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MINDENNAPI ELETTERUNK
Mindannyiunk alapvetri ig6nye a
a rend. Ez6rL legtcibben
igyeksziink tiszt6n, rendezetten tartani kcizvetlen krirnyezetrinket: lakasunkat, udvarunkat, kertiinket. Sajnos sokunk sz6m6ra a krirn;rezet fogalma ezzel be is zi.irul. A kapunk
el6tt elfolyo patakra, folyora, amezei
utak sz6lere es 6ltalab an akozteriiletekre mdr irgy tekintiink, mintha
nem a mienk lenne, mintha nem mi
haszniiln6nk nap mint nap ezeket a
termeszet adta kincseket, ki6pitett
tisztasS,g,

kcirnyezeti elemeket. Meglepci a rendezetlenseg es a sok szemet, amit

magunk krinil mindenfele sz6tszorunk, tal6n arra gondolva, hogy ha
mar nem a mi portdnkon van, semmi
ktizrink hozza.

Aki jart mar nyugatabbra, azt a

Itt

latvrinya fogadta. Nehany nap, eset-
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csakis rajtunk, jencifalvi es karc-

falvi szekelyeken mulik, hogy

A bizalom viszonz6s6ban
- 2. oldal
Bemutatjuk Kovd.cs ZoltLn

lesz-e

tiszta kcirnyezetrink, szep
telepiilesrink.
Nemregen Marosvrisrirhelyen eg'y
ferfi 6letevel fizetett az6rt, mert rigy
erezte, kcitelessege m egsz olitani azt
a nehdny fiatalt, aki szemetet dobott
el az utcdn. A fiatalok v6laszkeppen
agyba-fcibe vert6k ot. Nehany nap
ut6n belehalt senileseibe. A koztisztas6g 6s a polgdri felelcissegerzet aldozatanak eseten mindenkeppen el
kell gondolkoznunk. Itt, Karcfalv6n
es Jenrifalv6n nem szolitanak meg
senkit, ha utcdn, mez6n vagy a patakba szemetet dob el. Pedig itt is
sokakat zavar a szetszort hullad6k.
Es biztos vagyok abban, hogy sajat

.

r endezett,

portdjaL senki sem szorja tele szemet-

felszabadultsdg erzese meilett a tisz- tel.
ta, rendezett telepiil6sek kellemes
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almernrikcit
- 3. oldal.

Mrijegpdlya Karcfalvdn
- 4. oldal
Tartsuk tisztdn, rendezetten
teieprilesiinket!
- 5. oldal

Sziz Md.ria, lVlagyarok Nagyasszonya, krinycircigj eretttink!
- 6. oldal
. A karcfalvi es csikjen6falvi
iskola rovid tcirt6nete

'

7. oldal

Ujdonsagok a karcfalvi
telehaz kcirnyeken

- 9. oldal
. A falunapokrol szeweztt

.

Magazin

-

1l-72. oldal

leg het ut6n visszaterve orsz6gunkba

lesujt a rendezetlenseg, a szem6t, az

elhanyagolt kcirnyezet benyomdsa.
Hogy szabaduljunk ennek a rossz
erzesnek a terhetcil, vdllat vonunk, es

azt mondjuk: ilyen ez a nep... es
ekkor a tobbs6gi nemzetre gondolunk. Hazaerve kozsegtinkbe mar
megszoktuk a lesujto ldtvdnyt, a kellemetlen erzest, es nem foglalkozunk

a problemdval. Mert ha foglalkoznank, akkor az el6bbi ments6g m6r
nem dllnd a helyet. Ugyanis Jenrifalvdn 6s Karcfalv6n sem az oltydn,
sem a m6c, sem pedig a lipovdn nem
szemetel. Itt csakis mi, jencifalvi es
karcfalvi szekelyek szemeteltink,
akik oly biiszkek vagyunk nemzetiinkre, kulturankra, szrilcifcildtinkre,
es - valljuk be altalaban tobbre
tartjuk magunkat a tobbsegiekn6l.

szemmel

10. oldal

Az Olt Cstkj en6fal,vd.n.,, I degenfo rgalmi ldtuany
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A BIZALOM VISZO NZASABAN
Mar neh6ny honapja valtas tcjr- milliard lejbe kertil (Szenttam6ssal sziviigyenek tekintette a Polgdrmestent krizsegiink vezetrisegi kcireben, egyiitt) 6s az risszeget kimondottan teri Hivatal. Trizifa ell6t6s, meszeles,
akik v6laszt6ik tdmogatdsdt elvezve
igyekeznek rdtermetts6griket bizonyitani a kiiziigyek intezes6ben. Ezirttal a helyi Polgdrmesteri Hivatal
hS.zat6jin nezrink krirtil es t6j6kozodunk munkrijukrol, mindazokr6l a
dolgokrol, amelyek kozvetve vagy
kcizvetleniil erintik a Karcfalv6n es
Jencifalv6n elci embereket. Jelentcis
megvaldsitdsnak szimit peldaul,
hogy nemreg ldttak el kezjegyiikkel
azt a dokumentumot, amely az elozoleg megp6ly6zott SAPARD program kereten beltil tag lehetciseget
nyrijt a krizseg vizhillozatdnak kiepi
t6sere. Ennek az iftfogo es nagymeretri munk6nak viszont a technikai
kivitelezesi tervet is el kell kesziteni,

csak erre a celra lehet felhaszn6lni, padok, oszt6lytermek fehijitasa stb.
vissza nem terftendci kcilcsrinb6l, iLl- mind-mind olyan teendrjk amelyek
lami garancia mellett. S hogy felre n6lktil elkepzelhetetlen a tan6v .n.Sne 6rtstik, mindez a helyi lakoss6g kezdese. Mindez nem jelenti azL,l
anyagi hozzdjarulilsa n6lkiil tort6- hogy m6g nincs m6s tennival6, fcileg
nik. A fentiek mellett a hivatal hoz- a karcfalvi iskola r6gi epiiletenel,
zflfrulils6val a viziigyi szakemb erek ahol jol fogna egy kis szrilcii segitseg
partercisitesi munkdl v6geztek mint- is. Kellemes 6rzes amikor latjuk a
egy 74-15 m szakaszort az Olt folyo tantigyi epiiletek rendezettseSet, e.s
medreben. Sajnos, egyelcire csak 6ltal6ban a kozepiiletekkel valo torciennyire volt anyagi fedezet, de re- d6st. Jo erzessel lephetiink be peldameljtik a tovdbbiakban is lesz lehetcj- ul a Polgarmesteri Hivatai eptiletebe
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seg hasonlo munkak elvegzesere.
Kozben a Madicsa fele vezeto fitra is
kellett tcilt6s tdbb mint 10 autoval,
hisz a nagyteljesitmenyri ercigepek
(aut6k, traktorok) nagyon megrongaltak az utfelii-lehet. Igaz, hogy enameiyet a tcirvenyben elcjirt verseny- nek az utnak meg mds a gazddja, de
trirgyalas utdn m6r oda is it6ltek egy folyamatban van a tulajdoncsere, es
sz6kelyudvarhelyi cegnek. Az eg6sz vegiilis mi hasznaljuk. Idcjkozben az
program megvalosit6sa tdbb mint 31 irj iskolai evre val6 felkesziilest is

G
M6r jo ideje, hogy
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is, amelyet az
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ceba kiutalt
osszegbcil a nydr folyam6n felujitottak. igy nem kell sz6gyenkezniink u"l,
ideldtogato idegenek elcitt.
Altal6ban minden nap tortenik ualami esemeny a kozsegben. Ehhez
azonban sziikseg van a lakoss6g tamo
erYe
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gatasara, a kozossegi osszefog6sra rs.
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Torrik Anncr

AZDATTOD GAT{JNK...

hil vagyunk

garmesteri Hivatal tflekoztatasa sze- tek fel j6randosdgukat. Igaz. ez a
Szent Mihaly napjdn, ami 6ltaldban rint a ket faluban tcibb mint 1300 segitseg a kescibbiekben csak azokat
az iilatok lerekeszteset jelenti, de az hektdron vetetttink gabonaf6l6ket, illeti D€8, akik rendezt6k tulajdonjoriszi gabonafelek vetesevel a mezS- iiltetttink pityokat es egyebeket. A gaikat, hisz az Europai Unio fele
gazdasagi munk6latokat is befeje- Madicsa tdrsulds peldaul tobb mint haladva mindenki liszta lapot kel1
zettnek iehet nyilvanitani. Ilyenkor 10 hektaron riltetett pityokat, 30 hek- felmutasson. Eppe n ezer| a mezogaztehat rjsszel m6r itt-ott elbesz6lget- tdron pedig gabonafel6ket termelt. das6gi szakemberek folyamatosan
nek a termel6 gazditk es az allatte- Az egesz idciszakban munkaercjhi- dolgoznak a kozsegben, cisszehasonnyesztcik, szamba veszik eredmenye- dnnyal kiizdtjttek - mint altalaban litjak az adatokal, tiszl6zz6"k a vitas
iket, elmondjak egym6s kcizott gond- mindeniitt - sem a helybeliek, sem az kerdeseket, felm6rik pontosan a tejaikat, kilatasaikat termenyeik 6rt6- idegenek nem nagyon jelentkeztek, rtileteket. Nehezmenyezik azonban,
kesitds6vel kapcsolatban. Sajnos mert csak termenyben tudtak fizetni. hogy a vitatott teriiletekkel kapcsolaazonban, mint mindeniitt, a karcfalvi Kiilcjnben a tagsag megkapta aresze- tos dolgaikat a gazdik inkabb az
es jencifalvi gazd6k es tdrsulisok be- sedest, de sajnos az ciszi munkak irodaban akarjak eiintezni, de a tereszedt6m6ja is az ertekesit6s koriil elvegzesenel nekik is anyagi nehezse- pen, a helyszinen mar nem mindig
bontakozik ki. Aranylag jo term6s geik voltak a termeny 6rtekesitese- jelennek meg terrilettik azonositasavolt a gabonaf6l6kb6l, s a pityoka is nek hi6nya miatt. A szakszeni rakt6- ra. Vegezetril megjegyezzik, hogy
ha nem is mindeniitt - eleg jol rozas is gondot okoz, f6leg a tdrsuld- nemreg jelent meg a 61-es Stirgclsse,,eresztett", tiibbnyire elegedettek va- sok kiizdenek ezzel a nehezseggel. gi Kormanyrendelet, amelynek alapgyunk. Igaz, a iegtobben ra is tett6k AIIami t6mogatds is van a szantole- jan a 2004-2005-os mezogazdasiigi
a frildre, ami kell: mritr6gya, istdllo- riiletekre, az a nehany millio lej is jol evre minel elclbb le kell tenni az
trdgya, gyomirt6szer stb. S ime, foghat, eljiink a lehetrjs6ggel. A Pol- allami tamogat6st igenylcl kereseket
most nem jon vissza a rdfektetett g6rmesteri Hivatalndl a 2003/2004- a helyi Polgarmesteri Hivatalhoz.
kbltseg, olcs6n, vagy egydltalan nem es evadra j6ro utolso 2 millio lej
lehet ertekesiteni a termenyt. Pedig kifizeteset is mdr i6r6szt elintezt6k,
Ienne bciven eladnivalo, hisz a PoI- de varjak azokal, akik meg nem vet-
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KARCFALVA XoZSNC
POTGARMESTERI
HIVATATAUNI(

