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A SzekaSz6 helyi kisirjsag, elscjsor-

ban Karcfalva 6s Jencifalva lak6inak,
lakoirol szol. Ennek ellen6re szerkesz-

tcis6grink jolesci erzessel vette tudom6-
sul, hogy krilonbcizti ujsagok, rijsdgiro

,,kol16gdk" felfigyeltek szer6ny lapunk-
ra, meltatt6k amat6r munkdnkat.

A Kolozsvdron szerkesztett VA-
SARI{AP c. katolikus hetilap 46. sz6-

m6ban Bod6 Mdrta igy ir r6lunk:
,,Falun is lehet szinvonalas irjs6got
szerkeszteni, amely beszdmol a tele-
piiles esem6nyeircjl, a lakosokat fog-
lalkoztato k6rd6sekrril." Majd ekepp
btztat:,,Csak igy tov6bb ifju lapszer-
kesztdk!"

A szinten kolozsvari SZABADSAG
c. napilap 2004 okt6ber 20- t szama-
ban a Washingtonban 6lci Lciwy Da-

niel a kcivetkezciket irja:
,,Csodalatra m6lto, hogy ennyire

kis l6lekszitr,';rli- kcizcisseg lapot tudott
inditani 6s azt tartalomgazd,agon es

grafikailag tetszetcisen kiadni. Ossze-

hasonlitask6ppen: az anyagi jolet kd-

rrilm6nyei kcizcitt elci magyar szor-

vdny alig-alig kepes irott f6rumot
teremteni es fenntartani... Kivdnom
a lapnak, hogy megmaradjon es si-

kerre vigye a kdzcisseget osszetarto-
e gyb ekovdcs o16 cllkttld-zlseit. "

Kiiszrinet a fenti sz6p szavak6rt,

amelyek egyben Botdr Emcjke, a Pro-
Print kiado mriszaki szerkesztcjj6nek

munkajat is dicserik.
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irik a megvdltas csodrijara valo vara- vdrakozas, majd pedig a kitaszitot
s6g megal6z6 6rz6s6t. Ebbe a ne

ADVENT a vd.rako zas id,6sza-

ka. Ekkor mi, keresztenyekralra at6l-

koz6s 6rz6s6t. Kesziiltink a Megvdlt6-
val valo taliikozitsra: vegigkiserjiik a

Szentcsaladot sz6ll6skerescj ritjan.
Veliik jarjuk Betlehem uc6it, egyiitt
kopogtatunk a zdrt ajtokon, rem6lve
a bebocsdjtd.st, a befogadrist. A varos
szelere sodrodva kitagadottk6nt 5t-
6rezzik a kiszolgd.ltatotts6g, kire-
kesztettseg megalaz6 6rz!s6t, azt a
keserri erzest, amit akkor erez az

ember, ha szorult helyzeteben eppen
sajdtjai tagadj6k meg. Szeretnenk
megertetni azokkal, akik hatat fordi-
tanak, hogy a E\"tet hordozzuk, az

evszazadok 6ta v6rt megujul6s sz6-

mara kertink bebocsat6st. De a nag:y

l6rm6ban, ami ciket kciriil veszi nem
halijak beszediinket, kicsinyes elfog-
Ialts6gukban nem 6rtik szavainkat. A
napi gondok onz6 latymatagdban
keptelenek tdvlati, D&Sy dolgokban
gondolkodni, keptelenek ajtot nyitni
a megv61t6s elcjtt. ig"y vegtil a Szent-
csalad a varoson kiviil hizza meg
szerenyen magdt 6jszak€tra, ott jcin

vildgra a Megvdlt6. Onnan indul 6le-

tet ado utjdra, orok eselyt adva azok-
nak, akik - habdr kitagadtak - talSn
eg"yszer megis befogadjat< 6t.

Sz6munkra, Magy arorszag hatara-
in kivril 616 magyarok szamara a

2004-es ev adventje szomoruan valos

alkalmat nyujtott 6t&ezni a kertis,
kopogtatas, a felci, de rem6nytelje

hdny napba trimciritve rijraeled
nemzetiink tcirtenelmi dramifia, a

iinmarcangol6, cjnniin mag4ft puszti
to nep szomoru tort6nete. A nemzeti
kerdesbcjl p6rtpolitikat kovdcsolo
politikusok acsarkodo indulatkelte-
se es a nep mindennapi biztonsrigd
feltcj kicsinyess6ge eljritszotta nem
zetrink szimbolikus ujraegyesites6re
irrinyulo rijabb eselyiinket. Ism6t po-

font kaptunk, de most mar sajdtja-
ink iitcjttek arcon. A csalodottsrig
keservesen fajo lrzese vegzetesen

t6ves v ilIaszra k6sztethet: visszavdg
ni. Megtagadni magyarsdgunkat: el

egetni a mag-yar z5,szI6t, ne enekelni
a magyar himnuszt, kitagadni a m
gyar testv6rt. Ez vlgzetes hiba len
ne, ug"yanis a magyarsag jciv6j6nek

ziioga 6ppen mi vagyunk. A Szen

csaldd peldajara a kitaszitotts6gban
is tdl kell 6lnrink ezt a megalilzta
tdst, 6rizve az ciseinktcil kapott kin
cset es ha eljrin az id6, nekiink kell
majd visszaadni azt nemzettinknek.
Addig is mit kerhetnenk a Megval-
totol? Adjon nekrink a fajdalmas ad

vent utdn remenyteljes Karacsonyt!

Kelemen Leuente



Krizdlet

Az utobbi ket h6nap kciz6leti esem6-
nyeir6l, a fontosabb tcjrtenesekrcil,
megval,5sitdsokrol a polg6.rmesteri hi-
vataln6l 6rdeklcidtiink. Volt amir<il be-

szdmoljanak ...

Elcirelepes trirtent a kozs6gi vizhi}o-
zat iigy6ben, ami mindannyiunkat 6rde-
kel. A kivitelezesi terv elk6sziilt 6s a

versenyt6rgyal6s a munkalatok odait6l6-
sere elcjrel6thatoan 2005 janu6rj6ban

lesz. A tervek szerint a izh6J6zat a leg-

modernebb hidrofor-rendszer alapjdn fog
mtikiidni, a rendszert izzel ell6t6 kutak
fur6s6t a csftjencifaivi vasfiti igilr6nil., a
falu feicili r6szen fogiak elv6gezni. A hal6
zatl<t6pitnset a jcivti evben be kell fejeznt,
hogy a p6nz se vesszen el, mert erre
szigoru f'eiteteleket szabtak. Amint m6r
emlitettrik, a vezetek KarcfalvS.n 6s

Csftjencifalvan kir,til Csikszenttamdst is
6rinti ris mindez a lakossag anyagl hozz6-
jdrulasa n6lktil tcirtenik, a SAPARD pro
gram kereteben.

Kimozdult holtpontjdrol a gdzhiio-
zatkilpitesenek tigye is. A HargitaGdz
RT felv6llalta a munkdlatok kivitele-
zesel, a k6lts6gek hatvan szilzal6kdnak
finansziro z6sav al egyiitt. A fennmara-

TELEPULESUNK NTNTNN6T

d6 40 szdzal6kot a lakoss6g kell 6l1ja.

Ez fogyaszt6nk6nt mintegy 200 Euro
6rt6knek megfelelci osszeget jelent. So-

kan a befizetrjk ktiztil mdr tull6pt6k ezt
az dsszeget, veliik a kiikiNbs6get mel-
t6nyosan rendezni fogja a kivitelezti.
Mindezekkel kapcsolatban mrir tcibben

is 6rtesiilhettek a HARGITA GAZ RT
6ltal kibocsdtott sz6r6lapokbol. Ezt
azonban nem mindenki kapta fleg,
ez6rL r6szletesebben foglalkozunk a

k6rd6ssel. A belsti hdl6zatok megter-
veztet6se 6s kiviteleztetese megfelel6
enged6llyel rendelkezci szakc6gekkel
lehets6ges, ameiyeknek a kiilts6gei
minden gazdasdgot kiilon-kiilon terhel-
nek. Azok, akik ut6lag, a munkalatok
befejezese ut6n k6rik a gfn bekiit6set,
p6tdijat fizetnek a tovribbi k<iltsegek

fiiggv6ny6ben.
A Nagyboldogasszony Egyesiilet 6s a

polg6rmesteri hivatal k6ri azokat, akik
megszakitott6k a r6szletfi zeh6st, hogy
Iegk6scibb janurirt6l folytassdk a befize-
t6st, merl azt m6r figyelembe veszik a
vezet6k bekotesen6l. Eszerint azok is
hozzl$|rulhatnak a kdltsegekhez, akik
eddig v6rtak. Jo hir, hogy a szenttamS.-

siak is elkezdt6k a befizet6st, hiszen
tovdbbra is az eredeti tervnek megfe-
ielc5en, a szomsz6dos kcizs6ggel k6zo-
sen kell kivitelezni az elkezdett munk6-
latokat. Aki meg most is ketelkedik a

gdzhfi6zat megvaiosftdsdban, annak
szolgdljon bizonyit6kkent az oktober-
ben megvasaroit, krizel 1 milli6rd lej
ert6kti cs6vezetek, amely a tandcs ud-

var6n a kerit6s mellett iathato tava-

szig, a munkrilatok folybat6sanak meg-
kezdes6ig. Ugyanerre a c6lra rendelke
z6siinkre all tov6bbi 1 milliard lej, amit
sajnos most a kdltinf6le lej6rt engedd
lyek felujitdsd.ra kell forditani. igy ha a
Iakossag hozzaaJfitsa megfelelci, a kivite-
Iezo l6rsas6g becsl6se szerint a 2005os -,
6vben befejezcidhet a hillozat ki6pit6se.

