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KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG

Mi a Webvidék?
A Webvidék a Transindex és az
eTransylvania Egyesület interneten
zajló versenye, a legtöbb 15, de
minimum 3 fős csapatoknak hetente
kell teljesíteniük egy-egy próbát.
A csapatok csütörtökönként déli 12
órakor kapják meg az új feladatot a
webvidek.ro oldalon, a próba
teljesítésére
hat
nap
áll
rendelkezésükre - azaz szerdán déli
12 óráig tölthetik fel megoldásaikat
a webvidek.ro-ra. Miután feltöltötte
a csapat a feladat megoldását,
onnantól fogva lehet értékelni,
szavazni illetve kommentálni. Ezt
követően a zsűri értékeli a
megoldásokat, ebből illetve a
közönségszavazás eredményeiből
alakul ki a sorrend. Egy forduló 3
próbából áll, ezt követően hirdetik
ki a forduló győztesét. A csapatok
három fordulón (azaz 9 próbán)
keresztül versenyeznek. A heti
próbákon kívül a verseny részét

képezi 3 fordulós próba is, ezeket a
fordulók végéig kell megoldaniuk a
csapatoknak. A legtöbb pontot
összesítő település csapatáé lesz a
Webvidék nagydíja, ezen kívül más
díjak is lesznek.
A verseny célja, hogy
bevezessék a vidéken élőket az
internet aktív használatába, a
t ar t alomg yár t ásba.
A
településeknek eddig nem volt
lehetőségük őszintén megmutatni
magukat az interneten, ezen
változtat a Webvidék. Reményeink
szerint a verseny hozzásegít egy
őszinte kép kialakulásához a
résztvevő településekről, amely új
megvilágításba helyezi az erdélyi
vidéket, hozzájárul az Erdélyről
kialakult kép árnyalásához.
A verseny időtartama: október 16december 17.
A versenyben összesen 26 csapat vesz részt, köztük településünk

csapata is,
Ostoros névvel.
Csapatunk többségét VI. és VII.- es
diákok alkotják: Bálint Noémi,
Prezsmer Andrea, László Arnold,
Szekeres István, Gábor Lenke,
Gábor Szidónia, Gidró Mónika,
Kelemen Kinga, Szabó Kamilla,
Vizi Xénia. A teljesítésre váró feladatok között olyan próbák szerepeltek, mint: régi naplót vagy levelet
keresni, helyi eredetű szólást leírni,
elkészíteni a település legnagyobb
családfáját, megkeresni a település
legérdekesebb, legkülönlegesebb
épületét, más funkciót adni egy
településbeli épületnek, bemutatni
egy hagyományos munkaeszközt.
Az állandó próbák között a falinaptár készítés és helyi köztér átalakítás szerepel. Minden próba egy
új kihívást jelent a csapatnak, amit
próbálunk tehetségeinkhez mérten
megoldani.
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Gyerkó László: Karcfalva ismét Felcsík központjává válhat
Felcsík központja volt hajdanán Karcfalva. Erre a szerepre ítélte kedvező földrajzi helyzete, lakóinak szorgalma és leleményessége. Polgáriasodott község volt,
amolyan kisváros – vásáros hely, ahogy
mondták akkoriban. Erre a státusra emlékeztet manapság a faluhelyen oly ritka,
szép főtér, ezt hirdeti a messzeföldön
híres templomerőd, s ezt juttatják eszünkbe nap, mint nap a karcfalvi emberek.
Azok a derék felcsíkiak, akik mindenhol
megállják helyüket a nagyvilágban.
– Ahogy így elnézem a községet, annak
egyedi arculatát, ahogy elnézem annak
lakóit, köztük az iskolát látogató emberpalántákat, megállapíthatom, hogy minden
adott ahhoz, hogy Karcfalva ismét a térség központja legyen – szögezte le Gyerkó
László, az RMDSZ szenátorjelöltje.
Kijelentését több érvvel támasztotta alá.
Mint mondta, elsősorban azért erősödik
a felcsíki község, mert a karcfalviak ismerik múltjukat, ismerik kimagasló személyiségeiket – s büszkék is múltjukra,

a múltjukra emlékeztető helyekre és a
nagyközség neves szülöttjeire egyaránt.
Másodsorban azért, mert itt kedvezőek
a feltételek a gazdasági felemelkedésre,
az anyagi gyarapodásra, s e feltételekkel sokan élni is tudnak. Harmadsorban
azért válhat karcfalva ismét Felcsík központjává, mert itt felismerték, hogy a vidék felemelkedésének záloga a korszerű
tudás elsajátításában, a tanulásban, s
áldoznak is azért, hogy a község csillogó szemű gyermekei ezt a tudást kellő
mértékben elsajátítsák – hangsúlyozta a
jelölt, hozzáfűzve: erre példa a közösségi összefogás révén végzett iskolafelújítás, illetve a vele párhuzamosan
zajló tornateremépítés, valamint a jégpálya korszerűsítése érdekében végzett
munkálatok.
– E munka elvégzéséhez kellett a helyiek kezdeményezőkészsége és áldozatvállalása, kellett a kezdeményezésnek a
megyei önkormányzat általi felkarolása,
és kellett a bukaresti törvényhozásban és