BEMUTATJUK
Kovdcs Zoltdn almdrnokot, a kar cfalvi Polgdrmesteri
}Jiv atal urb anis ztikai felel6 sdt
- Kerem, rouiden mutatkozzon be ri Hivatalt6l. Ez a bizonylat eg;v ,,eloluasoiruhnah.

Kov6cs Zoltan vagyok, Kolozs
megyeben, Kiskapuson sziilettem. A
kolozsvdri epiteszeti egyetem almernriki szakan vegeztem 1983-ban.
- Miota dolgoztk a lzarcfalui Polgarmesteri Hiuatalban?
- Kihelyezls utjitn Csikszereddba
kerriltem, ahol 2003-ig dolgoztam.
2003 februdr 15-t6l dolgozok a karcfalvi Polgarmesteri Hivataiban. Versenyvizsga utjan nyertem el a meghirdetett allast.
- Milyen feladatokat lat eI az intezmeny kereteben?

Urbanisztikai felelcis beosztdsban dolgozom, igy az urbanisztikai
bizonylatok, es az 6pitkez6si engedelyek kibocsdtdsdval foglalkozom, va-

gyis mindennel, ami ide tartozik.
Ezenkivtil a szocidlis osztalyon behil

vi"

beleegyez6s, hogy az illeto teniletre az adott eptiiet felepithet6. Ehhez tervezd 6ItaI elkeszitett helyszinrajz sztiks6ges. A bizonylat ker6s6re
a hivatal koteles 30 napon beli.il v6-

laszl adni, melynek dija 20.000 es
50.000 lej koz6tt van. Az epft'kez6si
enged6lyhez sziiks6ges az urbanisz-

tikai bizonylat, telekkonyvi kivonat
6s a tervezo iital cissze6llitott dokument6cio. Az urbanisztikai bizonylatot bdrki megkaphatja egy adott te-

rilletre, az 6pitkezesi engedelyt

is l6tok el feladatokat. A gyerekse- vedelmi, trizv6delmi,
gely-potlekra leadott iratok osszesitese es a segelyek odaitelese is a munkakoromhciz tartozik.
- Milyen probl1makkal talalkozik, a
faluban?

Kisebb problemdk vannak, sfiyos esetekrcjl nem beszelhetiink. Az
emberek pelddul nem tudjdk, hogy
egy haz bcjvitesen6l is sziikseg van
epitkez6si engedelyre, ezert nem fordulnak ilyen t6ren szakemb erhez

el-

ienben csakis a telek tulajdonosdnak
keresere allitjuk ki. Legtdbb esetben
eppen ez az akaddlya az engedely
kibocsatasanak, hogy a telek birtokviszonya rendezetlen.
Lakohazak es hdztaji mellekeptiletek eseten az engedelyt helyi szinten
adjuk, 6s nem szrikseges kcirnyezetegeszsegrigyi

stb. jovahagyds. Cegek, ipari letesit-

menyek eseteben mdr ezek, valamint a megyei urbanisztikai hivatal
jovahagydsa is sziikseges. Az epitkez6si engedely illeteke a kesztlci epiilet 6rtekenek 0.5 szazal6kdt teszi ki,
melyet a Polg6rmesteri Hivatalnril
kell befizetni.
- Milyen biintetesehre szamtthatnah azok, qhil? engedely nelktil epttleeznelz?

- Az epitkezesi munkalatok csak
Pontosa,bban
milyen
az
epitkezesi engedely birtokaban
tipusu
epttkezdsehnel (pl. garazs, mellekeprileteh, be- kezdhetcjk meg. Ellenkezci esetben a
'lzciherftes,
tonalappal uagy anelkiil,
la- biintet6sek 10. 000. 000 lejtcil kezdcjdhohaz-atalahr,tas stb.) sztihsdges az nek. Kihangsulyo zom, hogy celunk
4pitlzeze si engedely igenylds e?
nem a brintet6s, hanem a tcirvenyes
(tervezohoz).

Minden 6pilkez6shez engedely eljdrds tiszteletben tartdsa.
Milyen munkaprogram szerint
illetcj epiilet betonalapra keszril, vagy fogadja On a hiuatalban a lukoso,,labon 611", illetve lakohdz ktboviLe- kat?
* Munkanapokon 7:30 6s L5 ora
sercil vagy gazdas{,gi eptilet, esetleg
sziikseges, ftiggetleniil attol, hogy az

garazs epitesercil van szo.
kcizott allok a lakossdg rendelkez6s6- Milyen iratohat kell elcjkesziteni az re. N6ha elcifordul, hogy terepen,
epttkezdsi engeddly kerelmezdsekor, es vagy a meg"yeszekhelyen intezem hiesetleg mi lehet az ah,adalya az enge- vatali teendriimet.
dely megadasanak?
- Koszonom a beszelgetdst!

- Elsci lepeskent az urbanisztikai
bizonylatot kell kerni a Polgdrmeste-

Lejegjtezte
Sz6cs Ldszl6
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Felkerjtik mindazokat a szem6lye

ket, akik meg nem fizeltek ki a ha
illetve teriiletadot a 4. negyed6vre,
sziveskedjenek azl rnegtenni november 15-ig a hivatal konyvelcis6g6n
munkanapokon 8-15 6ra kozott. E hat6ridcj utdn napi 0.06 szdzalek kesedelmi kamatot szS.molunk. Felhivjuk a r6gi
hdtralekosok figyelm6t hogy ha nem

rendezik tartozasukat, ehink trirveny
adta lehetcjs6gtinkkel 6s v6grehajtds u
i6n hajtjuk be az ad6ssdgokat.
. Felhivjuk a mez6gazdasdgi termeI6k figyelm6t, hogy 2004 decembe
15-ig igenyelhetik a 2004-2005-os m
zogazdasS"gi 6vre az iilam altal nyuj

tott 2.500.0001ej/ hektdr osszegri mezogazdasftgi tdmogat6st az 6szi vetesekre. Az ig6nykjk k6reseiket Szebeni

Vilmosnak adhatjdk at.
. Felkerjiik mindazokat, akiknek
tulajdon:iban magdnj6ro, egyenileg
<isszeallitott jdrmri van, sziveskedj

nek azt bejelenteni a hivatalban
Szebeni Vilmosn6l. A bejelentett jarmrivek forgalmi szamtdblat kapnak. A
rendcirs6g keres ere hozzftk magukkal
az alihbi iratokat: - masolat a szem6}yazonossagi igazolvd.nyrol, masolat

hajtasi jogositvdnyr6l, bdrmilyen igaa j6rmii motrS.rol, alkatre
ha van birtok:iban ilyen irat,
irattarto(dosszie). Tudni kell, hogy
ezek a jdrmiivek minimdlis mrikodci
mriszaki felszerelts6ggel kell rendelkezzenek (villamoss6g, f6kek, stb.) es
zo16

okirat

szeirrjl

-

csak ervenyes hajt6si jogositvannyal,
a kcizs6g

teriileten

es a kozsegen

kiviili

k<izutak ki nem kenilhet6 szakaszain
vezeLhel6k. Kozlekedesiiket a rendcir
seg fogja ellencirizni.
. Kriz<iljiik a lakossaggal, hogy ok
tober l-tcil falvainkban a k<izvikigitds
este 8-t6i ejjel 1-ig, valamint reggel 5

6 ora krizott mrikridik.

A CSfKJEN6FALVT

Arra.roRvosl RENDEL6
rozrnnnntwn
November 6s december folyamdn a
lovak ferL6z6 kev6sv6nisegenek kis zri
r6s6t v6rv6tellel, vaiamint a szarvasmarhdk kotelezcj TBC tesztel6s6t v6gzrk az 6llatorvosi rendelcinel.

