
Esztend6fordul6 krizeledtdvel mind-
annyiunknak 6rdemes elgondolkozni a
mril6f6lben l6v6 esztend6 fontosabbnak
v6lt esemdnyeire, s ha j6slatokba nem is
bocs6tkozunk, a 2008-as 6vben sorra
ker0l6 feladatokat is el6revetithetjuk.

Kdzrissdgi 6letiinkben van egy 6r-
dekes jelens6g, ugyanis mindaz, ami
tdrt6nik azt 6rz6keljitk, l5tjuk 6s le-

. .jegyezn)k az ut6kor okuldsdra. Hogyv": '
mrre emleksziink legszivesebben, mire
lelretiink biiszkdk? A vil,asz lail<inbriz6
lehet, nem mindenki egyform5n it6li
meg az esemdnyeket, a megval6-
sit6sokat, talSn a kudarookat ebben az
ellentmond6sokkal teli k<iz6ss6gben.

T6ny a 2007-es esztend6ben is
tov6bbfejlesztettiik, sz6pitettiik telepii-
l6stinket. A karcfalvi, jen6falvi iskol5k,
6v6d6k fojavirilsi munkSlatai, azil piac
ki6pit6se 6s krimydk6nek rendezdse, a
polgSrmesteri hivatal korszenisitdse, a
Sz6kasz6 medrdnek szab6lyoz6sa, vagy
a hidak, pall6k kijavit6sa mind- mind az
el6relraladds bizonyillkai. Meg kell
emlitenem azonban azt is, hogy
parlamenti kdpvisel6ink ds a megyei
tanScs v ezet6i rnesszemen6en tSmogat-
tak benniinket e munk5latok elvdgz6-
s6hez sziiksdges anyagiak megszer-
z6sdben. Ez6rt kdszdnet nekik 6s a

k<izponti int6zmdnyekbeir, hivatalokban
dolgoz6 munkat6rsaiknak, v ezdrigaz-
gat6knak, akik segitsdge ndlkiil j6val
kevesebb anyagi t6mogat6sban
r6szestiltiink volna.

Mindez kev6s, ennyi nem e16g,
mondj6k- 6s mondj6k is- az e16ge-
detlenked6k, akik gyorsabb, 15tv6-
nyosabb eredm6nyeket v6mak el t6liink.
Ez is igaz, De sajnos, vannak helyzetek,
akad6lyok, amikor ilyen - olyan biirok-
ratikus elj6r6sok miatt nem tudunk
haladni, el6bbre ldpni. Ilyenek p6ld6ul a
ktilrjnf6le munk6latok elvdgzdsdhez
sziiks6ges el6tanulm6nyok elkdszit6se, a
kd zb e sz er z6 si szer z 6 d6 s 6 ssze 611it5s a, a
tervek 6s munk6k pillyizalikiirfsa, azok
odait6l6se stb. Nem el6g csak a
p6nz<isszeg kiutal6sa, annak elkdlt6se
szigorfi el6r6sok alapliln trirtdnik. Nem
k6ts6ges azonban, hogy nekiink,
k6zs6 gv ezetoknek hatilrozotabbak kell
legyiink a p6lyitzaton nyert c6gekkel
szemben. Itt emlitemmeg akarcfalvi 84-
es k<izs6gi l,atszakasz munk5latain6l
trirt6nt vissz6ss6gokat, a szennycsatoma
ds es6vizcsatorna lefektet6s6ndl
el6fordul6 nehdzs6geket, a lewezo,
munk5ltat6 ds kivitelez6 cdgek k<iz<itti
n6zetkiilrinbsdgeket. Jogos tel;rilt az
utcabeliek el6gedetlens6ge a munk6latok

elhirz6d5sa miatt, ami6rt most, dv v6g6n
elndzlst kdrek. Rem6l em az ij 6vben ha
minden a szfimitdsaink szerint trirt6nik, a
84-es irtszakasz az egylk legmodernebb
lesz a krizsdgben. Rem6nykedjiink, liogy
igy fog tdrtdnni. Mindannyiunkon
milik.

Esztend6fordul6n tele vagyunk
gondokkal, de 6ltetjiik magunkban a
rem6nyt. Jobb lesz, jobb legyen a2008-
as esztend6 az azI mege76zdn6l. Az
Eur6pai Uni6 t6g lehet6sdgeket biztosit
a fejl6d6shez. Ez kdzs6giinkre is
6w6nyes, csak ki kell haszn6lni.
Ptiy6zni ds palydzui. fgy juthatur*
olyan risszegek birtok6ba, amelyeknek
j61 6tgondolt 6s c6ltudatos felhasz-
n616s6v al el6segithetjiik telepiildsiink
tov6bbi felvir6gz6s6t Sz6nd6kunk
folytafiii az elkcivetkez6kbet a szenny-
csatorna- rendszer ki6pit6s6t, a krizponti
vizvezetdk lakdsokba val6 bekot6sdt, az
iskol5k, 6v6d6k tov6bbi korszerfisitds6t,
az t$ piac vdgleges 5tad6silr, a kulhu-
otthon javitils|t, moderniz|lSs6t, a
mlj6gp6lya befeddsdt, a ravataToz6
fel6pit6se, parkok, parkol6k kialakit6sa
stb., hogy csak a legfontosabbakat
emlitsem.

Legyen h6t dolgos 6v a most
kopogtat6. Dolgozzunk j6 kedwel, ki-
tart6ssal a magutk, a csalSd, kozriss6giik
hasznilra- boldogul6sunk6rt. Ebben
kdrem kdzs6gtink minden 1ak6j6nak
egyiittmiikdd6s6t, segits6g6t, hogy
legyen nyugodt, tartalmas dlettnk.

Adjon Isten j6 eg6szs6get min-
denkinek, hogy az 6v uto1s6 perceiben
bizakod6ssal mondhassuk hagyom6nyos
j6kivSns6gainkat:

ER6T, EGESZSBGET, BORT,
BIJZAT, ,BEKESSEGET AZ UJ
ESZTENDOBEN!

Gdbor Tibor
Polgdrmester
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Minden 6retts6gibizonyitv5nnyal
rendelkez6 rom6niai illlarl;rp olgSr j elent-
kezhet felv6teli vizsgSra b5rmelyik
tag6llam b5rmelyik fels6oktat5si
int6zmduyebe. Ugyanolyan felveteli
vizsgilt kell tennie, mint a befogad6
|llam polg6railak. E tekintetben
egyetlen tag6llam egyetlel felstioktatSsi
int6zm6nye sem alkalmazhat megkiikin-
b<iztet6st. Ez vonalkozik a felvdteli
feltdtelekre, illetve krjvetkezmdnyekre
is. Aki valamilyen oktat5si intlzmdny
hallgatoja kiv6n lenni, annak nem kell
mSst tennie, mint jelentkezni, valaminl
rdsztvenni a sziiksdges felv6teli
elj6rSsban. Ugyanakkor a di5koknak
bizonyitaniuk kell, hogy tudj6k
megdlhet6s6giiket biztositani. A m6s EU
- tagdllamb6l 1rkezo pSlyflzatokat nem
6rheti megkiikjnb<iztetds sem a felv6teli
eljdr6sban, sem a bontakoz5sban val6
elhelyez6s tekintetdben, sem b5rmilyen
tandijmentess6g megp6lyiz\sa sor6n. A
felv6teli felt6telek kozolt mindenkor
szerepel annak a nyelvnek a megfe1el6
szintii ismerete, amelyen az adott
int6zm6nyben az oktatSs folyik.

A tand{j fizet6s6vel kapcsolatban
emlitjtik meg, hogy amennyiben a
sz6ban forg6 int6zmdnyben az adotl
orszLg 6llampolg6rai ingyenes fels6-
oktatasban r6szesiilnek, akkor a Rom6-
ni6b6l kiutaz6 di6kokat is minden
tekintetben azonos elb5n6s illeti meg.
Amennyiben a sz6ban forg6 tag6llam
diilkjai az adotl int6zm6nybe tijrtdnrj
felv6teli feltdtele beiratkoz5si dii

frzellse, 6s a tanulm6nyok folytatas6hoz
Izndijat kell fizetniiik, akkor a rom6niai
di6kokriak is ugyanilyen mdrt6kii
beiratkozfsi dijar 6s hndijal kell
fizetniiik.

Uni6s egyetemen va16 tanul6s
eset6n a rom6niai di6k nem tarthat
ig6nyt a befogad6 orszLg difikjail
megillet6 havi - rjsztcindijra, di6khitelre,
vagy mds jellegii termdszeti juttatSsra.
Ez azt jelenti, hogy a di6knak mag6nak
kell gondoskodnia a meg6lhetds6r6l. Az
oktatSshoz, tanul5shoz krizvetve
kapcsol6d6 kedvezm6nyek, szolgdlta-
tSsok kedvezm6nyes ig6nybev6teldre
vonatkoz6an nincs egysdges k<izdss6gi
szab|ly oz\s. Mindezek ellendre lltemek
az Eur6pai Uni6nak <lsztondijas
programjai, amelyek az liun. oktat6si
kcizriss6gi akci6programok keret6ben
val6sulnak meg. Mindezekr6l b6vebberi
lehet drdekkidni a Taniigyi ds Kutatasi
Minisztdrium keretei k<izritt miik<tdri
szalrJrdpzlsi iigyn<iks 6gn6l.

V6gezetiil megiegyezziik, hogy az
Eur6pai Uni6ban a krizdpfoku oktat6s6rt
nenr kell frzetni, kiv6ve term6szetesen,
ha a di6k egy olyan mag6niskol6t
v6laszI, amely tandij fizet6sdvel vehet6
ig6rrYbc' 

osszedilitotta;
Itldmeth Sz.

Forrris: EUOKOS, RMDSZ

Vu.lAvrINTERJtr DR.
AlrrAr, Vnon KoRZETI

Ar.r-ATonvossAL

Nyakig benne vagyunk a
sert6svSgfsok iddszakfban. Az
iinnepek elkeriilhetetleniil jiinnelg a
sert6sek visitva, vagy an6lkiil, de
mennek a hal6lba. Az Eur6pai Uni6
szabdlyai ,,kdtik a kereket". Mit
tegyiink?