kormányban való jelenlét, hogy támogassák, segítsék a helyieket elképzeléseik
megvalósításában – szögezte le Gyerkó
László.
Megállapította: erős és hatékony önkormányzata van a településnek, ehhez
társul az erős és hatékony megyei önkormányzat.
– Hogy lesz-e ezek kiegészítésére
erős és hatékony parlamenti és miért
ne, erős kormányzati jelenlét, az csak
önökön múlik – üzeni a karcfalviaknak
a szenátor-jelölt –, azon, hogy minél
nagyobb számban elmennek szavazni,
s azon, hogy magyar érdekvédelmi és
közképviseleti szervezetünk jelöltjeire
szavaznak.
Gyerkó László, az RMDSZ
szenátorjelöltje hozzáfűzte:
Ha ezt megteszik, teszik azt annak
érdekében, hogy e gyönyörű és teljesen
egyedi szépségű település újból Felcsík
központja legyen.

Példa az összefogásra
Gyerkó László a közös munka eredmnyességéről
Összefogásra szólítja fel kampánykörútja során beszélgetőpartnereit Gyerkó
László, az RMDSZ szenátor-jelöltje. Kapuról kapura, ajtóról ajtóra kampányolva,
a települések vezetőivel, elöljáróival, a
vállalkozókkal, a pedagógusokkal, az
egyházak papjaival folytatott számos
megbeszélésen hangsúlyozta, hogy csak
együtt lehet eredményesen dolgozni.
– Az önkormányzati munka a legfontosabb talán – hangsúlyoza számtalan alkalommal a jelölt, megjegyezve: – ennek
hatása csapódik le elsőként a lakosság
körében, a polgármestert szidják ugye a
leggyakrabban, még ha nem is ő tehet bizonyos dolgokról.
Véleménye szerint ez az önkormányzati
munka csak akkor tud igazán eredményes lenni, ha társul hozzá a megyei

önkormányzat partnersége, társul hozzá
közösségünk képviselőinek jelenléte
a kormányban és a kormányzati struktúrákban, és társul hozzá jelenlétünk a
parlament két házában.
– A helyi közösség képviselői ismerik
a település és lakói igényeit, tudják annak napi gondjait, s tudják e gondok
megoldásának módját is – szögezte le
Gyerkó László, hangsúlyozva: – a mi
dolgunk, kormányzati tisztségviselőké és
törvényhozóké az, hogy segítsük a helyi
elöljárókat a gondok megoldásában.
A jelölt meggyőződése szerint
kormányzati tisztségviselő dolga megtalálni a központi forrásokat a helyi elképzelések megvalósítására, s e forrásokat
ide irányítsa, megkönnyítse elérhetőségét
a helyi közösségek képviselői számára.

A törvényhozó pedig olyan törvénykezdeményezéseket kell kidolgozzon, felvállaljon, támogasson, amelyek a közösség
haladásának jogi feltételeit teremtik meg.
– Tehát úgy vagyunk mi, mint egy
háromlábú szék: nagyon stabil – de csak
ha megvan mind a három lába. Ha csak
egyik is hiányzik, akkor felborul. Egyik
láb az önkormányzat, másik a végrehajtó
hatalom, harmadik pedig a törvényhozás.
Közösen kell elérjük azt, hogy ennek
a széknek – lehet, nem véletlen, hogy
eleink székekbe szerveződtek – mind a
három lába meglegyen – hangsúlyozta
több ízben Gyerkó László, az RMDSZ
szenátorjelöltje – felkérve hallgatóságát,
hogy november 30-án minél többen
éljenek szavazati jogukkal és tüntessék
ki bizalmukkal az RMDSZ jelöltjeit..

