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F,zt a kerddst tette volna fel junr-
us 5-en az illetekeseknek tdbb karc-
falvi 6s jenofalvi lakos, akik 6rdekel-
ve vannak, hogy lakdsukban v6gre
kigyirljon a ginl6ng.

Sajnos ezen a meghirdetett tal6l-
koz6n alig volt 20 ember abb6l a

365 csaladb6i, akik kisebb-nagyobb
mertekben hozzijdmltak a kozel 3

km hosszir fdvezet6k kolts6geihez.
Hogy midrt vajirdik a ghzvezetel<

munk6latainak folytatdsa ilyen
lrosszir ideig, azt m6r tobbszor
emlitetttik lapunkban. Ezfittal azon-
ban konkrdt tdjekoztathst kaptak a
jelenlevok az adott helyzettel
kapcsolatban, mert a megbeszdldsen
jelen voit Bagdi Csaba 6s Gyorgy
Istvan, az OLAJTERV magyaror-
szagt reszv6nytdrsas69 kdpviseloi ds

a helyi polg6rmester, valamint a
Nagyboldogasszony Egyestilet eln6-
ke. Hidnyoztak azonban a helyi
tandcsosok, de mentsdgtilcre szolg6l-
jon, hogy elozoleg m6r r6bolintottak
a fovezetek elad6sfra. De mir6l is

van szo?

Ahhoz, hogy a munkdlatok
tov6bb folytat6djanak, az eddig le-
fektetett csovezet6ket szerzodes
alapjhn tulajdonba kell adni a

Har grta-G6z R6szv6nyt6rsasilgnak.
Ekkor jon a kdpbe a magyar
rdszvdnytdrsas6g, amely egyeztetve
a rom6n rdszvdnyt6rsasdrggal es az

OTP banld<al, a megfelelo forma-
s6gok int6zdse ut6n ar6nylag rovid
idon beltil folytatja a fovezet6k 6s az

r"rtc6kban a melldkvezetdkek ki6pi-
tds6t.

Arni a helyi gazditkat 6rdekli,
ttrdni kell, hogy az eddig kifizetett,
vagy az ezutan kifizetendd dsszeg a

LESZ-tr GAZ KancFALVAN?

rom6n rdszv6nyt6rsas6got illeti,
vagyis az igynev ezett bekot6si dijat
kepezi. Ezert az lsszegert a kapuig
viszik a vezetdket, ahov6 a nyom6s-
szabtlyzot 6s a m6ro6r6t is felsze-
relik. Az is ide tartoztk, hogy
minden ktilsd vezet6k a Hargita-Ghz
rdszv6nyt6rsas6g tulajdon6t k6pezi.
A k6sobbiekben a telken behil
mindenki egy6nileg tervezteti 6s

vegezteti el a ghzvezetdst, de nincs
ktz|rva a csoportos megrendelds
lehetos6ge sem. Mindezt term6sze-

tesen csak megfelelo szakmai enge-

d6llyel rendelkez ok v e gezhetik.

Ennyit roviden mindarr6l, ami a

megbeszdl6s t6rgyifi kepezte ezen a

talilkozon. T6rjiink azonban vissza
az anny it eml e gete tt p enzb eh ho zz6-
j6ml6shoz.

A kdt falub6l ez tddtg 365 gaz-

dasdg, 2I c6g 6s 10 kozintezmeny

ig6nyelte a ghz bekdt6s6t. A kortil-
beliil meghat6rozott l0 milli6 rdgi
lej rdszletekben valo kifizetdse el6g
arSnytalanul tort6nt. 64-en pdld6ul
csak az elso egy-k6t rdszletet fizet-
tek mostanig, 89-en 500 ezer 6s 3
milli6 r6gi lej kozott jdmltal<hozzh a

kdltsdgekhez,62 gazda 3-7 mi11i6 lej
kdzott ftzetett, 150-en pedig 7-12
millio lejt adtak a cs6vezetdkek
megv6sdrlilshra ds a munkdlatok ki-
fizet6sdre. A k6t falu koztil a karc-
falviak j6rnak az 6len, s kdniltil< is

ink6bb a nyugdfjasok 6s m6s kisebb
jdvedelmiiek fizettdk a r6szletet.

A fentiek alapjdn most m6r min-
denki maga dontheti el, hogy mikor
kezdi el, vagy folytassa-e eddigi
hozzdj|ruIilshl. Egy bizonyos: aki
igen keveset fizetett es nem noveli
az lsszeget, nem szttmithat a veze-
tdk bekotds6re.

A giizeloszt6 {llomds Csikszentdomokos hatiiriiban
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MozcALMAS tz t'.rnr rcOzsEcul+KBEN
Az utobbi idoben el6g gyakran ban hozz6foghatnak a tet6s zerkezet

iilnek ossze a helyi tan6cs tagSai, feldpftds6hez.
hogy megvitass6k 6s jov6hagyj6k M6g rdviden emlftjiik meg a

azokat a munkalatokat, amelyeket a Szdkaszon6l tort6no partvddelmi
kdzseg teriileten kell elvegeznr. munk6latok folytatdsifi, a jen6falvi

Amint arrol a polg6rmesteri kLrlturotthon korny6kdnek rendezds6t,
lrivataln6l thjekoztattak, az annyit szebbd tdtel6t, a karcfalvi tornatere-
emlegetett szennycsatoma 6pitkezdsi mnek szSnt dptilet feltrjit6s6t, a
enged6lyeztetdse megtorl6nt, a de- mezei utak javitdsf$, a GOS-KAR
rito 6llorn6s heiye kijelolve, de hirtra tev6kenysdgi kor6nek bovit6sdt stb.
van a kivitelezeshez sziiks6ges penz- Sajnos, minden munkSlatot csak
osszeg megszerzdse. Folyamatban az kozbeszerzes;r elj6r6ssal lehet elvd-
Also vasirt utca kcizbeszerzdsi elj6- gezni. Ennek a torvdnynek az elofuL-
r6sa, ahol lehetoleg mdg ebb en az sai igencsak megnehezitik az el6lj6-
evben 200.000 lej 6rtdkben vegeznek rok munkhjdt, mert sok a brirokr6cia,
feijavit6si munkalatokat. Val6szinti, a papirtologat6s, a kiildnb6zo szer-
hogy idonkdnt ttt fitlez5r6s is toftd- vek 6s szervezetek j6v6hagy6sa, stb.
nik, amit rnegdrt6ssel kell fogadja- Iry v6rni kell azol<ra,, s tobbsz6r
nal< az ott lak6k. elofordul, hogy emiatt kdsik az tlleto

A mtljdgptlya befedes6t 6rver6s l6tesitm6ny meg6pit6se.
irtjan a csikszeredai Benzot-Har cdg
nyerle rog, igy b6rmelyik pillanat- ItI. Szilveszter

FErnfvAs

A unryr RENDonsEcNEL

IS JARTUNK

A tdrvdny tlltja attlzott szeszes ita-
lok 6rtrsit6s6t 6s fogyaszt6s at a koztere-
ken, utc6kon, a sportrendezvdnyeken,
parkokban, ami6rt 200- 1000 lej penzbir-
s6ggal sirjthatnak. Tov6bb6 h6rom h6-
napt6l k6t evig terled6 bortdnre it6lhet6
az, akr kdztertileten, vagy zirrt helyis6-
gekben (b6r, kocsrna, iizlet, diszk6 stb.)
kdst, zsebk6st, vagy rn6s vagoeszklzt
hasznSl, 6s rndsoknak sebestildst okoz.

A hetv6gi 6s lakatlan hlzakbol va'
lop6sok rnegelclzese 6rdekdben a tulaJY
donosok kdtelesek az altoll;a, ablakokra
r6csot, esetenkdnt pedig riaszto beren-
dez6st szerelni. Ha lehetsdges, fle
tartsunk otthon sok pdnzt, vagy nagyobb
6rtdkri javakat. Aj6nlatos biztosft6st
kotni a hazra, a nagyobb drtdkekre.
Sajnos tdrldntek a kozsegben kisebb-
nagyobb betordsek, lop6sok.

A szdlh6rnosok, tolvajok behato-
l6s6nak rnegeloz6se drdekdben aj dnlatos,
hogy az idcisek, akik egyediil laknak, ne
engedjdk be a hdzba az idegen, isrne-
retlen szemdlyeket, ne adjanak penzt
kdlcsdn, vagy ne pr6b6ljanak p6nzt be-
v6ltani ezeknek.

Ha lehetcisdg van 16, kdttessdk be a

telefont, hogy az esetleges betords, vagy
lop6s esetdn tudjanak telefon6lni a

378008-as helyi rendorsdg szamdra,
vagy a 112-es hiv6sz6rnra.
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IsuBnrpulUNK AZ
(Folyta tiis az eldzri /apsztitnunkb1/)

Az Eur6pai Uni6 Tanicsa
Az Eur6pai Uni6 Tan6csa az Unio fo

ddntdshoz6 testiilete, ds a tag6llamokat k6pvi-
seli. Uldsein minden EU tag6llamb6l rdszt
vesz egy-egy miniszter, aszerint, hogy milyen
tdma keriil napirendre, az adott teriiletdrt
fe I el os min i szter kdpvi s el i or szbga korm6ny6t
az tildsen. A tandcs minden minisztere fele-
lossdggel tartozik saj6t par'lamentjdnek ds az
adott orsz6g polgdrainak.

