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„A SzéKELy zÁSzLó A mI NEmzEtI KözöSSéGüNK SzImbóLumA, 
éS ANNAK KItűzéSE NEm ütKözIK töRVéNybE” 

- interjú Kelemen Hunor szövetségi elnökkel - 
Elnök úr, a székely zászló kitűzésé-

nek törvényességéről egymásnak ellent-
mondó információk jelentek meg. Mit 
gondol Ön erről, mit ír a törvény? 

A nemzeti kisebbségeknek, a helyi 
közösségeknek joguk van használni a 
saját szimbólumaikat, a saját jelképei-
ket. Továbbra is meggyőződésem, hogy 
a székely zászló kapcsán kialakult hely-
zet egy mesterségesen szított konfliktus 
volt. Kihangsúlyozom, hogy a közösségi 
szimbólumok használata nem alkot-
mányellenes, és nem törvényellenes, 
nem sérti a többségi lakosok egyéni 
vagy közösségi érdekeit. Ilyen közösségi 
szimbólumokat szerte Európában látha-
tunk, amelyek nem tesznek mást, mint 
erősítik egy-egy helyi közösség identi-
tását. A sokszínűség érték, amely gaz-
dagítja a régiót, és végső soron az egész 
országot. Közösségi szimbólumainkat 
használni kívánjuk a továbbiakban is. 
És nagyon fontos azt is megérteni, hogy 
nem igaz az, hogyha a törvény valamiről 
nem rendelkezik, akkor az tilos.

Számos székelyföldi polgármestert, 
iskolaigazgatót, intézményvezetőt behí-
vattak a rendőrségre, kivizsgálások kez-
dődtek éppen a székely zászló kitűzése 
miatt. Mi a véleménye erről? 

Elfogadhatatlannak tartom a székely-
földi intézményvezetők meghurcolását, 
zaklatását egy olyan ügyben, amely nem 
törvényellenes, és határozottan kértem a 
belügyminisztérium illetékeseit, ennek 
megfelelően intézkedjenek, állítsák le az 
iskolaigazgatók, polgármesterek kihall-
gatását és foglalkozzanak azzal, ami a 
dolguk. 

Idén február végén részt vett a 
Nemzeti Liberális Párt kongresszusán, 

ahol egy székely zászlót adott ajándékba 
Crin Antonescunak. Mi volt ennek a 
gesztusnak az üzenete? 

Felszólalásomban elmondtam, hogy 
én a romániai magyar nemzetközös-
ség nevében jelentem meg a Liberális 
Párt kongresszusán, mint a bánsági, a 
partiumi, a máramarosi, a szilágysági, 
az erdélyi, a székelyföldi, valamint a 
kisebb lélekszámú moldvai, havasal-
földi, olténiai és dobrudzsai magya-
rok képviseletében, és egy egyszerű 
és őszinte üzenetet vittem. A romániai 
magyarok a szülőföldjükön kívánnak 
élni, munkájuk által gazdagítják az 
országot, tiszteletet adva, és tiszteletet 
kérve akarják megőrizni nemzeti iden-
titásukat. A Liberális Párt is ebben a 
pillanatban plusz felelősséggel tartozik 
felénk, hiszen ők határozzák meg ennek 
az országnak a jövőjét. Ennek a felelős-
ségének pedig a romániai magyarokra 
is ki kell terjednie. A Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség ellenzékben van 
és lesz. De azok a közösségi, kisebbségi 
jogok, amelyeket már megszereztünk – 
közülük számosat a Liberális Párt köz-
reműködésével – nem sértik az ország 
érdekeit, nem befolyásolják negatívan 
egyetlen állampolgár életét sem, tehát 
ezek a jogok nem lehetnek ellenzékben, 
és nem szabad ellenzékbe kerülniük. 

Nem csak nemzeti szimbólumainkat, 
hanem a magyar nyelv használatát is 
megpróbálják korlátozni. 

Újra és újra el kell mondanunk, hogy 
a magyar nyelv használata a közigazga-
tásban egy törvény által szavatolt jog. A 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
az elmúlt 23 évben azért is dolgozott, 
hogy anyanyelvünket szabadon tudjuk 
használni, ehhez pedig megteremtettük 
a törvényes feltételeket. Ezek betartása 
alól pedig nem képez kivételt senki, sem 
Csíkszeredában, sem más települése-
ken. Az anyanyelv védelme és szabad 
használata egy olyan téma, amelyben 
semmiféle engedményt nem vagyunk 
hajlandóak tenni. 

Jelenleg két téma szerepel minden 
nap a belpolitikában: az alkotmány-
módosítás és a régiók átszervezése. 
Mi az RMDSZ álláspontja ezekben a 
kérdésekben? 

A Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség az alkotmánymódosítás során 
három elvet követ: egyrészt vigyázunk 
arra, hogy az eddig megszerzett kisebb-
ségi jogok ne csorbuljanak. Másrészt 
úgy véljük, a Romániában élő nemzeti 
kisebbségek komfortérzetét jelentősen 
növelné, ha elismernének minket állam-
alkotó tényezőként, és nem másodrangú 
állampolgárként kezelnének, éppen ezért 
a Szövetség javasolja az Alkotmány 1-es 
cikkelyének kiegészítését. Harmadrészt 
támogatjuk a Romániai Németek 
Demokratikus Fórumának javaslatát, 
hogy Románia alaptörvényét egészítsék 
ki az 1918-as gyulafehérvári határozat-
tal, amely önállóságot és szabad nyelv-
használatot biztosít a Romániában élő 
nemzeti kisebbségeknek. Bízunk abban, 
hogy az alkotmánymódosítás során a 
huszonegyedik századnak megfelelő, 
nyitott és befogadó politikai gondolko-
dásmód érvényesül. 

A gazdasági-fejlesztési régiók 
átszervezése kapcsán az RMDSZ-nek 
az a véleménye, hogy hatalmas hiba 
lenne, ha a jelenlegi fejlesztési régiók 
közigazgatási hatásköröket kapnának, 
mert ezzel egyértelműen a megyék 
mozgástere szűkülne. Ugyanakkor úgy 
véljük, ebben a kérdésben mindenkép-
pen ki kell kérni a lakosság véleményét, 
nem dönthet a kormány úgy a régiók 
felosztásáról, hogy ne kérdezze meg a 
helyi közösségeket. Románia egyébként 
is több nemzetközi dokumentum aláírá-
sával vállalta azt, hogy figyelembe veszi 
egy-egy térség etnikai arányait. A Helyi 
Autonómiák Európai Chartájának 5-ik 
cikkelye például előírja, hogy a közigaz-
gatási egységek határainak módosítása-
kor az adott térségben élőket referendum 
révén meg kell kérdezni, a Kisebbségi 
Charta 16-ik cikkelye szerint pedig nem 
módosíthatják olyan módon a közigaz-
gatási egységek határait, hogy megvál-
tozzanak az etnikai arányok. A nemzeti 
közösségek álláspontját megkerülni nem 
szabad ebben a kérdésben. 

Kérdezett: Debreczeni Hajnalka
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PÜNKÖSDKOR JÉZUS JÖN FELÉD LÉLEKBEN

Régen egy dohányárudában tör-
tént a következő eset. Reggel, pon-
tosan 08:15-kor nyílik az ajtó és egy 
aktatáskás, idősebb férfi lép be rajta. 
Elővesz a zsebéből egy csomag cigaret-
tát, egyet a szájába tesz, odalép a falon 
égő gázlánghoz és rágyújt. Utána, mint 
aki szépen elintézte, amiért jött, eltávo-
zik. A következő napon újra pontosan 
08:15-kor ugyanaz az ember, ugyanaz-
zal az aktatáskával ugyanolyan módon 
tüzet vesz a gázlángból és távozik. A 
harmadik napon ismét megjelent, és 
így tovább a negyedik és az ötödik 
napon is, míg egyszer aztán a trafikos 
megsokallta és megkérdezte tőle, hogy 
mit óhajt. Mire az aktatáskás teljes 
nyugalommal kijelentette: „Köszönöm 
semmit, csak egy kis tüzet...".

Nem tudom, hogyan folytatódott 
azután a történet, de rögtön az jutott az 
eszembe, hogy ilyen „kuncsaftjai" az 
egyháznak is vannak! A keresztények 
között is vannak olyanok, akik csak 
azért mennek a templomba, hogy egy 
kis lángocskát vigyenek magukkal, 
csak egy kis tüzet akarnak, semmi 
mást... Karácsonykor elmennek egy 
kis melegségre, szilveszter este egy kis 
romantikáért, Nagypénteken egy kis 
áhítatos hangulatért, Húsvétkor egy kis 
optimizmusért. Ennyi az egész, amit 

igényelnek, amit magukkal visznek!
Isten ennél sokkal többet akar adni. 

Jézus, az egyház nagy tulajdonosa, a 
templomok gazdája, ennél sokkal-
sokkal többet kínál - mégcsak nem 
is megvételre, hanem ingyen! Isten 
nem ebből-abból a javaiból akar egy 
kicsit, egy szippantásnyit adni, hanem 
Ő önmagát akarja adni. 

Az emberi természet a végletekig 
átalakítható, és sok mindenre képes: 
képes arra, hogy megjavítsa önmagát, 
jóvátegyen bizonyos dolgokat, amiket 
elrontott. Erős akarattal sok mindent 
elérhet, le tud szokni szenvedélyekről, 
le tud gyűrni magában indulatokat, 
de egyre nem képes: nem tudja magát 
újjá szülni. Csak Isten, aki teremtett 
minket, képes minket újjá teremteni. 

És éppen ez a pünkösd csodája! 
Akik betelnek Szentlélekkel, azok kez-
denek más nyelven szólni, más indu-
lattal, érzéssel, cselekedettel, lelkü-
lettel élni és járni az emberek között! 
Mégpedig a Jézus indulatával, Jézus 
lelkületével, Jézus cselekedeteivel!

Mert a pünkösd azt jelenti, hogy 
Jézus jön feléd lélekben, láthatatlan, 
de valóságos szellemi kisugárzásban, 
és egyesül veled! És akkor hatalmába 
kerít valami olyan erő, ami nem belő-
lünk való: Jézus élete árad belénk! 

A Szentlélek az egyetlen hatalom a 
világon, Aki képes egy embert belül-
ről átformálni, újjászülni. És nézzétek, 
Isten azon az első pünkösdön rálehelte 
az Ő Lelkét a Földre. Most is itt leng 
körülöttünk, titokzatosan, mint a szél, 
és arra vár, hogy alkalmat adjunk 
neki arra, hogy belénk hatolhasson. 
Nekünk csak annyit kell tennünk, 
hogy kérjük!

Farkas Árpád plébános

Május l7-én, pénteken este 7 órakor kezdődik a szentmise a kegytemplomban, majd ezt követően egész éjszakán át tartó virrasztás 
kezdődik.
Május 18-án, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, este pedig 7 órakor lesznek a szentmisék a kegytemplomban. Az ünnepi búcsús szentmise 
a Hármashalom oltárnál 1230-kor kezdődik. Az ünnepi szónok nagyméltóságú és főtisztelendő dr. Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke. A kegytemplomban ezen a napon este 7 órakor pünkösdelőesti szentmise, majd reggelig 
tartó virrasztás lesz.
Május 19-én, vasárnap pünkösd napján a szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor 
lesznek.
Pünkösd másodnapján, hétfőn a szentmisék a kegytemplomban reggel 8-kor, fél 11-kor és este 7 órakor lesznek 

ADY ENDRE 
SzENt LéLEK üNNEPéRE

 
Mikor a basa-rózsák voltak itt
Fejedelmi virágok,
Loptunk idegen kertekből is
A templomért,
Hogy a templomban virágosan
Lássuk egymást,
Leányok, fiuk, nyugtalanok,
Mert csak a templomban
Ének, ima és beszéd mellett
Láttuk igazán egymást.

