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2012. novemberi különkiadás

Néhány nap, és újból az 
urnák elé kell járulnunk, hogy 
a román parlamentbe megvá-
lasszuk a minket képviselő 
honfitársainkat.

Nos, joggal tevődik fel a 
kérdés egyesek számára, hogy 
a különböző pártok jelöltjei 
közül kire szavazzunk, vagy 
egyáltalán érdemes-e elmenni 
voksolni. Ilyen gondolatunk 
azonban nekünk, felcsíkiak-
nak, alcsíkiaknak nem lehet, 
mert tisztában vagyunk azzal, 
hogy képviselőink, szenáto-
raink eddig mit tettek értünk, 
úgymond mit hoztak a kony-
hára. Lépten-nyomon látjuk, 
tapasztaljuk nem kevés erő-
feszítéseiket, hogy vidékünk 
-községünk- felemelkedését 
elősegítsék. Lenne-e nekünk 
fedett műjégcsarnok, felújított 
kultúrház és régi tanácsépület, 
vagy immár a teljes pompájá-
ban ragyogó vártemplomunk, 
hogy csak néhányat említsünk a 
sok közül, ha falunk szülöttje és 
„sorstársai” csak saját magukra 
gondoltak volna? Biztosan nem 
lenne. Mi nem kell a kampány 
idején kitett fényképeiket 
szemléljük, hisz személyesen 
ismerjük őket, sokszor vannak 
itt közöttünk. Éppen ezért ne 
legyünk közömbösek velük 
szemben, és szavazatunkkal 
munkájuk folytatására ösztö-
nözzük őket.

Igaza van Darvas-Kozma 
József csíkszeredai címzetes 
esperes plébánosnak, amikor 
egy közelmúltban megtartott 
értekezleten a keresztény érté-
kekről beszélve hangsúlyozta, 
hogy a közömbösség jelenti a 
legnagyobb veszélyt, ami az 
erdélyi magyar választókat 
fenyegeti a közelgő választáso-
kon. Erre a veszélyre mi, karc-
falviak, jenőfalviak ne adjunk 
okot és támogassuk jelöltjeinket 
további elképzeléseik magvaló-
sításában.(Németh Sz.)

BÍZZUNK BENNÜK!
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HIVATALoSAN IS ÁTADTÁK A JENŐFALVI óVoDÁT
Amint ismert, a jenőfalvi óvoda felújítási munkálatai befejeződtek, 

amelynek átadása Kelemen Hunor, Tánczos Barna, valamint Borboly 
Csaba jelenlétében ez év november 28-án történt.

A múlt rendszerben felépített óvoda épületének felújítási munká-
latai 2007-ben kezdődtek, de pénzhiány miatt nem sikerült elvégezni 
az előírt határidőre. A minden évben kapott kisebb pénzösszegekből 
nem lehetett hamarabb befejezni, de az illetékesek közbenjárására mára 
már felújítva áll az épület. Szeptember elsejétől az óvodások csupa új 
termekben tanulnak, szórakozhatnak, új illemhelyeket alakítottunk 
ki, és a központi fűtés bevezetésével jó feltételeket biztosítottunk a 
kisgyerekek számára.

A területrendezés, a játszóterek és a bejárati kapu elkészítése még 
hátra van, de az elkövetkező időben folytatódnak majd a még elvégzendő munkálatok. Természetesen, mindez nem sikerült volna az 
RMDSZ vezetők és a helyi tanács valamint a polgármesteri hivatal segítsége nélkül. 