A Tan6cs az Eur6pai Parlamenttel meg-
osztva gyakololja a tdrvdnyhoz6i hatalmat ds

a koltsdgvetdsi jogkorl. Az alapszelzoddsek-
nek megfeleloen a Tandcs egyhangir d6ntds-
sel, egyszerti t6bbsdggel vagy minositett
tcibbsdggel bozz,a donteseit. Uleseit rendsze-
rint Brtisszelben (Belgium) tartja, esetenk6nt
pedig Luxembulgban. A tan6cs adminisztr6-
ci6s tigyeit a brtisszeli sz6khelyr-i Fotitkdrs69
intezi.

A Tan6cs fo feladatai koze turtozlk az
eur6pai tdrvdnyek megszavaz6sa. Sok terti-
leten az Eur6pai Parlamenttel kozcjsen hozza
a tdlvdnyeket. Osszeharrgolja a tag6llamok
gazdasdgpolitik6j6t, nemzetkozi egyezmd-
rryeket hoz litre az EU ds egy vagy tobb
nemzetk6zi szervezet kdzott. Az Eur6pai
Parlamenttel kcizcjsen jovl.hagyja az EU
l<oltsegvetesdt. I(ialalciLja azElJ I(ozcjs I(iil -is Biztonsngpolitik6jdt az Eur6pai Tandcs
ir6nyrnutat6sai alapj6n oly m6don, hogy az
egyes EU tag6llamok megtartjdl< e tdren a

lirggetlen irdnyit6s jog6t. Vdgtil cisszehan-
golja a btinteto iigyekben a nemzeti bir6s6gok
ds a rendorsdgek kcjzcjtti egytittmiikdddst.

A Europai uni6 tag6llamai hatlravonta
vdlUdk egymdst aztt. n. soros elnol<i tisztsdg-
ben. Igy hat honapig az adott tag6llam felelos
a tdrvinyhozfsi ds politikai dontdsek elokd-
szftdseirl, a tag6llamol< lcozotti meg6llapo-
d6sokdlt

Az Eur6pai Tnnics
Az Eur6pai Tandcs a tag6llamok elnoke-

ibol, minisztereinokeibol, illetve az Eur6pai
Bizottsdg elndkdbol 6ll. Az Eur6pai Parla-

EunopAr UNrovar
ment elndke az eur6pai Tan6cs minden tildsdn
felsz6lal. Az Eur6pai Tan6cs elvben dvente
ndgyszer tildsezik. Elnoke az Eur6pai Uni6
Tan6csa soros elnokletdt ell6t6 tag|llam
elncike vagy miniszterelnoke. Uldseiken meg-
vitatj6k a legfontosabb eur6pai probl6m6kat,
kidolgozzhk az Eur6pai Uni6 fd politikai
ir6nyvonalft ds megoldanak olyan nehdz
kdrd6seket, melyekre az adott tdm66rt felel6s
miniszterek nem tal6ltak megoldiist. Celja az,
lrogy egysdgkdnt sz6ljon nemzetklzi k6rdd-
sekben, a kdzcis ktrl- ds biztons6gpolitika ke-
letdben.

Az Eur6pai Bizottsfg
Az Eur6pai Bizotts6g az EU vdgrehajt6

szerve, a k6zos drdekek kdpvisel6je. Politi-
kailag firggetlen testiilet, tdrvdnyeket, ir6ny-
elveket ds programokat javasol, s felel6s a

Parlament 6s a Tan6cs drjntdseinek vdgrehaj-
t6s6drt. A Bizotts6g tagtrait a tag6llamok dele-
gAU6k az intezmdnybe, 6s ezeket inform6li san
biztosoknak hivj6k. Romiinia biztosa Leonard
Orban. A biztosok a Bizottsdg tagtralklnt az

Uni6 egdsz drdekdben kell cselekednitik, s

nem fogadhatnak el utasit6sokat nemzeti
kolmdnyaikt6l.

Otdvenkdnt trj Bizottsdgot neveznek ki,
az Eur6pai Parlament megv6laszthsiltol sz6-
mitott hat h6napon beliil. A Bizottsdg
politikailag a Parlamentnek felel, jelen van a

Parlament minden tildsdn, ahol politik6j6t
igazolnia, magyarfvnia kell. Szdkhelye
Brtisszelben van, de vannak irod6i Luxem-
burgban is. A Bizotts6g napi munk6j6t tdbb
ezer szakeft6, fordit6, tolm6cs 6s titkdr vegzi,
de szdmos kiilkdpviseletet is miikodtet a

tagorsz6gokban, vagy az Uni6n kiviil.
Az Eur6pai Bizotts6g feladatai kcjzd

tartozik az uni6s jogszab6lyalkotds javasla-
t6nak elindit6sa, feli.igyeli 6s vegrehajtja az

EU politikdit ds a k6ltsdgvetdst, 6rk6dik az
eur6pai jog betart6sa felett az Eur6pai
Bizotts6ggal egytitt ds nemzetk6zi szinten
kepviseli az Eur6pai Uni6t a m6s orsz6gokkal
val6 t6rgyal6sok sordn.

Osszeiillitotta N. Sz.

For6s: Eur6pai Inform6ci6s Kdzpont

Sponr

Hoki
A karcfalvi M6rtonfff Gyorgy Altal6nos

Iskola V- 12-es csapata Nagy J6nos
testnevel6 tanhr v ezet6sdvel,,Misi"- kup6val
dijazott j6gkorongtorn6n vett rdszt
Miskolcon, m6rcius vegdn. Korbeverds
tort6nt, 6s a karcfalviak nyert6k a torn6t.

A m6rk6zdsek legjobb h6tvddjdnek a

karcfalvi B6lint Istv6nt v6lasztottdk.

Szint6n a karcfalvi iskola G6bor J6nos

ds Nagy J6nos testnevel6 tan6rok 6ltal -".

felkdszitett csapata rdszt vett iprilis 2l-22-en
a V-10-es koroszt6ly szfrmina kiirt, ,,Misi" -
knpdval dijazott nemzetkozi gyermek-
jdgkorongtorn6n. Tizenkdt csapat vett r6szt, a

karcfalviak a nyolcadikok lettek.
A jdgkorongm6rkozdsek mellett jutott

id6 a gyerekeknek elldtogatni az 6lmdny-
furd6be es megndzni a v6ros legnagyobb
jhtszoteret.

A kovetkezo idenyben a miskolciak
l6togatnak Karcfalv6ra.

Foci
Id6n is Szentdomokos volt ahinigazdftla

az Erdelyr Gyermekfoci * kupa dont6jdnek,
ahol a karcfalvi iskola Nagy Jdnos 6s Gdbor

J6nos testnevel6 tan6rok 6ltal felk6szitett,
hetedik - nyolcadik oszt6lyos di6kokb6l 6116

csapata vdgzett az 67en, ki6rdemelve ezzel a

budapesti dontore val6 meghivdst.
A csilleberci Gyermek 6s Ifiitsdgi

Tdborban elsz6ll6solt kis futballist6k kem6ny
m6rk6zdseket vivtak, ds veretleniil nyertdk a

torn6t.
A focikLrpa v6dnoke Buzfnszky Jeno, az

Aranycsapat tagja volt.

KoszoNET
A Nagyboldogasszony Egyestilet

kdszonet6t fejezi ki az aldbbi szakem-
bereknek, vdllalkoz6knak ds intdzmdnyek-
nek, aklk hozzijdrultak a gyerekt6nchiz,
tdncoktat6s ds kdzmtives foglalkoz6sok
tdmogatds6hoz, amely 2007 mhjus6t6l vette
kezdetdt, ds tart ez ev decemberdig, a tandv
ideje alatt:

Communitas Alapitv6ny, I(arcfalvi
Polg6rmesteri Hivatal, Larix - Karcfalvi

I(dzbirtokoss69, Tercs - Jenofalvi
Kozbirtokoss6g, Mdrtonffu Gycirgy

Altaldnos Iskola, Farkas-Ferencz Endre,
Farkas-Ferencz Gabriella, Csibi Szabolcs,
Szalay Roz6lia, Nugy Istv6n, Farmen l(ft.,
Model Prod Com I(ft., Omega Euro 2005

Kft., VegykerJzlethdz

I(oszonj tik szives segits6giiket !
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L00vo-os RESZVBTBT A FnrCSiX KlSrBnSnCr rarArrozox
A Felcsik I(istersdgi Tfrsul6s,

valarnint a Sapientia EMTE Fejleszt6si
Munkacsoportj6nak n-regliiv6s6ra m6jus-
ban, Csil<ddnfalvdn gyiiltek cissze a kist6r-
s6g polg:irmesterei, hogy a munkacsoporl
dltal elkezdett fejleszt6si mLrnk6t segits6k.
A tal6ll<oz6t rnegtisztelte jelenl6t6vel a

niegyei tandcs csiki alelnoke is, Borboly
Csaba, aki aktivan r6szt vett a rnegbe-
szdlesen. Graturl6lt a kezden-r6nyez6shez es

Lriztosf totta a felcsiki polgdrrnestereket,
hogy a megyei tan6,cs is t6mogatni fogja a
kezdemenyez6st.