Ktizdlet
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uu;ncPALYA KARCFATVAN
A karcfalvi mrijegpalya 6pitese bizalmatlansdg miatt visszalepett.
tdbb mint egy eve kezdcjdott es Az egyesiiletek nem feleltek meg a
nagyreszben m6r befejezcidott. A tcirv6nyes el6irdsoknak, ez6rt nem letobb miilidrdos munka 6tad6sa, a
jegpalya haszndlatba vetele meg
nem tortent meg. Mivei ismet kiiszcibon a teli sportok idSszaka, ezze\ kapcsolatban Gdbor Jdnos
sporttanart, az epiil6 mrijegp6lya
,,mindenes6t" keresttik meg. Az
alabbiakban a vele folytatott beszelgetes alapjrin kesziilt cisszeallitasunkat olvashatjdk.
A ,,Hockey CIub Felcsik" elnevezesi sportklub azzal a cellal jott
l6tre, hogy Felcsikon a iegmegfelelcibb helyen mrij 6gp aly 6t l6tesitsen,
amely majd lehetcive teszi a fiatal
tehetseges sportolok felkutatds6t
es felnevel6set, ezzel biztosftva az
utdnpotldst a csiki hokicsap at szamara. Mivel egesz Felcsikot erintcj
tevekenysegrcil van szo, eredeti
terv szerint aiapitoja lett volna a
felcsiki r6gio minden polgdrmesteri
hivatala, valamint az itt mrlkodci
alapitv6nyok, egyesriletek is. Miutdn a hosszantarto elemzes es vizsgalodas ut6n Karcfalvdt talaltak a
mrijegpalya epitesere iegalkalmasabb telepiiiesnek, a tdbbi kozseg

6prilet uj, mincis6gi, hri szigetelt riveggel ell6tott nyflaszdrokat kapott.

Ami a palyift illeti, elkesziilt a
betonalap a hlit6 cscivekkel es a

hettek alapito tagok. Ek6ppen az aJapitok kore hdromra szrikrilt: a Csiksze- rendszer fel van toltve htitri-folyaredai Hockey Club, Karcfalva kozseg dekkal. A pal6nk, az eredmenykijelPoig6rmesteri HivaLala es Kurko J6- z5 es a j6ggyalug6p Sv6dorsz 6gbol
erkezeLt. A vizelldtds sajdt kiltbol,
nos Gyorgy magdnszemely.
A mtij6gp6lya epit6si alapjdul a hidroforral tcirtenik. A hdrom alkalmeglevci karcfalvi hokipdiya 6s leldto mazott 24 ords szolgdlatot teljesit,
szolg6lt. A teriilet reszben a helyi ami a feltigyelet es frites mellett
tanacse, reszben (mintegy 22 i*) a egyeb munkdkat is mag6ba foglal.
Az rizembe helyezeshez szrikseg
katolikus egyhdz6. Ez utobbi helyzete meg megolddsra var, ami kon- van meg a hritrig6pre, ami 2,4 mtIcessziot vagy hasonlo ertekrl teriilet- liard lejbe kertil es jelenleg Budatel va16 cseret jelent. A lelat6 a ta- pesten v6rja a kifizetest es hazanacs tulajdona volt, igy ennek, vala- szrillit6st. Ennek a koitsegnek fedemint a tertiletnek az ertekevel sz6llt zetere kilatas van kormanl'tamobe az egyesiiletbe. Az dllami tdmoga- gatas megszerzes6re. A mdsik nat6sok (eddig mintegy 1,7 millidrd lej) gyobb koltseg, az elektromos aramszint6n a Polgdrmesteri Hivatalon mal valo ellSt6s es a p6lya megvildgitdsa, ami 1 milliard lejbe keliil kereszttil jutnak celba.
Az epi.llet felujftdsa nagyreszt elke- ennek finanszirozS,sara a l{eg1-ei
szrilt. Van 6 oltozo, 2 haio (30-40 Tandcs tett ig6retet.
gyereknek), 3 fiird6, 72 zuhanyozo,
Eredeti terv szerint az atacldst
5 mosdokagylo, 5 WC. Tovdbbd orvo- 2003 decemberere terveztek, cle a
si rendelcj, bir6i oltozo (ktilon zuha- penzforrdsok hidnya miatt ez kesett.
nyozoval, WC-vel), tanS.cskozo, tel- Jelenlegi remenyeink szerint az iinjes krizponti frites, kazdnhaz, garazs nepelyes megnyitora ez ev decernbea jeggyalugepnek ,hitohaz. A butor- reben kenilhet sor.
zat elkeszitese meg hatravan. Az
Szabadteri p6lya leven, hasznalata
november es marcius kdzdtt lehetseges. A szlovdk hokiiskola programja
.*. ":.,.,rS
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szerint fog mrikodni. Elkepzelhetci,
hogy a kozeljovriben cinfenntartova
v6lik.

A mrijegpalya felepitese nem valosulhatott volna meg a helybeliek
lelkes segitsege nelkiil. Igazi peidaja volt a koziissegi tudatnak, az
iinzetlen odaaddsnak a kozos c6l
megvalositdsa erdekeben. Mindenki a legtcibbet nyrijtotta lehetcis6ge,
tehets6ge szerint . Ez6rt minden t6mogat6 gesztusert h6l6s kcjszcinet a
szervezok r6sz6rol. A tamogat6k teljes nevsora, valamint reszletes adatok a kciltsegekrtjl es a hozzffi{rul6sokrol a teljess6g erdekeben csak az
atadds ut6n lesznek kozzdtlve.
A leld.to fefujitd.s hiizben. A betonalap mdr lzdsz uan.

6sszedllitotta
Kelemen Leuente

Kcizdlet
TARTSUK TISZTAN, REND F,ZETTFN TELEPUTNSUNKET!

Ha vegigjaduk falvaink utc6it

6s

rosszabb, a folyoba dobjdk azt. Egy-

megnezztik az iltfolyo patakok medre- k6t kihelyezetl kuka ezert is segitene,
it azzal a c6lla1, hogy felm6rjtik kozse- ugyanis nem mindig sikenil az tll.et6grink tisztasagi allapotdt rendezetbse keseknek meg aznap cisszegyfijteni a
g6t, a ldtvdny nem r5ppen szivderitci.
hulladekot. Sz6vd tehetjiik m6g az e
Az els6, ami szemtnkbe citlik, az a h6nap elejen elhelyezett es onkenyerengeteg szetdobalt hulladak. Habdr sen letepett viiasztdsi plak6tok sor-

az ilietekesek megszerveztlk az

LEGELO

s6t is, amelyek sz6tdobdlva teniltek
tisszegyrijtdtt szem6t progamszeri el az uttesten es az drkokban (peldaelsz6llit6s6t, es ez mar neh6ny ev 6ta ul okt6ber 3-dn reggel). Ez a gesztus
folyamatosan mrikodik (6s nem kis a ,,valaszt6si tolerancian" kivril ,,feleosszegbe keriil a Polg6rmesteri Hi- lcjs" kcirnyezeti magatart6sr6l is tavatalnak, vagyis neki.ink), 6rthetet- nriskodik.
len, hogy eg'yes szem6lyek meg minEgy masik furcsa l6tvdny, hogy az
dtg az Olt es Sz6kasz6 medr6t hasz- utcdkban, kciztenileten kiilcinbciz6
naljak szemettelepnek, vagy eg'yene- epitcianyagokat, 6pitkez6si tcjrmel6sen a vizbe cintik a haztartdsi hulla- ket, nem utolso sorban pedig mezodekot. Elszomorit6 a ldtv6ny. Leg- gazdasl,gi gepeket tdrolnak, akad6gyakoribb ,,iszo" szemet a pillepa- lyozva eziital a kozlekedest es a panlack (,,flakon"). De bcj v6iasztek van 96 vizek lefolyds6t. A vizelvezeto arktlcinbozcj elelmiszer-csomagolo kok hianya is komoly gondot okoz:
anyagokb6l is: konzerv- es scircjs- nagyobb es6z6sek utdn valos6gos
dobozok, mrianyag poharak 6s zacs- tengerre vdlik Karcfalv6n a Gidr6kk6k, margarinos dobozok hevernek es Tank6k szere, ahol az irt kellcis
mezei irtjaink szel6n, risznak vizein- kozepen folyik vagy ill aviz es napoken, vagy l6gnak fennakadva avizre kig, hetekig ott bi.idcisodik. De tal6n
hajlo dgakon. Ugyanitt diszitik kcir- meg rosszabb a helyzet Jencjfalvdn,
nyezetrinket az elhas zn6lt haztartrisi ahol ilyenkor a vizelvezetri 6rkok hi
eszkozcik, edenyek, labbelik... egy- dnydban sartenger fedi az utcdkat,
szoval minden elk6pzelhetci hulla- lehetetlenne t6ve a kozlekedest. Ebd6k, modern, fogyaszt6ivd alakul6 ben az iigyben a Polgdrmesteri Hiva6letmodunk haszontalann6 v6lt kel- tal illet6kesei sem kellene kcizombci16kei. Osszel a patakokba kenil a sen szemlelj6k a kialakult helyzetet.
kertekben cisszesepert falevel, de Vagy vegyrik elci a golyaldbakat?...
van aki a mezei utak godreit tcimi igaz, olcsobb mint 6rkot asni, jfudift
ezzel a ,,kivdlo" t'rtjavito anyaggal. 6piteni es hat regen is g6lyalabakkal
Tavasz kozeledtevel rendszeresen kozlekedtek, ha kitartott az es6z6s.
megjelenik a zsakszamra kidobott
Kiilonben ez ev augusztus 30-tol
rothadt pityoka, de olykor latni riszo lepett 6rv6nybe a 310-es tcirvenymo6llattetemet is az Oltban.
dositds, amely rigy fogalmaz, hogy
A vonatmegallo kornyeke is arra a viz termeszeti kincs 6s allami kozutal, hogy az ingdzok, utasok bizony tulajdont kepez. A vizekbe bedobni
nem nagyon tartj6k be a tisztasdg olyan anyagot ami azt szennyezi,
legelemibb szabalyait. Igaz, hiaba ke- kihdgdsnak mincjsiil, 200 milli6 1ejt6l
resne az utas a szemetlildat, ha eldob- birsagolhatnak, de sirlyos esetben
ni valo szemete van, mert nincs a bcirtonbrintetest is kilatasba helyezkcirnyeken. Es ha idtinkent lekaszalnd hetnek.
Val6ban azilyen,6s ehhez hasonlo
valaki a sfneket ktirtilvevcj gazt, gyomot, akkor rendezetteb telepiil6s be szigoru int6zked6sek lesznek kenytenyom6sa fogadna a vonattal 6rkezot... Ienek megoldani a kcirnyezet
A piacnapok utdn sem mondhat- szenny ezesenek probl6mdj at? Pedig
juk, hogy minden rendben van. Az a tisztasdg mindenkinek egy6ni ig66.rusok a falukcizpontban szanasz6t nye 6s 6rdeke kellene legyen.
hagyjdk a szemetiiket, vagy ami meg
Md.rton Orsolya.

