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VISSZENEZO

R6gi szok6s vid6kiinkon, hogy a fehijit6sa, 6trendez6se, a kozponti {1it6s

nagyobb tinnepek el6tt mindig igyeksztink bevezet6se ugyancsak a tenniakar6s
rendbetenni port6ink kornydk6t, ezzel is eredm6nye, amelyet a helyi tan6cs egyet-
jelezve hagyom6nyos venddgl6t6 k6szs6- 6rt6s6vel a koltsdgvetds keretdben val6si-
gtinket. Hasonl6an tessztik ezt mi, tottunk meg. A kar6csonyi ds rij6vi
kozsdgvezetok is nap-mint flap, hogy tinnepekre a kozs6gkozpontban 6s Jeno-

telepiildsiink mindig az rinnepi hangulatra falvfn tdbb mint 60 takardkos vil6gft6testet
eml6keztessen. Az tlnnep, az 6vfordul6 szerelttink fel, javitva ez|ltal a k6sSesti ds

pedig j6 alkalom a visszan6zdsre, igy inghzok ejszakai biztonsdgSt. Rem6nyeim
Nagyboldogasszony el6est6jdn mi is szerint az iden is sor kerul rijjabb izzok
visszatekinttink kozoss6gi munk6nk els6 elhelyezds 6re az utcai oszlopokon, A t6li
esztendej6re. id6szak egyik ktilonlegess6ge 6s szenz6-

Megeldged6ssel tolt el az a t6ny, hogy ci6ja kozsdgiinkben a mrij6gp6lya
hivatalunk munkat6rsai a megyei 6s helyi elkdszit6se 6s megnyit6sa volt. A tdmo-
tanfcs hatSrozatait figyelembe v6ve gat6k, rdszv6nyesek, c6gek, tan6csosok,
becsiilettel vegzlk munk6jukat, megfelelo egydnek, megyei 6s helyi vezetok
kapcsolatot ds hangulatot alakitva kr az itt onfel6ldoz6 hozzSjhrulilsa 6s munkSja
6lo emberekkel. Ezt azerltis hangsflyozom, meghozta gytimolcsdt, amely ez 6v
mert nyomban megbizat6sunk ut6n janu|rjihan tinnepi hangulatban a p6lya
hozzffoghattunk a kozsdgi labdarug6p6lya megnyit6s6hoz vezetett. Hozzit kell
bekeritds6lrez, a lel6t6k javitinhhoz. tennem, hogy a helyi tan6cs 3 milli6rd lejjel
Ktilonben a pfiya egy r6sze mag6ntertilet (ROL) j6rult hozzd az epitkezeshez,
volt, amit a napokban v6s6roltunk meg amelyet parlamenti 6s megyei k6pvi-
falukozoss6gi.ink szhmhra. A karcfalvi seletiink kozbenjhrhs6ra kozponti alapb6l
iskola udvar6n is a tan6csosok hathat6s ktilon effe a c6lra utaltak ki. .
segits6gdvel irjra6pitettiik, b6vitetttik a Emlit6sre mdlt6 m6g, hogy kozben
szabadtdli szinpadot, lehet6s6get teremtve megalakult a tandcs mellett mtikrtd6
ezhltal a nagyobbszfmt egytittesek GOSKAR kdzseggazd6lkod6si t6rsas6g,
fogad6s6ra. Ugyanitt az elmult iskolai 6v amely jelen pillanatban 17 falubelinek
(2004-2005) megkezddsdig elvdgeztiik a biztosit munkalehet6s6get. 6k v6gzik el
rdgi iskola6ptiiet bels6 felirjft6s6t, ahol a
sztilok is ngysz6mban rdsztvettek. A
polgdrmesteri hivatal 6s korny6kdnek teljes

(folytatds a 2. oldalon)
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Gondolatok
NAGYBOLDOGASSZONY

NAPRA

A termdszet eroi - amint azt egyre
gyakrabban tapasztaljuk m6ly
sebeket tudnak ejteni az emberi 16tben.

Nem ktilonben az ember, aki egyre

rafin6ltabb technik6val, legtobbsz6
mohos6g6nak v6lt kieldgitds6re viig
termdszeten nagyon f6jdalmas sebeket.

A sebek |ltalSban begyogyulnak, a

feled6s, az 6sszefog6s, az onzetlen
felebar6ti segits6g, a Mindenhat6
kegyess6gej6 orvosok.

Aztdn az 6let megy tovribb.
Kikeletkor inditott munk6ink gytimol-
seit nezegetjtik, mdregetjrik. Gyrijdtik
rdon a szam6cfit, kokojziit, miindt,

gomb6kat. Most izlelgetjtk kiskertiink
zdldsdgeit, diszn6venyeinkben gyo-
nyorkddiink. Ki milyen szerencs6vel
elobb-utobb hazahordj a a takarmdnyt,
hogy gondtalanabb legyen a t6l,
kerriljon asztalunkra paraszti 6s nem
eurokonform tej, vaj, sajt.

Nagyb oldo gas szony napj fu a kdszri-
lrink. Btzony|ra iddn is, helyiek d

elszirmazottak, megtciltjtik a kozel
hatszLz 6ves templomunkat. Az ilyen
taliikozhs arra is j6 alkalom, hogy
dletviteltinkon efgondolkozzunk. Os.-
ink 6letrendi6t a termdszet ritmusa
igazitotta. Nem siettek, nem har6-
csoltak, kim6rt temp6ban kem6nyen
dolgoztak. Nem volt villanyuk, tdvejiik
sem komputeriik. Igaz, azt sem tudt6k,
hogy mr az idegklinika 6s az antistressz
gyogyszer.

Testi, lelki egdszsdgrink megor-
zeseben legfontosabb, hogy 6ssz-

hangban 6lji.ink a terrndszettel, ember-
tiirsainkkal, a technlka vil6,gdval, nem

feledve, hogy mindezt kitol kapjuk.

Macalik Ernd



Kiizdlet

(fblytaltfs az L oldal16l)

Visszan6z6

tobbel< kozott az utak hotalanitdsdt, majd

til rlirltzival az utal<, i;irdiik, utcirk javitSsft,

a sincok. zoldovezetek, a vfzparlok 6s

piactdr takaritislit stb.. cle rendel6sre fizetds

ellendben mirs tlunkilatokat is elvdgeznek.

Jelentos rnegvalositdsnak tartom
tovibbir a SAPARD program veglege-

sit6set is a kozsegi vizh6lozat ki6pitdsere.

A sok r-rtiuralhliis Buka;.estbe, Gyula-
{'ehdrvirra meghozta az eredrnenyt 6s ma

eimonclhatjuk, tiilvagyunk rajta, az Oltviz
T{onzorciutn Szekszfrd nevii anyaorszigi

ceg re ncll<iviil gyorsan fektette le a

csiivezet6l<et mindkdt falLrban. I(ozben
rnegtbrtdnt n hiirom, egyenkdnt 85 metet

niclyl<irt lur'hsr d:; .jo erovel haladnal< a

6pol6s6t, a CARITAS jen6falvi kirendelt-

sdg6nek t6mogat6s6t stb.

Sajn6lattal kell utaljak olyan dolgokra

is, amelyeket terveink szerint nem sikerlilt

megvalositani. Gondolok itt elsosorban a

ghzv ezetesre, amelynek munk6latai j elenle g

sziinetelenek. A 40 o/o-nyi lakossfgi

hozzdjlrul6s most ugy nez ki, hogy kev6s.

A legujabb valtozat szerint a szomsz6d

kozs6g szetv6l6sa miatt ujra kell tervezni

sokmindent, Ez pedig tobblet-kiaddst jelent

sz6munkla. Foglalkozunk a k6rd6ssel, de

ebben az 6vben nem l6tok garanci|t a

munk6latok tovfbbi folytat6s6r a. Az is igaz,

viszont, hogy ha ezelott minden csal6d

befizette volna a megfelel6 osszeget, tal6n

ma nem kellene ezen sir6nkoznunk.

Kiiszdntj tik trj szulOtteinket, akrk ez

lv e1s6 felebenben l tt6k meg

napvil6got 6s orvendeztett6k m

sziileiket, hozzhtartoz6rkat: Kard
Melissza-M6ria, Gidr6 Anita 6s Lukdcs

Timea Karcfalv6r6l; Biro D6vid 6s Gego

Timea Jen6faiv6161. J6 egdszs6get,

valamint hosszit, ordm6kben 6s sze-

retetben gazdag 6letet kiv6nunk nekik!

SajnSlattal 6s Kegyelettel en-rle-

keziink meg azokrol a falust6rsainkr6l,

kik ebben az 6vben ez id6ig itthon

lrunytak el: Sz6kely Andr6s, Becze Julia,

Szentes Dim6ny, Bartcz Jozsef, Etedi

Jozsef, Karda Istv6n, Bdlint Veronika,

Hajdir Julianna, Sug6r Anna, Miklos
Ottilia, Szab6 P61, Bir6 Ferenc. Kato

J6zsef, Karda Vilma 6s Petres Anna

Karcfalv6r6l; Albert Veronika, Barabds

Anna, Farkas Marcella, K6ba Denes,

Mili6ly J6zsef, Szentes K6rol1'. Szocs

J6nos, Mo1n6r Veronika, Vitos Gizella,

Szentes Vilmos 6s Szegedi Gizeli
Jen6fa1v6rol, Nyugodjanak bekes-

s6gben!

A Polgrlrmesteri
Hivatal ktizlem6nyei

Erlesitjiik azokat a lakosokat, akik
nr6g nem ftzettekki ez6vi adojukat, hogy

ezirhnyu kdtelezetts6geik hat6rideje az

irjabb rendeikez6sek szerint november 15

ds nem december 15, ahogyan regebb

volt. Mdg rnindig tobb mint 700 milli6
lej (ROL) ad6h6tral6k van a k6zsegben.

Felhivjuk "'"J;,t61yek 
fi gyehn6t,

akiknek szfnd6kuk van bekapcsol6dni a

faluturizmusba, stirg6sen 6rdekl6dj enek

szern6lyesen a kozsdg polg6rrnester6n6l.

Mez,o gazd", U, -"Oemb ereink min-
den gazdbt figyelmeztetnek, hogy a bur-

gonyavdsz sirlytotta teriiletekr6l a tenn6s

be6rds6t kovet6en ajilnlatos a burgony6t

azonnal kiszedni, mert ellenkez6 esetben

a gumok fert6z6se tov6bbfokoz6dik.
Hasonl6 m6don kell cselekedni a szdna

begyrijt6s6n6l a t6volabbi helyekr6l m6g

akkor is, ha pillanatnyilag nincs sziiksdg

16, hisz bizonyosan sor kertil annak

megfelel6 6rt6kesit6s6re.

A kozvilirnu, l","tlegi programja:

este 10 - 0 : 30 6ra kozott.

vizhalozat rlul<cid6sdhez sziiks6ges epi-r-

letel< l<ivitelezesivel. Ha minden a tervek

szerint tortdnik, november v6gele a helyi
tan6cs ftvelieti a k6sz berendez6seket.

