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KARACSONYA
J6zusom, ism6t sztiletdsnapodat
tinnepeljtik,imm6r a 2oo8.-at.
R6g sziilett6l, de Te mindig fiata| vagy,
mert 6lland6anjelen vagy. A sziilet6snap
drdmiinnep, mert term6szetesaz, amikor
Oriiliink az tl 61etsziilet6s6nek.Halkan
srigom Jdzusom: a mi n6p0nk, mintha
nem 6ri.ilne az ij 6let sztiletdsdnek,
ktivetkezesk6ppnem is v6llalja. Es ez
nagyonterm6szetellenes.
Nem akarok iinnepront6 lenni, de
tudnod kell: nem mindenki ririil a Te
sztilet6sednek.Sajn6latosanez onnan ts
lemdrhet6, hogy elkezdtdk tulajdonitani
tinnepeidet. igy lett a:
HUSVETBOL
locsol6s tinnepe,
nyuszi iinnepe,tavaszOnnepe...
KARACSONYBOL - tdlifa iinnepe,
szereteti.innepe,aj6nd6koz6siinnepe. . .
Mi6rt van az l6zusom, hogy sokan nem
szeretnekT6ged?
Tal6n az6rt,mert:
.
szeretetet akarsz ds mi
gyril6lk<ldiink
.
bdkessdgetakarsz-6s mi harcolunk
.
egys6getarasz- 6s mi sz6thirzunk
.
erkcllcsOs 6letet akarsz- 6s mi
erkdlcsi fert6ben akarunk 61ni.
.
Vagyis nem szeretjiik azt, hogy
Vagyis

megmondodnekiink: mi a helyes 6s
mi nem.
. J6zusom, nem csak iinnepront6
dolgokat, hanem kellemes hireket
is mondanom kell Neked:
nagyon sokan v6rjuk sziiletdsed
tinnepdt 6s driil{ink
Neked.
Tudnod kell azt is, hogy sztilet6sed
iinnepe sz6munkra nem a t61ifa,
nem a szeretet ds aj6nd6koz6s
iinnepe, hanem ELS6SORBAN
Megv6lt6nk sziiletdsdnek napja,
Isten szeretet6neklegnyilv6nval6bb
megjelenit6se.MASODLAGOSAN
helyet
kap
iinnepl6seden a
kar6csonyfa,a szeretetkifejez6se6s
az ajSnd5kozis is.
, Az egyszerii p6sztorok hit6vel
j5szolod
t6rdeliink
betlehemi
f616 6s arra k6ri.ink, hogy t6rj be
a szereteteddel, b6kes6geddel,
cirdmdddel sziveinkbe 6s minden
ember sziv6beis.
KEGYELEMTELJES
KARACSONYI UNNEPEKET ES
BOLDOG UJ fVET KIVANOK
2oo8 KARACSONYAN
F'ARKAS ANPAN
Pl6binos

)
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p6pai nuncius. Csikszentdomokostegy
negyventagir hivatalos kiilddttsdg k6pviselte, krizrjttiik az irj ptispdk ddesanyja
6s 6desapja.A sors tgy hozta, hogy 6ppen akkor halt meg XI. Piusz p6pa, amit
a nuncius a szertartdsel6tt ielentettbe a
jeienlev6knek.