Be kell vallanom, hogy zavarban
voltam, amikor ezt a cikket be kellet soroinom lapunk rovatai valamelyik6be. A helyszin szerint a mrivel6d6si, a cselekm6ny szerint a
mezogazdasdgi, felelciss6g szerint a

kozeleti rovatba illett volna,

de

ugyanrigy megrillta volna helyet

a

k6sz rrihej cimszo alatt is.
Egyik ismerciscim oktober 6-6n
delekitt Jencifalvdr6l jovet megszokott magabiztoss6gaval hajtott be
ker6kparj6val a kulturotthon udvaraba, azaz hajtott, illetve bucsk6zott volna, ha nem sikenil utolso
pillanatban lefekeznie a hidat eIz616 hevenylszett kerites elcjtt. Megdcibbenve kerdezte a kultririgazgatot a kerites c6ljarol, aki szinten
csak takilgatni tudta, hogy ki es
mi6rt tette azt oda. Rovid vizsg6l6dds ut6n megtalaltak a vflaszt a
kultrirotthon udvardn egy tehen
Iegeleszett csendesen, 6lvezve a dris
fiivet 6s gazdfla lelemenyess6g6t,
aki ek6ppen probdlta hasznositani az
udvart, szakaszos legelcive alakitva 6t
a kozteniletet. Es mi lesz ha lefogy a
fri a kultrirotthon udvar6n? Kovetkezik az ovoda j{ftszo udvara, vag;r esetleg a tandcs 6prilete elcitti kis park?
- tettem fel magamnak a k6rd6st.

Erdeklcjdestinkre a Polgdrmeste-

ri Hivatai illetekesei elmondt6k,
hogy az udvart megegyezes szerint
az egyik szomszed kaszdlja. De legeltetesrcjl es a bejdrat elzfuasdrol
nem volt szo. Ami a tehenet es a

hevenyeszett keritest illeti, megig6rt6k, hogy intezkedni fognak,
Mindenesetre figyelmeztetjrik
azokat, akik ko nyvtdrb a, telehdzb a,
esetleg szinhilz-el6addsra mennek,
huzzanak gumicsizmat es sotetedes
ut6n ovatosan lepkedjenek a kulturotthon udvar6n, mert kcinnyen
megcsuszhatnak bizonyos nemvart
akad6lyokban.

Kelemen Leuente
Lapzfutakor 6rtesiiltrink, hogy
polgdrmesteri hivatal megtette
szriks6ges intezked6seket.

a
a

6ZE

Egjthdz . Okta.td.s
SZfi Z

prAnrl, MAGYARo K NAGYAS S Zo I\IYA, K6 IrIY6 n6 cJ nnnrrUN

Okt6ber koztudottan Sziz Mdria
Ilyenkor vildgszerte fokozott buzgalommal irnddkozzdk naponta a r6zsafriz6rt. A rdzsafiz6r
magdba foglalja az eg6sz evangeliumi iizenet melyseget. A szentolvaso
tulajdonk6ppen olyan imads6gos elm6lkedes, melyet barki, bdrmilyen
konilm6nyek kcizott imadkozhat
egyediil vagy kcizcissegben.
A r6zsafiizdr tmS.dkozasdnak kezdeteit neh6z meghat6roznr, de biztos
teny, hogy a XV. szdzad mdsodik
feleben a kereszt6nyek a 15 ,,titok"
segits6g6vel elmelkedtek mdr Jezus
honapja.

eletercjl, s zenved6sercil, megdicsririlesercil. A Domonkos-rendi szerzetesek
voltak a r6zsafiiz,6r im6dsdg leglelkesebb terjesztcii, krilcincisen a rozsafii-

min dig i s s z o rgalmaztfik a r o zs afld.z 6r asszony"-

K
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kor iinnepelt6k ciseink a

imads6got.
Nagyasszonyt, mint az ilnnep mdig
1571-ben a Lepantonii zajlo ritko- fennmaradt megnevezese is mutatja.

zet idej6n V. Szent Piusz p6pa

a

r6zsafiz,6rt im6dk ozta, mikcizben 16tomasa volt. A keresztes lovagok gycizelm6tvelte l6tni. Es val6ban a tcirokcik aznap vereseget szenvedtek a
tengeri iitkcizetben. Ezzel kezdetet
vette a torcik hatalom hanyatldsa. A
p6pa'a gycizelem tisztelet6re rinnepet
enged6lyezett, melyet kescjbb XI.
Kelemen p6pa (L700-I721) az eg6sz
e gyhazr a kiterj e s ztett.

Okt6ber 7-en van R6zsaftiz6rkir6lyn6je napja, hdlaiinnep, melyen
megkcis zcinhetjiik a Szizanya 6rtiink
tett kozbenjdr6s6t.
Mi, magyarok a boldogs6gos Sziz
Maridt Nagyasszonyk6nt is tiszteljiik. 1896-ban, a honfoglalas ezereves

zer-tdrsulatok alapit6sai altal. A jezsuita szerzetesek kitarto munkdja is
elcisegitette, hogy ez az imddkozdsi 6vfordulojan kiilon,,Maryarok
mod elterjedjen az eg6sz vilagon. Naryasszonya-" iinnepet rendelt el
Ezl az imam6dot elciszor IV. Sixtus KII. Leo p6pa okt6ber 8-ra. EzzeI
papa hagyta j6vd l478-ban. A tcirt6- egy 900 eves nemzeti hagyomdnyt
nelem folyamdn a pdp6knak is ked- szentesitett hivtalosan is az egyhdzvelt imddsaga volt a szentolvas6, f5. Azelott augusztus 15-en, Mriria
mennybemenetelekor,,Nagyboldog-

A k6t iinnep az6rb tevrjdcitt egymdsra, mert koztudott, hogy 1038. augusztus 15-en halt meg Szent Istvdn
kiraly, aki halala ekitt koron6jrit es
orszdgift Isten Anyja, Maria oitalm6ba aj6nlotta. Ma is gyakran felhangzik az 6nek: ,,Magyarorszdgrol, edes

hazdnkrol, ne feledkezzel meg
g6ny mag"yarokrol!"

sze-

Emlekezzdl meg Istennek dicsciseges
Arryj a, magy arok Nagy

sdges Sztiz

as

szony a, szent-

Maria!

emlekezzel nteg
}rohsegedrol, melyet hti szolgad, elso
hiralyunk, es apostolunk, Szent Istuan
neked folajrinlott es uegrendel.eteben nehagott. Tehints h,egtes arccaL orsza-

ked

godra es dicso erdemeid alnL leg,'

szo-

szolonk es kozbenjaronk szent Fiadnal,

Jezus Krisztusnal. Amen. (Esterhdzy
Pal imaja)
Oktober 31-en Idcisek vas6rnapja.
A 11-kor kezdridci rinnepi szentmis6re kis6rjiik el csalSdunk idrisebb tagjait, szomsz6dainkat, idcisebb ismerciseinket!

TANEVKEZD€'S 6VOPATXTBAN ES ISKOLAINKBAN
Habe,r iden a taneuhezdds a pedago-

tdtt6k. Sikerrilt beszerezni

egy a jencifalvi 6vodasok es kisiskoldsok

gusok sztrajkja mis,tt egy nap kesessel vide6lejatsz6t 6s egy szines TV-t is. szamata.
Akiircsak a szomszedos ovoddban,
tiirtent, ouodainkbaru es iskolainkban Jovcjre szeretnek fehijitani es kiegeitt is gond a vezetekes viz fertozoLts€
mdr egy honapja folyik a tanftas. Koz- sziteni az 6vodaudvar jdtszoterdt.
A csikjencjfalvi 3-as szdmu Attald- ge, valamint a korszerri WC hi5.nya,
segi)nhben a negy tanigyi intezmenyben 6 ouoncj, B tantto, 18 szaktand.r 6s nos Iskola frissen meszelt tanterme- mondotta Vizi Erzsebet aliga zgatono.
A karcfalvi ovoda helyzet6rdl
B adminis ztratfu alkalmazott dolgozih,. iben 65 tanul6 kezdte a tanevet, ebA beisleolazott gyerekek szd,ma 396. A b61 15 els6oszt6lyos. A tavalyi evhez Jaszenovics Terezia sz6molt be. Ide
hezdes nehezsegeircil, az intdzmdnyelz

gondjairol
moltak,

es terueir6l ezeh uezetrji

szd,-

be.