A talflkoz6n, az elozo tal6lkoz6kkal
szernben, ahonnan mindig akadt hr|nyzo,
100%-ban jelen voltak a teleptildsek
k6pviseloi. F.z tal6n egyrlszt azt sugallja,
lrogy a telepiil6sek vezetoi ma m6r
fontosnak tartj6k, hogy elk6sziiljon egy, a
l<isterseget 6tfbgo integrdlt fejleszt6si
stlatdgia, amely rninden telepiilds sztnnitra
Iartttlntazza majd a teleptil6s jovdj6t
mcghathroz6 fejlesztdsi elk6pzel6seket.
Mzisrdszt a kistdrsegben drezhetdvd ds

l6thatovir kezd v6lni az egyiittmiikodds. Ma
rn6r egy vezeto sem gondolhada irgy, hogy
a k i st6rs 6 gen bel ii I hozzhszolftsa, j avasl ata,

beleegyez6se n6lkiil hozzanak dont6seket.
Ezt erositett6k rneg a tal6lkoz6 alkal-

rndval is. I(reativ 6s hasznos tal6lkoz6 volt,
ahol a fejlesztesi szakernberek szam|ra
vildgossd virlt ndhdny nagyon fontos tdnye-
zo, arnely a strategia celjainak meghatdro-
zls|ban lontos szerepet jAtszik rnajd.

A talill<ozon Csirk Laszlo, a Sapientia
EMTE, Fejleszt6si Mr"rnkacsoportj6nak
vezetoje elso napirendi pontkent ismertette
a csoportja 6ltal, mostaniig elvegzett
n"rLrnk6t es benrutatott ndhirny adatot,
amelyek a tdrseg teleptil6seinek lakoss6ga
kor6ben vegzett k6rdoivez6s, valamint
interjirl< kidrt6kelds6nek eredrn6nydt mu-
tad6k. Pdlddnak okddrt a feln'r6rdsek szerrnt
arra az lrllitisra, hogy ,,a nezogazdas6g ds

Ltz erdo a jovoben is a legfontosabb
rnegdlhetesi fbrrds lesz," a lakossdg 53%
igent r-rron dott, 45o/o nernet, rnig 2o/o nent
tLrdta megrnondani. Egy ntdsik, a t6rsdg
sz6mdra meghat6roz6 dllitf sra, hogy
,,egyre tdbben fognak a turistik fogad6-
sdval 6s kiszolg6l6sdval foglalkozni", 83o/o

igent, 15(% nemet mondott, mig 2o/o nem
tudott hatfrozott v6laszt adni.

Ezen a talSlkozon csak a trrizrnus,
valamint a rnezogazdas|g 6s erddszeti
6gazatokat vizs96ltirk, olyan teriileteket
hat6roztak meg, amelyekre alapozni lehet,
cs ercJernes f ej leszteni a jcivoben. A
turizmusban a borvizek hasznositdsdt, a

lovastr.rrizmurst, a falLrsi is agroturizrnlrst, a

kulturrilis 6s vall6sturizmust, a term6szet-
j6r6-turizmust, valamint a t6lisportokon
alapul6 turizmus fejleszt6s6t emelt6k ki.
Hangsirlyozva az ehhez sziik6ges infra-
struktrhra (irt, villany, stb.) megval6sit6-
s6nak fontoss6gSt.

A rnez6gazdasSg 6s erdS teriiletdn hat
priorit6st hat|roztak meg a sorrend
fel6llit6sa n6lkiil, amelyeket figyelembe
kell nrajd venni a fejleszt6s sor5n. Ezek az

alfbbiak: a helyi term6kek, szpecialit6sok
feltdrk6pez6se 6s elismertet6se, megfelelte-
t6se az EU-s szabvfnynak; onell6t6
gazdas6gokat celzo fejleszt6sek; a 20-40
Ha-os farrnokat celzo fejleszt6sek;
termel6i, 6rt6kesit6si szovetkezetek l6tre-
hozSsit celzo fejleszt6sek; alternativ 6s a

megirj ul6energia (energianov6ny termesz-
tds, stb.) terr-ilet6t celzo fejleszt6sek;
erd6hasznosit6s: vadgazdhlkod6s, erdei
gy6gynov6nyek 6s gyiimolcsok 6rt6kesi-
teset celzo fej leszt6sek.

A biogazd5lkodds is sz6ba kertrlt, mint
fejleszthet6 terlilet, de abban 6llapodtak
meg a jelenl6vcik , hogy alapos el6k6szit6s
ut6n irJb6l osszeiilnek es Stvizsgilllitk azt,
hi szen a bio gazddlkod6st szi gorfi torv6nyek
szab|lyozzik, amelyeket ismerni kell,
hogy rnegfelel6 dont6st lehessen hozni. A
szakemberek szerint nem kell lemondani a

jovoben a brogazd6lkod6sr6l, de hosszir
folyaniat az arra valo |tdllitsi idoszak, ezdrt
a felkdsztildst lenne j6 megtervezni ebben a
stratdgi6ban.

A Felcsik kistdrs6g integr6lt vid6k-
fej I eszt6s i strat6 gi6j 6nak kovetke zo f 6zis6-
ban a szakemberek a stratdgia alapdoku-
mentum6t, a helyzetertdkel6st k6szitik el,
amelyet a kist6rs6gi iroda, valamint az
onkormfnyzatok reszere rnegktildenek,
dszrev6telek, javaslatok, kieg6szit6sek
rnegtdtele vdgett. Ezt kcivet6en, amikor m6r
egy re6lis helyzetk6p alakr"rl ki a

kistdrs6grol, kovetkezhet a tervezdsi fdrzis,
a stratdgiai r6sz, antely megir6s6t, v6gle-
gesft6s6t irJabb tal6lkoz6k csoportfoglal-
koziisok kovetnek, hogy minden helyi
kezdem6nyezds bel ekeriilj on.

A v6gleges dokumentr.un egy eszkoz
lesz az uni6s p|lyhzati forrdsok lehi-
v{sahoz, de ugyanakkor a helyi kezde-
mdnyez6k irtmutat6ja lesz, amely a helyi 6s

ki st6rs6gi fej I eszt6s ek ir6nyvonaliit mutad a
a 2007 -2013-as id6szakra.

Gdl Kdlmtin
A Felcsik

Kistdrsdgi Tiits uliis menedzserc

RovmBN
AZ ALLNNCIANOT

Aki valamilyen tirl6rz6kenys6gben,
allergi6ban szenved, az tldja. hogy a

vir6gfakad6s, sz6na csindl6s egyet jelent
az allergr6s id6szak kezdetdvel. Jon a

kOnnyezds, ttisszogds, viszketds kelle-
rnetlen id6szaka. Aki tapasztalhatta,
hogy rnilyen virdg pollenjdre allergids,
az ndmileg jobb helyzetben van, mint az,

aki nem ismeri a kiv6lt6 okot, mert az
trt6bbi v6gigszenvedi az egesz szezont.
Bizonyos zdlds6gek, gytimOlcsdk szin-
tdn kivdlthatj6k az allergi6s ttineteket,
ak6rcsak a pollenek. Sokkal nagyobb
sz6mban vannak, akik a fenti ttinetekkel
ktiszk6dnek, alig 1O%-uk fordul orvos-
hoz ds kezelodik a szdnanithdja vagy
allergi6ja. A vir6gporszemcsdk bekertil-
nek felsS ldgirdainkba, naponta kb. 8-10
ezer, 6s a nyfikahixty6kon bizonyos
fehdrjdket szabaditanak fel. Legtdbben
ezt 6szre sem veszik, viszont egyesekndl
eros immunreakci6t v6ltanak ki,
irrit6lj6k a ny|lkahirtyirt, ezek erei
kitdgulnak, v6laddkot tennelnek, folyik
az orrl a szem 69 ds konnyezlk, ritk6bban
viszket a bor 6s zirg a fe1. Az 6rzdkenyek
sz6ma evrijl dvre t6, legsrilyosabb
form6ban asztm6s roham formAjdban
jelentkezhet, ami dletveszelyt is jelent-
het. Term6szetesen a vir6gpor mellett
rn6s allergiziilo tenyezok is vannak:
hfzitilatszSr, poratka, pen6sz, bizonyos
6telek (tej, csokol6d6, eper, konzervek
stb.).