Utols6 kdrlevel6t l98o m6jus l5-6n
rntdzte papjaihoz 6s az eg€szerddlyi katolikus hiv6 kdzrjss6ghez,amelybena hit
6pol6s6thangsirlyozta,s k6rte a sziil6ket ds papjait, hogy j6l v6ss6kbe a fiatal nemzeddk6rtelmebea hit igazsdgait.
Bricsriz6ul k6r6ssel fordult hozz|juk: ,,
Ett6l ftiggetlenril azonbanlezajlott a tiszteljetek 6s szeressetekminden emszentelds.majd M6rton Aron 6ld6sosz- bert, els6sorban azokat, akikkel egyiitt
t6sra k6rbe ment a templomban. Elindu- 6ltek...irgy fogjuk megtal6lni az egyetl6sa el6tt 6desanyja6s 6desapjahozzijS- 6rt6st ds igazi bdkess6get,ha 6szintdk
rultak 6s megcs6kolt6k felszentelt kezdt. vagyunk egym6shoz,nem fel0nk egyA piispdk is 6desanyj6hozhajolt, meg- m6st6l 6s kdicscinOsensegitjtik egym6st
cs6kolta kez6t, majd 6desapjStis meg- 6letfeladatainkteljesit6s6ben."
cs6kolta.Tov6bbi6ld6soszt6sra
kiment a
N6h6ny h6nappal k6s6bb, l98o
templom kapuj6n,piispdki 6ld6sIadvaaz szeptember29-6nd6lel6tt 9 6rakor szenutcSnrekedt tcimegre,a kincsesv6rosra, veddsekkcizepette6let6nek84. dvdbena
eg6szErd6lyre.
piisp<iki szekhazbanhaltmeg. A gyula-v
A
szertart6sok
befejezt6vel
plea
feh6rv6ri egyh|zmegye v6d6szentj6nek
Az iden, Kar6csony el6estejdnlesz
bhni|n
folytat6dott
az
iinneps6g,
ahol
iinnep6n,
Szent Mih6ly napj6n sz6litotta
HETVEN 6ve, hogy Erd6ly egyhSzmegydje, a katolikuss6g, de az egeszsze- az irj piispdk besz6detintlzett a jelenl6- 6t Isten mag6hoz.
A temet6si szertart6sokt6ber 4-6n
kely ndp is egy 6rtdkesaj6nd6kotkapott. v6khriz 6s tribbek kcizcitta kdvetkez6ket
mondotta:
...
Minden
k[zd6
emberben
,,
tizenegy
6rakorkezd6ddtt.A gy6szmis6t
1938december24-en d6lben a Vatik6ni
testv6remet
akarom
l6tni
6s
amennyire
L6kai L6szl6 biboros pontifi k6lta. Bgyiitt
R6di6 tudom6s|ra hozta hallgat6inak,
hogy XL Piusz P6pa MARTON ARON segitsdgiikretudok lenni, leszek 6s ter- mis6zett vele Erd6ly rij piispOke,Dr. Jaakkori kolozsvdri pl6b6nost nevezte ki hijket v6llaimra venni igyekszem. Papja- kab Antal, aki a temet6si szertart6st6s
im munk6ss6gukatajiinlott6k fel, enge- egyben a bircsirbesz6detis elmondta.
Erddly piispcik6nek.
Ez a hir bar6tai, kort6rsai szerint delmessdgetig6rtek, amelyre sztiks6gis Kihiilt test6ta sz6kesegyh6zkript6jdban
nem volt ktilcinosebbenmeglep6.Az volt l e s z .h o gy i genybevegyek...H a az U ri s- helyezt6k6rdk nyugalomra.
Beszddei,ir6sai, bdrma ftjai mindaz 6ltal6nss velem6nyiik, hogy MSrton tenazt akarta,hogy eztanehlz terhet6n
vegyem
a
viilamra,
m6t61
kezdve
zrigomind
bizonysdgt6tel gazdagegy6nisdg6Aron ienne Majl6th piispdk, llletve az
16d6s
n6lkiil
hordozom
azt,
lelkiismerere
6s 6letfi1oz6fi6j6ra.
Piisp6ki kinevez66t kcivet6,de csak prir h6napig tev6kenyennek az isteni senek hetvenedik, hal6l6nak 28. Evforked6 Vorbuchner piisprik - aki piispdki tesen engedelmeskedem
kinevezdseut6n hamarosanelhunyt- leg- parancsnak, a gondok e161nem futok dul6j6n m6lt6s6ggal eml6kezztink nagy
alkalmasabb ut6da. Ez a kiv6ns6guk tel- meg. Amit Isten keresztkdnt v6llamra ptispdkiinkre azzal a rem6nnyel, hogy lr'
jestilt r6vid id6n beliil, amikor tudom6- rakott, ha vdrz6 tdrdekkel is, vinni aka- im6inkat Isten meghallgatja 6s miel6bb
rom, vinni fogom. K6rem papt6rsaimat, a szentekkriz6 emeli.
sukrajutott a szentsz6kibejelent6s.
engema golgotdsriton..."
Nagy piisprikiink kinevez6s6tErddly kclvessenek
Megeml6kezestnkkel
nem sz6nd6N6meth Szilveszter
magyars6gaosztatlandrrimmel fogadta,
kunk
nagy
piispdktink
val6ban
golgot6s
ForrdLs:
P. Sz6kc Jdnos,Mrlrton Aron
ktildncisenpedig a sz6kelys6g,azonbelirl
is Csikszentdomokosn6pe, akik jogosan 6letirtj6t r6szletesenismertetni, hiszen
jelent meg r6la, de
biiszk6lkedtektelepiil6siikhirneves szii- sz6mtalanir6s, k6nyv
ldttjdre. Ezittal az akkori esem6nyeket nem is tisztirnk ezt megtenni, azonban
piispdki kinevezds6nek6s hal6l6nak 6vpr6b6ljuk rcividencisszefoglalni.
A ptispdkszentel6s
idej6t 1939febru- fordul6ja kapcsdn e n6h6ny sorral eml6inl2-€,retiztdk ki. M6rton Aron a szente- keziink meg n6hai f6p6sztorunkr6l.
Kciztudott, hogy a sokat szenvedett
l6s el6tt egy brass6iKolostorban8 napos
piispdk eg6szs6ge
m6rtir
az l97o-es6vek
lelkigyakorlatot tartott. A felszentel6st
v6gdn,
az
l98o-as
6vek
elejdn
egyre roma kolozsv6ri Szent Mih61y templomban
Iott.
Ezert
kdr6s6re
II.
J6nos
P6pa l98o
tartott6k, a venddgek szLzai lrkeztek
ptispdki
fiprilis
2-6n,
mrik0d6sdnek
42.
Kolozsv6rra. Tribb mint kdtszhz lelk6sz,
dv6ben
felmentette
az
egyhdzmegye
koregybdzi mdlt6s6g 6s vilSgi tekintdly vett
rdszt a szertart6son, kcizcittiik a P6pa mhnyzSsa al6l. Ut6da Dr. Jakab Antal
k6pviselet6benCassulo Andrea 6rsek, lett.
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Az ut6bbi id6ben egyre jobban l6thatjuk a fejl6d6s jeleit kOzsdgtinkben.
Ebbe a l6tv6nyoss6gbaszorosanilleszkedik bele az egyhilz keret6ben vdgzett
munka is, amely az egyhdzklz0ssdg,
vagyis a hivek 6rdekeit szolgiilja.
Dics6retes az a hozz66ll6s, amelyre
az egyhSzkilzs6gbenl6v6 int6zm6nyek,
ipari egys6gek,kisiparosok 6smag6nszem6lyek v6llalkoztak, hogy rdvid id6 alatt
rendbe tegydk az egyh|z tulajdon6ban
lev6 javak egy reszdt. A polg6rmesteri
hivatal, a karcfalvi ds jen6falvi kdzbirtokoss6gok, valamint a pl6b6nia hivatal
anyagihozzhjdrvles6nak kdsz6nhet6en a hivek
l6thatj5k azokat
a
v|ltozilsokat,
amelyek p6ld6u1
a
v6rtemplomban ds kcirny6kdn
vannak. Vegy0k
sorba mircil is van
sz62
Figyelembe vdve
a mtieml6kv6delmi
el6ir6sokat,
filtdsre
izz6testeket szereltek a
falra, megoldott6k a templomtorony 6s a vSrfal
villsit6s6t. Hasonloan latvanyosak ds hasznosak

a templomhoz felvezetl utak mentdn a
kis oszlopokra felszerelt vil6git6 testek
is, amelyekbiztons6gosabb6
teszik a scit6tbenval6 t6jdkoz6d6st.
A munk6latok 6rt6ke rneghaladja a
4oo milli6 r6gi lejt, amelyet a helyi tan6cs j6v6hagyds6val a polg6rmesteri hivatal fizetett ki. Kdzben irjra festett6k a
bejdrati kapukat 6s ajt6kat, elt6volitott6k
a r6gi k6lyh6t a templomb6l, leszerelt6k
az ablakok mell6 fel6llitott vask6m6nyeket 6s a kerit6sen beliil is pr6b6ltak
rdszbenrendet teremteni. lgaz, ez ut6bbi
esetdbenmdg sok a tennival6, sz0ks6g
van a hivek segits6gdre,de sajnosa tdlies
id6j6r6s miatt ezt a munk6t csak k6s6bb
lehet elvdgezni.Mindezek mellett sziiksdg volt a pldb6nia 6piilet6nek felirjit6s6ra is, mint ahogyan tettlk az el6deink.
A korabeli dokumentumokb6l kittinik.

