te,
aki iivoltcjzeseddel bemutattad teljes
szokincsedet, intelligenciadat, jolnevelts6gedet.

A sziv bcis6g6bril

beszel a sz6j. A

hokimeccsen is. Nagyon h6l6s len-
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nek, ha az elktivetkezS merkrizesek
alkalmdval nem k6nyszeriten6d a
sportkedvelciket - gyerekeket 6s felnritteket -, hogy vegighallgassdk sziveo ocsmanvsaga
N.

sz,ueszter
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TETEPUTESUNK
Ilyenkor ev elejen mindenkit foglalkoztat a k6rdes: melyek az elkcivetkez6 id6szakra tervezett fontosabb tennival6k, 6s mennyip6nz all rendelkez6siinkre ezek megvalos itdsdr a? Kozs6giink Polgarmesteri Hivatakiban a
2005-os ev helyi kcilts6gvetes6nek
6ma datairol t6fi 6ko ztattak.
A helyi kozigazgat6s id6n kevessel
tdbb, mint 10 millidrd lejbcil kell gazdalkodjon. Ebbdl alig 2 milli6rd lej
szdrmazik helyi ad6kbol 6s illetekekbol, az cisszeg hatralevrj rdszlt kozponti alapokb6l biztositjak.
Ami a tewezett kiad6sokat illeti, a
sz

rlszlt az oktat6sra (tribb mint 5 milliard lej), es a

kolts6gek nagyobb

polgdrrnesteri hivatal mrikodtetes6re

nrnrnnor

altal elciirt fellebez6si idciszak lej6rta
ut6n megkezdheti az ezirinyi munkalatokat. ig6rete szerint az tjsszel
esed6kes 6tad6sig helybeli munkdsokat is fog alkalmazni (g6peszeket, vizgazszer elciket es segedmunkdsokat).

A Hargita megyei Vizrigyi Hivatal
Danfalvi Kirendelts6g6vel kcizosen
felhivjuk a lakossdg figyelmet, hogy
latot tett a kdzsegi csatornarendszer az Srvizveszely es a vizek szennyekiepitesere es mrikcidtetes6re. igv z6senek elkeri.ilese v6gett, es a
es6ly van arra, hogy a vizhiJozattal I07 / I996-os viztigyi trirv6ny el5ir6p6rhuzamosan ez is megvalosuljon
sainak betartdsa 6rdekeben tilos a
teiepiil6srinktin.
folyok partjain es ezek vedelmi teTovabbi rijdonsdg, hogy a torve- rtilet6n fitkat, bokrokat vagy m6s
nyes rendelkez6seknek megfelelcien v6dcinov6nyzetet iiltetni illetve a
a helyi tandcs mellett l6trejott a GOSmegl6vciket kivdgni. A torv6ny 6rtelKAR nevri krizseggazdrilkodasi t6rsa- m6ben tilos a frik nyeses6bcjl szarsdg, amelynek keret6n behil tdbb maz6 gallyakat vagy mds anyagofalunkbeli, korribban rnunkanelkiili kat, szemetet a fent emlftett helyeszem6lyt foglalkoztatnak. Ez az egy- ken t6rolni. A fenti kihagasokat a
seg elsrisorban kciz6rdekii munk6la- tiirveny ertelmeben 10 es 20 milli6
tokat vegez, mint peldaul kozteriile- lej kozott birsagoljak.
Nemhivatalos forrdsokb6l 6rtesiiltiink, hogy eg'y nemzetkcizi ceg ajdn-

(tdbb mint 2,5 milli6rd lej) forditott
cisszegek teszik ki. Tovdbba 900 milli6 lejt forditanak szocirilis juttat6sokra, ?60 milli6lejtaz utc6k karbantartdsdra es 6jszakai megvilagitasd- tek takaritasa, utak javit6sa, s6ncok,
ra, krizel 500 millio lejt pedig mrive- foly6k 6s patakok medr6nek, kornye-

kenek rendbetetele, hoeltakaritris
stb, de lehetrisege van szolgaltatasto" kiaddsi t6tel az akozel 500 milli6 k6nt, fizets6g eileneben krilonbcizci

lcjdesre es sporttev6kenysegekre kriltenek el. Nem ennyire ,,kezzel fogha-

lej, amelyet a SAPARD program kereteben a vizh6l6zat kiepitesehez
nyiijtott riilami garancia utdn jdro
kamatkent ugyancsak a helyi kciltsegvetesbcil kell kifizetni.
A hivatal az 6v elejen egy Cielo
tipusri g6pkocsit vasdrolt. Kerdesiinkre a polgdrmester a regi auto

munkdk elv6gz6s6re is (mint p6!d6ul
legeici takaritris). Ebben az evben az
alkalmazottak fizet6se 6llami alapokbol biztositott, de valdszinri, hogy a
jcivriben reszben ijnfenntart6v6 kell
vdljon.
V6gezettil nem hagyhatjuk sz6 n6ikiii a helyi gyogyszertdr probl6mdjift,

lecser6l6sdnek sziiksegesseg6t a gy a- ugyanis itt meg mindig nincs megkori meghibdsoddssal 6s a meg- oldva a t6r'it6smentes vagy kedvezncivekedett fenntartasi koltsegekkel menyes gyogyszerek kiad6sa. Haindokolta. A folyamatban ievci vonta 6tlag 500 olyan receptet ir-

Sapard program int6znivaloi es nak az itteni csal6dorvosok, ameegy6b siirgcis teend6k gyakori 6s lyeket m6s helys6gekben kell kiv6lgyors utazdst ktjvctelnek nagyobb ta- tani, a betegek vagy hozziftartoz6ik
vols;igokon (Gyulafehervdr, Bukarest
stb.), aminek lebonyolit6sa lehetetlen
volt a rdgi lejrirt aut6v,al. A poigdrmes-

KARCFALVA
KOZSnC
POTGARMESTERI
HIVATATA
FELHIVASAI

bosszrisd gdra. Kozs6giink lakoss6ga jogosan elvrirja, hogy az illei6ke-

sek mielcibb megtalSljak annak
hogy ezutan helyben is ki
m6djat,
ter megpS'r"rgtatott, hragy a legolcsobb,
,,faparlos" v altozatot vdiasziottdk, ami lehessen venni a kedvezmdnyes
nem kerdli tobbe. mint az uj Logan. gydgyszereket.
Rem6ljrik visszahozz"a az trat, megt6Ndmeth Szilueszter
rtil a befektetes (szerk. meg.)
A kozsegi vfzhalczat megvalositasfra kiirt versenypilyinat nyertese Kijsztinet Sugar Antal karcfalui laaz Olt-viz Konzorciurn Si6agdrd nevti lzasnak, aki megajandekozta a kdzsegi konyuts,rat 24 darub kon4'uuel.
rnag"yarorszflgT c6g, meiy a torveny

F'elkerjiik u fuf.orragot a hS,zszamok joi lathato helyen ttirt6ncj kifilggeszt6sere.

A

hirztartdri ;6t
elsz6ll itds6kapcsolatban
val
ertesitjiik a lakoss6got, hogy az eddigi szolgaltatot6l
megvontak a mrikrid6si enged6lyt,
ez6rt dtmenetileg sziinetel a szemet
begyrijtese. Kerjiik a lak6k megerteset addig, amig azuj szerzcjdes megkot6sevel jaro iigyint6z6st lebonyoIitjuk.
Fogad6Sr6k a UOrrU* polg6rmesteri hivatalanal:
G6bor Tibor polg6rmester: naponta 8- 12 6ra kciztitt
Kozma Ervin alpolg6rmester: naponta 11- 15 ora krizritt
Karda Melania titk6r: naponta
9-13 6ra krizott
Kelemen Hunor parlamenti kepvi
sekj 6s Borboly Csaba, a Hargita
Megyei Tanacs aieinoke mdrcius 246n deli 12 6rat6l a karcfalvi Polgdr-

mesteri Hivatalban fogadj6k az 6rdekicidciket.