Ugyanitt az iskola épületében is a Tercs közbirtokosság jóvoltából elkezdődött az illemhelyek kialakítása és több mint bizonyos, 
hogy nemsokára az épület központi fűtését is sikerül megoldani, aminek következtében megfelelő feltételek között tanulhatnak majd 
az ide járó gyermekek.            Gábor János igazgató

A Csíki Kisújság ez év novemberi különkiadását érdemes elolvasni, hisz abból sok olyan érdekes dolgot tudha-
tunk meg szenátor és képviselő jelöltjeink életéből, amit eddig nem nagyon ismertünk. A többi között tíz kérdést is 
feltettek nekik, amelyekre őszintén, minden kötöttség nélkül válaszoltak. A legutolsó kérdés pedig a következő volt: 
Mi a legemlékezetesebb gyerekcsíny, amit elkövetett?

Nos, erre a dologra falunk szülöttje így emlékezik: „Egyik éjszaka elvettem apám autóját. A haverokkal elmen-
tünk jó messzire, és benzin nélkül maradtunk. Haza kellett tolnunk az autót az esőben, a sárban Madicsafürdőről. 
A legnagyobb kihívás az volt, hogy úgy kellett visszatennünk a murokszínű Moszkvicsot a helyére, hogy apámék ne 
vegyék észre, hogy az onnan elmozdult. Nem sikerült. Apám ugyanis pontosan tudta, hogy mennyi benzint hagyott 
az autóban. Ahhoz képest pedig, amikor reggel begyújtotta volna a járgányt, nem volt benne semmi. Akkor nem 
"lepleztek le", de később megbeszéltük a dolgokat. Azóta is azt mondogatom, hogy ha valaki a gyerekét idejekorán 

megtanítja vezetni, gondoskodjon róla, hogy az autóban mindig legyen benzin.” (NSZ) 

BöNGéSZDE KelemeN HuNor „cSíNytevéSe”

,,Az Egymillió csillag” akció többéves múltra tekint vissza a 
nyugat-európai országokban. Az akció 1998-ban Franciaországból 
indult. Azóta évről-évre egyre több helyszínen szervezik meg. 
Románia 2009-ben csatlakozott az akcióhoz, azóta minden évben 

egyre több település 
csatlakozik.

A Gyulafehérvári 
Caritas szervezésében 
Erdély tizenöt települé-
sén Marosvásárhelyen, 
Marosszentgyörgyön, 
Szovátán, 
Csíkszeredában, 
Csíkkarcfalván, 

Gyergyószentmiklóson, Gyergyóremetén, Székelykeresztúron, 
Székelyudvarhelyen, Szentegyházán, Lövétén, Sepsiszentgyörgyön, 
Bereckben, Gyulafehérváron és Petrozsényban egyszerre gyúltak 
ki az együttérzés lángjai, az „Egymillió csillag a szegényekért” 
mottójú szolidaritási akció során. Szolidaritás azért, mert azokra az 
embertársainkra hívjuk fel a figyelmet, akik nélkülöznek, és egy-egy 
mécses meggyújtásával fejezzük ki, hogy nem akarunk közöm-
bösek maradni a szenvedő embertársaink iránt. Tavaly Erdély 13 
településén szerveztük meg az ,,Egymillió csillag” szolidaritási 
akciót, akkor  közel 25 ezer lejt adományoztak, amelyből több 

mint 500 család javára állítottunk össze élelmiszercsomagot. Tavaly 
Csíkkarcfalván 650 lejt adományoztak amelyből 50 család asztalára 
jutott élelem az ünnepek előtt. 

    Idén itt Csíkkarcfalván 117-en gyújtottak gyertyát és adomá-
nyukkal fejezték ki együttérzésüket a szegénysorsban élő embertár-
saikkal szemben. Ezekből az adományokból idén is élelmiszercso-
magokat készítenek amelyeket a karácsonyi ünnepek előtt a Caritas 
munkatársai fognak elvinni a nehéz sorsban élő családoknak. 

