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2004 december 5-nek 6tka m6g
mindig f6j dalmas an gy :drld,zlk a magy ar
t6rsadalomban. A rosszul id6zitett 6s

mdrges politikai propagandSval elo-
k6szitett ndpszav az6s eredmdnye meg-
gondolatlan, oriilt reakci6kat v6ltott ki
r ,,sdrtett f61" koreiben, aki kdptelen
volt j6zanul mdrlegelni 6s teljesen
5rzelmt sikra terel6dve reag|lta le a

tort6nteket. Az erddlyi politikai elit
6vatosan fogalmazva csak annyit
izent'. a tdrldntekdrt nem a magyar
n6pre, hanem a politikusaira kell
haragudni.

A kijozanodds elso jelei akkor mu-
tatkoztak, amikor a turisztikar vfilal-
koz6k r6dobbentek, hogy elveszitett6k
a t61i vend6geik - 6s egyben bevdteleik

- nagy reszdt.6k m6. ekkor be16tt6k,

hogy mdgiscsak magyarok, es tulaj-
donk6ppen neffr is haragszanak az
anyaorszftgi testvdreikre. De a tdme-
geket ez nem 6rintette. 6k m6rcius 15-
en a magyarcrszhgi kiildcitteket kifii-
tytilve, mig a rom6n korm6ny szo-
;zoloit vastap s s aI dij azv a btzony gattirk
a demokratikus szellemben kifonott
gozos nemzeti cintudatukat. A szerve-
zok pedig valahogyan kifelejtett6k a

miisorb6l az 6tkos idej6n szivtink leg-
m6ly6n d6delgetett nemzeti im6nkat, a
himnuszt, amelyet a tilalom bukiisa 6ta
kdnnyektol elcsukl6 hangon, buzg6n
6nekeltiink minden adodo alkalommal.

Teljes sikert konyvelhet el az, aki a

ndpszavaz|st a magyars6g tdrdkeny
nemzeti egysdg6nek megbont6s6ra
hasznllta fel. Az eredm6ny meg-
dobbentS. Az amirgyis cinndn magi$
marcangolo hirdben 61lo magyar n6p
felvette a csalit, lenyelte a horgot.
Ezerdves ittldtrink sor6n sokadszorra
ismdt egym6s tork6nak estrink.

Tfllihegett s6rtodotts6gtinket eny-
hiteni egy, 4 magyar kormilnyp|rthoz
kozel 6116 c6g a magyar ad6fizetok

19,6 mi11i6 forinddb6i egyestds vigasz-
talo gfiamtisort szervezett 2005 6prilis
29-en Nagyv6radon. A penzt a

szervezo nemnyilv6nos piiyinaton
nyerte el az Orsz6gos R6di6- 6s

Televizio Testiilettol. igy a nagycsald-

dos v6radiak ingyen v igasztalodhattak,

m6sok pedig potom 300.000 lejert old-
hattrik fel nepszavazhsi csalo-
dotts6gukat, playbackr6l hallgatva a

fel16p6 eloadok felvdteleit a tdbb-
szrjrcis6re felpump6lt kolts6gvet6sri
rendezv6nyen. A vigasztal|s olyan
remekril sikeriilt, hogy a jrimbor vara-
diak teljesen megfeledkeztek arr61,

hogy sztik m6sfdl h6nappal el6tte kifii-
tyriltdk vigasztal6j ukat.

A felejt6snek amfgy kulcsszerepe
van a tdrtdnelemben: ennek kdszon-
heto, hogy onpusztit6 n6ptnk m6g dl.

Csak igy lehetsdges, hogy magyat a

magyarral, dvrol - 6vre egyiitt eml6-
kezik meg a csiksomly6i bricsirn arcol a

napr61, amikor v6res kiizdelemben
legyozte magyar a magyart. Akik
egykor a Szizanyithoz fohdszkodva
kdftdk a mennyei segits6get ndptik fiai
ellen vivott harcukban, most, f6ldves

sdrtodott testv6rtagad6s utdn Ptinkdsd-
kor levettdk a fekete szalagokat
nemzeti szini lobogoikrol es megta-

gadott vdreikkel egyiitt dnekelve a him-
nuszt k6ft6k Isten tidilsdt n6ptinkre.

Az 6lelmes kereskedok mdg rem6l-
hetnek n6mi tobbletbev6telt a fekete

alapon, nemzeti szineinkbe keretezett

,,IGEN" feliratu pol6k eladds6bol, de

az id6 lassan elmossa ez ut6bbi
marakod6sunk f|jdalmit is, helyet
adva a kovetkezS pofonoknak, ame-

lyeket tarto gatunk testv6re rnk szhmhr a.

Es kdzben egym6s kezet fogva k6rjtik
Istent, hogy kiildje el re6nk a

B6lcsess6g Lelk6t.
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Kiizdlet

Bizonl,dra sokan rnegkerdeztek. hog1,

nti ez a nagy f-elfbrdulhs a kiizsdgben,
zunikor az utcfk mentin a kiilonfele ero-
ds kotrcigepek rnLrnkiihoz l6ttak ds hosszfr

s.furcokat .{stak. Nos, val6szinti, ma nrar
rnindenki tLrdla es 16tja, h.ogy a Szekasz6
{ltal rndr isntertetett SAPARD prograln
kereteben hozziifbgtak a kozsegr viz-
h:il ozzrt kivitel ezes dhez.

200-5 eiprilis 6-iir. szercldn az Oltviz
Konzorciurn Szekszdrd nevti
rllagyarorsziigi c6g, ermely a

kirritelezesi \/ersenyprilyizatot
tlegnyefie. a irelyi vezet6k jelen-

leteben elvdgezte az ,,elso kapa-
vfg6st" Jenofalvain, ahoi mdr a

kutak melyfiuas.{ra is sor keriilt.
Az6ta zr rnnni<d.1:rtok 1ol halacltak.
folyamatosirn f-ektetik 1e a \/e-
zetikeket az utcirkban. fulire e

sorok rnegjelennek, miir kilo- Ii

rndterekben merhet jiik il lefektetett
vezetd.kek hosszirt. Nehol. tobbnyire
utciik keresztezddesenil betonaknirkat
kdpezr rek ki. arnelyekben nraj d a

csalrtelepek es a ttizoltirshoz nelkLiloz-
hetetlen, ii.n. tiizcsapok kapnak helyet.
Ugyanakkor a r,'ezetek tisztitdsakor osz-
szegyfilt vizet is innen s'zivattytzzfk ki.
Egi,eiore ezt a vtzet a hdzakhoz nen-r

rrezetik be. cle a kdsribbiekben ez a kerdes

Felhfvjuk az erclei kaszzil6k tisztitiisiit
vdgz6k figyelrnet. hogy az iisszegyiijtott
6gak es rnzis szemit eldgetiset allandir
f"eltigyelet meilett :,egez-zdk. Munka
befejezter,'e7 vizzeT vagy fdlddel oltsak el
:r tiizet. Tilos az ayat f-elgyfrjtisal

MegkerlLik,r,rd--Oat, akik a fblyok
kdzeleben laknak, hogy ir szernetet
(rothadt burgonyat. stb.) ne Ontsdk (mdg
diszaka \/agy este se) a foly6partra.
fblyomeclerbe. Ezdrt a viztigyiek szigo-
ritan btintetnek. A kdzteriileteken, utak
rnentdn is orizztik meg a tisztasdgot

A csritortoki pi^;;;okon az elacldsra

szzint iillatokat ker"jrik kivinni az erre

kijelolt helyre (barompiacra). ahol ivoviz
is tallrlhato a.z illlatok sziinrdra. Tilos a

papilak komydkdn, a f6irt menten szekdr-
iel. aut6val dliornfsoznr ds ott a v6s6rt
lebonyolitani^

Teleptil6stink 6let6bdl
is rnegolcl6dik. A kivitelezes erteke tijbb
rnint 24 rliliihrd 1.j (Szenttarnast is

beleertve), anrit. EU-s pflyftzat irtjdn
nyert a kozseg.

A fdlreertes kedveert nrdg egyszer
hangsirlyozzLtk, hogy urindez a lakosszig
penzbeli hozzajfnrl6sa ndlkrii valosul
neg, a helyi kdltsegvetesboi csak az iilla-
n-ri girrancia r-rt6n jirr6 kamatot keil
kifizetni. A kivitelez6 igeretet betartotta

ds a sajht lnunkirsai rnellett helyi
ernbereket is alkahnazott erre az idoszak-
ri1. A vizhdltizat ftadiisdnak hatziricleie
2005. noven-rbet 30.

A polgirrmesteri hivatalbarn a gaz-

hail6zat helyzetdvel kapcsoiatbzrn elmon-
clottdk. hog1, a, 4A n/o*nyi lakossiigi hoz-
zajdrulzis a mi resztinkrcil rnegtofidnt,
most mhr zr szomszid falu lakossfga kel-
leue .,1nozc1uljon". s akkor a Hargita-Ghz

reszvdnytdrsasdg lblytathatnf a rnunkii-
latokat. Ezdrt a megr'6s fuoIt gitzcsovek
mig mindig a helyi tan6cs udvarain
kithatok. Vaj on meclclig'/

A tavasz folyamfn megtortdnt a

kdzsegen 6thalado 6s a telen elegge
rnegrongirlodott rnegyei irtszakasz kija-
vitdsa is. Hogy mennyire tartds az aikai-
rnazott m6dszer, arr6l rnindannyian llteg-
gy6z6dhettlink az elmirlt dvek sordn.

A helyi tanics mellett
mtikodri Goscar nevii kdzsdg-
gazcl6lkodhsi tarsasag alkai-
mazottai a kozsdgi utak. il
rnellekutc6k javitasar al tbg-
lalkoztak, arnit a zoldove-
zetek takaritiisiival e91'tit'
folyamatos:rn vdgeznek. V

A hitztartitsi hLrlladek ossz-

e gyt'r1 tds dre vonatko zo an taj e-

koztattak, hogv legLrtobbi
iiiesen a helyi tandcs drdetnben cjontdtt
ezzel kapcsoiatban es \/ersen-vpalyhzat
kiirdsirvzil igyekszik megtalahti ztzt tt, szzt-

kosodott ceget, arnell, rnegoldla a szeurdt
elszirllftirsf t.

Mindaddig a polgiirmesteli hii'atal
kell gondoskodjon a szenretgviijtes
lrlegszer\/e zeserol.

.\'. S:ilvcszter
Fsrlcus Bedtu

A polgfrmesteri hivatal felhivdsai

Az utobbi id6ben tobrb elpusztult fllat
teterne volt l6that6 az utak menten.
kertekben \/agy a mezon. Ezeket er dtig-
kirtba kell vinni, vagy ottiron 1 rn rnely
godrot 6sni, ide betenni. rndszlevel leon-
teni, majd fblddei betakarni.

A vizvezetdk d;;" al azutak. utcdk
egy-egy szakasz|n egyelore nehezebben
lehet kozlekednr annak ellendre, hogy a

vezetek lefektetese ntiin a foldet
irltalaban azonnai visszatomik. Legyrink
tiirelernrnel, mert kdsdbb a gdpek l,issz:r-
tdrnek. a nvorlvonalon irjra renclezrk a

foldet es ezzel egyidejtileg a megrongdlt
frtszakaszt is rnegjavitjirk. Ha kriloncisebb
rendellenesseget dszlelnek, kdririk jelent-
sek a poigzlrmesteri hivatalnfl.

Kdrjiik az uool'lirarekosokat, husy
igyekezzenek kifizetni a haz- illetve
teri,iletadokat, ugyanis mzircius i 6-tol

nzrpi 0,05 0% kamatot sz.{rnolr-rnk ra.

A regebbi zrd6sokt6l vegrehajtas irtjdrl.-
fogluk behaitani az elmaradt illetekekc-t.

Felkd'jrik 
^ 

,"J;;*ot. hogy az utak
mentdn, a sirncokbau \/agy a hazak elirtt
huzan'rosabb idei_s ne tdroljanak sent-
mif6le epitkezdsi anyagot. Szintin tilos a
nezogazdas6gi gepek parkol6sa az

ernlitett helyeken (szezor-rgdpek kivete-
1dvel. ideiglenesen).

Figyelrne ztet.itl az esztenabir okat,
pzisztorokat, hogy legeltetds rdejen LLZ et-
clei ds mezei utakhoz kozeledve \,tgt,az-
zanak a kr-rtydkra, hogy ne tfmacljdk nre-u

az ott kozlekeclo gyiilogosokat, szek-
ereket. Az esetleges balesetert ( kutya-
harapisert) 6ket terheli a felelosseg"

A kozvildsirar;;sramja: este 9 -
0,30 ora kozott, reggel 5 - 6 ora koz6tt.



KARCFAL\,'A HELYI TAT{ACSANAK
2oos Apmrs rq-r [jt-nsEr\ Hozorr

uerAnozararnol
11. szdmir hatzirozat a helyi tanics miikoddsi

szttb [t1y zatiura k e lfo gad irs dr6 i.

12. sz. h. a 2004-es e*sztend6 koltsdgvetdsi
zfu sz|'nacTas iurak j o v rih a gy ds dr6 L

13. sz. h. a legeltetes szabdlyairol. legel-
tetesi di jakr'<il es az ezzel kapcsolatos kihdga-
sok btinteteseirol:

14. sz. h. a 219212004-es Korrn;inyhatdrozat
alapjin letrehozott hely'i bizottsig osszetdteldre
vonatkozoan.