Tov6bbi - szemmel 16that6 - irjdon-
sdg az utcai l6mp6k cser6je: a karacso-
nyi 6s irj6vi rinnepek alkalmdra 50

darab uj vildgft6testet szereitek fel az

oszlopokra energiatakar6kos 6gcikke1.

Ezeket tiibbnyire a fcirit ment6n helyez-
t6k el, de az akci6 a 2005-os evben is
folytat6dik.

N. Szilueszter

Az ut6bbi idciben falust6rsaink kci-

ziil egyre tobben kifogdsoij 6.k azt a

t6nyt, hogy az egy6m 6s krizbirtokos-
s6gi teriiletekrcil hozott mrifa 6s trizifa
eseteben az eladasi es szailitasi aktdk
ft drcak) kiallit6sakor ugynev ezett ut
p6nzt is felszS.molnak az illetekesek.
Ez6rt kerestiik fel a helyi kozbirtokos-
sdgok elncikeit, hogy t6j6koztassdk ol-
vas6inkat e k6rd6ssel kapcsolatban.

Miklos Arprid, a Larix Kcizbirtokos-
s6g elniike elmondotta, hogy az erdei
utak jog6ll6sa el6g bonyolult 6s ijssze-
tett probl6ma. Karcfalva egy saj6ts6-
gos helyzetben van mds falvakhoz k6-
pest, mert meg az elmrilt evben sike-
rrilt egy korm6nyhatdrozatfr,al az erd6-
szet kezel6s6ben lev<j utakat a krizs6gi
kdztulajdon ieltdrdba helyezni. Ez
azonban csak papiron trirt6nt meg,
ugyanis az erd6szet pert indftott, emi-
att az utak gyakorlati dtadds6ra nem
kenilhetett sor. Id<jkcizben megjelent
a 120/2004-es trjrv6ny, amely kimond-
ja, hogy az it aze kell legyen, aki

ERDEr oUArNK...

haszndlja, vagyis a mi esetiinkben a

kiizseg kezeles6be kerril. Ennek figye-
lembev6tei6vel tortenhetett a legut6b-
bi torv6nyszeki dcint6s is a kozs6g
javd.ra. E sok bizonytalansag idej6n a

belyegz6s, kitermel6s es szdllitds fo-

lyamatosan tcirtent. Ez6rt kellett az

elsz6llitand6 famennyis6gn6l a kdb-
m6terenkenti 50 ezer lejes utp6nzt is
felsz6molni 6s az erd6szetnek dtutalni.
A tcirv6ny megjelen6se 6ta az iisszeg
kiiltjn folyosz6midn van a kirzbirtokos-
s6gn6l 6s a heiyzet tiszlS,zdsa ut6n
kertilhet majd sor annak felhaszn6l6-
sdra. Megnyugtatds k6ppert az elntik
azt is elmondotta, hogy azt, az tisszeget

semmik6ppen nem forditj6k m6s c6l-

ra, s ha az utak a helyi tanS.cs tulajdo-
n6ban maradnak, ezt iljavitds c6ljdra
rendelkezes6re bocs6tjdk.

Megtudtuk azt is, hogy Karcfalvdn
az egy 6m kas zal6krol 6s erdcir6szekrtil
elszdilitott fa ert6ke is tartalmazza az

tttra szdnt kijbmeterenk6nti cisszeget,

amelyet ez esetben az erdlszeti hiva-

taloknak utalnak 6t a szdllit6si bizony-
latok elsz6.molS.sakor. Sajnos ennek az

cisszegnek a visszaforditdsa nem min-
den esetben t<irt6nik erre a c6lra.

Csikjenrifalvdn mdskepp 6Il a hely-
zet. Amint azt J6r6 Elem6r, a Tercs
Krjzbirtokossag elncjke jelezte, a falu
hatdrdban nincsenek olyan utszaka-
szok, amelyek az erdeszet gondoz6s6-

ban lenn6nek. igy u fa elsz6llit6sdn6l
egyeltire nincs felszrimoiva ritp6nz.

A fentieket a helyi tan6csn5.l is meg-

ercjsitett6k 6s v6rj6k az rijabb fejleme-
nyeket, hogy intezkedni tudjanak az

erdei r5s mezei utak javit6s6val kapcso-

Iatban. Megjegyzendci azonban, hogy
a kitermel6sek idej6n a traktorok nem
eg'yszer felt<irik az utakat,, elzdrj|k a
sS.ncokat, maguk utdn hagyva a ren-

detlens6get. Nagyobb odafigyel6s kell
teh6t mind az erdeszek, mind a kiter-
mel<jk r6sz6r6l, hogy a megl6vcj utak
dllagdt min6l hosszabb ideig meg6riz-
ztik.

N.SZ.
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KARCFALVA KOZSEG POL-
CAnUnSTERI HIvATAIA-

NAK rOZrnprnrvynr
. Ismeteiten kerjiik az adohiftra-

lekosokat, hogy mielcibb, lehetrileg
az 6v veg6ig fizessek kt ah6,z- illetve
teriiletadot. A r6gebbi adosokt6l
vegrehajtas utjan fogjuk behajtani
az elmar adt illetekeket. Jencifalvan
50 csal6d tobb, mint 35 milliSval,
Karcfalvdn pedig 30 csaldd kozel2T
millio lejjel van elmaradva.

A 2005-6s evben a torvenyes ke-
retek betartrisdval az 6piilet- es g6p-
jarmriadok atlagosan 25 7o-kal nci-

nek a 2004-es 6vhez viszonyitva.
. Az fij6vben is folytatodik a fold-

mer6ssel kapcsolatos probl6mdk tisz-
tazasa, a birtokbahelyez6s, a birtok-
azonositds. Ezert k6rjtik mindazokat,
akiket ertesitiink, hogy a meghatdro-
zotk id6pontban jelenjenek meg a

kijelolt helyszfnen.
. Ismritelten felhivjuk mindazon

maganjdr6k, egyenileg cisszeallitott
jrirmrivek tulajdonosait, akik meg
nem jelentettek be a tandcsndl jdr-
mrivriket, hogy azt miel6bb tegyek
meg. Tovabbi inform6ciokat a hiva-
talban Szebeni Viimosn6l kaphat-
nak.

. A gazhiiozat ki6pitesehez valo
penzbeli hozz{fi 6rd,6sok b egyrijtese
a 2005-os evben az aldbbi program
szerint folytatodik: Karcfalvdn min-
den csiitortokcin 9-I2 ora kozott;
Szenttam6son minden hetfcin 9-13

ora krizott.
. Karcfalua Kiizsdg Polgd,r-

mesteri Hiuatala aldott, bekes
lzaracsonyt es boldog rtj euet ki-
uan kdzsdsiink minden lakoja-
nak.

zEl\ES Vi CyArnn KARCFALVAN

Nagyszeni elciad6snak lehettrink ne-
zoi 2004 okt6ber 16-an, szombaton es-

te a csikkarcfalvi kultrirotthonban. Ki-
emelkedci esemeny volt a Csiki Jatdk-
szin fell6p6se kozs6gtinkben: az Anco-
nai szerelmesek cimri zenes vigjatekot
adtak ekj. A darabot Vajda Katalin irta
olasz reneszansz komediak nyoman,
Vall6 Peter citlete alapjan. A dalszrjve-
geket F6bri P6ter szerezte.

A vig'jat6k cselekm6nye egy olasz sze-

relmi bonyodalom kcirril forog.
Giovanni (Kozma Attila), a kin6z6 tu-
lajdonosa szeretn6 felesegiil venni Lu-
ci6t, Tomao Nicomaco (Frilop Zolt6n)
dadog6s lanyat, hogy a hozomanyb6l
igazi vend6gkit nyithasson. A kiny (Fe-

kete Bernadetta) azonban beleszeret
egy v6ndormuzsikusba (Koszt6ndi
ZsoIt), r6ad6sul apja is fij v6leg6nyt
(Lukr6cio - Ciugulitu Csaba) taldl ne-

ki. Mindezektetej6be a szomsz6d pan-

zi6ba meg6rkezik egy magyar l6ny
(Vikt6ria - M6rton Eszter), aki a

Giovannival Debrecenben egyiitt tcil-
tott hetek gyiimolcs6t hordja szive
alatt. Giovanni szeretn6 elhallgatni a

kalandot leendcj aposa don Tomao elcil,

aki erett amoroz6 modjara udvarolni
kezd a magyar ldnynak. TovS.bbi szere-
pekben: Antal Ildiko Truszilla,
Ddlnoky Csilla - szobaldny, Mardirosz
Agtt.t - Agneze.

Sajnos a remek vigj6t6k orcime melle
6rz6seim koze egy kis tirom is vegyrilt.
Habdr minden lehetseges eszkozzei
pr6b6ltam felkelteni a lakoss6g figyel-
m6t az elciadS.sra, igazi banatomra csu-
prin mintegy citvenen voltak kiv6ncsiak
a nagyszertl darabra. Jollehet ez a
szdm elszomorit6an kicsi a kozseg la-
kossdgS.nak szdmadataihoz viszonyit-
va, megis rigy gondolom, nem volt hia-
bavalo a sok izgalom 6s f6rads 6g, u

rengeteg elcik6szit6 munka. Tort6nt va-
lami a mrivelcid6si hazban, valami
nagyszerri, amit foly'tatni fogok. Hdtha
legkozelebb tobben ert6kelik ...