Ezuttal sem mulaszthatom el megkoszonni

az emlitett c6g vezetoinek ds g6pdszeinek

hathat6s segits6g6t az ez 6v jirlius6ban

tortdnt 6rvizveszely idely6n. Ndlkilltik
tal6n nem sikertilt volna hat6konyan
vddekezni ds a vesz6lyt elh6ritani.

ime n6h6ny pdlcla, arnelyek rdszben

tiilaozik a helyi tandcs 6s a polg6rmesteri

hivatal nunk6j6t, de emlithetjtik m6g a

szemdtsz6llitis vdgleges n-regold6sdt, a

kalcfalvi iskolai konyvt6r feltriitdsft 6s az

informatikai terem berendezds6t, a

gyernrelrnapok rnegszervezdset, valamint
anyagi timogat6sit, a kozeptiletek b6rbe-

adds6nak rendez6s6t, a Temes megyei
|rvizkirosultak megsegitdsenek ir6nyi-
tf s it, a testvdrtelep lil6sekkel val6 kap c solat

Egy mdsik dolog, hogY b6r egyes

szem6lyeket frfsban 6rtesitetttink a hirzuk

6s gazdas6gi 6piileteik kortili rendel-

leness6gek felsz6mol6s6ra, nem 6rttik el

cdlunkat vele ds ezid|ig sem brintetttik meg

6ket. Ugyancsak hi6nyoss6g, hogy mdg

mindig nem ldtesitettunk a hat6rban egy

hullagodrot (dogkirtat), de igyeksztink
ezirhnyfi mulaszt6sunkat miel6bb j6v6-

tenni.
Meggy6zoddsem, hogy kozs6gtink

tov6bbfejl6d6s6hez 6s el6rehaladilshhoz

adottak a felt6telek, amelyeket tov6bbra is

csak kozcis osszefog6ssal 6s a lakoss6g

hoz615rul5s6val val6sithatunk meg. Eppen

ezdtt tartom szi.iksdgesnek a polg6rmesteri

hivatal ds a tobbi rntezmlny kozotti
kapcsolat meger6sitds6t, a kozds gondok

megold6s5t, valamint az rijabb elk6p-

zeldsek egytittes gyakorlati kivitelezdsdt.



Kiizdlet

TOVABBRA

Beszdlgetds Kelemen Hunor parla-
menti kipviselfvel ds Borboly Csabdval, a
Megyei Tandcs alelndkdvel

fsmerctes, hogy Felcsik viszonylatiiban
6s ezen beltil Karcfalviln 6s Jendfalviln is a
viilaszt6polgt|tok .ielentds rdsze tiintogatta
cinciket kdpvisel1i ntandiituntuk megszezd-
sdben. Mennyirc volt hatdkony eddigi
munkiijuk ott, ahol benntinket kdpviselnek?

Kelemen Hunor:
A hatdkonys6gr6l sz6lva el kell

mondanom, hogy az csak kozcis erdvel
val6sithat6 meg. Kdpviselot6rsaimmal egyOtt
dolgozunk a parlamentben ds cdlunk mindl
tcibb olyan torvdnyjavaslat kivitelezdse ds

elfogad6s a, arnelyek ki s ebbs 6gi kdzdssdgtink
drdekeit kell6kdppen szolg6lj 6k.

Sikeresnek tekintem az eltelt id6szakot
ann6l is inkrlbb, mert egytitt tudunk dolgozni
a kormSnyban, illetve a korm6nyhiva-
talokban l6v6 munkat6rsainkkal. Fontos teh6t
az dsszefogds, hogy helyes politizfl6ssal ds

szakmai ho zzhefilsse I drvelhe s siink j avas I ata-
ink 6rv6nyrejuttat6s6ban.

Borboly Csaba:
Biltran elmondhatom, hogy igen gyakran

j6rok Felcsikon, ahol kihelyezett fogad6 6r6kat
is tartok. fgy termdszetes, hogy Karcfalv6n is
tobbszor megfordulok. Ismerem az itteni
nehdzsdgeket, gondokat, s ennek tudat6ban
igyekszem kdpviselni vhlasztoimat a megyei
tan6csban. Teend6im kcizdtt nagyobb
figyelmet forditok a koltsdgvetds helyes
eloszt6s6ra, a felcsiki k6zsdgek saj6ts69os
probldrn6ira. Mivel Karcfalv6n a helyi
tan6csnak eldg j6 elkdpzel6sei vannak a
kdzsdggazd6lkoz6s terdn, a k6ltsdgvetis
rijraoszt6sakor a teleprildsek k6ziI az egy
lakosra sz6rnitott legnagyobb dsszeget kapta.

IS A TOZOS OSSZNTOGASRA

Megkdrent, ndhdny konkrdt pdlddt emlit-
senek azon eredntdnyek kdztil, antelyeknek
hatiis;it itthon is 1rezztik.

Kelemen lfunor:
Egyik legfontosabb dolognak tartom a

kisebbs6gi tdrvdnyjavaslat kidolgoz6siit,
amelyben oroszl6nrdszt v|llaltunk. Ugyan-
csak az RMDSZ-es kdpvisel6k, szen6torok ds a
konn6nyban ldvo szakembereink drdeme a

mezogazdasdgi nyugdijak emeldsdt celzo
intdzked6sek megtdtele, amelyre remdlhetdleg
m6r az 6sszel sor kenil. Saj6t kezde-
mdnyezdsemre a parlamentben elfogadt6k a
r6di6 ds televizio vezetdsi struktrir6j6nak
rnegv6ltoztat|sffi ds annak hatdkonyabb6
teteldt. A megyei kdltsdgvetdsbe tcibb pdnzt
ir6nyitottunk, ami kozep - ds hosszabb t6von
biztositja a kiilonbcjz6 beruh6z6sok kifi-
zetdset. Ilyenek pdld6ul a viz- ds csator-
nah6l6zat kidpitdse egyes helysdgekben,
valamint az utak egy rdszdnek javit6s6ra
forditott dsszeg frnanszirozhsa. Gondoltunk a

megydnkben lev6 6rvizk6rosultaka is, amely
alapra 49 milli6rd lejt (ROL) sikenilt
elktiloniteni ds a megyei onkorm6nyzat
rendelkez6s6re bocs6j tani.

Borboly Csaba:
Tdbb p6ly6zat (p1. SAPARD) elkdszitdsdt

segitettr.ik, kivitelezds6ben k6zvetlen rdszt
'vettiink. A Karcfalva ds Szenttam6s k<iz6tti
megyei frtszakasz felujitilsat anyagilag t6mo-
gattuk, de sajnos, a munk6latok kivitelezdse
nem a legmegfelel6bb m6don t6rtdnt. Sikeres
pfiy|zatteven a rnegyei tan6cs ds szemdlyem
kdzrermikoddtt a karcfalvi Teleh6z megnyi-
tlshhoz ds a szdless6ni Intemet bekdtds6hez.
Mivel a Csorg6 IfirisdLgi Szervezet az egylke a

legjobbaknak a rnegydben, elismerdskdnt 100
milli6 lej jutalomban r6szesitetttik oket.

Az elkovetkezokben a megyei tan6cs
anyagiakkal is segiti a kozsdgkozpont

ALAPOZUNK

iskol6j6nSl ldtesitendo mtigyepes labdarug6-
p6lya dpit6sdt, ugyanakkor t6bb rnilli6rd lejjel
(ROL) segiti a felcsiki (kdzottrik a karcfalvi)
teleprildseken lev6 hidak javitirs6t, foly6kon
tucatnyi g6t dpit6s6t, a Szdkaszo vizenek
szab6lyoz6s6t, valamint a parlamenti kdp-
vise16 rir 6ltal, az eloz6ekben emlitett
6rvizk6rosultaknak j616 dsszeg igazs6gos
eloszt6siit.

Mi az, antit a vtilasrtiisi ciklu.s elsci |vdben
szem6lyesen nent stkenilt ntegual1sftani, meny-
nyirc uarutak ntegeldgedve c)tntagtkkal ?

Kelemen Hunor:
Szemdlyes lelkesed6sben nincs hi6ny,

sajnos a frakci6kban sokszor vagyunk
ellentdtes vdlemdnyen rn6s pdrt6ll6sir kdpvi-
sel6kkel. Ezert el6g nehez drvdnyesiteni saj6t
6ll6spontunkat. Ezdrt fontos tehfft az 6ssze-
fog6s kozottlink egym6s rill6spontjdnak
fenntart6sa drdekdben. Sajn6latos, hogy mdg
mindig nem siker0lt az erdelyi aut6p6lya
dpitdse kortiI kialakult vdlemdnytiket javunkra
forditani, valamint rnegydnk ritjainak felirji-
tisitra mdg tcibb pdnzt szerezni.

Borboly Csaba:
A karcfalvi, jen6falvi ds szenttam6si

g|zvezetek kdriili helyzet aggaszt ann6l is
ink6bb, mert a munk6latok rnondhatni
dvekkel eze16fi megkezd6dtek, most pedig az
anyagi fedezet hi6nya rniatt szrinetel a

cs6vezetdk tov6bbi lefektetdse. Ezt a ket
kcizsdg szdtv6l6sa is befoly6solta, de a Hargita
G6z Reszv6nyt6rsas6g sem 6llott hivat6sa
magaslat6n. Ezirdnyba kell tcibbet tegyek,
hogy az elkezdett munkiilatok folytat6d-
hassak, kidrdernelve viilaszt6im bizalm6t 6s

segitsdgdt a tov6bbi tevdkenys6gemben.

Lejegyezte
Ndmeth Szilveszter

Augusztus 13. Szombat

VI. NAGYBOLDOGASSZONY NAPOK
2005 augusztus 13-15
Augusztus 14. Vasfrnap

10,00 Labdarirg6 rndrkcizdsek 10,00 Labdarug6 m6rkrjzdsek; dontok
sportp6lya 10,00 Tok6nyfdz6k versenye
10,00 Kezmrives foglalkoz6s sportp6lya
gyerekeknek - iskolaudvar 13,00 Disztanilcstil6s
14,00 Roncs-derby hfni kdszit6sii 14,00 F<izciverseny ki6rt6kel6se

l6rmtiv,ek 
versenye, 15,00 Fogathajt6 verseny _ sportp6lya

16,00 El6-CSoCSo - iskolaudvar ll ,30 N6i kezilabda m6rkcizds
19,00 Bfi a madarasi friv6s zenekarral - iskolaudvar
Madicsa-ftrdo 21,00 Ndz<imiivdszeti Fciiskola
- Aut6busz indul a k6zpontb6l 19 Srakor - A Csiki Jffiekszinel6ad6sa a szabadteri
ds 21 6rakor szinpadon

23,00 MIX-FM buli (Dj Mezei Zsolt)

Augusztus 15. H6tf6

12,30 Unnepi szentmise
17,00 G6larntisor - szabadtdri szfnpad

- Botorka Ndpt6nccsoport
- Madarasi ndpi zenekar
- N6tacsokor: Cseh Judit, G6-

bornd Csisz6r Anik6, Bfr6 Eva, Ferenc
Alajos

- Real Dance Sportt6ncklub -
t6ncbemutat6
21,00 Utcabal

Sz,ervez6k: Karcfalva Kdzsdg Tanticsa, Csorgd Fiatatok Szervezete. A programvdltoztottis jogo./bnntartva!



Kiizdtret

Nagy v6rakoz6ssal 6s sziviinkben
szeretettel indultLrnk negyvened ma-
gLrnkkal erdelyi kirandr"rldsunkra Helv6-
ci6rol, telepfildsiink kdt iskol6j fboi.

Elso 6llomdsunk Kolozsvdr volt,
ahol a H6zsong6rdi ternet6ben keres-
g6ltiik nagy magyarlaink sirernldkeit.
Sajnos az idoiitrits netn Oriilt nekiink, s

hatalmas es6 mosta el l6bnyornainkat. A
Bethlen Kata Diak6niai Kozpontban
szdlltunk ffieg, ahol nagyon finorn
vacsor6val kedveskedtek venddgl6t6ink:
Balog Lenke 6s Nagy Erika tan6rn6k.

Vacsora r-rt6n az id6 kegyesen meg-

engedte, hogy korbej6rjuk a v6rost ds

nevezetessegeit legaldbb kivi.ilrol l t'
hassuk.

Kozben Magyaror szdgrol iblyarna-
tosan hivtak minket telefonon, hogy a

TV-ben lfftld.k, Csikot elontotte az O|t, a

Karcfalva fele vezeto irt le van zhrva.
Most mi lesz'/ Tanakodtr-rnk: fbrduljunk
vissza, vagy virgjunk neki az frvizi
kalandnak? A fifik m6r terveztdk,
hogyan segitenek hornokzs6kokat pa-
kolni a helyieknek. Vdgtil olyan dont6s

sztiletett, rnajd szerdirn kidertil merre
forditj uk,,szekertink rirdj 61".