Gábor Izabella

MÁSoDIK ALKALoMMAL GYÚLTAK KI A SZoLIDARITÁS LÁNGJAI 
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 Vidékünkön minden évben megrendezésre kerül a Csak 
tiszta forrásból című népdalvetélkedő, amelyen iskolánkat minden 
alkalommal képviselte néhány tanuló. Az idei verseny kiírásakor, 
Bőjte Mária tanárnő kezdeményezésére úgy döntöttünk, hogy 
helyi népdalvetélkedőt tartunk október 18-án.
 A „Jenőfalvi, csíkkarcfalvi…” című népdalvetélkedő 
megszervezésével iskolánk tanulóinak lehetőséget adtunk, hogy 
bemutassák népdaléneklési tehetségüket. Nagy megelégedésünk-
re nagyon sok tanuló jelentkezett a vetélkedőre: az I – IV. osztá-
lyokból 9, az V – VIII. osztályokból 14 tanuló, valamint 2 lánycso-
port és egy fiúcsoport is vállalkozott népdaléneklésre. A verseny 
egyetlen feltétele öt népdal ismerete volt. Külön értékeltük azon 
tanulókat, akik erre az alkalomra népviseletbe öltöztek.
Meghívottaink számára nem közömbös a népdal, a népzene, a 
néphagyományok ápolása. A tanulók teljesítményének értéke-

lésére a következő 
személyek vállal-
koztak: 
Antal Tibor, nép-
dalénekes, a 
Szent Erzsébet 
Gimnázium zeneta-
nára, Ambrus Irma, 
tanítónő, Antal 
Etelka, tanítónő, 
Kozma Anna, volt 
hivatásos néptán-
cos, illetve Farkas 

Beáta, néprajz – magyar szakos tanárnő.
A vetélkedő résztvevőinek két népdalt (egy saját választású, vala-
mint egy – a zsűri elnöke által – kijelölt éneket) kellett elénekel-
niük az előre benyújtott népdalokból. A fellépők többé-kevésbé 
jól teljesítettek, mindannyian jól éreztük magunkat. Az énekek 
után Antal Tibor röviden elmondta észrevételeit, majd néhány 
gyönyörű népdal éneklésével kápráztatta el a közönséget. Amíg 
a továbbjutók névsora kialakult, a tanulók közös éneklés köz-
ben megtanulhatták a vetélkedő címadó népdalát is. Mindenki 
megelégedésére a versenyen győztesek és nyertesek voltak. A 
továbbjutók a dánfalvi és csíkszeredai versenyen képviselik majd 
iskolánkat.
Ezúton köszönjük iskolánk vezetőségének a verseny megszerve-
zésében nyújtott segítséget, a szülőknek a pozitív hozzáállását, 
valamint a tanulók jókedvét, kitartását.

Bőjte Mária, Dobos Melinda
szervezők

NéPDALVETéLKEDŐ A HELYI 
ISKoLÁBAN

 Hargita Megye Tanácsa által meghirdetett 
Barangoljunk Székelyföldön  programba  iskolánk is 
bekapcsolódott az idén. A pályázat útján megnyert  kirán-

dulások  haszonélvezői elsősorban az elemi osztályok kis-
diákjai voltak, de sikerült a felső tagozatos diákok közül 
néhányat megörvendeztetni egy – egy kirándulással. A 
karcfalvi III.-os kisiskolások tanítóik kíséretében felkeres-
ték Gyergyó vidékét,  a szárhegyi Lázár kastélyt, megpi-
hentek  a Gyilkos-tónál, és elámultak a Békási szorosban 
a meredek sziklafalak láttán. Csodálatos napot töltöttek 
el a Súgó-barlangnál a jenőfalvi II. és III. osztályosok. 
A jenőfalvi elsősök valamint a karcfalvi II. osztályosok 
Kézdivásárhely és környékének nevezetességeit keresték 
fel, a helyi múzeum illetve, az alsócsernátoni néprajzi 
gyűjtemény megtekintése után a Szent Anna-tónál pihen-
tek meg. A jenőfalvi negyedikesek és a karcfalvi elsősök 
Udvarhely érintésével a Sóvidéket látogatták meg, kedves 
élményekkel tértek haza a parajdi sóbánya illetve a szovátai 
Medve-tó megtekintése után. Az V.B osztályosok az osz-
tályfőnökük kíséretében Farkaslakát, Szovátát keresték fel, 
míg a matematika versenyek résztvevői Gál Ildikó tanár-
nővel Bolyai Emléktúrán vettek részt Marosvásárhelyre 
utazva. A programban mintegy 136 tanuló kapcsolódott 
be és közel 2000 kilométert utaztak. Nagyon jó lehetősé-
get teremtett ez a program ahhoz, hogy ráébredjünk arra, 
csodaszép vidéken lakunk, rengeteg értékes látnivaló van 
körülöttünk. Reméljük jővőre is lesz alkalmunk hasonló 
programokba bekapcsolódni. 