15. sz. li. a Caritas ds a i{elyi Tanacs kozot-
ti 425 12005-os szerzddes j6v6hag),eiseir61.

16. sz. h. 2 rnl krizterulet hasznalatba aclzisa-

rol az Electrica S.A. riszere
17. sz. h. a irelyi kciztisztasdgi kozszolgdlat

{trelrozdsi es rniikoddsi szabdlyzatinak j6v6-
\, nag)'asarOl.

18. sz. h. a helyi koztisztasdgi kozszolgdlat
ligykezelesbe adiiszirol, valantint ii tencler fiizet

.j6r,ahagyiisiirol.
19. sz. h. 7 n illidrd i.,i banki kolcson

f'elvdteldnek jrivdhagydsdra I'onatkoz6an, rnely
a vizvezetdsi rnLrnkdlatokhoz szLiksiges^ a

Saparcl prograln keretdben.

I{tizdlet

Az tij sfgfr:is veszdlyei

Az ember egyik alapvet6 igenye a biztonsdg. Annak eliendre. irogy t(irek-
sztink ezl az igenytinket kielegiteni, eletiink sorin kisebb-nagyobb kockriza-
tclkat t,dllalunk. Varurak akik a ktilonosen veszdlves helyzetekct kercsik,
tnett csak igy drzik j61 rnagukat. mint pelddul a sziklamaszok ragy niirs
extrdm sportok gyakorl6i. A kock.{zatvirllalirs e-ey ilirsik firrrnirja a megdl-
lretdslrez kapcsoi6dlk. Ezt a veszelyt az emberek pdnzert. a mirrclennapi
betev6drt vagy pedig szakrnai kihivdsb6l, sikerck. elegtiteic'k rneg:;z-
erzdsddrt virlla1j6k.

Mint szakrrla,, az irjsdgilris setn l,eszdl),telen. Es itt nem csak ii hac[-
tudosit6kra gondolok. akik hirborirs ovezetekbe ldpve eletiiket kockaztatjal.,,
lrauent azokrzr tz ir.ysftgirokra is. akik az igazsiigot keresve .,kin"t,es".
kdrddselaijl irnak, hatalmi visszadleseket hoznak nyilvd.nossSgra. szemdlr,'i-
vagy csoportirdekekhez friz6clo korrupci6s eseteket tiirnak f-ei. Nenr ritkiik
az ir.y sa girokat erii rnegfel enr iitesek. bdntalmazdsok. lesziiniol a s ok.

Nngykeptisdg lenne ds a szakmat is sdrtend ha rli. falusi toilbotlaszt6k
irjs6gir6knak neveznenk rnagunkat. De az ir.jsfgir6s veszdl),einek bizonvos
fonndi - a falLrkcizcissegi elet tdrvdnyeire alkalrnazva - riink is ieselkecinek.
Ha a dicsd16 szavak nrellett sz6lunk a k6nyes kdrcl6sekr6l, hidnyossiigoki"r'rl.
ha keresve az igazs6got becsiilettel probaljLrk vigeznr ezt trz onkent is ber-
rneritesen vhllalt rnrurkdt, szdmolni:nk keli azzaL^ hogy e,lveszithetLink .jri
kapcsolzrtokat, bariitsiigokat, i4dnlzisokat ... es cseriben szerezhetiink riisal-
rnakat. hara_qosokat, bosszirt.

Jogos hdt a kerdds: ki vrillaljzi ezt? Nerr pdnzdrt. sell ..szakrlai" sike-
rekdrt, hanern egyszeriien azdrt, rneft csak iey drdemes.

Kelemcn Leycntt

A 2004-es ev folyam6n a .ieniifhlvi
kdzbirtokossfg fakitermelese osszesen
1739 nt volt. Ebb6l969 m-r - t drverds
irtjdn drtekesitetttink, 770 rn-r - t pedig a
tagsirgnak osztottunk ki. A 2005-os evre
a kdzbirtokosslig altal ertekesithetij
'rnrennyiseg 1761 mr. itt kell lnegem-

Yftenem, hogy az ir1 jogszab6lyok dr-
telmdben ez dv janudr 1- dtol kezdocloen
a fakitenneldst kizir6lag az erre a cdlra
engeddlyezett kereskeciehni tdrsasdgok
vegezhetik. Ez annyit jeient. hogy fizi-
kai szerrelyek (fbgatok) nem vdgezhet-
nek kitenneldst a kozbirtokossdgi erd6k-
btil. Sajnos ez nagyon nagy gonclot .je-
lent ii tags6g tfizifa ellirtds6t i11et6en, va-
larnint az epitkezesre igenyelt famennyi-
seg .juttatirsilban.

TLrlaldonkepperl ez iiltaldnos prob-
lemzlt jelent mindenik kozbirtokossdg
eleteben. de rerndljiik sikeri.il egyseges
rnegoidist taldlni rir.

A mfrlt evben 496 kozbirtokossfgi
tagnak fizettiik ki jdradek6t. A tagsdg
koztil tobben kifogdsoltdk a j6Laddk
mennyisdgdt. mondvzin, hogy nagyorl
kevds, de a jelenlegi helyzetben az osz-
taiek nagysdgdt nor,elni nem iehet. mefi

Kiizbirto ko ss 6gi b eszrimol6

^ kozbirtokossig jelenleg a visz-
szaigenyelt ter riletek 3}'ln-int gaz-
d6lkoclik. Az iciegen megyeben ier,'o

teriiletek visszaigdnylese fblyamatban
van, jeienleg az iigy a Bdkdsi biroslrgon
v;ir megolddsrir. F.zen tertiietek (ter-
kepek hidnyziban) szakdrto iital valo
beazonositdsa sztiksegeitetik, ami kiilon
kiaddst ielent a kozbiltokossiig kolt-
segvetesdben. A koltsegvetds elfogadasa
sor6n felmerlilt 2 frlabb koltsdgtdnyezo,
az irjratelepitesi es r"egeneriilirsi alap,
amely az eladott t-.1bol szlrmazo osszeg-

nek 20Yo-a. valamirfi a 2}04-es dvben

megjelent 333 szdrnir tdr\/dny dltal elo-
tranyzolt 3 %-os komyezetvddelnri alap.

Orommel jegyzem me,q, hogy a tag-
sig egyhangiran elfogadta a Csikkarc-
l'a lv 6n letesii I t mtij e gp iilyzr mtik od ds dh ez

sztiksdges evi 120.000.000 lejes hoz-
zajarulas folyositdsdt. Ertekelenclo clo-

1og, urivel a kozbirtokossdg tags6g6ban

az idSsebb generfci6 kdpviselteti rnagft
tobbsdgben, de a jeiek szerint gondolnak
a jov6re, a fiatalsd"gra.

Megtortdnt a 2005 evi legeltetesi
ideny rnegszervezdse es a legelotestek
iginyles szerintj eiosztirsa. A legeltetesi

illetek (taxirk) nem vdltoztak'a" 2005-tis
dvre. Nagyon fbntos. irogy a gazdhk az

611atok legelore valo krengeclese eliitt
flzessik be ezen illetdkeket a ktizbir.-
tokossig penztirrliba. Ellenkczo esctben
nem engeclelyezett az dllatok legeltetesc.
Az idegen telepiildsrol leeelisle beho-
zott dllatok esetebelt kotelez6 nrciclon fcl
kell r-nutatnr az illatorvos altal kibocsa-
tott egdszsegiigyi igazolelst. .r\ legeltctds
a rdten, szd"nt6f'olclek kozott rninden
idoben szigoriran tilos. A kozbirtokossiLg
ennek inegfekezise erdekeben elien6rzij
csoiror:tokat alakitott ki, akik lelvi_qy:rz-
zik a legeltetdsi szabfh,ok niegf'elelii
betarthsiit. Ugynncsak fontos problint:it
jelent a sziint6fbldek es kaszril6k el-
utaid5a, tuiajclonjogok be nr:nr tartrisa.
Sztikseges lenne egvnrlis tula.jclonanak
tiszteletben tartfsa"

Eicireldrthat6an a 20{15-os ivre is

rengeteg probldnra r,/rr inegolclirsla ii
kozbirtokossdg keretdn bcliil. de

remdle m, hogy sikerescn iit jutLrnk

ezeken az akadalyokon es rriegf-eleltl

nriikodest tr,rdunk biztositani az cl-
kovetkezendokben.

Jit'd EIem{r



&ZEMezriguzdascig

Az ELrropai LJniohoz valo csatla-
kozas nriir a f-elkesziiles icloszakiib:rn

ittszervez6s, ftalirkulils eli hllftja orszii-
gunk mezcigazdasdgdt. Hogy rnegil-
hetest biztosit6, piack6pes teriudkeket
iillitsunk elcl. az r-rr-Licls nornrdk betartasa

rnellett ki ke11 haszniljrik viclikiink
adottszigzrit,

Feicsik kozsegei-krizottiik Ka"rcfalva
is - speciirlis rnikrozondban helyezkeci-
nek ei, arnely kil'iiioan alkairnas dllat-
tenydsztds r e. F.zzel egr r cle 1 ii leg irzonb irn

a ndvinl,terulesztdsre js gonclot kell
fbrditani. hisz egyrk sem leiret gazclasii-

gos a misik neikiil. Kdzsegiinkben is

adottak a lehetrjsdgek egy olyan ncivinv-
tennesztisi. iillatten.vtesztesi tevikenv-
seg kralakftisiira. amely rnajd megf-elel
az Eurr5pai uni6 kovetehninvernek. 11t

elsosorban a mincisegre gonclcllok. hclgy
o1\,an noi,'invi es iillati tenrdkeket illlit-
sunk el6. arnei1,sfr piackepesek ds fel
tr"rcljiik venni ul versenyt a rnas viciikck
hasonlil telutdkei ve1.

A novenvternresztes terdn niilLrr-rk a

pillangosclkat. mint lrelcliiirl a loheret es a

lLrcelnrit re(szesitjretjiik el6nyben. de jci

ereclnrinyt eriretiinl< ei a birza" a z',tb. az

iitpa, r,alarnint a tritikzlie tenlesztesenel
is" ha rlegf'eleloen ekjkdszftjrik a takqt is
optunilis icldben vigc-zz{.ik a vetest. .lcr

tapasztalataink vannak a ['lttreonyater-
ntesztis teren is. cle ez uell eldg a ver-
s ettl,k f p ss s e g f'enntartiis iihoz. Vi d ek iin -

kdn -- igv kdzsegirnkben is - nreg rnin-
dig a mennyisdg a rndrvadd ds akik ter-
nrelesi hrtellel dolgoznak. az<>k kony-
nlrsn cs"dbe jutnak. akiircsak azok az

eg-veni gazdik, akik 3 n1zs1s5^eo

rerrenydben tobbet termelnek. lnrnt
arnennyit a ltiacon lehet ertekesiteni.
Kzrrc lzrl r,hn ds Cs ik j en titiil viin 

_i 
e I en1 e g is

tobb mint -500 tonna dtkezdsi is vetomas
btrrgonya r,'hi' eltekesitdsre. F.z tzzal is
rnagyzrriizhato, hogy nra rniir olszligszer-
te tolrb niegydben termesztenek bLrrgo-
nyiit. tehit nenl a mi megyenk. vag.y

viddkLink kir,hltsirgzr . lgaz.. hogy .ielentos
rnennyisdget is behoztak az olszd_uba,

ami befblyfsolta a keresletet. Ezdrt is

sziikseges, trrogy Lrz EU-s kiivetelmd-
nyekhez igazoclva ftterjiink a rninosdgi
tennesztdsre, figyeiembe vdve a keres-
let-kfn:llat tdrv6rryszeriisdget. Bekovet-
kezik az 

^z 
ido, arnikor a burgonyht is

csak l-2 vagy 25 kg-os nagys;igszelinti
csornzrgolisbzrn lehet rniqd iriacra vinni.

Ldpdst tartani a feildddssel
F-ontos, hogy fbkozatosan rd"tiljtink ir

bioterrnesztdses moclszerekre" iiuti
abban rryilr"iurul rnee, hogy vegyszer-
mentes termdnyt illlitsunk elo. Ezt azon-

ban csak irgy lehet eldrni, ha rdpesitve
dolgozunk, nagyobb parcelliikon is il
vetesfbrgo szakszer[i alkahnaziisival az

istillotragyiit rerszesit"itik elonyben. Ezert

,jo nrezogazdasiigi tiirsuliisokba tomijrLil-
ni. azokat fenntartani es segitenl, llellt
pedig f-elsziimolni. Figyeiembe veve a

1'ent emlitetteket. f-elcsiki viszonvl;rtban
eS), erdekr,ecleltni sztivetsig is keilene
alakLrljon" arnelynek firladata lenne a

szakrnai ter,'dkenysdg osszehangolasa" a
krjzos drdekek kdpviselete. ltt errllftern
Il1es" hogy a tavaszi idenyrnunkiik
gepekkel r'al6 eh'egzdsehez a giizoliq
i-lenyidseket a torveny drtelrneben
ktrzsegiink polghrrlestele j6r,iihagyta es

azokat az iriirtettek nagyresze (c-_u1,'eli-

leg rnunkirlt teriiletek tulaldonosai es a

tnezti gzizriasiigi tdrsr-rIhsok ) itvette.
Az :illatteuyesztessel kapcsolatban is

elnrondhatjuk. hogy .j6 iriin-vba hala-
ciLrnk. esetenkdrit nlegkozelitjtik az EU-,s
f'elteteleket Pe{ldiik erre a Dr. Antal
Vidor. a Szab6 Attrla is a Bartalis
Agoston farmjiii, alrol a hargl,onriinl,os
epriietek moclerniziiliisivai is a koz-
e geszse gii g),i rend elkezesek betartii siiya l
igyekeznek rtregf-eielni a nroclenr allat-
tenyesztes kovetelurdnveinek.