2004 november 9-6n szinvonalas
elciaddst tekinthetttink meg. Az
R.M.D.SZ csiki jeldltjeit a Hargita
Nemzeti Szekely Nepi Egyi.ittes ki
serte el kampdnykonitjukon. A poli-
tikusok rovid bemutatkoz{"sa ut6n
az egyittes egy felcsiki t6nccal kezd-
te mrisorat, amelynek Andrds Mi-
hfily igazgato volt a koreogrdfusa.
Ezut6n a n6z6k Gyimesi tdncokat

NEPTANC-ELOADAS

lrithattak P6ter Ldszlo 6s Rigmanyi
Katalin eltjadasaban, a talpaldvalot
Prezsmer Laszlo muzsikalta, Bodo

Zolliln gardonyo zta, a koreogr6firit
Peter L6szlo allitotta cissze. Gabos

Endre szoloeneket hallhattuk ez-

utdn, majd ny6radmenti tdncokat
mutattak be. Ezt kovettien Prezsmer

Lltszlo primds kalotaszegit hrizott,

Antal Tibor kontrdzott 6s Nyisztor

Mihaly kiserte nagybcigrivel. A szo-

rakoztato 6s 6rtekes elciadast Szat-

mari tancokkal zarttrk, Timar Sdn-

dor hires koreogr6fus osszedllita-
sdban. Az alig f6lhdznyi kozons6g
ket rdad6st is kert a t6ncosoktol.
Szep elciadas volt, bdnhatja, aki
nem latta.

K.A,
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Kcjzel szazan jottek el november
l1-en a karcfalvi iskoldhoz arra a
lal{Ikozora, amelyen Ferencz Imre
ujsdgiro, a kcinyv szerkesztcije a szer-
zci jelenieteben mutatta be a Status
Kiadonal megjelent kcinyvet. E rend-
kiviili hitelesseggel es sajdtosan meg-
frt kordokumentum - mint ahogyan
azt az elciszoban olvashatjuk - emle-
ket allit a krizelmult tort6nelm6nek,
a kommunista era szcirnyri peri6du-
saban, a bortiinfalak kcizritti 6s mri-
gcitti 6letnek. A bemutat6 alkalm6val
beszelgetttink el a sokat szenvedett
6s rendkiviili megpr6briltat6soknak
kitett szerzovel.

Tudjuk, hogy m6r tiibb helyen,
ig)' Mag)'arorsz6gon is bemutat-
trik kiinyv6t. Milyen gondolat ve-
z6relte, hogy kiizs6gtinkben is er-
re sor keriiljiin?

Regebbi emlekek fiiznek Karcfalvd-
hoz, hiszen 1964 - 1967 kozcitt itt
tanitottam ebben az epi.iletbun. igy
egy eletre szolo bardts6g kot volt
tan6rtdrsaimhoz, tanitv6nyaimhoz.
Tudom, hogy mindvegig rokonszen-
veztek velem, ezert rigy I6ttam,
vissza kell jcinnom hozzajuk, elmon-
dani sz6ban is azokat a dolgokat,
amelyek velem azotatortentek. Bizo-
nyitani akartam, hogy l6ss6k, ennyi
6v utdn is megmaradtam igaz ember-
nek es a tortentek utdn sem szegyel-
Iek veliik tal6lkozni. Jo erzessel
nyugtdzLam, hogy e talalkozdsunk al-
kalm6val is felelevenitett6k a reg-
mult idcik esemenyeit, a tandr-di6k
kozcitti viszonyt, a focimeccseket, az
akkori didkcsinyeket. Megilletcidve
hallgattam kerdeseiket is a borton-
eveimmel kapcsolatban es l6ttam,
hogy egytittereznek velem.

Ismeretes, hogy kozgazdasrigi
v 6gzetts6 ggel rendelkezik. M6 gis
mi k6sztette arra, hogy tollat ra-
gadjon 6s megirja visszaeml6ke-
zdseit me ghurcoltatris air6l?

Kev6s azoknak a szdma, akik a

szekuritdt6 brirtcineibcil kiszabadulva
kedvet kapnak az irasra. 6szinten
szolva en is sokat triprengtem rajta,

ETMONDHATOM, HOGY VAIAMIT MEGPROBALTUNK
- Beszdlgetds Buztis Ltiszl6uctl, A szekuritdtd karmq.i ktiztitt

cim{i ktinyu szerz6jduel -

de 4 6v bcirtcinben tdltott id6 ut6n
olyan adatokhoz jutottam, ameiyek
bizonyit6kul szolgdltak szenved6se-
ink megir6sdnak al6t6masztdsdra.
Igy aleirtak alapjan izelitSt adhatok
a kivril6lloknak a szekusok emberte-
len magatartdsdr o1, viselke des ercjl es

a bcirtonviszonyokrol. A kdnyv olva-
s6sakor az erdekicidci egy altalanos
k6pet kaphat a volt politikai foglyok
szcirnyris6ges elet6rcil. Nem crfrdz-
tam mondanival6imat, irgy irtam le
mindent, egyszerrl szavakkal, tdmci-
ren, ahogyan tortent, pontosilva az

esemenyeket.
Letart6ztat6s akor, elit6l6s ekor

mivel v6dolt6k?
Hosszu lenne itt felsorolni azokat

a vddakat amelyeket (egyebkent a

kcinyvemben megtettem) ott megfo-
galmaztak, mint peldaul allamelle-
nes osszeesktives, tomegek izgalilsa
stb. Hangsirlyozni szeretn6m, hogy
az l970-es evek vegen es az 1980-as

evek elej6n a diktatrira es az 6nkeny-
uralom mar nem ismert hatarokat.
Fdjt, hogy a nemzet szenved, s ez6rt
a kcinyvben emlitett tdrsaimmal ugy
gondoltuk, tenni kell valamit. Es lep-
trink, majd megszenvedtiink erte, de

ha trikorb e nezek, most sem szegyel-
Iem magam.

A biirtrinb6l valo 'szabadukisa
ut6n is zaklatt6k, aminek ered-
m6nyek6nt feles6g6vel eglriitt el-
haryta az orszdgot.

Igen, ez igy tortent, amit szinten
r6szletesen leirtam konyvemben. Uj
6letet kezdtem, de ez sem volt
konnyri egy volt politikai fogolynak.
Ezenkiviil munkahelyi gondokkal is
kiizdcittem es tov6bbra is megfigye-
l6s alatt tartottak. Veglil a kitelepe-
des mellett dontcittiink es a sok k6re-
lem, megal6ztat6.s ut6n engedelyez-
tek tdvoz6sunkat Magyarorszagra,'.--
ahov6 csak kezicsomaggal mehet-
trink. Nemsokdra jott 1989 decembe-
re, a hazateleped6s (hazahivtak), a

kisgazdaparti es RMDSZ - es rovid
politizalas, majd kilepes e szerveze-
tekbcil es visszavonulas a kozeletbcil.

Az alabbiakban a szerzrj hozzajaru-
lasauql reszleteket hiizlilnk a konyubol.

,,En mar fiatal koromban is komoly
lelki barrits6got kcjtrjttem az egyhazi
emberekkel. A legszorosabb barat-
sdgban Rdcz Jozseffel, Csikkarcfalva
kozseg plebrinosdval voltam...,vala-
mint dr. D6niel Tibor baratommal,
aki ebbett az id<iben Csikkarcfalva
korzeti orvosa volt, bizony sokszor
ejszakdba nyul6 vit6kat folytattunk a v
pl6bdnidn zdrL ajtok mogcitt, tobbek
kdzritt eppen az erdllyi magyarsdg
sorskerdeseirril....Kitciniihetetlen el-

menykent 6l emlekezetemben es lel-
kemben ezzel a ket remek emberrel
kotdtt bar6tsdgom es a sok szep
egyritt eltoltcitt id6."

,,Amodtunk 6s azt mondtuk, hogy
fogunk tenni az6rt, hogy ha mdr
nincs sajat hazank, legai6bb mint
magyarok, szrikjfcildiinkrjn szabadon
es felelemmentesen elhessiink. Az
6lmunk nem valhatott valora, de

megis elmondhatom, hogy valamit
csak megprobriltunk. B6rmennyire
is naivsdgnak t.jnt az, amit tettiink,
megis amikor a triktirbe nezek, nem
sz6gyellem magam."

Lej egjtezte : IYdmeth Szilu eszter
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SPORTNTNT
K6ZSnCUxKBEN

Kcizsegiink sportelet6vel kapcso-
latban Gabor J6nos testnevel6 ta-
nart kerdeztiik. Elmondasa szerint a

karcfalvi iskoldban ket focicsapat te-
vekenykedik: az egyik otodikes 6s

hatodikos, mig a mdsik a hetedikes
6s nyolcadikos fiukb6l van cisszevdlo-
gatva. A k6t csapat a tavasszalr6szt
vett az Erd6lyi Gyermekfoci Kupdn,
ahol erdelyi megyekb6l 6rkezett csapa-

tokkal mertek cissze er6iket. Mindket
korosztdly mdsodik helyez6st ert el.

