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KOSSUTH LAJOS ES AZI848 _ I849.ES

szABADsAcrunc

Az 1848-1849-esforradalmi dvek
szorosan risszeftiggenekKossuth Lajos
ezir6nyi tevdkenysdg6vel.A tcirt6ndszek ktlcinbciz6 m6don v6lekednek
szerep6r6l a forradalom id6szak6ban.
Koztudott,hogy Kossuthmindvdgigelvi
ellent6tbenvolt gr6f Sz6chenyiIstv6nnal mdg a harmincas6vekt61,de sok6ig
Pet6fivel sem rokonszenvezett.
M6gis a
magyarorszdgi forradalom ds szabads5gharc egyiivd kov6csolta ciket 6s m6s
reformereket, mint p6lddtrl Wessel6nyi
Mikl6s, De6k Ferenc,vagy gr6f Batlyhiny
Lajos.
Mindezekkel kapcsolatban ndzzik,
hogyan is alakult Kossuth politikai
p6lyafut6sa.Ezt rregismerni vissza kell
tekintentink az 1820-as 6vek vdg6re,
amikor egy eperjesi 6s egy rdvid pesti
kitdrri ut5n nhr Zemplln v6rmegydben,
mint tigydsz 6s vdrmegyei t6blabir6
mrikrjddtt. A zempleni megyegytil6sen
hangzott el els6, ma is ismert politikai
sz6noklata.

Tulajdonk6ppeni politikai
karrierje az 1832-ben a Pozsonyban cisszehivott orsziggyiil6sen kezd6dott. Zemplin
v6rmegye f6nemesei azzal a
megbizatissal kiildt6k oda,
hogy adjon hirt szdmukra az
orsz6ggyrilds eserndnyei16l.
KcizbenPozsonybakdltdzdtt, s
hamarosan aktiv tagja lett az
elso igazi reformorsz6ggytil6snek. A halad6 eszm6k 6s a
nemzeti erzes terjedds6hez
nagyban hozzdjfuultak Kossuth
tud6sit6sai,arrelyeket mag6nlev6lk6nt irt meg az Orsz6ggltildsi Tud6sit6sokban.1836ban az orsz6ggytilds befejeztdvel Kossuth Pestrekditozdtt,
ahol iigyvddeskedett,s kcizben
besz6mol6katirt, amelyeket a
Tcirvdnyhat6s6giTud6sit6sokban jelentetettmeg. Mindezeketa bdcsi
konn6ny nem n6ztej6 szemmel,el6szcir
az orszhggyil6si ifiak vezetciit tartoztatta
le Wessel6nyivelegyiitt, majd Kossuthot
is hiitlensdgi perbe fogt6k 6s tobb evi
bcirtcinbiintet6sre
itdlt6k.
Miut6n 1840 m6jus6banamneszti6val kiszabadult, a Pesti Hirlap szerkeszt6je lett 6s cikkeiben a nemzet drdekeit
szolg6l6 gazdas|gi ds t6rsadalmi fej16d6s fontoss6g6thangsrilyozta.Tov6bbra
sem hagyta fel politikai tdrekv6seit,s
Sz6chenyivel val6 vit|ja a magyar liberalizmus els6 jelent6s programelt6r6sdt
eredm6nyezte.Szdchenyiegy mdrs6kelt
reform 6rtdkrendet vallott, Kossuth pedig a kriznemess6g
6rdekeithirdette,de
rigy, hogy az lrintette a tA,rsadalomals6bb rdtegeitis. Politikai programjaaz
drdekegyesitds
volt. miszerinta nemess6gnek meg kell egyezni a jobb6gys6ggal,fel kell sz6molnia jobbrigyok6s
nemesekellent6teinekokait.
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Kossuth Lajos azt iizente:
Kossuth Lajos azt izente
Elfogyott a regimentje.
Ha mdg egyszerezt ljzeni.
Mindnyrijunknakel kell menni!
,4,.
Eljen a magyarszabadsdgl
Eljen ahazal
Esik eso karikfra
Kossuth Laj os kalapj6ra.
Valah6ny cseppesik r6ja,
Annyi 61d6sszllljon ri$al
Eljen a magyarszabads6gl
,4r.
E\en a nazal
KossuthLajos ir6de6k.
Nem kell n6ki gyertyavil6g:
Megirja O a levelet
A ragyog6csillagmellett.
,4,.
Eljen a magyarszabadsdg!
Eljen ahazal
Kossuth Lajos azt izente
Hib6dzik a regimentje
Ha hib6dzik kett6-hiirom
Leszhelyetteharnrinch6rom
r :''
EUena nragyarszaDaosag
Eljen ahazal
Magy arorszhg,ddeshaz6m,
N6ked sziilt 6s nevelt any6m.
Ndgy esztend6nem a vil6g,
Eny6m lesz a legszebbvir6g!
Eljen a magyar szabads6gl
-l,\en
<'.
a naza!
Kos suth La1os ar anybhr6ny,
Aranybetti van a v5ll6n!
Aki egyszerelolvassa,
AzIesz majd a Kossuth fia!
,4, .
Eljen a magyarszabadsdg!
Eljen ahazal
Meg6llj,ndmet,cudarn6met,
+,
Er m6g prilfordul6steged!
Mllog Kossuth fdnyes kardja,
6rt att a magyar angyala!
.4,.
Eljen a rnagyarszabads6g!
Eljetr ahazal
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Id6kdzben az esem6nyek felgyorsultak 6s a politikai hangulat Kossuthnak
kedvezett,de Szdchenyinek,mint a legnagyobb magyarnak korszakalkot6 miivei a polg6ri 6talakul5sszeryes6s egyben
maradand6 rdsz€vd v6ltak. Kossuth,
amint tudjuk, szemdlyesennem vett r6szt
a pesti m6rcius 15-i esem6nyeken,mert
dppenazon a napon egy ndpeskiilddttsdg
6l6n Pozsonyb6lBdcsbe utazott,hogy az
orsz6ggytil6senelfogadott tdrv6nyjavaslatokat szentesittessea kird,llyal. Igy a
pesti forradalom pillanatnyi gyozelme
megkrinnyitette az orszhggyiilds kiilddtf
sdgdnekbecsi ritj6t, ahol az uralkod6 6s
azudvai tan6cselfogadtaa Kossuth 6ltal
el6terjesztett pozsonyi orsz6ggyiil6si

hatilrozatokat Mindezek ut6n a kirrily
k6nytelen volt kinevezni az elsti miniszterelnOkrit, gr6f Batthy6ny Lajost, aki
megalakitotta az els6 ftiggetlen felel6s
magyar korm6nyt, melynek tdbbek
kdzcitttagja volt Kossuth 6s Szdchenyiis.
A reform korm6ny dolgozott, de a
harcok tov6bbra sem csitultak el. Kdzben 1849 6prilis l4-6n a Debrecenbe
|thely ezettorsz6ggyiil6sKossuth Laj ost
Magy arorszdg kormhnyz6j|v 6 v6lasztotta. A b6csi udvar nem nyugodott bele
Magy ar orczil.gftiggetlens6g6nekkinyilvfuit6s6ba.Ujra szeweztehader6it 6s az
orosz c6ri hadak segitsdgdvel v6get
vetett a magyar szabads6gharcnak,
kiv6gezi.etveannak tdbb katonai 6s civil
vezetoj9t, kdzottiik a 13 aradi vdrtanft,
valamint gr6f Batthy6ny Lajost.

Kossuth az 1849. augusztus l3-i
fegyverlet6tel ut6n meg Magyarorsz|gon tart6zkodott, de ezt ktivet6en, vagyis augusztusl7-dn 6tldpte Tumu-Severinn6l a tdrok hat6rt 6s emigr6ci6ba
vonult, s mdg az 1867-eskiegyez6sut6n
sem t6rt haza. 1894. m6rcius 20-hn,90
6ves kor6ban 6rte a hal6l Torin6ban
(Olaszorsz69). Hamvait Budapestre
sz6llitott6k6s 1894 6prilis 1-6n a Kerepesi riti temet6ben helyeztdk orok nyugodalomra. Elete szinte az egesz XlX.
szhzadot 6tfo gtra,6lettrirt6nete a reformkor, a szabads6gharc,az osztrdktink6nyuralom 6s a kiegyez6s tdrt6netdvel szciv6dik egybe.
Hal6l6nak 114. 6vfordul6jdn tisztelettel ad6zunk eml6kdnek.
NEMETH SZILVESZTERV
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EGY NBV, AKIROL KEVESET TUDUNK
Kcizsdgiinkben,mint b6rhol a vil5- dogasszonyegyhi.zkbzsdggon, ahol magyarok 6lnek, minden hez tartozott, s csak j6val
6vben megernl6keziinkaz 1848-1849-es kes6bb, az ottani templom
magyarszabads5gharc
h6seir6l, |ldozata- 6pit6seut6n 6n6ll6sult.Felir6l. Ezt tessztik, amikor m6rcius 15-6n tetelezheto, hogy 1850-ben
az tinnepi szentmise ut6n a templomke- Poty6 Ferencakkori p16b6rit6sben megkoszorfzzuk az ott nyugv6 nos 6s egyben felcsiki f6honv6dszfzados sireml6k6t, majd lent esperes a honvddsz6zados
a kopjaf6n6l forradalmi versek 6s 6ne- kdzdleti drdemei miatt tekek elhangz6sakcizepetteid6zzikfel az mette a templomkerit6sen
akkori esem6nyeket.
beltil.
A tcirtdn6szek feljegyz6seinek ktiUgyancsak ebben a
szcinhet6enj6l ismerjiik azok neveit, sirban nyugszik els6 feleakik dletiiket illdoztik a harc mezejdn, sdge,bilr6 Apor Krisztina,
vagy megtorl6skdnt a kivdgz6 osztagok aki 1840-benhalt meg. Az
el6tt lelt6k hal6lukat. Vannak azonban Apor b6r6k m6g a XVII. szLzad elejdn
olyanok is, akiknek nevdt hom6ly fedi, krjltdztek B6lv6nyos vhrhb6l Tor1fira,
6s akikr6l vajmi keveset tudunk, mint ahol mar akkor udvarh6zuk 6s kiterjedt
p6ld6ui az a honvedszazados, akinek birtokaik voltak. M6sodik feles6gdt,
siremldkdt rni is megkoszorfizzuk.Nev6t Veress Ter6zt is ebbe a sirba temett6k
nem tal6ljuk a tcirtdnelemkrinyvekben, 1866-banKeresztes M6rton paps6g6nak
pedig hazhnkfi6r6l l6vdn sz6, tcibbet idej6n, aki tobb mint 25 6ven 6t buzg6
szeretnenk tudni r6la. Ezdrt is n6ztiink lelkip6sztoravolt a hitkdzsdgnek.Eml6k
ut6na kildt6nek, es r6szben felkutattuk keresztje a k<itemet6benaz anyakereszt
kcizvetlen rokonait, lesziwnazottalt.
mcigdtt ma is j6l l6that6.
Nos, SZEKELY LAJOS-r6I - mint
Sz6kely Lajosr6l nem tudjuk ponahogyanaz kittinik a sireml6ki feliratb6l tosan,hogy rnikor sziiletett ds hSny 6ves
is - tudjuk, hogy honvddszdzadosklnt kor6ban halt meg. Katonai p6lyafut6s6harcolt 1848-1849-bena szabads6g6rt. 16l azonban feltdtelezziik,hogy Csiksz6Egy Maros megyei kis k<izs6gb6l,P6ka- ken 1848-banrdszt vett a Habsburg-ellekeresztrirr6l, nemesi csal6db6l szdrma- nes onvddelemmegszervez6s6ben,
majd
zik. Yal6szinti jogi 6s katonai v€gzett- k6s6bb, 1849-ben csatlakozott Bem t6s6ggel rendelkezett, Csikd6nfalv6n bornok erd6lyi hadj 6rat6hoz.
Ennek bizony it5s6t azonban bizzuk
csal6dot alapitott, 6s mint kir6lyi t6blabir6 mrik<jdcitt.Hogy sirhelye mi6rt van a ttirt6ndszekre. .4'116l,hogy tulajdon6ppen KarcfalvSn azzal magyardzhat6, k6ppen hol vett rdszt a harcokban,nem
hogy D6nfalva akkor m6g a Nagybol- tal6ltunk feljegyzest, de Albert Ern6