Livdr-r. hogy az irllati erecletii ter-
mekek is a piacra keriilnek. az egveni
gazdasirgok 2007 utiin. vergyis Romiinia
vdrhat6 Europai lJnios csatlakoziisa utdn
csak az eioirt szabzilyok beteutdsdval
ertekesithetik tenrekeiket. Ilven eloirhs

pdidd.ul, hogy az istzilici tdrfbgata arrf-

nyos ke1l legyen az zilliitletszainrrnal.
rnegf-e1e1o vil6gitrist. szelltjztetdst kell
biztositani. a fqosteheneket l<iilon istdi-
loreszben kell ellielveznr es a f"e je st

gdpesiteni, a treigyht" levet u.regt-elelrien

tilrroirri stb.

Kiilon sz:rbzily van a te.j tiiroliisiua, a

higidnia betartilsiLr'a. Az zirurtejndl pc{1-

ciziul literenkdnt csak 100"000 csinit
eirgeddlyeznek. a rni esetiinkben pedig
ez 2*3 mi11i6 literenkdnt. E,gyebkent Ll

torzskonyvezett. mzlg:ts hozamii tehenek
tafiilsa elof eltetele a jo minosegii
te.jhozarnnak.

A szarvasmarha tenyesztisen hfviil
kozsegiinkben a juhtenyisztesnek rs .i

ibltetelei v:rnnak. Vlivel az Europai Llniri-
orsziicaiban a -uyapjir haszniilata kezcl

eloterbe keriiini. drderles a .i6 faitak
kiviilo{iatiisa ds azok tenyisztese . Eztjt't a

n d I r,rr-rk elterj edt sz6l as _uya11 ir t ad ti .j Lr iro k

rnellett ajdnlatos a berke jtrhokar rs

tenveszteni, rtrert ezek eseteben nasr.ollb
a gvapju ertekesitesdnek Ieheiiisege.

A f-entiekbeu ne hiirrr pe icliivai
elzekeltetterl. hog_v rnllr eu kilzit:isainli
vanrlzlk a jovoben es rnit keil tennimind-
attnyiunknzrk kozsegiinkben. hogl, il

2005-os dvtol a tern-ieicik n'riir a I'elke-
sziiles icliiszakriban nregisnrelkecljerrek
es alkair-nazkodhassanak az uniris tarno-
gatzisi es agrirrfinanszilozzi-si lenclsze-
lcklrez. Ehhez igyekszrink szakrnri tl-
rriogatdsban reszesiteni nritrdarzon g z-
clzikat, akik lepdst akarnak tartani a f'e.i

l6cl6ssel. hogy niegelclemelten elvez)-
hessdk munkzfi uk gyiimolc set.

Szabd D ei,s ri tg rri r rn i rnil k



Id6nymunkfk a meztgazdasf gban

Az idei szeszdlyes tavaszi id6idrds
ellendre, amikor 6rvizek. szarazsag majd
sok eso zavatta rneg a mezogazdasagi
rnLrnk6k megkezdeset" kozsdgiink egyenr
telrneloi es tdrsr,rldsai kdsztiltek a tavaszra.

nern iiltek karba tett kezzel. A foldek trir-
gy:iz6sa a tdluton ds tavasz elejerr is lbly-
tatociott ds e kozben a gdpesitett ruLrnk6la-
tokhoz sztikseges felszereiiseket is

elSkdszitettdk.
Ezekriil beszelgettr-ink Gid16 Vilmos

n-rdrnokkel, a karcfalr,i Agrornec relszt,dny-

tdrsasdg vezetojdvel. akj a tarraszi elo-
kisztiletekrtil, valarnint a t'ennhllo nehdz-

segekr:ol tirjekoztatott. Ot elsosorban
novduyternlesztdssel foglalkoznak^ antihez
rnegfelel6 gdpparkkal rendelkeznek.

\- Tzrvaszt6l oszig fblyarnatosan clolgoz-
nak, 130 hektar teriiletet miivelnek meg a
berelt parceiliikkai egytitt. cle kerdsle az

egyini gazclzikat is kiszo1g6ljfk, akik f-tileg
nyiiron az aratogdpekef veszik rgenybe.
N4ost estdnkdnt a szekhaz udvaran sora-
koznak az ekdk. a talajelokeszito-^ a vetci-
es riltetogepek, a rernorkik es a traktorok.
de nappal zr nreztjn taliilkozhatr"rnk veltik.

- Nagyon nehez a talajrliivelis. ki-
vdltkeppen rnost, arnikor az Lizenranyzrg ira
6llancloan novekszik, s anyagilag serll
611unk valarni f'dnyesen. eppen csak zr szile
fiti a hosszat a kdltsege.knek. Az 5000 let
literenkenti gzizolaj tdmogatds nagyorl
kevis az filam rdszdrol. a fb-uyasztirshoz

kepest, hisz a gepjeink is eldggd rdgiek ds

sokat fogyasztanak, de a tavaszi vetdsekre
juttatott hektdrronkenti tr,5 milii6 le.j tdmo-
gat6s sern olyan sok. hogy ahhoz ne kelljeir
nieg jocskdn hozzdtenni.

id6kdzben a sok gond rniatt rndr a bereit
tertiletek visszaaddsdn is gonclolkoztunk,
hisz temrdkeinket sern tudjuk rnegf-eleloen

ertekesiteni. Vegtil (rgy dontottiink, irogy
ntdgaz iden e teriileteket is megmiiveijiik a
tennes .1obb es gazdasfgosabb ertekesite-
senek reminydben.

Sajnos a gabonafdldkb6l (fdleg a bfiza-
b6l) mdg most is legalSbb 100 tonna rak-
tiron van. 20 tonna zirpa es zab vetomag is

elad6sra vdr, nem is ernlftve azt az -50 tonna
etkezdsi burgonydt, amelyen miel6bb tfil
kell teggink. akfrcs ak az egyeni termel<jk.

Szdnddkosan ernlitern. hogy tirltenni rajta,
rrrert ott az id6, nincs mit kezdeni vele,
dron alul is acljLrk, veszittink, cle igy sincs

kereslet irilnta. Megyeszinten keliene mdr
ezirdnyba intdzkedni ds a termeloket az

eladdsban se-eiteni - hangsirlyozttr a rdsz-
vdnytirrsasag vezetoj e.

Mindezek eliendre il tavasszal deriilzi-
toan fbgtak mLurkfhoz. Megbeszeltdk a

gdpdszekkel a tennivalokat es 55 hekt6ron
vetettek. cle burgonynb6l is legaldbb 25

hektltrt beLiltetnek. Meggyozoddstik, hogy
az anyagi feititelek biztosftzisiival
megf'eleloen tudjirk elvdgezni a rnezogaz-
das6gi teend6ket.

Mezdgazdustig

Tavaszi frvizek
A szok6sost6l eltdr6en az ider

mdrcir-rsi hirteien feirlelegedes es

h6oivadirs krjvetkeztdben rnegduz-
zadtak a patakok ds fblyok, kiirokat
okozva a kertekben. gazclas:igokban

valarnint az tttszakaszokoll.
Karcfalviur, szerencsire. lletll

volt kiilonosebb veszi,ly, iL nregnii-
vekedett viz az Olt medrebol neur

ontott ki. Igaz. voit egv-egv szakasz.

ahol tt viz a ftizfzik koroniijiit is

elerte, de vegrilis nern jelentett
veszdlyt a kozeli gazclashgokra
ndzl'e.

Mfskeppen alakult a helvzet
azonban Jenofhlviin, ahol rldrcius
1S-iin, illetve l9-en a Szekasz6 r'ize
iepett ki a rnedrdbol, elzirasztva a

fuIirtonok utcirjfban nihiiny gLiz,-

dashgot, siriyos kfrt okozva pdlclirul

az 59i ds 596 hizszatn alatt lako
gazd:iknak. Itt a pincekb{il szivaty-
tytrztztk a vizet, cle a Marton ,,\r'ou

pincejebe l"neg a napokban senl
lehetett bernenni gurnicsizrna nel-
ktil, aki szerint az ilvesnri nra.jclneur

rninden dvben rnegisrndtlaidik.
A rnegnovekedett patak a K6siik

utcdjdnak egy reszet is eliintotte az

ernlitett napokon irgy, hogy a deli es

esti 6r6kban aut6r,al nelx lehetett
;itrnenni zr hidon. A Csergori>l lezir-
clulo zir ds a Hoviz is gonclot okozott
a jenofalvi gazdiknak. Megtelt er

Farkas Zoltitn. Brjjte Csaba es ir

Gyenge Csaba pincdje. a viz, Kosza
Levente is Magyaridk lakirsa eliitt
6tszakitotta az irttestet. cle Geg(i
J6zsefdk. valarnint a nr[iveloclesi
hdzon aluli gazd.{k is csak torlitds-
se1. szigetelessel akadalyozhirttiik
rneg az udvarok eldrasztirsirt.

Mindezek 1A ttirn^ a Szdkasz6
szerkeszt<isege taliilkozot kezdelne-
nyezett az drintett gazclasdgok tula.j-
donosai. valamint a viziigyi szakem-
berek ds a helyi vezet6k kozott.
hogy taldljanak megoldast a szinte
dvente rnegisrnetlSckt htvizveszely
elh6rftirsfra.

Lapzirtakor drteslilttink^ hogy
ziprilis 29-en irelyszini szemldt tar-
tottak az lrtntettek ds nregdllapocl-
tak, hogy zr Kosfk hidjdtol ief-ele a

Mfrtonok utcdjirig rnelyitik is sze-

lesitik a Szdkasz6 niedrdt.

Nincs sok rem6nv...
A lViadicsa tnezogazdasfgi tdrsuldsban

r_- 65 csaliicl foldterLiletet rntii,elik kisebb-
nagyobb eredrudnnyel. Az riszi szdntdssal
rdszben elokeszitettek a taiajt, akkor a

gabontrfdldk egy rdsze zr'fblclbe kerlilt. cle

most tavasszai is legaidbb 30 hekt6ron
szeretndnek vetni. A kozosben osszesen 80
hektzir van nyilveintartva. cle a nehezsegek
miatt ebbcil 28 hektrirt bdrbe acltak rn. s tiir-
suliisnak. A gabonafdleken kiviil i1 tava-
szon I0 hektdron burgonvft iiltetnek annak
ellendre, irogy gondjuk van mdg az elmirlt
drri tennds drtdkesitesdvel is.

,,-Ez dv dprilisziban tjsszeirivtuk a tagszi-
got, hogy mit tegyrink. rnert anyagi is
egydb nehezsdgek miatt tovdbb nern
fudunk a kozosben gazdflkodni - rnondor-
ta Mikl6s Arp6cl, a t6rsulzis elnoke - cle ztz

cisszei eivdgzett munkdkat figyeierrbe
vdve egyel5re rneg az iden tavasszal mi is
egytitt rnaraclunk" Azonbzrn ket kiilsd par-

A rovutot szerlresztette Nimeth Szilvesz.ter

cellft Madicsahornlok.{n ds Kodben vrsz-

szamertink a tulajdonosoknak, rjsszesen

rnintegy 8 hektdrt, lrogy azt egydnileg
mtiveljek meg, Annak erdekeben, hogy a

tavaszi munkalir.tok koltsdgeit f'edezziik,
eg),etdrtetti.ink abban, hogl, rninden kozos-
ben livo csalijrd iegkevesebb 1 miiliti lejre
a tiirsulzis keszletdbol gaboniit veisdroi. igy
rdszben lesz penz rniitrdgyilra, vegyszerre.
gdzolajra. Eznekiviil a gazdaiegyek drt6-

kesitdse a kozosben tortdnik ds a tavaszi
1,5 rnilli6 lejes hektdronkdnti dllami tdmo-
gat6st js igenybe vehetitik. Tarsul6sunk
jogilkisa tovribbra is biztositott, de sajnos
penziigyileg rosszul 6llunk.

60 miili6val tartozunk a heiyi Agronrec-
nek. 28 mi11i6t a niirlt dvben l'elhaszndlt
\/egyszerre kell kiflzesstink, de az |llatn
f-eld is .j6cskdn van aclohhtralek tartoza-
sutrk' 

(Fotytutrls a 6. aldalon)



Mezdgazdasdg

TUDNIVALOK AZ IDEI LEGELTETESROL
Nemr6giben az idei legeltet6s meg-

szervez6sdr6l tlrgyaltak a karcfalvi
kozbirtokos si4gi tagok.

Tdbb gond mertilt fel ezzel kapcsolat-
ban, mint p6lddul a 1ege16k 6sszer0 ki-
haszn6l6sa, azok feljavft6sa 6s karban-
tartdsa, valamint az ehhez sztiks6ges
pdnzalapok el6teremt6se. Hangsrilyoz-
tdk a szakaszos legeltet6s sziiks6ges-
s6g6t f-61eg a Nyiren, hisz ez a legel6test
kozel van a faluhoz, 250 hektdron tert"il

el. Megdilapodtak, hogy ennek szaka-
szol6s.{t mihamarabb a helyszinen
v€,gzlkel, ahol 220-230 karcfalvi gazddk
tulajdonriban lev6 szarvasmarha legel-
het. Itt a juhtdl6k 6s sert6sek legeltet6se
tilos. K6t csorda lesz a Nyfren, a haza-
jdr6k 6s a helys zinen kosaraz6k . F;zfttal
a nyirr f'elel6s plsztort is megv6lasztot-
tdk PAI Kriroly szem6ly6ben, akinek
feladatul adtdk a mezei ftszakaszon a
kerft6sek javit:is6nak koordondl6srit.
Ugyanakkor koteleznek minden lllat-
tart6 gazdiit is, hogy a pdsztor k6r6s6re
kozmunkdval segfts6k ezt a fontos
munk6t, amelyhez faanyagot a kozbir-
tokoss6g biztosft. Aki pedig nem vesz
r6,szt a kertel6sn6l, p6nzbeli hozz6-
jiiruldst kell fizessen.