A fiuk focicsapataihoz hasonlo v6-

logat6sban k6t l6ny- k6zilabdacsapa-
'r*- ta is van az iskoldnak.

6to i. tobb kupdn 6s bajnoksdgon
vettek r6szt es tcibbnyire jol szerepel-
tek, tobb alkalommal dobog6s helye-
z6st szere ztek.

Az oktoberi lapszdmunkban bemu-
tatott verseny'tdncosok, Antal Viola
es Farkas Istv6n az elmult honapban
ket versenyen vett rrSszt. A Dicsci-

szentmartonban megrend ezett
Kiski.ikiillci Kup6n hatodik heiyezest
6rtek el korcsoportjukban.
R6sztvettek a Nagyv6rad Kup6n 6s a

Csikszered6ban megrend ezett karrl-
csonyi t6ncbemutaton, ahol szint6n
j6l szerepeltek.

Orommel szdmolhatunk be arrol
is, hogy kozsegiinkben egy helybeli

'-- ekbcil 6llo, huszoniit tagot szamlalo,
felncjtt amatcir jegkorongcsapat is
mrikodik. Edzeseiket hetente egy-

szer a csikszeredai Vak6r Lajos mri-
jegpalyan tartjitk, ahol a jeg haszna-
lati dijat valamint a szdllitirs kolts6-
geit sajdt maguk fedezik. A felszere-
lest is mindenki cjnercjbcil biztositja.

A csapat iden is benevezett a csiki
amatcjr csapatok bajnoksa gara, ame-
lyen 13 csapat vesz reszt.

Kicsik, nagyok, csak igy tovabb!

INFORMACIO

Azfijvasuti menetrend szerint ZOOI+decembe r 72-t6Ia kovetke zo szemely-

vonatok rillnak meg teleptil6siinkon:
Vonat szdma Csikszereda
450L
4503
4011
4013
4015
4507

4504
40L2
4506
401.4

4016
4018

Karcfalva
7:07
9:17
14:59
76:04
19:25
00:07
Karcfalva
5:38
B:33

12:43
14:39
78:42
20:30

6:35
B:40

I4,2I
15:31
18:44
23:32

Gyergyoszentmikios
4:58
7:52
Domokos
13:57
17:53
19:39

Gyergyoszentmikl6s
7:49
Domokos
15:40
I7:02
20:08
00:51
Csikszereda
6:12
9:05
13:15
15:18
19:19
2I:03

A Korona nemzetkcizi gyorsvonat menetrendje:
Budapest r oI 6rkezik: Made falv ar a 6 : 1 0, C siks zere dfha 6:22

Budapestre indul: Csikszeredaboi 19:55, Madefalvflrol 20:04

A vasuti tudakozo telefonszama: 0266-815102. Vasuti utazdsi iroda,

helyfoglal6s: Csikszereda, Virag u. 12 (az Anthemis gyogyszert6r mellett),

teiefon: 0266-3tL924
A menetrend kaphato a postahivatalokban 6s vasut6llom6sokon. Ara

65000 lej.

ELKE S ZUtr A MtiJnCpArYA

Az elozd lapsz6munk megjelen6se
6ta tort6nt nehdny fontos dolog a
mrij6gp6ly6t illettien. Elscik6nt azt
kell megemlfteni, hogy a helyi ta-
n6.cs a kormanyt6l kapott 3 millidrd
lejt rendeltetesenek megfelelcjen a
hokipdlya epitesi munkdlatainak be-

fejez6s6re forditotta. A terv szerint
a penzt a htitcigep re, az uj kazinhdz
fel6pites6re 6s a l6tesitm6ny elektro-
mos arammal valo ell6t6sahoz sziik-
s6ges transzform6tor beszerzes6re

kiiltottek. Szint6n ebbcil a p6nzbcil

szeretnek fedezni az oltozSk beren-
dez6senek valamint a palya meg-

viiagitasanak kolts6geit.
A fent emlitett tennivalok kciziil

mrir n6hdnyat sikenilt megval6sita-
ni: fel6piilt az uj kazdnhilz ahol a
fS,skazfnokat lecser6ltek automata
moszt- 6s fa trizel6sri kazdnra. Elk6-
sziilt a magasfeszriltsegri elektro-
mos hdlozat is. A transzformator a

j6gpaiya mellett kapott helyet, innen

lesz sz6tosztva az 6ram az 6prilet, a
pdlya illetve a hritrig6p ell6tds6ra.

Tovdbbi fejlem6ny, hogy csere ut-
j6n sikeriilt elrendezni az egyhfn-
kozs6ggel a teriilet egyhdzi tulajdon-
ban levci reszenek birtokviszonydL,
igy sor keriilhetett a hokipalya beke-
rit6s6re is. Sziiks6ges volt a lel6t6
fdldtti tetSrlsz kibrivit6se, mivel az

nem fedte a lel6t6 k6t also lepcstifo-
k6t. He1y6n van mdr az eredm6ny-
hirdetci 6s k6sziil apiiytft megvilagi-
t6 f6nyszor6-rendszer is.

A htit6berendez6st, amit Magya-

rorszagon szdndekoztak megv6sa-
rolni idcjkozben eladtdk, az q g6p

megvdsdrl6sa 6s leszallitdsa kiss6
kesleltett e az izembe helyez6st. igy
Felcsik legkorszenibb sportb6zis6-
nak iinnep6lyes fftadisfua 2005 ja-

nudrjdnak elscj heteiben keriilhet
sor.

Mdrton Orsolya

Mdrton Orsolya
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Kor6bban jeleztrik, hogy egy nagy-
szab6sri proj ekt keret6ben s zeless6vri
inernethdlozat kiepit6s6t terveztiik.
A terv megval6sult, es 2004 novem-
ber 23-an megtcirtent az uj rendszer
avatotinnepsege a karcfalvi telehdz-
ban, meiyen jelen voltak a CSTIT es

az anyaorczS.gi Informatikai minisz-
terium kepvisekii is.

A mostanig mrikcidri telefonvonalas
csatlakozS.s szer6ny lehetcis6geket
biztositott. Az fj rendszer elcinye,
hogy nagy sebessegri, 6llando kapcso-
latot tesz lehetovl, ami felgyorsitja
az adatok el6reset, megkdnnyitve ez-

6ltal az' internet haszn6latat. Ez6rt
nagyszeni a Hargita H6lo n6ven is-
mert megvalositds, ami a Csik Terii-
let Ififrsagi Tanacsa es az RMDSZ
egyiittmrikod6se r6v6n jcitt l6tre, a

mag"yarorsz1.gr Informatikai es Hir-
kozl6si Miniszterium tdmogatasdval.

A Hargita Hdlo jelenleg hat csiki
teiepiilesen teszi lehetciv6 az internet
el6r6set. Karcfalvdn a teleh azon ki-
vril racsatoltuk a rendszerre a polg6r-
mesteri hivatalt es a Mdrtonffy
Gyorgy iskokit is. Ezen intezm6nyek
ket evig ingyenesen hasznalhatj6k a

rendszer nyujtotta szolgdltat6sokat.
A polgdrmesteri hivatal a rendszer
eletbelep6sekor igeretet tett, hogy a

teleh6znak segit a frit6si gondok meg-
olddsaban.

A rddi6hull6mok utj6n mrikodci sz6-

lessdvt'r halozat lehet6ve teszi, hogy
ig6nyles eset6n b6rki otthon6ban is
csatlakozzort a rendszerhez. A szol-
g6lhat6 Astral Nextra Telecom 6r-
ajdnlatilt al6bb kd zolji.ik.

Orvendetes, hogy az ij rendszer
kiepitese 6ta megn ott a teleh6z lato-
gatottsaga. Minden este, amikor
program van, val6ban tele ahaz. Meg
mindig a fiatalok jdrnak legtobben,
de a gyerekek is egyre gyakrabban
keresik fel a kis iroddt, a felncitt
korosztdly azonban csak ritkdn.

Sokszor elcjfordul, hogy azt kerik a

telehdz vezet6jdtdl, hogy tanitson
meg valakit internetezni. Sokan van-
nak, akik hallottak may az internet
gyakorlati haszndrol, el6nyeircil, de
hogy mi is azval6jdban, hogyan lehet

haszndlni, m6g nem mindenki tudja.
Erthetcj a tf$,6kozatlans6.g, hiszen ed-

dig nem volt lehetris6g megismerni
ezt az rij eszkdzt. Sokaknak bonyo-
lultnak trinhet, beleertve a szdmito-
g6p hasznrilatdt is.

Ez6rt a Csorg6 Fiatalok Szerveze-
te, mintegy kar6csonyi ajdnd6kkent,
nyilt napot szervez a teleh6zban
2004 december 26-6n. A ,,Netezz ve-
liink!" akcio sor5.n vd.runk minden-
kit, aki szeretn6 megismerni a szami-
togep vagy az internet vil6grit. Segi
teni szeretn6nk azoknak, akik nem
haszn6lt6k m6g az internetet, azok-
nak, akik nem tudjdk mit es hogyan
keressenek rajta. Az akcio d6lben 12

orakor kezdcjdik es addig tart, mig
lesz 6rdekl6d6 a lelehilzban. A d6l-
utani ordkban els6sorban a gyereke-
ket varjuk, mig este ink6bb a felncjt-
teket. Rem6ljiik az erdeklcjdrjknek
sok erdekes dolgot tudunk majd meg-
mutatni.