Ktizdlet

MI IS BEKOTOZTUNT UNHAN'Y SEBET
Mult 6vben Kardcsony utdn

meg- gyrijt6s megszervez6s6t a Romdniai
hire jdrtak<irbe Caritas Konfcider6ci6 vdllalta fel, a
a vil6got. Az ilzsiai fcildrenges 6s az Caritas Internationalis altal kidolgoazt kcivet6 hatalmas szokSdr okozta zott program szerint, mds nemzetkrizi
pusztit6sokr6l k6sziilt felv6telek va- segelyszervezetek munkdjrival cisszel6s kepet adtak Fcildtink lakoinak az hangolva. A romdniai gyrljt6s eredm6emberi 6let tcir6kenys6g6rril, a m6r- nye (tcibb mint 7 milli6rd lej) varakohetetlen szenved6sr6I, az anyagi ja- z5.son feliili volt 6s m6lyen trikr<izi a
vak muland6s6gdr6l. A tobb sz|,zezer hiveknek a szenved6kkel valo egyftt6r6ldozat, az elpusztitott falvak 6s v6- z6set, segitcik6szs6get 6s nem utols6 sorrosok, a sok milli6 drva hire es l5tv6- ban a gyrijt6s szervez6ivel szembeni binya <isszefogdsra kesztette az embe- zalmfi,.
ris6get. A kormrinyok p6nzalapokat
Kcizs6giinkben a templomi $/rijt6s
6s eszkrizriket juttattak, nemzetkcizi mellett a r6zsafiiz6r t6rsulatok kiilcin
segrSlyszervezetek es egyhazak gyiij- is hozzajitrultak a kdrosultak megsegit6seket szeweztek, mriv6szek es spor- t6s6hez, ezzel is n<jvelve az akci6 v6gtol6k ekiaddsok illetve meccsek bev6- eredm6ny6t, amelynek szS.madataiteleit ajrlnlottdk fel az erintett orsza- 16l lapunk az egyhazkozs6gi pl6b6niagoknak a tf16l6k megsegft6sere, a hivatalndl 6rdekkid6tt. Meglepet6krirok heiyrehozdsdra. Mindenki le- srinkre elutasft6 vS.laszt kaptunk,
hetris6ge szerint pr6bdlt segiteni, d.t- mely szerint nem a Sz6kaSzora, 6s
lrezve a katasztr6fa es a szenvedes igy nem a kozv6lem6ny tudomdsS.ra
sflyat.
tartozik a k<izciss6gi gyrijtessel kapA Romriniai Katolikus Piispcikkari csolatos informdci6.
Konferencia II. J6nos Pal pdpa felhivaAzzal talan mindenki egyet6rt, hogy
sdra 2005. janudr 23-dn a k6rosultak nem a sz6mok a fontosak ilyen esetmegsegitese c6lj6b6l minden r6mai 6s ben, hanem az egyszerii t6ny, hogy
gor<ig katolikus templomra kiterjed<i ki-ki lehetcisege szerint hozzdjdrult,
gyrijt6sre sz6litotta fel a hiveket. A m6gis szok6s a gyrijtdsek eredm6ny6t
d<ibbent6 katasztr5fa

nyilvdnossdgra hozni. A nyilv6nossdg
ercjsiti a k<izdss6gi tudatot, megercisiti
az adakoz6t jo sz6nd6kdban 6s fokozza
a bizalmat a szervezrikkel szemben. Az
elhallgata s ezzel szemb en elbiz onybalanit, k6rd6seket, esetleg gyanakvdst tamaszt.
Ez6rt kerdesrinkkel a csikszeredai
Caritas igazgalojirhoz, Elekes Zolt6nhoz fordultunk, aki r6szletes adatokat

bocs6tott rendelkez6stinkre a gyiijt6s

helyi vonatkozdsaival kapcsolatosan.
Eszerint egyhdzkcizs6giink 25 milli6
lejt szolgriltatott be a kdrosultak megsegit6s6re, ezzel elen j6rva a felcsiki
k<izs6gek sor6.ban.

Elekes rir hal6s kriszcinet6t fejezi ki
mind a nagylelkii adakoz6knak, mind
pedig a gyrijtest felv6llal6 plebdniahivataloknak.
Amit tehettrink, az csupdn egy csepp
a tengerben. De tal6n m6gis elegendci
nehdny sebet bekcitcjzni, valamelyest

enyhiteni azt a m6rhetetlen szenvedest, amelyet a term6szet embertdrsa-

inkra zriditott.
Kelemen Leaente

novroEN AzuJ PENZNEM BEVE ZF,TfrSnn6r
Ez 6v folyam6n Romriniriban irj p6nznem bevezel6s6re kerril sor. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy:
- m6rcius 1- tcil az izletekben krite-

50 lejes
100 lejes

500 lejes

500.000 lej
1.000.000 lej
5.000.000 lej

lesek mind a r6gi fielenlegi), mind az
Ezekkel pdrhuzamosan negyf6le
rij p6nznemben kifriggeszteni az 6ra- f6mp6nz is forgalomba kertl: 1, 5, 10
kat, illetve dijszabdsokat, de a fizet6- 6s 50 bani.
sek eszkcizlese csak a r6gi p6nzzel
A nullalev6gds rem6lhettileg nem

tcirt6nik;

fog 6remelked6st el<jid6zni. Az uj
az ij bankjegyek es p6nz6rmek drak kiszdmftds6n6l a ktivetke z6kdpp
2005 jrilius 1-t6i jelennek meg a forga- jrirnak el: a r6gi rirakat 50 lej felett
lomban 6s 2006 december 31-ig mind- 100-ra, ez alatt lefele kerekitik, majd
k6t p6nznemmel lehet fizetni;
ezt az 6rat 10 000-rel osztj6k. M6s
- a r6gi p6nznem forgalomb6l val6 modszer: az ilrakat 10 000-rel osztkivond.sa 2007 janu6r 1-t6l t<irt6nik.
jftk, az eredm6ny v6g6n levtj m6sodik
tizedest pedig vagy felfele kerekitik,
Az aldbbi cimletii bankjegyek lesznek
forgalomban:

uj

bankjegy

lejes
5 lejes
10 lejes
1

regi fielenlegi)
megfelelcije
10.000 lej
50.000 lej
100.000 lej

0,27 eur6t 6r - 100 lejjel pedig 27 eurot
lehet majd vdsd.rolni.
1923-ban N6metorsz6g volt az els6
orsz5.g, amely nullalevdgdsba kezdett
- az6ta 50 orszdg cselekedett hasonl6k6ppen. Nem mindig ment a tervek
szerint az erds p6nznem bevezet6se:
Brazilidban egymS.s utdn hatszor v6.gtak le nulldkat (<isszesen 18 darabot)

sikertelentil: a megallithatatlan infl6ci6 miatt egyre csak felbukkantak.
Argentin6ban mdr n6gyszer volt kur-

tit6s (tisszesen 13 nulla esett fidozatul), Izrael kilenc null6t negy lepcsciben
vrigott le. Lengyelorszdgban csak a stabil gazdasrig 6s alacsony infl6ci6 miatt
volt sikeres a projekt. Olaszorszdgban
nepszavazdst tartottak a k6rdesrril: kidertilt, hogy az olaszok jobban szeretnek milliomosok lenni, igy a terv el lett

vagy elhagyj6k.
Miutdn a nulldk eltiinnek, a fizet6sek
az 50-es 6vekbeli szinvonalat id6zik
majd: a decernberre szdmolt 6.875.000
lejes dtlagos nett6 jovedelem 687 lej 6s felejtve.

50 bani lesz - 1957-ben egy dtlagos
fizet6s 684 lej volt. Egy lej koriilbehil

Forrdsanyag: Transindex

(N. Sz.)