Ny6r elej6n, strandszezon kezdetdn
drdemes rnegemliteni, egy ritka, de

elofordtrl6 allergi6t, a vizallergrat. Ez
val6j6ban a viz filtal kiv6ltott er6s
viszket6s, egdsdrzds, f6leg a mellkason,
vdgtagokon ordkig eltarthat, 6s sokszor
ffrc9 az orvos is a f|rrd6s, napozas sor6n
haszn|lt kozmetiklrmokkal Ttozza
osszeftigg6sbe. Ha elviselhetetlenn6
teszi az 6letlinket, sztiksdgess6 v61hat

orrspray, szemcsepp, tabletta haszn6lata.
Mir letezlk oki ter6pia is, arnikor
ismerve az allergdnt, ami kiv6ltja a

reakci6t, annak rnegfelelci ellenanyagot
fecskendeznek a bor al6 bizonyos
idokdzdkben. Amint az irnrnunterdpia
kezdi kifejteni hatasdt, a firnetek
enyhtilnek, maj d megszfinnek.

Dr Waczel Attila



MI EErcsiKrAK
ESZREVETTUK...

Evtizedek 6ta olvasom 6s figyelern-
rnel kisdrern a volt Hargita, majd a

Hargita N6pe cimil napilapban rnegjele-
n6 hireket, tud6sit6sokat. A lap egyik
m6rcinsi szSm6ban olvasom, hogy
mSrcius 15-dn 6letmtive elisrnerdsekdnt
Budapesten Aranytoll dijat adom6nyo-
zott a Magyar Ujs6gir6k Orsz6gos
Sz6vetsege t6bbek kozott Borb6ly
Liszl6nak, a lap nyugahnazott foszer-
kesztdjdnek.

Mivel szemdlyesen is isrnerem,
driimmel tolt el ez a teny, hiszen egyike
azon irjs6gir6knak, aki mar a lup
megjelends6t6l, (1967-tol) nyugdijazir
s6ig, 2006-ig, vagyis kdzel 40 evig ennel
az tjsdgnftl dolgozott. Ez pedig nern kis
dolog egy irjs6gir6 6let6ben. A lap 616rol

szer6nyen, sz5munkra szinte dszrevet-
lent'rl thvozott,|tadva hely6t fiatal mun-
kat6rsainak. Igaz, azt irta bircsirz6nak
szdnt cikkdben, hogy nem teszi le vdgleg
a tollat, erej6hez mdrten rn6g besegit a

l^p szinvonal6nak megtartinhhoz. Ezt
l6tluk ma is, olvasva egy-egy cikkdt a
Hargita N6p6ben.

Csod6lkozok azonban, hogy egyet-
len m6s rom6niai magyar heti-, vagy
napilapban sern emlitett6k rneg legal6bb
kdt sorban ezt az eserndnyt. Vdlemd-
nyem szerint egy olyan kolldgira, aki
egy lapn6l ilyen hosszir ideig dolgozott,
a tobbiek is felfigyelhettek volna. Ezt
tett6k meg helyetttik magyarorszdgi
koll6g6i.

F.ztttal, ha egy kissd megkdsve is,
rni grattrl6lunk neki, ds a Szekaszo
szerkeszt6i valamint a rnagarn nev6ben
tovdbbi eg6szsdget kiv6nok, hogy m6g
sok6ig olvashassuk ir6sait.

Antal Csaba, ny. tanit6

KEnvEs Orvaso!

A Szdkaszo szerkesztoi tov6bbra is
vhrjik minden onkdntes jelentkezdsdt
aki szeretne segiteni az tlshg rnegje-
lentetdsdben. Tov6bb6 vfrunk javasla-
tokat arra vonatkoz6an, hogy rnir6l
szeretn6nek olvasni a Szekasz6 has6b-
jain, ak6r kdsz ir6sokat, vagy tdmajavas-
latokat. Hiszen a Szekaszo rninden
karcfalvi 6s jen6falvi lakos v6lemdnydt
szeretn6 tiikrozni.

Kdrjtik javaslataikat, segito szhnde-
ktrkat jelezzek a teleh|zban, Sz6cs
L6szl6nfi.

LArruK A DorrxAr

Nem l(arcfalvfn. hanem Csflcszeredfban.
AzI" a filrnct, amelyet kdt dvvel ezelott
Hargitafrirdon forgattak nagysz6rnir karcfalvi
ds jenofalvi statiszta kozrerniikcjddsdvel. A
Boilor Ad6m kislegdnydre, Az 6rsel< lito-
gatis f ra dpii I o forgat6kcinyv alapj 6n e I kd szii lt
Dolina cin-rii film megtekintdsdt nagy
izgalomnral ds drdel<loddssel vdrtuk. M6jus
I8-dn cste kiilcin aut6buszon utaztunk be
Csikszered6ba, hogy a regi kulturhdzban ott
lehesstink a film vetitdsdn. Amint a telth|z
elott peregni kezdtel< a filmkock6k,
n-rindeniktink kereste cinmagdt, de nagyon
l<eveset, vagy semmit sem l6ttunk magunkr6l,
statiszt6kr6l. Ez a keresds szinte elterelte a

film val6di mondanivalojdra val6 figyelmiin-
I<et. Val6ban, azzal szemben, hogy forgat6s
kcjzben mennyit dolgoztunk, nem sokat l6ttunk
belole. Nagyon sok j6 jelenet kimaradt, ami
szerintlinl< helyet kaphatott volna a filmben.

Termdszetesen. a rendezo - Kamondi
Zoltdn - dolga ds tiszte, hogy milyen jelenete-

ket v6g bc a filmbe. Val6szinr"i, hogy a rnajd-

nem kdt 6r'iit tart6 filmbe nem fdrt bele mdg
t6bb rdszlet.Igy az eros jeleneteket, a Dolina-
i lepuszftilt vildgvdgi v6roskdban uralkod6
elnyom6st, szegenysdget, az ott megnyil-
v6ntr16 diktatLrra l5,tvinyit helyezte elotdrbe.
I(ozben mi is beledltiik magunkat a jele-
netekbe, a figyelmiink lassan - lassan a

f6szelepl6kre, a film cselekmdnydre osszpon-
tosult, feledve ez fltal cinmagunk keresdsdt.

Osszess69dben mindenkdppen j6leso
d,rzes volt l6tni a szemdlyesen ismert
szindszeket, mint pdld6ul Tolocsik Marit, vagy
Moln6r Pirosk6t, a helyszint, ahol a forgat6s
torldnt. igy ha egy kissd csal6dva is terti.ink
haza, elmondhatjuk, hogy cselekvo rdszesei

voltunk egy kozel egymilli6rd forintos
koltsdgvetdsti filmnek, amelyet a 38. Magyar
Filmszemldn a legiobb l6tv6nyfilmnek j6r6
dijjal jutalmaztak.

Ndnteth Szilveszter



ffi
FonnAsoK

A tavaszi megirjul6s megpezsditi
testiinket, leki.inket egyarant. Ilyenkor
egyhhzt esemdnyekben is gazdagabb
icloszak koszdnt r6nk. A hirsvdti f.elt6-
rnad6s drdrnhire, a rnennybernenetelkor
elhangzott igdret, a Szentl6lek eljdve-
tele... mind meger6sitenek rninket abban
a hitben, hogy J6zus Klisztus itt van
kozttink! A szentsdgek Jdzus va16s6gos
jelenldtdt, az isteni kegyelem emberi
megtapasztalilsht hivatottak segiteni.,,A
szents6gek a l6thatatlan isteni kegyelmet
jelenitik nreg l6that6 rn6don" - tanitla a

katekizmr-rs.

Az embernek sztiksege van a

rnegerositdsre es nern vdletlen, hogy a
szents6gek vdgigkis6rik a hiv6 ember
6letet, megszentelik 6letdnek legfonto-
sabb pillanatart, erot adnak a neh6zsegek
elviseldsdhez.

A szi.iletdst a kereszts69 szenteli
ffieg, a tirpldlkoz6st 6s ncivekeddst az
Olt6riszentseg, az drettsdget, a felel6ss6-
get a bdrrn6l6s szentsdge. A buk6sokat, a

tevutakat a btinbocsanathozza helyre. A
testi betegsdgben, Oregsdgben a szent-
kenet nyirjt segitsdget . Az egyhhzi rend a

a krisztusi szolg6latban er6sit, a hazas-
s6g szentsdge pedig erot ad a hitvesi
szeretet megelds6re, a sztil6i koteles-
sdgek gyakorl6s6ra.

A szer-rtsdgek lehetnek teh6t beavat6
szentsdgek (keresztsdg, bdrm616s, eu-
charisztia) , gyogyito szents6gek (biinbo-
csdnat, szentkenet) ds kdzdssdgepit6
szentsdgek (egyhdzi rend, hhzasshg).
F,zek kdziil jegyado szentsdgek: a
keresztseg, a b6nn6las, az egyhttzi rend
szentsege, rnert ezeket csak egyszer
kaphatja meg az ember, eltOrOlhetetlen
jegyet hagynak a ldlekben.