A csikjencifalvi 2-es szdmu ovod6ban 3 szakkepzett 6vontj fehigyelete
alatt cisszesen 58 gyerek tanul, ebbcil
az iden beiratott kiscsoportosok sz6ma 18. Antal Magdolna ovoncj elmonddsa szerint az intezmeny legfSbb
gondja aplnzhiitny, ami miatt a hatalmas 6prilet megfelelci mrikodtetese le-

viszonyitva a I6tszdrn 3 gyerekkel
szaporodott. Az oktatdst-nevelest
szakk6pzett tanitok v6gzik. A kdlts6gvetesbril kapott p6nz csak a
tid.ziftra 6s a szamlak kiegyenlit6sere
el6g. Ennek ellenere a sztilcik segitsegevel sikeriilt uj szeml6ltetcj eszktizoket beszereznr. Kelemen Hunor kepviselci ur adomdnyozott egy szitmito'
gepet, egy m6sikra ig6ret van a polgdrmesteri hivatal reszercil is. Igy
tal6n lehetcive v6lik egy sajat informatika terem kialakitasa.

ez6vben 14 kiscsoportost irtak be,
igy a h6rom szakk6pzett ov6ncj 59

gyerekkel foglalkozik. A t6li trizeloanyagot a helyi koltsegvetesbcjl ki
utalt p6nzbcil v6sdrolt6k. A regi epiilet folyton javitgatdsra, felirjitdsra
szorul. Iden a sziilcjk jovoltrib6i az
olLozo padlozatfit sikeriilt kicserelni
rij szalagparkett6ra. Angol WC es j6
mincisegri vezetekes viz van az 6piletben, amit a tombhdz vizhfiozata-

bol kapnak. Ezeknek koszonhetcjen 6rvenyes mrikodesi enged6llyel rendelkes viz van, ezfogyasztdsra nem alkalSogor Csaba szenator rir segitsege- keznek. A jeleni elv6r6soknak megfemas mert a kut fertlzott. Nehezseget
okoz a korszerii WC hi6nya. Az idei vel Hollandi6b6l jo dllapotban levcj lelSen, uj modszerekkel dolgoznak.
Folytatdsa a 8 oldalon.
koltsegvetes nagy ftsz(* tiizif6ra kcjl- haszndlt asztalokat es sz6keket kaptak

hetetlen. Habar az epiiletben vezete-
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raddsdt elcisegitette az a kcinilmeny,
nehezsegeken kiviil a hogy az dllami iskolak katedr6ira
jdrvdnyos betegsegek is gatoltak az roman tanit6kat neveztek ki, ami a
oktatdst. Az 1882-1883-as iskolai ev lakossdg ellenall6sat eredmenyezte.
okt6ber, november, januar, februar Ez6rt a sztilcik inkabb a felekezeti
h6napjaiban letiltjak az iskol6ba- iskol6ba irattak gyermekeiket. Tehdt
jarast.
az l949-as taniigyi reformig Karcfal1885 december 20-i leveleben Csik vdn letezett a felekezeti iskola 6s a
varmegye kiralyi tanfeliigyelcij e felhi felekezeti polgari iskola.
vassal fordul Jencifalva iskolaszekKarcfalvdn 1936-ban fei6piilt az uj
6hez egy tanterem 6s egy tanito be- iskola, amely egyeni adakozdsbol 6s
dllitasdra. Ebben az idciben a felettes a kozs6g hozzajarulds6vai tcjrt6nt. Az
szervek m6r tobbet torcidtek az isko- epitkezesben fciszerepet jdtszott Sas
I6ban folyo oktatdssal. Ezt bizonyitja Antal pl6bdnos, aki felhaszndlta a
a tanit6k szdrndnak fokozatos ncive- Lukdcs Julianna 6s Grosz Iren hakedese es a r6luk val6 anyagi gondos- gyat6k6t. Az iskola 4 tanterembcjl 6s
kodas is.
eg-y nagy diszteremb6l 6ilt, amelyet
Folytaftis az eliizri lapszdmb6l

Az anyagi

Megemlitjrik a jencifalvi iskolanrii sokaig kultrirotthonnak haszn6.ltak,
tanitok neveit: Veress Lajos 1868-tol, mig 1968-ban atalakitott6k tanterBodor Mdrton 1870-t61, Veress Peter mekke es laboratoriummd.
1875. oktober 1-t61, Sz6kely Denes
Azota Karcfalvan altalanos iskola
1BB4-t51, Palanz Sdndor 1BgB. m6rci- mrikcidik. Az I97 4-1975-os tan6vtcil,
us 10-tcjl, Gyorgypal Berta 1903. de- a kcjtelezcj 10 osztdlyos altalinos
cember 15-t61, Peter Antal 1918. au- oktatds bevezetese 6ta letrejott a
gusztus 1-t61, Ferencz Marton, Dobai liceum elsci fokozata, mechanika
Albert 1920, november 29-tol.
profillal.
Az 1919 dec. 19-i jovahagrydssal a
1990 osz6LoI inaskepzci indul, aut6tanitok dijlevelet kapnak, mely ugyan- szerelci es kovS.cs szakokkal.
akkor fizetesemeiest is jelentett.
A karcfalvi iskolab6l az elmrilt 25Az L921 mdrc. 2l-i korlevel szerint 30 evben tobb mint szaz egyetemet,
Jencjfalvdn az egyhuzamban val6 ta- fcjiskolat, technikumot v|gzett tanunitas mellett, Karcfalvdn ellene dcin- io kerrilt ki.
tott az iskoiasz6k.
1936- 1937-ben Jencifalvdn a kozbirtokossdg
megepitteti a jelenlegi iskolat (k6b6l es teglabol) 4
osztalyteremmel es 2 hozzatarLoz6 helyiseggel. Az
irj iskola m6r alkalmasabb
az oktatasra. Kiilon n6pis-,,j
f "'{
,.!
kolai gondnoksdg letezett ii
1"
Jencifalvdn 6s Karcfalvdn.
s
A jenclfalvi iskola 1949-tol
4lanerovel mrikodik.
FI92I-toI Jencifalvdn csak
allami iskola mrikodott I.VII. osztdllyal. 1920-1928 es
1940-1948 kozotb Karcfalv6n polgdri iskola is mrikG
ffi)**
ddtt, amelynek tanuioi a ffi
.*;d;:&
*ry
felcsiki kozsegekbcjl keriil-::j
tek ki. Ez vegig az egyha"',, ,'-::' S
ellencirzese alatt mrikodott.
A felekezeti iskolak fennma-

A jenSfalui iskola

Erdemes megemliteni, hogy isko-

lankban az eltelt 6vtizedek alatt
oiyan kdzismert szemelyisegek is tanitottak, mint a tanar-n6prajzos Domokos Pdl P6ter, L6sty6n Ferenc
plebanos, a nemr6g, hirtelen elhunyt
tan6.r-geol6gus Kristd Andrds, a tanito-iro-faszobrS"sz Sall6 Istvan, Galbacs Pril tan6r, a k6s6bbi TV riporter
es mdsok.
A kotelezci oktat6s bevezetes66rt es

kiterj eszteseert foly6 kiizdelem Karcfalvdn 6s Jencifalv6n is sok anyagi
dldozatot, odaaddst, n6p iranti hris6get, szeretetet kovetelt azoktol, akik
e vid6k lakossdgdnak szellemi fellendit6s6ert krizdottek.

Antal Csaba
Forr6sanyag:
1. Szabo Miklos: Mesel a mult

(Csikjencifalva 800 6ves tcirtenete)
2. Pal-Antal S6ndor: Karcfalva multj6b61
3. Csern6toni Jozsef: Oktat6sunk multjdLb6l, I{argita c. ujsdg cikksorozata (1973.
Jan.-febr.)
4. Kiraly Llszlo: A falu monogrdfidja
5. Salamon Lajos: A jencifalvi iskola
6. Fiiiop L6sz1o: Az oktatds tiirtenete
Csikkarcfalvdn, Nagyboldogasszonyi Hirtrap

2000/I

7. Adatok a Csiki Muzeum dokument6cios konyvbarr{boi

8. Adatok kiilonbozcj kiadvdnyokbol
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Folytatris a 6 oldalr6l.

A termeket formdlj ak, jiltszokuckokat alakitottak, szrimitogepet haszn6lnak, hogy a gyerekek j6l 6rezz6k
magukat 6s j6l felk6sziilten kezdhess6k az iskolat. A karcfalvi Martonffy

Gyrirgy Atuldnor Iskoldban Fiildp
Lilszlo tgazgatot kerdeztiik. Itt a2l4
gyereket cisszesen 22 pedag6gus tanitja. Ebb6l 4 tanito, 18 szaktanar, 3
nyugdijas es kettcj meg nem diplom6-

zott egyetemi hallgato. A tan6vkezdesre a tantermeket nagyreszt fehiji-

6ZE
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Ldszlo igazgato. Ezt bizonyitjik az
elert eredm6nyek is: tanul6ik j6l szerepeltek a zdr6vizsgdkon, a kiilcinboz6 tantargyversenyeken (orsziigos
szakaszon is), tobb vlgzos rangos
kozepiskoldban tanu-l tovabb. Ez6fi
erthetetlen n6hdny sziilci dontese,
akik gyerekeiket mds iskoldkba iratt/k Az eddigi tapasztalatok szerint
az esetek tobbseg6ben ez nem hozza
meg a vdrt eredm6nyt. Az rnt6zm6ny
vezetdje a probl6ma okat inkdbb a
kommunik6ci6 hidny6ban, a nem
megfelelci iskola-szriki kapcsolatban
I6tja. Ezen szeretn6nek javitani az
elkcivetkezcikben. Kerdrjivet fognak
osszeallitani a sziilcik reszere, akik a
fogadoorakon szem6lyesen is erdek-

6

sziNHAz
Felhivjuk a szinhazkedvelcjk figyelm6t, hogy 2004 okt6ber 16 - 6n,
szombaton este 20 ordtol, a Csiki
Jdt6kszin elciad6sdban megtekint-

hetik

Karcfalvdn a kultrirotthon-

ban az
AN C ONAI S ZE RELME S E K'
cimii zenes uigjdtekot.
Jegyeket el<jvetelben a kozsegi
,,

konyvtrirban vds6rolhatnak. A jegyek 6ra felnrjtteknek 60000 lej,

di6koknak es nyugdijasoknak
40000 lej.