Vallds

UANTONFFY GYORGY VEGRENDELETE
Ha egy szemelyes konyvtdr tafialma alapj6n a tulajdonos egyenis6gere kovetkeztethettink, akkor m6g ink6bb megtehetjiik ezt, ha annak v6grendelet6t olvassuk at. A v6grendeletek ugyanis mindig azon dokumentumok krize tartoznak, amelyek a leghivebben tiikriizik a v6grendelkezcj
jellem6t, gondolkodasm6djdt, onzet-

osszes teheneimet, rikreimet 6s kan-

lens6g6t, vagy kapzsis6grit.

A fentiek alapj6n 6rdemes olvasgatni, tanulm6nyozni telepiil6siink h6z kapja tovdbba piisptiki ldtogatritalin legnevezetesebb, m6gis alig is- saim alkalm6val haszndlt kehelybcil s
mert, mostan6ban,,felfedezett" piispok6nek, Mdrtonffy Gycirgynek 30
pontbol 6llo v6grendeletet. Az irasb6l csak a helyi vonatkoz6sir r6szeket

annak tdnyer6b6l, arany 6s eziistfonalakbol szott miseruhdb6l, st616bol,
manipulusbol, ovbcil, miseingbcil,

kcizoljiik.

pal6b6l, velumb6l, hordozhato olt6rk6b6l (portatile), antipendiumb6l 6s

,,J6zus, Md.ria, J6zsef.

v6llkendcibcil, bursdbol, corporaldb6l,

A teljes Szenth6roms6g, az Atya, olt6rterit6kb6l

Fif,

Szenti6lek Isten nev6ben

s

a

Boldogsdgos szent Sziz es az cisszes
szentek tisztelet6re.

6110

riti

felszerel6se-

met is.
21. Minthogy 6letemben rokonaim
is csekely anyagi tdmogata-

nag"yon

Ett, karczfalvi b6r6 Martonffy somban rr5szesiiltek, ez6rt nekik
Gycirgy, erdelyi piispcik tudataban an-

most, fctk6pp pleb6nos koromban

nak, hogy halalom biztos, de eletem szerzett fillereimbcil, a ktivetkezciket
utols6 orf$a bizonytalan, ug'lan gyon- hagyom: 1. Katalin nciveremnek,
ge es beteg testtel, de 6p elm6vel s Luk6cs P6ter feles6g6nek 200 m. focintudatom teljes birtokaban, Istent61, rintot 6s eziist 6rmekkel diszitett araa fiildi javak bcikezri adomSnyozojiftol nyozott eziist serlegemet hagyom,
nyert csekely varyonomrol a krivetke azzal a szigoni kikrit6ssel, hogy ezt
sem 6, sem ut6dai birtokukb6l ki ne
zSen v6grendelkezem:
7. Csiknagyboldogasszony (:Karcz- adjak. Ug5'ancsak ez ancjverem kapja
falva ) lelkeszeinek valamely vdros, az agytakar6kat, vankosokat, ket
vagy kcizs6gnel, mint iegbiztosabb he paplant, abroszokat, asztal- 6s ttirtillyeken, evi 6 szdzaJlkva kiadand6 300
m. forintot hagyomanyozok, azzal a
kikotessel, hory annak kamatai fejd
ben a lelkesz urak Gyiirgy prispiik,
nem kiiliinben annak sziilcii s rokonai
lelki iidve6rt minden h6nap elsci napjdn 6nekes ryaszmis6t mondjanak. A
kamatokh6l, minden eryes requiem
ut6n 1-1 m. forintot szdmitva, L2 m.
forintot a szentmise6ldozatot bemutat6 lelkesz ur, 3 rn. forintot a kdntor 6s
harangoz6, a tobbi 3 m. forintot pedig
a misebor es viaszryerty6k fejeben a
tem plom pdnztdra kapja.

13. A csiknagyboldogasszonyi egyhdznak, arnelyben engem megkereszteltek, regi tornydnak felemel6s6re
es megrepedt harangj6nak irjraont6sere 100 aranyat hagyok. Ez az egy-

krizcikend6ket, f'eh6rnemrimet 6s ery
vrircis selyem civet.
2. S6goromnak, Lukdcs Peternek,
hagyom eztist korokkel cifrfnott ka:domat, egy p6r pisztolyt, egy pusk6t,
16takar6m at zabliwal s tartoz6kaival
egyiitt, eg:y vasalt u.n. tdrszekeret,

egy vaslancot es pikkelyes eziist
gombjaimat.

3. Fivdremnek

(helyesebben: feltestveremnek), Boros Mikldsnak hagyok 200 m. forintot, egy puskift, egy
karabelyt, egy tarszekeret, egy voros
selyem 6vet, egy hordo bort es egy
aranyozott eziist serleget, amelynek
azonban szint6n mindig a csaldd birtokaban kell maradnia.
Ugyancsak e ket rokonom kaPja a
m6soknak el nem hagyom6nYozott

c6imat. Azt azonban kivanom, hogy
amikor ezeket az filatokat egyenlci
arA.nyban maguk ktizott szltosztjftk,
azokb6l t6volabbi rokonaimnak is valamit juttassanak.
4. Gyorgy Jdnos lednydnak 20 m.
forintot hagyok s a tehenek kiiziil is
kapjon valamit. Domokos Istvdnnak,
az itteni harangozonak pedig 50 m.
forintot hagyok".
V6grendelet6nek 1. pontjaban majdani hal6l6val kapcsolatban ezeket
hagyakozza a piispok rir: ,,Mindenek
ekitt brincis 6s Krisztus dr6ga v6r6vel
megv6ltott lelkemet Teremttjmnek
adom vissza s urO irgalmas kegyeibe
aj6nlom arra kerve 6t, hogy azt
mennyei vrilasztottjai koz6 ftilvenni
kegyeskedj6k. Holttestemre nezve
pedig meghagyom, hogy azt a romai
katholikus anyas ze ntegyhdz szertart6sa szerint adj6k 6t az anyafcildnek,
amelybril v6tetett s a k6rolyfeh6rvari, Szent Mihaly frlangyal tisztelet6re emelt sz6kesegyhdz fooltina
alatt levri rij sirboltban egy 6nekes s
min6l t6bb csiindes szentmis eilldozat
bemutat6sa ut6n, d6lelcitt 10 6rakor
temessek el. Ezenkiviil arra is kerem
a f6tisztelend6 sz6kesk6ptalan
<isszes kanonokjait, tov6bba a pl6bdnos urakat 6s a szerzetes rendek
61doz6 papjait, hogy az elhal{tloz6somat kovet6 3-ik, ?-ik es 30-ik napon,
nemkiilonben haldlom evfordul6jdn
eg6sz egyhdzmegy6mben lelki tidvcim6rt gy6szmis6t mondjanak s e szolg6latuk fej6ben szemelyenk6nt 50-50
den6r tiszteletdijban r6szesiiljenek.
Es itt most m6g egyszer rinnep6lyes
vallomdst teszek az egyediil tidvcizitcj
romai 6s apostoli szent hitemrcil,
mert csak ebben akarok meghalni,
hisz annyi ezer v6rtanir is ez6rt ontotta dics<i v6ret."
V6grendelet6t igy fejezi be: ,,Edes
J6zusom a te dldottkezeidbe ajanlom
lelkemet es arra kerlek, hogy ttirold
el s bocsdsd meg brineimet, v6gy
magadhoz engem s tegy angyalaid
t6rsasagdban az tisszes mennyei iircimek r6szesev6.
Folytatrisa a 10. oldalon.
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AMI MASZKABALUNKROL
Itt

a farsang, itt a bal,
KdszilI6dik a sok ld,ny.
Egyik kutya, md,sik macska,

A harmadik kis nyulacska.
(A farsang. Agoston Andrea,

III

o. Jencifalua)