Mfsnap a Tordai hasaddkot szeret-

tr"ik volna elfoglalni, de sajnos a

felh6szakad6s neln szerepelt a terve-
inkben. Es<is prograrnkdnt Torock6t
v6lasztottuk, de vissza kellett fordul-
nunk, rnert a falu fel6 az ut beszakadt.

Visszafeld ereztuk meg a tertndszet
hatalrnas erej6t, iszapos hatalrlas fxadat
znhogott le a hegyekb6l, s a viz tnar
dtcsapott az orszagirton is. Fdlelmetes
volt!

Folytattuk utunkat Marosv6s6r-
helyre, ahol megn6zttik a Bolyai
Mirzeurnot ds a Teleki T6k6t. Mrutan az

es6 egyre csak esett 6s esett, m6sf61 6r6s

buszon valo varakoz6s ut6n elmentrink
sz6ll6shelytinkre, egy rom6n l6nykolld-
giumba. Minden egyttterzesiink azok6 a

rom6n kisl6nyok6, akik ott laknak! A
sz6rnyiis6ges kolldgiumban toltott estdt

csak a Sapientiin elkoltott finorn
vacsora tr-rdta enyhiteni. A v6rost vala-
nrelyest a buszb6l l6ttuk az es6flig-
gonyon keresztiil.

Miut6n kis6r6ink Csikb6l azt az

inforni6ci6t kapt6k, hogy a fah"rban

sikeriilt az Oltot rnegf6keznt, s az utak is
jitrhatoak, vdgre, rnindenki legnagyobb
cirom6re Karcfalva fe16 indultunk.

VIZES ES ARVIZES KIRANDULAS

Prhen6sk6ppen s6t6ltunk Szov6t6n a

Medve-t6 korlil, rnegndztiik a parajdi

sob6nyirt, tisztelegtiink Farkaslak6n
Tarn6si Aron sirjdnhl, megvettlik
csal6dunknak Korondon az aktu6lis
ernlekt6rgyakat, s est6re vdgre rnegolel-

hettiik vend6gfogado csal6dj atnkat. Ezt

a pillanatot v6rtuk indLrl6sunk 6tal
T6bben ismeros helyekre mentek, de

ndhdny helv6ciai gyermek ds f-eln6tt itJ

ismeretsdgekre 6s bar6ts6gokra tett szert.

A cstitortoki nap a csal6dok6 volt,

A ddlut6nt a csal6dokkal toltotttik ds este

bircsirvacsor6n vettlrnk reszt. Szivtink
szomorirs6ggal telt, rnert j6 lett volna
kinti csal6djainkkal tobb id6t tolteni. J6

lett volna, ha rninden kir6ndul6son
egytitt lehettink, i,gy rnint el'ozo

dvekben! Az 6rviz, az eso eltnosta azt a

felh6tlen, boldog egyiittldtet, mely az

elozo dvekben jellernz6 volt. H6l6sak

vagy'irnk az egytitt toltott 6r6k6rt, az

er6feszitdsdrt, amit a falu lakoi tettek

azdrt, hogy jol erezzttk rnagunkat.

4

mindenki nagyon j61 lrezte maght.
Pdnteken a lovaskocsi ,,konvojjal"
indultunk fel Lokba. Utkozben szor-

nytilkddttink a termdszet pusztitdsain.

Erkezdstinkkor rn6r fott a finom p6rkolt.
Diadalittasan felfutottunk a hegyre, mire
visszadrtirnk rn6r k6sz is volt az ebdd.

De a termdszet isrn6telten barffishgtalan

volt 6s nagy-nagy sajn6latunkra elmosta

az igen j6nak 6s szdpnek rgerkezo
kir6ndul6st. Eso ut6n a fogatokkal az

azott sereg visszaporoszkflt a faluba.

Szornbaton Brass6 fel6 vettiik az

irdnyt. Megndzttik a hires Fekete

Ternplomot rnajd a T6rcsv6ri V6rat. Hdt
ilyen szepet mi mdg nem ldttunkl
Bolyongtunk az 6don falak kdzott, s

elkdpzelttik a n6hlrny szaz dvvel ezelotti
6letet!

Vissza Csikba volt forgahni dug6,

baleset 6s a valtozatoss6g kedvddrt
szakad6 es5.

VasSrnap d6lel6tt a nagymis6re
mentiirnk, szerettiik volna 6tadni a

templomnak vitt szer6'ny aj6ndekunkat.

Hazafele menet megkoszoritztr-rk
Feh6regyh6z6n a Pet6fi etnldkmiivet,
sdt6ltunk Segesv6r 6don falai kdzott,
tisztelegti.ink Gyulafeh6rv6ron a

ternplomban a Hunyadiak sirj6ndi, s

rnegndzttik, hogy tdnyleg hasonlit-e a

budapesti m6solat Vajdahunyad igazi
vfufrraT Magyar ido szerint este fdl 11-

kor olelttik rneg sziileinket Helvdci6n.

Mi didkok szeretndnk , ha a polrtika
nem 611na barfttsigatnk irtj6ban. Szeret-

ndnk karcfalvi barhtainkat Helvdci6n
tidvozdlni, s szeretndnk - b6rhogy is

szavaz Magyarorszig Karcfalv6n
egyiitt kocsik6zni a Lokba, vagy csak

sdt6lni a faluban. Nektink, alfoldi
gyerekeknek a legnagyobb llmdny az,

hogy ott lehetttink!

Hogy egyLitt lehetttink!

TOSZON J UK KARCFALVIAK !

K.E



Kiizdlet

ISMET AZ ARVIZEKROL

A jirlius 1 1- 13 kozotti nagy
es6z6sek ism6t komoly megpr6b6i-
tat6sok e16 6llitott6k kdzs6gtink lakos-
sdgdt. Megnott az Olt ds Szdkaszo vrze
olyannyira, hogy e napokon igdnybe
kellett venni az itt dolgoz6 magyar-
orsz6gi cdg g6peit is, amelyek segits6-

gdvel nagyreszt sikertilt megakaddlyoz-
ni az utak 6s gazdashgok el,ttrad6sht.

Jen6falv6n a Nyirfa utc6ban nagyon
kevdsen mirlott, hogy az ott iev5 hidat el
nem vitte a megn6vekedett Olt vize. A
templom alatt, Yizi Jfnos udvar6n (7-es

h6zszhm) rn6r kereszttilcsapott az 6r, de

a h6zat a szomszddok segitsdgdvel
szerencs6re sikeriilt megmenteni. A
Sal6nk-i r.rtat is keresztiilvdgta az 6r, ahol
rndg most is nehezen lehet kozlekedni.
Koves utc6ban egy helyen irgy ehnosta a

partot, hogy csak egy keskeny s6von
lehet k6zlekedni.

E napokban a Szdkasz6 vlze is
kidntott, a K6s6k hidj6n megint nem
lehetett kdzlekedni, teljesen eilepte a
viz. AM6rtonok utc|jdban gyorsan gfttat
emeltek az ott 1ak6k, igy a tavaszi
fiwiztoI eltdr6en, amikor azudvarokat is
ellepte a viz, most az osszefog6s
eredrn6nyekdnt sikeriilt elh6ritani a

veszelyt.
Karcfalv6n a polg6rmesteri hivatal

els6 bej6ratdn5'l a ldpcsoki g ert a viz, de

vesz6lyben volt a kdzelben levr! nagy-
hid, valamint a piactdr is. A Vasirt utcai
hid baloldalfin az er6g6peknek kdszcin-

hetoen nem ontdtt ki a viz, dejobbfel6l
az orszS,girton kereszti.ilv6gva drintette
az eg6szs6giigyi kdr dptiletdt. A kozel-
ben rn6g 6zv. Karda Istv6nn6 hhzitnii, a

tdltdsen foiyt kereszttil a viz es

el6rasztotta a fS"sszint 6s az udvart, de a
nagyobb k6rt sikeriilt megakaddlyozni.

Nehdz napok voltak ezek, de
rendkiviil helyt6lltak irgy a helybeli
emberek, mint a magyar c6g gdpdszei, a

mag6ntraktorok tulajdonos ai, a tizoltok,
M6rton Zsolt m6rnok, valarnint a

kdzsdgvezet6k, akik 6jjel-nappal segi-
tettdk 6s trfnyitotthk a v6dekez6si
rnunk6latokat. Mindannyiuknak k6-
szdnhetci, hogy kozs6grinkben m6rsdkel-
tebb volt az frviz okozta k6r, rnint m6s
csiki teleptil6seken.

A KARCMLVT KoZBIRTOKOS SAG ELETEBoL

Kozbirtokoss6gunk tev6kenysdge mdg

mindig a valamikori osszvagyon csak egy

rlszen bontakozik ki, hisz azok a teriiletek,
elyek a kozs6gen 6s megydn kivi.il esnek

fulajdoryogiiag csak kev6s r6szben tisz-

thzodtak. A kcizseg hatdritban is ugy az

erdo, mint m6s mezogazdasd'gi teriilet
bizonyos h6nyada meg tisztitz6s elott van

es az egydni liaszn6latuk jogi elemzdse utAn

kertilhetnek a kozbirtokoss69 tulajdon6ba.

Szhzalekar6nyban kifejezve csak 45,39 Yo -

ban haszndlhatjuk a kdzbirtokossdg volt
vagyon6t. Megjegyzem, hogy az idegen

megydkben levo tertiletek folcitt peres-

kediink ds v6rjuk a bfr6skod6s pozitiv
v6geredm6ny6t.

Visszatekintve az elmirlt ev tev6-
kenysdgdre , a 2004 - es 6vben 3392 m' fit
sikeriilt hasznositanunk teri.iletiinkrol,
amelyek nagyobb reszet 6rverdsen ertd-

kesitetttink ds egy resze a lakoss6g ig6nyeit
szolg6lta tizifa, rmifa form|jihan (1105

m'). M6s p6nzforr6saink sz6rmazekai: 938
drb karilcsonyfa drt6kesitdsdbol ds a

legeltet6sb6l tobb mint 262 milli6 lej
(ROL) 6rtdkben. 0sszbevdteltink
2.965.000.000 l.j volt, amelynek
felhasznil6sa a mrikoddshez sztiks6ges
felt6telek fontoss6gi sorrendben val6
betart6s6val tortent.

igy megemlithetsm, hogy csak
erdri5rz6sre 362 mi11i6t koltottiink, a

faluban l6vo munk6latok 6s m6s tev6-
kenysdg t|mogat|shra 113 milli6t, a nyiri
legelon feljavit6si munk6latokat v6gezttink
(honcsokverds, frimaggal fehilvet6s,
mrjffitgyttz6s, itat6k kdszit6se) 182 milli6
6rt6kben, az erdeszettol megv6s6roltuk a

loki eldgaz|snhl 6s a nagyloki borvizn6l

levo h6zakat 35 milli6 lej 6rt6kben, 26J
nrilliot kotottiink le erdotelepit6si alapra,
I l3 milliot az irtad6b6l erdei utak
feljavitirs6ra, 5i6 ha legelot telekkony-
veztetttink arninek a kolts6ge 168 milli6
volt. A 2004 - es esztendo javadalmazdsa a

tags6g reszdre plnzben tdrt6nt 350.000
lejlha * dssz6rtdkben 1.008.000.000 lej.

A 2004-es 6v penzigyr m6rleg6bol
kitrinik, hogy a karcfalvi Larix Kozbir-
tokoss6g nem vesztessdges, nincs tartozdsa
kifele ds dvi jovedehne 287 milli'6 lej.