Az els66ldozis dvr6l dvre
k6zossdgrink egyik legnagyobb tinnepe.
Az Olt6riszentsdgben jelenlev6 Jdzussal
valo elso talfikozhs meghathrozo 61-

nrdny nrinden hfvo kereszteny szatnara.
Az elso gy6ndrs es |ldozirs izgahn6nak
elrn[rltdval egyre gyakrabban bdtor-
kodnak rnajd rnagukhoz venni a

gyerekek a l6lek I(enyer6t. Id6n hannin-
can r6szestilhettek e szentsdgben.

E gyhhzkdzsdgirnkben ebben az
dvben b6rm6lkozhsra is sor kerlilt.

K6zel 150 ifiir viilt az egyhhz nagykorir
tagtr6v6. Jakubinyi Gyorgy drsek irr rd-
szesitette oket a bdnn6l6s szents6g6ben.
Rem6ljtik a Szentldlek segits6gdvel
gazdagitant fogj6k kdzoss6giinket ds

cselekedeteikkel nap rnint nap tanus6got
tesznek Jdzus Krisztusr6l.

A szentsdgek 6ltal Isten felfoghatat-
lanul gazdagon meg ajfndekoz benn[in-
ket kegyehndvel. A szents6gekben val6
16szeseddst neln szabad trlrls69osan
leegyszer[isiteni vagy 6ppen csak a

ki.ilsSs69ekre hagyatkozni. Sokszor
vir6gerdclk takarj6k el az tinnepl6ket, ds

hetek rnirlva csak eml6ktik van jelen a

ternplornban. Mindennapi im6inkba
foglalva 6ket, kdrjtik a Teremt6t, hogy
akik ezen tavasszal rdszestiltek a bdr-
rn6l6s illetve az Eucharisztia kegyel-
m6ben irjuljanak meg ldlekben, hogy
pdldamutat6 rnagatart6suk kovetend6
lehessen sz6munkra is.

Ndh6ny dvvel ezelott egyik hittan-
ora vdgdn egyik kisfiir nagy lendrilettel
jelentkezett. ,,Tanit6 n6ni olyan csirnya
sz6t rnondott az oranl" - figyelmeztetett
engem, rnajd kaj6nul kirnondta:

,,SZENTSEG!" Aznap az Oltdri-
szentsdg alapitisftrol tanultunk....

Melyen rnegdobbentett e gyermeki
t6rsit6s, ds szomorirs6ggal toltott el az,

hogy a het szentsdggel va16 els6
tal|lkozhs a csal6dban sokszor a gya-
Itzkodo k6romkod6sban tdrtdnik meo

Meritsiink gyakrabban a szentsdgek
ercit, kegyelmet k6zvetit6, megszentelS
fon6s6b6l ! Es vigy6 zzvnk,ne szennyez-
zrik be a kegyelern forr6sait, rnert mocs-
kos vizbol senki nem szokta szomjSt
oltani!

Es a keny6r lett igdv6,
kenydrrd az Ige-test
ds a bor Krisztus verdvd:
magyarazni ne keresd!
Hit dolga es rgaz sziv6,,

hogy erSsen tartsa ezt.

Azert kell e nagy szentsdget
leborulva 6ldani
es a regi Szrivetsdget
irj ritussal v6ltani:
p6tolj6k a rest erzeket
a merdsz hit sz6rnyai!

Az Atyinak 6s Fi6nak
legyen 6ld6s, dics6sdg,
tidv, hozsanna 6s imddat,
u.1j ongdsok hirdessdk !

S aki kettejtikb6l ftrad,
a L6lek is 6ldassdk!

AQUINOI SZENT TAMAS
HIMNUSZA AZ

OLTARISZENTSEGNOI
(rdszlet)

Osszetiltitotta K.E.
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KrnAxnulAs e
TERMESZETBtrN

Kirltndulni indultunk a biol6gia ta-
n6rral, Macalik Ern6vel, a fdldrajz tanhr-
n6vel, Mih6ly lldik6val 6s a tort6nelem
tanirn6vel, Darvas Annarn6ridval.

A karcfalvi 6t16r6tol indultunk
Lesod pataka fe16. Kozben a termdszet is
kdzbesz6lt ds cseperegni kezdett az eso.
Utkozben sok nciv6nyt l6ttunk, tobbek
kozdtt gyenneklfncftivet, kankalint 6s

rn6g egy r6gi szarvasmarha kopony6t is
tal6ltunk Lesod pataka kornydkdn.
Les6d patak6t elhagyva Szalok tet6 fele
vetttik az rcanyt.

Szalok tet6re 6rve Macalik Ern6
tan6r irr isrlertette a kovetkezo
hegyeket: Nagy Hagyn-r6s, Tark6, Illanc,
Pogdny havas stb. Tov6bbmentiink 6s

tal6ltunk egy forr6st, ahol megtdltottLik
az iivegeinket. Ny6rsat v6gtunk, majd
egy dornb tetejdn, ami a k6di gerinchez
tartozik, szalonn6t stitotflink. 20 perc 6llt
rendelkez6stinkre, hogy rnin6l tobb
nOvdnyt gyiijtstink ossze. Kirnenfiink
Balask6-varahoz, ami a kodi gerinc
legmagasabb pontja. Onnan lendzve
l6ttuk Gyimest, ds a Krakk6-hidat.

F,z a ktrftndul6s nagyon tanuls6.gos
volt sz6munkra, rnert rnegismertlik a

kornyez6 dombokat ds hegyeket. Sok
nov6nyi fajjal is megismerkedttink 6s

gy6gynov6nyeket is gyiij totttink.

Kovdcs Nora, V B.

Tauasz

Ujrasztiletik a termdszet,
Ujra 6led minden,
Kinyilik ahovtrag,
Mindenf6le szdp vtig.
V6ndonnaddr visszatdr,
Vigan 61i 61etdt,

El6nekli szep dal6t,
Mindenfele kisrnaddr.

Kiriigyeznek rn6r a fftk,
Kisgyerekek not6j a sziill.
P6sztorsip is dalol m6r,
Kisfi6k6k tilnek a fdn.

Agoston Andrea V B

Tnursz ur,,itv thx A NtulR

Tav asz j on, tavas z megy,
Hogy rnerre tart,
Nern tudja senki sem.
A t6j a legszebb a vil6gon,
Oromet hoz neki a vir6gorn.

A f6k is riigyeznek,
Rtigyek bomlanak,
Virdgok lehullnak,
Gylundlcsot hoznak.

Ez a tavasz,
Az igazi tavasz,
De a ny6r rndg szebb,
Megdrik mhr a meggy.

\try6ron vakdci6 van,
Erik a rengeteg alma,
A viz a foly6ban fehnelegszik,
A frirdoruha megm6rtozik.

Siindor lzolda, V. B.
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KonusrALALKozo

A karcfalvi egyhizi k6rus, B6lint
Zolthn k6ntor irr vezetdsevel 2001. dprilis
l6-6n Gyimeskozdplokon r6szt vett a

tizenharmadik Felcsiki E gyhini K6n"rsta-
l6lkoz6n. Felernel6 6rz6s volt hallgatni a

n6pviseletbe oltozott feln6ttek 6s di6kok
el6ad6sait, majd befejez6siil felhangzott
Jr,rbilate Deo k6non Szeretetlakoma, 6s

thnc zSrta a rendezv6nyt. r

NEtvrzETr DoLGozAToK

A hetedik oszt6lyos tanul6k id6n
rn6jusban els6 alkalommal irtik az egy-
s6ges nemzeti dolgozatokat maternati-
k6b6l, magyar nyelv 6s irodalomb6l,
valamint rom6n nyelv 6s irodalomb6l. Az
eredrn6nyek elfogadhat6ak, de rem6ljtik,
hogy a jov6ben ezek az eredm6nyek nem
elfogadhat6ak, hanem jok vagy nagyon j6k
lesznek.

Ertestil6seink szerint ezek azegys6ges

dolgozatok fogj6k fokozatosan felv6ltani a
jelenleg 6rv6nyben l6v6 nemzeti tesztel6st,
amely a nyolcadik oszt6lyos tanul6k
felk6sztilts6g6t rn6ri. Eddig erre a vizsgdra
Csikszentdomokoson kertilt sor, az iddn vi-
szont a karcfalvi iskola volt a vizsgakoz-
pont.