Kelemen erzsébet

SZéKELYFöLDöN BARANGoLTUNK

A Mártonffy György Általános Iskola 4 csapattal, összesen 16 tanulóval nevezett be a Bolyai Matematika Csapatversenyre, 
amelyet 2012. október 12-én tartottak Csíkszeredában.

A verseny célja segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg  prob-
lémákat. Lehetőséget teremt arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, logikus gondolkodásukat közvetlenül is bemu-
tathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

Jó eredményt ért el a VI. B. osztály Töprengők csapata (Katona Andrea, Kosza Szilvia, Magyari Barna, Márton Tamás) 
és a VIII. osztály Logikusok csapata (Bartalis Balázs, Bodor Boglárka, Sándor Réka, Tamás Andor).

A tavalyi tehetséggondozó program folytatásaként a Márton Áron Gimnáziumban idén is megszervezték a Tehetségnapot. 
Október 27-én a Mártonffy György Általános Iskola 5 tanulója vett részt a Tehetségnap keretében szervezett válogatásversenyen. 
Díjazott tanulóink: Gidró Barbara III díj, Vizi Henrietta dicséret, Vizi András dicséret. Iskolánk mind az 5 benevezett tanulója: 
Kelemen Réka (IV.o), Vízi András (IV.o), Vízi Ádám (VI.o), Vízi Henrietta (VII.o) és Gidró Barbara (VII.o) meghívást kapott 
a tanév során heti (két heti) rendszerességgel tartandó matematika szakkörökre. Gratulálunk nekik!

Gál Ildikó tanárnő

MATEKBóL VERSENYEZTÜNK
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2012. január 14-én Csíkkarcfalván 
egy kiránduláson vehettünk részt, Gábor 
Zoltán helyi plébánosunknak köszönhetően. 
Ezen a kiránduláson községünkből részt 
vettek a Pozdor néptánccsoporton kívül, 

Történelmi eseményen vehettek részt mindazok, akik ez év november 25-én a 
kápolna-ravatalozóban megtartott nagymise után átvonultak a befejezés fázisában 
lévő vártemplomba. Ez alkalommal helyezték el az un. időkapszulát (rozsdamentes 
fémhenger), amelyben a templom felújítását végző tervezők, a kivitelező cég veze-
tőinek neveit és egyéb adatokat rögzítettek.  

Az időkapszulát a nagyszámú közönség szeme láttára Kelemen Hunor helyezte 
bele a főoltár előtt kialakított egy méteres üregbe, majd a jelenlévő közméltóságok 
(közöttük Tánczos Barna szenátorjelölt) és néhány helyi lakós az üregbe homokot 
szórva örökítették meg az eseményt. 

Az időkapszulába helyezett szöveg tartalma alább, a negyedik és ötödik oldalon 
látható:  

ÜZENET AZ UTóKoRNAK



5

A nagy  munka befejezéshez közeledik. A szentélyben elhelyezett időkapszula mint egy 
napló elmondja majd a történteket. A lényeg azonban nem a kapszulában található, hanem 
ott van a belső és külső falakon. A szép szakma elkötelezettjei, az épületrestaurátorok 
varázsolták elő a többszáz éves múlt tár-
gyi világát. Nézem Ádám Gyula ecsetje 
alól kikerült betűket, számokat. Ha nem 
tudnám, hogy mennyi előtanulmány, 
tépelődés vezetett az eredményhez, a mű 
maga árulkodik az alkotói küzdelemről. 
Nemcsak a jó anyagnak köszönhetően 
marad meg századokon át de kibírja a 
legigényesebb kritikát is. 