A 2005 - cis dv tev6kenysd ge igazilbSl
csak jirnius honaptol indult be a

zhrsz6mad6 gyrildsek sikertelen megtartfsa
6s a tags6g egy r6sz6nek egyetnerndrtdse

rniatt.
Sikertilt megszervezzrik az dvi

legeltetdst, a tavalyi alapb6l J,2 hektixon
tdrtent csemeteiiltetes 72 rnilli6 6rt6kben,

iizemtervet k6szitettiink az idegenbol
visszakapott 156,8 ha erdor6szre 35 milli
ertdkben. Az irtalapb6l rnegjavitottuk a

Madicsa fele vezet6 toltott utat a loki e

kovespataki kitdrokkel ossz6rt6kben 142
millio lej. Ezen az ftszakaszon aut6-
grdderrel megtort6nt a s6ncok kipucoldsa
azut egyengetdse, ifronnal a folosleges fol
elt6volit6sa, a toltdsanyag beszerzese

valarnint k6zi ds gdpi er6vel va16 elteritdse.

Megjegyezndrn, hogy ennek az utsza-
kasznak m6g a tulajdona nincs rendezve de

lrezvdn sziiksdg6t a javit6snak ds felmdrve
lraszn6lati fontoss6g6t a lakoss6g rdszdrol,
igy sziiletett ezirhnyu dontds e munkdlatok
elvdgzds616l.

(lblytatis a 6. oldalon)

Miklils Arpdd, a LARIX
Kd zbirto ko s s dg e lnii ke

igy ndz ki a saldnki tit az iirviz utdn
Vizi Zs6Jia, Ndmetlt Sz,



Mezdguzdusttg

(folytatis a 5. oldalrdl)

A kiizbirtokoss69 6let6bcil

A 2005 - os 6vben serr novekedett a

j6v6hagyott kitermelendo fa mennyisdg az

elmriit evltez viszonyitva sot egyre
szigorubb6 v6lik az erdok kitermel6se ds

gondoz6sa konili tev6kenysdg.
Szenr elott tarlva az 132512004-es kor-

m6nylrat6rozatot, amely megszabja, hogy a

lakoss6gnak adando farnennyisdget csak
enged6llyel rendelkez6 szakcegek 6ltal
kitermelt k6szletbol lehet juttatni, az

igazgatotan6cs j avas I a tftr a intezkedds i tervet
kdszitetttink arnelynek alapjSn megkezdodik
a javadalmazis az al6bbi form6kban:
kozbirtokossfgi tagok eset6ben a tags6g
igdnyei szerint a tuzifa ds mrifa jdruldk
szerinti oszt6sa rirnpir6l tort6nik a jog
friggv6nydben is az osztand6 p6nz 6rtdk6ben
a,z eryen 61tal benyirjtott tipusk6r6s alapj6n.
Epitkez6s celjira ig6nyelheto mtifa az

dpitkezdsi engedtily igazolilshval, a sztik-
s6glet fiigvdnydben piaci 6ron. Nem kozbir-
tokoss6gi tagok esetdben k6rds alapj6n
hozzhjuthatnak tuzifhhoz (2 rn'/ csal6d),
ellendrt6kdnek a kifizetdsdvel, mtifahoz pedig
dpitkez6si engedely alapj6n piaci 6ron.

Meg szeretndm jegyezni, hogy a

kozbirtokoss69i tagoknak tervezett
pdnzjutaldk 350.000 - 400.000 lej/hekt6r
lenne 6s aki kerdst nem tett le a megszabott
hat6ridoig vagyis jrilius I - ig, az penzben
fogja kapni a j6nrl6kht. Azok a tagok, akik
fht igenyeltek, sz6mukra felsz6mol6dik a
kitermeldsi kdlts6g es az itado a fa 6rtdke
rnelld ds igy sz6rnit6dik ki a hekt6r ut6n j616

famennyisdg. A jfrulikfa program6l6s
szerint fog tortdnni a rdmp 6rol a keszlet
fliggvdnydben, saj 6t szftllito eszkozzel.

Kdrjtik a tags6got, hogy legyenek
figyelmesek ds hirdetdseink friggv6nydben
drdeklodjenek, az igenylok tarts6k be a

szabiilyokat, hogy ne legyen akadilyozva a

tev6kenys6 g. Az lgazgatotanics cdlja, hogy
megteremtsen egy olyan penzij.gyi egyen-
srilyt, amely biztositja a kiad6sok idobenni
eszkozl6s6t 6s a tagshg j6rul6k6nak kie-
l6gitds6t.

Vannak azonban n6zeteltdrdsek az

Igazgatotan6cs 6s egyes kozbitokoss6gi
tagok kozcjtt, de ez nem irjkeletri, hisz a mrllt
szizad elejdn is voltak hasonl6 esetek,
pereskeddsek Karcfalvhn. Ezeket megtud-
hatjuk, ha beleolvasunk Garda Dezs6
parlamenti k6pviselo: A sz6kely kozbirto-
kossdg cimri koteteibe. V6lem6nyem szerint
a kozbirtokoss6g eredmdnyes mrikod6s6vel
jelent6sen hozzS tud jrlrulni a falukozossdg
fej16d6s6hez, a tags6g eredmdnyeinek
gyarapitfsdhozde mindehhez mindany-
nyiunk osszefogAs6ra sztiks6g van.

A ny6ri legeltetds megszervez6se 6s

annak lebonyolit6sa egyar6nt gondot okoz az

6llattart6 gazdiknak ds vezet6knek. Sorra
veszik a lehetosdgeket, egyezkednek,
szimigiilnak mindaddi g, amig elj6n az 6llatok
kihajt6s6nak ideje. Ekkorra m6r a

p6sztorfogad6s is megtdrt6nik, majd
dsszeszedik ajosz|got 6s azokat a kiv6lasztott
teriiletre terelik.

A mi viddktinkon is szok6s, hogy
legink6bb a juhokat kiildik a havasi legelokre,

ahol boven van elesdg, de az idojdr6s
viszontags6gait is jobban 6tveszellk, mint m6s

6llatok. Egy ilyen havasi legelo pdld6ul
Susulyban van, amely tenilet a karcfalvi
kcizbirtokoss69 tulajdon6t kepezi ds ezt
tobbek kozott Hidegsdgen 6s Bi.ikkhavason

ddli fejdshez terelgette ny6j5t, amiben a
hrisdges kuty6i is segitettdk. Levente j6
gyakorlat6nak koszonhetoen gyorsan akolba
keniltek az 611atok. Az iddn,,minddssze" 230
juhot legeltet, de az elmult dvben mdg 500

darabra is kellett vigyhzzon. Ugy ttinik j6
p6sztor hir6ben van, hogy most is
megfogadt6k, pedig nem kdnnyri azttteni 6let.
Tobben dolgoznak az esztenin, amolyan
,,v6ltd:sban", ahol mindenkinek megvan a

maga teenddje A legeltetdssel j6r6 gondok, a

napi h6romszori fej6s, a kos6rfordit6s, a

s aj tkdszitd s ds annak szdto szthsa, elsz577it6sa,

valamint egydb teend6k gyakran kemdny
megpr6b6ltat5sok e16 6llitj6k 6ket. Mindezek
mellett a kdzbirtokoss6g vezetoi ds az

6llategdszsdgiigyi kdr szakemberei is

6

A HAVASOKVONZASABAN

keresztril is meg lehet kozeliteni. Az rit mintha
felhok kozott vezetne az llia tet6n keresztiil,
majd onnan lefel6 kanyarog Susuly 6s Damuc
irinyitba, drintve Farkaspall6t, arnely
Ial6lkoz6 helye a gyimesi, csiki 6s damuci
embereknek. Ritka az a fogatos, aut6s vagy
gyalogos, aki ne filana meg legal6bb ndh6ny
percre P61 Imre tanyi4inii, aki csal6dj6val
egyiitt 6li itt saj6ts6gos hegyviddki dletdt.

Inndt mdr csak ndh6ny kilomdterre van
Susuly mezeje, amely az Antalok pataka ds

Szdrazpatak oleldsdben val6di panor|mitt
nyijt az arra jironak. E tertiletet a havasi
legelok gycingyszemdnek is nevezhetn6k, hisz
a tengerszint fdldtt tobb mint 1000 m
magass6gban olyan fest6i kcirnyezetben
fekszik, amelyet a szomszddos megydk
el6lj6r6i is megirigyelhetnek. Ezen a

hegyekkel kdriilvett lap6lyos tertileten
helyezte el eszten(46t a damuci Vlad
Gheorghe felelosp6sztor is, aki e ny6ron a

karcfalvi juhny6jak egyikdt v|llalta el

gondoz6sra. Ot fej6p6sztorok segitik
rnunk6j6ban, mint p61d6ul a Karcfalv6n lak6
Lhszlo Levente, aki arrajhrtunkkor dppen a

figyelemmel kis6rik a p6sztorok munk6j6t,
idonkdnt ellenorz6st vdgeznek es szriksdg
esetdn figyehneztetik oket az eszlelt
hi6nyoss69okra.

L6togat6sunk alkahn6val O16h Irdn ds

Kosza Levente Sllategdszsdgiigyi technikusok
tartottak szemldt a juhok kdzdtt ds kezelt6k le
azokat a bels6 parazit|k ds a ldpfene betegs6g

ellen. Nem szivesen Slltak,,kcit6lnek" a juhok,
de a szakemberek hozzhertessel tereltdk
azokat a kezelds ir|nyitba. Kivdtel nincs, Laci,
Zs6ft, Niculil[ hi6bapr6bfilt megszdkni, mdg
a nagytestri ds er6s Vlad berbdcs sem tudott a

kezelds elol elmenekrilni. igy kapta rneg
minden 6llat a neki jarO gy6gyszeradagot ds

v6d6olt6st, majd a fejds ds piheno ut6n a ny6j

es pitsztora - ki fudja h6nyadszor - tjb6l
birtok6ba vettdk a konyeza hegyormokat.

Telnek a napok, h6napok a havasi
legelon Szent Mih6'ly napj6ig, amikor
hazat€,we, egy kis 6szi legeltetds ut6n, a tdl
b e611t6v al vdgre kipihenhetik magukat.

Nimeth Szilvesztcr
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A fekete ribiszke gy6gyhatfsai 6s termeszt6s6nek
lehet6s6ge ktizs6giinkben

7

Az oszi napok kOzeledtdvel id6szeni
foglalkozni .gy keveset a fekete ribisz-
kdvel. hiszen ez az az tdoszak amikor
kozseg{inkben is optim6lis feltdteleket
teremthettink szaporitilsa drdek6ben.
Termesztdsen nem rijkeletri vid6kiinkon,
rdgebben is foglalkoztak vele, de a
gazdasigi koriihndnyek 6s a cukor
drdgul6s6val sok helyen kiirtott6k a
bokrokat, pedig gy6gyhat6srlt tekintve
megeri egy kis idot r6forditani.

Ezuttal neln kivdnok rdszletekbe

v bocsdjtkozni. mert azt az id6n megjelent,
A FEKETERIBISZKE cimri k6nyvem_
ben megtettem, ellenben n6h6ny
gyakorlati ritmutat6ssal szeretn6m
felkelteni falustiirsaim drdekl6d6s6t ezen
drdekes noveny irfnt. Terripi6s hatilsaira
gondolva drdemes megemliteni
lev6lkivon atdnak v6rnyorn6scs6kkent6_,
vizelethajt6-, nlugtat6-, drelmeszeseddst
csokkent6-, baktdriumol6 stb. hat6s6t,
mig gyiimolcskdszitmdnyeit emdsztci_
szervi-, epe- ds m6j-, sziv 6s drrendszeri
megbetegeddsek kezeldsdre haszniiljiik.
A feketeribiszke bogy6ib6l sz6rp6t, bort
is kdszitenek, a bornak v6rnyom6st
emel6, a szdrpnek 6rvdd6 hat6sa van.
Gyrimdlcse 4 ezrelek vasat (Fe) is
tartalmaz. Ennek kdszdnhet6en megfe_
lelcj mennyisdgben fogyasztva biztosit_

r hatja a szervezet vassztiks6glet6t 6s\' felhaszndlhat6 a vashiiinyos v6rszegeny-
s6g gyogyithsina. A gyiimolcskeszit_
mdnyek kitrino gyogyhatitsait csak irgy
hasznosithatjuk, ha megfelel6en, kell6
adagban ds kriraszenien alkalmazzuk.
Gy6gyte6zhsra is alkalmas, kitrin6
teakever6ket kdszithettink bel6le.