Nem kell dranatizilhti a helvzetet.
minden megold6dik, csak id6 kellhozz6,
Val6ban az EU- s szabSlyok el6lr16k a
levdg6s ekitti 6rzdstelenitdst egy saj6tos
pisztoly segfts6g6vel. Ennek gyakorlati
kivitelezdse folyamatban van. Addig is
nagyon fontos az 5llatok (mindenfajta
6llat) nyilv5ntartilsdnak rendbet6tele,
hisz sok ssetben kiil0nbozik a gazddnill
ldv6 6s az adatbSzisokban szerepl6
szSmadat. Ezdrt k&em az 6llatIarl6
gazd|kat, hogy miel6bb tiszlLzzSk
veltirrk alflszSmot,hoz:zilk el a levdgott,
vagy eladott 6llatok fiilsz6m6t.
Mindezek fiiggv6nydben keriilhet csak
sor a l imogalisok ewdnyesitesdre.

Ebtren az Stmeneti iddszakban
mit tegyen a gazda, ha mfris ig6nybe
akarja venni diszn6j6nak a ,,kegyes
hal{I" ajSnd6kdt?

- Idejdben kell szdlnia sz6nddk6r6l,
k<izrjsen egyeztetjiik az id6pontot, s
azutiln a m6sz6ros tov6bb v|gezheti
munk6j5t. Kliltinben rendelet i4a el6 a
triclrinela vizsgllatot is. Ehhez a
rekeszizomb6l kell egy darabkdt
megnlzzink mikroszk6ppal. Termd-
szetesen mindkdt esetben fizetds
ellendben. Itt j egy zem meg, fiiggetleniil,
liogy 1ev6gi6k, ya5y nem a sert6sf a
pestis elleni olt5s kritelezri.

Sejt6sem (riporter) szerint
egyeldre a kiivetelm6ny alkalmazdsa
virhat6an elmarad, vagy hiSnyos lesz.
Addig meghalljuk (legalSbbis az id6n)
szeg6ny p6rik seg6lyk6rd visitisSt.

Lejegyezte:
Ndmeth Sz.



Az rcrs zsftc rnrvlnnnsr pnocRAMRoL
A Kozegdszsdgiigyi Minisztdrium 6ltal zdssdg testi 6s telki egdszs6gdre vonat- be a trllsirlyt 

^z 
elhizhs kiilonboz6

kezdemdnyezett, ds finanszirozott koz6an. Vid6kiink<tn a hagyom6nyosnak fokozatiig, ameiy szintdn jelent6s rizik6-

tevdkenysdg els6 ot h6napja utrin
elmondhatjuk, hogy hasznos 6s
sikeres. Az eddigi val6s eredmdnyek
feldolgozrisa ndlkiil, a pacientririum
kb. l/3-a esett t{rl a vizsgilaton, a
program6klsunkt6l kissd lemaradva,
ds r6szeredmdnykdnt elmondhaf6,
hogy felismerdsre keriilt 7-8 cukor-
betegs6g, 5-6 m6jbetegsdg, v6r-
szegdnysdg, vesebetegsdg, nagyon
sok v6rzsiross6g, magas vdmyom6s
stb. Az drdekes az,hogy mindezek a
betegsdgek aparens, feljesen egdsz-

, s6gesnek t[in6, ttinetmentes emberekben
\J,- eszlelodnek. a korar felfedez6s 6s a kezelds

miel6bbi elkezd6se gy6gyul6st, illetve a
szov6dmdnyek megel6z6s6t jelenti.

A jeleni6ktelennek frin6 k6rddsek ds
mdrdsek mcigOtt nagyon komoly infor-
matikai program 5ll, amely a tilplilkozilsr
szok6sokon, az 6lefvitelen 6t, bizonyos be-
tegsdgek csal6di halmoz6d6s6n 61
inform6ci6t szolgdltatnak az egydt ds a kd-

sz|mit6 diszn6v6g6s, fiistolt ds s6zott
diszn6his fogyasztrasa biziosan k<izej6tszik
a magas colesterin, 6s m6s coiesterin
frakci6k jelenl6t6hez, b6r a colesterin
koncentr6ci6j6t metab6likus tdnyezlk,
tiroklds, az endokrin miikoddselq valamint
az iletfontoss6gri szervelg m6j, vese 6llapota
szabLlyozza.

A testsrily 6s a magass6gb6l sz6mit6dik
ki a testt<imeg index, amely alapjin soroljuk

fal<tor, az drrendszeri megbetegedd-
sekben a dohinyzhs, trilzott
alkoholfogyaszths es szedentarizmus
mellett. Mindezek a megbetegeddsek
id6beni felf'edezdse, kezeldse nagyban
hozz|jilrul az dletmin6s6g javu-

l6s6hoz, 6s ez\ltal az |tlageletkor
n<iveked6s6hez.

A programmal kapcsoiatban, a
lakoss6g hozz5;itllisa pozitiv,
igyeksziink ezirttal is n6pszertuiteni.
Ne azt ndzz6k, hogy milyen
negativum, biintet6s lesz, ha nem

vesznek r6szt, hanem azI salnfilj5lk, amit
veszitenek vele. A progam amint tudjuk
2008. szeptemberig tart, aki valamilyen
okb6l kimaradt, rljraprogram6ljuk. Azt se
f'eledjdk, hogy aki nem biztositott, vagy mdg
nincs csalidowosa, azokat is v6rjuk.

Dr. Waczel Attila

TaNULAs ns uarrvror,As
Gyermekkorom 6Ia v ilgytam arra, ho gy

vil6got 16ssak. Ez sajnos a 90-es 6vekig-
ismert okok miatt - tobbnyire csak a
hatirokon beliil val6sult meg. Az ut6bbi k6t
6vtizedben nyilt lehet<isdg arra, hogy meglas-
sam Eur6pa n6h6ny csodaszdp viddk6t, vriro-

. . sait falvait.
v Utazasra nyilv6n a kivdncsis6g ciszt<i-

noz 6s az a vilgy, hogy mindent a sztil6fitl-
demmel val6 dsszehasonlitrisban kdzelitsek
meg. Ilyenkor ordm tdlti el szivem, hiszen a
mi K6ry6tjaink semmivel sem h6t6bbva16k,
mint Eur6pa sok mas hegye, a mi 6l6vil6-
gunkat szrimtalan eur6pai orsz6gjogosan iri-
gyeli. Miiemldkeink, ha szer6nyebbek is, a
legv6jtabb fiilii szakdrt6k szerint is Eur6pa
kulturkincsei krizott mdlt6 helyet drde-
melnek.

Egy-egy l6tr6l hazal5we ds a szdp em-
ldkekb6l tirylfulkozva, ismdt a szomorir val6-
s6gra dbredek.

A miltj6ra, erdemete annyira mell-
dcingetve biiszke nepiink mily hamar mond
le hagyom6nyos tdrgyi ds szellemi ftdkeir6l.

Minden telepiildsnek saj6tos arculata
van.Ez a termdszeti adotts6gokb6l (dombor-
zaI, vizek, 616vil6g, 6ghajlat), az ember alkot-
ta t|rgyi vil6gb6l (dpiilefek, teriletgaz-
d6lkod6s), fogl6lkoz6sokb6l tev6dik <issze.

Mriltban a falu arculatat tcibbd-kevdsbd
az halfuo*a meg, hogy a komyezetdbe az
ember szeryessn illeszkedett. Falun uralko-
d6bbak a term6szeti elemek 6s ennek
koszonheti varfnsilt. Hany ir6, fest6, zene-
szerzo sz6mfua kiapadhatatlan ihletforrris a
falu? Mit is jelentett ds jelent m6g ma is egy
v6roson nevelkedett gyermek szilmira a
falun dl6 nagyszfl6kndl toltott vak6ci6.

Sajnos, falvaink rohamosan veszitik el
igazi mivoltukat. Fdlre€dds ne essdk" j6, ha
nem jrirunk srirban, j6, ha minden hinbutvan
filrd6szoba, g5pesitetthiztafiis, az is j6,ha a
gar iusban gdpkocsi lakik.

Sz6mos, megl6togatott XII. X[I. sz6-
zadban 6piilt telepiil6sen eredeti form6jukat
meg6rizve 6llnak a h6zak kdzdpiiletek, a
rtyolcszdz dves megkopott, macskaktives
utc6kon lassan gcirdiilnek a Mercedesek,
Peugeot-ok. A h6zakban tcibb sz6z 6ves
gerend6k, diszes, korabeli cserepek tanus-
kodnak a hagyom6ny6rz1sr6l,6s nem Bra-
mac tet6cserdp sem termop6n nyiI6szir6.
Beton sehol nem l6that6. Av:zek kristrily-
tislritk, a partot izldses k6fal vagy dreg
frizfilk gyokdrzete vddi a legnaryobb bizton-
s6ggal. Parkokban a diszntivdnyek a t6jra
jellemzdek. Egy sz6val, ezek a nepek leg-
nagyobb tisztelettel 6rzik sok dvsz6zados
kincseiket, tudva azt, hogy mrilt n6lkiil nincs
iov6.

El6deink kiiziil sokan utaztak kitlftldre
mesters6get tanulni. Gondoljunk csak T6t-
falusi Kis Mik16sra, aki a XVII. sz|zadban
Hollandi6ba ment eisaj6titani a kcinyv-
nyomtat6s muvdszetdt. A sok kecsegtet6
aj6nlatot visszautasitva, hazatlrt ds Kolozs-
v6rott, igen neh6z kcjriilrndnyek koziitt ldtre-
hozta a kriryvnyomtatas aiapjait, amivel
anyanyelvi kultrxdnkat gy ar apitotta magy a-
rul, nem hollandul. Tehft tanulru ment ds
tud6st hozott.

Tudom, falust6rsaim kdzofr. szi-p sz6m'
mal vannak akik magasszintti mesters6gbeli
tud6ssal tdrtek haza 6s azt itthon gytimdl-
csoztetik.

Sajnos, nem ritk5k azok a kiilfrtldet
j6r6k, akik kritika ndlktl hoznak 6s pr6b6l-
nak meghonosifani olyan trirgyi ds szellemi
elemeket, amelyek vid6ktinkt61, ndpiinkt6l
teljesen idegenek. Teh6t kiilfoldcin nem
tanulnak, hanem majmolnak. Kdnyelmes, de
drt6ktelen, s6t, t<lbbnyire rombol6 hat6sri
cselekeclet ez. AWenni minden kritika ndlktil
dolgokat, csak azert, mert oft ctivat vagy
dppensdggel az llleta orsz6gnak saj6t1'a de
nSlunk tijidegen, az,ha rigy tetszik nemzet-
6ruLis.