Tantds Erika

Ovonar TEVEKENysEG

A 2006-2007-es tan6v folyam6n a
jen6falvi 6voda nagycsoportos 6vod6sai,
Salamon Gabriella ov6n6 vezet6sevel
rajzokat ktildtek az R.M.D.SZ-hez. Min-
den gyerek ernl6klapot kapott, a rajzokb6l
ki6llit6st szerveztek Csikszered6ban ir

V6rosh6zfn.
Folyamatosan kiildt6k rajzarkat a

Csiki Lapokhoz, ahol Benedek Elek,,M&-
gyar mese 6s mondavil6g" cimir rajzverse-
ny6t nyert6k rneg. I(rilon kiemelt6k a

I(osza Szilvia 6s Antal Akos rajzait.
A Hargita Ndp6hez is folyarnatosan

ktildtek rajzokat, ahol tobbszdr kiemelt6k a

Magyari Barna, Gidr6 Hilda, Szab6 Enik6
6s Abrah6m Istv6n rajzait. Tdbb pillyttzatra
is elktildt6k rajzaikat, p6ld6ul :

- a Nemzetkozi Rajzpilyhzatra, Szlo-
v6ki6ba

- a ,,Magyar - niipmese" p|lyhzatra,
Br.rdapestre

- a Duna TV. 15-dik sztilet6snapj6ra
nreglrirdetett ,,Duna - rneseik" p6lySzatra.

F,zen p|lylzatokra a ny6r folyar-r-r6n

v6rjfk a vdlaszokat.
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VIII. B.

MuNxAcsY rrArrfrAs

A karcfalvi tantesti.ileti tagok
vezetdsdvel sikertilt ell6togatnunk a

Mtrnkdcsy ki6llft6sra. Nagyon szep
festmdnyeket l6ttunk, amelyek tiikrOzik
Munkd.csy dletdt.

Nekerl a legjobban tetszett az

,,Asit6 inas", egy ilgybol kikel6, nyiu-
tozkod6, 6sit6 inast fhrtnol. Kitt'rno
festoi tehetsdg6nek, szin- ds ecsetkeze-
ldsdnek legszebb bizonyitdkai a taj-
kdpek, de elmondtfk neki.ink azt is, hogy
abban az idoben olyan festdkeket is
haszn6ltak, arnelyek id6vel sajnos meg-
sotdtednek, ez6fi a kdpek nern lesznek
j6l l6that6ak.

A ki6llft6s megtekintdse csod6latos
dhndny volt sz6rnomra ds rnindenkinek
a.j6nlorn, hogy ne hagyj6k ki ezt az al-
kahnat 6s isrnerkedjenek meg a Munk6-
csy rnfrvekkel.

Gibor Anita

v6gzdsc)k

PonrnEFrLM
MaceLrK Enxonor

2007. rn6jus 4-6n sug6rozta a Duna
TV ,,Talpalatnyi Zdld" cirnii rniisora,,F-
[iben, f6ban..." cimmel a Macalik Ern6
karcfalvi biologiatan6n6l sz6lo portrd-
filmjdt.

A film kitiin6en drzdkeltette, hogy a

tanir rir hivat6sa a nevel6s, 6lete a ter-
m6szet, kutatdsi tertilete a gy6gyndvd-
nyek vil6ga.

A Sz6lrasz6 megf elends1t

tdmogaA,ik.
Communitas Alapftvdny
Hurgitu Megye Tundcsa

Irru szocrorocus
A LATHerAnox

Erdekes t6rsadalomtdrtdneti dol-
gozat megir6s6ra v6llalkozott Peter

Zsuzsa, falunk szrildtte, aki a

Sapientia Erd6lyi Magyar Tudom6ny

Egyetem szociol6gia szakan tanul.

A tdbb mint 20 old.alas dolgo-

zatban pr6b6lj a bemutatni Karcfalva

t6rsadalomtortdnetdt 191 8- I 989-ig.

Termdszetesen egy falu tdrtdnetet

nem lehet r6szletesen ismertetni egy

ilyen rovid dolgozatban, de minden-

k6ppen dicsdretes, hogy egy fiatal

falunkbeli bdtors6got vesz 6s felv6l-

lalja egy ar|nylag e16g hosszir

idoszak tdrsadalomtortdnetdnek rdsz-

beni megir6sftt.

Amint a dolgozat bevezetojdbol

is kittinik, ez tulajdonkdppen egy

vinlat a falusi h6tkoznapi 61etro1, 6s

arr6l sz6I, hogy az itt 615 emberek

hogyan 6lik 6t a k6t vil6gh6borirt, a

rovid ideig tart6 magyar vil6got, a
m6sodik vil6g6g6s ut6ni helyzetet, a

kommunizmus idoszak6t, a kollekti-
viz6l6st stb.

Tanulm6nyozza az iskola toft6-

net6t, kitdr a falu hitdletdre, zZ

egdszs6gtigyi eil6t6sra, a kultur6lis

dletre, a kozigazgatasra, valamint a

gazdas|gi elet neh6zs6 geire.

Tanulm6nyi irda sor6n interjirkat

keszit az itt 610 emberekkel, rdgi

iratok 6s statisztikai adatok kozott

kutat, de felhaszn|lja a falur6l eddig

megjelent ir6sok, konyvek adatait is.

Igaz, Sszint6n beismeri, hogy nem

volt konnyfi az adatgytijt6s.

Az emberek nem szfvesen be-

szdlnek a r6gi iddkr6l, a hivatalos

helyeken pedig elfoglalts6gukra hi-

vatkozva volt nehdz adatot gyfijteni.

Vru. A. osztiilyos

IVdmeth Szilveszter
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Gosn - HAJDusAcr upnx6zfts n ivliirEc HAIAN

(Fo lytatiis az elcizci lapsztimunkb1l )

A harrnadik harmad lejhtszilshra
rnindkdt edzo altg tLrdta kitoioncolnt az
6lt6zdb6l a j6tdkosokat. A venddgcsapat
fogorvo s edzoj e azzal biztatta j dtdkosait,
hogy ha kitartanak a meccs vegdig,
otthon rnindenkinek, aki reh szorul,
dijrnentesen kdsziti el a fogsorht. Ez a

csel biztat6nak bizonyult, mert irgy jottek
ki az oltdz6bol, ak6rcsak pusk6bol l6ttdk
volna ki oket. Idokozben egy aut6sze-
relojtik megjavitotta az elromlott rolb6t,
l5ss6k a g6b6k, hogy ok is lrtenek az
eff6le rnunkdhoz.

A rni csapatunk oltozojdben sern volt
valarni r6zs6s ahelyzet. M6r rnegb6nthk,
hogy nem fdrtek a bSrtikben ds j6gre
hivtfk ezeket a bdkds embereket, akik
csak egy vill6rnl6togat6sra jottek a

kozsdgbe. Igaz, ok sen-r b6nt6k meg, hogy
eljottek, sokat tanultak t6liink, f6leg arni
a geppark kihaszn6l6sdt illeti.

- Ki kell taftani -biztatta az edzo a

csapatunkat, de nem sok eredm6nnyel.
Ekkor 6 is cselhez folyamodott. - Ha
kitartanak, maguk v... szivarok, olyan
vacsor6t rendezek az Antalba, hogy egy
hdtig a felesdgeik fel6 sem kell rnenjenek.
Lesz ott etel-ital, rneg sz6p tdncosnSk,
akiket megengedek, hogy oltikbe
Lrltessenek, ha irgy gondoljdk, csak meg
kell fizetni. De ez sem lesz baj, 6llorn 6n
a cekket ezeknek a kisasszonyoknak is a
tobbi ut6n. Jdvoig irgysem lesz sztiksdg
rnagukra. Ha rneg igen, irgyis kevesebben
lesznek, akik gilicset kdthetnek a

libLrkra.
Felvillantak erre a jo oregfiirk

szemei, nem hagyhatj6k cserben ed-
zditiket 6s a kozdns6get. Elvdgre
g6larneccsrol van szo, szdgyen lenne
rnegh6tr6lni. Nagy hamar felr6ngatt6k
harisny6jukat, vettek a miibotokat, ds

rnintha semmi sefir tdrtent volna,
ak6rcsak a ludak, a gumisz6nyegen
sorj6ban kivonuitak a phlydra. Elszdntak
voltak, lesz ami lesz, ha valaki kid6l a

sorbol, kdzel a temeto, s az asszony
zsdrtoidsdt serl kell tov6bb hallgatni,
hogy orokkd csak a hoki.

Az utols6 harmad kezddsekor
farkasszernet neztek a j6t6kosok
egynrirssal, rnindkdt reszrol l|tszott az

elsz6ntsirg, hisz olyan igdretekkel
kecsegtettdk 6ket az edzok, hogy

drdemesnek tartott6k a vdgs6kig
harcolni.

A rntizebra-csikos, piros mtiszalagos
kozdpbir6 bedobta a rnilkorongot,
rnegkezdod6tt a vdgs6 hajr6. A nagy
erofeszitdst6l, meg a gyenges6gt6l csak

amrigy doltek ki a j6t6kosok, az edzok
neill gyoztek cserdlni 6ket. Hol egy
feketesapk6s csirszott fejjel a pal6nknak,
hol a fehdrsapk6sok kdziil fekridt valaki a

j6gen. Durvas6g egy6bk6nt nem volt,
rnerl mdg affa sem telt erejiikb6l, hogy
egy joiziit verekedjenek, j6 sz6kely
szok6s szerint. A kdt csapatkapit6ny
azonban egy kisse osszegabalyodott,
amikor rnindketten a korong fel6
gilicseztek, de a bir6k hamar lecsilla-
pitott6k 6ket. A fobir6 meg is fenyitette a

rni j6t6kosunkat, hogy rni6rt nern hagyta
maght a bottal simogatni, a sz6kely
vend6gszeretetet kimutatni. Igaz, a kapi-
tttny ki is mutatta nekik, de csak a

fogafehdrjdt, mert arnikor meglfitta az

ellenfdl fogorvos-edzdj6nek pufavero
mozdvlatdt a kispadr6l, nyomban
lecsillapodott, olyan lett, rnint a kezes
btnitny.