Amint tudjuk, minden n6v6ny csak
kedvez6 feltdtelek mellett ad j6 term6st.
Ezert fontos a termdhely kivrilas zt6sa.
Kedveli a hrivdsebb, csapaddkosabb ds
nagyobb phratartalmri helyeket. A kiss6
6rnydkos helyeken jol erzi mag6t, ahol
kiel6git6en fejl6dik, f6leg ha
kciz6pkotott vagy k6tott, mdly rdtegri,
tfryanyagokban gazdag talajba Ultetjtik.
A homokos, kavicsos talajt a ribiszke
nem kedveli.

Szaporit6srlnak t6bb m6dja van, de
n6lunk a legelterjedtebb 6s bev6lt m6dja
a dugvSnyozils, amelynek el6kdszit6s6t
m6r az osz folyam6n elkezdjtik.

Dugviinynak csak j6l be6rett, krirtev6kt6l
mentes, egy6ves vessz6ket haszn6lunk,
amikor az oszi veget6ci6 befejez6dik,
ami vid6ktincin okt6bertril szhmithat6.
Dugv6nyk6szitdsre iegalkalmasabb a
kdzepes vastags6gir, 5-8 mm-es vessz6k,
amelyeket tiltetdsig kdtegelve, homokos
vermel6ben (esetleg pincdben) kell
t6rolni. Tdli tirolisra a dugvilny-
kdtegeket talpra iilitva a homok6gyba
tessziik rigy, hogy az a dugv6nyokat
teljesen ellepje. Tavasz be6llt6val
szdtbontjuk a kdtegeket 6s egyenkdnt 80
cm sor- ds 10 cm t6t6vols6gra laza
talajba kiiiltetjrik oly m6don, hogy egy-
k6t rUgy maradjon a talajfelszin fdl6tt. A
ny6r folyamdn a vessz6k j6l meggyo-
keresednek ds hajtrist ncivesztenek. Az
er6teljes dugvilnyokat 6sszel vagy a
kcjvetkezo tavasszal kiriltetjUk a
kiv6lasztott helyre, a gyengdbbeket
er6ssitci iskol6ba visszatelepitjtik.

Erdemes meglegyezni, hogy a fekete
ribiszke irj hajt6sai sohasem a gyoke-
rekb6l, hanem kizfuolag a gy6k6r-
nyakb6l vagy a fdldfeletri rdszekb6l
fejl6dnek kr, ezert m6lyebbre iiltetjtik,
hogy rnegfelel6 szhmu' hajt6st neveljen.
Ultet6s utSn abokrosodiis meggyorsitiisa
6rdek6ben a vessz6ket 2-4 rligyre
metsszrik vissza. Az oszi tiltet6sri bokro-
kat is kora tavasszal metssztik ffieg,
mivel a friss csonkok a t6l folyamin
vizuthnp6tl|s hifinyhban kdnnyen
kiszhradnak. Az igy kifejl6dott bokrokat
gondozni, metsszeni kell, ami nem
ig6nyel a hhzlkertben ktldndsebb
hozz66rtest. Azt azonban j6 tudni, hogy a
fekete ribiszke bokor az egydves vessz6
egdsz hossz6ban 6s az id6sebb
6grdszeken kifejl6dott, egydves r6vid
vessz6kdn hozza term6nigyeit. Ha b6
termdst akarunk el6rni, mindenkdppen
6rdemes a szakirodalmomba is belendzni
6s az ott leirtak alapjitn elj6rni.

A fentiekben csak egyn6hriny dolgot
ernlitettem a sok kciziil a fekete
ribiszkdvel kapcsolatban azdrt, hogy
nagyobb kedvet kapjunk hhzlkerti
termesztds6re. Erdemes lenne" a zonban a

mezlgazdasiigi t6rsuldsoknak is
pr obhlkozni nagyizemti termesztds6vel
ds feldolgozi,sdval.

Dn Zdgoni Elemdr

i:iffii: S&V# . agentie

MEGGONDOLT
ENERGIAFOGYASZTAS

En ergiatakar6ko ss ligi
titletek

Mennyi dramot fogyaszt a fagyaszt|?

. A fagyasztot lehet6leg hrivos
helyen 6llitsa fel, sohasem a tnzhely
kozvetlen kozeldben.

. Figyeljen a helyes h6mdrsdkletre.
Minden egyes htit6fok noveli a

villanyfogyasztSst. A fagyasztott 6lel-
miszerek tfuolSsilhoz minusz 18 oC

eldgsdges.
. A fagyaszt6szel<renyt vagy l6d|t

ne tartsa sok6 nyitva, mert sok meleg
6s nedves leveg6 kerul bele.

. Csak elozoleg lehiitott 6telt
helyezzen be, fagyasztilsra alkalmas
csomagol6sban.

. Tartsa a szellozordcsozatot szaba-
don, hogy a fagyaszto h6toldal6n
elhelyezett h6cserdl6n dt a leveg6
konnyen keringhessen. Ez6rt kell
betartani a megadott t6vols6got a falt6l
is.

. Fagyaszthsndl tan6csos a friss
dlelmiszert a mhr fagyasztott6l elkii-
lcinitve betenni. Ha van, haszn6lni kell
az elofagyaszto fiokot.

. A zfizmarckepziides befoly6sa az
energiafelhaszniilsra els6sorban az
elg6zoldgtetd szerkezetdtol frigg. A
zuzmarardteg 10 mln -es vastags6gig
mdg nem noveli a villanyfo gyasztitst,
csak ha az ennel l6nyegesen vastagabb.

. Ha, kdsziildk6n van olyan
kapcsol6, ,amivel a fagyasztdst 6llan-
d6an mrikodtetni lehet a h6mdr-
sdklett6l fuggetleniil, csak akkor
haszndlja, ha nagyobb dlelmiszer-
yennyis6get akar lefagy asztani.
' . Rendszeresen olvassza le
kdszrildk6t. Tartsa be a haszndlati
utasitds erre vonatkoz6 ritmutat6sait.

",hr:,:r;::,x:Yr;,"ffih"u
ou,,,flTi"olf,xl,i"iffi 
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Egyhti.z

A KONYVEK KONYVE

A Szentir6s Isten irdsba foglalt tizenete.

Szentir6snak nevezztik a Bibli6t. A Biblia
gorog sz6, magyar jelentdse: konyv,
konyvek. Ez az a konyv, melyet ma is a

legtcibben olvasnak a vil6gon, amelyet a

legtdbb nyelvre leforditottal<. Az emberisdg

egyik legnagyobb drtdke.
Az Anyaszentegyh|z Isten kinyilat-

koztaths|t, tizenetdt a Szentir6sban ds a

Szenthagyom6nyban orzi. Isten mindig
gondoskodott arr61, hogy szava eljusson
mindekihez, minden korban - hozz6nk is!

Kedves emldkeim k6zd tartozik egy idos

ndnin6l tett l6togat6som. Szerdny szobijdban
az ablal< el6tt egy vamottas terit6vel takart
asztalk6n 6llt a Nagy Kcinyv kinyitva, rajta
vastag lencsdjii szemiiveg. Es ak6rh6nyszor
fel6llt az |gyfuol, odatipegett a Szentirdshoz,
a neltez keletet a szemdhez kozelitette, ds

hangosan olvasott belole. T6volba merengo
tekintettel mesdlte, hogy boldog gyelek-
kor6ban ddesapjdval, kes6bb elete p|rjdval,
most pedig egyedtil is, de nap, mint nap olvas
bel61e.

Vajon hhnyan mondhatjdk el kciztiltink
vgyanezt? Megeldgsziink azzal, amit a

szentmis6ken, szertart6sokon hallunk? Az
igaz, hogy a szentmis6k olvasm6nyai
nagyszerii pedag6giai drzdkkel vannak
cisszevdlogatva,irgy hogy h6rom dv Ieforg6sa
alatt szinte minden szentir6si rdsz
felolvas6sra keriil (a hdtkoznapokat is

beledrtve!). De megszivlelend6, hogy Isten
szemdlyesen sz61 hozz6nl< is az ir6sokban!
Merjiik kinyitni, merjtik olvasni a I(6nyvek
I(6nyvdt!

Hogyan olvassuk a Szentir6st?

Els6sorban sziviinkkel. Csendben,

izlelgetve a szavakat, rdvid rdszeket
kiv6lasztva. Minden elolvasott szakasz utin
kdrdezztrk meg magunkt6l: mi dz, ami
megragadott'/ Isten mit iizen sz6momra
ebben a szdvegben, tdrtdnetben? Mit
tanulhatok bel6le?

M6sodszor pedig: rendszeresen.
Naponta ndh6ny sort. Nem oldalakat, sort! A
kitart6s me ghozza gyiimd lcsdt.

FedezzUk fel azt a Szentkhsr6l, amit
G6rdonyi Gdza: ir6s a Bibli6ba cimti
vers6ben ir:

Ez a kcinyv a krinyvek konTve,

Szegdny en b er driigagyongye,

Egi hannat lankadtaknak,
V I tigoss tig fti I di va kn ak.

B rilcs ess{gn ek anny rtt1a :

Boldog, aki nitaldl!
Szotry as I elkek fon'i{skfi tj a,

Hol pohtinal Krisztus till.

TABOR A KINCSES SZIGETEN
A Katolikus Magyar Bibliatdrsulat

riltul Marosfdn szervezett gyerektdborban
egyhdzkdzsdgiink 10 gyereke tdborozott. Az
al.ibbiakban dlminybeszdmolfikbdl vrilo-
gattam:

Both Csaba: A Kincses Sziget nel'ri
bibli6s t6borban nagyon j6l dreztem magam.

Az elsS nap kicsit szomoni voltam. A tdma

nagyon j6 volt. Tetszettek az Illds pr6fdt6r6l

sz6l6 tclrtdnetek. Az dtelek eW resze finom
volt, persze a paszulyfozelek izlett a

legjobban. A csoportom is j6 volt, de

szerintem lehettiink volna jobbak is, ha nem is

elsok, de legal6bb harmadikok. A csoport-

beszdlget6sek is j6k voltak. A foglalkoz6sok is

tetszettek. J6 volt az asztalterites, a takarit6s,

az ima, a cseng6, a mise, amit Szaxi P6ter

mondott 6s az esti mes6k. Nem volt jo az,

hogy sokat esett az es6.

En is megtaliitam a Kincset. A Kincs
maga Isten volt.

Ez a tttbor nagyon tetszett, rem6lem
jov6ben is r6szt veszek benne.

Szab6 Sarolta: A t6borban jol lreztem
magam. Az dnektanulds alatt mfn alig
v6rtam, hogy kezd6djdn az eload6s. Az
eload6s Illds pr6fdta 6let6rdl sz6lt. Elizeus
koz6nk jott ds mindent elmeselt mesterdr6l.

Az volt a legrosszabb, amikor hidegvizzel
kellett mosakodni.

Kelemen Kinga: 2005. jitlius 9-en
kezd6ddtt a t6bor Marosfdn. Eloszcir
mindenki bemutatkozott, aztfn kezd6dtek a

j6tdkok. Az e1s6 napot j|tszhssal ds

beszdlgetdssel toltotttrk. A m6sodik napon

Illds pr6fdt616l tanultunk. Az eb6dsziinet

ut6n kir6ndulni menttink, ott j6tszottunk 6s

t6ncoltunk. A harmadik nap eb6d elStt
csoportbesz6lget6s 6s kdzimunkdz6s volt,

ddlut6n pedig versenyek. Az utols6 nap

kidrtdkel6ssel telt. En megismertem Illds
pr6feta dletdt, hazahoztam a tudom6nyom 6s

a kdzimunkriimat. Msszamenndk a t6borba

azert, hogy taldlkozhassak a bar6taimmal.