mirlt 6vben D6nfalv6r6l megielent kriny- v
v6ben emlit6st tesz arr61,hogy az 1848
jinius i5-i csiksomly6inaggyiildsut6na
csiki falvakban csend6rbiztosokatv6lasztottak, D6nfa1v6nSz6kelyLajost. Enn6l
tcibbettudunk viszont lesz|rmazottalr6l.
D6nfalv6n a Szaniszl6csal6dbirtok6ban
van n6h6ny hiteles dokumentum, amelyekb6l 6rdekesdolgok deriilnek ki 5z6kely Lajos csal6df6jhr6l A honv6dsz6zados le6nya, Sz6kely Anna-Karolina
(korabeli f6nykdp van r61a)feles6gevolt
Sz6cs Ferenc hadnagynak, aki b6keid6ben Danfalv6n a falu bfr6ja volt. Szdkely
Anna sirhely6t nem ismerjiik, ellenben
tudjuk, hogy menye, le6ny nevdn Szab6
Mlma a k6temet6 nyugati rdszdn van
elhantolva. Sirhelye ismeretlen. Megjegyzendl, hogy a Sz6kely csal6d tagiai
el6szeretettel viselt6k a P6kakeresztirri
el6nevet.Agy6rri@
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sdge,Erzsdbet,akik eredeti m6don adt6k
6t 6vod6skori 6lm6nyeiket, a meglrzdtt
A SZEKELYEK
6si hagyom6nyokat. Befejez6ben a
kiv6logatott j6tdkanyag begyakorl6s6ra
Nem mondom dn: el6re sz6kelyek!
kertilt sor. Szeretndnk b6viteni a helyi
El6re mentek rigyis, h6s fitik;
magyar n6pi j6tdkgyrijtem6nyt, ennek
Ottan kiv6n harcolni mindegyik,
drdek6ben felkdrjiik, hogy aki szivHol a csatalegrdmesebbenzrig.
tigy6nek tekinti a hagyom6ny6pol6st,6s
Csak nem fajult el m6g a sz6kely vdr!
ismer ilyen jellegii j6tdkokat,juttassael
Minden kis cseppjedr6gagydngydtdr.
hozzilnk.
Ugy mennek ahal6'l el6be 6k,
A n6pi j6t6kokkal nem a poros,
Amint m6s ember menyegz6remdn;
elavult, 16gi vil6got akarjuk visszahozni,
Vir6gokat triznek kalapjaik
hanem kimenteni bellle azt, ami a
Mell6, s dalolnaka harc mezej6n.
gyermek 6ltal6nos sziiksdglet6t eldgiti
Csaknem fajult el m6g a szdkelyv6r!
ki, amelyekben6 maga kreativv6 v6lhat,
Minden kis cseppjedr6gagydngydtdr.
rijra 6rezheti,hogy kdzdss6ghez l'artozik.
Ki merne ndkik ellen6llani?
Ezek segitenek feloldani az esetleges
Ily b6tors6gotszivdbenki hord?
antiszoci6lis megnyilv6nul6sokat mint:
Mennek, r6piilnek, mint a szdl, s iizik
fdl6nks6g, fesziilts6g, visszahirz6d6
Az ellens6get,mint a szdl a port!
hajlam, vagy ennek ellenkez6 v6gleteit:
Csak nem fajult el mdg a szdkely v6r,
agresszivit6s, intolerancia, k6ptelens6g
Minden kis cseppjedr6gagycingydtdr!
az egyiittmiikcid6sre.
Ami lesz, nem val6sithat6 meg,
csak annak felhaszn6l6s6valami volt. A
HAGYOMANYAPOLAS j6t6k
irt a gyermek szhm6ra, annak a
vil6gnak a megismer6s6hez,amelyben
N6pi kultur6nkat 6polni, sziwel 6s 61ni fog. ,,S nem sztintem cirvendezni
szeretettelmeg6rizni eleinkt6l r6nk ma- magamon, hogy ami tetszik, azzd v6lradt drtdkeket, mindny6junk kdteles- tozom." (Szab6L.)
sdge. Amikor a gyermek 6neke1,vagy
Hadd kiv6njam mindannyiunknak,
dallmokat tal6l ki,jdtdkos zenei alkot6sa hogy keressiik n6pi kultirr6nkban a
magyar nyelvi 6s zenei saj6toss6gokat lehet6s6geket6s lrizzik rneg drdksdgdt.
tiikrdz,
ugyanolyan dszrev6tleniil
tanulja, mint anyanyelvdt.,,A dalhagyoJaszenovicsTerdzia
m6nyban sok szdzad6rz6sei tdk6letesre
csiszolt form6ban 6lnek circik 6letet.
Menn6l tobbet oltunk bel5le az tf16
ldlekbe, ann6l jobban a nemzethez
kapcsoljuk." - vallja Kod61y Zoltin.
Nagy a j6t6kok tiszthn emberi 6rtdke;
fokozzbk a t6rsas6rzdst,dletdrrimet.
Napjainkban a technikai csod6kkal
meg6ldott, sz6mit6g6pes,modern vil6gban nagyon lecsokkentek, helyenkdnt
teljesen megsziintek a ndpi j6t6kok,
n6pdaldneklds hagyom6nyos dallamai,
eredeti jdtszdsi lehet6s6gei, ma
t<ibbnyireint6zmdnyesent<jrt6nik.
Ez6rt villasztottuk az 6v6n6k tov6bbk6pzdsi tdm6jakdnt a n6pi j6tdkokat, zenei hagyomhnydpol6st. 2008.
febr. 20.-6n a karcfalvi 6voda adott
otthont a ,,Csipike" 6v6n6k mentorkrizdss6gm6dszertanikor6nek, melyen az
el6ad6st 6s j6tdkok tanitilsht a karcfalvi
6v6nrik tartottilk, a ndpi varrottasokkal,
szritemdnyekkel 6s gyermekmunk6kkal
diszitett csoporttermekben.Meghivottak
voltak a 85 dves Antal Ferenc 6s fele-

Pet6fi S6ndor
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t6 m6g a P6kakereszturiSz6kely Andr6s
neve is, aki 85 6ves kor6ban halt meg
D6nfalv6n, valamint Pusk6s Antal-n6,
sziiletett P6kakeresztriri Szdkely Ant6nia gydszjelent6je. 6 Gyergy6ditr6ban
halt meg 1914.febru6r 17-6n6s ott is van
eltemetve. Feltdtelezhet6, hogy f6rjdn
kereszttil rokoni leszilrmazottja volt Pusk6s Tivadarnak, a telefonkcizpont6s vezet6kesr6di6 eur6pai feltal6l6j6nak.
A Szaniszl6csal6dn6l(akiknek 5z6kely Lajos szdpnagyapjuk,Apor Krisztina szdpnagyanyjukvolt) 16v6adatokb6l
teh6t kitrinik, hogy a Szdkely csai6d
tagjai tobbs6giikben D6nfalv6n, vagyis
az ald<ori Nagyboldogasszony egyhSzkdzs6gben6ltek, de egy-egy birtoklevdl,
teriiletv6s6rl6si szerz6ddsv agy gydszjelent6 alapjhn meg6llapithat6, hogy
rokons6guknemcsakDinfalv 6ra, hanem
Ditr6ra, R6kosra, Maddfalvrira, vagy
dppenKarcfalv6ra is kiterjedt.
Eztttal kciszdnjiik Szaniszl6 Ldszl6 nak, hogy a t6jdkozlat6 jellegii anyagokat rendelkez6stinkrebocs6totta.
Ndmeth Szilveszter