Köszönjük Gyula, jó hogy 
Karcfalvának adott Isten.

Macalik Ernő
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TűZoLTóVERSENY
Parádés felvonulás, látványos vetélkedő

Az idén második alkalommal került 
megrendezésre a Felcsíki Tűzoltó 
Vándorkupa, ezúttal Csíkkarcfalva 

adott otthont a rendezvénynek. A 
szakmai megmérettetésbe hét község 
csapata nevezett be, a helyieken kívűl 
Csíkcsicsóból, Madéfalváról, 
Csíkmadarasról, Csíkdánfalváról, 
C s í k s z e n t t a m á s r ó l  é s 
Csíkszentdomokosról érkeztek 
csapatok. A parádés felvonulás 
és látványos küzdelem mellett az 
odalátogatók szemügyre vehettek 
egy múzeumi darabot, amely még 
mindig működőképes és a mára 
már veterán tűzoltók egykori alap-
eszközeként szolgált a tűzoltáshoz. 
Ez a lóvontatású tűzoltókocsi az 
1800-as évekből származik, amely 
idővel tűzoltóautóra cserélődött, 
így a tűzoltás mára már jóval gyorsab-
ban és hatékonyabban zajlik. 

A 7 tűzoltócsapatból álló konvoj 
felvonulását követően a helyi futball-
pálya adott otthont a versenynek. A 
megnyitóünnepségen Gábor Tibor, 
mint Csíkkarcfalva polgármestere és a 
Felcsík Kistérségi Társulás elnöke, 
elismerő díszoklevéllel köszönte 
meg a község azon tűzoltóinak 
munkáját, akik ez elmúlt évtize-
dekben önkéntesként dolgoztak a 
község védelmében. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni Bíró Balázs, 
Bíró Vince, Szabó Árpád, Bálint 
János, Kálmán Béla, Antal András, 
Süket László, Bálint Márton, Bács 
Károly, Kedves Dénes, Bálint 
László karcfalvi önkéntes tűzol-
tóknak, valamint Kozma Mihály, 
Farkas Ferenc, Gábor István, Szekeres 
Vilmos, Márk József, Péter István, Bőjte 
Márton, Kosza József, Farkas Árpád, 
Kedves Vilmos, Szopos Endre, Bara 

Áron, Bíró Ferenc, Bálint József, jenő-
falvi önkéntes tűzoltóknak az önzetlen 
munkájukat. Külön látványosság volt 

az öreg, lóvonta-
tású tűzoltójármű 
kimerítő bemu-
tatása a nagykö-
zönségnek. A vén 
szerkezetet a végén 
be is üzemelték a 
szervezők, amely 
„hajlott kora” elle-
nére kifogástalanul 
működött, majd 
mintegy összeha-
sonlításként a tűz-

oltóautó teljesítményét is kipróbálták, 
amely fele akkora megerőltetéssel két-
szer akkora teljesítményt mutatott. 

A tűzoltóversenyek bevett szokása 
szerint három fordulóban mérkőztek 
egymással a felcsíki önkéntes lánglo-
vagok, volt 4 x 100-as staféta, egyéni 
verseny, valamint nagyszerelési megmé-
rettetés. A versenyzőknek tehát ebben a 
három feladatban volt lehetősége bebi-

zonyítani, hogy megérdemli „2012 leg-
ügyesebb felcsíki tűzoltó csapata” címet 
és méltó gazdája lesz a Vándorkupának 
egy éven át. Minden tűzoltó nagy 