Szab6 Kamilla: Nagy elmdny volt
sz6momra ez a tfibor. Nekem azert tetszett,
mert Istenrol sz6lt. Megismerkedtiink m6s

gyerekekkel ds tan6rokkal 6s sokat

besz6lgettiink Illds pr6fdt6r'61. A
csoportbesz6lget6sekben elemeztiik a

tciltdneteket. Ddlut6nonk6nt lehetett
kiilonf6le versenyekre benevezni ds j6tszani.

En nagyon sirtam, de att6l nagyon jo7 erezet

magam.

Gidr6 M6nika: A Biblids t6bor nagyon
j6 volt, mert sokat tanultunk, kdzimunkiiztunk
6s j6tszottunk. Az el6ad6sok Illds pr6f6t6rol
sz61tak, aki nagyon tetszett nekem, foleg
akkor, amikor kettd vdlasztotta a foly6t.
Nagyszerti volt, amikor Luki szakadt

nadrSggal 6llitott be egyik el6adfsra. A
tortdnet6b6l megtanultuk, hogy fogadjunk
sz6t szi.ileinknek, mert csak j6t akarnak
neklink. Luki nem fogadott sz6t, felm6szott
egy fira, leesett 6s elszakadtanadrdgSa.

Mdg az volt vicces, amikor a fiird6ben
takarftottam ds felborult a veder, tele vizzel
ds nagy t6csa lett. A fiiik az ebddl6t
takaritottek ds 6k is felboritottdk a vedfet.

Csoportvezetonktol Csillag Csilla
novdrt6l 6s Szaxi P6tert6l sok mindent
tannltunk. Egy kicsi hdzban aludnlnk, ott
nagyon j6 volt az, hogy a tanir n6ni minden
este olvasott egy tcirtdnetet.

Az nem tetszett, amikor hideg vizben
kellet mosakodjunk. Jov6re is fogok menni,
mert nagyon j6 volt a t6bor.

Kelemen Erzsdbet



Iskolu

A nydri vakiici6 az idtil6s, tiiborozas
idriszaka. A programok szervezcii igye-
keznek egybekdtni a kellentest a

haszttossal, igy a tiiboroz1 gyerekek a

kikapcsol1diis ntellett ktikinf6le hasznos
i snt ere tekte telt e tn ek szert. Ezt b izonyf{1' dk
az altibbi besziintol1k is, melyeket
iskoldink tanul6i it'tak:

Ftilop Krisztina a II. Felcsiki Hagyo-
mhny orzo Gyermekt6borban vett r6szt:

,,A jirlius 2-9 kozott m6sodszorra
megrendezett t6bornak Csikmadaras,
Karcfalva 6s Jenofalva adtak helyet. A
rom6rniai 6s magyarorsz|gr gyerekek
csal6dokn6l voltak elsz6ll6solva. A
vendegeket fogad6 gyerekek ingyen
vehettek rdszt a t6bori rendezv6nyeken 6s

ebddelhettek az Antal venddgl6ben. A
t6borban kicsik 6s nagyok nemezel6st,
gyongyszov6st, kot6lverdst 6s kiilonboz6
fon6sm6dokat tanultak. K6szithettek
b6rkarkdt6ket, elsaj6tithatt6k a birtor-
fest6s fort6lyait. A k6zmtives foglal-
kozdsok mellett n6ptdncoktatAs is folyt,
amely felcsiki 6s s6viddki t6ncokkal
gazdagitotta a programot. A vend6gek
megtekintett6k a falu nevezetess6geit. A
t6bor Csikmadarason gyermeklako-
dalonrmal zSrult, ahol a gyerekek
nagyrdsze, irgy a vend6gek, mint a

VAKACIO
helybeliek sz6kelyruh 6ban j5rt6k a tdncot,
En azt hiszem, hogy tartalmas 6s kellemes

hetet tolthetett el itt minden r6sztvev6."

A Term6szetkutat6 Di6kt6bo116l,
amelyet V6rsonkolyoson szeleztek meg,

B6jte M6ria VI.A oszt. tanul6 sz6mol be:

A jrinius 30- jrilius 6 kozott
megszervezett Term6szetkutat6 Di6kt6-
borban Karcfalv6r6l n6gyen vetttink rdszt:

B6lint Bernadette, Bdjte M6ria, Szekeres

Szil6rd 6s Kosza Botond. Sok f6raszt6, de

nagyszera turhn vehetti.ink rcszt, Kir6n-
dultunk a Nagy Magyar-barlangba 6s a
Szelek-barlangtrilba. A t6bori fegyelemre
6s az ell6t6sra nem lehet panaszkodni.

Erdekes szabadidos fo glalkozhsok szinez-

t6k a tSbor programj6t. A t6bortiizn6l
mindenki szemdlyre szol6 emldklapot
kapott. Utols6 ddlel6tt a tf4ekozodilsi
verseny ut6n mindenki ajdnd6kcsomaggal

ds sok tapasztalattal indulhatotthaza. "

"A tengerparti M6jus 2 tidtil6hely-
s6gben szervezett gyerekt6borban a mi
iskol6nkb6l heten vetttink rcszt. Hargita
Megye Tan6csa Sltal szewezett nyara-
l6son megy6nk m6s helys6geib6l is voltak
rdsztvev6k, de ismerkedhetttink az orszhg
minden sark6b6l erkezett gyerekekkel is.

Ot6gyas szob6kban helyeztek el

benni.inket, az etelek finomak voltak.
A fd program minden nap a ftird6s 6s

napozds volt, de nem hi|nyzott a

hajokSzds, a sportol6s, a s6t6l6s sem.

Utols6 este a t6bor igazgatosdga a

Hargita megyei kfs6rcitanSrok kdzremii-
kciddsdvel titbortizet szervezett, itt
elevenitetttik fel rovid t6borozSsunk
legkedvesebb 6lm6nyeit, itt bircsirzhrnk el

egym6stol.
Nagyon jol erezttlk magunkat, sok

6lm6nnyel t6rli.ink haza.
Milyen j6 lenne minden 6vben

megm6rt6zni a tenger vrzebent
Farkas Istv6n, Jere Anna-M6ria,

G6bor Ren6ta, Szekeres Addl, G6bor
Anita, Szekeres Szil6rd, M6rton Nodmi 6s

G6bor J6nos kis6rotan6r

Augusztns kozep6n egyhetes t6bort
szetvez Hargita Megye Tan6csa a
magyaroroszhgi testv6rmegy6kbe. Isko-
l6nkb6l 2-5 tanulonak lesz lehet6sdge

ingyenes titborozilsra. A rdszv6tel felt6-
telei: j6 tanulm6nyi eredm6nyek 6s

szer6ny anyagr kortilmdnyek, el6nyben
r6szesitik a term6szeti csap6sokt6l kArt

szenvedett csal6dok gyerekeit.

O sszetillitottu : Kedves Jadit

BESZAMoLo A BALAxgANYAI TAXCTANORROL

M6sodik alkalommal vetttink r6szt a

2005 jirlins 15-30 kozott Bal6nbdny6n
megrendezett n6ptfnctdborban. Ez
alkalommal Karcfalvdr6l 12 gyerek, mig
Jen6falv6r61 27 gyerek ropta a tdncot.

A t6ncoktatils 3 csoportban folyt a

gyerekek kor6nak 6s t6nctud6s6nak
fiiggv6ny6ben. Napi 8- l0- l2 or6t
t6ncolhatott, aki birta. Minden este
thnchSzzal zdntlt a napi tanul6s, amelyen
j6l nreglStszott az aznapi foglalkoz6s
eredm6nye. TSnctanul6sokat ndpdaltanu-
l6ssal 6s n6pi gyermekjStdkokkal tettdk
pihentet6bb 6, sz6rak oztatobb|.

Egy-egy oktat6 program ut6n j6
etvdggyal ettek a kis t6ncosok, amit
termdszetesen az 6ket kis6r6 6s kiszol9616
13 pedag6gus keszitett nekik. Szerd6n
eml6kezetes s6t6n lehettiink, ahol szemb6l
csoddlhattuk a ,,k{iveket": Veresk6,
Nagyhagym6s, Egyesk6, Ocs6m, kozben
csenregdzhetttink a term6szet kin|lta
szam6cdb6l 6s 6fony6b6l.

i*" a gyerekek 6lm6nybes zftmoloi:

A nydri vak6ci6 legcsod6latosabb ot
napj|t toltotttik el karcfalvi 6s

csikjen6falvi di6kokkal a BalfinbhnySn
m e g szerve zett tdncthb orb an.

A szewez6knek kdszcinhetoen moz-
galmas napjaink voltak, 9-6rakor
reggeliztiink. Reggeli ut6n 10 or6ig
mindenki megpr6b6lta jol erezni mag6t, ki
pihent, ki j6tszott. 10 6r6t61 n6pi t6ncokat
6s n6pdalokat gyakoroltunk, 6s sok irj
dolgot megtanultunk. Miut6n mindenki
j6l elf6radt, ahg v6rtuk, hogy ebddhez

tilhessiink, amit nagyon j6 etvdggyal
fogyasztottunk. J6llak6s ut5n meg6rde-

melt pihends v6rt, ezt krivet6en a d6lut6ni
t6nc ds az esti tinchhz. Pdr sorban neh6z

dsszefoglalni a sok szdp 6lm6nytinket, de

azzal a rem6nnyel bricsrizhattunk a

balfunbdnyai t6nct6bort6l, hogy a jov6
6vben is LtJra fogunk talSlkozni a

tfinctanilrokkal, a pedag6gusokkal 6s nem

nto1s6 sorban a szewez6kkel. Rem6lem,

hogy min6l tobb di6k fog bekapcsol6dni a

n6phagyom6ny tov6bbi meg6rz6s6be.

Jdr6 Agota Karda Miirta VL

osztiilyos tanul6k.

A tSnctSbor BalSnb|nyfn nagyon jo
volt, ahol minden gyerek j6l 6rezhette

magdt. Sok sz6rakozhs, gyonyoni tdncok,

sok apr6, pici "botl6b", akikkel sokat-

sokat kellet foglalkozni, hogy 6k is szdpen

tudjanak t6ncolni 6s j61 6rezhess6k

magukat.
H6l6s koszonet azoknak a tanit6knak

6s tan6roknak, akik megszerveztek ezt a

t6bort, a felejthetetlen 6lm6nyt, s azt a sok

sz6p tSncot, amivel minket, az az

tud6 s unka t gazda gitotthk.
I6rd Niindor III. oszttilY.

Teh6t a gyermekek j6l ereztek
magukat. Sz5momra a legmeggyclzobb

bizonyit6k: az6ta a kisfiam dirdolva,
bokdzva vagy 6ppen lilbszdrcsapkodva
megy egyik szob6b6l a m6sikba.

Lukdcs llona tanitdnd



Mi[vel6dds

HAGYOTVTANYOP(ZO
rAnon FELCSfKoN

Iddn m6sodik alkalommal kertilt sor
e sokszinri rendezvdny megszervezdsdre,
amelyen majdnem h6rornszdz gyermek
vett r6szt. Az egyhetes t6bor a karcfalvi
kultirrh6z szinpadfin vette kezdet6t, egy
szinvonalas hagyorn6nyorzo mrisort
kdvethetttink figyeiemmel ds rnindenki
orom6re egy kdzds tttnchizzal zitrult.
Ezuttal aktivan vett rdszt Karcfalva ds

Csikjenofalva is, tobb mint negyven
idegen gyerrneket szdllSsoltak el a k6t
faluban, ezen kiviil sok falubeli didkot 6s

kisdi6kot foglalkoztatott, sz6rakoztatott
a rendezvdny.