a kds6bbiekben megsztinik az otthoni
lak6sb6l t6rt6n6 temet6s, amely amirgy
vetette fel 1836-ban,melyet a megyegyti- sem felel meg az egdszsdgiigyi szab6lyoknak. El6re l6tva ezt, akbzs5ghelyi
lds megalapozottnakl6tott.
A kdltsdgeket akkor is a hivek 611- tan6csa 6s a polg6rmesteri hivatal m6r
t6k, melynek nyom6n fel6piilt az ,,uj pa- kor6bban elkdszittette a ravataloz6 terrochi6lis h62", amelyet a k6s6bbiekben v6t, amely a k6t temet6 kOzdtti hegyoldatribbszcir felirjitot tak. Hason16 fehijit6st lon fog elhelyezkedni.
kellett v6gezni most is, a ny6r vdgdn,
Lhthat6, hogy a munkflatok elkezaz 6sz elejdn, hogy az 6pilet megfelel6 d6dtek 6s az idbj6r6st6l ftigg6en tud6llapotban maradjon az ut6kor szilmS- j6k csak az fpitkezdst folytatni. Ldv5n,
ra. A bels6 munk6latok kdzdtt szerepel hogy a ravatalozl meg6pit6sek0z6rdek,
a gipszkartonoz|s, glettolils, szalagpar- egyel6re a karcfalvi 6s jen6falvi kdzbirkettez6s, ftird6szoba fehijit6s, ajt6-ab- tokoss6g25o-25omilli6 rdgi lejjel j6rult
lak csere, valamint a pl6b6nia hivatal hozzh az 6piilet alapj6nak meg<int6sdhez.
mtiktid6sdhez sztiks6ges egyes britorok Termdszetesenaz egyh|z is hozzdjhrul
6s konyhafelszerel6sekv6sdrl6sa.Mind- saj6tbev6tel6b6l az 6pit6si kci'lts6gekhez,
azonban e sz6p
6s
kivitelez6sii
impoz6ns 6piilet
kdlts6ge tribb milli6rd r6gi lejt tesz
ki. Ehhez pedig
hiv6t61 vagy nem
hiv6t61 fiiggetleniil, el6bb-ut6bb
mindencsalSdnak
az anyagi hozz6j6rul6s6ra sziiks6g van, hiszen
halottainknak a
v6gtisztess6gkel16megad6saa keresztdnyi erk0lcs
kdteless6geikdzd
tartozik.
Amint a fentil6that6,
ekb<il
ak6rcsak minden
ezekhez a k6t kdzbirtokoss6g 100-100 csal6dn6l,irgy CsikNagyboldogasszony
milli6 rdgi lejjel j6rult hozz6, a pl6b6nia egyhilzklzslg nagy kOztis csalddj6ban is
hivatal pedig t6bb mint 100 milli6 r6gi sok m6g a teend6.
Ezt pedig azittlakfik, - a nagycsal6d
lejt kOlt0tt a berendez6sekmegv6s6rl6s6ra. Kds6 6sszel sor keriilt a csrir irjra fe- - anyagi hozzhj|rulilsa 6s kdzvetlen
dds6re,vagyis a r6gi cserepek6tforgat6- munk6ja n6lkol nem lehet megval6sitani.
s6ra 6s m5s apr6bb munk6kra apl6b6nia V6g0l is az egyh|zkbzsdget a benne
k0rny6k6n. Term6szetesenezeket kdz- 616 emberek a1kotj6k, teh6t minden
munk6ban vdgeztlk az emberek. A cse- l6tesitm6ny a kdzdss6g 6rdek6ben
repek 6tforgatflsilt l5-2o ember v6gezte, tdrtdnik. Sziiksdges teh6t, hogy az
de k6s6bb a gyermekek is besegitettek,a egyhdzi tan6cs tagjai -ak6rcsak el6deik
f0ld<jn adogatt6k egym6snak a leszedett az l7oo-as, az lSoo-as 6vekben- az
eddigiekn6l sokkal nagyobb m6rt6kben
cserepeket.
A tov6bbiaL'banrOviden sz6t kell ej- segits6ka mindenkori pl6b6nosmunk5j6t,
hozz|jdrulva ezilltal az egyhilzi kdz6ssdg
teniink az6pnl6 ravataloz6r6l is.
Az eur6pai el6ir6soknak megfelel6- gondjainakmegold6s6hoz.
en a kcizeljdv6ben minden nagyobb telepiildsen egy elkiiltinitett helyis6g kell
N. SZILVESZTER
legyen a szok6sos temetkezdsi szertarEz azt jelenti, hogy
t6sok elvdgz6sdhez.
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KARACSONY
Nekem a Kar6csony a szeretet
iinnep6thozzael.Kar6csohykorBetlehem
kis v6ros6bamegsztiletettJdzuska.N6gy
h6ttel Kar6csony el6tt adventi koszorirt
k6szittink, meggyrijtunk h6rom lila
gyertybt, mert az a btinb6nat szine.
Advent utols6 vas6rnapj5nmeggyirjtjuk
az utols6 gyertydt, a r6zsaszint, mert az
a boldogs6gszine. Boldogok vagyunk,
mert megsztiletetta Megv61t6.
( Magyari Apolka V.B. )

gondol arra, hogy a Kar6csony mi6rt
Kar6csony.. Vannak akik gondolnak
arra, hogy Kar6csonykor megsziiletik
Jdzus,de ezekaz id6sebbek.
Adventben yan az az id6, amikor a "
Szent csa16d"irtra indul. Ez trgy zajlik,
hogy hhzr6l h6zra jfirunk 6s minden
h6zba bevissziik a Szentcsal6dot.Ez egy
6r6t taft 6s im6dkoz6ssal telik el, bele
foglalja hogy M6ria milyen kdriilm6nyek
kOzdttsziilte meg a Kis J6zust.Szerintem
az Advent 6s a KarScsony mindenki
Szerintema Kar6csonyJ6zussztiletds6r6l szSm6raezt kellene,hogy jelentse.
s261.Ilyenkor a csal6d egytitt tinnepel. ( G6bor Lenke VIl. A. )
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Im6dkozunk.
Megaj6nddkozzuk
egym6stds 6rrimetszerziinkegym6snak. Szerintem Kar6csonykor arra van
Szerintemebb6l 6il a Kar6csony.
sziiks6ge minden embernek, hogy
(Bal|zs D6niel V.A. )
a csal6dja egyiitt legyen az tinnep
folyam6n. Lelki megtisztul6s6s szivb6l
Szerintem a Kar6csony nem az jdv6 aj6nd6koz6s. Ak6rmennyire kev6s
aj6nd6koz6sr6l, meg az 6dess6gekr6l az aj6nd6k, nem azt kell n6zni, hanem
sz6l, hanem a Jezus sziiletdsdr6l, a hogy honnan jdn. Sokan viszont azdrt
kar6csonyimisdr6l 6s az Adventr6l.
cirvendnek a Kar6csonynak, hogy
( SzekeresSzilveszter V.A. )
mennyi aj6nd6kot kapnak.
(KedvesTimea VII.A. )
Sokak szbmLra a Kar6csony az
aj6nd6koszt6sr6l sz6l. Vannak akik Kar6csonykor egyiitt van a csal6d,
irgy gondolkoznak, hogy egy dvbe egy Megaj6nd6kozzuk egymtst, mindenki
Kardcsony van 6s ezdrt arca gondolnak, cir0l.Ut6na asztalhoziiltink 6smegessztik
hogy mindent meg akarnak tenni annak az tinnepi vacsor6t,amivel anyum nagyon
6rdek6ben,hogy j6l teljen. P6ld6ulhitelre sokat dolgozott. A vacsoraut6n anyum6k
v6s6rolnak, aj|nddkoznak, de senki se elmennek az esti iinnepi mis6re. M6snap