Hajh, Szent Lélek,
Be ifjú lehettél akkor
S az ákácok is ifjak lehettek:
Micsoda Pünkösdök voltak akkor.

Dehogy, a mai Pünkösdök
A szépek és igaziak.
Nem kell templom, minden templom
S ugy kiván a pünkösdi király,
Hogy tudja, mire vágyik,
Hogy tudja, zavarosból
Gyönyörűen kibontva,
Ki az, akit meztelenítve
Ujféle virágokkal
Tele és teleszór.
 
És sokkal szebb azóta
Az élet, a vágy és a lemondás is,
Mióta templom minden
S nem a pöf basa-rózsák,
Akácok, rózsák, semmik
Az igazi virágok,
Fejedelmi virágok.

Minden, minden és minden,
Templom, templom és templom,
Lyányok, lyányok és lyányok,
Szeretlek és szeretlek és szeretlek.

CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ PROGRAMJA

A KARCFALVI KERESZTALJA SZOMBATON , 18-ÁN REGGEL 5 ÓRAKOR INDUL A PLÉBÁNIA ELŐL.
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Május 12-én, vasárnap a nagymiséről távozó hívek örömmel nézték meg a plébánia előtti téren azt a gyö-
nyörű fotókiállítást, amelyet a Hargita Megyei Kulturális Központ a IV. Székelyföldi Napok keretében szervezett 
községünkben.

A nagyméretű pannókra nyomtatott fotók híven tükrözik a fotóművészek hozzáértését, munkásságát. A kiállítás 
községünkben történt megszervezésében szerepet játszott Ádám Gyula falus társunk is.

SzéKELyFöLd – EmbEREK - tÁJAK
 szabadtéri kortárs fotókiállítás

A KARCFALVI KERESZTALJA SZOMBATON , 18-ÁN REGGEL 5 ÓRAKOR INDUL A PLÉBÁNIA ELŐL.
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Április 19-21 között 
a karcfalvi iskola volt a 
házigazdája az Öveges 
József - Vermes Miklós 
fizikaversenyek erdélyi 
döntőjének. A verseny 
résztvevői VII-XI. 
osztályos tanulók 
voltak, akik tanáraik 
kíséretében érkez-
tek településünkre. A 
közel 100 résztvevő 
Nagyvárad, Szatmár, 
Zilah, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, 
Kézdivásárhely, 
Brassó,  i l le t ve 
Székelyudvarhely, 
Gyergyószentmiklós 
valamint Csíkszereda iskoláit kép-
viselték. A verseny hivatalos meg-
nyitójára szombaton reggel került 
sor a karcfalvi közbirtokosság dísz-
termében, ahol Kovács Ákos szakos 
tanfelügyelő illetve dr. Karácsony 
János a kolozsvári Babeş- Bolyai 
Tudományegyetem tanára, a ver-
senyszervező bizottság elnöke 
köszöntötte az egybegyűlteket. Az 
írásbeli versenyre 9-12 óra között 
került sor. A délelőtt során a kísérő 
tanárok meglátogathatták a csík-
szentdomokosi Márton Áron múze-
umot, a felújított karcfalvi erőd-
templomot, a műjégpályát, de bete-
kintést nyerhettek a gyapjúfeldol-
gozás titkaiba is. Az ebédszünetet 
követően, míg a dolgozatjavítások 

folytak, a 
versenyző 
diákoknak 
igyekeztünk 
bemutatni 
településün-
ket. A dél-
utáni sétát 
Macalík 
Ernő tanár 
úr Felcsík 
természeti és 
néprajzi jel-
legzetessé-
geiről tartott 
vetítettképes 
előadása tette 

teljesebbé, aki sajátos stílusában 
mutatta be 
a fiatalok-
nak, hogyan 
érdemes az 
élővilágra 
figyelni. Az 
eredmény-
hirdetésre 
késő dél-
után került 
sor, mely-
nek során 
oklevelet 
és jutalmat 
vehettek át 
a győztesek. 
A vacsorát 
megelőzte a 

csíkszenttamási Csonkatorony, ill. 
a Feneketlen tónál tett séta. A napot 
hangulatos táncház zárta, ahol fel-
csíki táncokat és népdalokat tanul-
hattak a résztvevők. Vendégeink 
nagyon jól érezték magukat 
Karcfalván, hosszú búcsúzkodást 
követően indultak haza vasárnap. 
Köszönettel tartozunk a kántor 
úrnak és a fúvószenekarnak, hogy 
előadásukkal megajándékozták a 
fizikusokat! Ugyanakkor nagyon 
hálásak vagyunk a karcfalvi 
közbirtokosságnak, valamint a 
Polgármesteri Hivatalnak és nem 
utolsósorban azon szülőknek, akik 
hozzájárultak a rendezvény sike-

réhez! Köszönjük 
Bőjte Mária kollega-
nőnknek, hogy fel-
vállalta e rendezvény 
megszervezését! 
Nagyszerű tapaszta-
lat volt számunkra, 
hogy iskolánk közös 
munkával, összefo-
gással erdélyi szintű 
rendezvénynek adha-
tott otthont! 

Kelemen 
Erzsébet

RANGoS FIzIKA tANtÁRGyVERSENy ISKoLÁNKbAN
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Ebben az évben ismét megrendezésre került a 18 
évesek bálja április 27- én. Karcfalváról és Jenőfalváról 
összesen 40- en voltunk, akik az 1995-ös évben szület-
tünk. A szervezkedésnek már februárban nekifogtunk, 
s minden hétvégén tartottunk egy táncpróbát, az utolsó 
hetekben már minden nap összeültünk, termet díszítet-
tünk, takarítottunk. A próbák jól teltek, szórakoztunk, 

nevetgéltünk, persze akadtak nézeteltérések, de min-
dent megoldottunk. A bál napján a tiszteletünkre tartott 
szentmisén vettünk részt, utána közösen vacsoráztunk, 
és kezdődött is a bál, ami nagyon jól telt, sokan is vol-
tak, ahol mindenki jól mulatott. A bejött pénzből egy 
kirándulást is szervezünk a nyár folyamán.

Gábor Szidónia

ÚJAbb KoRoSztÁLy LEtt NAGyKoRÚ

Ágoston Erika, Ágoston István, Ambrus Csaba, Antal 
Etelka, Babos Erzsébet, Bács (Szilvási) Erika Mária, Bálint 
Mária, Bálint Sándor, Barabás (Vaslabán) Katalin, Bartalis 
Attila, Bartalis Eszti, Bartalis Károly, Becze Antal, Both 
Levente, Simon Elena, Daczó Tibor, Farkas (Biró) Hajnal, 
Fazakas Hajni, Gegő Tibor (+), Gidró 
Ervin -  Levente, Gidró (Ambrus) 
Ibolya, Gidró Tibor, Hajdú Zoltán, 
Jakab (Szász) Tünde – Mária, Kába 
József (+), Kába László, Kába Teréz, 
Karda (Szőcs) Anna Gabriella, Karda 
(Juhos) Olga Krisztina, Karda László, 
Karda Zsófia, Katona János, Kedves 
Attila, Kedves (Búzási) Éva, Kedves 
(Antal) Piroska, Kelemen (Czira) 
Ágnes, Koncz Judith, Kopacz Attila, 
Koszti (Boér) Gyöngyike, Kovács 
László, Lőrinczi Mátéfi Zoltán, 
Lukács Judith, Mákszem János, 
Márton László, Márton Zoltán, 
Mészáros Zoltán, Nagy Piroska, Péter 
Edit, Péter (Egyed) Erzsébet, Puskás 
(Biró) Éva, Sinka Árpád, Sinka 
Zoltán, Simon (Bálint) Piroska, Süket 

Ildikó, Szabó Rozália, Szabó Zoltán, Szécsi József, Székely 
(Lászlófy) Kinga, Székely László, Szentes (Albert) Gizella, 
Szopos (László) Aranka, Szopos Ibolya, Szopos Orsolya, 
Vízi Lóránd, Vízi (Lukács) Matild, Vízi Tibor, Zerkula 
(Straff) Aranka.

40 éVES KoRtÁRStALÁLKozó 2013
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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, 

tudomÁNy éS HELytÁLLÁS KISEbbSéGbEN

A közelmúltban egy hasznos 
könyvbemutatón vehettünk 
részt a karcfalvi Művelődési 

Otthonban, ahol Balás András, az 
Amerikai Egyesült Államokban élő 
hazánkfia röviden ismertette a Tudomány 
és helytállás című könyvét.

 Jogosan nevezhető a szerző 
hazánkfiának, hisz tudni kell róla, 
hogy ősei Jenőfalváról származ-
nak, akik később Gyergyóremetére 
és Gyergyószentmiklósra kerülve az 
ottani őshonos családok közé tartoztak. 
Családfája az 16oo-as évekre vezethető 
vissza, és leszármazottai az évszáza-
dok folyamán jelentős szerepet töltöttek 
be mind a székelyföldön, mind pedig a 
nagyvilágban történt politikai-társadalmi 
eseményekben.

 A szerző könyvében jelentős 
teret szentel a történelem sodrásába 
került családjának, amelyen keresztül 
rámutat, hogy a tudomány az a terület, 
ahol a székelység és más kisebbség-
ben élő nemzetek a leghatékonyabban 
érvényesülhetnek. Példaként említi 
többek között apai nagyapját, Balás 
Eleket, aki az első egyetemet végzett 
ember volt a családból. Nagyapja a 
csíksomlyói gimnáziumban  fejezte 
be tanulmányait, majd Kolozsváron 
jogi diplomát szerzett. Édesapja, 
Balás Gábor Gyergyószentmiklósón 
született, de szüleivel hat éves korától 
Budapesten élt, főiskolai tanulmányo-
kat végzett és közismert személyiség lett 
belőle. E könyv szerzője már Budapesten 
született, ahol tanulmányait is végezte, 
majd 1988-ban egyetemi ösztöndíjasként 
került ki Amerikába. Ott pályája gyorsan 

ívelt fölfelé, két doktori címet szerzett az 
orvos-matematikai és az egészségügyi 
informatika területén.

 Kutatási eredményei nagy nép-
szerűségnek örvendenek tudományos és 
politikai körökben egyaránt. Jelenleg a 
Georgiai Orvostudományi Egyetem pro-
fesszora, dékánja, és tagja az Amerikai 
Informatikai és Orvostudományi 
Kollégiumnak, valamint az Európai 
Tudományos Akadémiának. Dolgozott az 
Egyesült Államok szenátusában is, ahol 
közegészségügyi és biztonsági ügyekkel 
foglakozott. Nevéhez fűződik a Székely 
Előfutár Alapítvány, majd ennek jog-
utódja, az Előfutár Szövetség létrehozása, 
amely bizonyos feltételek mellett ösztön-
díjakat ad tehetséges székelyföldi és más 
kisebbségben élő fiataloknak.