EMLEKEZETES KONCERT TEMPLOMUNKBAN
Tcirt6nelmi esemdnynek is nevez- bemutatott dallal hivt6k fel magukra a
het6 az a koncert, arnelyet a gyermek- figyelmet, az emlitett napon igazi konfirv6szenekar adott elo a templomban, certet adtak a gyermekek. Maradand6
majd este a jen6falvi kultrirotthonban a 61m6ny volt sz6mukra, hogy zenekari
egyenruh6ba dltdzve mutathattSk be
mirlt 6v kar6csony m6sodnapj6n.
zenekart
sztileik, rokonaik, a nagyktizOnsdgel6tt
Annak ellendre, hogy a
meg l6ttuk felldpni, amikor csak n6h6ny repertodrjukat. Talin ez volt sz6mukra
<- BALINT zoLTAN, karvezet6:
- Az elmrilt dv m6rciusSbankezdtiik a
pr6b6kat, el6zetesenkiv6lasztottuk azokat a gyermekeket,akiknek zenei hall6sa
6s a kotta ismerete lehet6v6 tette a
fuv6shangszerekkezeldsdt. Nem volt
kdnnyii a kezdet, eleinte n6h6ny 6rdt a
szeredai zenetan6rok is besegitettek.
Mondhatom, meg vagyok eldgedve
munk6jukkal. Sokat gyakorolunk, ami
komoiy er6feszitdst ig6nyel minden
gyermekt6l, hisz a tanul6son kivol a
pr6bakon helyt6llni, esetleg mdg m6s
tevdkenys6getv 6gezri, vagy sportolni is
nem kOnnyri feladat. Ugyanakkor a
szervezelt zenet6borokon is reszt
vesziink, ahol sok szakmai dolgot megtanulnak a gyermekek.
A hangszerekfjak, 6rt6kiik meghaladja
az I mrllitud r6gi lejt. Ezek megv6s6r16s6ta helyi tan6cs,a karcfalvi 6s jen6falvi krizbirtokoss6g,a Bartalis csal6d
ds m6s helyi mag6nc6gek, valamint a
gyermekek sziileinek anyagi tdmogat6sa
tette 1ehet6v6.Az anyagi segits6getaz
elkcivetkez6kbenis b6rkit6l elfogadjuk.
Ezidbig tdbb mint 2o dneket, dalt
tanultunk, de lehet6s6gvan reperto6runk
tov6bbib6vit6sdreis.
<BARTALIS LEVENTE
- Tizenk6t 6ves, VI.A oszt6lyos tanul6
vagyok. A zenekarbanVADASZKURTTEL j6tszom m6r kezdett6l. Szeretek
zenelni, de benne vagyok a helyi gyerj6mek-hokicsapatbanis, rendszeresen
j6
jegyeel6g
Az
iskol6ban
rok edz6sre.
im vannak,igyekszem azid6met sziileim
segitsdg6velfigy beosztani,hogy mindentitt megfeleljek a kOvetelm6nyeknek.
*
BALINTBERNADET'"
- 15 6vesvagyok,a M6rton Aron Katolikus Gimn6zium IX. oszt6ly6baj6rok. Az
inginhs ds a tanul6s nem kdnnyii, nagyon
el vagyok foglalva, de szivesenrdszt veszek az ddesap6m vezette zenekarban,
ahol FUVOLAN jhtszom.A nepmiivdszeti iskolfban zongoritni is tanulok, utols6
6ves vagyok. Mindezek mellett szeretek
6nekelni,olvasni ds korcsoly6mi.

az a plllanat, amelyre majd id6sebb
korukban is visszaeml6keznek,s a f6nyk6peket mutatva gyermekeiknek, unok6iknak, biiszkdn mes6lnek els6 templomi fell6p6siikr6l.
A kovetkez6kben besz6lienek a zenekar tagjai.

I

T snnrnt-rsBALAzS
- En m6g csak 9 dves es hannadik oszt6lyos vagyok, de szeretek a tcjbbivel
egytitt zendlni. Hangszerem a TUBA.
K6s6bb kezdtem, mint a t6rsaim, de rem61em,utol6rem6ket a hangszerrelval6
b6n6sm6dban. Benne vagyok mdg a
gyermek-hokicsapatban
is, ny6ron pev
dig focizok.

'

3

- A VI. A oszt6lyba j6rok,l2 6ves vagyok. Kezdett6l gyakorolok a tr;bbi t6r- i2 6ves,Vl. B oszt6lyostanul6vagyok. saimmal egyritt, a TROMBITAN .1atEn a SZAXOFONT v6lasztottam, na- szom. A zen6l6senkivtil hobbim mdg a
gyon szeretek rajta jStszani,a pr6b6kon hoki, oda is rendszeresen
jiirok edz6sre.
rendszeresenr6szt veszek. Hobbim a
szdmit6gep,de szivesenj6rok sizni 6s
korcsoly6zni.
BOTH SZIL.{RD --->
- A VII. B oszt6lybaj6rok, 12 6vesvagyok. A hangszerek kciziil a SZAXOFON tetszett meg, azon gyakorolok a
pr6b6kon. Tdlen szeretekkorcsoly6zni,
ny6ron pedig a sztleimnek segitek.

BiRo SZABOLCS

I nAr,nr rsrvAx

- 14 dves, VII. A oszt6lyos vagyok.
Edesap6ma BARITONRA osztott be,
azzal gyakorolok. A ndpmrivdszeti
iskola v6gz6se is vagyok, es zongorilznt
tanulok. Szeretek hokizni, a helyi
gyermek-csapat kapitdnya vagyok.

BiRo ZSOLT
- A csfkszeredaiSegit6 M6ria Gimniizium IX. osztSlyostanul6ja vagyok, 15
6ves. Ezen kiviil beiratkoztam a n6pmtivdszetiiskol6bais, ahol az elso6ventrombitazni tanulok. ltt a zenekarbanSZARNYKURTON jittszom. lgaz, nem mindig
jovok a pr6b5kra, mert bentlak6 vagyok,
de a n6pmriv6szetiben is tudok gyakorolni.

I ranru.s NANDoR

- 14 6ves vagyok es a VII. A o.sztLlyba
j6rok. Hangszerem az EUFONIUM.
Nem ismertemezt a friv6s hangszert,de
megtanultam rajta jhtszani. Nem sok a
szabadid6m, mert t6len majdnem minhoki edz6sden nap Csikszereddbajhrok
re, ahol a Sportklub ilfs6gi csapatdban
i6tszok.

- EUFONIUMON j6tszom, 13 6ves vaj6l
gyok, VI. A osztilyos. Szerencs6re
megy a tanul6s is, m6sk6ppennem biztos, hogy azenekar tagja lenndk.

I rnnnxczELVrRA

- i3 dves, VI. A oszt6lyostanul6 vagyok, ds FUVOLAN j6tszom.Valamivel
k6s6bb csatlakoztarn a zenekarhoz, de
nem b6ntam meg, mert szeretek veiiik
egyiitt lenni. Szabadidrimbenraizolok, a
TV-ben filmeket n6zek.

GABOR MELINDA
- A VIIL osztLlybajirok, 14 6ves vagyok. A zenekarbanKLARINETEN j6rszok. Ezen kivill zongorfnni is tanulok.
A tanuliissalsincsgond, el6gj6 jegyeim
vannak.

GIDR6 MdNIKA
KIARINETEN j6tszok 6s m6r kezdett6l V:
r6sztveszeka pr6b6kon.A zen616s
mellett szeretekkorcsoly6mi, rajzolni, 6desap6mnaka kinti munk6kban segiteni.

GABOR SZIDONIA
- Hatodikos vagyok, l3 6ves 6s
FUVOLAN j6tszom.M6g a pr6b6k el6rt
j6val beiratkoztarna ndpmtiv6szetiiskol6ba, ahol IV. 6ves vagyok, 6s zongoriizni tanulok. Ezen kivril szeretekt6len
korcsoly6zni, anyuk6mmal fozlcskezni,
ny6ron az udvaron kert6szkedni.

I cvoNcn ERVrN
- 11 6vesds V. oszt6lyosvagyok. A zenekarban a XILOFONHOZ es a CINTANYERHOZ osztottak be. A ndpmti
v6szeti iskol6ban gitfirozni tanuiok, ott
most vdgzem aII. osztdlyt.Ezeken kiviil
a hoki csapatbanis bennevagyok,s ez6rt
nem sok a szabadidrim.

I cvnNcnBERNAr

- Nyolcadik A. osztiilyosvagyok, 13 dves.
A zenekarbanKLARINETEN iritszom
rn6r a kezdett6l.En is a ndpmr-ivdizetiben
II. dves vagyok, a szintetizdtoron pr6b6iom zeneitudilsomatgyarapitani.Sok szabad id6m nincs, mert a hokicsapatbanis
jiltszom.

I cAnonANDREA

- Miir kezdett6lFUVOLAN j5tszom, 1l
6ves 6s IV. oszt6lyos vagyok. Hobbim a
sz6mit6gdpen ji;tszani, a vil6gh6l6n keresg6lni.

KELEMEN KINGA -+
- Tizenkdt 6ves vagyok ds a VI. A
osztLlybaj6rok. A zenekarbanFUVOLAN jritszom, de mellette szeretekrajzolni 6s nvdrronlovasolni.
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LUKACS CSABA
MARK ZOLTAN
- A VI. A oszt6lybaj6rok, 13 dves va- A Segit6 Miria Gimniaium IX. oszt6- gyok 6s a SZAXOFONON szoprdnban
lyriba jrirok, hazuk6l tnginok. A zenekar- j6tszom. Szeretek focizni, hokizni, a
ban TROMBITAVAL j6tszom. En is j 6phly 6n szabadonkorcsoly6zni.
k6s6bbkezdtemtiirsaimn6l,rem6lemtdbb
KATO DALMA
gyakorl6ssalutol6rem 6ket. Szeretekho- A Nagy Istvan Mriv6szeti Liceumban
ktzni, focizni, ny6ron pedig a mezei munXI. oszt6lyosvagyok, 17 6ves.Fuvoi6zni
k6kbanrdszt venni.
es zongor|zni tanulok ,az iskolitban, a
zenekarbanis FUVOLAN j6tszom. M6r
V. oszt6lyoskoromt6l zendlek,j6l ismerem a kott6t. Bentlakilsban vagyok, s ha
nem is tudok r6szt venni mindig a pr6b6kon, kdnnyen bekapcsol6dokaz el6ad6sokba.Nagyon elfoglalt vagyok, d6lel6tt az osztiiyban, ddlutrinpedig zene6r6kon 6s zenegyakorlatokonveszekrdszt.

I sUxnr szABoLCS

- Tizenkdt 6ves, VI.A oszt6lyos tanul6
vagyok A karvezet6 m6r kezdett6l a
J AZZDOBOT aj|nlotta, igy azzal veszek
az e16reszta probitkones termdszetesen
addsokon.Egyel6re az id6rnet be tudom
osztani irgy, hogy a tanul6sban se maradiak le.