reggel 6n 6s apum megyiink mis6re. A feln6ttek csakugy figyelnek,
Szerintema Kar6csonyegy nagyon sz6p Mintha semmit sem sejten6nek.
tinnep.
(Gidr6 M6nika VII. A)
Mindenki olyan vid6m,
Boldog mosoly ragyog arc6n,
A Kis J6zusmegsziiletik,
Minden ember drvendezik.
( Kov6csN6ra VII. B. )
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Kar6csonykor az emberek aj6nd6kot
adnak egym6snak 6s elmennek szent
mis6re,megn6zik a pdsztorj6t6kot.Ut6na
im6dkoznak. A kicsi gyermekek az oltSr
el6tt leiilnek a l6pcs6re ds izgalmasan
n6zik a p6sztorj6tdkot. a szentmise
Nekem a Kar6csony egy sz6p tinnep, v6g6velhazamennek.
aminek jelent6s6ge J6zus sziilet6sdben ( V i z i H u n o r V .B .)
rejlik. A Kar6csonyt minden embernek
fgy kellene vhrnia, hogy megtisztitsa Sz6momra a Kar6csony nemcsak az
lelkdt 6s adventiid6ben sokj6t csin61.
aj6nd6kr6l sz6l, hanem arr6l is, hogy az
( Both CsabaVII. A. )
emberekszeress6kegym6st6s tisztelj6k.
Bn a Kar6csonyra .igy pr6b6lok
A Kar6csonyegy vil6gtinnep6s ilyenkor felk6sztilni, hogy segitek anyumnak
minden ember megv|ltoztk egy picit, a siit6s- foz6sben, megpr6b6lok az
j6l viselkedni.
rem6lhet6legj6 ir6nyba 6s tesz egy pici emberekkel
j6t bar|tjdval vagy csal6dja tagjaival. ( GyengeSzid6niaVII.A. )
Nagyon j6 amikor zene mellett diszitjiik
a kar6csonyf6t, ezt megel6z6leg 6n Szerintem a Kardcsony egy nagyon
raktam bele a f6t a talpba, Ahogy sz6p tinnep. Nekem a legkedvesebb
mondjdk szeretekadni 6s kapni, b6r nem tinnepem. Kar6csony el6tt ndgy h6ttel
nagy dolgot, egy pici aj6nd6kot vesziink m6r k6sziil6dink az tinnepre. Ez az- az
anyu6knak. De 6k 0rvendnek neki, idlszak az Advent.Ilyenkor felkdsziiltink
jobban mint egy dritga ajhndeknak.Es testileg 6s lelkileg a Kar6csonyra.
Kar6csonyestej6 hangulatbantdltjiik ei Fizikailag rigy, hogy kitakaritjuk a lak6st,
az estet.
feldiszitjiik. Lelkileg pedig rigy, hogy
n6lint
SzaboicsVII. A. )
l
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Itt a Kar6csony
Mikul6s ut6n jdn a Kar6csony,
Ez olyan j6, rigy im6dom.
Elmegy a Mikul6s, j6n az angyal,
Sok aj6nd6kv6r hajnalban.
A gyerekek cirvendeznek,
Az aj6nddkot nezegeLv
e.

sokat im6dkozunk. tcibbet mint m6skor.
J,

En is igy kesziildkJ6zussziilet6sere.
( M6rtonKatinka V.A. )
'. c .'.t,,.
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V6lem6nyem szerint a Kar6csony
nagyon sz6p tinnep. En a Kar6csonyt
itgy veszem,mint a b6ke iinnep6t.
( Sinka Szid6niaV.A. )

A Kar6csony a legszentebb tinnep,
Krisztus
iinnepeljtik.
sziiletds6t
Kar6csony napj 6nazasszonyokf6znek, a
f6rfi ak a kar6csonyf6kattart6ba faragjhk,
majd egyiitt megrakj6k diszekkel'
cukork6kkal. Szent este elmennek a
gyerekek mis6re, ahol elszereplik a
p6sztorj6t6kot. Amikor hazajrinnek, a
fa al|berakjhk a szijrl6kaz aj6nd6kokat,
persze a gyerekek tudta ndlkiil. A
gyerekeknek azt mondj6k az aigyal
hozta. Sz6val nekiink gyerekeknek is ez
a legszebbiinnep.
( SzekeresArtfr V.A. )
Nekem a Kar6csony a szeretet tinnep6t
jelenti,
megaj|nddkozTuk
ilyenkor
egym6st. vagyis eljcin az angyal. En
a KardLcsonyraitgy kesziiltik, hogy
pr6bdlom a btlnre vezet6 utat elkeriiini,
j6rok templomba, meggy6nok.
( GyengeAnita VI. B. )

OVODAI ELoKESZUT,NTE AZ UNNEPRE
Az 6vod6sgyermek6letdbenm6r
VSlaszthat6s6got, gyermeki kdszitsdk
szfviiket
Jdzuska
jirtll<ban, a befogad6s6ra. Az 6vod6ban a
felszinre tdrnek az dnsztiksdgletek szabadsdgot a
amelynekismereteelengedhetetlent6mht, tartalmat, jdtsz6t6rsat, az
az 6von6ds sziil6 szhmhra,hiszen eszkdzdket,
a lefolydsidejdtillet6en,
az ovodfibant<iltott id6 er6teljesen mikor melyik tetszik jobban, s
befolyrlsolja a gyermek lelki ha rigy dont v6lthasson m6sra,
eg6szsdg6t,
szemdlyisdgdnekmegtagadhat egyes felkdrdseket,
kapcsolatimrikdddst.
Kar6csonyi el<ikdsztiletekkor
szivesen tevdkenykedtek kisebb
csoportokba t6m6riilve,
igy
k6sziiltek a szalmadiszekb6lfizdtt mindennapos beszdlgetri kcirokcin
girlandok, a betlehemi ist6l6 a sz6moltakbe a j6 cselekedetekr6l,
a
Szentcsal6ddal, az angyalk6k szeretetkockahaszn6r6l.
cek avezeto
sokf6lesdge. J61 mtikodtek az t6rsasj6tdkokr6l,
el6rt sikerekrdl.
elh6rit6 mechanizmusok 6vodai
December l2-en
ddlut6n,
fejl6ddsdt, a lezajlott tdrtdndseket alkalmazbsa:mesdk dr amatiz6l6sa, az 6von<1k mentolkozciss6gea
az 6von6 tar tja kezeben.
Betlehemesszerepj6t6koktanul6sa, karcfalvi 6vod6banszerveztemeg
Gyakran
hallani
agg6d6 az 6br6zol6sgyakorlati alkalmazbsa az rinismeretitr6ninget,mely aktiv
sztil6ket,
hogy
gyermekeik rdvdn sziilettek a szivet. lelket mrihelymunk6val
folytat6dott.
bev6lnak-e, boldogulnak-e az gyonydrkridtet6,
6rdekes Kar6csonyi aj6nddkaink egy6vod6ban,majd a feln<ittvil6gban? gyermekrajzok: a kdpzeletbeli egy mintamodell6t k6szitetttik
Mit drttink boldogul6son?-valamitalillkozds az angyalokkal, a el,
didaktikai
eszklzthrunkat
olyasmit kibirom-e dnmagamat, kir6lyok ds p6sztorok l6togat6sa gazdagitottuk.Orom ds eldgedetts
dg
pajt6saimat,
a
Szent
az
csal6dn6l,
a
babakonyh6n
tdltdtt
el arra gondoiva, hogy
iskol6ban
di6kt6rsaimat,
sikertilt igazimegydnit,szemdlyeset
tanhraimat, elkdsztiltek az adventi dtelek.
majd felnrittkorban el tudom-e
A sziil6kkel szervezett nyilt ldtrehozni. ami csak tolunk
jellemez,
viselni gyermekeimet, f6rjemet, foglalkozrison meghitt l6gkctrben szhrmazhat minket
feles6gemet,
gyermekekkel
mondott6k
el
rokonaimat,
egytitt, ezdrt becsesebb a legdrdgilbb
szomsz6daimat
mire figyelnekjobbanaz adventben, kdsztermdkndl
stb.
is.
VEnnek
az
Az iinnep legszebbpillanatait
adventnek milyen hib6k elhhrit6;sdt v6lalt6k
alapgondolata volt:
,,Hogyan fel kdzdsen, hogy mdlt6kdppen dlhetjiik meg, a vdrakozils ideje
juttathatjuk hozzh gyermekeinket
a boldogul6shoz?"-ha megadjuk
gyermekeinknek testi ds lelki
6rtelemben azt az
lrzelmi
biztons6gotamit csak az emberi
kapcsolatok a testi drintdsben,
lelki odafordulSsban, verbSlis
kommunik6ci6ban
kifejez6d6
kapcsolatok tudnak megadni.
?r{{aE A}r'\&h*'r,i,
li ,
Ovod6nk munkakozdss6ge a':;a
dsszpontositott, hogy mit kfv6n
az 6vod6s 6s mit nyrijthat az
6von6 annak drdek6ben, hogy
kreativan
tev6kenykedjen, s
ez6,ltal szemdlyisdge sokoldahian
fejl6djdn.
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gyorsan 6s hasznosantelik, ha
magunk kdszitji.ik az aj6nddkok
ndh6ny
kiilonleges
darabjfit
kar6csonyra.
Engedjiikkibontakozni
a mindannyiunkbanott rejki alkot6
szellemet, mdlys6ges szeretetet.
S ehhez mdg adj szep szot, adj
6x.{ ti{