 A szerző könyvében részle-
tesen taglalja a székelység évszázados 
küzdelmét, hangsúlyozva a kiváltsága-
iktól megfosztott közszékelyek harcát a 
fejedelmek és a székely nemesek ellen, 
rámutatva  azokra az okokra, amelyek 
sokszor a székelyt a székely ellen fordí-
totta egymással szembe. Egy ilyen ese-
mény, amit mi, felcsíkiak is ismerünk 
– de nem eléggé -, a Báthory András 
bíboros-fejedelem pásztorbükki megy-
gyilkolásának okai és körülményei. A 
szerző könyvében világossá teszi, hogy 
az akkori cselekményeket vizsgálva olyan 

következtetésekre lehet jutni, amelyek 
teljesen ellentétesek a közhiedelemmel 
szemben.  Így háttérbe szorultak azok a 
valós okok, amelyek kiváltották a köz-
székelyek felháborodását az éppen akkor 
uralkodó bíboros-fejedelemmel és az őt 
támogató nemesekkel szemben. Különben 

is a székelyek a Báthory családból kikerült 
fejedelmekkel sosem voltak megelégedve. 
A pásztorbükki esemény előzménye, hogy 
a Habsburg király bíztatására a havasal-
földi Mihály vajda – akinek táborába a 
szabadságot tőle váró székelyek tömege-
sen jelentkeztek -, 1599 október 28.-án 
támadást indított Báthory András erdé-
lyi fejedelem hadseregével szemben. A 
fejedelem, látva a Szászszeben melletti 
csata számára kedvezőtlen kimenetelét, 
nem várta meg annak végét, és egy kis 
csapatával, valamint az ott lévő székely 
főembereivel együtt Csíkszéken keresztül 
Moldovába akart menekülni. A visszavo-
nuló csapat tagjai között volt a szenttamási 
Lázár Farkas nemesember is, aki a helyi 
és környékbeli közszékelyeket erőszakos 
módon jobbágysorsba juttatta. A felkelők 
Balás Mihály és Nagy Kristály (Kerestel) 
András vezetésével a még megmaradt 
menekülő csapatra rátámadtak, szétverték 
és akit értek, közöttük Báthory Andrást, 
valamint Lázár Farkast is legyilkolták. 
Mindezt később, mellőzve az eseményt 
kiváltó okokat, a vallási értelmezés a 
figyelmet csak a gyilkosságra irányította, 
amelynek áldozata a bíboros-fejedelem 
volt. Az ekkor történt cselekmény megíté-
lését az utókor többféleképpen értelmezi, 
azonban tény, hogy ettől az eseménytől jó 
ideig megszűnt a székely nép szabadság-
jogainak korlátozása.

 A fent említett epizód 
csak egy kis része annak, amit a 
szerző érzékeltetni akar a székely 
helytállásról, a hagyományok tisz-
teletéről. A mai világra szóló üze-
netként fogalmazza meg, hogy a 
székely küldetés nemcsak magun-
kért, de másokért is küzdelem kell 
legyen, ami az egyéni kötelezettség-
vállalásban nyilvánulhat meg leg-
jobban. Amint vallja a szerző: „Ez a 
könyv azért készült, hogy a világon 
mindenki, aki nem annak született, 
székely akarjon lenni legalább egy 

napra évente. Ha pedig az év minden többi 
napjára felfedez más kisebbségeket is és 
ezek jogát az egyenlő esélyekre, akkor 
igazán elértük legfontosabb célunkat.” 
Minden bizonnyal, a szerző ebből jelesre 
vizsgázott, példát mutatva az elkövetkező 
székely generációnak. 
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A hagyományokhoz híven, az 
idén is megjelent a Csíkszeredai 
Márton Áron Gimnázium 

Évkönyve a 2o11-2o12. tanévről.
 A szerkesztők, mint mindig, igé-

nyesen állították össze a kiadványt, tájé-
koztatva az olvasókat az iskolában történt 
eseményekről, a tanárok, diákok eredmé-
nyes munkájáról. Gondolom, jóleső érzés-
sel tanulmányozzák e könyvet mindazok, 
akik egykor e híres Alma Mater falai között 
tanultak, vagyis a mostani diákok szülei, 
nagyszülei. Ugyanakkor büszkék lehetnek 
azok a tanulók is, akik a különböző verse-
nyeken elért eredményeikkel öregbítették 
iskolájuk hírnevét, megörökítve mindezt a 
sorozatokban megjelent évkönyvekben. Természetesen, ebből 
a karcfalvi, jenőfalvi gimnazisták is kivették részüket, és 

tanulmányi eredményeikkel bizonyították 
létjogosultságukat az intézményben, mint 
például Balázs Levente, Márton Kamilla, 
Sándor Izolda, Vízi Xénia, Kovács Nóra, 
Jancsó Renáta, Gábor Szidónia, Kelemen 
Kinga, Gyenge Tamás, Gábor Andrea, 
Márton Katinka, Bartalis Réka, Kelemen 
Tamás és még sokan mások.

 A könyv terjedelme közel 3oo 
oldal, amelyben a szerkesztők külön feje-
zetekben csoportosították a tanulmányi és 
vizsgaeredményeket, a tanulók tehetség-
gondozását, a tanárok, diákok tudományos 
tevékenységét, a ballagásokat és a sok éves 
érettségi találkozók megható eseményeit 
stb. Szabadidőnkben érdemes többször 

belenézni és az érdekelt részeket elolvasni. (Németh Sz.)

ÚJAbb éVKöNyV A CSÍKSzEREdAI GImNÁzIumRóL

2013. január 30-án került sor a Felcsík 
Kistérségi Társulás éves beszámoló köz-
gyűlésére Karcfalván, ahol részt vettek a 
térség polgármesterei, alpolgármesterei, 
helyi tanácsosai, valamint a közbirtokos-
ságok elnökei.

Hargita megye tanácsa részéről 
Borboly Csaba elnök valamint Becze 
István és Szentes Antal megyei tanácso-
sok vettek részt.

A közgyűlésen jelen volt Bányai 
Gábor, Bács-Kiskun megye tanácsá-
nak elnöke, amely Hargita megye egyik 
testvérmegyéje.

A közgyűlés után a két megye elnöke 
Gábor Tibor polgármester meghívására 
ellátogatott a Felcsíki Műjégpályára.

A látogatás alkalmával 
Bányai Gábor elmondta, hogy 
nagyon nagy lehetőség tud 
lenni egy ilyen jégcsarnok a 
térség számára, ha megfelelően 
ki van használva.

Borboly Csaba elnök a 
megyei önkormányzat részéről 
további támogatásról tett ígére-
tet, és felkérte Becze István és 
Szentes Antal megyei tanácso-
sokat, hogy nyújtsák be határo-
zattervezetüket a legközelebbi 
tanácsülésre, a Csíki Jégkorong 
Önkormányzati Fejlesztési 

Társuláshoz való csatlakozáshoz.
A műjégpálya jelenlegi működte-

tője a Csíki Jégkorong Önkormányzati 
Fejlesztési Társulás, amelynek tagjai 
a nyolc felcsíki község. A két tanácsos 
előterjesztésére Hargita Megye Tanácsa 
április havi ülésén a 84/2013 számú 
tanácshatározattal a testület egyhangúlag 
megszavazta a csatlakozást, így elmond-
hatjuk, hogy most már Felcsík térség 
minden községe, valamint Csíkszereda 
Önkormányzata után a megyei tanács is 
támogatja a műjégpálya működtetését.

Szentes Antal
megyei tanácsos

ÁLLÁSFOGLALÁS
Az RMDSz KARCfAlvA KözSégi 
SzeRvezeTe MegDöbbenéSSel 
éS SAjnálATTAl veSzi TuDoMá-
Sul A Megyei TAnáCS elnöKéneK 
,boRboly CSAbánAK MegHuRCol-
TATáSáT éS váD Alá HelyezéSéT. 
A TAnáCSelnöK – iSMeReTeinK 
TuDATábAn – MinDig A KözöSSég 
éRDeKében végezTe MunKájáT, 
eRőfeSzíTéSeiT, SegíTSégéT KözSé-
günK TAgjAi iS MeSSzeMenően 
éRTéKeliK.

bízunK benne, Hogy áRTATlAnSá-
gáT bizonyíTvA TovábbRA iS fel-
eMelT fővel iRányíTjA A TAnáCS 
MunKájáT éS gonDjáT viSeli A 
Megyében Dolgozó eMbeReKneK.

ÚJAbb CSAtLAKozó A PÁLyA műKödtEtéSéHEz
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Nyaralási szezon kezdetén, pár 
jó tanács nyaralni indulóknak, 
főleg ha kisgyerekkel, vagy 

méginkább csecsemővel indulnak útnak. 
Utazás alatt váratlanul is felléphetnek 
betegségek. Ezek egyrésze enyhe átme-
neti rosszullét, szinte magátol gyógyul, 
más esetben viszont érdemes komolyan 
venni a tüneteket.

Beteg gyerekkel, ha lehet, ne indul-
junk útnak. Ha semmi áron nem lehet 
visszamondani az utazást, keressük meg 
az orvost és csak vizsgálat után, a kezelés 
beállítása után döntsünk az utazásról, az 
utazás folytatásáról. Az utazások alatt a 

leggyakoribb betegség a hasmenés. Ez 
főként akkor várható, ha jelentős különb-
ség van az éghajlatban, szociális és higi-
énikus körülményekben.

A hasmenéshez esetenként láz, görcs, 
és hányinger társul. A betegek zöme 
szimpla diétával spontán gyógyul 3-4 nap 
alatt, míg kb. 10% -uknál ennél tovább tart 
és komolyabb kezelést igényel. A beteg-

séget 80% -ban baktéri-
umok okozzák, de néha 
járulékos tényező lehet a 
szokatlan étel vagy ital, 
illetve ennek elkészítési 
módja. A bajt tetézheti a 
bélflóraváltozás, esetleg 
párhuzamos vírus-fertő-
zés. Az általános megelő-
zésben a fő tényező, a fer-
tőzési lánc megszakítása, 
azaz annak megakadályo-
zása, hogy a széklettel ter-

jedő kórokozó szájon át újra a szervezetbe 
kerüljön (kézmosás).

Az enterális fertőzések gyógyítása 
kórokozótól függően eltérő lehet. Minden 
esetben cukros, sós oldat bőséges bevitele 
hasznos lehet, ezért vigyünk magunkkal 

orális rehidratáló portasakokat.
Elhúzódó, vagy kiszáradással fenye-

gető korkép esetén szakorvoshoz kell 
fordulni. Antibiotikum  használatát 
szintén orvosi javaslatra szabad csak 
alkalmazni.