Idok6zben az lregfruk ifiir edzoje
lecser6lte a kapust 6s a tartalekossal
helyettesitette, hogy o is dlvezkedjen egy
kicsit a kapuban. Erre vdrszemet kapott a

venddgcsapat, s egy-kett6re m6g h6rorn
gollal,,cirvendeztette" meg j6t6kosainkat.

Emiatt i,gy felidegesedett a p6tkapus,
hogy a feh6r b6r6nyb6r sisakj6t leritve
fei616l, hanyat-homlok gilicsezett ki a

ptilyfuol.

Megszusszanva tert vissza a regi
h6l66r, egy kicsit kipihenhette magdt,
rnert irgy vddett a rneccs v6gdig, rnint egy
dngyilkos. J6t6kosaink is megt6ltosod-
tak, egyrn6s utSn lSttek a g6lokat mind-
addig, amfg kiegyenlitettek. Ekkorra rn6r
irgy elfogyott az erejtik, hogy k6ztilL'rk

ndh6nyan a ternetd k6keritese feld
tekintgettek, de szerencs6jtikre a szirdna
v6get vetett szenveddstiknek.

A m6rk6zds gyoztese azonban mdg
neln volt ffieg, hisz egyenlo volt a

vdgeredm6ny, amivel a kdzonsdg is
megel6gedett, mert gyozelem eset6n
megkdrddjelezhetd lett volna a rolb6nak
el6ldptetett tirzolt6kocsi helyzete. A
r6j6tszls minddssze ot percig tartott,
egyik f6l sem birta tov6bb. Ezert a bir6k
6sszedugt6k fejtiket es elhat6ro ztdk, hogy

,,sut-pen6lt" rendelnek el.

Ot-cit lovds e16g lesz, ezzel
valamerre kibillen az egyenlosdi. Ebben
az esetben a szerencs6t6l fligg, hogy
nrelyik csapat nyer, s igy az egyik sem
haragudhatik meg a m6sikra.

A kup6k, arnelyeket a Garados-i
kob6nya krizel6ben felncitt feny<if6b6l
k6szitett egy jo nevfr jenofalvi sz6kely,
mdr a pal6nk szelen voltak egy asztalon
elhelyezve. A szervez6k idegesen v6rt6k
a vegs6 eredrndnyt, hogy kinek rnelyik
kup6t iiss6k a fej6be. A vend6gszurkol6k
is n6zegett6k, rnerl valljuk be, mutat6sak
voltak, tetszett nekik, foleg a kupdkon
ldvo szdkely rov6sir6st tanulmftnyoztftk,
amit sehogyan sem tudtak kiolvasni.

Folytatis a ll. oltlalon

A Kilencllukrt-Hid, a Hortobiigyon



Folytatis a 10. olrla/16/

Gondolt6k jo lenne hazavinni, a vitrinbe
kitenni, a rov6sfr6st pedig a Tudomdnyos
Akaddmi6n kiolvastatni.

A kdt csapat edzoje irgy dontott,
hogy a potkapusokat teszik be vddeni.
Nektink rnegvolt az okunk, a
venddgeknek pedig rnindegy volt, ki v6di
h6lojukat. Erre ra is fizettek, rnert 6reg
harcosainknak sikeriilt kdt g6lt bekavarni
a p6tkapusnak, a rnidnk pedig mind az 6t
lovdst kivddte. Kozben r6jdttek 6s
probaltak reklarn6ini a venddgek, hogy
valarni nincs rendben a kapussal, rnert
fehdr harisnyajdn egy hosszir piros csikot
l6ttak, _evanitott6k a turpiss6got. (Sajnos
a tustinta a nagy szokddcseldstol lekopott
a piros zsinorr6l.) Sz6ltak is a piros
szalagos bfr6nak, aki rnellesleg szentdo-
nrokosi voit. de 6 rnegrnagyarhzta nekik,
hogy az a piros, amit l6tnak, az a kapus
kibuggyant virluskod6 szdkely vdre, rnert
nern fdrt annak bordben.

Beletdrodve a piros verbe ds az
eredrndnybe, sportszeriien kezet fogtak a
szekelyekkel, l6jbit cserdltek, n6h6ny bo
nadrirgot is adtak nekik, hogy 16ss6k,
mennyire j6szivtiek, nert haragudnak
r6jLrk.

A szervezok a kup6kat is kiosztottdk.
A legnagyobbal temdszetesen a helyi
gyoztes csapat kapit6ny6t vertdk kup6n,
rnajd egy rr-r6sik kup6val kup6n v6gt6k a
venddgek csat6rdt, mivel 6 volt, aki a
legtdbb golt lotte kapr-rsaink halojaba.
KLrpdn v|gtfk a mi tartaldk kapusunkat
is. O azert erden-relte ki a kupirn v6g6st,

r- rnert az r-rtols6 hannadban ,,csak" h6rorn
golt eresztett be, de a btintet6 tit6seket
rnind kivddte.

Mindezek ut6n a bardtsfgot bizo-
nyitva, csapatunk az Antalba lnegven-
degelte az alfoldieket rozsp6linkd.val,
szekelyguly6ssal €,s az elmaradhatatlan
ki.irtoskaldrccsal. Viszonz6sul 6s nagy
rneglepetdsre a venddgek a Hortob6gyi
Cs6rda hires szak6csai dltal kdszitett ha-
rnisftatlan hortob6gyi guly6ssal kedves-
kedtek. Galiba csak akkor keletkezett,
amikor a gyomrokban a kdtfdle guly6s
dsszegabalyodott, arnit m6r a k6z6nsdg
sern lirthatott. VdgLil a feher asztahnellett
megegyeztek, hogy itt r-narad a,,rolba" ds
a szippant6 jov6ig, amikor rnajd
venddgeink hivjdk ki fiainkat a Horto-
bigyra egy meccs erejdig, ha mdg lesz
akit, arnelyet a Kirakodo Hidiv6s6r
helyett a Krlenclyukir Hid tetejen szande-
koznak megtartani.

N. Szilveszter

LAxyoKNAK,
FIATALASSZONYOKNAK

Foftdlyok a konyhifban.

A nyers keverl teszta Sllaga akkor
rnegfelelS, ha m6r csak nehezen esik le a
robotgdp habverdj6rol. Amennyiben a

massza egy6ltal6n nem esik le r6la, hanem
rdragad, adjunk meg hozz6 \-2 evokanSl
tejet, vagy asv |nyvtzet.

A tortak6szit6s egyik lehetsdges befe-
jezo mozzanata a tejszinhabbal tortdno
bevonds. A tejszinhabot 6s alazakr6meket
rnr"ianyag tesztalapdttal tudjuk a legszeb-
ben elkenni a torta tetej6n 6s oldal6n.

A kevert tesztitt akhr vajjal, akhr
margarinnal kdszitjr.ik, a zsirad6knak
kell6en puhdnak kell lennie. Felhaszn6l6s
elott id6ben vegytik ki a hiit6szekr6nyb6l,
hogy szobah6rn6rs6kletiire rnelegedjen.
Tegytik tdlba, 6s gyorsan keverjtik ki
simdra. A cukrot apr6nk6nt sz6rjuk bele,
majd robotg6ppel addig keverjtik, arnig
teljesen felold6dik.

FEnTIaKNAK,
DE NEM CSAK...

Elkertilheti a gyomor6g6s kellernetlen
tLineteit, ha rendszeresen eszik, de keve-
sebbet ds j6l rnegr6gja az dtelt. Ne
fogyasszon sok s6t, cukrot 6s hiist - ser-
kentik a gyomorsavterrnel6st. Ha lefekv6s-
kor kinozza a sok sav, feje legyen maga-
sabban, n-rint a torzse. igy nem 6ramlik
vissza a gyomorsav a nyel6cs6be. Az ital,
nikotin vesz6lyes a szervezetre, sok lesz a

sava!

Fejf6j6s esetdn, ha nem akar rogton
gyogyszerhez folyarnodni, pr6b6lkozhat
haliint6krn asszazzsal, vietnami balzsarn-
mal, vagy levendula ill6olajjal.

Mdsnaposs6gi kellemetlensdgek eny-
hitdsdre fogyasszon sok vizet, hogy a

kisz6rad6s m6rt6k6t csokkentse. Patik6ban
kaphat6 gy6gyszerekkel is pr6b6lkozhat.