mosolyt,
adj
javaidb6l,id6db6l!
Ne
v6rj
viszonz6st! Oriilj,
hogy j6t tehett6l!
,,...akinek lelkdben
szep az 6nek, csak
az hallja a m6sok
6nek6tis szdpnek."
K6zsdgiinkminden
tagj6nak
szivbol
kiv6nom, legfdbb
tdrekvdse legyen a
szeretet.
Aldott, b6k6s
Kardcsonyt
kivdnok.
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Rcividesenrsm6t eitelik egy esztend6, amely orszdgszerteb6velkedett esem6nyekben.Krizs6giink sem kivdtel ez
al6l, mondhatni, mozgalmas volt az 6v
minden napja. Ezek koziil nekiink, k6zs6gvezet1knek tal6n a legjelent6sebb
esemdnya ny6ron megtarrott helyhat6s6gi v6laszt6svolt, amikor teleptil6siink
lak6i bizalmat szavaztakaz RMDSZ iekiltieinek.

Ennek tudat6ban a megv6lasztott
helyi tan6cs a polg6rmesteri hivatallal
egyiitt folytatta az el6z6 6vekbenelkezdett mtrnk6t, 6s rijabb p6ly6zatok 6tj6n
pr6b6ltunk hozzdjLrulni krizs6giink fej Irjddsdhez.Ilyen vonatkozisbanemlit6st
6rdemel p6ld6ul a csatornah6l6zatki6pit6s6nekfolytatat6sa,ameiy mondhatni,
9o szizalekba megval6sult. KcivetkezIk az iiiepit6 rendszer megval6sit6sa,
amelynek pdnzngyi fedezetdreaz el6z6
kormiiny ig6retet tett. Ennek kivitelez6s6n6l azonban bizonyos v61toz6s.elkepzeldsvan, ugyanis Eur6pai Uni6s
norm6knak megfelel6en a felcsiki falvak rdszdreegy nagyobb m6ret[i, kcizds

tilepit6 eikdszitdsdtszorgalmazz|k.
vezett z6ld dvezet kialakit6sSra ir6nyul6
Befejeztrik az t$ piac kialakit6s6t, amit p6ly6zat megnyerds6t6s ennek p6nziigyi
Nagyboldogasszonyel6est6j6n az or- fedez6s6tstb. Vdgiil, de nem utols6sorsz6gos ds megyei RMDSZ k6pvisel6k ban megemlitendma helyi civil szervejelenldtdben avattunk fel. Hasonl6an, zetekkelva16j 6 egyiittmrikdd6sr.
ekkor fejez6ddtt be az Als6 vasirt utca
A Csorg6 Fiatalok Szervezet6vel
rendezdse,ami miatt bizony nagyon sok kcizdsensikeriilt felirjitanunk a Nagylojogos bir6latot kaptunk elk6szit6see16tt ki, illetve a Porgyosi borvizforr6sokat.
6s ut6nais.
H6la B6lint Zolt|n k6ntornak 6s t6moSajnos,sok mulaszt6st6rt6nt a kivi- gat6inknak, a Bityk6 zeneegyesiilet61telez6 6s az aszfahozhstelv511al6c6gek tal mtikridtetett gyerek-firv6szenekar is
rdszdr6l, mulaszt6s, amely taliin m6g nagyszerfien mrik<jdik, nemktil0nben a
most is megl6tszik az elvdgzett munka Hargita Karcfalva Sportegyesiilet futmin6s6gdn. Az 6v foiyam6n tcirt6nt a ballcsapata.Meg szeretndm emliteni a
karcfalvi iskola 6piileteinek kiils6 6s bel- Rem6nysug6r nyugdijas klub tevdkenys6javit6sa,irj ajt6k 6s ablakokbeszerel6- s6g6tis, hisz sz6mos6rt6kesprogramot
se,valamint az orvosi rendel6knekhelyet szervezteka nyugdijasokszSmhra.16 az
ad6 6piilet kiils6 meszel6se.Folytar6dik egyr"ittmfikodds a kcizbirtokoss6gokkal,
a tornateremelk6szit6se,a bels6munkd- valamint a kozsdgdsszesint6zrn6ny6vel,
iatok most, t6len is folynak, rem6ljtik, az mert csapatmunkan6lkiil nem fejlesztfj 6v els6 h6napjaibanbefejezika kivite- hetjiik hatdkonyankcizsdgiinket.
lez6k 6s |tadjik rendeltetds6nek.
Mindezeket l6tva, bizonydra felveEbben az 6vben tcirtdnt a karcfalvi kul- t6dik egyesek rdsz6r6l a k6rd6s, hogy
ttnhdz ds a kdzpontban l6v6 r6gi k6zs6g- honnan ennyi penz, rnib6l lehet ezeket
hdzatet6zetenek irjra fdddse. Ez ut6bbi- a munk6latokat kifizetni? Minek pont
n6l jelenleg is a bels6munk6latokatv6g- erre kdlteni, nem volna jobb a p6nzt m6s
zik, ahol egy kcizdss6gihhzatalakitanak celrahaszniini? Nos, erre szigorir szab6ki, az emeletirdszenvend6gszobdkkal
ds lyok vannak 6s megnyugt atom v|lasztonagyteremmel, ahol kiildnfele szakel6- inkat, hogy a fentiek nagy r6szdnekkiad6sokat,koncerteketlehetmajd tartani. fi zetdse kimondottan c6lir6nyir pily 6zaA megval6sit6sok kciz6 soroln6m tok irtj6n tcirtdnik, vagyis eur6pai uni6s
mdg a hokip|lya tetozeti elemeinek fel- p6nza1apokb6l,a korm6ny ds a megyei
szerelds6t,
a templomirj ftitdsi rendszer6t tan6csSital erre a c6lra adott p6nzekb61
6s kdrny6k6nek megvil6git|sdt, a rav ata- eszkcizdljtik. Mindezek t6bb tiz, vagy
1oz6 6pit6s6nek elindit6s6t, a Sz1kasz6 sz6z mllli|rd lejt tesznek ki, amelyek
foly6 partv6delmimunk6latainakbefeje- megszerz6s6bensegitsdgtinkre voltak
z6sdt,a mezei 6s erdei utak rdszbeniia- a megyei ds a parlamenti k6pvisel6ink,
vitds6t,a kcizs6gkozpontban
egy irjra ter- akiknek ezttton is kdszcincimtdmogat|sukat. Sajnos azonban,az irj korm6nyb6l
az RMDSZ k6pvisel6ikimaradtak, ezdrt
az elkovetkez6kben sokkal nehezebb
lesz p6nzforr6sokat szerezni. K6zeledvdn 6v v6ge, kiv6nok mindenkinek er6t,
eg6szs6get ds kitart6st az elk6vetkez6
neh6zesztend6ben.
Kellemes Karicsonyi
boldog Uj Evet.