MARTON KATINKA
- Tiz 6vesvagyok 6s negyedikoszt6lyos.
Szeretema zenetes ezetl jelentkeztema
zenekarba, ahol FUVOLAN j6tszom.
j6rok a pr6b6kra. Kedvenc
Rendszeresen
sz6rakoz6som rn6g a korcsoly6z6s, de
szivesenolvasok,f6leg a mes6skcinyvek
drdekelnek.

LUKACS BOTOND

- Hatodik B osztiiiyosvagyok, 13 dves.
A zenekarbana HARSONA a hangszerem. Szeretekpr6b6kraj6rni, tetszikhogyan tanitanak meg egy-egy ismeretlen
dallamra. A tanul6ssalnincs nagy gond,
eldg j6k a jegyeim. Szereteka szSmit6gdpen j 6tszani,focizni.

- Tizenh6romdves,VI. A oszt6lyosvagyok. Hangszerema NAGYDOB. Szeretek TV-t ndzni, t6len pedig hokizni.
Jelenlegbenne vagyok a gyermek hoki
j6rok.
csapatban,edz6srerendszeresen

-.+
SZAB6 KAMILLA
* Tizenh6rom dves vagyok, a Vi.A
oszt6lybaj6rok ds a zenekarbanKLARINETEN j6tszom. Szabad id6mben szeretek a sz6mit6gdpenjdtszanl
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-Tizennegy dves,VIL B. oszt6lyostanul6 vagyok. A TROMBITA az 5nhangszerem, szeretekrajta jiltszani.M6s ktilcjnrjshobbim nincs,
ndhatrincpr6bdkonveszekr6szt az iskol6ban.
Tizenot dves vagyok ds a drinfalvi gimnrizium IX. oszt6ly6bajitrok. Hangszerema TUBA, amelyen szivesenjiitszom. A zendldsen
kiviil rdszt veszek a helyi hokicsapatban,
ny6ron pedig sziileimnek segitek a mezei
munkiikban.a termdsbetakaritdsiiban.

Tizenhiirom dvesvagyok, a V.I. A oszt6lyba
j6rok. A zenekarbanKLARINETEN jdtszom
6s mir az indul6skor elhatdroztam,hogy v6gig
kitartok a csapatban.A tanul6sontul kedvenc
sz6rakozdsoma gyongyfr)zdsds a TV n6z6s,
ahol a mesefilmeketkedvelem.

+MARTON
BENEDEK
Mdsodik osa6lyos ds 8 dves
vagyok. A zenekarban a TAMBURIN
kezel6sdt bizthk rim,
ezzel gyakorolok
6s r6szt veszek
az ekiad6sokon.
A tanul6son ki
viil szeretek a
s z 6m it 6g6pen
j|tszani, jud6zni,
de nem vetem
meg a focit ds a
hokit sem.

- 18 dvesvagyok 6s a csikszeredaiMrivdszeti
Liceum XII. A osztalybbaj6rok. Obo6n tanulok. ami a f<iszakom,de zongorlzni is tanulok.
R6sztveszekaz iskola dnekkar6ban.Az itthoni
zenekarbanOBOAN i6tszom.

- Tizenk6t dves, V A. osztalyos vagyok. A
hangszerek kctztil a VADASZKURT jutott - Tizenh6rom 6ves vagyok 6s a VI. B osznekem. E16gneh6z megsz6laltatni,de szeretem tdlybajrirok. A zenekarbana HARSONAN jetfujni. Szabadid6mben hokizok, bennevagyok szom.A pr6b6konis rendszeresen
rdsztveszek,
a helyi csapatban. Kiilcinben a vak6ci6t ami nem befoly6solja kedvez6tleniil a tanu16igyekszemmindig hasmosantdlteni.
somat.Szerintemeldgj6 jegyeim vannak.
A 2008-as6vben csatlakoztak a
zenekarhoz:

hokicsapatban,de szeretek m6g focimi ds a
szrlmit6gdpenj iltszani.

TAMAS ANDOR
- Harmadik oszt6lyos ds 9 dves vagyok. A
zenekarban mdg kezd6 vagyok, nemrdg
kapcsol6dtambe, de remdlem, hogy rendszeres gyakorl6ssal ut6ldrhetem a tcibbieket.
Hangszerema TROMBITA. A tanuliisonkiviil
zongor1zok, ds hokizok, valamint nag'yon
szeretek rajzolni.

BARTALTS REKA
- IV. oszt6lyos tanul6 vagyok. Az idln
csatlakoztama zenekarhoz,ahol PIKKOLON
jdtszom. Szabadid6mbenzongorinni tanulok,
ds t6nco1ok,amit nagyon szeretek.

sz6csAKos
Kilenc 6ves vagyok, III. oszt6lyos tanul6.
- A Nagy Istv6n Mrivdszeti Liceum IX. oszta- Nemrdg kapcsol6dtambe a zenekarpr6briiba.
lyhbanrajzot tanulok, 15dvesvagyok. Itthon a Az egylk TROMBITA haszn|lat|t bizthk
zenekarban SZARNYKURTTEL (hombita) re6m, rem6lem id6vel megfelelek a karvezetri
jdtszom.
elvdr6sainak.Benne vagyok a helyi gyermek-

JERE ANETT
- A jen6falvi 61tal6nosiskola IV. osrt{lydba
j6rok. En is kezd6 vagyok m6gazenekarban,
de rendszeresengyakorlok, hogy lehet6leg
utoldrjem a tcibbieket.Hangszerema FUVOLA. M6s hangszerenis jiitszom, kdt 6ve zongorinok, de mindez nem zavarja a tanulm6nyaimat, hisz j6l megy a tanuliis is.
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Husvrr, HTTUNK
dn6nnn
A nilzireti Jdzustiildriztdk, elfogt6k,
megal|z1..itk,kicsirfolt6k, kinozt6k, keresztre feszitettdk, megdlt6k, de Isten
felt6masztottaOt.
Lehet 6t sirba temetni - de b6r sirj6ra kdvet hengeritettek, az Isten felt6mad6s6tnem lehet megakaddlyozni.
Az Isten maga az dlet. O 6letet ad,
dltet ds i$radleszt.Azdrt mert Isten 6rcik,
Botdog Unnepeket kivinok...

Sik Sdndor

R6zsakoszor{

v

Mindcn igc m6r betcllett.
Az clgtirdiilt szikla mellett
K6t lch6r angyal lcbcg.
Es felclvin egy a miisnak,
Enekelnek is hrirfiiznak
Szip angyali 6nckct.
,,Jaj, hogy hullott driiga v6rc
Gethsem6nefriss fiivirc!
Kcresztinyck sirjatok!"
,,5z6l a felh6t szertc fujja.
El a Krisztus! Alleluja!
Emberekl Felt:imadottl"
,,V6res ajkdn ostoroknak
lzz6 gy 6ngy szemek csorognak,
Forr6 v6rc fttldrc hull."
,,Fdnyben flirdik f6nn a Tribor,
Zcng az 69 6s zrig a t6vol:
F6nyes felh6n sz6ll azrJr!'

v

,,Vdrzi ftijdt lifon6dva
Scbz6 tiiskdk szdmyii cs6kja.
Sz6nj6tok meg, emberekl"
,,Szeretet6tr6nkleheltc:
Eg a piinkdsd izz6 Lelkc,
Zitgnak 616nagy szelck."
,,N6zd a v6res nagy keresztet!
Jaj, sebesk6t t6rde reszkct,
Jaj, lc kell roskadnia."
,,R6zsaszinrifellegekbcn
A mosolyg6 mennybe lebben
Asszonyunk sziz Miria."
,,Fcildmegindul,holt megilcd.
Jaj, keresztenfligg az dlet!
Mindcn elv6geztetctt."
,,Enekelnek alleluj6t,
Boldogasszony koszorujdt
Szdp angyali seregek."
igy dalolt az angyal6nek,
Es mindenek figyel6nek,
Fii, fa, virrlg hallgatott.
Mindcn hivek koszoruja
Enekelje:Alleluja!
EI az Url Fcltrlmadott!

Boldog tinnepeketkivSnok e hiznak,
Itt e csendeshajl6k minden lak6j6nak.
Akik egyiitt 6ltek csendben,b6kess6gben
Kciszdntiink titeket a J6zusnev6ben.
Legel6szdr is bocsrlnatotk6rek,
Mint hivatlan vend6g hozz6tok betdrek.
Dc hallott6tok-e, nagy 6rdm szallt 6t
Hogy a Jizus sirjdt iiresen tal6lt6k.
Elfordult a nagy k6, nincs ott a nagy halott,
Az Isten fia volt, mert 6 feltAmadott.
Azdrtjdviik el in is tihozz6tok,
Hogy ezt az drdmhirt is megtudj6tok.
Orvendezzetekti is mind, Istenf6l6 lelkek
Meglilssritok majd t6le jutalmat nyertek.
E tdvises riton igy f6lre eveztem,
A legf6bb dolgot szinte elfeledtem.
Ugy hallottam, van itt egy sz6p kislilnyka,
Hogyha megengedik vizet 6ntdk r6ja
Trirsas6gomdija piros toj6s legyen,
Ha egyet is adnak, megk6szdntim sz6pen.
(Siiket Szabolcs, VI. A. osztdly)
Fel6brcdtem 6lmomb6l,
Felkeltem 6gyamb6l,
Kin6ztem az ablakon
Es l6ttam, hogy a viriigok hervadtak.
EIhatLroztam mcglocsolom 6ket,
Fel<ilt6ztemszdpen,r6zsavizet vettem,
Kimentem hozzhjuk 6s megkdrdeztem:
Szabad-elocsolni?
(Bdlint Szabolcs VI.A. osztdly- sajdt vers)
Htsv6t m6sodnapj6n
Rdgi szok6s szerint
Kedves l6nyok
J6 sziurol fogadj6tok
A locsol6 leginyt.
Illatos permetet sz6rok tirAtok
Att6l illatozzatok
fs e1ne hervadjatok.
Ha mindez6rt egy piros toj6st kapok,
M6ris h616san6s boldogan ti*ozok.
(Lukdcs Istvdn Csaba VL A. osztdly)
Sz6p a piros pipacsvir:ig, sz6p a gy6ngyvirrig is,
Sz6p vir{g a rezeda,de sz6p a tuliprin is.
Am a legszebbviriLg az itt 6ll el6ttem,
Soha nem fog elhervadni, ha 6n meg<int6ztem...
(Mihdly Norbert Arpdd VI.A. osztdly)
Kelj fel pdm6idr6l sz6p ibolya virdg,
Nlzzki az ablakon, milyen szdp a vil6g.
Meg<int<izlek az 6g harmat|v al,
Teljen a tariszny|m sz6p piros toj6ssal.
(Dacz6 Hunor VI. A. osztdly)