Szab6 Kdzmdr
. 6s Sz6cs Ltiszl6 beszdmol6ja

AnnlaNLar

Annak friggvenyeben, hogy az el6-
fizetdk milyen tipusir szoigriltatdst
ohajtanak haszn6lni, az alilbbi aj6n-
Iat-csomagokat mutatjuk be:

Sturt 12$
adatmennyiseg 1,5 GB
ezen fehil 2 cent/MB
Trafic 19$

adatmennyiseg 3,5 GB
ezen feliil 1 centlMB
Hobby 24$
adatmennyis6g 1 GB
ezen feliil 1 centlMB
korlatlan hozzdf6r6s este 19 es reggel
7 ora kcizcitt, valamint hetvegen
Nelimitat 29fl.

korldtlan internet haszndlat

Tovabbi dijak:
Bekotesi dij 20$, egy alkalommal

fizetendci
Keszi.il6k berl6si dija 25$ / honap.

Hinnx A TELEIIAZn6T KARACSONYI
LAToGATAS

A kariicsony egyik legnagyobb rin-
nepiink, a Megvdlt6 szrilet6s6nek,
az ririimnek, a szeretetnek, a b6kes-
s6gnek iinnepe. Az 6v legszebb rin-
nepen jobban odafigyeliink szeret-
teinkre, csaladunkra, baratainkra,
ismercjseinkre. A Szentesten ajan-
dekkal kedveskediink egymasnak,
igy fejezve ki szereteti.inket. igy em-

lekeziink az elsci Szentest6re, ami-
kor Isten Fiat adta a vilagnak.

A szeretet tinnep6n gondolnunk
kell a szeg6nyekre, betegekre, az
idcisekre is.

A Csorgo Fiatalok Szervezete az
elmrilt evekben rigy kesziilt a szent
iinnepre, hogy szindarabot tanult,
amit karacsonykor a templomban
mutattak be a fiatalok. Id6n a szer-
vezet fiataljai karacsonykor megl6-
togatjdk krizsegiink idcjs, egyedill
maradt vagy szegeny csalddjait.
Ugy gondoljuk, hogy egy kis megle-
petessel, egy 6nekkel, ajdndekkal
szebbe tehetjiik szamukra is az tin-
nepet. Legyen angyaljdrds azokban
a csal6dokban is, akikre nemigen
gondol senki ezer' a napon.

Ifiusagi szervezettink a polgdr-
mesteri hivatal segits6gevel keszi
tett list6t a rdszorulo csalddokr6l.
6t<et fogjuk megldtogatni dec ember
23-6n. Ajdnd6kcsomagokat k6szi-
trink melyeket egy szep karS.csonyi
enek kis6ret6ben adunk 6L. Az ajrin-
dekok megvdsdrl6s6hoz az ifjusagi
szervezet hozzilirulasa nem lett
volna eleg. A helyi vallalkozok is
csatlakoztak hozzfnk, igy tudunk
dltaluk is oromet szerezni.

Est6nkent dsszegyiiltiin-k, hogy a

csomagokat elk6szitsiik 6s az eneke-
ket elpr6briljuk, hogy azok, akiket
felkeresrink majd, az ajdndlk mel-
lett 6rezzek azt a melegseget is
amellyel sziviink tele volt, amikor
estenk6nt k6sztilti.ink az esemeny-
re. Rem6ljrik sikeriil igazi melegse-
get, szeretetet, drtimet ajdndekoz-
nunk.

Szab6 Kdzmdr
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A karcfalvi kisiskolasok talan soha
nem vS.rtdk meg annyira a vakdcio
v 6get, mint 2A0 4 november6ben.Vdr-
tftk az eisci tanit6si napot, mert tud-
tdk, hogy mig 5k pihentek iskolajuk-
ban nagy vdltozds tortent. Rovidesen
meggyozodtek, hogy v6rakoz6suk
nem volt hi6baval6. November 9-en

ug-yan a csfpcis, lakkszagu oszt6lyter-
mekbe meg nem lephettek be, de

11-en m6r a kellemetlen szag' ellene-
re is igen jol 6rezt'6k magukat. Jol
6r ezL6k magukat, mert oszt6lyterme-
ik szebbek, hangulatosabbak lettek...
es ez nekik nag"yon tetszett.

Az oszt vakacioban ug"yanis sike-
riilt felirjftani iskolank alsotagozatos
6piilet6nek tantermeit. Falburkolat
es irj padl6 keriilt az osztdlyokba a
szrilcik, a polgdrmesteri hivatal es az

iskola osszefogdsdnak eredmenye-
keppen." A negy osztdlyteremben
90,31 -2 fulbrrrkolatra es I27,02 m2

padlora volt szriks6g. A faanyagot a

Bartalis csal6d kedvezmenyes aron
bocsdjtotta rendelkezesiinkre. A fei-

2004 november 3. es 5-e kozcitt
Baldnbdny6n megrendezett n6pt6nc-
tdborban kcizs6giinkb6l 20 kisiskolas
vett r6szt. A taborba I. es II. osztS.lyos
gyerekek kaptak meghivS"st, mert a

szervezo, S6ndor Csaba fontosnak l6t-
ja a kicsikbe is betiltetni azl abizonyos
,,magot". A gyerekek tanit6ik kiserete-
ben erkeztek a taborba, akik lelkiisme-
retesen feltigyeltek es dajkaltak ciket
harom napon at. Halas kciszcinet nekik
ezert, nevezetesen Lukacs Ilona 6s Sti-
ket Eva tanitonciknek.

Luk6cs Ilona tanitoncj igy 6rtekelte a

harom nap tevekenyseget:,,Szerintem
hasznos volt a gyermekek szarndra,
els<isorban az intenziv tanctanulds mi
att, de sokat segitette ciket a ktizoss6g-

be va16 jobb beilleszkedesben, oniillo-
sagra kesztette 6kel az otthontol valo
tdvoll6t, de ugyanakkor a massag es

egymS.s elfogaddsdnak probat6tele is
volt a t6bor. Az eleinte csetlci-botl6
gyermekeinket d6lut6nra szinte ki sem
lehetett vdlasztani a gyakorlottabb t6n-
cosok kozril! Kiilon kdszonet, ez riton
is, S6ndor Csabdnak, aki k6resrinkre
bemutatta Balanbdny6t es korny6ket a

TSKOLAFELUJ irAS KOZMUXTAVAT

haszndlt faanyag 6rdt, 21.700.000
lejt a sziilcik anyagi tdmogat6s6b6l
fogjuk kifizetni. A tdbbi anyagot: szi-

getelcianyag, lakk, szegek stb. mint-
egy 15.000.000lej ert6kben, a poigdr-

mesteri hivatai segitsegevel sikeriilt
megv6s6rolni. A folyosora helyezett
falburkolat a polgarmesteri hivatal
adom6nya. A munklalatokban lelkes
sziilcjk, nagysziilcik vettek reszt,
mintegy 55-en. Oktober 29-3I kozott
felrakt6k a faiburkolatot 6s padoltak,

november 3-5 kozott a lakkozds is

megtortent. A munka jo hangulatban
zajlott, bdr a lakkozdsn6l a v6rtn51
kevesebb sziilcj jelent meg.

Eziiton szeretnenk ism6telten meg-

koszonni a sztilcjk anyagi trimogat6s6t
(300.000 lej csaladonkent) valamint a

munkdlatoknal kifejtett segitsegriket,

amellyel kellemesebb kornyezetet tud-
tunk teremteni gyermekeinknek.

Kiilcin megkoszonjtik a falu polgar-
mester6nek, G6bor Tibornak a lelkes
szervezest, valamint a munk6latok-
ban r6sztvevd sziilcik segits6g6t:

rAx crAB o R BALANSAI-YAN

t6bor resztvevoinek. Nagy 6lmeny volt,
hiszen elcjaddsa fel6rt ugy egy tortene-
lem-, fcildrajz- 6s irodalom-, akar egy

testnevel6s oraval!"
Sriket Eva tanitonci igy nyilatkozott:

bar6tsdgos, vidam hangulat uralkodott
a harom nap aiatt a tdborban. A gye-

rekeknek nagyon j6 volt, hogy ktiltjn
foglalkoztak a kezdcjkkel 6s kiilon a

haladokkai. Hallgattak es tanultak 6l-

taluk eddig ismeretien felcsiki nepda-

lokat, tobbek kirzcjtt egy jentifalvi notat
is. Pihenciidcjben betekintest nyertek a

felcsiki adatkozlcjk t6ncvi16gdba. Nagy

munka volt, de a gyerme-

kek rendkiviili 6lmenyek-
kel tertek haza, 6s jiivti-

ben is vallaljak ezl a ke-

m6ny munk6t!
A gyermekek is lelkese-

d6ssel mes6ltek a t6bor-
161. Tetszett nekik, aho-

gyan az idegen oktatok ta-

nitottak cjket, a ,,tiikr6s"
teremben pedig nagyon

6rdekes volt trincoini.
Oriimmel mes6ltek a tdnc-

h6zakr61, a meger6ltetcl

Antal Imre, Antai Gyuia, Baldzs
Katalin 6s Gdspdr, Bara Ter6z, Ba-
lint Attiia, Balint Zoltan, Bartalis
Attila, Bartalis Levente, Biro Judit,
Bogd6n Gycirgy, Both Adolf, Both
Ernci, Both Istvd.n, Both Zoltan,
Cseke Ervin, Dacz6 Matild, Demeter
Monika, F arkas Ernci, F arkas Zsolt,
Fiilop Zoltdn, Gdbor Attila, Gdbor
Emilia r5s Tibor, Gabor Maria, Gidr6
Erika es ZoILAn, Gidro M6tyds,
Gycirgy Sandor, Kedves LaszIo, Keie-

men Levente, Kovdcs Ldszlo, Ldszlo
Csaba, Ll,szlo K6roly, Luk6cs Matild,
Mdrton Jozsef, M6rton Zsofra, Mdr-
ton Zsolt, Prezsmer Lilla, Primac
Terez, Sdndor Csaba, Sriket Attila,
Siiket Mih61y, Szab5 Attiia, Szab6