iinnepeket 6s

GABOR TIBOR Potg6rmester

VALTOZASOK AZ NCNSZ-

sncsrzrosirAsrRENDSZERBEN

Azok a terhesn6k, akik azel6tt nem ramunk, amelyre majd mindenki id6t
voltak biztositottak, a terhessdg alatt szakitott. Augtrsztus l1-6n temet6 takavalamint sztil6s ut6n a gyerekneveldsi rit6st v6gezti.ink,Boldogasszonytinneid6szakban I a gyerek 2 6ves kor|ig I pen az rijonnan l6tesitett piac 6tad6sakor
pedig a
szintdn biztositottak. A munka n6lktili l6pt0nk fel 6s 6nekeltnnk,23-5n
nemzetkdzi lovasverseny alkalm6val a
seg6lyen16v6ka segdly id6tartama alatt
Madicsa ftird6n rendezett f6z6versenyen
szintdn biztositottak, amit az e c6lra
vettiink r6szt. Nyugdijas szak6csaink
szolg6l6igazol6sukkaligazolnak.
-Bir6 Erzs6bet,Bir6 S6ndor,Er6s M6A 41612001 tdrv6ny 6rtelmdben ria- foztjlt szivesen k6stolt6k m6sok is,
a szoci6lis seg6lyben rdszesiil6k a de az alapitvdny tagjai sem maradtak ki
Polg6rmesteri Hivatal 6ltal kibocs6jtott az 6tkezdsbt5l,megemlitve azt is, hogy a
igazol|s alapjdn biztositva mivoltukat. csoportos 6nekl6sb6l is kivettiik rdsziintraktor
Mdg van p6r kategoria, letart6ztatottak, ket. Hazafel6 t0bbs6gi.ink
"gy
ktilfdldiek
stb., amelyek tov6bbi ut6nftit6n 6nekelte ki mag6t mindaddig,
6rtelmez6sdtnem tartom sziiksdgesnek. amig egyenkdnt haza nem 6rttink. PerMindezen iratok felmutat6s6val, a sze,aj6 kedvhezegy kis it6ka is kellett,
lett volna j6l
Biztosit6 H6z szemllyre s2616igazol6st hisz e n6lktil lehetetlen
6rezni magunkat.
fog kibocs6jtani / adeverintade asigurat/
Okt6berben folytattuk az imm6r hagyo13 karakterrel, de arr6l majd a megfelel6
m6nyoss6 v6lt kir6ndul6st, ismdt az erid6ben.
d6n tal6ltuk magunkat, majd november
Addig is ezirton k6rem akinek 23-6n Katalin-b6lt szerveztiink, ahol
nem tiszta a helyzete, menjen el a mintegy 5o-en vettiink r6szt 6s majdnem
csalddorvos6hoz 6s besz6ljdk meg reggelig mirlattunk, p6ld6t mutatva ezzel
vele a tennival6kat. Ameddig ezek az ifiaknak, hogy 6k is k<ivessenek
benaz igazol6sok eik6sziilnek, addig a niinket.
szem6lyi, keresztlev6l, fi zet6si igazolls, Csoportos tev6kenys6gtinketmost, Kanyugdijszelv6ny,a fenti tcirv6nyekalapj6n r6csonykor zdrjl;k, amikor 26 -6n a nagykibocs6jtott igazol6sok felmutat6sa misdn Er6ss Lhszl6 nyugalmazott k6ntor
eg6szs6giigyi vezet6s6vel egyhilzi dnekekkel kOszdntminden
k0telez6
jtik J6zussztilet6s6t,majd egy-egy poh6r
int6zm6nyben, mert ennek hi6nyiban
p6link6val bricsriztatjuk az O6v et.
fizet6 betegneknyilv6nul a paciens.
AzUj Ev alkalm6b6l az alapitvfiny minden tagja tisztelettel koszcintia kdzs6gben 616tribbi nyugdijast, valamint atisztDr. WaczelAttila f6orvos s6gvisel6ket,hogy az elkcivetkez6kbenis
segitsdkcsoportostev6kenysdgiinket.
A REMENYSUGARNYUGDI- Bartalis Irdn