Macalik Ern6
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Kar6csonykor azt szsretem, amikor
eljon este az angyal. Es mdg azt, hogy
Kar6csony est6j6n misdre kell menni 6s a
p6sztorj6t6k is tetszik. Adventben azt
szeretem, hogy koszorut kell csin6lni.
Amikor mindenvasiimap mis6re kell menni.
Minden vas6map egy gyefifrt meg kell
gyujtani.Szerintem ezek a legszebb dvek.

Ihmds Emllia VB. osztdlv

Az az 6n szerdny v6lemdnyem a
Kar6csonyr6l 6s az Adventrll, hogy az
Advent az a virakozds ideje. V6rjuk a Kis
Jdzus sziiletdsdt vagyis az el,1'rivetel6t. A
Kar6csony pedig a szeretet iiLnnepe. Fliszen
mindenki a szerettei k<ir6ben iolti. Mi, a
gyerekek v|rj* az angyalt. En nagyon
szeretem ezeket az iinnepeket, merl a
vak6ci6 is ekkor van.

Gidrd Mdnika VB. osztdlv

Sz6momra a Kardcsony nagyon sokat
jelent. Kar6csonykor az emberek
drvendenek ds egyiitt iinnepelik a J6zus
szillet6s6t. Kar6csonykor meggy6nunk 6s
6ldozunk. A szeretet iinnepe. Este az
emberek megaj6nddkozzhk egymhst ds
misdre mennek. Kar6csony egy nagyon sz6p
iinnep

Bartalis Em6ke VIII. o.

A Kar6csonv t6len van. Akkor van a
legszebb Unnep. Karilcsony estdjdn
megsziiletik Jdzuska. Azon az estdn a
feln6ttek megaj6nd6kozz(k a gyerekeket.
Jor. az angyal. Kar6csonyf6t tesznek a
szob6ba. A fa fel van diszitve
szaloncukorkdkkal, angyalhajjal, gcimbdk-
kel stb. Szerintem a Kardcsony a legszebb
iinnep a vil6gon.

Antal Szilvia V.B. o

Sz6momra az Advent ds a :1:'i'i1lnii'-ii)ffi+:ri1::i::i:1+;i

Kar6csony egy nagyon bolclog $ .:i'',
iinnep, mert az emberek ilyenkor k6- r:iir *
sz0l6dnek Kar6csonvra az adventi 

jt:

Sz6momra a Kar6csony nagyon fontos,
mert ilyenkor kapunk aj6nddkot 6s tlrnepel
az egdsz csal6d. Azt iinnepeljiik, hogy Kis
J6zus megsziiletett. En nagyon szeretem az
iinnepeket.

Bird Andrea I4B. osztdly

Bara Levente VB osztdly

Szerintem a Kar6csony a
szeretet ilrnepe 6s az ajfuddkozis
iinnepe is. Az Advent a J6zus
Krisztus sziiletdsdre a kdsziil6dds. En
Adventben minden vasrimap meggyirjtok
egy gyedyilt, im6dkozok 6s kdsziil<ik a
Jdzuska sziilet6sdre. Aj6nddkozni en jobban
szeretek mint kapni, mert akkor 16tom, hogy
valaki oriil annak amit 6n adtam.

Gyenge Anita I/.8. osztdly

Az Advent4 hdtb6l 6ll. J6zus sziiletdsdt
v6rjuk. Adventben mindenki szokott adventi
koszorut kdsziteni. A n€gy gyertya azt
jelenti rajta, hogy rdgebb az emberek4} evet
vbrtak ldzus sziilet€sdre. Mi most nem 40
6vet vdrunk, csak n6gy hetet. Minden
vas6map meggyrijtunk egy gyertySt.

December 25-6n, Karficsony a mi
szeretet iinnepilrk, ilyenkor min-
denki megaj 6nd 6ko zza szer ettert.

Szdcsi Krisztina- Edit VII. A.
osztuifu

Nekem a kedvenc tinnepem a
Kar6csony. Azdrt szeretun, mell
akkor iinnepeljiik Jdzus sziilet6sdt.
Kar6csony el6tt koszonlt kdszitek
ds minden vasiimap egy gyerty\t

meggyljtunk. Kar6csonyi id6ben
meggy6nok ds 6ldozok. Kar6csony estej6n
megajrinddkozzuk egym6st ds reggei
elmegyek mis6re.

Gdbor Anita WII. osztdlv

Sz6momra. s szerintem mindenki
sz6mira a Kar6csony boldogs6got jelent.
Megsziilefik Jdzus, a mi Megvdlt6nk.
Kar6csony napj6n este eljdn az angyal ds a
gyerekek nagyon driilnek. Sok ajrfnddkot
kapnak. A gyerekeknek a Kar6csony
aj6nddkozrlst jelent. A feln6ttek sz|m{ra
nemcsak az alfnddkozilst kellene jelentse,
hanem azt, hogy oriiljenek Jdzus
sz01et6s6nek, mert a Kar6csony a szeretet
iinnepe.

Sdnta Timea Ka.ta.lin VIII. osztdl! 

-,

A Kar6csony az ev legszebb iinnepe.

Az adventi virakozis utdn mrndannyian

cirvendlink, hogy megsziiletett a Megv6lt6.

A Kardcsonyt megellzo napokban rlo;gy a

siirgds- forgils, kozosen takaritunk, siitiink,

fbziink, aj6nd6kot csomagolmk. Kar6csony

|jszak|jin templomba me,eytink, egyiitt

dnekeljiik a Csendes 6jt, N{ennybcil az

angyalt...

Mdrton Biborka VIII. o

Szimomra a Kar6csony a boldogs6got
jelenti. Kar6csonykor a gyerekek tiriilnek,

mert kikapj6k a tdli vakdci6t 6s v6rj6k

J6zuska sziiletds6t. A kar6csony mindenki

szirritra az egyk legszebb iinnep, mert

ilyenkor <isszegyiil az egdsz csa16d 6s

mindenki megndzi a kar6csonyi ajilndlkirI.

Este elmegyiink a mis6re, megndzm a

pisrtoq5:t5ko| A Kar6csony a szeretet 6s a

boldogsfg iinnepe ds nekem ez az egyk

kedvenc iinnepem.

Imets Izolda I/III. o

V.

hetekben. A p6saorjritdk ds a karrl- * i.+ t[

csonyi dnekek ugyancsak szdpek a t.+ .,tF
templomban. &t Ve
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Urqxnpr xfszUr,6Dfs AZ ovoDABAN
Az ember legfontosabb motivumai

az lrzelmek. 6vod5skorb an az egdsz
viselked6st az lrzelmek ir6nyitjak. Ne-
vel6munkSnk akkor a legered-
m6nyesebb, ha a gyermek lrzelmeit ak-
tr izSl ja.

Az elmflll hetek neves napjaira val6
kdsziil6d6sek v Sltozatos lehet6s6geket
kin6ltak a sziil6k 6s 6vodapedag6gusok
sz5m6ra, az lrzelmek sz6les sk5lSjdnak
megjelenit6s6re, a gyermeki szem6lyisdg
fejleszt6s6re. Meleg, szeretetteljes
ldgkdrben fontuk mag az adventi ko-
szonit, k<izben megbesz6lffi az advenli
szimb6lumok jelent6s6t, a vilrakozSs,

ffi*,w

megjavul6s leliet6s6geit. Rajzos leve-
lekben kiildtUk el Mikul5snak iidv<iz-
leteinket, 6hajainkat kdrdseinket. Kdrd-
siinkre december 5-6n megdrkezelt
Mikul6s, tele puttony6valiltsdrSlt a gyer-
mekrajzokkal, kdzimunk6kk al diszitett
6voda folyos6j6n, minden terembe
bekopogott. Vid5man csendiilt fel a
gyermekek ajk6n ,,Jdn a Mikul6s, legy6l
j6 pajt[sl Megi0tt a MikulSs itt van m6r,
tele van a puttony, t6ged v6r.,, A h6rom
osoport iirurepi k6szrint6miisora ut6n
Mikul5s szdtosztolta a csomagokat a
gyerekeknek, rirrimiinkre senki sem
kapott virgScsot, kdzben el6gedetten
dicsd*e a gyerekeket a rendszeres 6vo-
dal6togatds6rt, a kedves k<iszrint6s6rt,
maj d e16 gedelten ltv ozott.

A k<ivetkez6 napokon a gyerekek
szivesen v6lla1t5k Mikulas szereplt a
dramatikus jStdkokban, amikor szSmon
kdrtdk a j6 cselekedeteket.

A gyerekek tudSsvigyira, tei-
m6szetes kiv6ncsis6g6ra alapozva ki-
v5ntuk poziliv 6rzelmeiket 6bren tartani
a kar6csonyt megeTi5zi5 id6szakban is.

Csal6dr61, sziil6falu-
16l gazdagitottuk is-
mereteiket, Szent
csa16d pdld6j6ra, po-
zitiv viselked6sre
k6sztettiik. A gyer-
mekek szorgalmasan
himezik Jdzuska ru-
li6j6t mindennapi j6-
c s el  eke deteikkel ,
hogy mdlt6 helyet
kdszitsenek sziviik-
ben J6zuska sziilet6s-
nap16ra. Tdbb n6pmesdt mes6liink, ame-
lyekben jelen vannak'. az igaz szeretet,

kilzdelem, tisztas5g,
szorgalom, segits6g-
nyrijt6s ,,a mi nyelv-
iinkdn". N6h6ny
gyerek r6szt vesz
,,Sz6ll5st keres a
Szentcsal5d" ha-
gyomSnySpol6 tev6-
kenysdgben Hegy-
alja, Fels6 vasft
utc6ban, ahol eleve-
nen meg6lheIi, kdz-
vetleniil bekapcso-
l6dhat a csalSdi 6let
igazi szlpsdgeibe, a

j6 szomsz6di kapcsolatok er6sit6s6be. A
mai nagyon elfoglalt emberek k<ir6ben
ezt a lragyom6nyt dletben tartani szdp
kihiv6s. Tal6n sosem volt nagyobb a
szeretet sziiks6glet, mint ma: sziil6 6s
gyermek, csal6d ds 6voda, 6voda 6s
iskola, ember ds embert6rs k6zolt.
Szem6lyisdgfejleszt6 tev6kenys6giink-
b en 611and6an fi gyeliink a modellnyirjtfs

fontoss6gara, a szocializ|ci|s k6zeg
milyens6g6re. A szeretetkocka hasz-
nSlatfv al, cllrav ezeto tArsasjfitlkok jfit-
szils|val segitjUk az lrzelmek
irilnyil6s6t, a tud6s kSnti ltvSgyvk
felkelt6sdt, cselekvdseiken 6t elvezetjiik
a j61 vdgzett munka rirrim6hez, igy
meglalilljilk azt, amit szeretnek csin6lni.
Igy fszrevdtleniil fejl6dik rinuralmuk,
kitarl6suk, kreativit6suk, toleranci5juk.