 Ugyancsak gyakori kellemetlenséget 
okozhat a nem megfelelően alkalmazott 
napozás, napszúrás ellen a legjobb a meg-
előzés. Ezt megfelelően megválasztott 
ruhanemű, magas faktorszámú napola-
jok, kenőcsők alkalmazásával érhetjük 
el. Egy év alatti csecsemőt tilos direkt 
napfény hatásának kitenni. Folyamatos 
többszöri ásványvíz fogyasztása tenger-
parton, meleg égövön kötelező. Rohanó 
világunkban gyakran utazunk repülővel. 
Ha csecsemővel, kisgyerekkel orrdugu-
lással vagy náthás állapotban vagyunk 
kénytelenek felszállni, vigyünk magunk-
kal az életkornak megfelelő orrcseppet. 
Ez segíti a kiegyenlítődést le és felszállás 
alatt. Hosszabb utazáskor minden fontos 
gyógyszert vigyünk magunkkal. Szükség 
esetén kitöltött receptek is jó szolgálatot 
tehetnek.

dr. Waczel Attila,
főorvos

mIRE FIGyELJüNK, HA GyEREKKEL utAzuNK

A Hargita Népe május 8-i, szerdai számában olvasható 
Forró-Erős Gyöngyi írása, aki a kígyómarásokkal 
kapcsolatban beszélget el orvosokkal és biológusok-

kal. A téma időszerű, minket is érdekel, ezért idézünk néhány 
mondatot belőle.

 „A legtöbb sérült nem tudja, milyen kígyó marta meg, 
és jobb is, ha a baleset után nem a kígyó keresésével telik az 
idő, hanem azzal, hogy az illető mihamarabb kórházba jus-
son – fogalmazott dr. Péter Szilárd, a megyei mentőszolgálat 
vezetője. Mert ha a harapás után  nyomban nem is, de fokoza-
tosan jelentkezhetnek az olyan tünetek, mint a fájdalom, a rossz 
közérzet, szédülés vagy akár torokszorítás is, ezért az áldozat 
föltétlenül szakorvosi ellátást, megfigyelést igényel.(…) Érdemes 
tehát fokozottan figyelni kirándulás közben, jó kerülni a köves 
helyeket, ahol a nap megütközik, hiszen ezeket a hidegvérű 
állatok igen kedvelik, gyakran sütkéreznek a felhevült köveken.
(…) A kígyómarásos beteg  mindenképpen szakorvosi ellátást, 
megfigyelést igényel, de ha éppen távol van a kórháztól, elsőse-
gélyként alkalmazható a szorítókötés, amelyet húszpercenként  
fel kell lazítani, illetve a seb kiszívása. Ezt a műveletet viszont 
csak olyan személy végezheti, akinek szájnyálkahártyáján nincs 
semmiféle sérülés…

 - A kígyómarás mindig emberi hiba vagy figyelmet-
lenség következménye – állítja Demeter László biológus.(…) 

-A kígyó csak akkor mar, ha megpróbálják megfogni, vagy 
figyelmetlenségből rálépnek – állítja a biológus. (…) Egyetért 
ezzel a kijelentéssel Dávid András gyógyszerész is, aki éveken 
át foglalkozott kígyókkal, közöttük óriáskígyókkal is. (Bár a 
kígyók nem hallanak, igen jól érzékelik az emberi léptek okozta 
földrezgéseket, és ha tehetik, elmenekülnek az ember útjából. 
Csak akkor marnak, ha sarokba szorítva érzik magukat, és 
védekezni kényszerülnek, állítja Dávid András. Ajánlott egy jó 
módszert is a kígyómarás megelőzésére: soha ne papucsban vagy 
más, nyitott lábbeliben járjunk a természetben, hanem száras 
túracipőben – ez nemcsak a bokaízületet védi a kificamodástól, 
hanem a kígyómarás ellen is védelmet nyújt.” (Németh Sz)

böNGéSzdE
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tEStéPÍtŐ SzARVASmARHÁK

A képen látható bika és társai 
lettek az apukái sok-sok fel-
csíki borjúnak, mindezt az 

egyre gyakoribb mesterséges megtermé-
kenyítéseknek köszönhetően.  A robusz-
tus állat nem más, mint a Fehér-kék belga 
elnevezésű húsmarha. Ahogy a neve is 
mutatja igen tetszetős fehér alapon apró 
kék foltokkal csipkézett szőrzete nem-
rég még érdekességnek számított a helyi 
istállókban, mára viszont gyakori a helyi 
gazdaságokban. Nem csoda, hogy ekkora 
népszerűségre tett szert, hisz majdnem 
kétszer olyan gyorsan növekszik, mint 
egy hasonló korú tejtermelésre speciali-
zált borjú. Mindezt genetikai adottságá-
nak és nem a szteroidoknak vagy gén-
manipulációnak köszönheti. A nemesítés 
során mindig a legnagyobb izomtömeggel 

rendelkező állatokat használták tovább-
tenyésztésre mind a tehenek, mind pedig 
a bikák részéről. Így az utódokra egyre 
nagyobb és nagyobb izomzat lett jellemző. 
Ehhez a tenyésztési módszerhez persze 
elengedhetetlen a mesterséges terméke-
nyítés. Amint a mellékelt képeken is lát-
ható ezt a fajtát a dupla izomzat jellemzi, 
ami valójában nem azt jelenti, hogy min-
den izomból kettő van. Az izmok száma 
ugyanis megegyezik a többi szarvas-
marhafajtáéval, a különbség azok minő-
ségében van. Extrém méretű izomzatuk 
mögött pedig a genetika áll, mára ők lettek 
a világ legizmosabb húsmarha fajtái.

 A felénk előforduló fajták bármelyi-
kével keresztezve a húsformákat, a vágási 
százalékot, a színhústartalmat jelentősen 
növeli, csökkenti viszont a zsír és csont 

arányát. 
A színhús 
aránya a 
csontos 
húsban 
– a szok-
ványos 
66-71%-
kal szem-
ben – 
75-80%; 
a csont 

13-15%, az izmok közötti faggyú pedig 
mindössze 4-6%. Ez utóbbi más fajták-
ban 10%.

Fejlődésük fiatal korban nagyon 
gyors, majd lelassul, teljes kifejlettségét 
5 éves korára éri el, ekkorra a tehenek 
súlya 700-800 kg, míg a bikáké 1300-1600 
kg. 120 naposan eléri a 210 kg-ot, a napi 
súlygyarapodás 1658 g. Tejtermeléssel 
nem jeleskednek, egy ilyen tehén teje 
csak borja felnevelésére elegendő, tiszta 
vérű állományban pedig borzasztó nagy 
a nehézellések száma, belga kék farmokon 
a legtöbb tehén 5-6 császármetszésen is 
átesik. A nehéz ellés a tehén anatómiai 
sajátosságainak és nem a borjú méretei-
nek tudható be, így bármilyen más fajta 
könnyen megelli a belga ivadékot.

Dr. Antal Lilla,
körzeti állatorvos

Mint ahogy azt mindannyian 
tapasztalhatjuk, a nagyáruhá-
zak terjedésével párhuzamosan 

nő a szemét mennyisége is mind az Olt 
folyó mentén, a községben, de a mezőre 
vezető utak mentén is. Sokat gondolkod-
tunk a probléma megoldásán, annál is 
inkább, mivel a sok műanyagpalack és 
sörösdoboz mind újrahasznosítható, tehát 
pénzt ér. Így született meg az az ötlet, 
amelyet június 1-től fogunk alkalmazni, 
és amely jó megoldásnak tűnik az eldobált 
szemét mennyiségének csökkentésére, de 
a község lakói is jól járhatnak vele. 
 Miről is van szó? A fent említett 

dátumtól a Polgármesteri Hivatal udva-
rán egy szelektív hulladékgyűjtőt fogunk 
kiképezni, ahová a lakók minden hét 
csütörtökén behozhatják különválogatott 
szemetüket. Minden behozott szemét 
mérlegre kerül, és az illető személy neve 
után lesz vezetve a behozott mennyiség. 
Az év végén mindenkinek összesítjük a 
behozott hulladékmennyiségét, és az így 
kapott pénzértéket beleszámoljuk a követ-
kező évi szemétadójába. A hulladékot egy 
erre a célra szakosodott cég szállítja el 
Karcfalváról. 
 A következő újrahasznosítható 
hulladékok lesznek gyűjtve: 

 Karton, papír, makulatúra (mind-
három külön gyűjtve) - 0,15 ron/kg, PET 
palack (flakon)-0,50 ron/kg, műanyag 
gyümölcsösláda, italosrács - 0,80 ron/
kg, alumínium sörösdoboz - 1,50 ron/
kg, egyéb fém sörösdoboz, konzervesdo-
boz - 0,40 ron/kg, elektronikai hulladék 
- 0,10 ron/kg, üveg - ellenérték nélkül 
átveszik.
 Reméljük, hogy ennek a gyűj-
tésnek az alkalmazásával csökkeni fog a 
szemét szétdobálása a község területén.

Polgármesteri Hivatal

ÚJ mEGoLdÁS A SzEmEtELéS mEGFéKEzéSéRE
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A 7határ gazdaoldal és a Sapientia EMTE közös szervezésében tartott első Csíki Magbörze adott ihle-
tet az I. Madarasi Kertésznap megszervezéséhez. A Csíkmadarasi Önkormányzat, a Felcsík Kistérségi 
Társulás a MAIÉRT egyesület és a 7határ gazdaportál közös szervezésében tartott Kertésznapra azokat 

a gazdákat, gazdasszonyokat és fiatalokat vártuk, 
akik érdekeltek a háztáji gazdálkodásban. 

Hogyan fogunk neki a talaj előkészítésének, 
hogyan lesz a magból palánta, mit kell tenni miután 
növekedni kezdenek? – ilyen és hasonló kérdésekre 
kaphattunk választ a szakmai előadások során. 
Gyakorlott gazdák beszéltek a zöldségtermesztés-
ről, takarmánynövények kiválasztásáról, a gyümölcsfák gondozásáról, 
a gyógynövényekről. Külön hallhattunk előadást a fekete ribizliről, amit 
úgy emlegettünk, hogy a „kerti gyémánt”.  A bemutatók alatt jól körvo-
nalozódott a gazdák gondolkodása, mentalitása is. Az is kiderült, hogy 
nem minden esetben szükséges a tenger nagyságú terület ahhoz, hogy 
eredményeket lehessen felmutatni.

A kertésznap jó alkalom volt arra, hogy a gazdák találkozhassanak és bemutassák, megosszák egymással tapasztalata-
ikat. Aki pedig nem akart üres kézzel távozni, annak az előadásokkal párhuzamosan megtartott vásár felhozatalából volt 
lehetősége válogatni. A magok és hagymák mellett gyümölcsfákat, cserjéket és kerti eszközöket is lehetett vásárolni. 

A rendevényen közel 100 személy fordult meg, ami bíztatást ad a folyatáshoz. 

Utánpótlás nevelés, vagyis  Terkő  Kupa és Jégtörő kupa U8-as és U10-es korosztálynak
“Talán nem is az számít, hogy nyerünk vagy éppen vesztünk, még az se fontos, hogy jók vagyunk! Egyedül az számít, 

hogy játszunk-e?” Sport és család? Jégkorong és gyermek? Nehéz kérdés! A jó szülő-gyermek viszony az alapja a gyermek 
jövőbeli életének. Mondhatjuk olyan fontos ez, mint egy épületnek a szilárd és erős alap. Egy ilyen erős alapra építhető fel 
egy esetleges sportolói karrier alakulása. Ezt a folyamatot ideális esetben a szülő támogathatja, de nem forszírozhatja a saját 
vágyai által hajtva. A játékos, az edző és a szülő hármas szoros és őszinte együttműködése szükséges ahhoz, hogy valóban 
kiemelkedő eredmény szülessen, vagy a "másik" oldalról nézve a gyermek személyiség fejlődése értékes lehessen. 