Mindenkit szeretettel vdrunk!

tottak, a csempekalyhakat kijavitotNEVESS VELUXTI
t6k. A belscj WC meglev6 tervevel lcjdhetnek vagy panaszkodhatnak, elmegpalyd zl6k az ideiglenes eg6s zs 69- mondhatj6k 6szreveteleiket, javaslaKet szekely besz6lget:
iigyi enged6lyt, amit rovidesen meg taikat. Az iskola nyilt napjain (hete- Kell egy fel malac?
in) pedig r6szt vehetnek az iskolai
is kapnak.
- Ad,e, dehogy!
Az iskola anyagi bdzisa felfijitdsra, tevekenysegeken, elcjben kovethetik
- De m6rt nem?
kiegeszitesre szorul. A regi szeml6l- a tanarok es a tanul,5k munkajat.
- Mert eldrilne az olban!
Szeretn6nek vriltoztatni a tanulok
tetcj eszkcizrik jo mincis6griek, azortban haszn6latuk koriilmenyes, elcike- ki6rtekelesi modjan is, figyelembe
Besorozzd.k in.ft a haditengereszitesiik idriigenyes. Ezert szeretnek veve az egyeni adottsagaikat, kepesEhhez
fontos
a
szethez;
segeiket.
tanulo,
a szamitog6peket az informatika ok- Tud riszni?
tatdsrin kivtil a ktilonbcizci tantdr- szaktandr, osztalyfcjncik- h6rmas kap- Miert? Haj6 nincs?
gyaknal multim6dias szeml6ltetciesz- csolat szorosabb6 tetele.
kozcikk6nt is haszndlni.
Jelenleg a 7 szdmit6gepet kozcjsen
hasznaljdk a jencifalvi 6s a karcfalvi
gyerekek , iW a gepek tulterheltek, a
tanitds nehezkes. Tovabbi gond a tornaterem hiSnya, ez6rt a torna6r6kat
csak kedvezci idcijS.rd.s eseten tudjak
megfeleicien megtartani a szabadban.

Az iskolamrihely, amelynek regen
fontos szerepe volt, jelenleg haszn6iatlanul 611. A szerszdmgepek kopottak, elavultak, 6rtekesit6srikre jelenIeg nincs megoldds.
Mindezen nehezs6gek ellenere az
oktat6s megfelelci szinten folyik a
karcfalvi iskoldban allitja Fiilcip

Terveik kcizott szerepel a r6gi isko-

la6priiet folyos6in a padlo cser6je,
A szekely es u f.t.rege vacsorazvaiamint fa falburkolat felszerel6se. nak. A n6 rnagdra boritja a paradicsoAktualis az ajtok csereje is, amit a mos sz6szt. Azt mondja a ferj6nek:
Iehetris6g szerint reszletekben fogMost nezz rdm! llgy n6zek ki,
nak megoldani. Tavlati terv a kezilab- mint
egy diszn6!
daprilya fehijitasa, valamint tornateJa!
Es meg le is etted magad!
-

rem berendezese a peksegnek

ke-

szrilt epiiletben.
Az rireg rrOt .tyrrek megbetegszik a
A kezdeti nehezsegeken hil ouodd,inktehene
6s kihivj a az allatorvost. Az
ban es iskold,inkban folyik a tan[tas.
J6 munkdt, sok tilrelmet ds eredmdnyes
taneuet ktud,nunh pedag6gusoknak,
szill1h,nek 6s tanuloknak egyardnt.

az

cireg bemegy a vdrosba, majd amikor
vissza6r, azt mondja a feles6g6nek:
-Te' asszony! Kostold meg a gyogy-

6sszedllitotta: szert, nehogy valami baja legyen
Tdrtik Anna 6s Kelemen leuente

a

teh6nnek!

rounrrAnr BESZAMOLO
A nyar foiyam6n, szomorris6gomra ma. Szivesen latok minden kedves
lecsokkent az aktiv olvasok szdma. erdeklcidci gyereket 6s felncitbet. A
Jirniusban I57 olvasot jegyeztem be, konyvt6r nyitva h6tfcitcil-p6ntekig: 9juliusban 53-at, augusztusban pedig 15 ora kozott.
34-et. Remelem az iskolakezdes es az
rjszi munkrilatok befejezese utan ujra
gyarapodni fog az olvasni v6gyok sz6-

orvos folirja a receptet, amivel

Ttirtik Anna.
kultfirigaz gat 6, k dny u t d.r o s

Idesapam, csuklik a teh6n!
Adj neki vizel ldnyom.
Nem ugy! Ossze...
Idtjs szekely h6zaspdr rildog6I ahdz
elcjtt. Morfondfuozik az oreg:
- Te Anyjuk! Ha egyikiink meghai,
6n bekoltozok a varosba...
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UJD OI\SAGOK A KARCFAIVT TELE IJAZ
Amikor 2003 decembereben l6tre- talyt is behivjuk a telehazba, azokhoztuk a karcfalvi telehdzat, azzal a nak, akik m6g nem ismerik, bemuremennyel nyitottuk meg ajtajdt, tassuk a szdmitogep- es internethogy ez a kis terem kcizelebb hozza haszndlat elcinyeit. A teleh 6z tanfoa vildgot kdzcissegiinkhoz. Lassan lyamoknak, tov6bbkepzeseknek az
egy eve mrikridik a teleh6,z. Ugy er- otthondvd kell vdljon.
zem, vannak pozitiv eredm6nyek, hiEddig cink6ntes modon pr6bdltuk
szen sok fiatal, aki megszokta mdr mrikodtetni az intlzmenyt. Tudtuk,
az internet hasznalatilt, ide ter be hogy ez nem jo megoldds, de nem
estenkent, itt nezi meg jcittek-e leve- volt anyagi lehetcisegiink arra, hogy
lei, itt gyrijt anyagot dolgozatdhoz, rnriskent cselekedjiink. Epp en ezert

itt

keres ktilcinbcizci inform6ciokat a telehilz tobbnyire csak este volt
nyitva, gyakran rendszerteleniil,
rakozni jarnak a Lelehdzba: j6tsza- amikor a megbizott szem6ly eppen
nak, zenet hallgatnak vagy egyszeni- idcit tudott szakitani 16. Minden elen csak tdrsalognak. A telehaz sze- ismer6s azoknak az cink6nteseknek,
repe azonban nem meriilhet ki e akik a nyitvatart6sban igy segitettevekenysegekben. Nagyon sok tek, hiszen szabadidejtiket fel6ldozmunkat, szellemi energiSt es p6nzt va vdllaitdk, minden juttatris n6lkril,
fektetttink be ebbe a ,,vallalkozS.s- hogy mrikcidtetik a Telehazat. Okt6ba". Az eredm6nyek is ezzel kell ber 1-t6l lehetcis6giink van arya,
aranyosak legyenek. Fontos celunk hogy egy szemelyt alkalmazzunk,
az, hogy a koz6p es idcjsebb korosz- akinek fci feladatkore a telehriz mrialldsokrdl, iskoldrol stb. Sokan szo-

rOnnryKnN
kcidtetese. Ez azt jelenti, hogy ettcjl
a datumt6l mdr ieszrigezett programmal mrikodik atelehdz. Az 6lIando alkalmazott stabilitdst ad majd a
telehdznak, 6s remeljiik a biztos pro-

gram tobb falustdrsunknak teszi lehetcive a telehdz szolgdltatdsainak
igenybev6telet. Ezen alkalmazottunkat k6pezni is szeretnenk, hiszen
szamos teriileten tud majd segiteni
a kcizcissegnek.

Az 1sz folyamdn a Csik Tertileti
Ifiusagi Tan6csdval kiizcisen bekapcsolodunk egy nagy projektbe. Ennek elscj lep6sek6nt sz6less6vri Internet el6rhetcis6ghez jutunk, melyhez

a

magyarorszS,gr Informatikai 6s
Hirkozlesi Miniszterium nyrijt tdmogatrist. Ez nagymertekben fog javitani telehazunk szolgdltatdsainak mincisegen, 6s lehetcjv6 teszi komoly
programok megszervez6set.
Szab6 Kdzru4r

IFJU TEHETSEGEINK
Antal Viola (11 eves) es Farkas
Istv6n (13 eves) 2004 janudr 20-tol
tdrsasagi t6ncot tanulnak. Miutan a
TV-ben ldtott sportdg nagyon elnyer-

redaba az

ifjf

TELEIJAZ
I\InTVTARTASI

ban taliltak is megfelelci oktatot don). Minden alkalommal

siker6l-

Peterfi Enikcj szem6lyeben, 6s az6ta mennyel hagytdk el a szinpadot, jol

heti hdrom alkalommal 1,5-2 ordt esett nekik, hogy visszatapsoltak
tdncolnak. Istvdn es Viola az elso cjket. A t6ncospdr szamdra ez a sport
ordtol kezdve pdrban tancolnak, ami kikapcsol6das, kihiv6s es testedzes.
nagy ekiny, hisz azonkivtil, hogy itt- Nem eleg viszont az akarat, a t6nchon is barmikor gyakorolhatnak hoz zenei hallas es ritmuserzek, tenem kell folyton uj part keresni, aki- hetseg is kell. Ugy ttlnik 6k mindezvel minden iepes, mozdulat betanu- zel rendelkeznek, hisz mindketten
lasat elcllrcil kellene kezdeni. Arra a zongorf,zni is tanulnak, szinten csak
kerdesre, hogy milyen tovdbbi terve- sz6vakozdsb6l. Ezt k6t eve kezdt6k
ik vannak a tdnccal kapcsolatosan., el, Istvdn egy kicsit hamarabb, de ci
egyontetri en eztv6laszoltdk:,,J6 ver- m6r abba is hagyta. Viola szeretne

senytdncosok szeretnenk lenni es
majd tdncoktat6st is vdilalni, persze
csak szorakozasbol, valamilyen m6sik szakma mellett." Viol6ek szerint
ehhez nagy mertekben szrikseges a
sztileik segitsege es sajdt kitartrisuk.
A sztilcik r6sz6r6l nagy ildozat, hogy
hetente hdromszor beviszik Csiksze-

PROGRAM:

tdncosokat. Arrol,

hogy edzesek alatt nem fagyrzni jirnak, mdr nem eg'yszer megg"yozhlk a
kozons6get es sziileiket, hisz eddig ot
te tetszesr.iket, szr.ileikkel irgy dontcit- fellep6srik volt (kettcj Karcfalvan,
tek, rik is kiprobdlj6k. Csikszeredd- kettci Csikszeredaban es egy TusnS-

min6l jobban zongordzni 6s majd
szinpadon szerepelni rigy, hogy enekeljen ts hozza.
Szivbcil gratul6lunk a sikerekhez,
tovabbi szep eredmenyekeL, jo sz6rakozdst kivrinunk es remeljtik, hogy
meg sokdig ,,jdrni fogjak"!