A bels6 legeldk koziil mdg a Lok-
Osztoros-G6zostet6it emlitettdk, amely
dsszesen 330 ha nagysiigri. Itt novend6k-
iillatokat legeltetnek, de sziiks6g eset6n
fej6steheneket is elhelyezhetnek.

Az rtgynevezett kiilso legel6testek,
amelyek a kozs6gt6l tdvolabb vannak 6s

magasabb, hegyes r6szeken fekszenek,
6ltal6ban a juhnydjak legeltet6s6re alka-
lmasak, de megf6rnek ott a novend6kiil-
latok is. Ilyen a Szakaddr-Rejtek legel6-
test, amely 530 ha-on teri.il el, de ott van
a Susuly-i legel6 (65 ha) is, ahol 1 juh-
nydjnak van hely. Ez utdbbit a karcfalvi
kozbirtokossdg sok utdnajfuls ered-
m6nyek6ppen visszakapta, mert eddig
idegenek haszndltdk Minden nydjhoz
elfogadtdk az el6re jelentkez6 pdsz-
torokat 6s megrillapodtak veliik az 6lIa-
tok 5rz6si dij6ban is, amely nagyillla-
tonk6nt 500.000 lejt tesz ki.

A p6nzforr6s egy rlszdt a legeltet6si
hozzdjdrulisb6l fedezik, amely 6llatfa-
jonk6nt 10.000 (b6r6ny) 6s 50.000 (szar-
vasmarha) lej/fd kozott vdltozlk a koz-
birtokoss6gi tagok sz6m6ra. Idegenek-
nek vagy tagsdggal nem rendelkezbknek
az 5r hdromszorosdt kell fizetni.

Az rgazgat5tandcs k6rte a p6sztoro-
kat, hogy a teriiletig6nyl6sre a szerz6-
ddst mieldbb koss6k meg a kozbir-
tokossriggal, melynek hatrlridej6t mrijus
5-ig szabtdk meg. A gazddk vagy tdr-
suldsok a pdsztorokkal egyeztessenek 6s

szerz6d6sben rogzits6k ig6nyeiket.
A megbes zdllsen m6g sz6 volt a lege-

l6testek mfitr5,gy6zdsdr6l, az iirny6kos
pihen6helyek kialakitdsdr6l. Ez ut6bbi
6rdek6ben elhat6roztdk, hogy a Nyiren
csemetdket iiltetnek kiilon bekeritve,
hogy azok megfelel6en fejl6dhessenek.
Ugyancsak megemlftett6k a legel6taka-
rit6ssal jrir6 gondokat, de ktilon hangsf-
lyoztSk az 4llatok nyilvdntart6sdnak, va-
lamint az illatok tisztilntartdsdtt, gy6gy-
kezel6s6t, a tej 6s a fej6ed6nyek kezel6-
s6t 6s t6rol5s6t 6rintd higi6niai szab6-

lyok betartds6nak fontoss6g6t. Itt hivat-
koztak Rom6nia jov6beli EU-s csat-
lakozlsfua is olyan 6rtelemben, hogy az

6tllattaftSs j elenlegi hely zetdn fokozato-
san vS,ltoztatni kell, mert csak igy
tudunk versenyk6pesek maradni.

Hasonl6an a kozbirtokoss6ghoz, a

kozs6gi tandcs is dontott a tulajdoniiban
l6v6 legel6k sors6r6l, azok 6sszerfi ki-
haszndl6s6r5l, a kozs6g hat6rdban l6v6
mez6gazdasdgi tertiletek v6delm6r6l 6s

azok ellendrzdsdr6l. Megszabta a k6kriti,
hdromkriti, terk6-megyei 6s eperjesi ha-
vasi legelSkon elhelyezend6 rillatfajo-
kat, azok szdmilt 6s dontott a teriiletek
p 6ly 6zat 6tj 6n val6 has zn 6latb a adils6rdl,
a pdsztorokkal val6 szerz6d6s meg-
kdt6s616l.

Az egy lllatra es6 legeltetl,si dijat az

aldbbiak szerint szabtdk meg: feln6tt
szarvasmarha 50.000 (600.000), tin6
30.000 (300.000), 1 6vn6l nagyobb juh
6s kecske 15.000 (30.000), I dvn6l
kisebb juh 6s kecske 10.000 (15.000), 6
h6napnr{l nagyobb diszn6 50.000
(150.000), 6 hdnapnSl kisebb diszn6
25.000 (75.000). Zdr6jelben az idegenek
szdmdra 6rvdnyes drjakat ttintetttik fel.

Azon r{llatok gazd6ja illetve felel6se,
akiknek flllatai szabadon j6rnak a falu-
ban, a legelOkon, kaszdl6kon vagy m6s
mez6gazdas6gi teri.ileten, btintetds meg-
frzetdslre kotelesek, melynek 6rt6ke 6l-
latfajt6l ftigg6en 50.000 ds 300.000 lej
kozott v 6itozlk, idegenek sz6m6r a ennek
duplSja. A btintet6si illetdken kfviil az
Sllatok gazddja kciteles a tertilet tulaj-
donosdnak az okozott k6rt megtdrfteni.

Amennyiben p6sztorok feliigyelete
alatt voltak az Sllatok, a bi.intet6s meg-
fizet6se 6s a k6r megt6rft6se a pdsztorok
koteless6ge. Az okozott k6rt egy bizott-
srlg fogja megrillapitani, melynek osz-

szetdtele a kovetkez6: alpolg6rmester, a

karcfalvi 6s jen6falvi kozbirtokoss6g
elncjke, a mezdgazdasilgr referens, a te-

riilet tulajdonosa, egy rend6r. Azon
szem6lyeket, akik teliigyelet n6lktili
6llatokat tal6lnak, megilleti a biintetdsi
illet6k fele. A havasi legel6kon a legel-
tet6si idSszak mr{jus 10 - szeptember 29.
A hatririd6 rendkiviili esetben a helyi
tandcs hatdrozatftval vSTtozhat. A legel-
tet6si id6szak be nem tartdsa 5.000.000
lejes biintet6st von maga utdn.

F.gdsz6vben tilos a legeltet6s a mez6-V
gazdasdgi teriileteken (szdnt6 6s kaszS-

l5). Tilos az 1llatok szSllilsollsa a mez6-
gazdasdgi tertiletek kozel6ben. Biintetds
ny6jaknak 10.000.000 lej, egy6neknek
2.000.000 lej. Hatr{rok: Karcfalviin Ma-
dicsa-vize 6s K6d-vize, Jen6falvrin Hri-
morhfdja, Gyergy5i rit 6s K6d-vize ko-
zott.20.000.000 lejes biintet6s 6s anydj
feloszlat6sa jdr azon gyfijtdk 6s p6szto-
roknak, akik a kozs6gi legel6kon
szerz6d6skot6s n6lkiil legeltetnek.

A szerz6d6s felt6teleinek be nem
tartdsa 10.000.000 lejes biintet6st von
maga ut6n. Azok az 6llattart6 gazddk,
akik nem fizetlk le a legeltetdsi illet6ket
2005 jrilius l-ig 6s a kozsdgi legel6kre
engedik rillataikat az rlletdk k6tszeres6t
kotelesek befizetni, a gy0jt6k illetve
pdsztorok dllatonk6nt 500.000 lej biin-v
tetdst fizetnek.

Szab6 Kdzmdr - N. Szilveszter

Nincs sok rem6ny...
(folytatds a 6. oldalrdl)
Jelenleg 10 veremben van bur-

gonydnk, nemr6g kezdttik meg annak
viilogatrlsrit, sajnos el6g kis l6tsz6mmal,
de gabonaf6l6t is tudniink mdg eladni,
ha volna rd vev6. Ezeket 6rt6kesitve tor-
leszteni tudn6k addss6gainkat."

Amint a fentiekb6l kitfinik, a tdrsulds
el6g sok nehlzsdggel kiizd, f6leg ami a

munkaer6t 6s az adSssi{got illeti. V6le-
m6nyiik egyezik sok mds szakember
v6lem6ny6vel, melynek l6nyege, hogy
kozpontilag kellene osszefogni 6,s int6,z-

kedni, segfts6get nyrijtani mind a t6tr-

sul6soknak, mind az egylnlleg gazddl-
kod6knak term6nyeik 6rt6kesft6s6ben.



Gyermeklakodalom

Iden IlL alkalommai keri.ilt sor it

.,Csflgenotah'i Gyermeklakocla lom" nleg-
rendezdsere. Koziil< Katalin es Kozma
En,in neptdncoktatrik rendeztek meg
eloszor 2002-ben, melynek hatalmas
sikere volt ds tobb mint haromszfz gyer-

meket urozgatott meg.
Iden 170 gyermeket es tobb mint 50

felrrottet sz6rakoztatott a mdr hagyomfny-
r-r1,x vfll rendezr'6ny. A mirltat prob6ltuk
lelidezni. miszerint nagyapdinl<, nagy-
anydink gyerekkorukban a f-elnotteket
tutdnozva. a csiirben vagy mis birv6helyen
menyasszonyt, volegenyt vhlasztottak
rnasul< kdzril es eljdtszott6k a nagy lako-
dalmi ritu5l6t. Enekeltek, t6ncoltak mig
riijuk ner-r-r esteledett es szi.ileik nem intet-

1- tek. hogy haza kellene menni. Most az

Itiirsigi Szervezet ds a helyi taniics hoz-
z6j6rul6s6r,a1, gyrinyorti napot prob.{ltunk
rlegszerr.ezni a gyerrnel<ek oromere. A
mulatsfg helyszine a csikjenofah,i terem
volt. Ott gytrlekezett 6s onnan inclult a

h{zigazda, azaz a ,.r,,6legdny" es rrencldg-

koszorirja. a csikjenofalvi es karcfalr'i
dltalzinos iskolisok. A karcf'alvi kultirrhiz
aclott otthont a lednyoshdzr-rak ds a

nrenyasszony venddgsereg6nek, akik a

csf lcszepr,izi Nyirii .lozsef Aitaliinos
Iskol6bol dlkeztek. A rendezveny
..lezirrykeres sel " keztlodott. Miutan rdta l6l t

,.pdrjara" a r,6legdnyiink, az iinneltef
szentmisivel fblytattuk volna, ami ez eset-

ben a lrldtrhnos irr betegsege miatt
elmaratlt, ezdrt Kelemer-i Erzsibet hitoli-
tato lovicl beszeddel koszontcjtte a nilgy
letszimu t'elnott- es gyermeksereget. A

\- 57gip gondolatokat kovetoerr rendezett
sorokban. mnzsikasz6r'al vonnltak a gyer-
mekel< .{t a {irlun a mulatsig helyszinele,
ahol lcezcl6dhetett az eszem-iszonr. i6
dtvhggval f-alatozott az apros.l_e a tol-
teldkes kdposzt.{b61, ma.jd a Iragyor-ndnyos
ktirtrjskald.cs elfbgyasztfsa ut6n kezcletit
r,ette a muzsikaszo es a ,,hdtorsziigra szolo
tlinonr-d.{nom".

Ezirttal szerehrdk koszonetet mondani
Ferencz Tibor Csikszepviz polgiinrresterd-
nek, Giibor Tibor I{arcfhlva l<ozseg pol-
gi.rmesterenek, Bogos Mdria es Zakariis
Rel<a csikszepvizi iskola igazgato ds

aligaz-qatoncijenel<, Ftilop L6szlo igazgato
irmal< es minden tandrnal< - tanitonak,
hogy .jelenletiikkel niegtiszteltdk ren-
elezrrenvtinlcet. Es vegi.il. cie rrent utols6
sorban hdlis kdszonet a kedves anyukdl<-

nal<, akil< a kotryhdban si.irogtek - fbrog-
tal<. ds kiszolgdltak mindannyiunkat.