Felcsíkon komolyan vesszük a jégkorongot, Mi sem bizonyítja ezt jobban mint a januárban megrendezett Terkő kupa, 
amelyen  220, majd a márciusban tartott Jégtörő kupa, amelyen 230 gyermek öltötte magára csapata mezét harcolva a győ-
zelemért. Ugyan tudjuk, hogy ebben a korosztályban nem jegyzik az eredményt és megengedett, hogy lányok is játszhatnak 
a csapatban, azért a gyermek számára a legnagyobb öröm, ha gólt üthet és nyerhet.

A főként szülők által támogatott két tornán nem csak Felcsík településeiről érkeztek csapatok, hanem képviseltette magát 
Csíkszentimre, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Brassó és Suceava is. Reméjük a gyermek látszám 
évről évre csak nőni fog, ehhez viszont elengedhetetlen a szülői támogatás. Azt gondolom, hogy ma már sem az edzői, 
sem a szülői tekintély öncélúan nem juttathatja el a játékosát, a gyermekét a nemzetközi szintre. Kiemelkedően fontos a 
gyermek tehetsége, a vele foglalkozó edző alkalmassága, de a játékossá válás folyamatában szinte döntő a szülő pozitív, 
segítő hozzáállása, a gyermeket támogató (és nem számon kérő!) szülői magatartás.

SzEmELVéNyEK A FELCSÍK KIStéRSéGI tÁRSuLÁS 
muNKÁJÁbóL

(folytatás a 11. oldalon)

Kertésznap Madarason
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Önkormányzati Jégkorong Torna

Az évente meg- szervezésre kerülő 
őnkormányzati jégko- rong torna idén három 
csapatra bővült, ugyanis a Gyergyói medence 
önkormányzatai is szí- vesen fogadták meg-
hívásunkat, így a torna is színvonalasabbá vált. 
Az április 7-én, vasár- nap délután a három 
csapat, összesen 42 játékosa lépett jégre, 
minden csapat két mér- kőzést játszodt. 

Célunk a rendez- vénnyel az általános 
megméretetésen túl a csíkszéki, és gyer-
gyószéki térségek koor- dinációjának kezde-
ményezése, az önkor- mányzatok közötti 
kapcsolatok erősítése. 

A résztvevő játékoso- kat emléklappal díjaz-
tuk, amelyet a Felcsík Kistérségi Társulás 
Elnöke – Gábor Tibor, és a Csíki Jégkorong 
ÖFT elnöke – Bőjte Csongor nyújtottak 
át.

Kerekasztal beszélgetés a felcsíki ifjúsági szervezetekkel
Ha jobban szemügyre vesszük azt a tényt, hogy azon települések rendezvényei, eseményei színesebbek és színvonala-

sabbak, amelyek mögött ott van a civil erő, az önkéntes munka  akkor elmondhatjuk, hogy nem minden felcsíki település 
áll egyformán. Vannak települések, ahol keményen szervezett formában zajlik a civil élet, máshol pedig most sarjadzik 
újra. Az utóbbi  esetben egy település szintű rendezvény lebonyolítása teljes egészében az Önkormányzatra hárul. 

Ez nem minden esetben köny- nyű, mert tegyük fel ahhoz, 
hogy pályázati támogatást sze- rezzünk a rendezvényekre, 
egyesületi jogi forma szüksé- geltetik. A pályázatot is meg 
kell írni, aztán jön a lebonyolí- tás, majd az elszámolás, és, 
hogy hatákonyak legyünk  több pályázatot is letehetünk több 
helyre. Mindez csak úgy lehetsé- ges, ha van civil erő, aki segít a 
megvalósításban. 

Április folyamán, egész pon- tosan 26.-án pénteken délután 
a felcsíki ifjúsági szervezetekkel folytattunk kerekasztal beszél-
getést. Azzal a célall hívtuk össze a találkozót, hogy szorgalmaz-
zuk a szervezetek közötti kom- munikációt, segítve ezáltal új 
ifjusági szervezetek megalakulá- sát. Ugyanakkor rávilágítottunk 
olyan problémákra mint a közös- ségi akciók hiánya, gondolva itt 
a település arculatának javításá- hoz való hozzájárulás(parkok, 
közterek rendbetétele, tisztán tartása), önkéntesség, közös 
kirándulások szervezése, turis- tautak festése.

A találkozón minden telepü- lésből 3-4 személy vett részt. A 
Madéfalvi Ifjusági Kezdeményezés képes prezentációval  számolt be az évi tevékenységéről, így láthattuk, hogy évente 
több saját rendezvényt bonyolítanak le ugyanakkor társszervezőként is jelen vannak minden rendezvényen. 

Látva egy aktív szervezet tevékenységét a jelen lévő fiatalok lendületet kaptak és sorra beszéltek elképzeléseikről, 
megvalósításaikról. 

Bízunk benne, hogy a lendület nem fog alábbhagyni, a beszélgetés végével egyetértettünk, hogy folytatni kell a talál-
kozást és abban maradtunk, hogy a következőben Homrodfürdőre megyünk egy egész napos csapatépítő tréningre.

Süket Zsombor,
térségmenedzser

(folytatás a 10. oldalról)

 Községünkben nem sokan tudják, hogy e hónap 11-én a Kedves Tamás cigánykúti gazdaságában 
a Székely Sajtkészítők Kézműves Egyesülete által vásárolt eszközöket és felszereléseket vehettek át az 
egyesület tagjai. A több mint 51000 lej értékű beruházásból inox edényeket, Hargita sajtformákat, tej-
hőmérőket, tejszeparátort stb. vásároltak, amelyhez a megyei tanács Vidékfejlesztési Egyesülete közel 
20000 lejjel járult hozzá. A szóban forgó eszközöket Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és 
Márton István, a Vidékfejlesztési Egyesület igazgatója adta át a jelenlévő szakembereknek. (N.SZ.)

ISmét CIGÁNyKÚt Az ELŐtéRbEN
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ÍGy ÍRtAK KARCFALVÁRóL

Testvértelepülésünkön, a magyarországi Fertőrákos Község Önkormányzatának tájékoztatójában emlékeztek visz-
sza a múlt évben községünkben járt elöljárók élményeire.

Látogatás Karcfalván

Testvértelepülésünk meghívásának eleget téve augusztus 11-16. között 5 fős delegációval látogattunk el Erdélybe, 
Csíkkarcfalvára a XII. Nagyboldogasszony Napok rendezvényre. A faluban  ekkor van a búcsú. Nagyon örültek 
annak, hogy küldöttség érkezett Fertőrákosról is erre a jeles eseményre, mert így első alkalommal fordult elő, hogy 
mind a 4 testvértelepülés képviseltette magát. A polgármesteri hivatalban ünnepi tanácsülésen vettünk részt. Nagy 
hatással volt ránk az ünnepélyes szent mise, amire messze földről is hazalátogattak a karcfalviak. Megtisztelte jelen-
létével az ünnepséget Kelemen Hunor Csíkkarcfalva szülötte, az RMDSZ elnöke és Tánczos Barna a csíki körzet 
szenátor jelöltje, a Román Jégkorong Szövetség elnöke is. Voltak sportesemények, fotókiállítás, fiatal festőművészek 
kiállítása. Jártunk Mózesék manufaktúrájában, ahol megláthattuk, hogyan készülnek a gyönyörű szőnyegek, terítők, 
ágyneműk és viseletek. A délutáni műsorban fellépő gyönyörű táncos gyerekeknek-fiataloknak és a fantasztikus 
fúvószenekarnak óriási sikere volt. Az esti bálban mi is táncra perdültünk. A hivatalos programon kívül a környék 
szépségeivel ismerkedtünk meg közös kiránduláson. Az itt töltött napok alatt ismét megtapasztaltuk a csíki magyar 
barátaink szeretetét. Királyi fogadásban és ellátásban részesültünk, az utolérhetetlen ,,tőtelékes káposztát’’ még most 
is emlegetjük. Remélem, hogy 2013-ban Fertőrákoson ők is jól fogják érezni magukat.

                                                                                                Baltigh Márta polgármester 
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A mellékelt kép 1957 
Virágvasárnapján 
készült, karcfalvi-
jenőfalvi korabeli 
lányokról és fiúkról, 
többek között Gidró 
Irma, Bálint Veroni-
ka, Gidró Irén, Szőcs 
Vilmos, Kosza Albert, 
Antal András, Vízi 
János és mások.
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KözömböSSéG, VAGy…?
Jegyzet

 A világ sok vallása tartalmaz 
előírásokat az étel elkészítésével kap-
csolatban, de bizonyos ételek gyak-
ran tiltottak. Így ezek az előírások 
sok ember étrendjét befolyásolják. A 
muzulmánok és zsidók nem fogyaszta-
nak sertéshúst. Az előírásoknak megfe-
lelően azonban készítenek húst, amit a 
zsidóknál kósernek, az iszlámnak meg-
felelőt pedig „halal”-nak nevezik. Az 
indiai konyha is nagyrészt zöldségekre 
támaszkodik.

*
 Európa északi és keleti terü-

leteire a hideg időjárás jellemző. Ezért 
a gumós növényeket, mint például a 
burgonyát, a paszternákot, a céklát, a 
karalábét, a retket és murkot részesítik 
előnyben a termelők. Itt a hagyományos 

ételeknek ezek képezik az alapját, ahol 
a káposzta is fontos növénye az itt 
lakóknak.

*
 A német Andreas Marggraf 

1747-ben felfedezi, hogy a cukorrépa 
cukrot tartalmaz, és ezzel megterem-
tődik az európai cukorrépa-ipar.

*
 A nitrogén a trágya legfonto-

sabb anyaga , folyamatos körforgásban 
van a levegő, a növények, az állatok és a 
talaj között. E folyamatnak kulcsfontos-
ságú szereplői a mikroorganizmusok.

*
 A kereskedelem számára fel-

dolgozott élelmiszerekhez különböző 
anyagokat adagolnak. Egyes adalék-
anyagok ártalmatlanok, másoknak 

azonban mellékhatásuk van és főként 
a gyermekekre veszélyesek. A cso-
magoláson a forgalmazók kötelesek 
feltüntetni ezek valóságtartalmát és a 
termék szavatossági idejét. Vásárláskor 
érdemes ezeket megfigyelni.

*
 Írországban többek között a 

tőzeg fölötti füstölést alkalmazzák, 
amely az élelmiszernek különösen egy 
jellegzetes ízet ad.  A füstölés az étel 
(szalonna, hús) felszínét olyan kémiai 
anyagokkal vonja be, amelyek ellen-
állnak a bomlásnak, illetve a baktériu-
mok, penészgombák kifejlődésének.