Antal Lilla

HAtf6, szerda, csritortcik, pentek,
szombat:
r2oo -1boo,

Lgoo

-22oo

DiJSzABAsorc

. INTERNET: 20.000 Iej/6ra
. SZAMITOGEPHASZNALAT:
.

10.000

lej/ora

NYOMTATAS: 3000 lejloldal

'.:r,,.i-'1s

u. V4{!'', -'

Ez az6n.orrata. Sajnos meg iir,es.
De a kcivetkez6.isidmb'an. ltt'fogi"t
kiizolni hozzaszohisdt, kOzerdekri
felhfvasat, esetleg vitaindito szdna*t< 1 #iil'fi 6 a;';'*5'fin a"itc i hlj J' E-ir
dekl6d6s6t elcife

kriszrinjtik. '

,
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PITY6KA-BAL

A FATUNAPOKRoL SZERVEZoI SZEMMET

ACSORGO

Iden immdr dtddik alkalommal illetve a futballpdlya kerit6senek es
szerveztiik meg a Nagyboldog- lekit6jdnak rendbetetelet. Nagyon j6
asszony Napokat. A falunap ma m5"r
mindenki szamdra term6szetes dolog, mar hozzataftozik a kozseg bucsus rinnepehez. Orvendetes, hogy
evrtil 6vre sikenil megszervezni, k6szrinhetcien annak a sok segitcik6sz
fiatalnak, kozsegi ekiljaronak, akik
szabadidcit, munkdt, energiSt nem

sajn6iva dolgoznak a rendezveny el5k6szit6sen.

A falunapok szervezlinek elscj fontos feladata a pdlyAzatok elkeszit6se,
melyeket mar az ev els6 fel6ben meg

kell tenni, a,piiyitzati kiirasoknak
megfelelcien. Mdr ekkor el kell keszi
teni a programtervezetet es kell tudni nagyjdb6l, milyen kcilts6gek fognak feimeriilni. Sajnos eddig minden
evben utols6 percig valtozotL a program, hiszen a jo otletek dltaldban a
rendezv6nyhez kozeledve szoktak
megjelenni. Mindig igyeksziink minden jo es ertekes otletnek helyet adni
a rendezveny kereteben. Nagyon jo
volna azonban, ha ezek idciben elerkeznenek hozzank, szew ezakhciz, hiszen egy kigondolt, veglegesftett
programot nagyon nehez vditoztatni

volt lStni nekem 6s gondolom mindenkinek aki b6rmivei bese gitett az
eddigi falunapok szervezesebe, hogy
sokan faradoznak azon, hogy szebb,
iinnepelyesebb Iegyen a falu iinnepe. Hiszen a falunapok nemcsak a
szervezoke, nemcsak annak a ne-

h6ny lelkes fiatalnak, polgS"rmesternek, tandcsosoknak kell gondja
legyen arra, hogy minden sz6p 6s
j6 legyen. A falunapok mindannyiunk rinnepsege. Aki hibat, hi6nyossagot Ifft az jdjjcin es segitsen kijavitani, segitsen jobbd szebb6 tenni.
Mi tudjuk, hogy nem vagyunk a
Iegjobbak a rendezv6ny szervezesben, mi csak a tcjliink telhetcjt igyek-

sziink megtenni.
A falunap ok ez6rt tud kozciss6gepi
tcive v6lni, mert itt egyiitt tudunk
dolgozni, cselekedni egy kozos., szep
c6I6rt. A falunapok gondolata adott
eletet az ifjusagi szervezetnek es
ezen beliil tobb programnak is. A
programok szervezese sordn eg"y csapattd kovdcsolodunk 6s az tisszetartoz6.s szdlai er6sodnek. Ez nagyon
fontos a megmaradS"sunk szempontj6b61, hiszen itt csak irgy maradhaes a koltsegeket S.tcsoportositani.
Az id6n sokan, minden eddigi ev- tunk heg, ha megfelelcj eletkoriiim6n6i tobben bekapcsolodtak az eIok6- nyeket teremtiink, ezt pedig csak
szit6si munkakba. igy sikeriilt meg osszefogiissal lehet megtenni.
idcjben befejezni a szinpad felujitasat
Szab6 Kdzrndr
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SZERVEZESfrBEN
2004. oktober 23-in Pity6ka-b6l
szervez a Csorg6 Fiatalok Szervezete Karcfalvdn 6s Jencifalv6n. A ren
dezveny hagyomdnySrzl jellegri, hi
szen sok ewel ezelott riseink ilyen
modon iinnepeltek meg az 6szibeta
karitdst. A leg6nyek pityokagyrijtesre indultak a faluba, zette- es 6neksz6val kis6rve. Az cjsszegyrilt pity6ka drabol szerveztek b61t, mel
minden falubeli hivatalos volt.
Ma szervezetiink fiataljai ezt a
sz6p szekelyfcildi hagyomdnyt s
retnek eletre kelteni. A tavalyi bal
utdn ugy erezzik, sikenilt tenni
az6rt, hogy ez a szokds tijra e15v6
v6ljon, hiszen iden m6r tobb teleptil6sen is lesz hasonlo rendezv6ny.
A karcfalvi-jencifalvi fiataiok m6r
egy h6ttel a bal elcitt, oktober l7-6n
bejarjak a falut es pity6kdt gyrij
nek. Ennek egy r6sze eladasra keri.il,
a tobbit a terem dfszites6hez illetve
a bal sordn hasznaljak fel. A bal
napjdn, delelcitt nepviseletbe oitozve
loh6ton, valamint diszes szekereken
6nekszoval jarjak be a falut 6s mindenkit az esti mulats6gba hivnak. A
faiu nagyobb terein tdncolnak is
kedvcsin6lokent.
Estere a bal terme pityokas teremme vdltozik, a lanyok pityoka-kosz
rukkal, pity6ka-tdncosfigur6kkal e
mris pityoka-diszitcj elemekkel teszik
iinnepelyesse a mulatsdg helyszinet.
b6l sordn krilcinfele pityokds jdt6

kok is emelik a hangulatot.

Lz iden meghirdetjrik a

,ffiq

legnagyobb pityokdja" versenyt is. A
behozott pity6k6kbol ki6llitdst tekinthetnek meg a resztvevcik.

Csorg

,,i, '
,

A

.,.,i'y::

,FELIIIVAS,, i

lthr.cf

-1

,1

:'

: s'zdm,ir,OV_oda,ve ze-

t6i'{ek6ri$1d,,'karsfalvr ffisCoudVart

(patkot) has,2ndlo nagyobb g3/eiekeket;,,fi albkat, hory cidizdltan viselk@nek; ne. rong6lj6k alk a,.hB:
lyell ahol a,ltiWermekek' rpzan,igl
erzik magukat. '
r
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HO GYAN LETTUUT PITY6 KATERMES ZT 6K?
Kiegeszitve Antal Lilla pity6karol kapta jutalmdt, mert ,,ez fent frt

irt cikket (SzekaSz6,

2004 augusztus) beszeljrink ennek a neikiilozhetetlen elelmiszeriinknek a videkrinkon valo elterjedesercil, ugyanis ezt
a ,,csiki valutat" nem mindig ovezte
ilyen nagy szeretet, megbecsiiles.
IIL Ferdinand elrendelte termeszt6set, de cs6sz6ri parancs6nak nem
volt foganatja. Maria Terezia szigoru
rendelkezese sem talalt megertesre.
Bruckenthal erdelyi korm6nyzo
Szebenben 1775. janudr 27-6n kiadott korrendelet6ben hatarozott
utasitdst adott a ,,f61di gyiimcilcs"
termesztes6re. Ennek is keves foganatja lehetett, mivel 1803. m6rcius
20-an ,,a jenffalvi communit6s (kozseg) kemeny parancsolatot kapott
F cildvari kapitany firtol, hogy minden numerus szem6lyre fel-fel veka
pityoka-magot vegyen. ig1,' megfogadtak jeniifalvi Gegci Antalt, hogy
,,a kciziins69 szamara elmenjen Brikkszddba a kozonsdg p6nz6vel es vegyen elegendci magot, onnan hozzon
nyugtat is, hogy mennyivel fizette ki
vek6jdt". Gegci Antal ezert meg is

esz-

tendcl mdrcius6nak 20. napjatdl
kezdve az 1804-tk esztendci mdrciusig 20-ig semmifele bir6i parancsolatra eg'yszer se menjen se 6korrel,
se gyalog, se falu kijzi, se falun kiviil

valahova" 1. A vetcimagot minden
bizonnyal el is hoztak, mert 1803.
6prilis 11-6n rendeletet adtak ki: ,,a
fels6segeknek sok rendbeli parancsolatjok szerint most utoljara a pity6ka-iiltetes kemenyen parancsoltatik,
melynek teljesitese vegett minden
gazda legalabb egy ejtel " pityokSt a
maga vetemenyes kertiben iiltetni
kemeny btintetes alatt tartozik".
Ezen adatok alapjan kozsegiinkben a

pity6ka termeszt6senek kezdete az
1803-as 6vre tehetci.

igy az ehins6ges 1815-os evben,
amikor a szebeni Gubernium figyelmeztetesben hivja fel a tekintetes
nemes csiki szek lak6inak figyelm6t
a pity6ka konnyri megtermelhetcjs6gere, a jencifalviak mdr tobb mint tiz
eves tapasztalattal rendelkeztek a pi
ty6katermesztes teren.