Csaba, Szab6 Vilmos, Szekeres Le-

vente, Szekeres Rezs6, Szilvasi
Gycirgy, Szopos J6zsef, Szcjcs Fe-

renc, Szcjcs Istvdn, Vizi Arpad, Vizi
Ilona, Ytzt Zsolt.

a Mdrtonffy Gyorgj,t
Iskolcr uezetdsdge

munka utdn jolesett a pihenes, amikor
memoriaj 6tekokkal szor akoztaLLak
ciket, vagy nepmeseket n6zhettek. Kri-
lonosen Csaba bricsi btiviilte el ciket a

,,Revendika oldalaba" cimli elciadas6-

val. Nagyon izlett az 6tel nekik, a fank
nagy sikert aratolt, ami6rt kdsztjnet a
konyh6ban siirgci-forgoknak is, akik
igazdn jo munk6l v6geztek.

A gyerekek szivesen vallalndk jcivcire

is ezt a flraszto, de 6rtekes vak6cio-
z6st! Remeljtik lesz folytat6sa!

Kozma Anna.
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Szeretteim, szeressiik eg5rm6st, mert a szeretet Istent6l van, 6s mindenki aki szereN Istent6l val6, 6s ismeri
Istent. Ahi nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten szeretete abban nyiivdnui meg
benniink, hogy az Isten elkiildte a viligba egysziiliitt Fidt, hogy 6ltala 61jnnk. A szeretetnek nem az a l6nyege,
hogy mi szeretjii-k Istent hanem, hogy 6 szeret minket, 6s elkiildte a Firit biineink6rt engesztel6siil-

Szeretteim, ha az Isten igy szeretetb minket, nekiink is szeretniink kell egymdst. Istent soha senki nem l6tta.
Ha szeretjiik egymdst, benniink rrtarad az Isten, 6s szeretete tiik6letes lesz benniink. (1 Jri;1oe 4, ?-12)

DE J6,HocY vAN MrKUrAs ns axcyALI
- iskolds gJ/erekek gondola,ta,i a,z iinnepr6l -

Kardcsonykor az emberek megvdl-
toznak, kedvesebbek embert6rsaik-
kal. Szerintem ez az egyiitterz6s,
meg6rt6s, szeretet mindig meg kelle-
ne legyen az emberekben, nem csak
KarS.csonykor. Nizt Zs6fia, VIII.o.)

e
E.r ttern csak azt szeretem a Kar6-

csonyban, hogy ajandekot kapok, ha-
nem azL, hogy KarS.csonykor min-
denki boldog. (Simon Terez, VL o.)

e
Kardcsonykor mindenki takarit, es

a lelkrinket is megtisztitjuk awal,
hogy nem kd.romkodunk 6s meggy6-
nunk. (Bdlint Ervin, VI.o.)

g
A Kardcsony nem 6r semmit hit,

szeretet es kar6csonyfa nelkiil. ... A
kar6csonyi gyertyafeny, a szeretet
langja nem szabad kialudjon a szi-
vrinkben, az ember sziveben. (Fristos
Kati, VI.o.)

g

Kedves gyerekek! Ne koveteljiik
szrileinktcil, hogy olyan csillog6, fe-
nyes legyen a karacsonyunk, mint
a tevereklimokban. Abban segit-
siink nekik, hogy 6szinte circim ra-
gyoghasson a szemi.ikbett ezen az
esten: legyiink jok! Tudom, hogy
nem mindig konnyti, de az6rt pr6-
baljuk meg! (Mdrton Sarolta,VIII.
o.)

g

... Mikor bekopogott, szeket ad-

tam neki es megkerdeztem:
- Mikulas bdcsi mit hozott?
- Amit k6rtel a lev6lben! - mondta

orcimmel.
Amikor megldttam ugy megonil-

tem, hogy ijedtemben k6v6val meg-
kindltam. (Gabor Lenke, III. o)

g
Mikulds bdcsi! Csak azt az egyet

nem ertem, hogy te hogy tudod elvin-
ni a levelet! Biztosan letr6n mdszol
fel az ablakig es lathatatlann6 teszed
magad. (Vizi X6nia, III. o)

g
Nem kell nekem sok aj6ndek, csak

annak rjriilok, hogy eljc;ttel hozzank,
es elhoztad a csalddnak az oromot, a
szeretetet, meg a boldogs6got. (Ga-

bor Szidonia, III. o)
g

Fel akarok kesztilni az iinnepekre
rigy, hogy tobbet im6dkozom es segr-
tek a sziileimnek, hogy tudjanak ha-
ladni a munkdval. (Both Csaba, IIL
o)

e
Kedves Mikulas b6csi, szerintem

kicsit rossz vagyok, de az(:rt nag-yon
v6rjuk, hogy gyere el! (B6lint Sza-
bolcs, III. o)

g

,.#@
\eh" *.&*.*

A Mikulast 6n nagyon szeretem,
mert ci j6 sziwel ad egy kis ajrindekot
nekem. Mindegy, hogy mit hoz. Ki-
vdnok a Mikulasnak sok-sok circimet,
sok jo iinnepet es jo szilveszterezlst!
(Szentes Karcsi, III.o)

g
Mikulas bdcsi, nag'yon vdr teged

mindenki, de tenyleg nem minden
gyerek jo, mert sokan nem tudnak
uralkodni magukon. Es hidd el, min-
den gyerek nagyon szeretne rigyes,
szofogado lenni. ... Hogy mit hozol,
dontsd el te, mert 6n lehet, hogy ki
sem talilom. (Mih6ly Norbert, III.o)

e
En aztgondolom ezzelaz iinneppel

kapcsolatosan, hogy jo kedvre derit,
cirrimet hoz 6s szeretetet. Szerintem
ezen a napon ajand6kot kapok... Szri-
momra a szeretet a fontosabb, nem
az ajdnd6k.

Kedves Mikulds Bdcsi! En figy gon-
dolom, hogy nem igazs6g, hogy te
mindenkinek viszel ajdnd6kot es te

m6gse kapsz. Ez6rL ktilddk neked
ajandekba egy pliiss macit. (Lukdcs
Istvdn - Csaba, III. o) (Csabanak
nagy volt az rircime, hogy a Mikulas
elfogadta az ajand6kot, mert elvitte
az ablakbdl...)

g
MikulSs bdcsi, szerintem jo gye-

rek vagyok, meg szoktam tartani a
bojtdt is. (Primac Magdi, IILo)

e
De j6, hogy van Mikulds es Angyal!

(Biro Beata,III. o)
g

Kedves Mikul6s! Itrtt settt voltam
az a o&gy, szent gyerek, de azdrt
legyszfve shozz egy konyvet! (Daczo

Hunor, III.o)
g

*
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Amikor 6n felncjtt leszek utdnaja-
rok az Angyalnak is, a Mikuldsnak is.
Ugy, hogy tanit6neni leszek, mert 6
biztosan tudja, nem? (Kelemen Kin-
ga, III. o)

g
En nyolcfogatos hintoval mennek,

amit nyolc r6nszarvas hfizna.(...)De
nem csak 6dess6get, 6telt vinnek,
hanem jatekokat, amiket a manok
keszitenek, meg a virg6csokat a

krampuszaimmal kiilden6m be. Ha
nagyon jol dolgozn6nak a man6k 6s

a krampuszok, akkor nekik is adn6k
aj6ndekot! (Balazs Levente, IV. o)

g
Ha en lennek a Mikulas, akkor en

a csalddomnak, a legjobb baratncim-
nek 6s a szegenyebb gyerekeknek
vinnek ajdndekot! (Gaspar Zsuzsa,
IV. o.)

g
Szdnnal utazok, es a szS.nomat r6n-

szarvasok huzzik. iglt gltotsabban oda-

erek. M6g az iskol6ba is be kell men-
nem. A gyerekek sz6p Mikulas-verssel
fogadnak. Nekem minden gyerek egy-

forma! Ezdrt jo, hogy 6n vagyok a

Mikulas! (Bara Rendta, IV. o.)
g

En rragyok a Mikul6s!- nektek meg-
sugom, de ne aruljdtok el senkinek!
Nagyon szeretem betenni az ajdnd6-
kokat a cipcikbe. Nagyon szep a Ka-
rA.csony, mert sziviinkbe orom k6lto-
zik, es mindenki nagyon-nagyon bol-
dog. Ez6rt szeressetek a telet, mert
az alegSobb evszak a vil6gon! (Kosza
Emrike, IV. o)

g
Kardcsonykor a pdsztorj6t6k 6s a

betlehemes a legerdekesebb. A na-
gyok, felncittek szamttra ez az eg6sz

csak egy fdraszt6 kom6dia, de na-
gyon jo latni, hogy a kisebb gyerekek
mekkora lelkesedessel varj6k az An-
gyal erkezeset. (Bcijte M6rton,
VIII.o)

g
A Karacsony egy nelkiikizhetetlen

tinnep, amelyben J6zus sziileteset
iinnepeljrik. Ez az iinnep osszehozza
a csalddokat, rokonokat. Kar6csony-
kor az emberek megbocs6jtanak egy-

masnak. (Gidro Laszlo, VIII.o.)
g

SzS.momra a Karacsony azt jelenti,
hogy ilyenkor az emberek tenni sze-

retn6nek egymds6rt valami j6t. Ilyen-
kor minden ember egy kicsit felejt,
6s megbocsdjt annak, akivel megb6n-
tottdk egymdst... Az emberek egy

kicsit kozelebb keriilnek Istenhez...
(Szekely Attila, VIII.o.)