az 6lete soha el nem mrilik. Ebben az
6letben r6szesiiltiink es az eiat teljess6gdre meghiv6st kaptunk. Ez a mi Isteniink, az er6s, hatalmas,halhatatlan,d16
Isten, az egyetlen Url Neki h6la 6s dics6sdgminddr<ikkd! En6l sz6l az drdmteli ds diadahnashirsv6tiAlleluia!
Szungti Ldszl6
Szifon a kezembe,
K<ilni a zsebembe,
Gyere ki az ritra,
Vil6gnak legszebbl6nya.
Ha nem j<isszki azonnal,
Meglocsollak szifonnal,
A szifonom nem lircs,
A blirzod lesz vizcs.
De ha kijdssz azonnal,
Kdlnivel locsollak,
Pirostoj6st akezembe,
S mrir cl is tiintem cgybc.
(Bird Szabolcs tjs Kosza Csongor sajdt ver,seVI. B. osztdly)
En vagyok az els6 test6r
Krisztus Kopors6ja mell5l.
Elj<ittem, mert a halott Ur J6zusfeldmadott.
Levettem lfindzs iLt,v 6rtct,
Ink6bb be6llok kert6sznek,
Sona rintcizgetnij6rok
Minden nyil6 sz6pvirrigot.
Szdpvir6got itt is leltem
S driil neki az 6n lclkcm.
S ha szabadnamostan itt
Megdntcizn6megy kicsit.
Nem kivrinok drte mrist,
Csak cgy szip piros tojdst.
Jlrd Ndndor VI.B. o,sztdly)
Adjon a J6 Istcn
Boldog iinncpckct,
Mindenfilc j6kkal
L6ssoncl titckct.
Az oreg nagyapAm
Ily kdsz6nt6t hagyott,
Orvcndjetek vigan
J6zus fclt6madott.
Orcim ez tin6ktek,
Ennckemis rnAsnak,
De 6n is <iriil<ik
A himes toj6snak.
Adjanak hilt nckem,
N6h6ny piros tojdst
Hogy j6 kedwel mcnjek
Az utamra tov6bb.
(Primac Mdddlina AniSoara VI.A. osztdly)
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NUIOP LASZLO
VICCGYUJTEMENYE
50 6v legjobbvicceitgytijttitteegycsokorbaa
karcfalvi iskola tan6r-igazgat6ja,6s Sz6kelyekt6l
hallottam cimen kcinyvalakbanadta ki a g6b6
megfogalmazottvicceit.
lszjixirs saj6ts6gosan
Ismertek,vagy nem a ktinyvbenmegjelentek,
de ha abb6l indulunk ki, hogy az rijsziilottnek
minden vicc irj, akkor nyugodtanolvashatjukmi
is, hisz mindig tal6lunk egy ilyen gyrijtem6nyben
olyanokat,amelyekrnindannyiunkatmegnevettetnek.
Az esetlegeskonyvbemutat6r6la k<ivetkez6
besz6molunk.
laosz6munkban

MI IS TJNVOZOLJUKEGYKORI TANITONKAT
(rttka az a kdnyvbemutat6, ahol ekkora ldtsz6mri6rdekl6d6jelenik meg) helyi 6s felcsiki
r6sztvev6 figyelmdt kcitijtte le e ktinyvalakban
megielent,6s szdpborit6lappal ell6tott monogrrifi ai jellegri dalgytijtem6ny ismertetdse.
A rendkiviil stilusos alakban szerkesztett
konyv tal6n betetozi az id6s ndpdalgytijt6 ds
karmester tcibb mint 35 6ves munk6jdt, a
csikmadarasi Forr6s n6pi egyUttes 6l€n
eltriltctttid6szakot.Amint a jelen lev6 neves
szakemberek is hangsrilyoztrik, e n6pdal
gyiijtemdny tdbb egy egyszeri dalosktinyvn6l,
ez egy dokumentum gyiijtem6ny, amelyben
megtal6lhat6k a madarasi 6s komy6kbeli
falvak mrivel6d6si 61etdt megcirokit6 fdnyk6pek, kottrik 6s zenei lejegyzdsek.Mindezek
Gondolom, nem veszi ,orv ndt.n
megfelelnek a ndpzenetudom6ny kiv6Mikl6s Marci b6csi, hogy a mrilt dv vdgi nalmainak.
konlvbemutat6j6r6l csak most sz6lunk, hisz
Az Edesany6m r6zsafdja cimri n6pakkori lapsz6munk egy-k6t nappal azelott
dalgyiijtem6nyben a szerz6 ktildn fejezetbe
jelent meg. Mindenk6ppen 6rdemesazonban
sorolja a gyermekdalokat, ballad6kat, lirai
megemliteni, most ut6lag is az dlete nagy dalokat, katonadalokat,halottas 6nekeket,isr6szdt Csikmadarasontcilto nlugdijas tanit6mertetve a gyrijt6k ds el6ad6k neveit ds az
nak, tan6mak a ndpzene ter0letdn vdgzett
6nekgyiijt6s6v6t.
munkij6t, amely mindannyiunk tirtimdre egy
izelitoitl, ime, a kdnyvb6l egy lirai dal:
daloskrinyvben tisszegydjtve maradand6t
l. Szereddnszapul6traktam, Eg6szh6ten
alkotott az ut6kor sz6m6ra.De mi6rt is em- mind szapultam.Kom6masszonytoda hivtam,
legetjuk Karcfalv6n Marci bdcsit?
Nos, az id6sebb gener6ci6j6l emldkszik
r6,hisz az 1950-es6vek ktizep6t6l6 6vet tanitott krizsdgiinkben,ahol ugyancsakoroszl6nHavi seg6lyben r6szestlhet annak a
r6sd v6llalt az iflttslg nevel6s6ben.
szem6lynek a tul6l6 hinastirsa, aki elhal6Kdt irjsegoldalnyi terjedelem sem volna lozdsa id6pontj6ban a kciznl'ugdij-rendszer
el6gMarci b6csi,6s csal6djah6nyattatottdlet6t nyugdijasavolt. A segdllt k6rdsrefo1y6sitj6k,
leimi, hisz a kommunizmus 6vei alatt sok amennyiben eleget tesz a k<ivetkez6 feltdmegal|ztat{sban,k6,lviriajird,sbanvoltrdsze. teleknek: a ktiznyugdij-rendszernyugdijasa,
Y6g1tl hazatal|lva tudott csak kibontakozni, nem kdtdtt tjabb h6zass6got, az elhunyt
ahol ndpi t6ncegyiittest,ndpi zenekart ds fir- h6zast6rssallegal6bbtiz 6vig egytitt volt, nem
v6szenekartalakitott 6s vezetett sok dven ke- dolgozik egydni munkaszerzcid6sesalapon,
resztiil. K<izben ndpdalokat gyLijttitt Mada- nem tagia csal6di v6lla1koz6snak,nincs iparrason, Jentifalvdn, Karcfalv6n 6s tcibb mris engeddlyevagy nem val6sit meg jtivedelmet
csiki kdzsdgben.Mi falubeliek is j6les6 dr- kiikinbciz6szakmaitev6kenysdgb6l.
zlssel nyug!6zmk, hogy els6 n6pdalgyrijt6s6t
Segdlyt a tu16l6 hiuastirs csak abban az
6ppenkrizs6giinkbenkezdtem6g 1958-ban.
a
esetbenkaphat,ha a kc;myugdij-rendszerben
Td{tink vissza, azonban az emlitetl da- nyugdija kisebb, mint 364 1ej. A mezfgazdaloskdnyv bemutat6j6ra,amelyen mintegy 2oo s6gi nyrgdijasok is seg6lybenrdszesiilhetnek,

Y/

Ka16k6vaikimosattam.
2. A borjrikat elhajtottam, Kom6masszonyt megtaliiltam. Vele addig diskur6ltunk, Mig a csord6t hazavhrfitk.
3. J6mboruramnak azt mondtam,Boftik
futtak, s 6n hajtottam. Jambor uram es azt
mondta,Borjuk futtak, s 6n hajtottam.
Enekelte: M6sz6ros Erzsdbet, 68 dves,
Csikkarcfalva,1958.
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Ndmeth Sz

Ozvncv NyUcDiJASoKAT ERTNToTNTEZKEDES
ha nyugdijuk nem haladja meg a 14o lejt.
Mindazok, akik megfelelnek a fentieknek, a
krivetkez6iratokkal jelentkezhetneka polgrlrmesteri hivataln|l: a szemllyazonoss6gi igazolvdny m6solata, a tul616 hhzastbrssziilet6si
bizonyifr lnyinak m6solata, az elhunT4hlzast6rs halotti bizonyitvbnyinak misolata, az ethunlt hiizast6rs nyugdijszelv6nydnek m6solata, a t61d1ohhzasthrs nlugdijszelvdnydnek
m6so1ata,nyilatkozat, hogy nem kotott rijabb
hinasshgot 6s nem r6szesiil m6s nyugdijb6l.
Mindezeket egy seg6lynlrjt6si kdrdshezkell
csatolni, melynek megir6s6bana polg6rmesteri hivatalndl segitenek6s b6vebb felvil6gosit6stis adnak.