A rossz leheletet el6id6zheti a tirl sok
cigaretta, fokhagyrn6s, er6sen ftiszeres dte-
lek ds alkohol. Ellene segit petrezselyem,
szegfriszeg r6gcs6l6sa is, de elenged-
hetetlen a rendszeres fogrnos6s 6s a nyelv
fogkef6vel val6 trsztiLdsa. Gargaliz6ljon
borsmentaolajos k6szftm6nnyel. A legfon-
tosabb persze, hogy ha elmulasztotta,
gyorsan hozassa rendbe a fogait.

A m6jnak egy 6rai megterhel6s, amig
a szervezete I deci tdrndnyet feldolgoz!

Tuora-E, Hocy?

I(arcfalv6n a Ptinkdsdi iinnep tiszte-
letdre a Tank6k - szeri lak6k 6s a R6zsaftzdr-
tdrsulat tagjainak j6volt6b6l a kdt utca
keresztez6ddsdndl egy kelesztet 6llitottak fel,
melyet kis keritdssel vettek koriil. Umapj6n a

keresztet fel is szentelte a helyi pl6b6nos.

Az Olt ds Szdkasz6 partj6n eliiltetett
ak6cf6k nagy tdbbsdge megdlt. J6 volna, ha a
kdzeli, vagy a szemben lak6k is ndha
ontozgetndk 6s v6dendk a rong6l6kt6l.

A ny6r folyam6n csak este l0-t6l
ejszaka I 6r6ig tart az utcai vil6git6s. Kora
reggel erre nincs sztiks6g.

A kcizbirtokoss6gi tagok (I(arcfalv6n) e

h6nap vdgdig kell letegyek ttizifa ds miifa
igdnyldsiiket.

A helyi ad6 kifizet6senek utols6
hat6rideje szeptember 30. Ett6l a d6tumt6l a

ki nem fizetett osszegre nagyobb kamatot
sz6molnak.

KoznrRToKossAcr rrin

A kozsdgkozpont kozbirtoko sshginfi az

dv elejdn tartott kcizgyiildsen elfogadott
kdltsdgvetdst alaposan felboritotta a

tavasszal bekcivetkezett szdldcint6s. I(cizel
4000 kobmeter ftfi dontdtt ki a szdlvihar a
kornydkbeli ds a t6volabbi erdokben, ami
irlabb feladatok ele 6llitotta a vezetoket.
Betartva az effe vonatkoz6 torvdnyt, elSszdr
\rverezni kell a kitermeldst, ami azt jelenti,
hogy csak erre a celra szakosodott cdg
vegezheti a munk6latokat, majd irt melld tdve
lelret drt6kesiteni a fatomeget. F.z a folyamat
siirgos elj6r6st igdnyel, ugyanis a k6rtevok
(foleg szirfdldk) hamar elszaporodnak a

ledontott f6kban, ds igy veszdlybe keriilhet a

mdg l6bon 6116 fa6llom6ny is.
J6nos Gdza elnok irgy vdli, l-rogy a

pdnzi.igyi helyzetjavul6ban van ds igy ebben
az evben minden kcizbirtokoss6gi jog ut6n
legal6bb l0 lejjel nagyobb rdszesedest
tLrdnak szdtosztani a tagsignak az elozo
evhez viszonyitva.

Idokozben vegzik a legelotestek
feljavit6s6t is (mtitr6gyasz6ris, itat6k,
keritdsek javit6sa stb.), erre 25.000 left
irdnyozLak elo. A megv6s6rolt szekhdz
feltjitds|hoz is hozzifognak, f6leg a

tet6szerkezetet ds a keriteseket kell stirgosen
megjavfts6k, de egydb munkdlatokat is
elvdgeznek.

Van tehiit boven tennival6 a kcizcisben.

N.Sz.



HUMoR
Az iskol6ban:

- Na gyerekek, ki tLrdja, hogy rnelyik
6llat adja a tejet?

Megsz6lal a k6rus:

- A konyh6s n6ni!

*i<*

- Hallo, Bodor tan6r irr? A gyerek ma
nem tr-rd iskoldba rnenni, mert nagyon
rnegf6zott.

- Rendben van. Hogy hivj6k a gye-
reket?

- Vajas M6ricka.

- Es kivel besz6lek?

- A pap6mmal.

***
A fif megbukott az 6retts6gin 6s

valami rafin6lt haditervet eszel ki, hogy
apj6nak a dolgot beadja. Eb6d kdzben
rnegsz6lal:

Papa, milyen k6ros az id6n az
abnorm6lisan hideg iddj6r6s...

- Igazad van, fiam! Hallom az iden
mindeniitt k6snek a mezet munkSlatok.

- lgen papa - folytada a fifr l6zas siet-
sdggel * 6n is csak szeptemberben leszek
6rett' 

* * *

Pistik6re riszol a tanit6:

- M6r rnegint ceruza ndlkril jott6l el az
iskol6ba. H6t mit mondan6l, ha egy katon6t
l6tn6l gyakorlatra menni fegyver n6lkiil?

- Azt mondan6m, hogy biztosan egy
tdbornok! 

* * ,<

A nehdzfejir Pistike papdja tal6lkozik
a tanit6val ds kovetkez6 rn6don koszcini
meg neki, hogy olyan sokat foglalkozott a
fiixal:

- I(oszonjtik a tanit6 irrnak hozzlnk
val6 szivessdg6t. Ha a tanit6 [r nem lenne
itt, a mi fiirnk lenne a fah.rban a legnagyobb
szamhr.

**{<

Biol6giaor6n a tanit6 Sanyik6t felelteti:

- Mondd meg nekem, miben kiilon-
bozik a kenguru az ernbert6l !

- Abban, hogy a kenguru iires er-
sz6nnyel is tud ugr6lni!

**{<

- irjdtok le, hogy rnikor volt a p6kozdi
csata! - szol atanhr.

Az egyik tanul6, biztos ami biztos,
niegkdrdi:

- Azt is oda kell irni, hogy hol volt?

Munkdcsy Mihdly

Ezekben a hetekben (rn6jus 5-jirlius
15) tekinthedtik rneg Csikszered6ban -
Erd6lyben unikumk6nt - a Munk6csy
ki6llitdst. Ebb6l az alkalomb6l rejtv6-
nyrinkben hat Munk6csy festmdny cfm6t
rejtettiik el a vizszintes 1 , 27, 39 6,s a

fiigg6leges 3, 10 6s 19 szitmt sorokban.

VIZSZNTES: 12. Oegyiptomi isten.
13. ,,Vdgtelen" kdtdzcianyag. 14. Magas
rangir mohamed6n cim. 15. Tipl6lkozna.
16. ... Angeles. (Kalifornia). 18. Szerb
v6ros. 20. ... leszek, ha....(Pet6fi). 2L Iga-
von6 6llat. 22. Yercsoport. 24. Elol tart.
25. ... de Janeiro. 30. ... Bergman. (svdd
szin6sznS). 32. Rdjegyez. 34. ...Levente
(szin6sz). 35. Udit6 ital. 37.,,Szdltelen"
frnok. 38. ,,Vdgtelen" mellfodor. 40.
Peru f5v6rosa. 4l. Rom6n szemdlyes
ndvm6s. 42. Kerti szerszhm. 44. Elott

ellentdte. 46. Csirnya. 48. Foldet forgat.
49. Ragadozo madar. 50. Szi$at nagyra
nyit. 51. Udvarias rnegsz6litds. 52. Idos,
roviden. 53. A peron eleje. 54. Szerndt.
55. Igek6t6. 56. Aradi labdarirg6 csapat.

F'UCCOLEGES: 1. Vallatni kezd.2.
Lftm. 4. ... Karenina. 5. Arra fele. 6.

Magyar ndpcsoport. 7. Azonositatlan
reptl6 thrgy. 8. Zdld P6ter n6vjele. 9.

Isrne. 11. Arnerikai iirkutat6si hivatal.
17. Perzsa uralkod6. 21. R6mai sz6mok,
osszegt-rk 650. 23. A hegy leve. 26. Ipari
tanul6. 27. ,,Hi6nyos" elit. 28. Epiilet 

*
felsd rdsze. 29. Hirshoz is tartozhat. 31.
Jich6k... (izraeli politikus volt). 33. V6s.
35. All6viz.36. Regi tcirdk katonai rang.
39. Aut6 sz6ll6shelye. 43. Elegy. 45.
Azsiai srilyrndrtdk. 47. Le is..., fel is...
48. D6tumrag. 50. A ... Ceti hiv6jele. (sci
fi). 51. Gyilkol6 . 52.Igekepzo. 54. A ght
szdlei. 55. Tova. 56. J6runk ra1ta.
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Antal Csabu

A

Karcfalvi - Csfkj enclfalvi kisrij s6g
Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete
6s Karcfalva Kdzsdg Onkorrn6n yzata

Szerkesztds 69.' karcfalvi kultirrotthon, ifi irs6gi iroda
nyomdai munk6latok az Aluhrs Rt. nyomd6ban k6szriltek