Koztrttt Annu

l{em hagyhatjuk szd nelktil" " "

Gyerelrszenxmel

tunk. arnint szemetet dob a r,izbe. sz6lft-
srrk rnegl" - Szabri KatnilJa

. ,,Jal-jaj. rnilyen *u.ri.o, r,o1t a viz!
En nagyou harzigszoin. Hogl' tr-rclndk e-

zen segiteni'/ Ki keilene imi. AZ Ot--f
NEN4 SZEMETTANOi-CII NE DOBjAI(
A viZBE A SZtsMETET! A sz:enreter l
kukdba kell rakni. irmikor jon a szerrc-
teskocsi" akkor az elviszi." - Rrrtj Be;it,i

,,Mikor rne-{yek a boltba. niha ihtonr-

hogy az emberek beleciob.16,k az Oltba a

szetletet. il1,enkor iegszivesebbel i'elje-
lentenitl ciket. cle ehhez en kicsi
vagyok." - Daczri Flunctr

,,Szerintern nem szip dolog az. irogt
az Oltba ciobldk a szemetet. A trIk levii-
gott 1-eait is beleclobtlik. Lehet. hogv

valahol n-iegakacl az a st'ik iir: meg az u

rengeteg szemdt. A kultirrottlion eliitt
rn6g egy lyr-rkas tekr-io is f-elakadl a bri-

korra. leunebb pedig rongl,ok liigtak az

6gakon. Nern ttirijrn el ezt a csirnya

litvdnyt!" - Kelenten Ktnga

,,Minclenki ldtta mi 36tt 1e a fbly6n
lrirsvitkor. Szdg1,'c-11heti magit az. aki
bele merte dobni a szernetet az Oltbiil'' -

Giibor Szrdonia

,.Ne clobjuk a mocskot a r'1zbe ! Var juli

rxeg a szomtratot. is a rzcmctcsck
eiviszikl" - Gidrri A[onika

,,A sok beledobott hLrlladektirl e1 lirL:-

nak zdr6clni a fblyclk rneg ;-r paiakok.
Kdrjtik, minclenki vtgyitzzon a szenle-

teldsre!" - Stiket SzaboJc:s'

A tavaszi hr:zrdiis utdn rnegdobbenve
szernleltiik telepiildsiink fblyovizdnek
partjdt. Ilyen elretter-rtri lftviinyban regen
nem volt resziink. cle most bebi-
zonyosodott, hogy vannak, akik rreg
rnindig nem drtik, rnennyire fbntos
komyezetiink vedelme. Szemettelepnek
tekintik az Olt r,izdt, r,eszdlyes, soha le

nem bomlo hulladikokat dobnak bele
r.raponta, mintha ez lenne a vilag legter-
mdszetesebb dolga. A gyerekek iritsaibol
kidertil, hogy ok serrr hagytdk figyehnen
kfvtil ezt a szor:nyiisdget.

Remdlirik. vaiamikor Of tognak
tenni az6rt, hogy az erre llLtogato
vendegek elott ne kelljen restelkedve
nrenteget6zntink: ,, A fenti fhlvakb6l
jott ez a sok szerndt.; - Mi, karcfalviak
rleln tesztink ilyent!" Vagy megis'/!
Szereucsdre, azota mdr ndh6n1, lelkes
taltrnkbelinek koszonhet6en. ismet f-el-

ernelt fdvel fogadhatjuk az iclegeneket.

Az Olt partja mdr majdnenr teljesen trsz-

ta... Remdljrik nemcs:ik ott, ahoi rnin-
denki ldtja. 

:i.

,.Szerintem a kornyezetszennyezds
llagyorl csirnya dolog. Annyi szemetet

lehordcltt a viz, hogy nem is csodiilko-
zom azon. rnidlt nem dlnek halak az

Oltban es a Szekasz6ban. Ha rniir
szemdttelepet dpitenek, akkor legakibb
ne a viz kozelibe dpitsek. mert egy ekko-
La 6r'ad6skor- {'eie a vizben kot hi.
Egysz6val be kellene sztintetni a szernet-

ciobal6st!" - Bogdan lltvin

,,Szerintern bele kellene sz6lnia
valakinek, l'togy tobbet ne dobjirk az

Oltba a hullacidkot! Ha valakit rneg16"-



Egyhtiz

Ima a SZentl6lekheZ Mereskor,'szkii, az ortodox egyh6z niigy
gondolkodoja a Szentlelket az F.gyh|z

Me''1,ei Kirary, vigasztalo. i:J;n:i;Lt;t';::i;!,iillil,l;,f .l,X',?'":::
lgazsllgnak Lelke' legfbntosabb eseminye a bclrmalkozis,
ki mincleniittjelen \/agy, niely soran a bermdlkozo lelkeben kitorol-
6s urirlcleneket betoltesz. hetetlenlelet hagy. A Szentleleknek fontos
mincien jonak kirtfeje szcrepe van eletLinkberi, O ir6nyit benniip-
eS az eletnek megadoja, ket lsteu irtjiin, luaga a tldrhetetlel,
joj.i ei 6,s lakozz|l mibenntink. els gyongecl isteni szeretet, aki soha senkit
tisztits ureg lriinkel. rnindeu szenn.vtill, sernnire nenr kdnyszerit tokeietes
ds iiclvozftscl, Jrisiigos. a rni lelkiinket! szabads6got ad. A Szentldlek benniink is

e(lni akar. Piinkoscl i.innepe tijtin
Giiriighntolilius litur5ii.dh67- irndinkban keritik, hogy tcjltson el benniin-

l<et. Szennay Andris benc6s szerzetes
szennt: ,.A Szeritlilek az elso Ptinkosclkor

Piinl<iisd a Szeritlelek eljiit,clelerrek iin- jott el, de az6ta is flolyamatosan irkezik
nepe. A Szentldlek a hanladik isteni ho'zzank. Erot ds birtorsagot ad, r,igasztal,
szenrdl5,. aki Krisztr"rs r-rtolso vacsorirn elvezet a teljes rgazsdgra. Ki kell t6mi
clhangzott igerete alapjiin cls a jo lsten sziviinket. hogy befogadhassr"rk ajlindekait:
akalatiibol a viliig vegiig ve liiril< urarad. a szeretctet, drornot is bekit..."

*
A GyLrlai'ehervitri Elsekseg keclves nieelcpetdssel szolgilt az egylidzmegve nyol-

cadikos tiinulciinak: Ldstyiin Ferenc. Bollog ltcizassdg .fbl6 cimtt kiinvvit ajiindc<kozta
nekik.

A l<tinyv szerzoje nenr isnrere-tlen a liozsdgben. hiszen 1945 6s l952kazltfi idoszak-
ban plebhnoskint szolgiilta a Nagyboldogasszony egyhdzkozseg hiveit.

Lristyiin F'erenc konyvet elsosorban fialaloknak szdnta, de szeretettel aJdnlja
szLilc:ilinek els ricverloiknek is. Ezen uriir,'e az ifiLrsiig ir6nt erzctt lcjlto szeretetenel<
gl,iinrolcse, de ugyanakhor lelkidltolele is. n-rely tobb, nrint fil ivszdzados elettapaszla-
lailil:ol notte ki magit.

Lelkipirsztorkocliszr sorirt tobb ezer kOzepiskolirssal. jegyespanal es lzok problemiii-
r,'al isttrerltedett rueg. A ketezer ives i<ereszteny erholcsi rendet 6llitja nra is kovetendii
peldakent olvas6i eld, szembeiillitva azt a jelenleg oly divatos es szabados eletvitellel. A
tizcnhiirom fe.iezet irtdkes olvasmdnyliint szercpelhet a csal6di konyvtiirban es remdl-
hetoen llilq)/olt sok beszel getdsnel< r,hl ili n'ra i cl fbrriisiitva.

*
Hagyonrinnyd viilt. hogy a Felcsil<i sok finonrshggal kiniltak nieg nrinket.

Egvhrizi l(orustalilkozo l{irsvet rrtiirri Ez volt a utfsodik korLrstaldlkozo. arle-
szombaton kerr-il ntegszervczisr"c. lyen rdszt vehettern. Nekem nagyoniol telt,

Nagyboldogasszonyrol elnevezett egy- rcnic<lem, lrogy jovoben is elmehetek is
hizki)zsegiinl< l<6rr.rsa iderl is jc'len volt a enckelhetek. Deaztisrenrdlenr,hoey,iclv6-
tal.4lkozon. E retrclezviny ner.r-r versenl,je-l- ben kitszer tObben lesznek. mint az icldn ".
legii seregszenrle, nincs rangsoroliis^ he- A IL Vatikiini Zsinat Szent Liturgilir6l
Iyezis" dijazds. K6rusi.rnl< legfiatalabb sz6l6 tanftfsibart ez iil1: ,.Az egyetemes
rdsztver,iije lliilint Bemadc'tte igy szfmolt egyhdznak rdnkhagyonidnvozott zendje
be';rz esemdnyrol: felbecsr"ilhetetlen kincs. Minden rnis

,,A'z icldn, liprilis Z-an Csobotfalvirn mtivdszi kil'ejezdsm6d feld enelkedik.
szerveztik lreg a l(<irustaldlkozot. Az egy- leginkirbb az6tt, mert a szent szcjvegeket
hazl<ozsdgbol 25-en vcttrink rdszt. koztilrik kisdro dallarl az rinnepdlyes liturgidnak
in voltattr a legkiseblr. A l0 6rakor l<c-zdci- sziil<sdges L<s teljessdghez tartozo re-
dii szenturise r-rtdn ntutzrtkoztak be a k6rr,r- sze."(i12)
sok. Naeyon sok szdp dnek hangzolt el. Mi RajtLmk is zill, hogy ezt a flelbecstil-
Kodiiiy Zoltin. Stabat Mater ds G. Fr. hetetlen kincset hogyar-r iirpoljLrk, ertd-
Handel: Gyozc'hni koms c. trrtivc'ket c{nekel- keljtik is haszn6ljuk lsten irrinti imfddsunk
tiik cl. Osszesen i 7 korLrs rnr-rtatkozott be. l<ifeiezdsdre. Terenrtonk nagysigdnak. di-
A korusnriir,'ek elerieklcse utdn a szervezok cscisdgdnek elisrrerdsdre.

Osszetillitotts Kelen en E.

Harangiaink

Az dkiket hivosafotrt.
A holtakat eJstntotn.

A Iblhdkel eloszlatont.
(H arangt'elirat)

Anrint a harangfelirat is bizonl,itja. I
harangszo vegigkisiri elettinket. egiszeri
iralirluurkig (tenretesiinkig), temrdszcti
csapasok (nagyid6. t[izvesz) eseten ii

harangok .,segitsdgit" k6riiik. De ici6n-
kdnt hirt erc{tak 6seink nagy gvozelmeirtrl
is. goridoljunk csak Hunyadi Jinos 1456-
os n 6nclorfc'hervirri gyiizelmere. melyp g-|i

etnlekc{re lll, IfullixtLrs piipa rendclkezese
szerint azota is rninclen delben nregkondr-rl-

trak a irarangok. A harangszri hivas.
iutelem. ligyelmeztetes, a hiradas eszkozc.
Igy pl. a ktilonbozo nagyslgir harangok
n-regsz6laltatfsfbcil nteg6llapithatjuk L\/
halott nenrdt (fdrfi vagy no). Ezdlt drdenres

beszelniink sajit harangainkrol, illetve a

harangjainknak szilldst ado toronyr6l. z\
torony dicsosc{git ir harangok trirdetik.
nrely a terlplornunkat koriilver.,ti li il
inasas. temrciskobol epitett. szab6l)rtalan
kciralak[r virfalbol emelkedik l<i. Az ii1,en.
teurplom koriili eroditesel< a kozclprkorl'ran

a falvak lakossdgiit v6dt6k, a ftile_t{ torok-
tatir timaddsol<to1. Valoszinii, hogy 

^'2.erddlyi telepultisek kozossege 116r a XIII.
szizad elejdn litrehozta els6 vedelnri dpit-
rr6rryeit. A XV. sz/azadban a gyakori tc'rlok-
tatir betores ( 1421, 1432, I 436. I 4-3 8,

1442, 1444) Erddlyben sok telepr-rlest
nregsemlnisitett.

A karcfalvi vdrfalat ( is ) tanrpillerel<
erositik. A kapubirstya ii f'al sze:rves risze
- valamikor ortorony, lakotoron)' lehetett
kesiibb dpitettek ki templomtorol-ln\.\--
1724-ban, cle csak 1724-ben szentcltik f'cl.

Az epitkezisek tiin-r o gatq a r,,al 6 szin ii I c, g a

,,fo I dink". N4rirtonlfy Gyiir=t plispii k vo I t.

A torony eredetileg zontok, l<et vag),
h6romerneletes epitnrdny volt ds egy testet

kerl'rezett. tgliiit egyszerre epiilt a villallal.
1796-ban. N6methy Jozsef loespercs
kanonok idejdben, a toronyra barokk
liaranglriz kenilt. A tornyon a XIX. szazucl
kozepen is vigeztek lar.,itirsokat. 1850-ben
a torony sisak;dt bidoggal ledtck bc:. A
torony bc{'eddse Poty(r Ferc'nc plc<biinos

ide.jiben ttjrtcjnt. az 6pitonrestert Gydrl<e

Jinosnak hfvtirk.
.A toron,y legfelso enreletdn. liiiz-

vetleniil a teto alatt lzithato ttz rdirnkent
mtikddii torony6ra. A toronybern hiironr
harang ,,szolgdlja" a ket lalLr lal<ossrlgdt. A
nagvharangot 1922-ben ontottel<. Sirlya
950-1000 k-e, lll x 85 cm nagvsdg[r.