lelkesedéssel és hatalmas elszántság-
gal teljesítette a kitűzött feladatokat. A 
feladatok teljesítésében a koordináció, a 

csapattársak közti bizalom, ügyesség és 
gyorsaság a legmeghatározóbb tényezők 
voltak. Ahogy Karcfalva polgármes-

tere, Gábor Tibor elmondta, ez a 
legszebb oldala a tűzoltóságnak, 
azonban amikor valódi élethely-
zetben elszántan és félelmet nem 
ismerve kell cselekedni életek 
megmentése érdekében, az egy 
iszonyú nehéz és bátor dolog és 
ez az, amiért igazán gratulálnunk 
kell minden önkéntes tűzoltó-
nak. A nézők nem bánták meg, 
hogy kilátogattak a helyszínre, 
igazán látványos küzdelem zaj-
lott a focipályán. Pár másodperc 
eltéréssel a helyezések a verseny 

végén a következőképpen alakultak: 1. 
Csíkszenttamás, 2. Csíkszentdomokos, 
3. Csíkmadéfalva, 4. Csíkcsicsó, 5. 
Csíkdánfalva, 6. Csíkkarcfalva és 
Csíkjenőfalva, 7. Csíkmadaras.

A rendezvény zenei aláfestéséről 
a Csíkkarcfalvi Fúvószenekar, vala-

mint a Classic Chamber Brass 
magyarországi fúvószenekar 
gondoskodott.

Gratulálunk minden csapat-
nak, köszönjük a helyi önkor-
mányzatnak és a felcsíki falvak 
közbirtokoságainak az anyagi 
támogatást, és mindazoknak, 
akik munkájukkal hozzájárultak 
a rendezvényhez. Reméljük, hogy 
jövőre is legalább ugyanilyen 
számban találkozunk!

Katona Melinda,
a Felcsík Kistérségi Társulás 

munkatársa
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Az idősökre ráfigyelni, a rászoruló-
kat türelemmel gondozni és nehézsége-
iket megérteni bölcs dolog, de egyben 
keresztényi kötelesség. Talán ezekkel a 
szavakkal lehet összefoglalni plébáno-
sunk szavait azon az október 28.-i, vasár-
napi nagymisén, amelyen a szépkorúakat 
köszöntöttük.

Megható látvány volt, amint egyesek 
szeméből könny fakadt a liturgia és elmél-
kedés alatt, átszellemülten kapcsolódva 
be az értük elhangzott imádságokba. 
Szentmise közben áhítattal fogadták 
egyenként a papi áldást, majd szentáldo-
záshoz járulva megnyugvással töltötte el 
lelküket az a tudat, hogy Isten kegyelmé-
ből a még hátralévő földi életüket szeret-
teik között tölthetik. A szentmise végén 
örömmel és meghatódva hallgatták végig 
unokáik köszöntő verseit.

Ünneplésük rövid ideig a kultúrház-
ban folytatódott, ahol a helyi polgármes-
ter köszöntötte őket, majd állófogadást 
adott tiszteletükre. (Németh Sz.)

Viselj rám egy kicsit gondot!
Ne ügyeld azt, amit mondok
de ha elszakad az ingem
foltozgasd meg, szeress engem!
Párosítsd meg a harisnyám
tartsd a szobám mindig tisztán
reggelimet készítsd tejjel
s kínálj magad mellett hellyel.
Mindennapra főzz ebédet
csak azt, amit a szegények
de amit adsz, kedvvel adjad
mintha adnád tenmagadnak.
[…]
Hogyha volnék nyughatatlan
takarjon be puha paplan
vesd meg ágyam, s észrevétlen

simogass meg a sötétben.