 (Novum, Általános képes 
Enciplopéda, 2oo3)

 
 Azon tűnődtem a napokban, mennyire érvényes nálunk  a marosvásárhelyi 
Maros Művészegyüttes szórólapján  megjelent „Aki eljön meglátja, aki nem 
jön megbánja!” toborzó szöveg jelentősége. Az biztos, hogy az együttes nem-
rég megtartott előadása, amelyet több mint l5 év után láthattunk a karcfalvi 
Művelődési Otthonban, a legnagyobb elismerést váltotta ki a jelenlévőktől. 
A hivatásos néptáncosok szünet nélkül ropták a táncot, ízelítőt adva kükül-
lőmenti, sóvidéki, magyarói és kalotaszegi táncokból. Mondhatni, mindent 
beleadtak, hogy előadásukkal elkápráztassák a nézőket.
 Apropó, nézők! Többen is lehettünk volna, hisz a 25o férőhelyes teremben 
alig 15o-en tapsoltak a táncosoknak. E jelentős létszámú községből még a 
nyugdíjasok sem jeleskedtek, alig 4o-en tisztelték meg ottlétükkel a vendég-

szereplőket, de a diákok nagy részét sem érdekelte az előadás, mindössze 2o-25-ön ültek a padsorokban. 
Nagyon kevés értelmiségit, tanárt, községi- és egyháztanácsost lehetett látni a közönség között, nem is 
szólva azokról, akik a televízió nézését kihagyva „felpártolhatták” volna e híres művészegyüttest. Mert 
ami igaz, az igaz, és ahogy szokás mondani, költségük valóban meghaladta a keresetet. Az amúgy is ala-
csony jegyek árából alig fedezhették a szálloda, az étkezés és kiszállás (autóbusz) költségeit. Így termé-
szetesen részükről feltehető a kérdés: érdemes-e még eljöjjenek hozzánk, ha nincs elég érdeklődő táncaik 
iránt? Ez annál is inkább helytálló, mert az előadást az esti órákban tartották, hogy mindenki otthon 
elvégezhesse a dolgát.
  Hasonló volt a helyzet az április 3o.-ára bejelentett Írtánc előadásnak esetében is, ahol min-
dössze 37-en (legtöbb gyermek) vettek jegyet az előadásra, holott 38 táncos lépett színpadra. Ugyanígy 
történik azonban egy-egy könyvbemutatón is, ahol az ott megjelenteknek és szervezőknek kell „szégyen-
kezniük” az érdektelenség miatt.
 Tény, hogy az utóbbi években községünk jelentős fejlődésen ment keresztül, ami a beruházásokat 
illeti. Felépült többek között az ország egyetlen vidéki műjégcsarnoka, korszerűsítették a községközpont 
művelődési otthonát, ahol télen is meleg teremben nézhetjük az előadásokat. Ugyanezt elmondhatjuk 
templomunk felújításáról stb. Mindezeket a helyiségeket érdemes jobban belakni, hogy feltöltődve az ott 
látottakkal, hallottakkal, a művészetet értékelő méltó polgárai lehessünk faluközösségünknek. 

(Németh Sz)



15

Kiugrik a korlátból = meghátrál, kitér a 
vita, a harc elől.

*
 Itt a fele, köhögjünk = akkor mond-

ják, mintegy föllélegezve, ha valamely 
nehéz munkának a java részét elvégezték, 
és egy kicsit meg akarnak pihenni.

*
 Ahol fényes, ott egyenes = annak 

mondják tréfás figyelmeztetésként, aki este 
a pocsolyákat kerülgeti s véletlenül bele is 
lép némelyikbe.

*
 Fúróval nyúzza a lovat = meg nem 

felelő eszközzel akar valamit végezni.
*

 Fokhagymásan lépik = rátartós, 
büszke.

*
 Lett magától, mint a fűrészporból a 

bolha = senki sem akarta, mégis létrejött, 
keletkezett valami.

*
 Olyan, mint aki az ablakfával elsza-

ladt = hóbortos, eszelős.
*

 Megmutatja, hol csinálta az ács az 
ajtót = kidob valakit.

*
 Szomorú, mint aki adósságba jár 

kapálni = látszik rajta, hogy nagyon 
nyomja valami a lelkét. 

RéGI KALENdÁRIumoKbóL tALLózVA
(Szólások, mondások)

A magyarországi Képviselőház 1896. 
április 21-én ünnepélyes ülésen tár-
gyalta és fogadta el azt a törvénycik-

ket, amely az ezeréves ünnepeket törvénybe 
iktatta. Az 1896. május 2. és október 31. között, 
hogy építkezésben mi valósult meg, azt oldala-
kon lehetne felsorolni. Budapesten a földalatti 
vasút a Műcsarnok, az Iparművészeti Múzeum 
stb. Közelebbi tájainkról említhetnénk a Brassó 

fölött magasodó Cenken állított Árpád szobrot 
(ma már csak porladó kőalapja látható). A vidék 
is lelkesen ünnepelt, falvakon emlékparkokat, 
temetőkerteket létesítettek. Karcfalván díszfe-
nyőket telepítettek a Nagyboldogasszony vár-
templom köré, az „Anyakereszthez” vezető út 
mentén. Azóta eltelt 117 év, a fenyők felcsepe-
redtek, messziről nézve is megadják a hely sajá-
tosságát, varázsát.

2013. április 28-án készült két fénykép a várfal 
alatt. Miről is tanúskodnak? Hogyan is őrizzük 
a múlt örökségét? 

Emberek! Szálljunk magunkba!

Macalik Ernő
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A lapszám 
megjelenését 

támogatták a karcfalvi és 
jenőfalvi 

közbirtokosságok

Szerkesztők:
Szőcs László

Németh Szilveszter
Számítógépes tördelés: 

Szőcs László, Ádám Gyula
A nyomdai munkálatok az Alutus Rt.  

nyomdában készültek

mózes lejön a hegyről és így szól a 
többiekhez:

- Na, fiúk, van egy jó, meg egy rossz 
hírem.

- Kezdd a jóval.
- Lealkudtam tízre a törvények számát.
- és mi a rossz?
- … (poén a rejtvényben).
A rejtvény fősoraiban (vízsz. 1. és függ. 39.) 

a vicc poénja olvasható:
Vízszintes:
11. Japán elektronikai márka. 12. Az írással 

ellentétben elszáll. 13. Előidéz. 14. Hull a könnye. 
15. Néma okos!  17. Bent vannak! 18. Két hím-
nemű! 19. Gáz állapotú, alifás vegyület. 23. …
Levin; amerikai írónő. 25. Attila névváltozata. 26. 
Szül az állat. 28. Egyre jobb lesz. 31. 
Ellenben. 32. Szerencsétlenség. 33. 
Indul a vonat! 34. Olimpiai-bajnok 
birkózó (András). 36. Laurencium és 
jód vj. 37. Retten. 40. Terepjárómárka. 
42. … mars!; Eredj innen! 43. Étlap 
(röv.). 45. Savanykás mártás. 48. 
Bakonyi hegy. 51. …-festés; bakté-
riumok kimutatására használatos, 
színező eljárás. 53. Egyedcsoport, 
a fajnál kisebb kategória. 54. Híres 
magyar focista volt (Ferenc). 55. 
Egyszikű növény. 
Függőleges:
1.Polarizáció. 2. Vonatkozó névmás. 
3. Igen (ném.). 4. Amerikai sport-
szermárka. 5. Kétes sor! 6. Oparin 
műve. 7. Japán drámai műfaj. 8. 

Törpe ló. 9. Ablakkeret! 10. Vármaradvány. 16. 
Idegen női név. 17. Álmos fejedelem anyja. 19. 
Majombeszéd. 20. Reding…; magyar kártyafi-
gura. 21. Forma 1-es, francia pilóta (Jean). 22. 
…Land; Verne hőse. 24. Kártyajáték. 27. Élni 
(ang.). 29. Feszülten figyel. 30. Szerves gyök. 35. 
Viszontagság. 38. Vidámság, derű. 41. Védelmez. 
42. Órómai aprópénz. 44. A király ülőhelye. 46. 
„Neked pereg…” (LGT). 47. …Dada; ugandai 
politikus (Idi). 49. Celebeszi vadtulok. 50. A ház-
ban. 52. Toi et … (Géraldy). 54. … Gees; együttes. 
56. Kilogramm (röv.). 57. Málnaszemek!

Corvin rejtvénymagazin 2013

Először utazik a székely 
bácsi a repülőn. Kérdezi a 
stewardestől:
- Mondja kedves, aztán 
van-e itt elég ejtőernyő 
mindenkinek?
- Nagyon ritka, hogy egy 
repülő lezuhanna, így mi 
nem tartunk ejtőernyőt!
- Hát a hajók is ritkán 
süllyednek el, aztán ott 
mégis mindig van mentő-
csónak... pedig gondolom 
úszni többen tudnak, 
mint repülni!

*
Székely és a fia mennek a 
szekéren, megszólal a fiú:
- A hátsó kerék ki akar 
esni, édesapám.
Leszáll az öreg, megnézi 
a kereket.
- Nem akar az leesni, 
fiam!
Mennek tovább, megint 
megszólal a gyerek:
- Le akar esni a hátsó 
kerék!
Megint leszáll az apja és 
mondja:
- Dehogy akar az leesni!
Újra elindulnak, de a 
gyerek még kétszer 
eljátssza ugyanezt az 
apjával, mire az kifakad:
- Nem akar az leesni, 
hogy a jó ég áldjon meg!
- Akarni akar... csak nem 
engedi a csapszeg!

*
Székely a vasútállomáson 
a jegyváltó ablaknál:
- Kérek egy jegyet.
- Hova? - kérdi az eladó.
- Hát ide a kezembe!

*
Komám, én kinem állha-
tom az Andrást.
- Hát én se.
- Miért, te mennyivel 
tartozol neki?

A Sudoku egy olyan négyzet, amelyben 81 
mező van, kilenc vízszintes, kilenc pedig füg-
gőleges sorban. Ezenkívül a négyzet még fel 
van osztva kilenc kisebb négyzetre, amelyek 
– véletlenszerűen elosztva – 1-től 9-ig terjedő 
számokat kapnak. A számokat az üresen 
maradt kockákba kell elhelyezni 1-től 9-ig úgy, 
hogy kétszer ugyanaz a szám egyetlen vízszin-
tes, egyetlen függőleges sorban, illetve egyet-
len 3 x 3-as kis négyzetben sem szerepelhet

Készítette: Kozma Anna

Két HÍR

HumoR
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Minden élőlény léte nagyon sok ténye-
zőtől függ. Mi, emberek, ezt sajátos módon 
éljük meg, ugyanis egy jobb lét reményében 
rengeteg új tényezővel gazdagítjuk környeze-
tünket. Ebből származik sebezhetőségünk. A 
globalizált világ irányítói a függőségi ténye-
zők tömkelegét „ajándékozzák” nekünk, amit 
mi örömmel elfogadunk, abban a reményben, 
hogy ettől életünk jobb lesz. 

Bankhitel. Régen a családok, közösségek 
összefogásának gyümölcseként megteremtő-
dött a fiatal pár fészke, az élet további terének 
boldog, meleg bölcsője. Ma hányan válnak 
földönfutóvá vagy örök életre eladósodottá a 
bankok rafinált kelepcébe csalása révén.