Ulnnn 4 rvnn MEGBIZATAS?
Az RMDSZ Csik Ter0leti Kiilddt- politik6ban is, mert mi adjuk az RMDSZ
teinek Tan6csa a febru6r 28. iil6s6n m6sodik legfontosabb vezet6j€t,iigyveddntdtt, a tdrsdgiiurket,a Megyei Tan6cs zet6 elndkdt,Kelemen Hunort.
vezetrisdg6benkdpvisel6 szem6lyr6l.
Mi adjuk az risszesteriileti szewezet
Munk6mat, tev6kenysdgemet,sz6nd6kai- k6ziil a legtdbb 6llamti*5rt, igazgat6t,
mat a csiki telepiil6sek lakosai munka- tan6csosta Bukaresti korm6nyhivatalokmegbeszdl6seken,kiil6nf6le 0l6seken, ban. Es a sort folytathatn6m,de nem tehelyi rendezv6nyeken,kozdsenvdgighar- szem.Mert a legfontosabbnakazt tartom,
colt, er6t pr6b616 tevdkenys6gekben hogy a Sapientia Tudom6nyegyetem,a
megismerhettdk.
Csiksomly6i bircsri,a Csiki hoki 6ltal az
Ugy lStom a sz6kelyftild i magyarsilg, erddlyi magyarsilg megmarad6sa, <inbe6s ezen beli.il Csik is eljutott eCy fj
csiildse, nemzettudata szempontj6b6l
szakaszkezdetehez.Az elmrilt 17 dvben legfontosabb int6zm6nyek is Csikban
kialakult,,politika-csin6l6si" gyakorlaton vannak, garanci6j6tadva t6rs6giink trirsamindenkinek v6ltoztatniakell.
dalm| gazdasiigi, szellemi felemelkedd\t/
Osszekell fognunkl Segiteniinkkell sdnek.
gyergy6i, udvarhelyi koll6g6inknak,
L6tnunk kell, hogy oktat6si,kultur6illetve t6gabb perspektiv6t tekintve, lis int6zmdnyeinkkidpitdse,infrastruktftov6bbra is motorja kell maradjunk a ra-fejleszt6ster6nj6l haladunk.Sok id6t,
Sz6kelyfdldi auton6m politiz616snak. energi5t,p6nzt fektettiink be szellemi6leSzolid6risak kell legytink nemzeltSr- ti.ink, azonoss6ghrdatunk meg6rzdsdre,
sainkkal, 6ljenek b6rhoi is Erddiyben, de sajnosel kell mondani, hogy ezenbeRom6niriban. Szolid6risak kell legyiink ruhaz6sok mdg nem jutottak el abba a
egym6ssal,Csikban is, v6ros a faluval, st6diumban.amikor az emberekmindenfalu a v6rossal, Alcsik Felcsikkal, napi 6let6ben,egzisztenciillisboldogulSGyirnesekkel, K6szonokkal 6s forditva. s6banis 6reztethetikhat6sukat.
Nagyobb osszhangotkell teremtsiinkl
Az emberek boldogul6s6t az seglti,
j6 fizetdstgaA Teriileti elndksdgnek,a megyei ta- ha gyerekeikhasznosithat6,
n6csi vezetris6gnekebbenl6tom 6rtelm6t. rantSl6v6gzetts6getszerezhetnekiskoliOsszefogni azt, ami cisszetartozik.Foly- ikban. Az embereket az 6rdekli, hogy
tatni a nyugodt 6pitkez6st,bevonva min- egdszs6giigyiint6zmdnyeink j61 felszedenkit, akinek 6pit6 jellegii javaslata van reltek legyenek6s kell6 sziruft, szakkdptdrsdgiink felemelked6s6nekel6segit6- zett orvossal, 6pol6val rendelkezzenek.
s6re.
Az embereketaz 6rdekli, hogy a mun\/
Az elmirlt ndgy dvben szilmos terii- khba j6r6s felt6telei adottak legyenek,
leten sikereketdrtiink el. El6g, csakha az fejl6dj6n a tdrs6gtdmegkdzleked6se.
Az
ut6bbi dvekben beindult beruh6z6soka. embereketaz drdekli, hogy a mezogazdakcizossdgi infrastruktitra-fej leszt6sekre s6gban megtermelt term6nyt, tejet, a
gondolunk, melyek b6r pr6b6ra tett6k felnevelt 6llatot j6 6ron eladhass6k,a
polg6rmestereinket, tan6csosainkat, de mez6gazdasigi t6mogat6sokat kell6
ki6llt6k apr6b6t 6s nem szalasztottikel, id6ben ig6nybe vehess6k, 6s sorolhata t6n soha vissza nem tdr6 alkalmat a nfun. A felsorol6sttov6bb folytathatn6m!
kormilnyzatl p{nzek felhasznSl6shra.
0gy l6tom, min6s6gi v6ltoz6sravan
El6g, csak ha arra gondolunk, hogy sztiksdg 6s a v|ltozhsban a csiki
tobbek kdzott Tdnczos Barna 6s parla- politikanak dlen kell jrirnia. Sz6mos
menti kdpvisel6ink aktiv kcizremrikci- olyan tov6bbi k6rd6s van, melyre az
ddsdvelmegval6sul az igazi szekelyftildi elkcivetkez6h6napokban6s a kcivetkez6
aut6p6lya,a Kdkdst Sz6szr6gennel
6ssze- ndgy dvesciklusbanmeg kell tal6lnunk a
kdtci orsz6girt modemiz6ci6ja. El6g, ha v|laszt.
arra gondolunk, hogy Korodi Attila aktiv
Ehhezk6rem a lakoss6gt6mogat6sdt.
t6mogatdsSval 6wizv 6delmi, krirnyezet- Ehhez kdrem abizalmat.
vddelmi beruhriz6sokter6n javitani tudBorboly Csaba
tuk pozici6inkat. El6g, ha arra gondolunk, hogy ott vagyunk Briisszelben
Csikszereda,2008. februdr 29.
S6gor Csaba 61ta1,illetve nagyon er6s
pozici6kkal rendelkeziink az orszhgos

roszoNTo
A HARGITA. HARGITA
NnPn napilap alapitfsrinak 40.
6vfordul6j a alkalmdb6| a SZtJKASZO szerkesztdi tisztelettel
kiisziintik a lap volt 6s jelenlegi
munkatirsait. Kfvinunk az ott
dolgoz6knak tovr{bbi j6 munkabfrfst, tiirelmet 6s kitartfst,
hogy el6deiket kiivetve maradand6t alkossanak olvast6ik
szhmhra.

KARCFALVA KOZSEG

200s.Evr
TOT,TSNGVETESE
Osszbevdtel3.324.560lej, amelyb6l
saj6tbevdtela helyi ad6kb6l 370.97Al,ej,
vagyis az egdszdsszeg 17 o/o-a.A ktil<inbs6get az 6llami kdltsegvet6sb6l
fedezik.
A kiad6sok kozcitt nagyobb dsszeg
szerepel, tdbbek kcizdtt p6ld6ul a tan6rok, tanit6k fizet6se 931.000 lej, utak
javit6sa 100.000 lej, a kiils6 vil6git6s
tdbb mint 50.000 lej, a hidak javithsa
30.000lej. A kiad6sokkozdtt van m6g a
szoci6lis munk6sok, a beteggondoz6k,a
frit6s t6mogat6s, az irjh6zasoknak j6r6
cisszeg,valamint az fjsziilcittekut6ni u.n
,,pelenkap6nz" kifizetese stb, amely
dsszesen375.000 lejt tesz ki, vagyis
rneghaladja a lakoss6gt6l az ad6 vtdn
bevett <isszes6rtdk6t.

A FOLDTORvnNy

ALKALMA.zAsa.*
Hires, kdt vil6ghdborut ds 6tk6pzdseket
megj6rt katonal6d6j6vala csikszentdomokosi
l6f6 szdkely leszi,llt a vonatr6l, s 6pp indult
hazafell, amikor megsz6litottam:
- Sokat utazik kegyelmed mostans6g,
ugyanbiza honnan hozza ism6t azt a hires
l6d i6t?
' - Nem katon66kt6ljcivdk, az biztos. Rdg
leszereltek engem, 169 1e vagyok m6r
szerelve. Leszereltek hatvankett6ben arr6l a
kicsi birtokr6l, s most meggyiijtritt€k vele a
bajomat, merl visszaadt6k, helyesebben:
visszavettem... N61unk a kollektiva olyan
hirtelen megsuvadt, irgy jritt veliink szembe,
hogy nem lehetett ki6l1ni, vagyis nem volt
mds kirit, ki kellett 61lni.Hanem j6form6lag
mdg ki sem c6vekeltem a parcell6kat, amikor
jiitt a lev6l a le6nytestv6reimt<il,hogy 6k is
k6rik a r6juk es<ir6szt, a jussot. Ha kdritek,
h6t megkapj6tok, mondtam magamban, s
elhat|roztam, hogy gyorsan, mielott a
gazd6lkod6s bekclsz<intene,kiporci6zom dn
nekik a jussot... H6rom testv6remvan, egy
Bukarestben, oda ment flrjhez a kdt vil6gh6boru kctzrttt,a m6sik Aradra, a harmadik a
b6csi ddnt6s ut6n tgy dcinttttt, hogy egy
mdsik drintdst nem v6r meg, ez6rt fdrjhez
ment Nyiregyhhzhra. Most 6ppen t6le jdvtik,
neki vittem a frildr6sz6t ebben a 16d6ban.
- A hat6m6l nem akad6koskodtak,hogy
mi van a katonal6d6ban?
Het kezdtek volt nyekeregni, okvetetlenkedni, kontcirfalazni, 6rtetlenkedni.Kinyitottam a 16d6t,tess6k,mondtam, n1zzdkmeg,
ak6r meg is k6sto1hass6k.Azt k6rdik, honnan
viszem,hova viszem,mi6rt viszem.Mondom
nekik, ez sz6kely fold, csikszentdomokosi
szulSfold,a testvdremr6sze.A testrdszem,ds
f6j. Nem valami kovdr f6ld, igaz, de lehet be16kaktrszt iiltetni a h|zban, fent a balkonon.
A le6nytestv6reicirvendtek-ea jussuknak'/
- Ahogy 16ttama r6ncos arcukon, a barizdLlt pofl$ukon, t<ibbresz6mitottak. Ennyi
jir, al|dhban l6v6 egy vdkafereje... A tdbbit
k6rj€k a baldnbdnyaib6nyav6l1alatt6l,mondtam.
- Maga kdrt-e valamit vissza a b6nyav6llalatt6l? kdrdeztem kiviincsian.
- En semmit sem. En mlt az cifvenes
6vekben megkaptam t6liik a szilik6zist, s az
nekem e16g volt. Nyugdijjal j6rt. Hosszu
ideig a szilik6zisb6l 6ltem, nem a kollektivrlb6l.
* FERENCZ IMRE
Tdrtdnelmi 16iirverds
Status Kiad6
Csikszereda2oo5