g
Egy karacsonyi iinnep szerintem ak-

kor szep, ha egyiitt van a csal6d, min-
denki boldog es bek6ben, lelkiinket
megtisztitva megyiink eI az tinnepi
szentmisere. (Sriket Mdria, VIII. o.)

g
Ahogy mondani szoktdk, jobb adni,

mint kapni. En nagyon szeretnek
tobbet tenni az6rt, hogy mindenki
oniljon. Szeretn6k egy kis aj6ndekot
adni azoknak, akikre senki nem gon-

dol. Szerintem egy kedves sz6, egy

mosoly is eleg ahhoz,hogy egy ember
cirtiljcin. De en enn6l sokkal tcibbet
szeretn6k . Ez6rl elhaLfu oztam, hogy-

ha felncivok, valami olyan munkdt
szeretnek, amivel segithete m azokat,
akik nelktilciznek, vagy nem boldog a

Karacsonyuk. Azt szeretnem elerni,
hogy boldog arcokat ldssak es hivcj

embereket. (Fiilctp Krisztina,Vl. o)
g

FEI\T.TES CSILLAG
B6lint Be6ta,VI.o.

Itt van mar a karacsony,
Kisded fekszik szalma6gyon,
Megszriletett a Megvdlt6,
UdvOr1egy, o Magasztald!

Fenyes csillag vezette,
A hdrom kir6lyt Betlehembe,
Oda6rtek Betlehembe,
Az istdllo elej6be.

Kopogtattak s beleptek,
Ujjongo dalt 6nekeltek.
Meghajoltak s odaadtak
Pdr zsdk tomjent es aranyat.

Orvendezztink, vfgado zzunk,
Kardcsony tajt mulatozzunk.
Orvendjiink a kis Jezusnak,
A mi dr6ga Megvaltonknak.

KARACSONYKOR
Fiiiop Krisztina, VI. o

A Kar6csony akkor sz6p,
Hogyha n6gy kis gyertya eg,

Ha a csalddban beke van,
Mindenki oriil es kacag.

A Kardcsony akkor jo,

Hogyha nagy a feh6r ho,
Belepi ahaztetoket,
Betakarja a mezciket.

' ;: 
j

Kelemen Kinga, III. o.
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Egesz nap ori6s, puha hopelyhek
hulltak. A tel vastag feh6r takar6val
boritotta be a didergci utcdkat, parko-
kat, kerteket, feh6r kucsmdt tett a
hazakhetyke kemenyeire, feher bun-
daba bujtatta a fdzosan hajladoz6
fakat. A meleg hotakaro alatt nyu-
godtan aludtak a fak levelei, ropog6s
kenyerrcil aimodtak a mez6kon elve-
tett buzamagok, tinneprcil a virdgok
fcild alatti hagymrii. Aludt a medve is
barlangjdban, n6ha nagyokat szu-
szogva ritfordult a m6sik oldal6ra.

De a Kisldny m6g nem aludt. Az
ablakndl allt, 6s megbabonl,zva bd-
mult ki a t6li csillogdsba.

- Anya, rigy szeretnek jdtszani egy
kicsit a hoban! - mondta.

- Vacsoraig kimehetsz, csak oltozz
fel melegen!- vdlaszolta az anyuk6ja.

A Kisldny felvette kabfft4at, piros
bojtos sapkrit huzott a fejere, piros
salat tekert a nyaka kor6, piros csiz-
mricskdt huzott al6bara. Tudott m6r
egyedril ciltozkodni, s erue nagyon
biiszke volt. Az udvaron jart-kelt, be-
lesrippedt a puha hoba. A kerit6s
mellett taldlt egy hosszri botot, annak
hegyevel rajzolni kezdett a h6ba, mi-
krizben mormoita:

Pont, pont, vesszdcske.
keszen van a fejecske.
Vekony nyaka, nagy a hasa,
keszen van a torcik basa.

Botjdra tdmaszkodva gycinydrkci-
dcitt a rajzaban, amikor a tcircjk basa
megszolalt:

Kezet, l6bat nem rajzoltril ne-
kem!

- 6, bocs 6nat - mondta a Kisldny,
es gyorsan p6tolta mulaszt6sdt.

- ElfelejtkeztlIa ftileimrcjl, es hajam
sincsen - meltatlankodott a basa.

A KislSny restelkedve igyekezett
helyrehozm ezf, is. Volt mdr fiile es

haja a basdnak, m6gsem trint elege-
dettnek:

- Fdzik a l6bam - kozolte.-.Tel van,
kcizeledik a KarS.csony, rgazdn adhat-
ndl rdm csizmdt is!

Vajon tudok-e csizmdt rajzolni
szegenykemnek?-trinrjddtt a Kisl6ny.

Csizmdt rajzolni nagyon nehez, de
azert megprobdlta. Egyik nagyobbra
sikeriilt, mint a mdsik, de a tcirrik
bas6nak tetszett. M6r csak kesztyri-
re, sapkdra 6s s6lra vdgyott. A Kis-
lSny kesztytlt is rajzoll a kezdre, az-

tdn hirtelen lekapta fejercl a piros
sapkdt:

- Neked adom ..., a sd.lamat is ...
- Kedves tcjied, Kisl6ny - szolt a

basa - hrildsan koszcinom!

- Remelem, mdr nem f.azol- mond-
ta a Kislany. vrgy6,zz magadra!
Holnap majd rajzolok neked egy
kunyhot is!

Azzal beszurta a botjat a nagy ho-
ba, hogy mdsnap megtalalja, 6s be-

szaladt ahazba.
A KislSny vacsora zotL, megfrirdott,

es hamar elaludt. Az 6jj kcizep6n arra
ebredt, hogy a hold besiit az ablakan.

Olyan sz6pen siit, hogy f6nyenel
megl6thatom irj bar6tomat az udva-
ron - gondolta. Odafutott az ablak-
hoz, es elSmult. A tcirok basa nem
volt a heiyen, de azon a helyen, ahol
a botjdt hagyta egy magas fa rillt.
Amulva nezte, a csoddlatos f6t.

- Ez egy gyonyrini fenycifa! - sut-
togta bele az ejszakdba.

Srini 6gain rengeteg jdtek volt: ma-
ci, dob, Iabda, baba, haj6, babahilz,
elefdnt, kdpeskcinyv, szinesceruza A
fa tetejen egy ezrist szdrnyu angyalka
mosolygott a teii vildgra, a fa alatt
pedig piros sapk6val es s6llai a torok
basa dlidogallt szer6nyen. Kicsit
mintha lefogyott volna, de az6rt a

Kislany rdismert, mert az ri bojtos
sapkaj6t es piros sdlj6t viselte.

Ez mind a tied mutatott a
karS.csonyfira a basa, de most
menj vissza a meleg 6gyadba! Holnap
is nap van...

- Milyen csod6latos ez az ejszaka!

- ujjongott a Kisl6ny. - Tal6n csak
dlmodtam az eg6szet?

A Hold ezrist f6nnyel ragyogta be a

szobat, es csendesen szolt:
- J6 ljszakat, jo Kislany!...86kes,

dldott sz6p Kar6csonyt!...

Ldwy Maya



KarS.csonyi hangulatot a szobddba

is var6zsolhatsz.
ime nehdny ritlet:

Gyertyatart6 : A kovetkezcik6ppen
'r-<eszithetcj el: soraldtetet vonj be alu-

foliaval, majd allitsd a gyertydt a

kcizepere, es ragassz kor6 ktilonbozcj
termeseket, pl. makkokat vagy makk-
burkokat, tobozokat, bogy6kat stb.