Naponta ddlel6tt kezd6dtek a

krilonbozS programok: Lttszlo Csaba 6s

Lf:mzlo Zita neptfincoktat6k a halad6kkal
felcsiki es forgat6s t6ncokat tanultak a

kultrirotthon szinpad 6n. Ezzel egyid6ben
a M6rtonffy Gydrgy Alt. Iskolttban, ha
szdp ido volt az udvaron k6zmfrves
tev6kenysdg folyt a kezdo tdncosokkal,
vagyis az apr6kkal. Mindenfdle 6rde-
kess6get k6szitettek a gyerekek, pdld6ul
n6pi bab6t, nemezeltek, korrnon fontak,
f6t festettek, agyagot munk6ltak rneg,
fonalat sodortak stb. E rendkiviil
sokoldalir foglalkozSsok mellett moldvai
t6ncokat tanultak Sdgerc Ferenc veze-
tdsdvel.

Ddlutfnonkdnt megcserdlsdOtt a

tevekenysdg, a halad6k k6zrntives-
kedtek, a kezd6 t6ncosok pedig a

szfnpadon ropt6k a felcsfki t6ncokat.

Ester-rkdnt rnindenki felszabadultan
rnulathatott, kicsik, nagyok egyar6nt,
bemutathatta az aznap tanult figu-
r6kat,ugyanis a talpal6val6t kdt zeneker
is szolg6ltatta.

A rendezvdny utols6 napj|t
Madarason toltdttdk a resztvev6k, egy
Gyermeklakodalommal fej ezt ek be ezt a

tartalmas hetet. Remdnyeink szerint j6l
szorakoztak a hagyom6nyukat szere-
tettel orzo gyermekek, kikapcsol6dtak ds

ezzel egyid6ben gazdagon, sokat okulva
tdrtek haza. Koszdnjrik a szervezciknek,
n6vszerint Szalay Roz6li6nak ds Ad6m
Katalinnak a f6radts6gos munk6j6t 6s a
nagylelkti sztil6k vend6gszeretet6t.
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OLVAS OKOR TOZSECUXXNEX
A MULT SZAZAD ELEJEN

,,Az olvasiis nemcsak triplflja az
elmdt, de fel is nditi fiiradtsdgdban. "

Aretino - olasz ir6, krilt1

Kevesen tudnak arr6l, hogy
kdzsdgiinkben mhr az 1900-as 6vek
elej6n letezett egy val6di olvas6kdr,
melyben gazdag, v6ltozatos tev6kenys6g
zajlott. A kor letezeserll, tev6-
kenys6g6r6l a ndhat Zhgoni Jen6 b6csi
6ltal rneg6rzdtt Penzt6rnapl6b6l tudunk
meg sok 6rdekes, hasznos dolgot az
l9l2- 1942 kozotti id6szakr6l. A kdr
1972-ben alakult, fdleg karcfalvi 6s
jen6falvi szemdlyekb6l. Hivatalos
megnevez6se: Karcfalvi Olvas6kor.
Cdlja: a karcfalvi 6s korny6kbeli
6rtelmis69 kdzti 61land6 kapcsolat
tarthsa, szinhhzi elciad6sok, iinneps6gek,
koncertek 6s 6lland6 jellegri szorakozhsi
lelret6sdgek biztosit6sa, ds ezfital a

mrivel6d6s el6mozdit6sa, valamint a

llazaszer etet 6po I 6s a.

A kdrnek alapszabtiyzata, pecs6tje
volt. A 60-70 szemdlyb6l 6110 alapitvilny
megv6lasztotta a vezet6s6get. Kdzdljiik
is a vezet6sdg ndvsor6t, hogy a m6g 616

leszhrmazottak l6ss6k el6deik foglal-
koz6st$ 6s a vezet6sdgben betdltdtt
tisztsdgtiket.

ime: Lonncz Istv6n tisztvisel6
elnok, Baricz Imre asztalos - alelndk,
Ferencz Lajos keresked6 - titk6r, Gidr6
M6rton keresked6 - petztftrnok, Gidr6
Gy6rf6s g6plakatos - elleh6q Zhgoni
Lajos asztalos - e1len6r, Bir6 Andr6s
tim6r - gazda. Tagok: Dr. Elthes Endre
orvos, Hank6 Antal gyogyszercsz,
Potovszky Ferenc jegyzo, Mih6ly
Gergely keresked6, Mih6ly Istv6n
kereskedo, Orbdn J6zsef tulajdonos,
Karda K6roly gazddlkodo, Tatzel Rudolf
keresked6, Albert J6zsef geplakatos,
B6lint Istv6n gazdfikod6, Gidr6 Alajos
gazdiikod6, Ferencz J6zsef nyugdij as.

J6l megszervezett, v6ltozatos
tevdkenys6gtikbol a kdvetkez6ket
emlftjrik meg: thnc 6s teaestdlyek,
szinhdzi el6ad6sok, r6di6estek, mhjali-
sok, bdlok szewezdse (Nagyboldog-
asszonykor, Katalinkor, Szilveszterkor),
fiirddbdriet megszervezdse (Madicsa),
riidi6, konyvek, irjs6gok kcilcsdnz6se. Az
emlitett tevdkenysdgi form6k meg-
val6sit6s5hoz ndlktildzhetetlen volt az

anyagi felszerel6s, mint amilyen p61d6u1

a rhdio, hangszerek, domin6, bili6rd,
sakk, asztali kugli, jelmezek, konyvek,
rijsrigok, foly6iratok, k6rtya. Ezek
beszerzesehez, hasznhlatirhoz bevdtelre
volt sziiks6grik. Ezt a felv6teli, - 6s

tags6gi dijakbol, szinhLzi eloaddsok,
b6lok t6ncest6lyek szervez6sdb6l,
teremdijb6l (szin6szekt6l, legdnyektril), a

kiadott kdnyvek, irjsrigok haszn6lati
dij6b6l biztositott6k. De ahoi bevdtel van,
ott kiad6s is van. A tevdkenysdg
fo lytono s s 6g6ert, v |ltozato s s itgircrt olyan
kiaddsaik voltak, mint a r5di6,-ds antenna
beszerzdse, akkumul6tor, ir6papir,
b 6 lye gv 6 s 6r75s, b'6tor z at, v i 1 I anyv i I 6 gitits,
hd,zb er fi zet6s e, szobafest6 s, hozz6j6ru76s
Madicsafiird6 befed6s6hez, javitga-
t6sokhoz, kdnyvek, irjs6gok beszerzdse.
Itt 6rdemes felsorolni azt a sok irjs6got,
foly6iratot, melyet nemcsak a kdr tagjai,
hanem a k6t falu lakoss6g6nak
rendelkezds6re bocs6tottak. im. a

val6ban gazdag,,lelt6r": Ndplap, K6pes
Ndplap, Szdkelys6g, Csiki Lapok,
Budapest, Vasilrnapi Uir6g, Budapesti
Hirlap, Erdekes Ujs6g, Magyarorszitg,
Magyar Hirlap, E11enz6k, Kozgazdasilg,
Brass6i Lapok, Szdkely 5z6, Magyar
N6p, Hirndk, Erddlyi Tud6sit6, Iparosok
Lapja, Magyar Kisebbs6g, Tolnai Lapok,
Keleti Lap, Mhty6s di5k, Bolond Ist6k.
Ma, amikor ,,odafejl6dttink", hogy alig
fizettink e16 egy-kdt kiadv6nyra, rgazdn
irigyelhetjtik eleinket, akik dvtizedekkel
ezel\tt meg tudtiik val6sitani a fent
emlftett dolgokat.

1936 - 1938-ban fel6piilt Karcfalv6n
a Katolikus Ndph6z, ahol az olvas6kor is
helyet kapott. Addig Mih61y Istv6n
6pUlet6ben tevdkenykedett.

1937 februfir 6-6n megtinnepeltek az
Olvas6kcir megalakul6s6nak negyed-
szhzados (25 dves) 6vfordul6j6t. Az
iinnepi vacsor6t Mih6ly Istv6n
vend6gl6j dben tartott6k.

Az elmondottakb6l l6tjuk, hogy
eleink kdzel 100 6vvel ezelTtt hogyan
szew ezt6k meg kulturtevdkenysdgiiket,
lrasznos sz6rakozitsukat a k6z drdekdben.
Biiszk6k lehettink r6juk, van amit tanulni
t6ltik, de j6 lenns szt a hagyom6nyt most
rijb6l felkarolni.

Kozmu Anna Antal Csaba



Ifiirstig

FALUSI FIATALOK NYARA

A nyhr, a vak6cio, a szabads6g
fogalma a mai ifiirs6g szfim|ra ezer
dolgot rejteget rnag6ban. AltalSban
eltervezztik, hogy rniiyen nyarat

. kiv6nunk, hova szeretn6nk elmenni,
sz6rakozni, s ezek a tervek minden
fej ben rndshogy kcirvonal a zo dnak.

A falusi fiatalok nyagyrdsze a

munk6t, fSkdnt atakarhst sern felejti ki a

ny6ri programb6l. Sz6nacsin6l6s! E

mrigott nem csak az rejtozlk, hogy flagy
melegben giircdltink a mezon. Ha j61

meggondoljuk szfmos j6 dolog is van,
amit takards kozben megtehetiink.

Arnig sz|rad a rend, ehnehetiink
v fus1gf sznr a rnezei patakokra, s m6r az is

drdm, ha n6h6ny apr6cska halat l6tunk a

ttszta vizben. Azthn megfigyelhetjtik a

lassan halad6 r6kokat, amint csendesebb

helyekre v6ndorolnak. Elvezzik a

termdszet ajitndekffi , a patak cs obo g6s6t,

a ciripel6 tticskdket, a szitakotok
jhtekfnak bdkess6gdt, ds azt a

nyugods6got, arnit v6rosi fiatal talfn
nem 6rzett soha... A csendes szellok
fuvallat6ban valarni leirhatatlan
tisztas6got drziink, s elfelejtjtik, hogy
mennyi por ds szenny van a vi16gon.

Aztin este a szdn6sszekeren
hazafele, milyen sikerdlmdnyt nyir.1t,

hogy ismdt magasabban lesz cstirtinkben
a sz6na, kihaszn6ltuk ezt a napot is,

segithetttink szrileinknek. A nap
fftr adalmait a barhtokkal kozosen, vid6m

":-. sssvsgdsek kozepette pihengetjtik, s

tervezgetjiik, hogy a s|torozdsra,
kir6ndul6sra szhnt pfu nydrt napot hol is
tolthetn6nk el.

Vannak fiatalok, akik a nyarat neln a
sztil6kkel, nagyszil6kkel toltik, nern
vesznek rdszt a mezer munk6kban. Ot
tobbnyire m6r v6roson j6rj6k az iskol6t,
sz6rnft6gepek, CD-k, DVD-k veszik
kcirtil oket, t6vol a mezok lllat6t6l,
vi1l6t61, gerebly6tcit. Ot< sorra vehetik a
v6ros bhrjart, strandra mehetnek, mert
vegiil is igy is ki lehet haszn6lni a szep

napstit6st. Es pe.sr" van, akinek ny6ron
alkalma van kimozdulni a falu poros
trtc6ib6l, vil6got l6tm, eljutni m6s
orsz6gokba, esetleg nyelveket is tanulni.

Zsdk Jitlia, XfI. o,

Szdkely udvarh ely, B enedek Elek
Tanitdkdpzd
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N6hfny feketeribiszke
k6szftm6ny

Feketeribiszke koktdl
25 ml ribiszkeszcjrpdt, 25 ml citrom-

szdrpcit ds 50 g friss tejszint elegyitiink, j6l
osszerhzzuk sztirjiik 6s felszolg6ljuk

Mdzes feketeribiszke
Hozzfwal6k: 150 g feket ribiszke, 30 g

mdz, 10 g di6, citromh6j. A m6zet a

lebogy6zott ribiszkdre ontjiik. A dardlt di6t
ds a reszelt citromhdjat r6szorjuk ds

fogyasztjuk.