Hogyha volnék tele sebbel
kenni testem ne feledd el
hogyha volnék mint a poklos
légy hasonló orvosokhoz
hogyha volnék kitaszítva
rejtekedbe fogadj vissza
hogyha volnék immár halva
büszkén fektess ravatalra!
Jutalmad tán semmi lészen
csak én leszek, de egészen
fejtől lábig, szívtől szájig
minden birtokoddá válik.
[…]

A szentmisén elszavalta 
Márton Benedek

Hogyha gondot viselnél rám
(részlet)

Szemlér Ferenc

ÍGY ÜNNEPELTÜK AZ IDŐSEKET!

A Történelmi Magazin legújabb példányát vehetjük kezünkbe, 
amelyet Kádár Gyula, sepsiszentgyörgyi nyugdíjas tanár 
szerkeszt.

 E független kulturális folyóirat minden száma egy kincs az 
olvasónak, hisz olyan írásokat tartalmaz, amelyek elolvasása nél-
kül szegényebbek lennénk a magyarság, a székelység történetével 
kapcsolatban. Olvasása közben az idősebb generáció felújíthatja 
ismereteit történelmünk alakulásáról, az ifjú nemzedék pedig 
tájékozódhat és elmélyülhet az őket érdeklő írásokban. Ebben a 
számban olvashatunk például István királyról és koráról, megke-
reszteléséről, királyfihoz illő neveltetéséről, házasságáról, valamint 
uralkodói és katonai ténykedéséről. Továbbá érdekes írás található 
a székely communitas jogrendjéről, a magyar nyelv eredetéről, az 
aradi vértanúk nemzetiségéről és kivégzésükről. Külön érdeme a 
szerkesztőnek, hogy e folyóirat hasábjain helyet adott Beder Tibor 
csíkszeredai nyugdíjas tanár, folytatásban közölt írásának, aki a 
magyar-török kapcsolatok kutatásának és tanulmányozásának jeles 
szakértője.

 Sajnos, a folyóirat további kiadása az anyagi támogatás hiánya 
miatt veszélybe került, de vétek volna egy ilyen színvonalú kiadvány 
megszűnése. Ez annál is inkább, mert a Kádár Gyula által eddig írt 
és kiadott, Székelyföld határán és a Székely hazát akarunk kötetek 
után hamarosan A múltunk kötelez című könyvével örvendezteti 
meg az olvasót.(Németh Sz.) 

A NAPoKBAN JELENT MEG...

Illik tudni
 Az igazán udvarias embert nehéz megelőzni a köszönésben. Nőknek, tekintélyes, illetve idősebb 

embereknek előre kell köszönni. A férfiak vegyék le kalapjukat (de a sapkát, kucsmát is) ha valahol felhangzik 
a Himnusz, vagy ha gyászmenettel találkoznak. (Történelmi Magazin, 3.sz.)
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A lapszám 
megjelenését az

RMDSZ
támogatta 

Szerkesztők:
Szőcs László

Németh Szilveszter
Számítógépes tördelés: Szőcs László
A nyomdai munkálatok az Alutus Rt.  

nyomdában készültek

Az erdélyi magyar 
irodalom legegyénibb 
hangú képviselője.  
1889-ben  született 
Székelyzsomborban. 
Teológiát végzett 
Gyulafehérvárott. 
1912-ben pappá szen-
telték. Írásai előbb 
egyházi, majd szép-
irodalmi lapokban 
jelentek meg. 

1927-ben egy cik-
ket írt egy porszem-
ről: A rongyos sárteke 
milliárd meg milli-
árd porszem egybe-
kovácsolt, összefogó 
egysége.  Atomjai életet adnak, életet 
jelentenek s a látszólagos pusztulás is 
életek csíráit hordja magában. 

A fenséges egybekapcsolódás 
végigkísér az igazi és átvitt érte-
lemben vett lelki megnyilvánulások 
összes frázisain. Ez szolgáltatja a 
harmóniát a természet sokszínűségé-
hez, az életjelenségek egymásra utalt-
ságához és ez parancsolja a természet 
koronájának, az embernek, a társa-
dalmasítás legideálisabb fokát, azt a 
békét kereső, krisztusi egymásmellé 
helyezkedést, amely a végkifejlésben 
az örök és általános megnyugvást 
jelenti. 