Támogatás. Ki is támogat? Azok a nagy-
hatalmak, akik csaknem száz évvel ezelőtt 
elkövették Európa közepén a legbűnösebb 
területcsonkítást, amivel a magyar nemzet-
nek máig is vérző sebeket okoztak, de az 
egész kontinens kárát érzi. Ma támogatást 

kapnak a gazdák az Eu-tól, hogy az egyéb-
ként egészséges életterekből legelőt dóze-
roljanak. Közben, amerre csak megyünk 
ott a rengeteg felhagyott, egykoron virágzó 
gyümölcsös, szőlős, szántóföld. Arról ne is 
szóljunk, hogy Eu-s támogatással miként 
dózerolják a folyó partján a fákat, mindent, 
ami zöld, kéjes örömmel betonozzák azt, a 
hazudott árvízveszély ürügyén. 

Szabad áruforgalom. Az alapvető, és 
más élelmiszerek külföldről való behozatala 
függővé tett a nagy bevásárlóközpontoktól. 
Szomorú hallani vidéken élők kijelentését: 
„én nem kínlódok zöldségtermesztéssel, tyú-
kok tartásával, amikor a szupermarketben 
mindent olcsón megkapok”. 

Tisztelt Olvasók! Miért is van ez így? 
Mert engedünk a sátán csábításának, hagy-
juk, hogy kétes értékű csillogó áruk elbű-
völjenek (ha valakit bánt a sátán emlege-
tése, helyettesítse be a multik, globalizált-, 

háttérhatalom szavakkal).
Jelen írás címében a függetlenség örö-

mét ígérte. De eddig csak függőségről szólt. 
Hát hol a függetlenség? Azt mi magunk 
kell hogy megteremtsük. Nekünk, vidéken 
lakóknak erre óriási lehetőségünk van. Ott 
kell kezdeni, hogy függetlenítsük magunkat 
elsősorban az egyre tartalmatlanabb, ízlés-
telenebb, erkölcsöt romboló TV adásoktól. 
Azt sem túl érdemes már nézni, hogy mi is 
lesz a referendum eredménye, mert annak 
botrányos kimenetele előre látható volt. Ha 
főleg az írott médiából  tájékozódunk láthat-
juk, hogy csak saját erőnkre támaszkodha-
tunk. Hát akkor acélozzuk meg izmainkat, 
táplálkozzunk egészségesen, tartsuk nyitva 
szemünket, figyeljünk egymásra, erősítsük 
kis közösségeinket, mert segítség csak innen 
jöhet, és természetesen Odafentről.

Macalik Ernő

A FüGGEtLENSéG öRömE

Július 20-án reggel korán indultunk 
Karcfalváról. Nagygalambfalva határában 
reggeliztünk, majd Segesváron megnéztük 
a legszebb templomokat - Márton Tamás  
V.o.

Nekem a templomok közül a Hegyi 
templom tetszett, mert különleges volt. 
Eredetileg katolikus templom volt. Jelenleg 
szász evangélikus templom, de istentisztele-
teket már nem tartanak benne. A templom 
belső falain  sok freskó  található. – Tamás 
Emília IX.o.

 A templom neve azért  Hegyi templom, 
mert egy 499 m magas hegyen van. Nekem 
a két repedt harang tetszett benne. – Vizi 
Krisztina  III. o.

A templomban temetkezési helyeket 
is feltártak, ide temetkeztek a különböző 
céhek tagjai:  polgármesterek, cipészek, 
szűcsök. Szárnyas oltár is volt benne, amit 
hétköznap becsuktak, vasárnap kinyitottak. 
A  templomban láthattuk a 4 evangélista 
szobrát is. – Sinkler Gyula V. o.

Segesváron volt egy torony, amelynek 
óráján mozognak a bábuk. Pontosan 11-kor 
megszámoltuk hányat üt. Aztán sok lép-
csőn felmentünk  a nagyhegyi templomhoz. 
Ott a Szentháromságot úgy festették meg, 
hogy középen az Atya, mellette a Fiú és a 
Szentlélek, aki női alakkal volt ábrázolva, 
ami nagyon ritkaságnak számít. A második 
állomás Berethalom volt. Itt román idegen-
vezető fogadott, de anya lefordította, hogy 

mit mondott. A falu szász lakosainak száma 
80 - 100 között van. A vártemplom egyik 
bástyájába zárták be azokat a házasokat, 
akik el akartak válni. A szobában csak egy 
szék, egy ágy, egy tányér , egy kanál és 

egy asztal volt. Két hétig ott tartották őket. 
Így 300 évente csak 1 házaspár vált el.  – 
Kelemen Réka III. o.

A következő állomás Gyulafehérvár 
volt, ott megnéztük a várat. – Bőjte Szidónia 
V.o.

Meglátogattuk a gyulafehérvári püspöki 
palotát, a  Székesegyházat. Felkerestük 
Márton Áron és Mártonffy György sírhe-
lyét is, ahol közösen imádkoztunk. - Ferencz 
Henrietta  X.o.

A papbácsi is Gyulafehérváron tanult, 
ezért ő mutatta be nekünk a templomot. 
Ennek a templomnak is gótikus stílusa volt. 
A teológiát is megnéztük. – Vizi Bálint IV. 
o.

Megnéztük a gyulafehérvári régi kán-
toriskolát, ami ma gróf Majláth Gusztáv 

Károly nevét viseli. Itt bemehettünk a tan-
termekbe, tornaterembe és még kaláccsal 
is megkínáltak minket. – Gidró Hajnalka 
VII.o.

Marosszentimre és Balázsfalva érin-
tésével Maroskeresztúrra érkeztünk, ott 
közösen finom gulyást főztünk. – Albert 
Anna IV.o.

Szombaton Marosvásárhelyen felke-
restük a strandot és az állatkertet, majd 
Parajdon és Korondon átutazva hazafele 
igyekeztünk. – Kedves Balázs IV. o.

Számomra ez a kirándulás szép élményt 
nyújtott. A Hegyi templomban két megre-
pedt harang tetszett, de nagyon tetszett 
Segesváron a kiépített iskolalépcső is. Jó volt 
az esti vacsoraprogram. A legszebb élményt 
a strand nyújtotta. Az állatkert számomra 
ismerős volt, de mégis élveztem az állato-
kat. Ez a kirándulás felejthetetlen élményt 
nyújtott. – Ágoston Petra II.o.

Szerencsésen hazaértünk, és nagyon 
tartalmas két napot tudhatunk magunké-
nak. Köszönjük szépen a pap bácsinak, 
harangozó néninek és Zsóka tanárnőnek, 
hogy nem sajnálták az időt és részesítettek 
minket ebben a szép élményben. – Albert 
Anna IV. o.

Összeállította: Kelemen 
Erzsébet.

*Az idei hittanos kirándulás a helyi plé-
bánia és Hargita Megye Tanácsának anyagi 
támogatásával jöhetett létre. 

FELEJtHEtEtLEN éLméNy
(Vélemények a kiránduláson készült útinaplókból)
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Az a két hét, amit Csíkkarcfalván 
és Csíkdánfalván töltöttem váratlan 
módon gazdagították az életemet. 
A célom az volt, hogy számítógép 
kezelést tanítsak a tanfolyamra 
jelentkezőknek, de úgy gondolom, 
hogy igazából én gazdagodtam. 
Az ott töltött idő vakációnak tűnt, 
mert az emberek és a helyek sajátos 
szellemmel rendelkeznek, ezért egy 
más világban találtam magam.

Ott „a falun” megnevezésnek 
merőben más az értelme. Karcfalván 
csodálkozva szálltam ki az autó-
ból egy olyan központban, ahol 
bank, iskola, templom, vendéglő és 
minden egyéb megtalálható, ami 
egy aktív közösség működéséhez 
szükséges. Minden tiszta és fris-
sen meszelt. Dánfalván egy olyan 
líceumot találtam, amely külsősé-
geiben, történelmében és az oktatás 
színvonalát tekintve is felveheti a 
versenyt bármely elismert megye-
központban lévő líceummal, esetleg 
felül is múlja azokat.

Még mindig felejthetetlen 
élmény számomra felidézni a karc-
falvi jégpályán eltöltött perceket, 
egyik legszebb pálya, ahol eddig 
megfordultam.

Az is nyilvánvalóvá vált szá-
momra, hogy az itteni emberek 
nagyon szervezettek, szorgalmasok 
és talpraesettek és ezt az is bizo-
nyítja, hogy mindent meg lehet 
találni egy olyan helyen, ahol csak 
néhány száz család él és nem tízez-
rek, mint a nagyvárosokban.

 Az első dolog, amit értékel-
tem az emberek jó gazdák, vállal-
kozó szelleműek, ezt bizonyítja a 
rendes házak és a község melletti 
területek állapota is.

Meglepődtem, hogy itt min-
denki sportol. Úgy tűnik mintha a 
lábukon korcsolyával jöttek volna 
a világra a gyerekek, mindenkinek 
van hokibotja és biciklije, a többség 
még sízni is tud.

 Amikor elkezdődött a tan-
folyam újra felfedeztem a komoly-
ságot és a tanulni akarás vágyát. 
Ez egy számítógép kezelői tanfo-
lyam volt és annak ellenére, hogy 
a résztvevők egy része nem dol-
gozott még soha számítógépen, az 

együtt töltött hét végén már képe-
sek voltak sikeresen használni azt. 
Még most is tartjuk e-mailen és a 
társasági oldalakon a kapcsolatot, 
amely figyelemre méltó. A nyelvi 
akadályokon könnyebben átlép-
tem, mint azt otthon elképzeltem. 
Mindenki beszélt amennyit tudott 
a másik nyelvén: én a négy magyar 
szóval, amit akkor tanultam, ők a 
sokkal, amit románul tudtak. Azt 
is észrevettem, hogy tétováznak 
megszólalni román nyelven, amely 
csak a szerénységüknek tudható be, 
ugyanis azt hiszik, hogy hibáznak 
vagy nem értjük meg. Igazából a 
legtöbben nagyon jól boldogulnak- 
úgy szakmai, mint személyes dol-
gokról tudtunk beszélni. 

 A székelyek körében töltött 
tíz nap alatt elég sok köznyelvi szót 
megtanultam és szinte minden szá-
mítógépes programhoz kapcsolódó 
kifejezést is elsajátítottam. Még 
most is dicsekszem a Csíkban tanul-
takkal Bukarestben.

 Nem előítéletekkel jöttem 
Hargita megyébe, hanem kíváncsi-
sággal. Igazából jó néhány évet vár-
tam arra, hogy az úgymond Románia 
„magyar problémáját” közelről 
megismerjem. Én egy homogén 
kultúrájú Piteşti-en nőttem fel, 
amely mint olyan nagyon aktív és 
agresszív volt ebből a szempontból, 
de gyermekfejjel már észrevettem, 
hogy nem volt valóságalapja annak, 
amit mondtak. Tudtam, hogy amit 
állítottak csak befolyásoló kitaláció, 
vagy néhány különcködő kijelenté-
sei voltak, akiknek nem volt egyéb 
mesélnivalójuk. A helyi televízióból 
vagy a tömbház hátánál hallottam, 
hogy: „ha egy kenyeret románul 
kérsz Hargita megyében… nem 
fogod megkapni!” Szerencsére ezek 
a románok eltűntek vagy elhallgat-
tak a 90-es évektől egészen napjain-
kig, de kíváncsiságom megmaradt.