(folytatds a 9, oldalon)



Egyhtiz

Ima a Szentl6lekhez Mereskovszkij, az ortodox egyhziz nagy
gondolkod6ja a Szentlelket az Egyh|z

Mennl,ei Kir61y, vigasztalti, ;.'J;:::1;Lt:':';:ffi:,ffi:i';",f .l,Xt?':lj!:
igazsirgnak Lelke' legfontosabb esemenye a berm6lkoz6s,
ki mindenlitt jelen rra$!, niely sor6n a b6rmdlkozo lelkeben kitorol-
6s ntindeneket betoltesz, hetetlen jelet hagy. A Szentlelek*ek fontos
minden jonak kirtfeje szerepe van dletrinkbel, O ir6nyit benniin-
es az eletnek megadoja, ket Istel irtjin, ulaga a lrdrhetetlen,
jojj el 6s lakozz|l mibenniink. ds gyongdd isteni szeretet, aki soha senkit
tisztits rneg minket rninden szennytdl, senimire nenr kdnyszerit trikeletes
6s ticlvozitscl, Jos.{gos, a rni lelktinket! szabadsfgot ad. A Szentldlek benntink is

e{lni akar. Piinkosd iinnepe tiiln
Gfiriigliatoliktts liturgirib6,L inriinkban keqtik, hogy tijltson el bennr.in-

I<et. Szennay Andris benc6s szerzetes
szerint: ,,A Szentl6lek az els6 Ptinkoscikor

Piinhiiscl a Szentldlek eljovetelenek tin- jott el, de az6ta is fblyamatosan irkezik
ilepe. A Szentldlek a harmadik isteni hozzanl<. Ertit ds b6torsigot ad, r,igasztal,
szenrily. aki Krisztr"rs utolso vzrcsorirn elvezet a teljes igazs6gra. Ki kell tdmi
elhangzott igdrete alapjdn is a jo Isten sziviinket, hogy befogadhassr.rk ajandekait:
akaratibol a vilig vegeig veliink nrarad. a szeretetet, dromot 6s bikit..."

*
A Gyulafeherr,dri l3rseks6g keclves meglepet6ssel szolgdlt az egyh6zmegye nyol-

cadikos tanulciinak: Ldslyiin lrerenc. Boldog luizu.ssrig .fbld cimtr ki-rn-vi,dt ajiinddkozta
nekik.

A konyv szerzoie nem isnrerc-tlen a kdzsdgben. hiszen 1945 is 1952 kozotti idoszak-
ban pleb6noskdnt szolgiilta a Nagyboldogasszony egyliizkozsdg hiveit.

Lestyiin Ferenc konyvit elsijsorban fialaloknak szdnta, de szeretettel ajinlja
sziilt:ikr-rek es rteveloiknek is. Irzen rriive az ifiirsiig irant erzett f6lto szeretet6nel<
gyiintdlcse, de ugyanakkor t-elkiiltotele is, mely tobb, nrint fel tivszazados dlettapaszta-
latirbol notte ki magit.

Lell<ipiiszforkoddsa sorilt tdbb ezer kozepisl<olassal, jegyespdnal ds azok problemdi-
val isttrerkedett ureg. A ketezel dves l<eresztdnl, er*olcsi rendet |llitja nta is kovetendo
ptildakdnt olvas6i ele, szembedllitva azt a jelenleg oly divatos ds szabados eletviteliel. A
tizenhfrom feiezet ettikes olvrismdnykdnt szerepellret a csalidi konyvtd,rban ejs remdl-
hetoen naqyon sok beszelgetesnek viilili nrajti forriisdvli.

*
Hagyonrdnnyii virlt. hogy a Felcsiki sok finonrsiggal kiniltak meg nrinket.

Egvhizi i(6rustaIllkozo Hirsvet utdni Ez volt a mfsodik korustal6lkozo. anre-
szotlbaton kertil megszervezisre . lyen riszt vchettern. Nekenr nagyon iol telt,

Nagyboldogasszonyttil elnevezett egy- renrdlem, hogy jov6ben is eln-rehetek es

hfzkcizsegiink k6r'usa ide4 is jelen volt a dnekelhetek. De azt is remdlem, hogy jovo-
taldlkoztin. E rendezviny nem 1'g'1ss111,jc-l- ben kitszer ttjbben lesznek. mint az iciin ".
leg[i seregszetttle, nitrcs rangsorolds. lre- A II. Vatikeini Zsinat Szent Liturgirir<il
lyezds, dijaz|s. I(6rusunl< legfiatalabb sz6lo tanitfs6ban ez fil: ,,Az egyetemes
rdsztveviije Brilint Bemadettc ig)' szdmolt egyhfznak r6nkhagyomdnyozott zendje
be az eserninyrol: f-elbecsulhetetlen kincs. Minden n-ris

,,4'z icldtr, riprilis Z-tn Clsobotlarlv6n urtivdszi kilelezdsm6d fel6 emelkedik,
szerveztik llteg a l(6rustal6lkozot. Az egy- leginkribb azdrt. nrert a szent szovegeket
h/azl<ozsegbol 25-en vetlLink rdszt. koziiliik kisdrd dallarn az iinnep6lyes liturgiinak
dtr voltatrr a legkisebb. A l0 6rakor kezdci- szliksdges L<s telje'ssdghez tafiozl rd-
dij szentmisc ut6n mutiitkoztak be a k6nr- sze."(112)
sok. Nagyotl sok szdp enek liangzolt el. Mi RajtLrnk is zill, hogy ezt a felbecstil-
I(odaly Zoltirn Stabat Mater ds G. Fr. hetetlen kincset hogyan ipoljuk, drtd-
liandel: Gyozelmi koms c. rrrtirrc.ket inekel- keljtik es liasznfljuk Isten ir6nti imdddsunk
tiik el. Osszesen l7 korLrs tnr-rtatkozott be. kifejezdsdre. Teren-rtonk nagysigdnak. di-
A korLrsnrtivek eleneklese utdn a szervezok cs6sdgdnek elisnrerdsdre.

O sszedllitotts Kelemen E.

Harangiaink

Az dlriket hivosatcln.
A holtakat eJsitatont.

A felhdket eJoszlatont.
(Harangfelirat)

Anrint a harangfelirat is bizonyitja, a

harangszo vegigkiseri elettinket, egiszeri
iral6lLurkig (ternetesiinkig), temrdszeti
csapisok (nagyid6. tiizvesz) esetdn il

harangok .,segits6gdt" k6ritik. De icliin-
k6nt hirt adtak 6seink nagy gvozelnreirol
is, goridoljunk csak Hr,uryadi Jinos 1456-
os niindorfehervirri gvozeln-rdre. melynek
etnlekere lll. KallixtLrs piipa rendelkezise
szerint azota is rninden delben ntegkondr"rl-

nak a harangok. A harangsz6 hiv6s.
intelem, figyelnteztetds. a hiradds eszkoze.

Igy pl. a krilonbozo nagysdgir harangol.
megsz6laltat6s6bcil meg6llapithatjrik u--
halott nenrdt (fdrfi vagy n6). Ezdrt drdenres

beszelnr-'rnk saj6t harangjainkrol, illetve a

harangjainknak szdlliist adcl toronyr6l. ,A

torony dicsos6git a harangok lrirdetik.
mely a ter.nplornunkat koriilvevo 8 nt

magas, temresk6bol epitett, szabilytalan
koralakir vir{alb6l emelkedik l<i. Az ilyen.
templom koriili erodit6sek a kozdpkorban
a lalvak lakoss6gd,t v6dt6k. a fiileg torr:k-
tatd:r tdrnaddsoktol. Val6szinti, hogy L\z

erd6lyi telepiildsek kozossdge 116r a XIII.
sz|zad elejdn letrehozta elsci viciehni dpit-
nrdnyeit. A XV. szhzadban a gyakori tiirok-
tat6r betores ( 1421, 1432, 1436. 1438,
1442, 1444) Erd6lyben sok telepiilest
nregsemnlisitett.

A karcfalvi vfrfalat (is) tdmpillirel<
erositik. A kapubirstya - a fbl szerves riszc-

- r,alamikor cjrtorony, lakotorony lehetetl
k6siibb 6pitett6k ki templomtoronny\,.
1724-ban, de csak 1724-ben szentelte{k i.;1.

Az epitkezisek tiimogatoja valciszintileg n

,,flolditrk". Mdrtonffu Gyor-uy ptrspiik volt.
A torony eredetileg zcirnok. ket vagy
h6romemeletes epitrtreny volt ds egy tcstel
kepezett. tphiit egyszerre epiilt a virlallal.
1796-ban, Ndmethy Jozsef fliesperes
kanonok idejdben, a foronyra barokk
haranghiiz kertilt. A tornyon a XIX. szizad
kozepdn is v6geztek javitiisokat. 1850-ben
a torony sisakjdt b6doggal l'edte<l< be. A
torony beltddse Potyci Ferenc pldbiinos
idejdben toltdnt, az epitot'r'testert Gydrl<e

Jiinosnak hivtik.
A torony legfelso erneletdn. .kijz-

vetleniil a teto alatt lirthato az idiinkerrt
mtikodo toronyora. A toronyban hitrotri
harang ,,szolgdlja" a k6t lalLr lakossdgdt. A
nagyharan-eot LL)Z2-ben dntottek. Sirlya
950-1000 kg. 111 x 85 cm nagysdgir.

(folytatds a 9. oldalon)

I ffiHryffi



- Mtircius 9-rirt ds mtijus elsii vascir-

napjtin rttinden gyerek verssel, dallal 6s

scritit keziileg lrdsz{tett aidnddltlrtrl kii-
szi)nli ddesanltjrit. Ezelrben a napolehan
frdsbsn is megprtibdltdk kifejezni, amit
sziileilr i.rdnt dreznelr, liszen az aidn-
dilrozds meghatd pillanataibun ez nenr
rrtirtdig sikeriil.

,.En ut eclesanyirnnak olyar-r vagyok,
nrint egy kincs. En az ri kincse \/agyok. 6

rxeg az 6n kincsem. Ha beteg va-uyok,

rlerll rnegy el az agyam rnellol rneg egy

pilianatra sem. I-Ia bfnni baj van, hozza
fbrdulok, senki m6shoz. es o tandcsot ad.

Nerrr tudom. rnilyen az anyaval valo ve-
szekedds, de biztos, hogy nagyon rossz.

En ha az eclesany6rntual veszekeclnek,

rrern dlndm tirl..." - Slabri Sarolta

,Az en edesany6rn sokat doigozik,
sokat tanul. de en azt hiszetl nern kellene
ennyit feiracloznia. lV1egprobrilok jo lenni
irgy. hogy tanulok. nem rencletlenitek.
nelx rosszalkoclorn. Szereteur az dcles-

anydmat, melt o csak azt akarja, hogy
legyek jo." - Both Csyba

.,Az en ddesanydrn rnegdicser, ha .jo
vagyok es megszid, ha rossz vagyok. de

az6rt nagyon-nagyon szeret.'l- Bilint
Szabolcs, IIJ.aszt. 

,j

,,Az €n edesanydrnnak zold A szelne,

barna a hajzr. Neha szigorir is, de kedves
is tucl lenni. O j6, finornakat tucl f-ozni.

kirnossa a mhdirnat, neln haragszik. ha

rossz jegyet kapok, csak annyit mond,
hogy: - Egy kicsit jobban figyel-t oda!"
Gdbor Szid(nta

,,En azdclesanl'f 11nr no*ron szeretem.

mert mindent megtesz, amit kerek.
Magdval nem is tdrodik, csak veletn." -

Biro Betita

Egyhdz, trskolcr

",Nzrgyon driilok" arnikor irazajril il

rmrnkdbol, mert ha ci nem lenne. akkor'
boldog se lennek. .." - Mihi|1, Norbet'l

,,Az dn eO"runy,i- olyan szeretetet
mutat kr, hogy el sem tnclom rlonclerni.

Mikor Anyhk Napja voit. molrcltaur e-uv

verset. A vers egyik sora igy sz(rlt:
"Figyelj sztileicl szavaral".F.zt niegjc-
gyeztern, is azotzt minclig szrifbgaclti
vagyok, merl belittam, hogy sokkal. <Je

sokkal jobb igy." - Gtibor LenA'e

,,Mindig hzrllgatok az ddesanyfm sza-
v6ra. Ha nem haligatndk, akkor ilegbin-
nfm vagy valarni tortenne veiem."
Szab6 Katnilla 

,:

,.Nagyon szeretem az edesilnviiuriil.
Pr6blilok i6 lenni, persze ez nem minclig
sikertil. Nagyon on'enciett az ajdndekok-
nak. anrit a suliban sajlit keztileg
kdszftettiink." - Kelenten Kin_g:r

,Azt gondoloni, hogy' ntinrlen
gyereknek arz dclesan)'.ta a legkeclvesebb.

a legfbntosabb. O eletet aclolt nekirnli^

irpolt, tanitott. Megfigl,eitern. hogy nren-

nyit f6raclozik ertiink. Legyiink az edes-

anydnkhoz keclvesek. oclafigyeloek,
hogy tudjLrk viszor.rozni a szerctetirket cs

oclaacif sukirt, nrert a szeretrrt i.l l*g-
fbntosabb a vil6gon." - Bogdun Lslr,.'in

lOO ETTN SZULETETT

IOZSEE ATTrL,t

A mag),ar iroclalom egvik lesna-
gyobb koltdie Jozsef Attila. Szzizadik

szriletdsnalla alkalnrfval a Martonfl'v
Gyorgy Alta16r-ros Iskola rs rnegem-
ldkezett r61a. A kolto 1905 6prilis I i -en

szirletett. A Balog Lenke tanar:no altal
szervezett rendezr,'dnven, sok szep r,'els

elhangzott. Tobbek kozott a Sziiletis-
napomra cimti r.ers is, arnit a kolt6
harminchanlaclik sziiletisnapjhra irt
irprilis 11-en. A renclezvdnl, s61;s azt rs

rnegtudhattuk, hogy J6zse1' Attiianali
nagyon nehdz elete volt. Kjskoruiban
irllami goncloziisba keriilt. igy tobb
csaliclniil szo196lt orokbe fogaclcitt
gyerekkdnt.

A rnegernlikezds vegen i] vels-
monclok j utalomban reszestiltek.

Mindenki j61 erezte magiit. is irj

dlrnenyekke I terirete tt hazzt.