Nemrdg rcivid hirben sz6moltak
be a m6di6ban, hogy november 1-t6l
6rv6ny6t veszti az egdszs6gbiztosit6si
a
kfutya,
kdnyvecske,
amellyel
csal6dorvoshozvoltak iratkozva. Mi 6ll
ennek h6tterdben, azt ez alkaiommal
szeretn6m megmagyarhzni. Ez 6v
okt6ber 2-6n megjelent az Orsz6gos/
Nemzeti/Biztosit6si H6z 754-es szhmu
rendelete amely kieg6szit6s6t k6pezi a
95/2006-oseg6szs6giigyireformr6l sz6l6
ttirv6nynek, amely rij alapokra helyezi a
biztositott st6tust.
El6szciris azt kell megdrteni, hogy
a fenti trirv6ny 6rtelm6ben minden
biztositott szem6lynek a tdrv6ny
6ltal meg6llapitott dsszeggel hozzd
kell j6ruljon a biztosit6s6hoz. Ezt a
hozz|jdrul|st egyes esetekben az 6llam
felv6llalja, amit akOvetkez6kbenfel fogok
sorolni. igy a 0-18 6v kdzcitti gyerekek
biztosit6s6t,ingyenes ell6t6s5taz Sllam
biztositja, igazol6 iratk6nt keresztlev6l,
szemlly azonoss6gi igazol v 6ny szolg6l.
A
ifiak
18-26 dv
kdzdtti
szem6lyazonoss6gi igazolv6ny, di6k
vagy
egyetemista igazolvilny
6s
jdvedelmet
adbzhat6
igazol6 vagy
tagad6 tgazolils dOnti el a biztosit6si
st6tust.H6zastiirsak,ahol csak az egyik
f6lt6l vonj6k vagy fizeti a biztosit6st, a
m6sik fel be kell mutassa a h6zast6rs
fizet6si igazol6s6t, nyugdijszelvdnydt, a JAS ALAPITVANY MUNKAh|zassdgi bizonyitvdnyt valamint egy
ad6hivatal 6ltal kibocs6jtott igazol6st
Annak ellen6re, hogy az alapitv6ny hiarr6l, hogy nincs ad6zhat6jcivedelme.
vatalos megalakul6saez 6v {ryrlIishra teA 118/90, a 44194, 30912002 het6, az dsszetartoz6s,az egymds ir|nti
valamint
a
341/2004 tcirvdnyek, tisztelet 6s ragaszkoddsm6r az 6v elejdn
amely a hadirokkantak hozzdtattoz6i, 6sszehozottbenniinket.
politikai
Ulddzdttek,
1950-1961 igy tdrt6nt, hogy a hrisv6ti b<ijt el6tt egy
kdzotti
munkaszolg6latos katon6k, napontal6lkoztunk, 6s kosarasb6lt szervalamint
az
1989-es forradalom vezttink. A tavaszt is fiatalos lendtilettel
m6rtirjai,
hozzbtartoz6i, sebestiltjei v6rtuk, igy m6jusban egy erdei kir6ndujtiliusban Sinaian
stb. igazolv6nyok, szem6lyi igazolvilny, l6st szervezttink,majd
j6rtunk,
ahol felejta Peles-kast6lyban
valamint az adilhivatal 6ltal kibocs6jtott
rdsze
a kcizel 5o
hetetlen 6lm6nyben volt
jcivedelemr6l,
igazolils
ad6zhat6
tagir t6rsas6gnak.
nyugdijr6l vagy m6s jdvedelemr6l.
A ny6r sem telt el t6tlentil, mindenki
Ugyancsak biztositottak azok a otthon dolgozott, segitett a fiataloknak
vele sztiletett vagy szerzett rokkantak a mezigazdas6gi munk6kban, de a k6/ akik a szakbizotts6gok lkomiszi6/ zds egytittl6tr6l sem feledkeztiink meg.
z6r6jelent6s6velrendelkeznek.
Ez6rt is volt zsirfolt az augusztusi prog-
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Altal6ban 3h6napds 1 6v krizdtt mozog a lappangrisiid6, de megtdrt6nt m6r,
hogy l0 s6t 18 6v eltelt6velveszettmeg
valaki, ugyanis a terjed6ssebess6ge
is
befolySsol6t6nyez6.Mikcizbena virus az
agy fele halad, ,,meg611hat"
6s 6vek mirlva ism6t,,ritnakindulhat".
MILYEN SORRENDBENTERJESZTIK

menekril), macskakdnt simul az emberhez. Tehht ha ilyen r6k6val talillkoznhnk,
Egy, a krizponti,idegrendszert6rint6
siirg6senforduljunk orvoshoz 6s azonnal
virusr6l van sz6, ami a fertSzdtt Sllatny|jelensiik az 6llatorvosnak.
l6val'terjed 6s s6rtil6sekritj6n (harap6s,
MILYEN EGY VESZETT EB?
karmol6s) jut az ember vagy m6s 6llat
Viselked6se teljesen megv6ltozik,
szervezet6be.A sebt6l az idegsejtekhez
depresszi6s,f6l6nk lesz, brijk6l, majd
kdt6dve v5ndorol a k<izponti idegrendagresszivvd v6lik, szokatlan tdrgyaszerig, majd a ny6lmirigyekbejut,
kat harap, eszik (k6,fayas),
ahol szaporod6safolytat6dik. Ezzel
olyan er6vel ragadva meg 6ket,
magyarilzhat6, hogy harap5s ritj6n
hogy fogai kihullanak,6llkapcsa
terjed. Ha az 6llat (macska) a tapeltcirhet,sz6jiirege
lesz
s6rii16sekkel
pancs6ta szhjfihozviszi, a kOrmei
tele,mikcizben fogait vicsoritja,
fert6zdtt ny6llal 6rintkeznek, igy
szokatlan nyril6s ny6la folyik amit
karmoliissal a s6rtl6sbe iut a virus.
lenyelni k6ptelen. Szemeit megfiMIERT VAN AZ, HOGY HA
gyelve kancsals6gatrinik szembe.
VALAKIT
MEGHARAP
EGY
K6borl5si v6gy 6bred fel benne,
(MACSKA) AKKOR
KUTYA
elhagyja az udvart, ritkdzben pedig
AZ ALLATOT 14 NAPIG MEG6llatokat, emberekett6madhatmeg, v
FIGYELES ALATT KELL TARgazdijSt nem ismeri fel, a nevdre
TANI? Ha a ,.brincis" 6llat ezalatt
nem reag6l. A v6gs6 st6diumban
elpusztul, filggetleniil att6l, hogy
1696- majd lfgzoizmai b6nul6sfval
aut6 iiti el vagy bSrmi m5s betegelpusztul (a tiinetek megjelen6s6t6l
sdg akozza haliiSt, veszettnek kell nyil- A V{RUST AZ ALLATOK? A leggya- kb.5-7nap alatt.;.
v6nitani, es az Sltalamegharapottembert koribb terjesztlk a r6kik, majd kuty6k,
Az embern6l a betegs6gnyugtalanaz ilyenkor kcjtelez6 oltdsi eljdr6soknak macsk6k,marh6k, sertdsek,lovak 6s ju- s6ggal, izomr6ng6ssal,remegdsselkezkell al6vetni. A veszett 6llat ny6la 5-10 hok, ez ut6bbi n6h5ny eset6benl6nyege- d6dik, a lehangolts6gcsapong6j6kedwel
nappal a ttnetek megjelen6seel6tt m6r senritkdbban fordul e16az elsoh6rommal v6ltakozik.F6nyerz6kenys6g
jelentkezik,
tar talmazhatv irust. A biztons6gkedv66rt szemben.
hidrof6birlja egyre fokoz6dik, mignen
erre r6adnak 4 napot igy Iesz 14 napos a Sajnosfel6nk m6g nem igaz6n elterjedt mir a viz l|tvStyira is nyel6si gorcscit
karant6n.A beoltatlan kuty6k gazd|it pe- a macsk6k veszettsdgelleni vdd6oltiisa, kap. Vdgiil a dtihdngdsfullad6sbatorkoldig a tdrv6ny btnteti,hisz ez az egyed:d,lrb6r sokkal val6szinribb,hogy elsdtrilnak lik al|,gzoizmok gdrcsemiatt, majd azok
olt6s ami kuty6k,macsk6keset6nk6teie- ahint6l6s a mez<lnveszettr6kiikkal cim- b6nul6saut6n bekcivetkezika szcirnyriha26.
bordlnak,mtnt az, hogy a r6ka ,,l6togatja t6l.
MENNYI A VESZETTSEG LAP- meg" szegenymegkdtdtt kuty6nkat. Nem
A tiinetek megjelen6se rigy emberPANGASI IDETE?AZAZ A HARAPAS- vdletlentl irtam, hogy,,meglStogatja", n6l, mint SIlatnii a biztos hal6lt jelenti,
TOL SZAMiTVA MIKOR VESZHET hisz 6rdekes,ahogyan a betegs6ga r6kiy ez6rt nem 6rdemes kock6ztatni, legapMEG AZ EMBER?E k6rd6smegv6laszo- ndl megnyilv6nul.
r6bb harap6snSl, karmol6sn6l orvoshoz vl
l6s6banfontos szerepetj6tszik a harap6s
Az egy6bk6ntfdl6nk 611at
b6tor,bar6t- kell fordulni.
helye,hisz min6l k<izelebbvan a fejhez, s6goslesz,bes6trilazudvarra,bar6tkozik
Antal Lilla
ann6l hamarabbjut a virus az agyhoz.
a kutydval (akit6l norm6lis esetbenf6lve