,,igy is nag:yon j6 volt" J6l 6reztrik
,,Kdr, hogy nem volt dijazds, mert
nagyon sz6p jelmezek voltak. Ugy is magunkaL, es ez a fontos." (Szab6 Dogondolom,hogy mindenki szeretett vol- rottya, VI.A. oszL., Karcfalva - Arp6d
na nyerni valami sz6p dolgot." (Vizi vezer)
Orsolya, Il.oszt., Jencjfalva - Stisiike
,,J6 volt, hogy nem dfjaztak a jelmeze
jelmez)
ket, mert akkor h6rom gyermek tjnilt

A karcfalvi bdl J6gkarne-

v6lk6nt kertilt megrendez6sre februdr 7-6n este a
helyi mrlj6gpdlydn. Nagy
rircimiinkre id6n 120 nagy-
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szerti, <itletes jelmez bemutatko zas ftn leh ettiink j e le n.
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Iag 45 jelmezes r6sztvevdje
volt a hasonlo rendezv6ny-

,,Az 6m v6lem6nyem az, hogy kellett
6rdekkjd6sre. A befejez6st a rendkivi.ili volna dijazni, mert sokan voltak, akik
hideg siettette, hiszen a hcirn6rci hi- napokat 6ldoztak jelmeziik elk6szit6s6ganyszdla - 15 Celsius fok ald siillyedt. re. P6ld6ul 6n 6s a bar6tom. Mi voltunk
Az idei seregszemle tcibb szempont- a J5.nos gazda es tehene jelmezben.
b6I is rendhagy6 volt: ezer:' az estrSn (B6lint Ervin, Szcjcs Zsolt, VLB., Karckivetelesen nem az volL a fontos, hogy falva)
ki a legszebb, hanem az, hogy minden,J6, hogy nem voltak dijak, mert
ki |rezze j6l magrit az altala megdlmo- nem a dij6rt oltciztiink fel, hanem, hogy
dott jelmezben. Mit is dijaztunk volna? j5l 6r ezzik magunkat. " (S6ndor Izolda,
A legszebbet? A legotletesebbet? A leg- III.oszt., Jencifalva - Kiraly)
kisebbet? A leghosszabb ideig k6szitett
,,Szerintem kellett volna dijazni, hiruh6t? Esetleg a legszebb kcilcscinz<itt szen azdrt <jltoztrink fel, hogy tudjuk meg
jelmezt?
ki6 a legjobb jelmez." (Szekeres Szii6rd,
Kedves sztilcik! A gyerekek v6iem6- VI.A. o s zt.-Karcfalva-B os zork6ny)
ny6t is kik6rve megnyugodtunk, hogy
,,Szerintem dijazni kellett volna,
mert
a karnev6l egy olyan verseny,
gyerek
ezl
6s
sziilci
tarhoLta
sokkal tcibb
igy helyesebbnek, mint forditva. 62 hogy: Ki6 a iegszebb jeknez?" (Kosza

nek, ez6rt nem sz6mitottunk ekkora

gyerek irt v6iem6nyb, ebbtjl 48-an helyesnek tartottdk, hogy nem volt dijazas, 74-en szerett6k volna, ha nyernek
6s dijat is kapnak. Ldssuk teh6t neh6nyuk v6lem6ny6t:
,,Szerintem nag"yon j6 volt a karneval
nemcsak az6rL, mert jelmezbe bfijtunk,
hanem az6rt, mert nem volt dijazds. Az
a pdr szem cukorka mindenkinek j6iesett." (Bogdan Istv6n, III.oszt., Karcfalva-Kiraly )
,,szerintem kellett volna dijazzitk,
mert egy karamella6rt nem 6rdemes
feloltozni." (Bara Tibor, VI.A., Karcfalva-Sheriff)

6F*
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lasztani tudott volna. Senki sem csal6dott, mindenki
nyert." (B6lint Beata, VI.A,

t''

diige k6sleltette, mivel

ratdn6l megoldani
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volna, a tcibbi nem." (B6lint
Bernadett, VI.A.oszt., Karcfalva-H6tiinder)
,,Egyik aranyosabb jeImez volt, mint a m6sik.
Nincs az az ember, aki v6-

Botond-Karcfalva-Polip )
,,J6 volt, hogy nem volt diiaz6,s, mert
igy nem s6rtrjdiitt meg senki, ha nem
kapott semmit." (Balazs Levente, IV.
oszt., Jen6falva - Cowboy )

,,Kdr, hogy nem dijaztak, mert en
szerettem volna egy sz6p dijat, de ezt
el kell fogadnom. Jen6falvdn az a szokds, hogy mindenki kap dijat, aki felolLozlk." (Gyenge Anita, II.oszt"Jenrjfalva - Cigdnyldny )
,,Jo, hogy nem volt diiazds, mert fgy
mindenki egyforma jutalmat kapott:"
(Magyari Apolka, I.oszt., Jen5falvaSzerzetes)

,,6r, sem tudtam volna
vd.lasztani ennyi sz6p jelmez koziil. Nekem a karamella is el6g volt." (Szentes
Andor, VI.B, Karcfalva
Buddsz csalad)
Szerintem igy nagyon jo
j6gkarnev6.l,
mert mindenkinek
volt a

szep volt a jelmeze. Dijat is kapott
mindenki, cukorkdt."(Kelemen Kinga,
III. oszt.-Karcfalva-Dinos zaurus z)
,,J6 volt igy, mert igy mindenki bol-

dog maradt 6s senkinek nem volt kudarc-erzete." (Bcijte M5ria, VI.A oszt.-

Karcfalva-Mirmia)

*JF.LM.EZBAL

AZ ISKOTANAU
Sok gyerek fel volt oltozve jelmezjelmez volt. A jelme-zbalbe,,S0}fele
r
.+:l'
-tl4 i t:,, .,
'ban
fsuntag voltam, es nagygn neh6@1furok jelmez kriziil valdbztani. De v6giil mindenki kapott kisBbbnagyobb dijat. (Farkas Bedta; III; o.,

Jencjfalva)
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ATEL 6N6UNI

REJTVEn-V
szor kerdltrik meg

a

p6-

KEt ember kdzti kapcsolat.
1. Szent konyv. 2. Aranka becezve.
trink. Rem6lem meg na- 3. Egy
f6le irris. 4.lJzletekben van.
gyon sokszor megyi.ink
5. Nem tudhat6. 6. F6rfi n6v. 7. Nrii
korcsolydzni." (Ferencz
nev. 8. Kecske...
Elvira)
,,A j6gkorong sz6mom-

Iydt, azt6.n hazamen-
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nagyon 6rdekes, de
egyben vesz6lyes sport
is. Nem is olyan konnyii
korongot vezetni, cseleket tanulni. En is szeret-

n6k j6gkorongozni, re-

A gyerekek nagy iir<im6re m6r janu- melem ez jtivriben meg is tort6nik. Ha
dr e1ej6n megkezdridcitt a korcsolyS.zds nagy ieszek, olyan sportolo szeretnek
a karcfalvi jegpalydn. Rcividesen hatal- lenni, mint az amerikai jegkorongomas mennyisegri ho is esett, igy a 26k." (Both Csaba)
,,Milyen j6, hogy nekem van korcsosiz6s, a szank6z6s meg a h6goly6zds is
fontos r6sze lett napjaiknak. Elm6nye- lydm! Nekem nem balett-korcsolyS.m
ikrrii a ,,Tel iiriimei" cimti irdsaikban a van, hanem ontcitt. Este szoktunk j<inkarcfalvi harmadikosok szS.molnak be: ni korcsoly 6.zni. Timivel sokat
,,Ezen a tr5len azLott'6nt velem, hogy ,,bukdzunk", de aznembaj. Akinek van
6desaprim mdl december elejen kezdte korcsolyrija, az szerintem BOLDOG."
mondani, hogy vegyrink korcsoly6t. De (Biro Bedta)