Mindezekhez elkeriilhetetleniil
sziiksdges, hogy oktat6-neve16 mun-
k6nkban a csal6d segit6t6rsunk legyen.
Kapcsolatunk er6sitdse 6s a osalSd
segit6se c6ljdb6l inditottam decem-
berben az ,,igy neveljiink" tanfolyamot
sztil6k r6szdre, melyen hat6kony neve-
l6si m6dszereket, elj5r6sokat ismerhet-
nek meg. Maguk6v6 tdve nyugodtabb,
kiegyensrilyo zott, keativ, 6letcircimmel
tele gyermekeket nevelhetnek, olyanokat
amilyeneket a gyermekrajzok iizennek,
melyek tdm6ja, kivitelezdse a
leg6szint6bb gyermeki ldlek m61yr6l
fakadt.

Jaszenovics Terdz
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Fiildp L5szl6 megjelen6s elott 6116

gyiijtem6ny6b6l

ALLATVASAR
Edesap6m, jOjjOn hamar, mert

marhfit keresnek!
, : .

AKKORPENZNINCS
Csfti sz6kely deszk6t visz Udvar-

helyre eladni. A tolvajok jrivet meg6llit-
j{k.

-Pdnz vagy 61etl
- P6nz - mondja a szdkely. - De

legal6bb a mel16nyt l6je 5t, hogy M6-
risk5val tudjak elsz5molni. Na mdg itt is,
na m6g itt is.

- Nincs t<ibb goly6m! - mondja a
tolvaj.

Akkor pdnz sincs, a kutya
mindenit!

DISZKRECId
Sz6kely a {rival takar. A munka v6-

geztdvel a legdrry kiabSlja az ddesap-
j5na( hogy avlll6t 6s a gerebly6t hova
dugta el. Amikor krizel keriillek egy-
m6shoz, az ldesapla figyelmezteti a firit,
hogy nem szabad hangosan mondani,
hanem csak halkan, hogy m5s ne hallja.
M6snap munkakezd6s el6tt a legdny az
6desapja fiildbe srigia:

- Desap6m, avlll6t ds a gerebly6t el-
lopt6k.

AFRIKAI KALAND
Afrikai .ftrilhazatd;rye a komSj6nak

mes6l a sz6kely.
- Te kom6m, a sivatagban s6t6ltam,

6s egyszer csak szembejritt velem egy
oroszl6n. En sem voltam rest, felm6sz-
tam egy fenyofSra.

- Menj el, kom5m, a sivatagban
nincs feny6fa - igy u mdsik.

- Olyankor nem ndzed, hogy van-e
vagy nincs!

A NYELVTUDAS
A csikszentdomokosi el5gaz6sn5l

kap51 a sz6kely b6csi a fi|val. MegSll
melletttik egy idegen kocsi. T0bb nyel-
ven pr6b6lkoznak megtudni, merre
menjenek, lia a Gyilkost6hoz szeret-
n6nek eljutni. Nem tudt6k megdrteni
egym5st. Mikor elmentek, azlmondla az
apa"

- L6tod-e, fiam, j6 volna legal6bb

egy idegen nyelvet tudni.
-H6t ezek eleget tudtak, s mit 6rtek

vele - mondja afra.

UTBAIGAZITAS
A vad6szok megk6rdezik az erd6n

kasz6l6 b6csit6l:
- L6tolt- e nyulat erre fel 6?
- Igen - 6s m5r mutatja is az irinyl,

hogy merre ment.
A vadilszok elmennek, kis id6

mirlva azonban visszajrinnek, mert nem
16ttak nyulat.

- Mikor lSlta anyulat,tata?
-Hit ejsze egy hete es van!

VADASZMESE
A sz6kely mesdli a kom6jSnak:
- A sivatagi barangolasaim sor6n

egyszer csak megpillantottam egy
oroszl6nt. Sajnos fegyver n6lktil voltam,
csak k6s volt n6lam. R6vetettem magam
a nary 6llalra, s gyorsan lev6gtam a15-
bait 6s afatkfit.

- Mi6rt nem v6gtad le a fej6t?
- Aztmir valaki lev6sta,

TORVENYSZEKI
rAncyer,AsoN

Bir6 a tarithoz:
- Mikor l5tIa, hogy a vSdlotl a

harmadik emelet ablak6b61 ki akarja
dobni az any6s6t, mi6r-t nem sietett a
segitsdg6re?

Tami:
- Mert l61tam, hogy a v6dlott el6g

er6s ember ahhoz, hogy ezt egyediil is
elinl5zze.

,. '.: .
BORTONBEN

- Mit mondott 6desap6d, amikor
megl6tott a b<irtdnben?

- Isten hozott fiam!

VIZSGA
Soromp66rdk vizsg|znak. J5nos

b6csi nlrrgdij az6s el6tt 5ll, a vizsgdztat6
felteszi a k6rddst:

- Mit tesz, ha a 4100-as szemdly-
vonat jrin felfe16, 6s a 403-as jrin vele
szembe lefel6?

- Bdmejek, s megmondom, hogy
jere ki, Tera, mert mdg ilyent neml6tl6l.

SZEKELY LEGENY ES A DON
KANYAR

Y6gzi a leg6ny a flagy dolg5t, 6s
potyognak a krinnyei.

- Mdtt sirsz, JSnos? - k&dezi a
t5rsa.

- Desany6m azt mondta mindig,
hogy menjek el t6volabb ah5d6l sz...ni,
de 6n j6l eljrifiem.

LANCHID ES A SZEKELY
Siirg6ss6ggel v|gzi a nagy dolgSt a

szdkely a L5nchidon. Odamegy a rend6r.
-Fejezze be, b5csi, mert viszem el!
- VSrjon, kett6t nyomoh s viheti.

A KIGYO
J6no s talSlkozik Andr6ssal.
- Igu, ho gy az any6sodat megmarta

egy kigy6? Na, 6s meghalt?
- Igen. A kigy6.

SZEKELYEKA SIVATAGBAN
Kdt koma setSl a sivataeban. Jdn

szembe egy oroszl6n.
- Te kom6m, csak 6pp katolikus

lenne.
Ahogy a tr{vo1s6g riividiil, egyszer

csak letdrdel az oroszlfn 6s keresztet vet.
- Edes Jdzrs, l6gy vend6giink, 6ldd

meg, amit adt6l nektink, Amen.

A GYERMEI<P,S EZ
ALLATKERT

- Te, J6ska, nem kellene elvinni a
gyermeket az 6llatkerlb e?

- Ne hordozntk, ha sziiksdgtik van
16, eljdnnek ut5na.

A KUTYA ES A GYORSVONAT
N6prajzkutat6 s6t6lgat lefel6

Biikklravas patak6n. Megk6rdezi az id6s
b6csik5t, hogy a f6l 7-es szem6lyvonatot
el6ri-e. A bScsi aztfeleli:

,,Ha a kom6m kuty5ja el lesz csapva,
maga a fdl 5-<is gyorsot is el6ri."

MECHANIKUS VAGY
KATOLIKUS

Kiilfdldi kir6ndul6k aut6ja egy
szdkely faluban romlik el. Megkdr-
deznek egy id6sebb b5csit, lakik-e a
faluban mechanikus.

- Ebben a faluban olyan nincs - igy
a b6csi. - Itt mindenki katolikus.

AGYNEMUCSERE
Ak6rhiuban a fonovlr bejelenti:
- Ma 6gynemiicsere leszl Istv6n

b6csi AndrSs b6csival cser6l!

vl
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HELYES TOZTBTNOUS
J6nos b6csit figyelmezteti a rend6r,

hogy az ftnak nem a j6 oldal6n megy.
Errefel hStraarcoIvilg atata 6s elindul.

- Na most j6 fel6n menyek-e?

AZ ISK;LABAN
Az iskola udvar5n sir egy gyermek.

A szolg6latos tanr{r megk6rdi:
- Mi6rt sirsz kicsi fiam?
- A sz6mtattandr beleesett a

pocsoly5ba!
-HLt az&. midrt sirsz?
- Az egdsz osztilly l5tta, csak 6n

nem.

ISKOLA;6HELY

V Az iskolamtihelyben sir egy tanu16.
Azigazgat6 megk6rdezi, hogy mi6rt sir.

- A mester b5csi egy nagyot v6gott
a kalap6ccsal akezdre.

- Az6rt te midrt sirsz? Az elei6n 6n
is kacastam.

Az iskol6val szembeni gyalog
6tj6r6n6l sir a gyermek. Egy ndni meg-
kerdezi, hogy mi6rt sir.

- Elk6stem az isko16b6l.
- J6, j6, de legal6bb most mi6rt nem

igyekszel'/
- Edesany5m azt mondta, hogy ne

menjek 5t a gyalog6tjSrSn, amigminden
kocsi el nem megy, s mdg egy sem jdtt.

nenexCuiAxy
y. A.pi ispok esv k is fa luba drkezik

bermalnl.
- Mi6rt nem sz6lt a harang a

fo gadasomon? - k& dezi a har angoz6t.
- Aurak nagyon sok oka van,

piisp<ik atya.
- Mi lenne az?
- Az els6: nincs harangunk...
- A tdbbit ne is mondia!

A KILENCEDIK PARANCSOLAT
A kisfiri tdbbek k6z6tt azt gy6nja:
- M5s feles6gdt megkiv6ntam.
- Hogy trirt6nt ez? - kdrdezi

elkdpedve a pl6b5nos.
- Tetszik tudni, a mam6m gyakran

ver engem, a bar5tom sose kap ki.
Ez6rt 6nartkivfintam. hogy b6rcsak

6lenne az 6nmam5m.

Sz6lAsoK, MoNDAsox
(rd gi kalend6riumokb6l talllnt a)

Fene egye meg ami4s macsk6j6! csak
mi6nk tartsa fel afark6t-nem tcir6diink a
m6s baj5val, csak a magunk dolga
drdekel.

Fokhagymr{san l6pik : r5tart6s,
biiszke.

A fcisvdny maga sem mer eleget enni
- a ftisvdny ember olyan ostob4 hogy
mdg az 6telt is sajn6lj a mag6t6l.