A BEKA EVE
A tavasz be6llt5val a hegyekr6l,
mez6kr6l 1e6rad6viz kimossa a talajban
elbrijt, mdg f6lig dermedt 6llapotban
Yagy 6ppen 6bredez6 k6t6ltrieket,
tort6netesena viddktinkcin 616 bdk6kat.
Az amigy is kev6s szdmban6s pusztul6felben lev6 b6k6k kiildn vddelemre
nagy
szorulnak,hiszenk6rnyezet0nkben
hasznot hajtanak. Sajnos, pusztul6sukhoz az ember is hozzhjfirul az6ltal,hogy
felsz6molja 6l6helyeiket, szennyezi a
komyezetet, vagy 6ppen hirs66rt vadilssza5ket. Gyermekeink is sokszork6vel dob6lj6k ablkikat, ami6rt 6ket is fel
kell vil6gositani e k6t6ltriek hasznoss6ghr61.
Nemrdg a Hargila Ndpe kriz6leti
napilap has6bjainPomj6nekB6la neves
flldrajz 6s biol6gus tan6r hivta fel figyelmiinket a k6t6lhiekkel kapcsolatos
dolgokra. Amint irja, a vil6g komyezety6.do szervezeteia kdt6lttieket, s ezen
beliil a b6k6kat fenyeget6 veszdly miatt
a 2008-as 6vet a Bdka 6v6nek nyilv6nitottik. Ehhez kell teh6t tartsuk mi is
magunkat, 6s megfelel6 felvil6gosit6ssal
v6djiik, csrikkentsiikazok pusztul6s6t.
A n6lunk ismeretes b6k5k krtziil a
KECSKEBEKA az, amelyik m6g itt-ott
el6fordul hat6rainkban. Amint a cikk
szerz6je is hangsirlyozza,a kecskeb6k6t
ktinnyii felismerni fiiztjld b61616l,
amelyet fekete foltok tarkitanak. Ujjai
k<izdttrisz6h6fiavan, a vizbenj61 irszik
6s hosszri h6ts6 l6bai segits6g6vela
szhrazfoldon nagyokat ugrik. Ha b6re
kisz|rad, elpusztul.
, Egy m6sik beka, a VARANGYOSBEKA, amelyik ritk6n l6that6, mert
ink6bb |jszaka vad6szik. Van zdld 6s
bama varangy, b6riik mirigyekben gazdag, drintesre v6laddkot v6lasztanak ki
magukb6l, 6s v6dekez6skdppenvizeletsug6rral riaszlj|k el az okvetetlenked6ket.
A b6k6k 6ltal6ban vizi rovarokkal,
bogarakkal, legyekkel, szrinyogokkal,
l6rv6kkal thplSlkoznak. A varangyosbdka fdrgekkel is t6pl6lkozik, de 6trendj6be tartozik a zcildsdgesekbental6lhat6
csupaszcsigais, amely ugyancsak 6jjel
szeretel6birjni.
Hogyan vddhetjilk mi is a k6t6ltiieket? ,,Els6sorbanhagyjuk 6ket 6lni, ne
szeresstik annyira a kecskebdk6t,hogy
megegyiik a cub5kjait, a venddgl6k
meniijdbenne szerepeljenekinyencfalatk6nt." - zSrja emlitett cikk6t a szerzT.

Tunra-n HocY?

- Galileo Galilei szerkesztette
meg l6ooban az els6 h6mdr6t. Ez egy kttrtlbeliil f61
mdter hosszri, egyik vdgdn nyitott, m6sik ?
v6gdn gcimbb6 obliis<td6 iivegcs6 volt.
Galilei a gdmbot felmelegitette,ezutdna cs6
nyilt v6gdt vizbe dugta. A gtimb lehiil6sdvel
a benne ldv6 leveg6 dsszehriz6dott6s a viz
kevdssdbehatolt a cs6be. Aszerint, hogy a
hcim6rsdklet nritt vagy csdkkent, a cs6ben
l6v<ivizoszlop magass6gais ncivekedettvagy
cscikkent.
- A 1eveg6minusz 190 fokon cseppfoly6sodik.
- A zbzmararctegrol a htit6szekrdnyben
egyesekazthiszik, hogy hrit, pedig a val6s6gban akaddlyozza a belso tdr hiit6s6t. A
zizmara ugyanis h6szigetel6, ds ezdrt idtinkdnt le kell olvasztani, ktilonben tdbb 6ramot
fogyaszt a hiit6.
- A legrdgibb,de m6g ma is leggYakrabban alkalmazott mldszer a fagy elleni
v€dekezdsben a fiisttil6s, amelyet tudom6sunk szerint mir idoszlmit6sunk kezdet6nis
V
alkalmaztak.
- Evente 6tlag tizenhatmilli6 vihar tombo1 a F<ildrin.Az Antarktisz egyesrdszein az
dvnek 34o napja viharos.
- Kiiitinbsdg van a vihar ds a zivatar kcizdtt. A vihar nagyon er6s, misodpercenk6nt
l5 mdtert meghalad6 szelet jelent. Van
homok-, por- 6s h6vihar, ilyenkor az er6s sz6l
mag|val ragadja a homokot, a port vagy a
6s mennydtirhavat. A zivatar v1116ml6ssal
g6sselj6r6 z6pores6.A kett6 gyakran egytitt
jelentkezik.
- A liddrcf6ny a szerves anYagok
rothad6sakor keletkez6 gyrildkony g6zok
(foszforhidrog6n, met6n) levegcivel val6
drintkez6se ktizben jtin l6tre cingyullad6s
k6vetkezt6ben, 6s igy ktinnyen l6ngra lobbannak.
- Szdttdrhet66neksz6valegy iivegpohar,
ha a poh6rba belednekelt hang rezg6ssz6ma
megegyezik a pohdr alaphangiiinak rezgdsszhm|val. Ebben az esetben a pohit kitez'
gdsei annyira megncivekedhetneka lezonanN. Sz. cia folyt6n. hogy szdttorik.
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AZ ALLATTARTO

GAZDAK FIGYELMBBE
Dr. Antal Vidor k6rzeti iillatorvos
ttibbsztir felhivta a gazditk figyelm6t
6llataik bejegyeztet6sere.Ezuttal is kcizli, hogy ez 6v jam6rjdban rnegjelent egy
irjabb korm6nyhat6rozat, amelynek e16ir6sai fokozottan 6rdeklik a faiusi embereket. E szerint, ha az |llatorvos nem
regisztr|lt, fiilszSm ndlktili szarvasmarh6t, juh f6l6t vagy sert6st tal6l a gazdas6gban,akiszabhat6 birs6g 6oo-12oolej
kcizcittlehet, amelyet kiilcin akkor is alkalmazhat, ha valaki 6llategdszs6giigyi
bizonylat ndlkiil sz6llit dl6 611atotvagy
61latieredettiterm6keket.
A korm6nyhatbrozat kiikin hangsrill't
fektet az Sllatok v6delm6re, azok megfelel6 k<jr0lm6nyek kdzotti szSllitilsilra
65 km-en feltil 6s alul. Amennyiben az
6llategdszsdgiigyiszerveketa gazdamegakad|ly ozza fe Iadataik v 6 gz6s6ben, v agy
visszautasitj6ka t<irvdnyesel6ir6sok be1artiLs|t,p6nzbtintetdsbenr6szesiilnek.
Rem6li, hogy kozsdgiinkbenmindenki eleget tesz a krivetelm6nyeknek, 6s
nem keriil sor a birsSgok alkalmazisfua.
Ezttt/talismdteltenkrizli, hogy a lev6gott 61latok fiilszrlrnait a gazdikhozzfk be a krirhciz a nyilv6ntart6sb6l val6 tdrlds miatt.

FOKTIAGYMA A
OKOZOK TAKARITOJA
Ha kdt gerezd fokhagym6t 6tnyomunk a fokhagymanyom6n ds elkeverjiik 1 te6skanSlmdzzel, k6t-h6rom nap
alatt kitakaritja a k6rokoz6kat a szervezetb6l. Naponta 4-5-szdr kell elfogyasztani a fenti mennyis6get. Kiilcinben a
fokhagyma hat6sos a kiil6nbdz6 bakteriumok, virusok 6s a bdlfert6zdsek lekiizd6s6ben 6s enyhiti a ktih<ig6ses6s
l6griti panaszokat.