,,Azert szeretem a korcsoly6zast,
6n ugyebdr,rnint a korcsoly6k legnagyobb ellens6ge, azt mondtarn, nem mert van benne egy csomo furcsasd.g,
kell! Na, jo. Eltelt egy-ket h6t es a mint p6lddul a koszorri 6s a p<irg6s."
tanit6 n6ni megkert minket, hogy hoz- (Kedves Timea)
,,Alig v6rtuk, hogy keszen legyen a
zunk korcsolyS.t. Persze nekem nem
volt, es rossz is volt, mert az osztaly- j6gpalya. Tornadrdkon is lemegyiink
tdrsaim na€tyon j6l szdrakozLak. Aztin korcsolydzni. Akkor: a legjobb, mert
egy ismercis bevitt minket Szered6ba. mindenik osztS,lytS.rsam ott van, 6s
Ott megvettrink a korcsolyat, a botot akkor tudunk vonatozni meg,,ostorv6es a korongot. Hat fgy kertlt nekem gezni." (Gidr6 M6nika)
,,Amikor bel6ptrink a prllyara, 6deskorcsolyS.m. barataim!" (Bogdan Istany6m elesett. Term6szetes, hogy csak
vdn)
viccelt,
mert amikor az angyal elhozta
j6gkoronkrardtommal
elmentiink
,,A
gozni a pdlydra. Sokaig jritszodtunk, a korcsoly6kat, akkor tudott lepni benmajd hazamenttink. Ami ul6na kcivetke- ne," (Gd.bor Lenke)
zeLt, mat nern volt olyan nary m'5ka ..."

(Brilint Szabolcs)
,,T6li ririjmeim koz6 taftozik aj6gko-

rongozds es h6kunyho-epites. NIajdnem minden nap korcsc,lyd.zam, s i6ry
egyre iigl'esebb leszek. H6hdzakat is
epitek, igaz kicsike't, cle nekem megfe-

lelnek. Ha meg par 6vig ilyen ieszek,
hiztos, hogy nag:,=on sokat 6pitek
majd." {Bartaiis Levente)
,,A" korcsoly6zdskran

az a j6, hogy

lehei hdtrafele is rnenni, jegkorongoz-

ni, kerget6zm, verserlyezni 6s egyszeriien csak menni..." (Lukdcs Csaba)
,,Hrniekszem mdg arra a napra, amikor a testv6remmel es 6desan3rdrnmal
korcsolydztam. Kicsit hideg volt ezert
az

arcunk pirospozsgds lett. Nagyon sok-

II I
Kq.rda Mdrta 6s Bdlin
Bernadette, VI. A. oszttil

Both Csaba, III. o.,
Karcfalva

A gjterekoldalakat
cisszedllitotta: Antal Etelka

Kedves gyerekek! Ime nehriny alapvetci illemszab6ly,
amelyeket meg Micimacko is ismer es betart. Ez6fi
nektek is figyelmetekbe ajdnlja ezeket:
. Az olyan kifejez6sek hasznflata, mint a ,,Legy
szfves..." 6s a ,,Ha 1enn61 olyan kedves 6s megtenned, hogy...", nem csak illedelmes, de fcilott6bb
hasznos is, hiszen min6l udvariasabb a k6r6s, anndl
valoszintibb, hogy teljesitik azt.
. Ha figyelmetlens6gbril, esetleg durvasiigbol megserted vaiakinek az erzeseit, vagy valamelyik testr6sz6t, rnindenk6pp kerj bocsdnatot.
. Ha bardtokba vagy ismercjsrikbe botlasz, udvariasan k6rdezd meg, hogy vannak. Fontos azonban, hogy
rjszinten 6rdekeljen a vS.laszuk.
Milne- Shepard: Micimack6 kis illemtank6nyve alapjdn

ffirtsd.g

MEGLEPTUK KARACSONI-YRA AZ ID oSEKET
,,Milyen 6desek a gyerekek..."
mondjuk gyakran. Kardcsony elcitt
egy nappal rrijcihettiink azonban,
hogy az idcisek is 6pp olyan 6desek
tudnak lenni, mint a gyerekek.
Most sokan k6t kerd6st is feltesznek: mi krize a gyerekeknek az oregekhez, 6s mi6rt 6ppen Kardcsonykor aranyosak az oregek?
December 23-6n a Csorgo Fiatalok
Szervezet6nek egy kis csapata elcitt
azt hiszem nyilv6nvalov6 v6lt, mi lehet a krizcis a gyerekek 6s az riregek
ezer' modordban. N6h6ny helybeli
c6g' tdmogat6sdval ugyanis 50 ajdndekcsomagot 6llftottunk tissze, amelyet kar6csonyi aj6ndekk6nt olyan
idcjs embereknek juttattunk el, akikhez az Angyal nem biztos, hogy ell6togatott volna, hisz volt neki el6g

kora oromot okozni a kicsik kor6ben, n6re nem 6reztiink f6radtsagot. J6l
mint az ajdndekozo fiataloknak az esett, hogy mindenki megkciszonte,
megcilelte az ajindek atadoj6t, vagy
idcisek kcizcitt?

akezlt.
Ereztiik, hogy itt van Karacsony,

Szek6rre raktuk a csomagokat 6s a megszoritotta

Polgdrmesteri Hivatalt6l kapott n6v-

sorral felkerestiik az 50 id6s sze- hogy kcizti.ink jfu a szeretet, 6reztiik
m6lyt. Mindenkin6l elenekeltiik a szivet melengetci jelenlet6t. Lehet,
Mennybril az Angyalt, 6tadtuk a cso- hogy a hideg ellen6re 6pp ez6ft nem
magot, majd tiriimmel n6zttik a ne- faztunk? Olyan apr6s6g, m6gis minik, bdcsik ragyog6 arcdt, a megha- lyen nagy cirtjmet lehet okozni egy kis

todotts6gtol hull6 konnyeiket, me- figyelmesseggel. Persze mindezt
lyekkel minket is boldoggri tettek. Es nem valosithattuk volna meg sajat
ezekben a percekben nem gytiztiik ercinkbril, ezert kriszonet mindenkiism6telni azt a sz6kapcsolatot, amit nek, aki b6rmilyen csekelyseggel is
ink6bb gyerekekre mondanak: ,,Mi- besegitett.
lyen edesek..."
UgSranezen 50 szem6lynek a Barta,,fstenem ezt kinek kell megkilsztin- lis csal6d egy-egy szek6r t:izifdt juttandm?", ,,80 6ves vagyok, de m6g tott, akik igy nemcsak lelkileg, haiiyent nem kaptam!", ,,Isten fizesse nem testileg is erezhett6k az ajdnd6-

meg a j6s6gukat"-hangzott a h61a, s koz6s meleget...
gondja a gyerekek megaj6nd6koz6s6- az ilyen mondatok ut6n mi a gyalogval. Vajon sikeriilt az Angyalnak ak- l6s, a szekeren valo zritykoitid6s elle-