Ha fiilem nem volna, meg sem
hallgatn6m : nem 6rdekel a dolog,
legszivesebben nem is hallgatnSm meg.

Lett mag6t61, mint a fiirdszporb6l a
bolha : senki sem akarta, m6gis ldtrejdtt,
keletkezett valami.

Letette u ftztaszdiet :nagyon sok6ig
elmarad valahol, kiikindsen 16togat6ban.

Z6rdg, mint a falarisznya :

szUnteleniil zsdrtdl6dilg zs6mbel.

Belenez a torm6s fazdkba: sir.

Farkasnakmutat #6t: olyan embert
tanit valamire, aki n61a tribbet tud a
sz6ban forg6 dologr6l.

F6b6l faragfa a borotvdt : olyasmit
k6szit, amir6l el6re is l6tszik, hogy
telj esen haszr6lhatatlan lesz.

Ugy maradt, mint a szedett fa :

mindent elvettek, 6s mag6n hagytAk.

Megiobbitja mag6t, mint a
farkaskdlyrik : nem jawl meg, s6t egyre
sonoszabb lesz.

Tele van mdreggel, mint az alma
fereggel -- mindig m6rges, minden6rt
haragszik.

Megvend6geltdk az ajt6 m0gril -
megverldk, ellSttik a b aj 5t.

Olyan, mint az estig stit6 asszony -
nagyon lassir munkSjri.

Kiborotv6lkozk az idi| : kideriil az
dg 6s hidegre 6ll.

Karfcsony mrlsnapj6n sz6myalta koriil
F<ildiinket hir, miszerint egy kutat6-
csoportnak siker0lt eli|llitanra az els6
kl6nozott embert, aki Eva ndvre hallgat.
Bizarr, fincsa hv az llyen dppensdggel
kar6csony t6j6rL amikor Jdzus sziiletds6t
iinnepli, iddzi fel a v1l6g. A kl6noz|s, az
emberm6sol6s, a gdnmanipul6ci6s elj6r6sok
lehet6sdge felelrnel ellendrzdst v6lt lct az
emberekb6l, mint minden, ami nem
term6szetes - senki nem akad fenn azon.

'hogy a paradicsomi EvSt az Isten Ad6m
oldalbord6j6b6l teremtette. NoS, az
oldalborcl6s Evdval szemben (aki v6tkezet!
mert evett a Tudrls fl{j6nak gyiimoicsdb6l, 6s
ezzel megelolegezte a genetikai kutatiisokat
is, illewe elokdszitette a ,,kl6nozott Eva"
ldtrejdttdQ a ..tudomdnyosan elcjillitott" Eva
meghcikkenti a kozvdlem6nyt, j6ilehet a
gdneknek, a gdnsebdszetnek j6 irrlnyban
val6 alkalmaz6sa az emberi 6let haszn6ra
fordithat6.

Az emberisdg ugyanis az eltelt
szinadok sor6n beavatkozoll a nov6ny- 6s
6Ilatvll6gba, szeiektflt, nemesitett, viszont
<inmag6t kdnytelen volt elhanyagolni, mert
erkolcsi 6s jogr korlStokba iitkcizcitt. Az
emberis6g - mondhahri - k6ry4elen volt
saj6t degener6ci6j6val egyiitt dlni, cipelni
stilyos dr<iksdgeket, terheket. Ilyen
szempontb6l bizonyos betegsdgek, nyomo-
rus 6gok elhririt 6s 6b an talin a genetika j e lenti
a hasmos beavatkoz6st viszont visszadlni
indoktalanui a termdszetessel, az istenivel,
h6tborzongat6, felelmetes lehet. . .

- , :A klonozott Eva hire, nyilvdn,
szenzfici6kert hatott, ds aikaimat nffitott
arra, hogy jeles humanista tud6sok, orvos-
professzorok, genetikusok vdlem6nyt
nyilv6nitsanak. A szenzlrci6s hir mellett
viszont ilyenkor, 6v vdgdn megfogal-
maz6dkaz is, hogy h6ny abortuszra, terhes-
sdg-megszakit6sra kenilt sor egy-egy
orsz|gban, a vil6gon. H6t sok milli6
termdszetes, isteni indittatds, sztiletds maradt
el; tal6n a legtehets6gesebbek, a
legigazabbak nem sziilettek meg az iddn
sem! Es ittvwt az igazi baj, az igan t'agedral
Nagyobb az elhal|lozilsi mutat6, mint a
termdszetes sziilet6sek szima. Valami
her6desi pusztit5s folyik m6r az alya-
mdhbeq ds kar6csony m6snapj6n az cirdcig
hiriil adja: megsztiletett a kl6nozott Eva.
Vajon kik helyett?!

Ferencz Imre:
Ut d nrend e I ds e l 5 d d kr ti l
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Vedd aj6nd6kul szivemet,
Oli ddes J6zusom,
S minden eszemet, kedvemet,
En kedves Krisztusom.
Itt im6dv5n szent testedet,
Mutasd hozzilm ke gyelmedet,
Oh dn szerelmes kisdedem,
Testt6 lett Istenem!

Hogy magad igy megalfiztad,
Oh 6des J6zusom,
Minden elme elhull rajtad,
Oh csud6s Krisztusom.
Szeml6lv6n tdged j 5szolban,
M6lyen hatsz gondolatomban,
Oh dn szerelmes Jdzusom,
Fels6ges Krisztusom.

Mi k6nyszeritett t6gedet,
Oli 6des J6zusom,
Hogy igy elrejtndd f6nyedet,
Oh kegyes Krisztusom?
Hozzfink va16 szeretetb 6l
Ezt miiveldd, s j6 kedvedb6l,
Oh dr6gal5tott J6zusom,
Kicsinded Krisztusom.

Engedd, 6n is szeresselek,
Oh ddes Jdzusom,
Szeut 6lettel kcivesselek"
Kalauz Krisztusom,
Add segit<i malasztodat,
Nytijtsd isteni jobb karodat,
Oh dn szerelmes kisdedem,
Edesem, kedvesem.

Krisd j6szlacsk6dhoz szivemet,
Oh ddes Jdzusom,
F ekte sd sz6n6dr a fej emet,
Artatlan Krisztusom:
Solra meg ne tagadjalak,
S 6t v 6 getl eniil Sldj alak,
Oh dn szerelmes J6zusom.
Mes-v5lt6 Krisztusom.

i::t=::::=w
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XWI. szdzad kbzepe
Ismeretlen szerz6

Io6s KARAcsoNy

Id6s szem6lyek visszaeml6kez6sei
gyermekkoruk f tirt6n6s eire

M6szr[ros J6zsef bf csi igy
eml6kezeff:

,,Hatvat dvvel ezel\tt 8 6ves
korunkban volt az els66ldoz6s. Eztttdn az
6vkor ut6n a sziildh atanyit6k6s a papnak
a szigorit
kdveteldsiikcit 6s
parancsukat meg
kellett fogadni 6s
azI be kelletf
tartani, mert ha
nem, jdtt a nad-
r|gszrlvagy aszi-
goru biintetds.

Teh6tAdvent
idejdn minden
reggel 6 6rakor hajnali misdkre kellett
menni, mert abban az id6ben minden reg-
gel, a szombat ds vas6map kivdtel6vel haj-
nali mise, rorate volt .

A sekrestydben volt egy nagy fi.izet, ds
abba bele kellett imia a nevdt min-
denkinek 6s azt,hogy hdnyadik oszt6lyos.
Az szerint kdszitettdk el a kar6csony estdli
p6sztorj6tdkot, meg a hfuszerfiellsre, Yiz-
keresztre a csengettyiisrikot 6s a vidimu-
szokat.

Minden vas6rnap az iskol6b6l,
ndvsorsz6lit6s luthn, a tanit6 vezetds6vel
menttink a kicsimisdre. Sajnos most nem
igy vaq mert a sziil6k nemigen vonjdk fe-
lel6ssdgre a gyermekiikcit. "

Antal tr'erencn6 igy mes6lt:

,,Nagyon szivesen eml6kszem vissza.
Mdg 6vod6skoromban sokat szerepelfthk.
Popovics Erzsdbet 6v6n6 foglalkozott a
gyerekekkel. Mikul6sra is, kar6csonyra is
szdp ilrnepsdgeket szew eztek. Eml6kszem
szinpadon adtuk el6 egyszer az
l,rvagyerek cimfi darabot, Szekely Agnes
(Sz6kely Andr6s testvdre) j|tszotta a
JezuskiL. Szdp sz6ke, g<indor hajavolt. En
voltam az 6walfny, az ilrvafrit pedig Bara
Laci szerepelte. Mdg ma is tudom a verset:
"Arva vagyok, nincsen any6m s ap6m,
csak fgy nevelkedtem, mint vir|g
rozsaf6n. A ruhricskrlm rongyos is nagyon,
hideg sz6i fi4, tfuom is nagyon..." A
Jdzusnak eldnekeltrik a bdnatunkat, 6
meghallgatta s szdp ruh6kat kaptunk
aj6nddkba, 6n egy szep b6rsonyruh6csk6t...

A h6boru ut6ni kar6csonyok is nagy
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szegdnysdgben teltek. Cukor sem vo1t. De
kital|lthk, hogy cukorrdpdb6l meldszt
ftlztek, cukorka helyett azlhaszniltSk. Be-
csomagolt6k k 

"pp 
papirba, yagy

selyempapirba, azt tstkk a kar6csonyfiira.
Vagy voltrigy,hogy t6,szt|b6l kock6kat sii-
tdttiink. Eclesany6m, szegeny minclig este
kds6n kdszitette azokat, hogy mi gye-
rekek, ne l6ssuk.

Mindenki maga stitcitte a kekszet. A
faluban Fiilop

i Mancika ndni
sziileinek volt
kekszv6g6j  a,
azzal kesziteltdk

m6ltunk neki, azokkal
csonyfa 6ghegyeit.

a szeren a kar-ri-

csonyi siite-

mdnyt. Kicsi ma-

darakat is kdszi- 17,,
tetttink tdsztdb6l: -

szemsf, cs6rt for-

diszitettilk a kar6-

Di6t is tettek a kar6csonyf6ra. Keszi-
tettiink m6g kis kosarakat krepp papirb6l,
azt megtdltcittiik mogyor6val. A kar6-
csonyfa tetejdre csillagot kdszitettiink
sztaniolpapirb6l, nagy drtdke volt annak,
meg kellett becsiilni! Amikor a kar6-
csonyf6t leszedtilk, a sztaniolpapirt mind
kisimitottulg betettiik egy nagy konyvbe s
a kcivetkez6 dvben ismdt el6vettiik.