Bdlint Bedtu, tr/I. A" oszt.
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Harangj aink-folvtotcis a 8. oklalrdl

Felirata:,,Nag1rfio111otrsszoil)/ tt.gztele-

terc, gr6f M4llirh pt'ispcik rir 25 dv'es

c:nldkdrc. Orb,in Jozsef es csalidia 1922
tivlten, Sass tlntal trt\eb, nos idej1ben" .

A kozdps[i 1864-ben kdsztilt. I(e-
resztes Miirton lelkisz ideje alatt. Sfrlya (r

ntdzsa, nagysdua 80 x (r7 cnr. A kicsi szin-
tdn 1922-ben kdszLilt, kb. 3 mizsa sirlyir ds

65 x 54 cm nagysdgir.
l'-elirata :,.Nagyasszonyunk tiszteletdrc a

Cslknatyltoltlogasszon-vi hivek I922
dvdbuf' . r\ harang vcirosrc(z es 6n otvozete,
c1e kevis nrirs aclarlikar-r1,ag61 is acitak

hozzt.
Mostani harangjaink eliitt, termdszetes,

ir.r6s harangjaink is vo.ltal<, cle azok
cgyresze, kiilonbdzii okok miatt tonkre-
nent. igy 1863-ban" mirs adatok szerint

vi 864-ben, valoszinti villfrncsapirs ntiatt, a

torony krgl'ulladt, a harangok leestek ds

cjsszetortgk, ntajd 1914-ben, az akkori
rtagyharangot Sgyirnak olvasztottirl< be. A
loronyban a lraransokon kiviil nrdg ldtezik
a kelep (kerepelS), anielyet a lifisr,,e(tt

iinnepek clott (naeycslitcirtciktol-nagy-
szonrllatis) szolaltatnak 1leg. arrikor il
harangok clndnruInak.,,R6miiba mennek",
h,z a keresztdny gyitsz kil'ejezesc, JdzLrs

szenved dsdneli kezdete.
\idgul ne ieledkezztntk nreg a harangok

,.kicsinyftett nrdsdr6l". a csengettyiirol is,
nrert annak is jelentos szerepe van az egy-
hizi e{letben, illetve tevdkenl,5fgl'ren, ig1, a

szenhuise alatt, de hhzszc'ntelis, a kereszt-
aljirk vonLrlasa alkalnrdi,al is.

Anlnl Csahn

\' F.otL'risanl,ag; Hatgtta Kalenditium -

1Q,l-1. 1 t1,1'1,

Hatgtla Nepe
Vintszer Gdza; E/etlbnna es anS'agi

tnt'iv,eltsdg

Dr hliirtort Lzi.szki: Harangok
Csikkarcfalv,a - Rintai katolikus tentp-

lotn

o,Etr az 6 kincse vagyok, ri meg 7z 6,n kincsem"

,,Edesanydrn j6szfvir, mindi-{ rnegvi-
gasztal. ha szornorit r,'agyok. Azt
szeretnim, hogy soha ne legyen bdnatos.

Tuciorn. hogy nincs rnindig veietn. de a

szivemben rnindig veletl va11. Nem
tuclom, irogy irflirlhatnfln Ineg ezt a nagy
josdgot, de azt igen. hog1, egy napon

rneglrdl6lorn." - Fercncz EIviru

':,::i:l:::,,'',,,.'':.i.. 
"Segit' ha valamit nem drtek ds

. ,,'',,,,,.,'.,.',,1t, 
t",t9ttt6: ha hibdztarn' Ar'ikor 

'irilgot
:iti;ti),;'::;:,,iii;.::i)iiittt: aclok neki. akkor nagyoll oliil. llyenkor
i i..iii.ilil:'t:i.illir:ii.i:ili.i.i:.ri. en is oriilok." - Stiket SzaboJcs



Iskolu

A Mdrtonffi Gydrgy Altuldnos Iskola
tanul6i, akik a 2004/ 2005-iis tandv II.
fdldvdb en megrendezett tantdrgyvers e-
nyele lciiliinbbzd szakaszain dijakut
szereztek:
Honisntercti vetdlkedci, Szentegyhtiza:

Farkas Andrea, Kedves Tfmea, P6l1

Levente (VII.B) Osszesitve VL,
kiilon VII. helyezds
Fizika tantiirgyverseny, megyei
szakasz. Bojte M6rton (VIII A), * I.
helyez6s (rdszt vett az Orsz6gos Fizika
szakaszon, Iagi-ban).
Kdrzeti hittanverseny, Csfkszereda:
Jdr6 Annamana (VIIL A), - II. helyezds
Alfa-Fizil<usok Versenye, Sepsiszent-
gy(irgy. Bdjte M6rton (VIII A) - IV.
hely, Gidro Zsvzshnna (VII.A)- V. hely.
Paletta kdpzcint[t'vdszeti verseny, Csfk-
szercda'. Filstos Katalin (VI.A) fest6s
kateg6ri6ban IIL dij
Kdrzeti m atentatikavers en)4 Cs iknt ada-
ras: Kedves Timea (VII.B) IV.
helyez6s
Sfverseny, Matosfo: Kosza Botond
(VI.A), I. helyezds
Tiincverceny. Farkas Istv6n (VII.A) IV.
helyez6s
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TAI{TARGYVERSENYEK

Fontosnak tartjuk iskol5nkban a

versenyek szervezesdt azdrt, hogy tan-
ul6ink az iskol6ban megszokott
tevdkenysdgeken kivtil m6s helyzetekkel
is tal6lkozzanak. Ezel<re egytitt, kdzdsen
k6sziilunk. M6rcius 17 -en iskol6nk 22

tanul6ja mdrette meg mag6t a Kenguru
matematika versenyen. A versenyeken

szerzett 6lmdnyeir6l a IV. oszt6lyos
G6sp6r Zsuzsa sz6mol be:

,,A jendfalvi iskol6sok ebben az

6vben tdbb versenyen vettek rdszt. Az
eis6 februdr l2-6n a ,,Kurutty" 6ltal6nos
rnriveltsdgi vet6lked6 korzeti szakasza

Domokoson volt. A tanit6 n6nik sokat
segftettek a felkdsztildsben. Ezen a

versenyen 6 csapat vett rdszt. Az dn

csapatt6rsairn Szekeres Ren6ta, Veres

R6bert 6s S6ndor Izolda voltak. A tdm6k
pedig: filatvll|g, anyanyelv, plak6t-
k6szitds, matematika 6s tigyess6gi pr6ba.
Minden t6ma ut6n egy rdvid sziinet krj-
vetkezett. Nagyon jol ereztik magunkat.
A verseny v6gdn mindenki kapott dijat.
Mi is konyvekkel tdrtiink haza.

A m6sodik verseny m6rcius l9-en - a

mesemond6 verseny - Madarason volt.
Farkas Laura tanit6 ndni k6szitett fel.
Amiut6n elmondtuk a mesdket, krir-
j6tdkokat j6tszottunk, majd megndzttik a

n6pviseletbe dltoztetett bab6kat. Kds6bb
a zsiritagok dontottek ds kiosztottdk a

dijakat. Mindenki nyert valamit.
A szavaloverseny korzeti szakaszt.

6prilis 15-6n Bal6nb5ny6n volt. V.rr.ny-*
t6rsairn Sz6csi Krisztina, Bir6 Andrea ds

Luk6cs Csaba, aki ktilondijat is kapott. A
verseny ut6n egy cukrhszdhba mentiink,
ahov6 a szervezok minden tanito ndnit 6s

versenyz6di6kot meghivtak. Nagyon jol
drezttik magunkat 6s vid6rnan t6rtrink
haza."

Lukdcs llona

2005 mdrcius l2-en irjra megren-
dezdsre kerr'rlt a Paletta- KepzSrmivd-
szeti Verseny a Nagy Istv6n Miivdszeti
Liceumban. V-Vm. oszt6lyos di6kok
versenyeztek h6rorn kiildnbozo kateg6-
rritban: festds, gipszmets zet keszit6se ds

kdpz6mtiv6szeti ismeretek felmdrdse. A
M6rtonffy Gydrgy Altal6nos Iskoliit
ndgy VI. A oszt6lyos tanul6 kdpviselte:
Ftist6s Katalin, B6lint Behta, Bdjte
M6ria 6s Fiilop Krisztina. Koztiltik
Fiistos Katalin festds kateg6ri6ban III.
dijat nyert. A program a Nagy Imre
Gal6ria ki6llit6s6nakmegtekintdsdvel
kezd6ddtt, amit a tulajdonkdppeni verse-
ny kdvetett a liceum dpiiletdben.
Mindny6jan iU tapasztalatokkal 6s

dlmdnyekkel tdrtek haza a versenyrril.
Fiildp Krisztina, VI.A

Iddn az Erddlyi Magyar Miiszaki
Tudorn6nyos Tdrsashg a gyergy6szent-
mikl6si Salamon Ern6 Liceumban
szervezte az Oveges-Vermes Fizika-
verseny II. fordul6j6t. Iskolink beneve-
zett hat tanul6ja kozril ketten jutottak
tov6bb: Siiket Marta ds Bdjte M6rton,
mindketten a VIII. A oszt6lyb6l. A
versenyen az erdelyi maryar iskol6k ta-

nul6i vettek reszt. Evfolyamonkdnt az

elsd n6gy tanul6t k{ildik amaryarorszitgt
Gyorben tartand6 d6nt6re. Harmadik
helyezdsdvel Bojte M6rton is ezen tanu-
l6k kozott van. Err6l kdrdezttik ot:

- Mitjelentett szdmodru ez a verseny?
- Sz6momra ez a verseny egy irjabb

bizonyit6si lehet6sdget jelentett a

fi,zikihan.
- Nehezek voltak a feladatok?
- A feladatok nem voltak nehezek,

inkdbb furfangosak. Nagyon oda kellett
figyelni minden egyes rdszletre.

- ErSs ellenfeleid voltak?
- A versenyen az erddlyi megydk

legj obban felkdsziilt nyolcadikos dirikjai
vettek reszt. Ezt frgyelembe vdve mond-
hatom, hogy er6s volt a mezony.

- Meg vagy-e el{gedve az eldrt ered-

mdnyeddel?
- Az eredmdny a virtn|I is jobb lett.

- Minek kciszcinheted az el6ft ered,

ntdnyt? \/'
- Ezmhr a sokadik verseny, amin r6szt

vettem, s mindenikre orhn kivril is
kesztltem. Ez a munka most hozta meg
gytimdlcsdt.

- Egy ilyen verseny kapcsiin sikertil
mdr komolyabb kapcsolatokat kialakf-
tanod?

- Erdekes m6don azt vettem 6szre,

hogy a versenyeken szinte mindig
ugyanaz a gyerekcsapat vesz reszt.
Tobben kdziiltik mfu barfttaim.

- Mit vdrcz el a gyciri megmdret-
tetdstcil?

- A Gyorben tartand6 d6nt6n az eg6,sz

K6rp6t-medence magyarlakta tertiletei-
r6L tov6bb jutott di6kok vesznek rdszt.
Mfn azt is nagy eredmdnynek tartom,
hogy tov6bbjutottam. Azert igyekszem
minden t5lem telhetot megtenni.

Kdrdezett: B6ite Mdria, VI.A



Iftrisirg11

Nonek lenni a sors szep ajdndeka. Az
egyenj ogirsiigot (tal6n trhlzottan ) hangoz-
tat6 r,iliigunkban, azonban egy nonek
nokent viselkedni nem kdnnyli. Sok eset-

ben a firfi es n6i szerepek felcserdl6d-
nek, kevdstrd eihatdrolhatSk.

A tdrtdnelem sordn sokdig a nonek

..csak" a gyereknevelis es a hdztart6s
voit a f-elaclata, ezzel eilehtetben nra mzil
nem ldteznek kor'16tok. Vannak azonban

olyan ilatlan szab6lyok rnelyek figyel-
nren kiviil hagv6sa ahhoz vezetett, hogy
leteznek ferfias ntik es noies ferfiak.

. A legirjabb divat szerint a no udvarol
a fdrfinak, cle a fdrfiak nem tirdjdk tgazLn
szeretni is tisztelni a k6nnyii nriket. a

r_ onnyti h6dit6sokat. Sok firfitol hallot-
tarl, hogy a ldrfi rniudig szeresse iobban
a ntlt, mjnt a n6 a fdrf-rt. Iiyenkor nent a
szerelern rnelysegdt hasonlitjfk cissze. A
fdrfiak vaddszatra sziilettek, nekik h6di-
tani kell. E*etlentil 61inak. ha a n5 a

l6buk elott hever, majd ,,ldnyos"
zavanlkban egyszer-iien 6tiepnek ra.it"a.

Minei tobbet kell ktizdeni egy nodrt,
annai ertdkesebb lesz a kapcsolat. Persze
a t-erfinak is sziiksdge van szeretetre.