TGRACS O Nt-Yr AJAr\n
Kar6csonykor mindenki boldog,

Antal Lilla

srO AS

Luk az aj6nd6kcsomagokat, 6s elcik6-

6s tele van a szive szeretettel. Mindenki szerettei kedv6ben jiir, meg-

szitetttik a sz6tosztdsra.
2004 december 23-in elindultunk,
aj6nd6kozza 6ket. Azonban vannak hogy felkeresstik a nevsorban szeolyan embertS.rsaink is, akiknek ez repici szem6lyeket. Egyenk6nt elldtoa nap is csak olyan, mint a tobbi, gattunk az idrisekhez 6s ritadtuk a
mivei nincsenek szeretteik, nincs, csomagokat egy sz6p kar6csonyi
aki egy kedves sz6t szoljon hozz6juk 6nek kis6reteben. Mindenhol nagy
6s nincs, aki torrid6s6vel szebb6 te- szeretettel fogadtak, es en azt higye ezeknek az embereknek a Karir szem, hogy el6rtiik a c6lunkat: rircicsonydt.
met szereztiink azoknak, akiknek
Ez6rt gondoltunk hi, a Csorg6 m6sk6ppen ez nem adatott volna
Fiatalok Szervezete arra, hogy meg- meg ezen a sz6p iinnepen.
ajrinddkozzuk a szeretett iinnep6n a
Kosztinjtik a vrillalkozoknak, akik
falunkban el6 idcis vagy egyediil eki t6mogatrisukkal hozzdjircultak ahnciket es ferfiakat.
hoz, hogy szebb6 tegyiik n6h6ny
K6resiinkre a karcfalvi Polg6r- ember Kardcsonydt, 6s egyben elmesteri Hivatal risszedllitott egy nezest k6riink azokt6l az szem6olyan n6vsort, amelybcil megtudhat- lyektril, akik irgy 6rzik, hogy hozzatuk, hogy kozs6gtinkben kik azok az juk is el kellett volna l6togassunk,
id6sek, betegek, egyediil 616k, akiket de valamilyen okbol kimaradtak a
majd felkeresiink. Ezen a listdn ko- listdnkr6l.
rtilbehil 50 szemely szerepelt. Ez- Kezdemenyez6siink sikerdt tautan a karcfalvi 6s jencifalvi c6gek- pasztalva szeretn6nk hagyomdnyt
hez fordultunk tdmogatasert, hiszen teremteni a kar6csonyi aj dndekozdssajat errinkbcil nem tudtuk volna biz- nak.
tositani a teljes anyagi hdtteret. Az
Sz6cs ltiszl6

igy <isszegyrllt p6nzb<il ossze6llitot-

H6lris kos z onetiinket f ej ezzik ki a
kar6csonyi meglepet6s-csomagok
iissze6llit ilsihoz hozzdjdrulo c6gek-

nek, szem6lyeknek:

Bartalis csakid Frlresztelepe
Viola Gy6gyszertrir (Karcfalva)
Krilmrin iizlet (Karcfalva)
Sajtgy6r (Karcfalva)
Csarnok tizlet (Jencifalva)
Antal Gyula iizlet (Karcfalva)
Antal Ern<i vend6gki
Virrigiizlet (Karcfalva)
Bara iizlet (Karcfalva)
Kajtdr Magdolna 6s Biro Gabriella ilzlet (Karcfalva)
Virrigiizlet (Jenrifalva)
Zsok J6zsef iizlet (Jen6falva)
Csorg6 Fiatalok Szeruezete
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MARTONFFY GYORGY
VNCNNNDELETE

NEKEM HOL ERI MEG ?...
Mai profitorientrilt vildgunkban t5vente egyszer vagy k6tszer a helyi
gyakran bujkdl cselekedeteink m<ig<itt vdllalkoz6kt6l is k6rrink t6mogatast.
ez a k6rdr5s.
Az evek sordn azt tapasztaltuk, hogy
N6h6nyan azonban rigy gondolj6k, m6sok is annyira sajdtjuknak 6rzik a
hogy minden tettiiket a szemelyes 6r- kriz<iss6g iigyet, mint mi. Es term6szedek kell, hogy vezlrelje, mdskent mi6rt tesen mindig gondoskodtunk, hogy t6is tenn6nek valamit. Termeszetesnek mogatoink kil6te nyilvdnossdgra ketartj6k, hogy b6rmit tesznek, abbol ne- rriljon. A kar6csonyi csomagban is volt
kik hasznuk kell legyen. Ha valamilyen egy kepeslap, amelyen feltrintetti.ik a
nemes celt t6mogatnak akkor azt csak hozzdjfuulok neveit. De megdobbentcj,
ugy teszik, ha a nevriket kiirjdk nagy ha valaki a kardcsonyi aj6nd6kot sajat
betrikkel p6ldaul a falu hirdetci tablaj6- reklamozasa c6lj db ol akarj a felhaszn6lra. Az alabbi, 6s ehhez hasonlo gondo- ni. Ezt felt6telkent szabni ahhoz, hogy
latokkal egyik jen6falvi kereskedcj 16- hozzitjdrulok-e vagy sem az legaldbbis
tott el minket gazdagon, mik<jzben ka- furcsa l6lekre vail. Tal6n mdsk6nt gonracsonyi akcionkhoz kerestiink t6mo- dolkozna, ha latta volna a kcinnyeket
gat6kat. Id6zet kcivetkezik:
es a h6las tekinteteket, melyeket a
,,Ha t6mogat6st adok a falunapokhoz,

szer6ny csomag kivdltott.

akkor il}ene, hogy egy eb6dre meghivja-

Tisztelt v6llalkoz6k! K6rem, ne ta-

nak, vagy legalabbis adjanak egy kan6llal abb6l a sz_rh6l [bocsdnat, ismetlem
szo szerint id6zek) amit ott a p5.lyasz6l6n
kotyvasztottak. Amikor tortenelmi vet61kedrjt szerveznek, hdt ne jojjenek hozzirm Lamogat6sert mert az nem ugy
mrik<idik. Esetleg adok egy doboz
nS.polyszeletet, de azt6n osztom ki, hogy
ldssam, hogy a gyermekek kaptdk meg.

mogassS.k azokat a celokat, amelyekkel

kdny6radom6nyk6nt juttatnak, mint
egy koldusnak. Sajat falujukat, kdzrissegi.iket nezik koldusnak ez6ltal, 6s

es mindenkiL megalaznak vele.
sz6mitanak az 6n Ldmogatdsomra, hat
V6gezetiil rn6g csak annyit, hogy ha
jdjj6n oda a szervezetnek, aki szervezi, elcjdeink is mindig csak azt kerdeztek
az elnrike es kerjen ri, ne holmi,,akdrkit" volna, hogy ,,nekem hol eri meg?" lenne
kiildjcin oda. Kiilonben is azt nem igy kell ma iskolS.nk, kdzseghdzunk, kulturott"
csinalni. Az mind szep, hogy az idcjsek- honunk? Lenne egyaltal6n elet ebben a
nek 6s egyedtil 6l6knek tegytik szebbe a faluban? De elmondhatjuk, hogy a krikardcsonyat, de hdt nekem ez hol 6ri zossegert dldozatot hozo lelkiilet nem
meg? Azt irgy kell csindlni, hogy a cso- halt ki teljesen ma sem. igy lehet miij6gmagra szepen felirjuk, hogy melyik ceg palyank, telehdzunk, futballpalyank stb.

adta es persze 6n adom at."
Mdr 6vek 6ta ilyen 6s ezekhez hasonlo mondatokkal fogadnak ebben az i.J.z-

Szab6 Keizmdr

letben amikor valamiiyen programunk
me6ryal6sitdsrihoz anyagi tdmogatdst

akarja tS.mogatni az adoLt celt. Viszc,nt
az a becsiilebes, ha ezL v6llaija. Nem
keil eimagyar{.znta" hogy* mi6rt nern
akar tarnogatni.
A tisztdnlSrtds vegett szeretn6m ei-

monclani, hogy szervezetrink, a helyi

elr;ljardkkal, kozintdzmenyekkel
egyritt olyan c6lok megyzl6sitds:in faradozik ameiyek a kozrjss6get szolgdl-

jdk. Kiaddsaink nagy

r6sz6b igyek-

sziink pdly6zatok frtjdn megszerzett
p6nzekb<il fedezni. Ha ez nem sikerril,

Vegiil

6

csitszdri 6s kir6lyi Felsege-

n6l, legkegyelmesebb Uramnak velem szemben oly sokszor tanirsitott
j6sdgaert 6s folotte kitiintetcj magas
kegyeiert leghal6sabb kosztjnetemet
fejezem ki s h6dolatteljes tisztelettel
6s al{,zattal meg azert az utolso kegy66rt esedezni b6torkodom, hogy
cs6sz6ri, kirSlyi es fejedelmi hatal-

m6nal fogva ezt a v6grendeletemet
osszes pontjaival es zfuad6kaival
egytitt legkegyelmesebben me ger6 siteni kegyeskedjek. E kegy66rt, azt
kiv6nom, nyrijtsa minel hosszabbra
s

tegye 6lland6an boldogga es szeren-

.igy 6 Fe1s6ge, mint a fens6ges cs6szdri csalSd eletet a Teremt6.
csr5ss6

nem ertenek egyet. Ha nem biznak A*en.
benni.ink, k6rem, ne adjanak. Nem sz6gyen azt mondani, hogy en nem t5.mogatom az ifiusrigr szervezetet, a falunapot stb. Ne alazzanak meg azzal, hogy