AzI6nfizIix:k fel kakast is, pattogatott
kukoric6t. Az angyalhal a h6borri ut6n
k6s6n jelent meg ismdt. A h6boru el6tt volt
minden, cukorka is, csak sok pdzbe keriilt.
A faluban csak az iparosok ds a
keresked6k tudt6k megvenni, A ,\r/
foldmiivesnek ilyesmire nem jutott.

Eclesany6m vett egyszer egy
kripolnaalakf diszt. Azt tobb tiz dven ke-
resztiil haszndituk. A h6boru ut6ni dvekben
nehdz volt pdnzhez jutni.

AzIfn j|rtunk a betlehemesekkel.
Minden hiuhoz bementrink. Adtak pdnzt
is, di6t, alm6t, mogyor6t. Akkor voit min-
den h|znSl mogyor6. A padl6son a rdgi
kdposztaflzl fazakakban tartoti6k a
mogyor6t, bors6t. (Ez6rt szerettiink fel-
menni a hiriba, val6s6gos csemege yolt az
a gyerekek szdm6ra).

A csal6dok djf6limisdre mentek, min-
dig sokan voitunk a templomban. A p6sz-
torok korbekolompoltrik a templomot. Sas
Antal esperes idejdben nagy cirommel
menftink a templomba. Aztiln a hdboru
kcizbejott, s kicsit megzavarta a
dolgokaf...."

Kdrdezett : Kelernen Erzsdbet
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A Kar5csony az 6v egyik leg-
nagyobb iinnope. Mam6r sokak sz5m5ra
szinte elkdpzelhetetlen a kar6csonyeste
kardcsonyfa n6lkiil. A kar6csonyf6t
r6gen almSval, di6val, m6zespog6csa-
alakokkal 6s cukorral diszitett6k. A
technika - az 6let m6s teriileteihez
hasonl6an - ide is benyomult: a fd'l a
lr6zi inyencsdgeket m6ra felvSltotta a
szaloncukor, illetve annak sok-sok
fajrqa; a saj6t kdszitdsii szines papir-
vagy bogy6lSncok hely6be iivegdiszek
l6pnek; a gyertyd< helydn pedig szines
villany 6 g6k v rlSgrtanak.

Az izletek polcait a gdmb0k 6s
szines figur6k ezrei lepik be, csillog5-

.Vsukkal6ssokf6les6gi:14<elelkilpraztatjSk
a szemet. En azonban mdgis a saj6t
keziileg kdszrtett diszeket r6szesitem
el6nyben. El6nyiik, hogy egyediek,

K,q.RAcsoNyr
ArANof,rozAs

Ahogy kdzeledik a Karilcsony, egyre
tcibbet gondolunk 16, egyre tcibbszrir jutnak
esziinkbe az emldkek, amelyek a tavalyi,
yagy az el6z6 kar6csonyokhoz kapcsol6d-

. nak. Ennek nagy szerepe van rdszben a m6-
didnak 6s akereskedelemnek, hisz gyakorla-
tilag egdsz december h6napban, mind a tele-
vin6ban, mind azijaletekben a karricsonyr6l
sz6lnak a rekl6molg karicsonyi diszit6sek
ozondvei van beboritva minden. E gazdag

.. diszitdseket l6tva az ember eigondolkodik
azon,hogy bizony vannak olyanok is, akik-
nek a kar6csony is olyan, vagy majdnem
olyan mint a trtbbi nap, hisz egyediil 6lnek,
nincs aki egy j6 sz6t sz6ljon hozz|jtsk,vagy
esetieg egy kis ajanddkkal meglepje 5ket.

A Csorgo Fiatalok Szervezete 2004-ben
egy olyan programot kezdemdnyezett, amely
az6tahagyominyossd v6lt ds amelynek dp-
pen az a c6lja, hogy az ilyen mag6nyosan, 6s
szorlny anyagi k<irtilmdnyek k<iz<itt dl6 id6s
k<izs6gbeheknek egy kis fdnfi vigyen az
dlettikbe. 100 darab tdbbs6g6ben alap6lel-
miszereket 6rtalmaz6 csomagot fllitottunk
dssze, amelyet egy-egy kar6csonyi dnek
kisdretdben adtunk 6t az iddseknek,
egyonk6nt felkeresve 6ket.

Minden 6vbel az ajfu:lc;lkozfls vdgdvel
kellemes dlmdnyekkel tdffjnk haza, hisz
mindenhol ordmmel fogadtak, ds 6rezfltik,
hogy szebbd tetttik ezeknek az idds embe-
relcrek az iinnepdt.

kev6s hozz|val6val kOnnyen elkdszit-
het6k ds nemutols6 sorban szdpek is. Az
adventi hosszf t61i est6ket kellemesen 6s
hasznosan tdlthetjiik el csal6dtagjaink,
v agy ak{t b at6taink t6rsas6g6ban, egyiitt
dlhetjiik meg a kar6csonyra val6
k6szii16d6s rirtim6t. Hihetetlen, hogy
mennyi mindent fel lehet haszn5lni
diszek kdszit6s&e. Es min6l tribbeir
yesztink rdszt ebben a kellemes foglala-
toss6gban, annfl tcibb rit let szti letik, de

Azonban t pontl tapasztalaiok melleti
rengeteg negatl visszajeizdst is kapfunk,
rengeteg pofoncsapds 6rt, ds 6r a mai napig.
A r6szorul6 szem6iyek nevdnek list5j6t
2004-bet a polg6rmesteri hivatal 6l1itotta
cissze, amelyet a kdvetkez6 dvekben pr6b6i-
tunk mindig frissiteni. Nagyon nehdz kiszrir-
ri azokat, akik igazin rdszorulnak. T<ibbfajta
krit6riumot pr6bdltunk fe16llitani ennek
drdekdben, de a visszajelzdsek alapjin ez
nem siker8lt teljes mdrtdkben. Sokan 511i
tottak meg az utcfut, panaszkodtak sziileink-
nelg hogy ,,ezmr#. kapott, is ez miirt nem
kapott?" Sokkal mrisabb ahelyzet, ha az ille-
t6 szemdly, al<i mellesleg nem dppen r6szo-
ru16, igv teszi fel a kerd6sl hogy ,,6n mi6rt
nem kaptam?"

Ezeknek az embereknek tudniuk kell.
hogy az ajrinddkozishoz szilks6ges anyagi
forrisok egy rdszdt pilyiaati uton szerezziJk
Hargita Megye Tan6cs6t6l, m6sik r6sz6t
pedig a I-Ielyi Tan6cs biztositja. Ezek az
anyagi fonasok vdgesek, ds sq'nos ezdrtva-
i6ban tdrtenik olyan eset, hogy valaki, aki
tdnyleg r6szoru1t volna nem kapott aj6nddk-
csomagot.

Megpr6b6lunk mindent megtenni a jd-
v6ben a tdved6sek elkeriildse v6get! 6s
remdljiik, hogy a negatirumok mellett, azdrt
pozitiv halist is eldrijnk tov6bbra is ezzel a
programmai, merf a Kar6csony a szeretet
ilnnepe, ds mindarinyiunk szLmLra azzdkell
v6lnia!

Szdc,^ Ldszl1

vannak r6gi. j6l bev61t m6dszerek is,
mint p61d6ul di6 megfestdse bronzal;
toboz befest6se akSr btatzal ak6r
m6sfajta fest6kkel is. Szines papirb6l
nagyon sokfdle 6s vSltazatos disz
k6szithet6: csillag, mikul6s, h6pehe1y,
kis ajand6kdobozok szalaggal 5tkOtve,
papirl6nc, de akilr m6g gomb is tiirdget-
hst6. AlufoliSt is fel lehet hasznSlni,
ak6r l6gy, hogy kivfgott karlonmintara
rSragasztva sz6p eziistszintl, csillog6
h6pelyhet, cseng6t, csillagot kdszit-
hetiink; vagy csikokat v5gunk, azokat
<isszeg<ingyrilgetjiik, 6s ez67ta1
hajl6kony, rugalmas, dr6thoz hasonl6
lesz, amit risszefonva, hajlitgatva
kiil<jnbrjz6 lbrm5kat nyertink. Nehezebb
6s nagyobb tiirelmet ig6riyel a szalma-
szl,Lb6lval6 form|z{s: a redves szalma-
sz6l hajldkony, kevdsb6 tiir6keny, varr-
hat6.

Nem hiSnyozhat a f6ro1a sz6p piros
alma sern. Amellett, hogy kellemes il-
latot firaszt a szegfasz,eggel teleszurk6lt
narancs vagy mandarin, f6ra akasztva is
nagyoll j61 mutat, de asztali disznek is
megfelel. Lehet disziteni m6g szlritott
hecserlivel, amit felftizhetiink, fa-
gy<inggyel vagy b6rmi m6ssal, ami
esziinkbe jut 6s j6nak ta16lunk. Ezeklek
a diszeknek kiil<inleges drtdke van, nem
csak esztdtikailag, hanem 6rzelmileg is.

B. I
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Kar6csony a legszebb, legbens6sd-
gesebb, legl6tv6nyosabb tirrnepiink, a szere-
tel a bdkessdg Onnepe. Ezt mrir eleink-
szfleink, nagysziileink is tudtrik, s6t lelkiek-
ben szebben jobban iinnepeltdk J6zus sziile-
tds6t.

Az iinneplds az6ta, sajnos, sokat v6l-
tozott. Ma egyre ink6bb az id6nk6nt eItOIznIt
aj6nddkoz6si versenyben nyilv6nul meg. A
kar6csonyi ilnnepkor mhr az tinnep el6tt
ndgy hdttel elkezd6dcitt, ez volt ds ez az ad-
\elt, az el,1'ovetei, a yf,rakozds idlszaka. Az
advent egyiknagtrron szdp szok6savolt abet-
lehemezds. Ekkor egy csoport (t6rsuiat)
minden este hfar6l-htna vit1.r- a Szentcsal6d
kdp6t, egyiitt im6dkoztak 6s 6nekeltdk a
szebbndl-szebb karicsonyi dnekeket. Ez a
Szentcsal6d sz6lllskeres6 ttj6t idezi fel, a
hajdani 26rt ajt6kat, amelyek nem nyiltak
meg el6ttiik Betlehenben. Ilyenkor kdt 6v-
ened IAvIat6b6l is egyiitt drztturk a kire-
kesztett, megalinott Szentcsal6ddal.