Idősek köszöntése
Gyerkó László 95 évig szeretne élni

Gyermekkoromban az volt az álmom, hogy
én is 95 évet élek, mint nagyszüleim. Most
már tudom, hogy nem csupán az a fontos,
hogy meddig élünk, hanem az is, hogy
miként élünk – osztotta meg gondolatait
választókerületében több helyen is Gyerkó
László, az RMDSZ szenátor-jelöltje.
Az idősek köszöntésére szervezett ünnep-

ségen megannyiszor hangsúlyozta – egy
Wass Alberttől vett idézettel nyomatékolva –, hogy egyszer minden út véget ér.
– De nem mindegy, hogy az az út milyen
hosszú, és miként megyünk végig rajta
– vallja a jelölt, aki szerint az idősebb
generáció tagjai sok nehézséget értek
meg hosszú életük során, ugyanis egy

olyan században élték le életük javát,
amelyben impériumok, társadalmi rendszerek váltották egymást, s idősebbek a
világháború borzalmait is megélték.
– A mi dolgunk, mindannyiunké,
hogy ezek a borzalmak, nehézségek ne
ismétlődjenek meg, s ezek a gyermefolytatás a 3. oldalon
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folytatás a 2. oldalról

kek, akik ezt a szép előadást bemutatták,
gondtalanul éljenek, legalább 95 évet,
mint amennyiről és is álmodoztam gyermekkoromban – hangsúlyozta Gyerkó
László.
A jelölt felkérte hallgatóságát, hogy éljen
szavazati jogával, s szavazzon olyan
jelöltekre, akik békés jövőt kívánnak
biztosítani a felnövekvő nemzedéknek,
az idősebb generációnak pedig nyugodt
nyugdíjas éveket kívánnak szavatolni.

Higgyünk abban,
hogy együtt tovább
jutunk!
Minden választás keresztút is. Keresztút, amely eldönti, hogy közös útjaink
merre mennek tovább: a kedvező vagy a
kedvezőtlen irányba?
Ilyenkor, választások előtt hajlamosak
vagyunk arra, hogy az elmúlt 18 évre, az
elmúlt négy éves kormányzati időszakra
visszatekintve, alábecsüljük az elért eredményeket. Hajlamosak vagyunk elhinni,
hogy nagy baj nem jöhet, eredményeink
nem vesznek el.
Személyes életünk, nemzetünk történelme azonban arra figyelmeztet: bizony,
ez nem mindig történik így.
Az elmúlt 18 esztendőben nagyon hosszú
utat jártunk be együtt. 1990-ben egy magyar mondatért egy gyógyszertár lángba
borult Marosvásárhelyen. 2008-ban már
szabadon énekeljük a himnuszunkat,
magyarul beszélünk a közhivatalokban,

használhatjuk nemzeti szimbólumainkat. Ott vagyunk a kormányban, ott vagyunk
a parlamentben, erősek vagyunk az önkormányzatokban.
Ezen az úton azonban visszafelé is lehet menni. Ha kivívott jogainkért nem küzdünk
meg nap, mint nap, olyan törvényeket hoznak, amelyekkel megfosztanak jogainktól, amelyek nemzeti érdekeink ellen szólnak. Ez könnyűszerrel megtörténhet, ha
nem hallatjuk hangunkat elég hangosan ott, ahol a fontos döntéseket meghozzák:
a román törvényhozásban. Nem volt rövid az együtt megtett utunk. És nem volt
akadálymentes. De az út, amely előttünk áll, talán ennél is hosszabb.
Másodrangú állampolgárok voltunk, amikor elindultunk ezen a hosszú úton. Nem
hittek bennünk és mi sem magunkban. Amikor Bukarestbe mentünk úgy néztek
ránk, mint valami furcsaságokra. Aztán megszokták, hogy ott vagyunk, és ma már
ez sem számít csodának.
De még sok mindent el kell érnünk, amíg saját dolgainkban magunk dönthetünk.
Mi sokszor táncolunk, énekelünk, ünnepelünk együtt és nagyon sokszor búsulunk
és szomorkodunk együtt.
De tudjuk-e együtt azt mondani, hogy nekünk sikerülni fog 2008-ban, a parlamenti
választásokon jól szerepelnünk? Tudjuk-e azt mondani, hogy sikerül ott lennünk a
parlamentben, ott lennünk a kormányban?
Igen. Tudnunk kell ezt hangosan elmondani. Mert egész Erdély ránk figyel most.
Ránk, akik Székelyföldön erősek vagyunk, együtt vagyunk. Ránk figyel a Partium,
a szórvány, ránk figyel Bánság és a többi kisebb magyar közösség. Ránk, akiknek
természetes az, hogy a hivatalokat magyarok vezetik, és akik szavazatikkal őket is
megerősíthetik.
Ha ott leszünk mindannyian november
30-án az urnáknál.
Székelyföld üzenje most azt egész Erdélynek, hogy együtt vagyunk!
Együtt haladjunk ezen az úton tovább!
Nőjünk fel ahhoz a nemes feladathoz,
hogy mi vagyunk azok, akik az egész
romániai magyarság számára a közös utat
megvilágítják. Mutassuk meg együtt, itthon, Székelyföldön, hogy helytállunk,
ahogy őseink helyt álltak és őrködtek annak idején, a keleti végeken.
KELEMEN HUNOR
képviselőjelölt
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Rejtvény