Ha kar6csonyi csomagot osztanak

kerrink. Nincs azzal sernmi baj, ha
valaki nem ert egyet veitink, ha nem

Folytaftis a 6- oldalr6l.

ii

ll:

i,i

si
i. 'lr$1
ni
;.;;ii

Kelt Kdrolyfeh6rv6rott, piispciki
palotdmban, az Ur L721. tivr5ben,
szeptember ho 5-en."
A leirtakb6l ldthatjuk, hogy mai,
elanyagiasodott, kapzsi vildgunkhoz
viszonyitva, a mriltban (is) voitak
olyan vezeto szemelyek, akik hatalrnuk csricsdn sem feledkeztek meg
az 6ket elindito krirnyezetiikrcil, falujukr6l, rokonaikrol. P6lddjukb6l
sok mai vezelt tanulhatna igaz embers6get.
Forrasanyag:

Dr. Temesuary Jd,nos:
Hdt erdelyi ptisp\k uegrendelete

Antal Csaba
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FI I,MFO RGATAS HARGITAFUNO

6U

Mfilt 6v december 1. 6s 16-a kcizritt
filmforgatds helyszine volt Hargitaftirdri. Az egykori kaolinbdnya hely6re
6prilt dfszlet-v6rosban kesziiltek

pok. Igaz a pletyka szerint csupdn rij hogy sorra keriiljenek, de amikor az
griny6t riltcittek 6s szakriilt nrivesztel asszisztensek sz6ltak, hogy menni kell,
tek a volt ezredesek 6s katondk. A a nag'y hidegben hosszri 6rdkon 6t sokhelyb6liek - el<iljdr6k 6s polgdrok - az szor ism6telt6k ugyanazt a jelenetet,
Kamondi Zoltdn neves rcndezo filmj6- rirsek ldtogatasdt vrirjdk, azt, hogy va- ami m6g atapasztalt szin6szek szirmfr
nek, Az ersek l6togat6sdnak teli jelene- lamelyik h6tveg6n begcirdtilj<in a falu ra is megterhel6 volt. Az asszisztensek
tei. A forgatokrinyv Bodor Adem, Ko- 6llom6s6ra az illusztris vend6g fekete h6rom nyelven, mag'yarul, romanul 6s
lozsvS.ron sztiletett, jelenleg Magyaror-

szdgon 6ki

sinautoja.

ir6

K<izs6gtnkb6l tdbb mint ritven szem61y vett r6szt statisztak6nt a t6li forgat6son. Szamukra teljesen ismeretlen
volt, hogy mibrjl ali egy film forgatdsa,
ez6rL az elokdszit6 - szervezci munkdk
sordn a rendez6 szem6lyesen is ell6togatott Karcfalvdra, hogy felk6szitse a
vdllalkoz6 kedvri statiszt6kat a kem6ny
munkdra. December 1-t61, n6ha mdr
reggel, mS.skor pedig este, delelcitt
vagy deiutdn percre pontosan gyiilevilizrici6t6l elerhetetlen tdvolsdgban. keztek a statisztdk 6s indultak HargitaMintha itt is rendszervdlt6s tortent vol- ftirdcire. Az is megtort6nt, hogy 6rdkon
na: a korny6k urai, az egykor rettegett ffi rild<ig6lve, egym6ssal viccel6dve,
hegyivad6szok helyett most mar a pa- t6rsasjdt6kokat jdtszva v6rakoztak,

azonos cimri reg6nye
alapjdn k6szrilt. A magyar-olasz-romdn
koprodukci6ban jdtszik Tcir6csik Mari
is, a f6szerepet pedig Adriano Giannihi, sikeres olasz szinesz alakitja.
A cselekm6ny valahol a Kdrp6tok
hegylincai krizt egy eldugott telepril6sen
jdtszodik. A Bogdanski Dolina nevii szdzadeleji kisvdrost id6z6 diszlet epiileteihez 3000 k<ibm6ter f6t hasznriitak fel. A
v6rost szemethegyek veszik kcinil, a ci-

angolul utasitottdk a szereplciket, ez'6rL
a statisztdknak mindhdrom nyelvet figyelembe v6ve kellett dolgozni. Ez a
munka olyan 6lm6nyt nyujtott szdmukra, hogy szivesen k6szrilnek a ny6ri
forgat6sra is, amelyrcil m6g nem tudni
pontosan, mikor kezd6dik.
A mriv6szfilm bemutatdsdr avdrhat6an 2006 elej6n kertil sor.
Bodor Aaam reg6nye, Az 6rsek ldtogat6sa megtal6lhat6 a k<izs6gi konyvtdrban
is, mindenki sz6mdra hozzdflrhet<i.

Kozrna Anna
Forrd,sanyag: Bodor Add,m regenye,

Transindex

HUSVNTT RECEPTEK
TEPERTOS POGACSA
Hozzdval6k: 50dkg liszt, 30dkg dar6lt tepert6, 2 tojds, 5dkg margarin,
5dkg 6leszt6, keves cukor, izles szerint s6, sziikseg szerint tej.
Elk6szit6s: az lleszt(it langyos tejben keves cukorral 6s liszttel megfuttatjuk.
A tojdsok sfrgifiirt a s6val 6s a mar-

m6z, 1\2 tedskan6l so. Ezeket keverA majon6zt a tejf<illel meg a
cissze, majd tegytik a hritribe 3 - 4 ketchuppal hfgitjuk, tls borssal izesiL6rara. Ha kivettiik egyengessiik a t6sz- jiik. Krilcinf6le s{iltekhez salStarintettat egy siitcipapirral belelt tepsibe, ont- k6nt kivdl6.

jtik

siink ra lekvrirt, majd sz6rjuh meg
durvdra vdgotf di6val. Kcizepes ldngon
30 - 40 percig siitjdk.

PIKANS SAJTKREM
Hozzdval6k: 5 dkg reszelt fiistcilt sajt,
5 dkg reszelt sajt, 5 dkg vaj, 2 ev6kanii
srirri tejfcil, 1 evdkan6l mustri.r, 1 teds-

DIOS KOCKAK
paradicsomptir6, 1 gerezd fokHozzdvalSk: 17 dkg m6z, 40 dkg kanril
hagyma,
1 mokkriskanril porcukor, s6,
garinnal elkeverjtik. A lisztet a megfut- liszt, 15 dkg vaj, 3 tojris sirgija, I/2
<ir<ilt feh6r bors, izl6s szerint.
tatotb elesztcivei, a kikevert tojds sdr- csomag siitcipor, ery f6l citrom heja
A hozzitval6kat (a vaj kivdtel6vel)
g6jdval

6s tejjel krizepes kemenys6grl 6s leve, 15 dkg mdlnadzsem. Tojdsfekevercjt6lba tessztik, majd r6cintjiik az
t6sztdvd gyrirjuk, majd letakarva lan- herje hab: 3 feh6rje, 10 dkg daralt
olvasztott, de mdr nem forr6 sajtot 6s
gyos helyen megkelesztjrik.
di6, 10 dkg cukor.
a darabos vajat. Habosra keverjtik,
A me gkelt tesztitt lisztezett nyrijtoElkes zites : gyfirodeszk6n cjsszedol- majd lefedve a htltcjszekr6nyben
f6I
deszkdn kb. fel centim6teres vastag- gozzuk a puha vajat es a siitriport. napig 6rleljtik. Keny6rue kenve fo-

srigura nyirjtjuk, ma3'd

a feliiletere

Hozzdtessziik a sdrgdkat, mezet, fii- gyasztjuk.

egyenletesen rdkenjrik a tepertcit. A szereket, a citrom lev6t 6s h6j6t. Jol
tdsztitt osszehajtogatjuk, majd hrivcis osszedolg ozzuk, majd ery kizsir ozott
helyen pihentetjiik. A nyirjtas, hajto- tepsibe hely ezzik, megkenjiik m6lnagatds, pihentetes mriveletet m6g dzsemmel, s r6tessz:d.k a dios tojasfemegism6teljtk. Az igy elk6szftett herje habot. Azonnal stitcjbe tessziik,
tlsztift 2-3 cm vastagra nyujtjuk, te- s krizepes ldngon zsemleszinrire srittejet k6ssel bevagdaljuk. Liszlezett jiik. Kihrilve kock6ra vrigjuk.