Az adyent egyik ndpszok6sa volt a fo-
n6ba jrir6s. A fiatal irinyok 6s firik estdnkdnt
risszegyiiltek egy-egy hAzhoz, ahol a l6nyok
fontak, a legdnyek pedig sz6rakoztatt|k
6ket. A fbn6sra alkalmas kendert tdbbfeie
el6k6szit6 munka e16zte meg: (ntalAs, szhri-
t6s, vagdal6s, tilol6s, gerebenezds, l6helds.
Ezeket a mai fiatalok mitr egy|ltalin nem
ismerik. A llnyok kozben-kozben "v6iet-

leniil " elejtettdk ors6ikat, hisz a fifk 6ltal
felkapott ors6drt cs6kjr{rt. A fon6k befeje-
zdse ufuin b6lt szervertdgezvolt apoksz<isz-
b6t.

Az iinnepsdgek ut6n a kenderfonal
jav6b6l rnget, gagyilt sz6ttek. Ez a fehdr-
nemti bizony eldggd duwa, merev volt. A
mende-monda szerrnt ez a kender gagya
olyan merev volt, hogy ha letett6k fligg6le-
gesen maradt. Egy gyermekkori bar6tom el-
beszdldse (anekdot6ja) szerint egyszer a
r6ten takartak, amikor a hirlelen kerekedett
szdl belekapott az akkor szokiisos hosszri
kender ingdbe, felkapta a.leveg6be, ddesapja
gerebj6vel rfuntotta vissza a foldre. A vasta-
gabb, dfw6bb kenderfonalb6l, a durg6b6l
zsikot, szalmazs6kot, sz6nye get sz6 ttek.

A kar6csonyi ilrnepsdg-sorozat dec. 24-
dn este kezd6ddttaz angyaljiivetellel. A leg-
tobb csal6dban akkor is raktak kar6csonyf;lt,
amire legink6bb hrizi k6szitdsti diszeket be-
csomagoit kockacukrol di6t, alm6t raktak.
De a gyermekek akkor ennek ugyanrigy
ciriiltek mint a mai f6nyes, cifr5bbn6l-cifrdbb
kardcsonyflinak. De bizony olyan csal6dok
is voltak ahol mdg az emlitett kar6csony-
f;ib6l sern jutott. Angyal,l'rirrls utrln a csaldd
szenfmisere ment ahol priszforj6tdkot is mu-
tattak be. Utilna egy b6sdges vacsora kovet-
kezett tciltdttk6poszt6val, kolb6sszal,
vdressel, rozskenydrrel ds lcildnboz6 for-

Kar6csony els6 napj6n mindenki szent-
misdre ment igy mindig zsirfol6sig telt meg
a templom.A d6lulint 6s estdt a csalddok
6ltal6ban otthon, magukban, csendben,
b6kessdgben tdltdtt6k. Az iinnep mrisod-
napjrin is missre mentek, majd ddlut6n a
legdnyek feldiszitett sz6nokkal megsziln-
k{^aitfuk a linyokat.

A kar6csonyt mdg az 6llatok is

,dreddk". Etetdskor az addtgir|zott (szlna
6s szalma) 6,s |ztatott (v izb en iutatott p olyv a
ds zab) mellett helyett tobb szdn6t kaptak.

Az ilrnepsdg sorozat Szilveszter este drt
v6get. Dec.3l-6n este az emberek hdlaad6
szentmisdre mentek, ahol h6l6t adtak Isten-
nek az eltelt 6v eredm6nyeiert, az el6rl si-
kerek6rt. Mise utiin abardti csal6dok ossze-
gyiiltek, egyik 6vben egyik csal6dhoz, a
kdvetkez6 dvben egy mrisik csal6dhoz, ahol
egyiitt bricsfztatlik az 6ev et; k<iszcintdttdk
azij 6vet.

Ahogy a leirtakb6l kitiinik sok hason-
l6s6g is van a rdgi 6s mai iinneplds, szokasok
kozott, de vannak kiilombsdgek is, tal6n
eieink jav6ra.

Adatk<tzl6k Gilbor Liszl6, 87 6ves
G6bor L6szl6ne,79 eves

: --Ozv. Karda J6zsefn6, 79 eves

Lej egtezte : Antal Cs aba

Vl.sffl MENETREND

lirv6nyes 2007.12.09 - 2008.12.13

VjK<izleked6s szakasza Vonat tiousa Csfkszereda Csikkarcfalva Csikszentdomokos Gversv6szenhrikl6s
Gvergy6szentmikl6s irdnvriba

Bukarest - Beszteice gvors 02.75 02.47 03.1 8
Brass6 - D6da szem6lv 06.18 05.56 07.06 07.52

J6szvisdr - Temesviir gvors 1.3' l t2. t8 2.49
Brass6 - Marosv6s6rhelv szem6lv 3.15 13.47 13.56 4.42

Csikszereda - Marosvris6rhely szem6lv 16.1 I r6.21, '1.t6
Brass6 - Marosv6srirhely iterciW 7.2'7 8.30
Brass6 - Marosvdsdrhelv szem6lv 8.23 18.56 19.0'7 20.04

Brass6 - Budanest nemzetkrizi gvors 20.49 21..47
Bukarest - Radnabiinva gYors 22 l4 22.48 23.19

Csikszereda - Cverev6szentmikl6s szemely ,1 
'O

23.57 00.08 00.54
Csikszereda ir{lviba

Mdramarossziset - Bukarest gvors 02.11 0r.3'7 01.05
Budapest - Brass6 nemzetk<izi gvors 06.46 05.49

D6da - Brass6 szem6ll 06.t2 05.38 05.30 04.49
Maro svd.sdrhelv - Csikszereda szem6lv 09.00 08.1 5 08.07 o'l 2',7

Marosv6s6rhelv - Brass6 szem6lv 5.35 t  5.03 t4.5',7 4.1 8
Temesv6r - Galac gyors 6.53 t6.  l6 5.4s

Maro w[sdrhely - Bukarest intercitv .30 o-J z

Maro sv6s6rhelv - Brass6 szemdlv 9.54 19.20 19.13 8.26
Marosv6sdrhely - Csikszereda szem6lv 20.33 20.00 19.54 9.rs

Nagybinya - Bukarest gYors 00.43 00.1.2 23.41

Atihliuatban avonatok 6rkezdsi ideidt tiintetfiik f'el



NnnAxv HAszNos raNAcs

- A burgonya f6z6sekor ha a nagyob-
bakat krit6tfivel megszurk6ljuk, akkor egy
id6ben puhulnak meg a kisebbekkel.

- A h6jban fiitt burgonya nem repe-
dezik fel, ha afdzovabe s6t tesziink.

- Gyorsabban siil meg abwgonya, ha
egy aluminium szeget szrirunk bele, igy
15 perccel megnividtil a siltdsi id6.

- Jobban megpuhul a marhaszelet ha
ecet 6s olaj kever6k6ben mintegy k6t 6r5n
5t illh'tihugyjulC de ktizben forgatjuk.

A baromfihust siit6s vagy fozls
el6tt ha meglocsoljuk citromldvel, gyor-
sabban puhul.

- Az oreg tyfkot ftiz6s el6tt kene-
gessiik meg ecettel, ett6l puh6bb, 6s jobb

- iztilesz.
'h/ - Hogy ne fusson ki a tej, kenjtik

kOriil a l5bas perem6t kev6s vajjal.
- Nem savaryodik meg 6s nem fut

6ssze a tej, ha forral6s e16tt literenk6nt egy
k5v6skan6l cukrot tesziiLnk bele.

- Ha b6 zskban akarunk siitni, a
zsirad6kba tegytink egy k6v6skan6l ecetet.
A siitend6 6te1 nem sziv magilba sok zsirt.

- A hurka 6s kolbasz nem esik <issze
siit6s krizben 6s nem reped fel, ha siit6s
el6tt 7-8 percig forr6 vizben Lfiarj,rk.
Siit6s el6tt forgassuk meg lisztben.

- A kolb5sl ne karik6ra v5gluk - iey
kdruryen szdtesik - hanem hosszrik6s sze-
leteke.

- A felv5gott kolb5sz, szalfuni v6gdt
ha becsavarjuk alufoli5ba, akkor nem szi-
nez6dik el, nem szSradki.

- A virsli nem pukkad ki, hanem viz-
v ben, hanem g6zben f6zzitk. A fazekat f6l-

ig tdltjUk vizzel, s ha forr, a faz6k sz5j6n
keresztiil tesziink egy f6z6kanalat, s
raakasztjuk a virsliket, vigyizva, hogy a
vizbe ne 6{enek.

11

Hinnx A MiiJEcPAr,vAnor,

G6bor J6nost, a Felcsiki Hc Club elndk6t

k6rdeztiik a jdgplly|vaI kapcsolatos k6rd6-

seinkkel:

-Mikor kezd6diitt el az idei szezon a

miij6gp6lyin?

G.J. Novernber elej6n, a hidegek be6ll-

t6val kezd6dtitt az tdot szeznn,

-Mi6rt volt sziiksdg a bel6p6dij beveze-

t6s6re?

G.J. Ai6p6lya fenntart:isa rengeteg pdnz-

be kertil, f6leg a villamosenergia ell{tfisra, a

gyerekek sz6llit5sara, ethezbe kellett vezetni a

belfu6drjat
A szabadkorcsolyitz{sn a be16p6 3 lqj a

feln6tteknek, 1 lej pediga gyerekeknek.

Ezenkivfil az orszilgos feln6tt bajnols6g

keret6n beliiLl rendezend6 merk6z6setrae a fel-

n6ttek szinten 3 lej belep6t fizetnek, a gye-

rekeknek ingyenes.

-Hogyan zajlik egy 6tlagos h6t a j6g-

p6ly6n?

G.J. Naponta tdbb mint 300 gyermek edz

a jlgpSlyiui', eg6szen a kora reggeli 6r6kt6l,

k6s6 d6lutrinig. Lehet6s6g ad6dik a 1eg-

kisebbeknek is korcsolyrizni tanulni. A napi

torna6rrikon kivril, d.u. 1 6r6t6l elkezdddnek a
j6gkorong 6s gyorskorcsolya edz6sek is, eg6-

sznn 27 6r6ig. Este 9 or6t6l 11 6raig feln6tt

amat6r csapatok edz6sei, m&6z6sei zajlanak.