-eyengdd drzehnekre. puha 61e1dsre,

sitnogatirsra. az 6sszetartoziis finom
intirnitdsdra r,6gyik. A figyehnessegek es

kedvessegek minclenkit .elbiii,olnek. de

nem szabad tirlzdsokba esni.
A szerelem lievdben minden pillana-

tot a kedvessel szeretndnk tolteni. de ez
nem rnindig iehetseges. A mai tecinika

._.:hetovd teszi, hogy b6rrnikor kommu-
nikiiljunk kedvestinkkel. A fdrfi
figyelmet azonban nem beszeddel kell
megrzrgacini, hanern csendclel. Nem kell
ot srns-ekkel, e-mailekkel, telelbnhfvii-

sokkal elzirasztani, ki kell v6rni, arnig o

telefon6l. Ha nern telefon6l l0
percenkdnt, akkor az nefi7 jeienti azt,

hogy md.r kevesbi szereti a ndt, csupdn a

munk6j6ra koncentrdl. Egy n6nek tudnia
kell, lrogy a fdrfi szhntara nagyon fontos
a rnunka. A n6, arnig 10 percenkdnt a

telefonhiv6st v6r'ja. kdpes el6szor
megsdrtddni, majd kdtsdgbeesni, es

amikol megsz6la1 a telefon, rnorcos ds

sz6nronkero iesz. F,z a leheto legrosz-
szabb, mert dtragad a fdrfira is. aki b6nni
fogja, hogy telefondlt. Ha nem ororn
egyiitt lenni a novel, ha nincs harm6nia,
akkor a fdrfi tfvolodni fog ds rndsik not
fbg keresni. R6ad6su1 egy fiiggetlen ferfi
retteg att61, hogy egy n6 rlrtelepszik.
megfosztj a fliggetlensegettil.

A fdrfi izig-verig f-drfrnak szeretnd

erezni magit. A fdrfias feladatokat a fdr-
flra kell bizni. A fdrfinak dreznie kell,
hogy sztiksig van rii. is ha kell. ak:ircsa.k

a r:egi id6ben, rnegv6di a not.
A ncinek nem keii rninclent rnegdrte-

nie, de ismernie kell a ferfit. Az
..elttirorl, rnert szeretem" felfbgds nerl
helyes. A val6s problemfkat rneg keli
beszdlni, rndg akkor is. ha figy erczzirk,
ezzel elveszithetj tik szerelrntinket.

A kapcsoiat elejdn kialakitott hely-
zetek is szerepek vigigkisdrnek minket.
Egy okos n5 dszben tartja, hogy egyen-
sirlyt kell tal5lni fdrf-i es nci v6gyai
kozott. rnindkettojiik megelegeddsere.
Keil egy csipetnyi onzds ds egy csipetnyi
onzetlenseg.

A ncj rninden koriihneny kozdtt orrzze
meg tartfsiit. Legyen No, aki el6tt a ferf-i

tdrdre borulirat-

A nri legyen N6, akit meg kell h6dftani Dijaztilk a Csorgdt

2005 rr. fjus 2-an Hargita trlcg-i "
Tandcsa az Orsziigos Illirsagi Nap alkai-
rnzibol konf-erenci6t szen,ezeti ."A lrcgi -,

fiataljai" cimmel. A korrf'ereni:ia kele-
teben tobb eloadds han-qzott el. Meg-
hivott eload6k voltak par'1ame nti
kdpvise16k, dilanrtitkirok, t-rnkonliiirr,-
zatt k6pvisel6k illetve Ltz Agora rro-

dair6l6zat kolozsv6ri rnLrnkatiir sa is. akilt
a fiatalok helyzefercil, esdJ.veilril. az

uni6s cszrtlakoz6s f-ialalokat rir"inlo

elonyeirdl ds hdtrinyai16l bc-szelrcii" .,\

renclezvdnyen szdrnos ifi irsdgi szervezet.

cinkomrdnyzat kepviseltette uragdt.
kozttik a Csorgo Fiatalok Szerrrezste js.

A karctalvi onkonn6nvzat reszdrol .1elen
volt Kozma Ervin alpolgdnnesteL.

A konf-elencia llhsociik reszel'ren rii.j-

ftadiisra keriilt sor. A Megye.i Tnniics
dilazla a legeredrridnyesebb il'jusirgi
szervezeteket ds azokat a fiataiokat. akik
kiemeikedo tevdkenysegc'1 fbjtettek ki
kozdssegrik drcJekeben. iilcti'e .\7-

ifi irsdgbarht onkormlin,vzaiokat is. Nagv
dromtinkre a me gye I e ger ecl nr e ll\,r's r'1-.1-.r

szervezete cirnet a Csorur\ fiialirlrrli
Szervezete kapta. i,,agvis a karcfllvi ,:-.

jenofalvi csapatnak iteltek rneg az elsii
di.jat. A kdzossegert kifejtett tevekenl'-
segdert Szab6 Kiizmer haruradik cii.jat

kapott.

SZCTVCZCSC-

es segito-

A Nfk Lapja nyomdn

Ovjuk a ktirnyezetet!
Az emberek nem gorrdolnak arra, hogy mennyit 6rtl'ratnak mzi,soknak-ds maguknak

is- azzal, hogy szennyezik a fbly6vizeket. ,,Valamikor sok hal elt az Olt vizeben" -
mesdli nagyapo. Ha napjainkban mondan6 ezt valaki, nagyot nevetnd,nk rajta, pedig
czeu sirni kellene. Szenn1,yi7. haszndlt mtianyagpalackok, s mdg ki tudja. mi irszik a

vizberr. Rdgen fuircjdtek is benne, m6ra mdr mindenki undorodik az Alt piszkos
vizetcil. Miert keil a szemetet a vizbe cinteni'/ Miert olyan nehdz megv6rni a szernetes
l<ocsit, es oda felrakni a szernetet'J Itt nerl csak a jelenr6l ds rolunk van sz6. Kevesen
gondolnak ana. hogy a mostani tblelStlensdgiinkkel haliilra itdljiik az elkovetkezo
generiici6kat - unok6inkat, dedunokiinkat - m6g rliel6tt megszriletninek.

A gyer:ekek a f'eln5ttekr 6l r.,esznek peiddt. H.{t ilyen pdldiit kell mutatni a

gyereknek? Tal6n odakeriiltink, hogy annyira fertcizrjtt lesz a viz, a leveg6, a talaj,
hogy kihal az egdsz emberiseg" Most biztosan azt gondoljiik. irogy ez lehetetlelt. pe-
di-q nregtorteuhet. Ezert kell vigydzzttnk arra. hogy ne szetlnyezzi\k kornyezetiinketl

Fiildp KrisTtirtcr, VI. A



RECEPTEK

K4SZASLEV/ES
Hozz|valok: 15 dkg tdporty'Li, 2 tojis, 5

dkg zsernlemorzsa (pr6zli), lei'eszolds6g: i
clb petrezselyemgydkdr. 1 clb r.nnrok. I db
zellergyokdr. 1 fej iragyma. 4 db kozepes bur-
gorlya, ke-u,ds s6, bors.

A topcirtyit osszetorjtik. a ket to;6sb6l is
a zsetrrletnorzshbll s6val 6s borssal gomb6c-
masszit kdszftiinl<. A hasdbra v?igott
leveszcildseget a megszokott m6don megfoz-
ziik. Amikor majdnem megf6tt, hozzaadiuk a
koclirira r,6gott burgonyzit ds az apr6 gorribci-

col<at. Tirlal6skor te.ifollel izesitheto.

xtfi sznszntv
Hozzdvakik: 50 dkg liszt, 35 clkg rnar-

garin, 2 dkg dleszto. 4 db toj6s, 2 c1l tejtbl. 10

dkg cukor, iekr'6r, r'anilids cukor, runr, s6.

A lisztet elmorzsoliuk a margarinnal es az

iiesztovel, rnajd cisszegy'ur.iuk 3 db toi6ssdr-
g6j{val. a tejfollel, egy evokandl mmmal, pi-
ci soval es a crikoral. A tesztit teljesen simii-
la glrurjllk, majcl letakarva 30 percig pil.ren-

tetiiili. Ekl<or vekonyra nyitjtjuk es kcizepes

tllzcjn inegstitjtik. Krjztren a 4 db tojdsfehdr-

.jdbol kerres rranflids cnkorral habot venirrk.
Amikor a tdszta megsiilt tetejit tetszds sze-
rinti lekr,drral rnegkenjiik, rhlcen-itik a felvert
habot. Tetejet rnegszorjuk durv6ra vdgott
mandul6r'al 'n'agy clioval. Visszatessztik a

stitdbe es addig sritjiik, amig a teteje szi-
neseclni kezd.

Tudja-e hogy?

- I(arctalva kozpontjiban a "Sdnta-
kocsrna" lrelydn egy modern ntezogazdasd-
gi gdp ds belfcrldi aut6alkatr6szt in"rsit6
ilzlet nvilt. ahol ktilonf6le glrmiabron-
csokat, ker-roanya gokat es akkr-rmr-r1dtorokat

is lelret vd sdrolni. A hi|nyzo i rut
legkclsobb kit napon beliil beszerzik a

megrendeloknek.

- Mdg rninclig nincs ntegolclva a helyi
VIOLA gyogyszert;irtran az 6rtdrlrogatott,
vagy ingyenes gyogyszerek kiadzisa.
Tovdbbra is jfrhatjr,rk Csikszeredft vagy a

kornyel<beli helysdgeket. liogy frt6moga-
tott gy6gyszerhezjussunk. feltive ha ott is
l<apurl<.

- Kcizsigiink lakossdga a napokban
tobb, nrint 15 t buryonyirval (414 zsik),
valamint rniis ilehriszerekkel, gabondval,
rr.rhanemiivel. deszk.{r,al i6rult hozzi a

bdnsigi 6rvizkdrosnltak rnegsegit6s6hez.
r\z osszegyirit pdnzb6l (rnajdnenr 25 milli6
lej) a deszkdt viisfroltdk meg. valantint a
sz6llitdsho z elhaszndlt uzernanyagot fi zet-
te{k ki (15 rniilio lej) a Model Prod Com
kft-nek, anrely a kamiont bdnlentesenbrz-
tositotta. Az adomanyokat Kiss K.{rol1,, a

Bdnsdgi Gazdfk Erclekk6irviseletenek el-
nclke vette 6t, aki hirlasan kosz6ni koz-
s6gr.ink lakossfgiinak cinzetlen segits6g6t.
E tdrnfra a kds6bbiekber-r mdg vissza-
tdriink.

1947 augusztus l5-dn v'6lt fiiggetlen
iillanunti India. A ltiggetlensdgi ntozga-
lom elinditQia, Ielke Mohandasz Kamnt-
csanrl Gandhi, aki Uj Delhiben 1948

.fanuiir 30-t{n nerdnylet iildozata lett.
Elhantvaszttisdnak helydn az aldbbi,
saiiit gondolata 6zi entlikdt:

,,Azt szerctfldn, ha India oly;111

szabad es ercis lenne, hogy lbla,fiinlha,ssa

ntagdt onkdntes ds tiszta iildozatkdnt a
vilig -iobbtitdtel11fi. Az egydn, ha tiszta.
a csaliid.jiiert iildozza ntagdt, a csaldd a

fitludtt, a talu a ktitzetdt't, a kritzet a tar-
tontiinyftt, a taftontin-y az orsztigdrt, az
orsziig minrlenki6rt. En [sten frkli
orsziigit akaronl. "

VIZSZINTES: 1. Az utols6 Brit
Indiai alkirfly: Lord Louis.... 10. Ures
11. J6runk rajta 12. Vezetofrilke 14.
Rom6n csont 15. A dinamit feltal6l6ja
18. Orosz gepkocsi 21. Erdelyi rnegye
roviden 22. USA tag6llam 24" JLrss6t

koveteli 25. Nemet TV ado 26. Nemet to
27. Az ENSZ rom6nul 28. Lent 30. Sir
31. A fdrfi sorsa a ...32. Mazsoia ds....

33. O. G. 35. Cseh gepkocsi 37. ...-rnog
38. R6rnai kettes 39. Ovezet 40. Eilop

42. Anerikai hiriigynokseg 43. Gyilkol
44. Teriiletmirtik 45. SiitS Andrlts 46.
Kerdkabroncs 47. Tova 49. cso.
rlikroszk6p 50. Mohandisz Karam-
csand Ghandi a .......... (nagy ldlek).

FUCCOLEGES: 1. Tisztito. 2. Puira
fdm. 3. Orkdciik. 4" Aki tannl az .... 5.
Bolgdr cigarettarn6rka 6. Tulr4donkep-
pen 7. Magyarorszdgi v6.ros 8. E,gyik
kr,rtya nr6sik ... 9. Li;rn 10. Ghandi prlrt-
ja, amellyel kivfvta India ftiggetlen-
s6g6t 13. A fiiggetlen India elsd mi-
niszterelniike: Dzsavdharlil.... 16. Ma-
gyar tenger 17. Gyomnovdny t8. L.A.D
19. .....Vespucci, Portug6l felfedez6 20.
Becdzett fdrfindv 21. Behajlik a fa az

ablakon 23. Kevert ital 24. Ures 29r._,
Szerszamtart6 33. Latin rtal 34. Indiai
sztivetsdgi 6llam 36. Indiai ndvdny 37.
Kvtyahaz 4$. Aramfbrrzis 41. Hindu
Isten 45. Fdjdalorn h6beriil 48. Hangjegv
49. General Motors

Szerkesztette : S ugit r Antal
Irodalom: Collins-Lapierre: Szabad-

sdg ejfilkor, Corvina Bp.
A konyv rnegtal6ihato a konyvt6rban.

rcfalvi - Csikjenofalvi kisirjsig
Megelenik kdthavonta

Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete

S zetkesztd s 69.' karctalv i kultirrotthon. if 1 irs 6gi irod a

Szetkesztdk."

Kelemen Levente,
Antal Etelka, Farkas Be6ta, Kedves Judit, Kelernen Erzsdbet, Koznra Anna,

Ndrneth Szilveszter, Szab6 Khzrndr, ifi. Szocs Lhszlo
A nyomdai munkflatok az Alutus Rt. nyomddban kdszriltek