 És amit ezen a télen talál-
tam Hargita megyében minden 
várakozásom felülmúlta, a szó leg-
szorosabb értelemében. Szívélyes 
kiszolgálással megkaptam  nemcsak 
a legjobb kenyeret, természetesen 
románul kérve, hanem talán a leg-
finomabb ételt is, mely vetekedhet 

a Balkán legjobb ételével. Örülök 
annak, hogy a székelyek meg-
tartják nyelvüket, kultúrájukat és 
hogy léteznek. Én is megpróbáltam 
beleolvadni ebbe a világba, ameny-
nyire csak tudtam azon kevés idő 
alatt, amit velük együtt töltöttem. 
Legfőbb vágyam, hogy újra visz-
szatérjek, ismét átéljem azokat a 
tapasztalatokat és új dolgokat is 
megtanulhassak.

 Beismerem, szerettem volna 
megtudni a dolgok fordítottját is, 
vajon mi a véleményük a székelyek-
nek a románokról és lehet, hogy ide-
gesítően tolakodó voltam, amikor 
megkérdeztem, hogy mit gondolnak 
ők saját helyzetükről Romániában. 
Az emberek csodálkozva néztek 
rám, meglepődtek azon, hogy olyat 
kérdezek, amit ők nem probléma-
ként fognak fel. Annak ellenére, 
hogy több tíz emberrel beszélget-
tem, nem találkoztam szélsőséges 
véleményekkel. A többség véle-
ménye az volt, hogy „Nem számít, 
hogy milyen nemzetiségű vagy, jó 
gazda kell legyél, és minden jól ala-
kul, ha dolgozol és jóérzésű vagy. 

És ha az országnak jól 
megy, nekünk is jól fog menni. 
Mindannyiunknak dolgoznunk kell 
és nem problémákat kitalálni.” 

Teljes mértékben igazuk van, a 
Hargita megyében töltött két hét 
után meggyőződtem, arról hogy 
sokkal több közös dolog van ben-
nünk, mint különbség, és ezek a 
különbségek teszik szebbé, érdeke-
sebbé az életünket. Egy kiváltság, 
hogy együtt élhetünk. Minden jót 
kívánok!

Cristian Dinu*

*Cristian Dinu a IRT (Institutul 
Român de Training) munkatársa, 
aki a tél folyamán számítógépkeze-
lői tanfolyamot tartott munkanélkü-
liek, nyugdíjasok részére Dánfalván 
ill. Karcfalván a CADI – által szer-
vezett képzésen. Levélben keres-
tük meg kérdéseinkkel, melyekre 
a fentiekkel válaszolt. Az eredeti 
szöveget Bíró Katalin fordította át 
magyar nyelvre. 

K.E.

Két Hét CSÍKbAN RomÁN SzEmmEL
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40 évesek:
Albert Antal Emma, Antal Gyula, Antal Károly, Antal 

Levente, Antal Zsuzsánna, Ágoston Antal, Ágoston Dénes, 
Balázs Korodi Csilla, Bara Ildikó, Bârsan Gheorghe, Bartalis 
Ernő, Bartalis Éva, Bartalis Gidró Ilona, Biró Csaba +, Biró 
György István, Biró Judit, Biró László, Biró Simon Zoltán +, 
Bogács Márton Klára, Both Adolf, Dakó Deák Katalin, Erőss 
Angella, Farkas Császár Edit, Farkas Márton Zsófia, Farkas 
Szopos Edit, Farkas Zsolt, Ferencz Csaba, Ferencz Zoltán, Gegő 
Attila, Gidró Levente (Öcsi), Gidró Lóránd, Gidró Oláh Piroska, 
Gidró Sándor, Gidró Tibor, Gidró Tibor, Gyenge Anna, Gyenge 
Aranka, Gyenge Attila, Gyenge Attila, János Edit Magdolna, 
Jéré Elemér, Jéré Gyöngyi, Jéré Ildikó, Jéré Irén, Kacsó Mária, 
Kálmán Balázs Éva, Karda Attila, Karda Károly, Kedves Guzrány 
Aranka, Kedves Incze Levente, Koncz Éva, Kopacz Gyula, Kosza 
Császár Mária, Kovács Éva, Lackó Károly Ervin, Leveles László, 
Macalik Arnold, Mákszem Ilona, Márkos Csilla, Márton Mária, 
Mátyás Noémi, Miklós László Zelma, Páll László, Péter Szabolcs, 
Prezsmer Juliánna, Simon Aranka, Szabó Ambrus Zita, Szopos 
Piroska, Tamás János, Tamás Katalin, Tankó Karda Juliánna, 
Tankó Szentes Irén, Veress Aranka, Vízi Bocz Veronika, Vízi 
Edit, Vízi László, Vízi Vilmos, Zágoni Elemér, Zágoni Jenő 

KoRtÁRStALÁKozóK 2012-bEN

5o évesek:
Antal Emil, Antal Ibolya, Antal Margit, Bálint Árpád, Bálint 

Benjámin, Barabás Erzsébet, Biró Árpád, Both Csaba, Bőre Ilona, 
Csatlós Gizella, Ferencz Károly, Gegő Emma, Gidró Csilla, Gidró 
Piroska, Gidró Tibor, Gyenge Dénes, Kálmán Anna, Kálmán 
Éva, Karda Béla, Karda Melánia, Kosza István, Kovács Éva, 
Kovács Gizella, Kristály József, László Vilmos, Márton László, 
Nagy Csilla, Péter Irma, Péter József, Simon Péter, Sugár Katalin, 
Szekeres Enikő, Vizi Ferenc, Lukács Ilona.

2012-ben két nyolcadik osztály 
ballagott:

VIII. A. osztály:
Balázs Dániel, Bartalis Réka, 

Both Bernadett, Gábor Andrea, Gegő 
Roland, Gidró Noémi, Kelemen 
Tamás, Márton Edina, Márton 
Katinka, Sinka Szidónia-Erika, Süket 
Zoltán, Szekeres Artúr, Szekeres 
Szilveszter, Szentes Levente, Szilvási 
Nándor, Szopos Ottó.

VIII. B. osztály:
Albert Hajnal, Bíró Beáta, Bíró 

István, Bíró István, Bocskor Elemér, 
Bőjte Szabolcs, Jéré Anett, Karda 
Zoltán, Magyari Apolka, Simon 
Orsolya, Szabó Júlia, Szekeres 
Renáta, Szőcs Zoltán, Vízi Hunor

bALLAGtAK A NyoLCAdIKoSoK
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A lapszám 
megjelenését 

támogatták a karcfalvi és 
jenőfalvi 

közbirtokosságok

Szerkesztők:
Szőcs László

Németh Szilveszter
Számítógépes tördelés: Szőcs László, Ádám 

Gyula
A nyomdai munkálatok az Alutus Rt.  

nyomdában készültek

mózes lejön a hegyről és 
így szól a többiekhez:

- Na, fiúk, van egy jó, meg 
egy rossz hírem.

- Kezdd a jóval.
- Lealkudtam tízre a törvé-

nyek számát.
- és mi a rossz?
- … (poén a rejtvényben).
A rejtvény fősoraiban (vízsz. 

1. és függ. 39.) a vicc poénja 
olvasható:

Vízszintes:
11. Japán elektronikai márka. 

12. Az írással ellentétben elszáll. 
13. Előidéz. 14. Hull a könnye. 
15. Néma okos!  17. Bent van-
nak! 18. Két hímnemű! 19. Gáz állapotú, ali-
fás vegyület. 23. …Levin; amerikai írónő. 25. 
Attila névváltozata. 26. Szül az állat. 28. Egyre 
jobb lesz. 31. Ellenben. 32. Szerencsétlenség. 
33. Indul a vonat! 34. Olimpiai-bajnok birkózó 
(András). 36. Laurencium és jód vj. 37. Retten. 
40. Terepjárómárka. 42. … mars!; Eredj innen! 43. 
Étlap (röv.). 45. Savanykás mártás. 48. Bakonyi 
hegy. 51. …-festés; baktériumok kimutatására 
használatos, színező eljárás. 53. Egyedcsoport, a 
fajnál kisebb kategória. 54. Híres magyar focista 
volt (Ferenc). 55. Egyszikű növény. 

Függőleges:
1.Polarizáció. 2. Vonatkozó névmás. 3. Igen 

(ném.). 4. Amerikai sportszermárka. 5. Kétes 

sor! 6. Oparin műve. 7. Japán drámai műfaj. 8. 
Törpe ló. 9. Ablakkeret! 10. Vármaradvány. 16. 
Idegen női név. 17. Álmos fejedelem anyja. 19. 
Majombeszéd. 20. Reding…; magyar kártyafi-
gura. 21. Forma 1-es, francia pilóta (Jean). 22. 
…Land; Verne hőse. 24. Kártyajáték. 27. Élni 
(ang.). 29. Feszülten figyel. 30. Szerves gyök. 35. 
Viszontagság. 38. Vidámság, derű. 41. Védelmez. 
42. Órómai aprópénz. 44. A király ülőhelye. 46. 
„Neked pereg…” (LGT). 47. …Dada; ugandai 
politikus (Idi). 49. Celebeszi vadtulok. 50. A ház-
ban. 52. Toi et … (Géraldy). 54. … Gees; együttes. 
56. Kilogramm (röv.). 57. Málnaszemek!

Corvin rejtvénymagazin 2013

Két HÍR

Először utazik a székely 
bácsi a repülőn. Kérdezi a 
stewardestől:
- Mondja kedves, aztán 
van-e itt elég ejtőernyő 
mindenkinek?
- Nagyon ritka, hogy egy 
repülő lezuhanna, így mi 
nem tartunk ejtőernyőt!
- Hát a hajók is ritkán 
süllyednek el, aztán ott 
mégis mindig van mentő-
csónak... pedig gondolom 
úszni többen tudnak, 
mint repülni!

*
Székely és a fia mennek a 
szekéren, megszólal a fiú:
- A hátsó kerék ki akar 
esni, édesapám.
Leszáll az öreg, megnézi 
a kereket.
- Nem akar az leesni, 
fiam!
Mennek tovább, megint 
megszólal a gyerek:
- Le akar esni a hátsó 
kerék!
Megint leszáll az apja és 
mondja:
- Dehogy akar az leesni!
Újra elindulnak, de a 
gyerek még kétszer 
eljátssza ugyanezt az 
apjával, mire az kifakad:
- Nem akar az leesni, 
hogy a jó ég áldjon meg!
- Akarni akar... csak nem 
engedi a csapszeg!

*
Székely a vasútállomáson 
a jegyváltó ablaknál:
- Kérek egy jegyet.
- Hova? - kérdi az eladó.
- Hát ide a kezembe!
*
Komám, én kinem állha-
tom az Andrást.
- Hát én se.
- Miért, te mennyivel 
tartozol neki?

HumoR

A Sudoku egy olyan négyzet, amelyben 81 
mező van, kilenc vízszintes, kilenc pedig füg-
gőleges sorban. Ezenkívül a négyzet még fel 
van osztva kilenc kisebb négyzetre, amelyek 
– véletlenszerűen elosztva – 1-től 9-ig terjedő 
számokat kapnak. A számokat az üresen 
maradt kockákba kell elhelyezni 1-től 9-ig úgy, 
hogy kétszer ugyanaz a szám egyetlen vízszin-
tes, egyetlen függőleges sorban, illetve egyet-
len 3 x 3-as kis négyzetben sem szerepelhet

Készítette: Kozma Anna