De megfordítva is igaz ez a tétel. 
Az emberi megnyugvás …

(folytatás a vízsz. 1. és a függ. 17. 
számú sorok alatt).  

VÍZSZINTES: 12. Vadon élő álla-
tok. 13. Azonos betűk. 14. Harcos tör-
zsét takaró páncél. 15. Albán pénzegy-
ség. 16. Perui és svédországi gépkocsik 
jelzése. 17. Figyelmeztetésként használt 
mondatszó. 19. A búza virágzata. 21. 
Azonos betűk. 22. Harap. 24. A disznó 

szőre. 25. Ugyanaz. 26. Fokozatosan 
kimerül. 28. …optika, gumioptika. 
29. Az a tény, hogy reménykedik vala-
miben. 31. … iacta est. 33. Ideiglenes 
lakás. 34. Rádium. 35.Működését abba-
hagyja. 37. Latyak. 38. Kopoltyús állat. 
39. Habarcs. 41. Hóhér. 42. Lábára nehe-
zedik. 43. Bátor igéje. 45. Ruhát levesz. 
46. Gégehang. 47. Elvégezte valami épí-
tését. 48. Játszma. 

FÜGGŐLEGES: 1. Naptári idő-
szak. 2. …i Jenő, hírneves császári 
hadvezér. 3. Edény, népiesen. 4. 
Lónév. 5. Ruhadarabot magára vesz. 
6. K.L. 7. Az egyik oldal. 8. Táplálék. 
9. Háziszárnyas, népiesen. 10. E.K. 11. 
Gyors – olaszul. 16. Duo. 18. Régi vál-
tópénz. 20. Lecsuk. 22. Bevonat. 23. 
Egy csomó. 26. A koca szült. 27. Díjaz. 
29. Belép a kapú alá. 30. Ókori görög 
törzs. 32. Lealjasít. 34. Teniszütő. 36. 
Vékony lap. 38. Barát, pajtás. 40. Mesés 
történet. 41. Görög betű. 44. Mező. 45. 
Lítium és foszfor vegyjele. 47. Műszaki 
Egyetem.  

Forrás: Hargita Kalendárium 
1999.

NYÍRŐ JóZSEF

 
 Étterembe megy a 
skót házaspár. Ketten rendel-
nek egy szendvicset. Amikor 
a pincér kihozza, a férj ket-
tévágja, az egyik felét oda-
adja a feleségének, majd enni 
kezd.
- És ön nem eszik? – kér-
dezi rezzenéstelen arccal a 
pincér.
- Majd a férjem után – feleli a 
hölgy. – Várom a fogsort…

*
 A kórházban:
- Hölgyem, itt van az a fia-
tal taxis, aki tegnap elütötte 
magát. Virágot is hozott! 
Bejöhet? – mondja a nővér.
- Igen, de csak ha gyalog 
van!

*
 A férj megcsalja a 
feleségét a titkárnőjével. 
Éppen indulna haza a hotel-
ból, amikor észreveszi, hogy 
a vállán egy harapásnyom 
maradt. Miközben megy 
hazafelé, azon töpreng, mit 
mondjon az asszonynak. 
Belép a lakásba, a kutyájuk 
szalad felé. Hirtelen ötlettől 
vezérelve elkezd birkózni az 
állattal, majd mutatja a vállát 
a feleségnek:
- Nézd csak, mit csinált velem 
ez a dög!
A felesége széthúzza a 
blúzát:
- Az semmi, nézd meg, az én 
melleimmel mit művelt!

*
 Leánykérőben jár a 
fiú, kérdi az apósjelölt:
- Elvennéd a lányom akkor 
is, ha nem adnék egy fillér 
hozományt sem?
- El én!
- Akkor nem adom hoz-
zád. Van már elég hűje a 
családban.

HÁTHA VALAKI NEM 
ISMERI