Varrizsolj narancsillatot: Ha
mrir kellcjkeppen karacsonyi a hangu-
Iat a szob6dban, teremtshozza kar6-
csonyi illatot is: a narancsot tdbbf6-
lek6ppen diszitheted, igy nagyon kel-
lemes illat fog lengedezni es egy

irjabb elemmel gazdagodik a dekor6-

KARACSOI\TYT'ADiSZ

Hozzaual6k:

Teszta: 30 dkg liszt, 2 csapott
te6skandl siitcipor, 5 pirpozott ev5-

kanal cukor, 1 tasak vaniliacukor,
1 tedskan6l rum aroma (tetszes sze-

rint), 6 evcjkan6l tej, 10 dkg marga-
rin

Ontet: 14 dkg porcukor,2 evoka-

n6l citroml6, kb. 2-3 evcikanil. viz
Diszites: barna tortadara, szines

szorocukor, lekvdr vag'y dzsem

Elh,6szites:

Teszta: a lisztet 6s a sritciPort
ijsszekeverjiik es a munkafeliiletre
szitaljuk. Kozep6be melyedest a1a-

kitunk ki, hozzdadjuk a cukrot, va-

niliacukrot, rum arom6t 6s tejet,
majd a liszt egy r6szevel sririi
masszava dolgozzuk. Hozzfradjuk a

kis darabokra vdgott hideg marga-
rint, liszttel megszorjuk 6s a koze-

oisziTSUNK sAJAr rn zfi tne
ci6d is. A narancsokat szegftiszeggel

diszitheted ugy, hogy a szegfiiszege
ket beleszirrkalod a narancs hej6ba
(krilonbo z6 formdkat alakilhatsz igy
ki). Ak6r szalaggal is diszitheted, de

ha nincs otthon semmi ilyesmi akkor
a hejdba kiilonf6le mint6kat metsz-

hetsz.
Kar6csonyfadiszek: K6szits di-

szeket a csal6d karacsonyfdjdra, a

legjobban sikeriilt darabokat aian-

dekba is adhatod bar6taidnak, nagy-

szi.ileidnek.
Zsdrkvdszonb6l: rakj egy darab

zsirkvilszonba papirgalacsint, fogd
iissze, kosd meg valamilyen szalag-

KARACSONIYT NONS 1ZEK

Ha a munkafeliilethez ragad, hagy-
juk kis ideig pihenni a t6szt6ft. A
llsztdt v6konyra nyrijtj uk, kard'cso-

nyi motivumos kiszur6val formd-
kat szaggatunk bel61e, majd kizsi
rozott siitcjlemezre helyezzik 6s a

felakasztdshoz kis lyukakat szri-

runk a form6kba.
Srit6s: 3-4 fokozaton 5 percig, elti-

melegitett gtizsiitciben a stitem6nyt
6-8 percig si.itjiik.

Ontet: a leszitalt Portcukrot cit-

romlevel 6s olyan sok vizzel kavarjuk

el, hogy kenhetcj masszat kaPjunk.

A kihiilt si.item6nyekel az tintet-

te1 (habzsak segits6g6vel) 6s a
sz6r6cukorral diszitjiik. Ha a siite-

menyeket zsinegre f.izziik, a fdt is
diszithetjtik vele.

Tipp: a siitemenY izletesebb, ha

p6ros6va1 lekvdrral iisszeragaszt'
juk.

gal, vagy haszn6lj rafiift, es marrs
k6sz a,,batyu"-diszed.

Fakarikribdl: ha van otthon regi
fiiggdnykarika, hasznald fel okosan:

vondd be szalaggal vagy fesd iLt

aranyszimire, rakhatod is a fdra.
Meritett papirb6l: a meritett Pa-

pirbol v6gj egy darabot, r6gzits hozzit
fah6jrudakat, ragassz hozza valami-
lyen term6st, esetleg szafitott na-

rancsszeletet.
Kiiliinfele term6sekb6l: mo st

el6veheted az ,,5s2 kincseit": tobozo-

kat, makkokat, kiilonfele bogyokat,
amelyekbril kev6s ragaszt6 6s fant6-
zia segitseg6vel gyonytini diszeket
vardzsolhatsz.

NAGYI SZALONCUKRA

Hozzaualok: 7 kg kristalycukor, 4
dl tej, 8 dkg.margarin, 1 csomag

vanili6s cukor.
Mindezt addig fozzik, mig besri-

rrisodik. (Ilyenkor a szine megv61-

tozLk, sot6tebb lesz.) Ha m6r io az

6llaga, 20 dkg dardlt di6t vagY k6-

kuszt adunk hozz6", attol fiiggcien,

hogy milyen izesit6sri cukorkdt aka-

runk kesziteni. Jol iisszekeverjiik,
majd kidntjiik egy alufoli6val belelt
tepszibe. Kb. 2 cm magasan rilljon
benne a massza. Ha megdermedt

es kihrilt felszeleteljiik, majd egyen-

kent becsomagoljuk.

A r o u at ot rls s z e d'llito tt a :
Gegd Csillct' 6s Fqrkas Bedta

pettjl kezdve sima tlsztdv |gyurjuk.
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Csodagyerekk6nt indult, sikeres
ferfi lett. Szerelmi elete megbotrdn-
koztatta a kortdrsakat. Magyar haza-
fi, 5m honszerelme l6tv6nyos gesztu-
sokban mertil t<i. Ot nyelven besz6lt,
de magyarul sosem tanult meg. Az
osztr6kokat megs6rtette a Magyar
Rapsz6diak megkomponSl 6sdval, az
orosz cdrt a lengyelek irdnti rokon-
szenv6vel. Eleteszmenye az elet orc-
meit keresci szabad ember.

Rejtv6nyrinkben Ltszt Ferenc
egyik gondolat at id6zzf.k:,,A mriv6sz
hallgat6i elcitt nem irgy jelenik ffi€g,
mint a v6dlott birdja elcjtt, hanem
mint..." (Folytat6s a vizszintes 1. es
a friggcileges 17. szS.mri sorok alatt.)

VizSZfwfES: 12. Valamivel fed.
13. Valaminel kisebb mert6kben.
14. Tudtdra ad valamit. 16. Katonai
meneteles. 18. ...jel, a kottdban a
hang magassdgdnak megvdltoztata-
sdra utal6 jel. 20. R.S. 21. Argon
vegyjele. 23. Olaszorszdg ipari kiiz-
pontja. 24. ...-in plic. 2b. Nemzetktizi FUGGOLEGES: 1. ... aevo, ami6- zi6. 26. it6letet hirdet6. 28. Azonos
Olimpiai Bizottsdg.27, Znq6n.28. 6 u vilig - latinul 2. '.. sz6, nehez- betiik. SO. Ndtrium vegyjeie. 31. Le
Atlaszk0t6sii selyemszdvet. 29. y6- tel6 sz6' 3. Kellemes 6r26s.4. Gyii- v6l ..., a lev6l feliilet6n az erek tisszes-

ros Eszak-Olaszorszrigban. 31, Riip- k6rtiirzs - rom6mrl. 5. A h6nap els6 s6ge. 33. Meghat6 6s felt6mad6
t6ben elfog. 32. ... va16, rnegbizhaL6, napjainak egyike. 6. Igev6gz6d6s. 7. egyiptomi isten, r6gies irrissal. 34,
tisztess6ges ember.33. Odera n6mei Az rilatiiv eg'yik jegye. 8. .. 'iinnep6ly, Magasba isz37. Se..., se sz6ma,
neve. 35. Csek6ly kiterjed6.ii. 36. iltat6iinnep6ly. 9. Nulla. 10. Azonos nagyon sok van bel6le. 38. Halotti
Id6s ember. SS. ia-, nil +O. Indiai betrik. 11. Allami Biztositd. lb. ..., szemfed6. 41. Torna..., tornaesz
l6gitrirsasdg. 41. Szinez6d6s. 43. Krilo, ... 6des v6rek, cigdny ballada. kdz. 42. Mez6gazdasiq1 eszkdz. 45.
...mester, iigyes kezii ember. 44. Cs6- 19. T6li g'y6gyhely az Inn bal partjdn. 61et. 47. Hangtalan liba! 48, Se ...,
sz6re 6s p6rt6ra el nem kiildniil6 2O' '..Rolland, Nobel-dijas francia se tova, semerre, n6piesen.50. Z.T.
vir6gtakar6. 46. Kerit6ssel 

"1Lii15- 
ir6. 22. Egy hegys6g nev6t visel6 (a Hargita Kalenddium 2002. 6ui

rlit. 49. Elhalmoz. bolg6r cigaretta. 24. Fenyes emul- szamdb1t)

TUDJA-E HOGY?

. November 1l-en a Felcsiki Kis-
t6rs6gi Tdrsulds teleptii6seinek veze-
t6i, - kciztrik Karcfalva polgS"rmester
is - egye ztet6 trirgyalist folytattak
Csikddnfalvdn egy EU szabvdnynak
megfelelri szern1tttLrol6 es a helys6-
genk6nti szelektiv elcjtarol6k meg-

. A teli utcai vil6gitds programja:
delutdn 5 orutol 6jszaka 1-ig, vala-
mint reggel 5 ordtol T-ig.

FELIIiVAS

az 6vben a vizsgdlat ingyenes, janu
6rL6l 50.000 lejbe kertil.

A csikjencjfalvi dllatorvosi rendel
felhivja a lakoss6g figyelm6t a

pites6re vonatkozoan. E regiondlis trichinosis nevri parazitd.s meg
szemettdrolo elkeszitesi kciltsegeit
pillyinat ritjan szdnd6kszik megsze-
reznl a Kisters6gi T6rsulas.

r I polgdrmesteri hivatal meg-
aj rindeko zza a kozseg gyermekeit Ka-
racsony napjdn, a nagymise utdn.

gedes veszely6re, amit fertcizcitt se

teshust6l lehet elkapni. Ez6rt k6rjii
a disznovago gazddkat, hogy a levd
gott dllat rekeszizmdbol vizsgalat c6
jdra hozzanak mintdt a rendel6
h6tkoznap 8 L2, szombaton e

Minden gyermeket szeretettel vdr-
nak a hivatal el6tti terre, ahol 350
csomag kerril szltosztasra kcizel 20

vasdrnap 8 - 1I ora kcizott. Ebbe

illio lei 6rt6kben.
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