1840-ben a Nemzeti Tdrsalkodoban, Kcizlemeny Erdelyrcil cim alatt
a Fel -es A-lcsikra vonatkozo r6szben
ez 6ll: pityokat a szrik idcj ota bcjven
termesztenek. 1857 oktober 25-6n T.
Nagy Imre a Vasarnapi Ujsdgban
mdr arroltajekoztat, hogy a krumplit
nagyban termesztik, pityokanak nevezik, keny6rliszt koz6 is megreszelve vegyitik es kiilonfele 6tkeket foznek belcile, sritve is eszik. 1902-ben
ugyancsak T. Nagy Imre Csik megye
leirasaban m6r a fcjtermenyek koz6
soroija a burgony6t, mely mindeniitt
bciven terem.
igy indult el hodito utjara kozkedvelt tapl6l6kunk, hogy jo k6tszaz 6v
ut6n videkrink legfontosabb mezSgazdas6gi terrn6nye legyen.
t' A t.tt szolgfraLalnt

Gegci

Antalt egy ke-

rek evre felmentettek mindenfele kozmunka terhe alol

'

Ejt.l -

kupa, regi rirm6rt6k, kb. 1,69 liter

Jdnos Pal: Hogyan lettilnh burgo-

watermesztok? c. cikke alapj6n (Har-

gita Kalendarium, 1970)

Antal Csabct

RECEPTEK

. KARFIOL SUTVE

Hdias koszonet GaborrRobertnek,

vizben puhara f ozzik, le s zrirjrik,
meghdm
ozott, kock6ra vagdalt paHozzavalok: 1 szep fej karfiol, 2 dl a
tejfol, 10 dkg vaj, so. A karfiolt radicsommal egyiitt paprikds-hagymegtisztitjuk es egeszben hagyva m5.s zsirba tesszrik. Ha kell adunk

sos vizben puhdra fozzik. Szit6ra
kiemeljiik es lecsurgatjuk, majd ttizallo lalra helyezztik. Leontjrik a forro vajjal es a tejfollel, gyakori ijntozgetes mellett a siitciben 20-25 percig
sritjrik.

.

KARFIOL VAGY KARALABE
VAJJAL
60-80 dkg karfiolt vagy karaldbet
sos vizben puhdra fciztink, a karfiolt
yozsarra szedve, a karaldbet csikokra vagva. Lesztirjrik, forro vajba keverjiik es megszorjuk petrezselyemmel.

. PARADICSOMOS ZOLDBAB

Hozzavalok: 0,5 kg zoldbab, 4db.
paradicsom, fel fej hagyma, zstradek, so, pirospaprika, petrezselyemzold. A zoldbabot felttirdelve keves

so s

hozza keveset a bab levebcil. J6l
ijsszeforraljuk 15s petrezselyemzcilddel megszorjuk.
. F'OKHAGYMAS SZELtrT
Hozzfnal6k: B0 dkg sertescomb
vagy lapocka, olaj, zsir, 4-5 cikk
fokhagyma,2 nagy paradicsom, so.
A hust ujjnyi vastag szeletekre vdgjuk, enyhen megveregetjiik, bekenjtik olajjal, megsozzuk es zsirral vastagon kikent talba fektetjiik. Raszorjuk az aprora vdgott fokhagym6t es paradicsomot, az edenyt Iefddjtik, es a siitcibe siitjiik, amig a
hus saj6t gcizeben megpuhul Zoldseg- vagy burgonyakorettel talaljuk.

Osszedllitotta
Antql Lillcr.

a lapunk terjesztesere, valamint a
v6lemeny ek, hozzdsz6lisok begylijtesere szoigdlo dllvrinyok es dobozok e1keszit6s66rt.
Kdszonjiik a csikjen6falvi 6s karcfalvi tizletVe zetdknek, tulaj dono soknak a lapunk terjeszteslhez nyirjtott segits6g6t. Ezirdnyii'tdmogatdsukra'tovAbbra is sz6mitunk.
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FETHIVAS

A Sz6kaSz6 szerkeszttis6ge felkert az olvasokat, hogy aki tovdbbi
reszletekkel rendelkezik a lapban
mar megjblent, vagy mds, helyi vonatkoz6sri temakkal kapcsolatban
:

(iskOlatrirt6net, pityqkatermesztes,
stb.),',sziveskedjen azokat lapunkban lekozolni, esetleg feldolgozds
ce1jdb6l rendelkezdsiinkre bocs6ta...I
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mi{i6lejbe keriil a kcizsegnek,
a szemet\lsz6llitris havi dfja pedig
10 millo lej.
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k6szit6

sen6l 2500 kobmeter fcildet hordtak
€1, 4000 tonna kovet, kavicsot es
homokat hoztak (250 aut6), 400 kdbmeter betont ontrittek Ie, 4000 n6gyzetmeter betonrdcsot haszndltak, 2I
kilometer hrikicsrivet fektettek le.

.

A Jencifalvi Kcizbirtokossdgndl

a 2002-yejriro elmaradt, jog szerinti

fat kiadjak utolag is, valamint

a

2003-as evre esedekes p6nzbeli j6rul6kot is kivehetik a kcizbirtokoss6gi
tagok munkanapokon 8-16 6ra ko-

zott

a jencifalvi terem mellett,

a

kcizbirtokossdg szekhelyen. A kozbirtokossrigi elnok fogadoorai: hetf6, cstitcirtdk 19-21, a teli rdlszdmit6s szerint pedig I7-I9 ora krizdtt

KERESD A POENT!
Rom6niai folyo.
Ha helyesen fejted meg a rejtf'UCC6LEGES: 1. Ov6hely. z.
v6nyt, a fiigg6leges 6. oszlopban Nemesf6m. 3. Tisztasrig a lak6sban. vannak.
az aldbbi vicc po6njrit olvasha- 4. Nem...Buda! (sz6las). 5. Kicsinyi
tod:
to kepz6. 6. A po6n. 7. V6gtelenril
. Az otthoni beteggondozrist
A n6gy6ves Gabi kir6ndukis letezik! 8. Ezrist vegyjele. 9. Hdrom 26, Jenofalva 535. szdm alatti vegkozkiizben egy gombrit talal.
pedag6gus! 10. Meg6rkezik a tirls6 pont programja: hetfri,
szerda, penNagS'aPj a rdszol:
partra. 11. Bastydn van a vd"rban. tek 9-11, ill kedd, cstitrirtok 15-16.
gomba.
13. Ferfinev. 16,4. Lent. 19. Elcsap, A kozpont dolgozoi elcjzetes bejelen- Yigydzz, ez merges
A g}'erek ijedten kapja vissza a SA n6ikiill 20. Lerohano. 23. For- tes alapjdn szakdpolast (inj eh,ciozas,
kezetz
mitl. 24. Ncii nev. 25. Benedek..., sebellatds, kotozds, uernyomas-, uermesemondo. 27. Etelizesitci. 29. cuk o r s zint mere s, uiz eleth,atet er ele, b e(Gabi szavait a rejtv6nybcil tudha- Rangjelzci. 30. Bir6 a mohamed6n
ontesek, masszirozd,s, gyogytorna),
tod meg).
nepeknel. 31. Jol n6zki. 33. Kopott. alapapol6 st (filrdetds,
fehern emiicseVIZSZINTES: 1. Behajlitott ta- 34. Pihen a sportolo. 35. Apro szem- re, d,gynemiicsere, borotud,kis, h,ordmnyer. 6. Kopacsol. 12. Valddi, hami- csekkel belepett. 37. Kepezi magat. 6s hajudgas) vlgeznek a beteg
otthositatlan. L4. Tiizelcj. 15. Yigydzz! 38. Kest fenci. 40. Nemet ir6 ndban es ugyanakkor seg6deszko(indulatszo). L6. Gabonrit levdg. 17. (KATZ), 42. Hint. 44. Ejfelig. 46.
zok is kcilcsoncizhet6k a krizpontHarmattelen. 18. Vege, angolul. 19. Nem allo. 48. Rirpia md.ssalhangzoi.
an.
Lakris szintje. 2L. Enekhang. 22. 50. Fako a kcizep6n!
N6met es jemeni Skj. 23. Kiemel6s
vonallal. 25. Mag6val 6desget. 26.
Elt6rci. 28. Fejfed6. 30. Ebben vegzcjdik a mad5.r l6bujja. 32. Alb6n
Karcfalvi - Csikjenclfalvi kisujsag
penznem. 33. Fabol keszrilt csomaMegjelenik kethavonta
gol6eszkciz. 36. Szrilci, aki ehiz egy
Kiadja a Csorgo Fiatalok Szervezete
gyereket a csaladbol. 38" Ilyen lap is
van. 39. V6ltozds el6id6z(tje. 4L TaSzerltesztriseg:
xi, kiejtve. 42, SIag hdromnegyede!
karcfalvi kulturotthon, ifiusrigi iroda
43. Szamit6gepmemdria. 45. Orr,
Szerkeszt1k:
tref6san. 46. Kergettet. 47. Japin
Kelemen Levente, Antai Lilla, Both Izabella, Farkas Be6ta, Kelemen Erzsebet,
vdros Hokkaido sziget6n (OTARU).
Nemeth Szilveszter, Szab6 K5,zm6r,Ifj. Szrics Laszlo, T<irrik Anna
49. Boroz6.51. Sz6p az elejenl 52.
Torott plakett! 53.
Tordel6s: Pro-Print. K6sztilt az Alutus nyomddban.
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