ERDEMES
MEGPRONAIXI

szoLASoK,
MONDASOK

(r6gi kalend6riumokb6l tall6zva)
- A tejet forral6s ut6n csak akkor
szabadlefedni, ha mhr eg6szenkihiilt.
Eb is megalkuszik egyszer a macs- Hogy ne f6jon t6l a t6szta egy
csepp olajat vagy vajat tegytink a rizs, k6val : minden dsszevesz6snek,haragmakar6ni vagy mhs tesztatemi f6z6- nak kib6kiil6s a v6ge.
Kullog, mintha epret szedne= lehorviz|be.
gasztott
fejjel bandukol, kullog.
- A zsir kellemetlen frcicskolds6t
K6tszer kell agyoniitni : csupa 6letmegakad6lyozhatjuk,ha beletesziinkegy
erri, eg6szsdgvalaki.
kev6ss6t.
Akasztottak m6r jobbat is n6la :
- A ragad6s6lelmiszereketkonnyen
felv6ghatjuk, ha a kdst fon6 vizbe mhrt- nagy gazember.
Az 6talvet6nekcsak az elejdtliltjvk
juk, kiss6 felmelegitji.ik, igy krinnyen 6s
=
csak
a m6sok hib6it vessztik6szre.a
szdpenszeletelhetjtikfel a tort6kat, de a
magunkdit
nem 16tjuk.
16gysajtokatis.
Fordul,
mint az 6rny6k = folyton
- Friss kenyeret,kal6csot vagy siitem6nyt forr6 k6ssel konnyen felszeletel- v SItoztatla a nezeteit, magatartilsit.
Arpattirek, bfizatdrek, osszeveszetta
hetiink.
k6t
6reg = mondj6k, ha ket kisgyerek
- J6 k6v6t kdszithettnk, ha f6zes
hajba
kap.
el6tt ndh6ny szem s6t hinttink a k6v6ba.
mint az estig siit6 asszony:
Olyan,
- J6 tudni. A leves nem fut ki. ha a
nagyon
lassir
munk6jri.
faz6k bels6 kartmhjht kevds vajjal meg: baritsdgtalan, mag6farag
Fdlre
kenji.ik.
nak
ember,
megbizhatatlan, nem
va16
- A megh6mozott hagym6t tartsuk
ember,
nem arra felel, amit
szavatart6
hideg foly6viz al6, mielltt v6gni kezdek6rdeznek
t6le,
kit6r6
v6laszokatad,
ndnk. Ha m6g v6rnunk kell a v6g6ssa1,a
reszket : naNem
rigy
f6zlk,
ahogy
megh5mozott hagym|t tartsuk hideg
amilyen
gyobbnak
mint
mutatja
abajht,
vizben.
megnem
a
val6s6gban.
Nem
ciszinte,
- Nem kdnnyeziink, ha a hagymabizhato
ember.
v6g6s kdzben egy korty vizet tartunk a
Ne vedd le a fejemet! = ne szomorits!
sz5nkban.
Egyid6s a fejdvel : kitdro vLlasz
- A sonka izletes marad, ha a fi5z6arra,
hogy milyen id6s valaki. Feln6tt
vizbe egynagy fej vcirdshagym6ttesztink
mhr,
maga felel6ssdg6recselekszik.
a
h6jast6l.A feleslegess6t is mag6baszivja.
Ugy
maradt, mint a szedett fa :
- Panirozds el6tt mindig torriljiik
sz|razra a hrist, akkor nem v6iik le a mindendt elvett6k, 6s mag6ra hagyt6k.
bund6ja.
- A mdlyhritdtt halat - a tengeri
halat is - tejben Lztatvaolvasszukfel. A
tej megsziinteti a mdlyhritds szagdt,6s a
hal jobb izilesz.
- A szalonna szeletek szdpenmegstilnek, ha stitds el6tt hideg vizbe m6rtjuk.
- Ha a paszuly hosszas ftizds ut6n
sem puhult meg, 1 mokk6skan6l sz6dabikarbon6tt6l 1o perc alatt puha lesz.
- Ha nem akarjuk, hogy a toj6s
f6z6s kdzben kirepedjen, a tompa v6g6n
szrirjuk meg egy tiivel.
- Ha a toj6sokat kan6llal helyezziik
a m6r forr6sban lev6 vizbe, elkeriilhetjtik, hogy elrepeda h6ja.
- Toj6sfeh6rj6t a sdrghjbt6legyszerii A lap megielen6s6ta Communitas
elv|lasztani, ha egy kis tcilcs6rbetorjiik
Alapftviny 6s Hargita MegYe
bele a toj6st.A fehdrje6tfolyik a t61cs6r
Tan{csa thmogatta
nyak6n, a sdrgdjaeg6szbenfennmarad.
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P oh ara s el66tel eIk tiszftdse
40 szemdlyre
Sztiksdgeshozzhval6k: ldb. pr6selt
hirskonzerv, 20 db. toj6s, fiiszeq kev6s
zsir.
Vesziink 10 db. r6gi fajta must6ros
poharat (kem6ny falir poh6r is lehet). A
hfskonzervet lereszeljiik egy t6ny6rba.
A poharakat kizsirozzuk, alegaljilra tesztnk egy kis k<izcisfriszert (bors, paprika, s6). Legalul beleeresztlinkminden
poh6rba egy-egy nyers tojdst ds a lereszelt hfst r6sz6rjuk. Erre rijra rdtesztrnk
egy-egy nyers toj6st 6s lef[iszerezzik az
egeszet.L6bosba rakjuk, kevds vizet tcilhink a poharak al6, kidunsztoljuk fcid6
aiatt addig, arnig kemdny lesz a toj6s
teteje. Megv6rjuk, amig kihiii. Hidegen
vesziinkminden egyespoharat6s k6ssel
krirbev6guk. A tenyeriinkbe kiboritjuk a
tartalmht 6s lapit6n hosszan n6gybe
v6gjuk, majd t6laljuk. 16 6tv6gyat.
Rakott padlizs dn (vinete) elkdsz{tdse.
K6t darab padlizs6nt megh6mozunk,
folszeleteljiik karik6kra, lisztbe m6rtjuk,
6tsiitjiik. Piros paradicsomot forr6 vizben leh6mozunk 6s folszeleteliink. Egy
kevds 6rolt hrist hagym6szsirban megdinszteltinkbeizesitve.A16l kev6s zsirt
rakunk, egy adag padlizs6nt, paradicsomot, egy adag 6rolt hirst. Ha nagyobb
adagravan sziiks6g akkor lehet m6g egy
adagot rakni mindkett6b6l. A tetej6re
toj 6st tesztink eg6szenftilverve, tejf<illel,
befddjiik 6s a siit6be tessziik.
Egy sikeres kocsonya elkdszftise

KOSSUTHLAJOS ES A
SZABADSAGHARC

keresztneve.4. Megcsillant6. 5. V6rtanfk
v{rosa. 6.Olasz vdros, ahovi Kossuth
emigrilt.7. Er6tlenedik.8. Vds. 9. K<it6sz6.
10.E2t,,e" ndlktiMl. Elemi r6szecske.12.
Az 1 8 4 8 - a s s z a b a d s 6 g h a r c1 6 o . 6 v Arra fele. 15. Bennfentes. 16. Kossuth
fordul6j6ra eml6kezve Kossuth Lajos
vall6si hovatartozSsa. 20. Bdkaporonty. 22.
6letutj6nak egyes mozzanatait idezziJk fel a
Magam. 24. Magyarorsz|gi szindsz Y.....
rejtvdnyben.
Imr e. 26. Mrilt idrij ele. 27. B ec6,zettllona. 29.
Guzsaly.31. Itt nyomtattdk ki a nemzeti
ViZSZINTES; 1. tfjri forr. Tal{lkoz6helye.
dalt. (nyomda). 33. Antonov repiil6g6pe.39.
6. Kossuth feles6g6nek keresztneve. i3.
Ismeretlen. 41. Id6s n6 megsz6lit6sa.42.
:,
Ad6m p6rja. 14. Betiit vet. 15. Zirda. 17.
Kezdopont. 43. Erdemjegyek.(rom). 47.
Felesdg. 18. Szolmiz6ci6shang. 19. 48-as
Becstiletes,beleval6.49. H6emelked6sevan.
tibornok. 21. Megkiildnbdztet6jel. 23.
50. Enek. 52. Hasit. 53. Zom (<tndlktil). 56.
Katonab€re.25.... Mikl6s, 6pit6sz.26....
Ezen a helyen.57. ... et moi (Fr). 59. Jeles
Turner(Am. dnekesn6).28. N6i becendv.30.
nap.62. Pet6fi tibornoka ... Jr6zsef.65. Sir.
... Armstrong (Am. rirhaj60. 32. Tlen phr1a.
66. ,,Kat6 n6ni"... J6zsef, magyarorszigi
34. Yezekl6. 35. Nemes 96z. 36. Misdre
szindsz. 68. Valaminek az ellendrt5ke. 69.
szolit. 37. R6szvdnyt6rsas6grciv. 38. Cig6ny
Kiejtett kettcis betti. 70. Cigarett|zik (Ndp.).
rom. 40. Fr. fdrfindv. 4lb. Kossuth
71.Fohisz.72. Awercs (rdv.).Ilka (I n61kul).
sziil6helye. 44. Kibogoz. 45. Pihen. 46.
76. yed. 77. Ciplsz szerszilm. 78. T61i
Munkahely. 48. ,,va" pirja. 49. Marxi .....
sporteszkciz.80b. Szem6lyesn6'rm6s.
tanok. 51. Szegecsrom. 52. Szorit6 (box).
MEGJEGYZES: A HOSSZU BS A
53. Csuk6dik. 54. Ki16t6sbahelyez6s. 55.
K6Z6TT
ROVID MAGANHANGZOK
Kossuth ravataloz6helye ..,.Mfzeum, 57.
NEM TETTL]NK KULONBSEGET!
Te rom. 58. Etelizesit6.60. Egdsz.61. Tuskds
tilat. 62. H6romsz6ki (Kov6szna) falu. 63.
Keszitette: KEMENES SANDOR
Tan (ap6n va116situ6nyza0.64. .... Temet6,
BALTNTBERNADETTE
Kossuth v6gs6 nyugv6helye.67. A biirtiinb6l szabaditott6k ki a forradalmrirok. 74.
Es6csatorna a hhzteton. 75. Brisul6. 79.
Tetej6re. 80. A "FIATAL MAGYARORSZAG' egyik vezet6je. 81. A ,,FIATAL
Szerkesztdk:
MAGYARORSZAG" csoportosulds misik
Szab6Kinmdr
vez6re.

A kocsony6nakval6t a mennyis6gt6l
friggetleniil este hideg vizbe tessziik.
Reggel 6tpucoljuk, tcibbszrirleforrhzzttk
6s iires fazdkba idgnentesen belerakjuk.
Feltoltjtik forr6 vizzel, addig, amig a
hirst 4 ujjnyival ellepi a viz. Tesziink
bele l-2 hagym6t, 2-3 shrgardpdt(murkot), 1 fej megpucolt fokhagymilt gdzbe
belekdtve, 1 dkg borsot, szintdn gdzbe
rakva, 6s s6t. A f<iv6shezsziiksdgesid6
6-8 6ra. Mikor megf6tt, akkor kicsontoljuk, a lev6t legal6bbk6tszer 6tsztirjiik,
a zsirjSt a tetej616l leszedjiik. T6ny6rba FUGGOLEGES: 1. Kossuth beosztiisa a
rakjuk a hirst 6s r6toltjiik a meleg levet. Batthy{ny kormdnyban.2. Csricsos.3. Az
A tetej6repaprik6t 6s 6rciltborsotsz6runk. els6 (forr.) magyar miniszterelniik
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Sz6csL6szl6
N6meth Szilveszter
A nyomdai munk6latok az Alutus Rt.
nyomd6bankdsziiltek