TEJFoLOS TUNOKREM
Hozzfvalok: 25 dkg teh6nttir6, 2 dl
srirri tejfril, 1 csokor zcildhagymaszdr,
izl6s szerint s6, cir<iit feh6r bors, csipet-

nyi cukor.
A tehentirr6t attrirjiik, majd cisszekeverjtik a tejfollel, az apr6ra vdgott
ginOnMARTAS
hagymas zdrral 6s izles szerint friszetepsiben siitjiik.
(1
majon6z
tojasHozzfxal6k:1 adag
rezye, j6 hidegen trilaljuk. Kenyerre
LINZERTESZTA
Hozziryal6k: 1509 sz6jaliszt, 3509 b61), 2 dl tejftil, 2 csapott ev<ikandl kenve fogyaszthat6.
kukoricaliszt, 15dkg oliva olaj, 15dkg ketchup, t<irott bors-izl6s szerint.
Geg6 Csilla 6s Antal Lilla

Tudia-e hogy?
-

Mrirciustol vdlto ztk az utcai
kigitris programja: este 7 6:16ftol
zaka f6l 1-ig, valamint reggel 5
6r6t6l 6-ig.
- A karcfalvi Larix kcizbirtokossdg torv6nyszeki eljdrdst inditott a
Neamt megy6ben levci kcizel 1400
hektar erdcis 6s legelcls tertiletek
visszaszerzesere. Az i.igyben a bird
sdg egSr szakceget (expertiza) ne
zett ki e teriiletek hatrirainak pontos
zonositd.sdra.

-

Az elmult evben megjelent 1325-

kormdnyrendelet 6rtelm6ben ezentul a kozbirtokossdgi erdcjkbcjl ma<is

gS.nszem6lyek nem termelhetnek ki
fift . Ezt a munkrit csak fakitermel6s
szakosodott 6s enged6lyezett c6gek
vegezhetik. Ezdrt a lakossdgnak csak
z ut mell6 kitermelt fat adhatjak el

-

tifiekoztatta lapunkat Mikl6s Arpad
kozbirtokossrigi elncjk.

A csiKJEx6r'ar.,vr

Ar,,r,at-

ORVOSI RENrlElo r'nr,uiv.ra
a szarvasmarha, sertes 6s juhf6l6ket
tartd gazdttk figyelm6t, hogy megkezd6dott ezen illatok egyedesit6s6t (frilsz6moz6sdt) c6lzo akci6, amely kci

Iezd 6s dijmentesen trjrt6nik.
Ugyacsak folyamatban van a lovak
lepfene 6s tetdnusz elleni v6dcioltdsa
, majd mS.rciusban 6s riprilisban a szarvasmarhdk l6pfene elleni oltdsa 6s a
C szrlrcjtesztek elv6gz6se kcivetkezik.

Azok a lovat tart6 gazdak, akik m6
nem k6rt6k a tulajdonukban levci alla-

tok elektronikus nyilvdntartrisba v6tei6t, srirgcisen teryek ffi€g, mert ez
i<titelezri 6s en6lkiil tilos a lovak eladasa, cserel6se, levdgdsa stb.

A tcirv6ny ertelm6ben szigoruan tilos a beteg, illetve a fertozott allatok
eladdsa, kivitele a kozs6g tertiletercil,
azclk fedeztetese, her6lese, operalS.sa,
legekire valo kivitele, kozris etetrjkb6I,

itatokb6l valo takawndnyozi.sa, itat5.sa. A beteg allatokat csak szakorvosi
fehigyelet mellett az ilyen c6lra engeelyezett vagohidakon lehet ertekesi
teni, kizdyva az egy6ni felvas6rlas I

Egy szdkely bd,csika rdszegen botor- megye. 57. Falunkbeli diszko neve.
le,dl hazafel1. Nekimegy egy ldmpaosz-

Elndzest kdrek mondja
uduariasun. Kis idd mulua nekititktizik
egy haznak: Bocsanat mondja.

vizsznqrEs:

szerszilm. L4. Az 5 tulajdona. 16.

12. Felm6r6s formrija. 13. Eskiidci-

Imre 6s Emma kezd6betrii.
Gy6gynov6ny aromdk .

zik ... 6s holtakra. 14. Gyilkol.
Vizi madar. I7. Fakorona r6sze.

15.
18.

19.

22.

Gyulladdsgdtl6 hatdsu gyogynci-

Magot sz6r. 20. Y 6r maradvd.nya. 2L. v6ny. 24. Titkosiigynciks 69. 26.

Elir,

Sorszarnk6pza.2S. Da1. 25. Nem kell majd cisszekavar! 28. J6, jobb,
tdbb. 27. Le. 29. Zsogodi tajk6pfestri. ...jobb. 30. YOLG 35. Harag, 6llapot.
31. Aki ..., az nyer. 33. Kibont koze- 38. ... Ferenc, magyar iro.40. Valape! 34. Masolo eszkoz.36. Orosz te- mire rdlep. 42. TaniL. 45. arcf
repjdrd m6rka. 37. A buvar teszi. 39. l6ny, Csdszdr El6d. 46. Afrikai orCsik, Hdromszek. 4I. HLO 43. szirg r6sze! 48. Feneketlen ..., a kcirK6szon kezdcibetni. 44.Yizi 6llat. 47. ny6kiinkon tal6lhat6. 50. ...anyag,
Meztelen ncii test miiv6szi abrdzolS- didkoknak. 52. Ti6d, latinul. 53.Megsa. 48. Hangtalanul l6t! 51. Atmegy gycizcides. 54. Hideg vege!
az rittesten. 55. All,6 viz. 56. Moldvai
Kdszitette:

Ges6 Csilla.

- Csikjen6falvi kisfjsag
Megjelenik k6thavonta

Karcfalvi

Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete
e s zt ci s e g

: kar cf alvi kuitiirotth o n, ifj us agi iro d a
Szerkesztdk:

Dr. Antal Vidor,
ktirzeti dllatoruos
Elri z6 lap szd,munk megj elen teteset

Kelemen Levente

Antai Eteika, Antal Lilia, Farkas Be6ta, Gegri Csilla, Kelemen Erzs6bet,
Kozma Anna, Mdrton Orsolya, Nemeth Szilveszter, Szab6 Kazmer,Ifi. Szcics LfszI6

Karcfalua kozseg
p

NUCCoLEGES:

2. Korgo g"yomorral. 3. A fei ellenAmikor harmadikszor is nekttitktizik tetje. 4. RSP 5. ...egy djszaka mesei.
ualaminek, azt mondja magaban:
6. A rombusz ...-i mercilegesek egy(A po6n a megfejt6sben olvashat6: m6sra. 7. Jegbe v6gott lyuk 8. A
vizsz. 1, frigg. 32. Zirt betrik: F, L, tcibbsegi nemzet rdgies megnevez6M,M, M, E, O, 0)
se 9. Kirdly nemettil. 10. Fahasogat6

S z erk

hetris6g6t.

58. Varr6 eszkoz.

lopnak:

olgarmesteri hiu {rtala tamo gatta.
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