Ezenkiviil minden p6ntek, szornbat 6s vasrlmap

oste 7 6r6t6l 9 6llig szabad korcsoly6z6s,.

-M6sfele rendezv6nyre kerii{-e sor?

G.J. Igen, p6kl"6ul j6gkamev6lt is fogunk

szeryezni a jiiv6 6v elg6n, helyi 6s felcsiki

szinten,

-Van-e l6togatottsiga a m6rk6z6sek-

nek?

G.J. A tavalyi 6vhez k6pest kevesebben
jrirnak, fgy szabadkorcsoly6zrisra, mint a kii-

ldnbdz6 m6rkdzdsekre.

-Vannak+ t6mogat6k 6s kik?

GJ. Term6szetesen vannak, fii t5moga-

t6knak s#mitanak a helyi tan6csok, a ktjzbirto-

koss6gok, a helyi 6s idegen szponzorok.

- Gyermekbajnoksfgok is zajlanak?

G.J. Igen, orsz6gos gyermekbajnoks6gok

megrendez6sere is sor kertil, de kiilfolclre is ki-
jrirnak a ryerekek. December elej6n a HC

Felcsik 1 I 6ves korosztflyri j6gkorong csapata

egy franciaorsz6gi nemzetkdzi j6gkorong-

bajnoksdgon vett r6szt, ahol kdzepes eredm6nyt

6tek el.

-f s v6giil mikor keriil sor a jegpdlya be-

fiid6s6re?

G.J. l5 millidrd regi lejt kaptunk, amib6l a
j6gp6lya beftd6s6nek terveit 6s a ft)d6s szer-

kezetlhez sziiks6ges 6pitdanyagokat kell

megv6s6roluk, de a jdv6ben ehhez m6g sok

p6nneLesz sziiks6g. A t6li szezon utin,lavasz-

szal keriilne sor ezekre a munk6latokra.

Klrdezett: M.I

Tuu,L-n, HocY?

' Julius Caesarig a r6maiak miircius

e1ej6t6l szamitottfkazitj 6vet, Juiius Caesar i.e.

45 - ben m6dositotta a naptdt-t, az6ta esk U.idv

napjajanum elsej6re.
. Az 6gdldg iddsz6mitds kiindul'pontja az

t.e. 7 7 6. 6vi olimpiai j5t6kok vo1t.
. Nem mindig 7 napb61 6l1t egY h6t. A

babil6niaiak dtrapos, az egyiptomiak tiznapos

hetet hasznrlltak.
. A juJius honap Jrilius Caesar nevdt, az

augusztus peclig Arigustus cs6szrir nev6t drdkiti

meg a naptrirban.

' Le. 640 kdriil 'ielent meg eloszor

Asszfri6ban az e1s6 nyilvrinos viz6ra. Az els6

ingaorfit Ch. Huygens holland fizikiis tal6lta fel

1 658 - ban.

' Egy f6ny6v 9,5 bi11i6 kiiom6ter, vagyis

az a t6vo1s5g, amelyet a m6sodpercerkdnt

300.000 kilom6teles sebess6ggel halad6 f6ny-

sugrir egy 6v alatt beflrt,
. A Nap t<imege kb, 332,000 - szer

nagyobb a Fdld tdmeg6n6l, az Stmlroje pedig

109 - szer nagyobb a Fdld6n6l.

' A Nap sugma 695.553,46 hn., a kctb-

tartalma (t6rfogata) pedig 1,409 killi6 kdb-

kilomdter, kb. 1,4 millioszor nagyobb mint a

Fdlci6.

A megyei tiizolt6s6g 6tiratban kiizli:

- Tilos az ideiglenes vagy hib6s k6m6nyek

hasznflata.

- A t61 folyaruin az dnk6ntes hizolt6k el-

len6rzik az 6piiletekben elhelyezett k6iyh6k 6l-

lapotdt. esetenkent figyelmeaefte a tfizve-

sz6lyre.

- A kOzponti flit6sii lakisok eset6ben iddn-

k6nt sztlks6ges szakembenel megvizsg6ltatni a

kazinokSllapotht.

- Sok esetben az ideiglenesen haszn6lt 6s

feliigyelet n6lktil hagyott villan)'vezet6k okoz

ti:zet.Ez&nlos az ilven vezet6kek hasznSlata'
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Hfsgomb6cleves (gombdccsorba) 10
szem6lyre

Hozzfv aI6k: 5 I hrlsld, 3 drb. srirgardpa,
I drb. petrezselyem gyok6r, 25 dkg dar6lt
sertdsh{rs, 0,5 I zcildbors6, I drb.
zdldpaprikE 2 drb. toj6s, s6, bors, I cs. cit-
roms6, I ev6kan6l paradicsompaszta.

Elk6szit6se: a hrisldbe tessztik a meg-
tisztitotl ds hosszLrk6sra v6gott petre-
zselymet, s|rgardp|t, zoldbors6t.

A sert6shrist <isszedolgozzuk a kdt
toj6ssal, s6val 6s borssal, majd kisgom-
b6cokat fonn6zunk be16le. A lassan fciv6
levesben 6vatosan beleeresztjiik a hr5sgom-
b6cokat ds megfiSzziik. Ha kdszen van, 0,5 I
vizzel elsfroljuk u paradicsompaszt5t,
citroms6t ds bele tessztik a levesbe. Az igy
elkdszitett levest hintsiik meg v6gott
petrezselyemmel.

Orjaleves 10 szem6lyre

Hozz6val6k: 3 kg hrlsos sertdsgerinc,
0,5 kg s6rgardpa, 2 drb. petrezselyem
gy<lkdq I drb. zeller, I kcizepes karal6b6, I
fdl kelk6poszta l-2 drb. paradicsom, s6,
szemes bors, I fej vrircishagyma, levesbetdt.

Elk6szit6se: a csontokat b6 hideg viz-
ben kezdjiik f6zrtt. Hozziadluk a szemes
borsot 6s egy k6vdskan6l s6t. Ha felfi5tl
szedjiik le a habj6t, de m6g fozziil< egy 6rin
kereszf[il. Ezutdn hozziadjvk a zcildsdgeket.
Mikor majdnem puhiira f6tt a zdldsdg,
hozz:iadj.ak a f6lbev6gott kelk6poszt6t. Ha
minden megfritt, a levest lesziirjiik, ut6na a
hfsokat tegytik kiikin t6lba. A hirs mell6 ad-
hatunk hozzd ecetes tarrndt, vagy apr6
savanyri ubork6t. A levesbe f6zni* cdrna-
metdltet vagy csigatdszt6t.

Steffniaszelet 5 szem6lyre

IJozzfvalfik:. I kg dar6lt sertdshris, s6,
bors, fokhagyma, 2 drb. nyerstojris, 2 drb.
f6tttoj6s, I drb. pirospaprika

Elk6szit6se: a dar6lthust dsszedolgoz-
zrtk a 2 nyerstoj6ssal, s6val, borssal ds
fokhagym6val . Utfna laposra kinyujtjuk. A
kozepdbe tessziik a negyedre v6gott fbtt
to.16sokat, melldje a csikokra v|gott
pirospaprik6t. Mindezt felgongy<iljiik,
tepsibe tessztik ds a siit6be (lerbe) kdzepes
hiifokon egy 6riln 6t siitju\ majd t61aljuk.

Albert Edit

xnnAcsoNy

A legszebb egyhdzi iinnepiink, Jdzus
sziilet6sdnek nap1a, a szeretet 6s a bdke
tinnepe. A IV. szLzadt6l dec. 25-6,n
iinnepeljiik,

Yizszintes: l. kett6s betii. 3. Egyik
szdp kar6csonyi 6nek0nk. ll. Vonat fut
rajta. 13 . Hatilrozolt szimndv. 14. N6i ndv.
16. Modor, viselkedds. 17. Mennybolt. 18.
Mutat6 sz6. 19. D6nd Tibor ndvjegye. 21.
Kobakos ndvdny. 22. Nyi16s. 23. Szinhlni
rdbszak. 25. Szem6lyes ndvm6s. 26.
Elrakta. 29. Magas nov6ny. 30.
Varr6eszkcjz.  31.  F6ni . . . . . .  32.  N6ma
ndma. 34. Hatirhegysdg . 36.
Feszitleszkiizt. 37. Porci6. 39. ...missa
est. 40. Japinplnznem. 41. Feszitem. 43.
Az Etrta bej|rata, 44. Pekov azonos
hangjai. 45. a levelem. 47. A
karricsonyi n6pszokrisok ... 6s (fiig.)
38... eredetiiek. 48. Maros megyei
gdpkocsik jelzdse. 49. Eur6pa Tan6cs. 50.
All6viz. 52. Kamion jelz6s. 53.,,Elavult"
ktiszon6s. 54. Helyhat:iroz6. 55. A XVI.
SzSzadbut jelent meg az iinnep egyik
szimb6luma, a .,.

Fiigg6leges: l Tal6n legszebb,

,,nemzetkoz7" kar6csonyi dneki.ink. 2. A
csend jelz6je. 4. K t6.5. R6mai h6rom. 6.
Hangtalanul sz6ht. 7 . Javasol. 8. Dal, n6ta.

9. Tobbsdg. 10. Jdrunk rajta. 12. Ndma
ndni. 15. Az iinnep el6tti n6gy hetes
el6kdszij leti id6szak. 17. Eldnk egynemiii.
20. Becdzett apa. 22. Sir. 23. ... szomjan.
24. Diplomilciai Testtilet. 25. A ... Ceti
hiv6jele (reg6ny). 27. Yissza szinesedik!
28. Yeg, v6ge ndmetiil. 30. ... Gallery
(London). 33. Nyugat-afrikai orsz6g. 35.
Visszair. 37 . ,,A" tobbfajta k6zet
alkot6r6sze, dsvriny. 4l. Osszezavart
vegytan. 42. P.:uhat tiszlit. 44. A potroha
eleje. 46. Kereszttil. 49. Becdzett n6i ndv.
51. ... -okozat.53. Oiasz foly6. 54. Monte
Cristo bcirtrine.

Kdsz[tette : ANTAL CSAtsA

Karcfalvi - Csftj enrifalvi kisijs6g
Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szeryezete
6s Karcfalva Krizs6g 6nkorm6ny zata

Sz er keszt4 s 6 g : karcfalvi
kulfiirotthon,ifi is6gi iroda

A nyomdai munk6latok az Alutus Rt.
nyomd5ban k6sziiltek
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