Te h d nt fi r 6 s fek eter ib is zk e

Hozz6val6k: l0 g ribiszke, 100 g friss,
6des tehdntrir6, 30 ml tehdntej, 30 g cukor, 10

g zabpehely, egy tasak vaniliapor, A
tehdntrir6t a friss tejjel, a cukorral 6s

van i I i ap orral j 6 I e lkeverJ tik. Hozz|adjuk a j ol
megmosott 6s lebogy6zott ribiszk6t. A
desszert tetejdre zabpelyhet sz6runk. Fekete

ribiszke vagy m6s friss gytimdlcsszemekkel
(eper, m6lna) diszithetjtik.

Fekete ribiszke kompft
K6szitds6re tdbb j6 recept ismeretes,

melyek kdztil az egyszeribb elj6r6s, ha a

lebogy6zott 6s megmosott ribiszk6t
komp6tos iivegekbe rakjuk, iivegenkdnt 100-

150 g cukrot r6sz6runk es vizzel feldntliik.
Az livegeket lekotjiik ds csir6tlanitjuk
(gozoljiik).

Ribiszketej kdszitdse
40 ml feketeribiszke-szorpdt 250 ml

tejjel tLrrmixolunk. Hidegen fogyasztjuk.

Dn Zdgoni Elemdr:
A feketeribiszke cfmil kdnyve alapjdn

FELSZIGET
FESZTIVAI,

Iddn harmadik alkalommal kertilt
megrendezdsre a mir hagyomdnyosnak
szftmit6 F d I s zi ge t Fesztiv 61. A m agyaro r sz6gi

Sziget Fesztiv6l mrnt|jdra megszervezett
rendezvdny jirlius 27-31 kozott zajlott a

marosv6s6rhelyi Week End telepen. Mint az

elozo dvekben, iddn is sz6mos drdekes
programmal virtdk a szervezok a fiatalokat
ds idoseket egyar|nt, minden koroszt6ly
megtal|lta a neki val6 programot. Tctbbek

kcjz6tt volt maratoni filmvetitds, grafitti
verseny, Humorfeszt es mdg sok m6s drdekes

program. Az 6rdeklod6k megtekinthettdk a

Csiki Jftdkszin eload6s6ban a N6zomri-
veszeti F6iskola cimii darabot.

A kdt hatalmas 6s j6l felszerelt
szabadt6ri szinpadon sz6mos egyiittes adott

koncertet v6ltozatos zenei stilusban.
Majdnem minden zenei mrifaj k6pviseltette
maght. ime ndhdny a legndpszeriibb eload6k

koziil: Charlie, Ossian, Ganxta Zolee,
Republic, Hobo BB, Vama Veche, Holograf,
Tankcsapda, Kisp6l ds a Borz 6s m6g sok m6s

el6ad6. Itt volt a mdlt6n hires Neoton Szt6rjai

is akik az iddn iinnepeltdk fenndll6suk 40.

6vfordul6j6t. A legrangosabb szt6rmeghivott
a finnorsz6gi Apocalyptica egytittes volt,
amely hatalmas sikert aratott egyediil6ll6
zenei stilus6val.

A Fdlsziget Fesztiv6lt jovole is

megrendezik. Remelhet6leg nem marad alul
az eddigiektol es ism6t v6ltozatos prog-
ramkin6lattal fogja vftmi az drdeklod6ket.

Szfcs Ldszl6

A nyfri h6napok leggyakoribb
megbeteged6sei 6s balesetei

Minden 6vszaknak megvannak a

saj6tos, gyakrabban el6fordulo
megbetegeddsei, igy a ny6rnak is.

Fokozottan drvdnyes ez az idei szesz6lyes

nyir:ra. A napi 20-25 C fok h6m6rs6klet

ktilonbs6gek fokozott ig6nybev6telt jelen-
tenek, ktilnosen a sziv- 6s 6rrendszeri
betegs6gben szenved6knek. Eppen ez6rt a

magas v6rnyom5sban, szivkoszoru6r- b6ntal-
makban szenved6k, a pontos gySgyszersze-

dds mellett j6, ha nem tart6zkodnak
csicsh6mdrsdkletben a napon, ds megfelel<i

mennyis6gri (napi l-1 1) folyad6kot fogyasz-

tanak. Legink6bb a mezon dolgoz6k vannak

kitdve a napszttris veszdlydnek, valamint a

fedetlen testrdszek az dgdsnek. Fontos a

megel6zds, idSnk6nti 6rnydkba vonulfs,
kalap, valamint b6, lenge oltdzet visel6se.

A ny6ri 6vszak gyakori megbetegeddse

az 6lelmiszerek hibiisan tart6sitott, vagy

helyte lenU I t6rolt fo gy asztils a kovetkezt6b en

fell6p6 6telm6rgez6sek 6s gyomor-

b6lgyulladfsok. Ezek megel6zdse drdek6ben

csak friss, j61 t6rolt dlelmiszert fogyasszunk.

Ne feledkezzink meg a zoldsdgek, gyii-
molcsok megmos6s6r6l sem, valamint a

legelemibb higidniai szab6lyok betart6s616l,

mint a k6zmos6s, az elelmiszerek legyekt6l
val6 6v6sa.

Gyakoriak a h6zt6ji balesetek, sebek,

zrlzoddsok ( kasza, kaszagep, korfrildsz stb. )
szekdrr6l, ut6nfut6r6l tcirt6n6 lees6s,

amelyek oka a sietsdg, figyelmetlensdg,
fiiradts6g. Kiildn temdt 6rdemelne a

kiil6nb6zo gomb6k szeddse ds fogyaszt6sa,

minderr6l csak annyit, hogy csak biztosan

ismert gomb6t szedjiink 6s fogyasszunk.

Mindezen kellemetlensdgek megeloz-
hetoek, de ha m6r megtcirtdntek forduljunk
bizalommal orvoshoz.

Dr. Wuczel Attilu



Tudja-e, hogy ...
r A Modern Tudom6nyok

F6iskol6ja szdkelyudvarhelyi k6pz6si
kozpontja csak beiratkozdssal, a

kdzdpiskolai ds dretts6gi eredm6nyek
alapjin felvdtelit hirdet klzgazdhszok
kdpzds6re nappali ds levelezo tagozaton
4 dves tanulm6nyi id6vel. A m6sodik,
oszi beiratkoz6si idoszak szeptemb
12-23 kcizdtt tortdnik.

o A polg6nnesteri hivatal a

napokban utcandvt6bl6kat helyezett el a
kdt faluban. igy az rdegenek is jobban
ehgazo dhatn ak kd z s 6 giinkb en .

. K6zsdgrink toronyor|jifi is
megemlitette Dr. M6rton L6.szlo
gyergyoszentmikl6si m6rnok a

iToronyor6k es nap6r6k Erd6lyben cirnii
jkonyv6ben. Iddziink belole:

| ,.R csikkarcfalvi templornerrjd orttla
XX. szdzad termdke. A kerdkg6tl6sos,

rngaszabalyzdstt tito6ra egyik
ktildnlegess6ge az, hogy a torony6#wal
egy kisebb 6raszerkezet van
osszekapcsolva figy, hogy a kis ora
ugyanazt mutatja, bent a torony
belsejeben, rnint a torony6ra kinti
rnutat6i. Ez az6rt hasznos, mert
rnegkonnyiti az ora be6llit6s6t azzal
hogy csak a kicsi ora jelzeset kell
figyelnie az orakezeloj6nek, ha rijra kell
szabflyoznta a torony6r6t. A torony6ra
arfnylag kis beavatkoz6ssal, javitrissal
mrikoddsbe helyezheto. Talitn kezeloje
felett is elsz6llt az tdo, eztbtzonyitja
6rarntl konok rnozdulatl anshga. Ig6ny
van az rijraindit6sra, rern6lhetoleg nern
kesik sok6 a szakszerti beavatkoz6s."

. A szemdt, aftt"gya ds mds hulladdk
trtc6n val6 tarolilsa, a trhgyale utcai
szennyez6se, a gdpkocsik, traktoro
fbly6ban, vagy annak kornydkdn tortdn6
mos6sa, tizletek elott az 6ru, vagy tires
eddnyek hosszabb ideig va16 t6rol6sa, a
parkok. zdldcjvezetek rong6l6sa vagy ott
az iilatok legeltetdse, mdrgezo anyagok,
vegyszerek nyilv6nos helyen vagy
mezon, erdcin val6 t6rol6sa mind-mind
b tintetds tix gy 6t kep ezi, arne lynek drtdk
frzlkai szern6lyeknek2 - 5 rnilli6 lej
(ROL), jogi szem6lyeknek pedig 3 - 8

mi11i6 lej k6zdtt, a tdny sirlyoss6gdnak
fhggv6nyeben v6ltozik.

. Karcfalv6r6l 6s Jenofalvdr6l ebben
az evben egyetlen ifiir pfu seln

ra:l I

A K6NYV
A vfzszintes I 6s a fiiggct'leges I

sorokban Stefan Heym ndmet kdltd
gon dolatiit tal{ljuk a kcinyurcil.

vizszlNTEs: 11. Magas
novdnyek 12. ......flot 13. Fdrfi
becen6v 14. FrancLa arany 15. A fej
rdsze 16. HilziSIIat 17. Egyszeni
fuvos hangszer 18. Romitn fal L9.
Gorog behi 2A. ,,Yegteleniil" rdngat
21. R6gi ital 23. Azo.. 24. Kemiai
elem 25. Menetrenden lSthato 26.
Gabona 27. Alb5np6nznem28. Rag,

a -va pirja 29. Bekdpzelt 30. Eltet6
folyad6k 32. Esni kezdr. 34. Vonat
megy ralta 35. Nagy ed6ny 36.
Ert.l.* 37. Ilyen szo is van 38.
Szag, tllat 41. Nagy fds tertilet 42.
Fdrfin6v 44. MezogazdasSgi
tertiletmdrt6k 45. Csipkel6d6s 46.
Csod6lkozis romirnul 47. Esztend6
48. Izontban taISlhat6 49. Sz6mn6v
fajta 50. M6g egy gabona 51.

Becezett Istv6n 53. ...Tin-Tin 54 Rdt.
FUCCOLEGES: 2. Vesztessdg

3. Az okor eleje | 4. Angol
m6rtdkegysdg 5. Ver 6. Kiejtett
m6ssalhangzo 7. Erd6ly fov6rosa 8.
Az emelked6 kezdete! 9. Kicsi
Mih6ly 10. Csirk6k 15. Ogam .. ir6s
18.A zokni eleje! 19. Er6senmozgat
22.Brekegni kezdl 23. A 16ny p6rja
26. .. cdrosz (orrszarviD 27. Ures a

Ier 29. Ndpiesen hiv 31. Letezlk32.
Kdr, kdnydrog 33. Textilipari
munk6s 34.,,Fark atIan" p6kszab6sir
filat 35. Halotti lakoma 36. A fdmek
aLapanyaga 38. Befejezetlen
hivatalos rgazolfs 40. 6s G61i6t
41. Szo 6s sz6ba is van ilyen 43. ..

vid6k (Ndmetorszhg) 45. a

gyiimdlcs (Steinbeck reg6nye) 48.
N6i becenev 49. Sz6mndv 52. A sin
eleje 6s vdge! 53. Szolmiz6ci6s
hang

Bekiildte: Antal Csubu

SKffi'W- Karcfalvi - Csikj en6falvi kisirj s6g

Megjelenik kethavonta
Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete

Szerkesztdsdg: karcfalvi kultirrotthon, ifi irs 6gi iroda
Szerkesztcik:

Kelemen Levente,
Antal Lilla,.Antal Etelka, Farkas Behta, Kelemen Erzsdbet, Kedves Judit,

Kozma Anna, N6meth Szilveszteq Szab6 K6zmer, ifi. Sz6cs Lhszl6
Tdrdel6s, szerkesztds, nyomtat6s: Alutus nyomda

i elentkezett polg6ri esktiv6re.