arcunkra üzenetet írt az idő
miközben rohantunk macskaköves
sötét utcáin az évszázadnak
nyomokat hagyva egymás lelkében
lázas napok ködfüstjében
voltunk fekete bárányai
megöregedett apáinknak jövőt
építeni nem akaró kistestvérek
tükörben látszanak a követők
látcsőben az elöl haladók
mi változtatjuk helyünket
törvények szerint szabályosan
vigyázva jó hírnevünkre
bőrünkre és egyéb
félteni való dolgainkra
nagyra nő az árnyék udvaromban
én is láttam nemzedékem legjobbjait...
az évszakok nem hoznak újat
az évek ismétlik magukat
s mi csak visszük arcunkon
az idő egyre mélyülő üzenetét
hisz hírmondók lehetünk egyszer
egyszer amikor már szükség lesz
szavahihető hírmondókra

AZ ÉLET EGY TANGÓ
az élet egy tangó kösz megvagyunk
tangóbérünk éppen csak kitelik
a vers rezgése lomha ásítás
amint bontogatja jeges szárnyait
apám hitte gyökeret eresztett
fogva tartja egy nagy habostorta
égettünk hozzá cukrot preciőz
torkunkat mégis összemarta
szemeinkre hályogot növesztett
a lábon járó ellenkáprázat
voltunk kapaszkodás megbillenés
bősz egyensúly kaptunk lázat
az élet egy tangó semmi más
a játszma vége nulla-nulla
a vers rezgése lomha ásítás
felpuffadt gondok akár egy vízihulla

VÍZSZINTES: 2. Így ír Táncsics Mihály
1848. július 9-én a Munkások Újságjában
(az első rész, zárt betűk: Ö, E, G). 14.
Bajlódik, kínlódik (régiesen). 15. Üveg is
van ilyen. 16. Fűrészes élű maláji tőr. 19.
„S … erősen, lantom, hogyha Már utolsó
e dalod” (Petőfi). 20. Emésztőnedv. 22.
Káté! 23. Az egyik szülő. 25. …dacumál
(annak idején). 26. …Beach (Los
Angeles kikötője. 28. Az idézet második
része (zárt betű: K). 30. A jód és az ezüst
vegyjele. 31. Kinek? Kérdésre lehet a
válasz. 33. Sebtében összetákolt kunyhó.
35. Időszámításunk előtt. 36. Gyerünk
lovacskám! 37. Való. 39. Afrikai állam.
40. Madridi napilap. 41. Kossuth-díjas
színész (István). 42. Hirtelen meghúz.
43. SY. 44. Friss … a harmatos rózsa. 45.
Pecsét 47. Zamata, aromája. 48. Néma
egynemű betűi. 50. Tüzetes, gondos.
52. Ezen a helyen (népiesen). 54. A kén,
oxigén és a fluor vegyjele. 56. Gyökér.
58. …-Marx-Stadt (város az NDK-ban).
59. Útszakasz, állomás. 61. Száraz,
fanyar ízű (ital). 62. A nátrium vegyjele.
63. Két személyes névmás. 64. No látod!
66. Minden szentnek maga felé hajlik a
…. 68. Csak névbetűiről ismert a magyar
festő (…mester). 69. Legértékesebb ipari
bőranyag. 71. Abba az irányba. 73. Ebbe
az irányba jön.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadik
része (zárt betűk: É, E, I, R). 2. Naspolya
tájszóval. 3. Kiejtett betű. 4. Ágálók

egynemű betűi. 5. Angliai város. 6. …
Piaf (világhírű francia énekesnő volt).
7. Jugoszláviai város. 8. Toka egynemű
betűi. 9. A kálium és a szén vegyjele. 10.
Két kötőszó. 11. Nem szilárd összetételű.
12. Egyik angliai városba való. 13. Egyik
régebbi lexikonunk. 18. Drágakő. 21.
Táplálkozni. 23. Vagyis. 24. Buzdít,
lelkesít. 27. A germánium vegyjele. 29.
Sokat … a szarka. 32. Az idézet befejező
része (zárt betű: T). 34. Női énekhang.
38. Jászai Mari-díjas színész (utóneve
kezdőbetűjével). 41. Község Komárom
megyében. 42. Szilárdító növényi sejt.
43. Község Bács-Kiskun megyében.
45. Egyre kevesebb lesz. 46. Te és te.
47. Állatgondozó teszi. 49. General
… (gépkocsigyártó cég az USA-ban).
51. Vízgőz, finom köd. 53. TK. 55. A
falvakat járja. 57. Saját energia. 60.
Régies köszönés. 62/a. Vagyis. 65. Nagy
optikai üzemünk. 66. Jugoszláv sziget.
67. Spanyol hírügynökség. 70. NÁ. 71.
Azonos betűk. 72. Tova.
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