A VESZETTSNCNOT,

TUDJA.E, HOGY
Az els6 mez6gazdas|gi szersz6m
az 6s6bot volt, vagyis egy kihegyezett
fadarab, ezzel 6sthk, azaz felpiszkd,lthk
a frildet, csak ut6na krivetkezett a kapa
(k6b6l, f6b6l, k6s6bbfemb6l).
A
damaszkuszi
acel
nem
Damaszkuszban, mint
az
ember
gondolnd, hanem Indidban kesztilt onnan import51t6k, a damaszkuszi
fegyverkov6csok pedig hires szdpmivii
fegyvereket
k6szitettek
bel6liik.
Innen sz6rmazlk a damaszkuszi ac6l,
damaszkuszipengeelnevezds.

Az riveget az 6kori Egyiptomban Kiilcinbs6g van a forraszt6s 6s a
i.e.
35oo-ban
mdr
haszn|lt|k, hegeszt6s kcizcitt. Forraszt6skor az
papirusztekercseket 6riztek i.ivegekben alapf6meket olvad6spontjukn6l kisebb
es diszt5rgyakat is k6szitettek bel6le. h6m6rsdkleten olvad6 6s veliik nem
Az iveggy|rt6s technik6j5t k6s6bb az azonosf6m kcizbeiktat6sdvalkd,tjiik <issze.
asszirok, grircigrik, fciniciaiak, r6maiak Hegeszt6skorazonbat kdt azonosjellegii
stb. vett6k 6t.
f6met egyesitiink, az 6rintkez6 feltiletek
megcimleszt6s6vel.
A legr6gibb, nem emberi ercivel
hajtott g6p a vizikerek volt.,Tcibb.mint
Hegeszt6skor v6d6pajzsot vagy
3ooo 6vvel ezel6ttKinSban,IndiSban6s szemtveget az er6s ultraibolya-sug6rz6s
Egyiptombancintclz6s
cdljiirakeszriltekaz ellen haszn6lunk, amely ezek n6lkiil
elsci vizikerekek. Eur6pSbanval6szini a ktit6hdrtya gyullad6st okozna. Ezen kivi.il
r6maiak haszn6ltak el6szdr vizikereket a szikr6k ellen is v6denek.
krirtilbehil ketezer6vvel ezel6tt.
A vas vil6gtermel6s6nek mintegy
negyedr6sze megy tcinkre dvente a
A karbur6tortB6nki Don6t6sCsonka rozsd6sod6skrivetkezt6ben.
J6nostal6ltafel 1894-ben.
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ADVENTI GONDOLATTOREDEK
A vil6gbanminden csodSlatos,
annakpuszta16teis. D6resdgrangsorolni,hogy mi csod6latosabb,
vagy
kev6sbeaz. Egyik-m6sik szemldlcinek
m6s ds m6sjelent, kisebbvagy nagyobbmdrt6kbencsod6latosat.
Amegsz6llott termdszetfigyel6t,
termdszetrajong6t
lebilincseli amegszlllrdultvizrideg, szinteijeszt6en
fegyelmezeff,vdgtelenformavil6ga.
Ha most adventbenr6figyeltink a rideg anyagbanform6t olt6 drtelemre,felfedezhetjiik a mogotte mrikcid6
NagyAlkot6t.
Macalik Ern6

Reggel

Akrobatdk

M6zesa puszt6ban
Csend

Kettrit jobbra - kett6t balra

Ahov6 az emberikdzbeteszi alilbdt

VALoGAToTT NEvETESEK
SZUL6FOLD-CSOMAGOK FELCSIKON
Mikul6s-nap telt6n egy elk6sett,
m6snaposMikul6s s6ntik6ltFelcsiksz6kely falvai kdzdtt,j6kora zs6kot cipelvdn
a h6thn. Mondanunk sem kell, a s6nta.
m6snaposMikulds a rideg, t6lies id6ben
kissd ny6riasnak ttint, de a felcsiki venddgszeretet szivdlyesen fogadta. Sokan
forr6 levesselkin6ltrik.
Az elk6sett Mikul6snak kett6s 6llampolg6rs6gavolt, ezdrt felv6ltva hol a
Magyar Himnuszt, hol a Szdkely Himnuszt dnekelgette.A felcsikiaknak egyik
szemiik sirt, a m6sik meg nevetett. A
p6lMikul6s mindenkinek egy-egy csomagot adott 6t, melyeken nagy bettikkel
ez 6llt: SzUl6f0ld-csomag.
Sz6ban forg6 Mikul6s 6pp Csikszentdomokoson iiritett. amikor tetten
drttik. TdrtdnetesenJ6nosb6csinak, r6gi
ismer6siinknek, a l6f6 szdkelynek nyrijtotta 6t a Sztil6fdld-csomagot, amelyben
di6t, soltvadkerti alm6t 6s oroszorsz6gi
nyirfavessz6t kiildOtt a magyar korm6ny.
A di6, alma 6s virg6cs mellett pedig egy
j6 er6s kdt6l is kikeriilt a csomagb6l,
amelyr6l J6nos b6csi azonnal meg6llapitotta: - Ez bizony sziil6fdld-k0tdl,
amivel az ember odakdtdzheti magdt az
udvaron a tekeres k0rtef6hoz, abban az
esetben, ha szirdndalt hall Magyarorsz6g fel6l. Ha pedig nem hall semmit,

kdtheti a borjir fej6re!
J6nos b6csi, l6vdn, hogy r6g6ta m6r
nagyothall6 (Isonz6n6l kapott l6gnyom6st), a sziil6f6ld-k0t61lelazonnal sietett
azist6ll6ba, a di6t 6s azalm6t az unok6j6nak adta, a virg6ccsalpedigj6t6kosan,
hancrirozva megvirg6csolta a feles6g6t,
mondv6n: - A magyar 6llam, pontosabban Ferike, Pityuka 6s Ildik6, no meg a
G6bor, j6l tudj6k, hogy mi hi6nyzik itt
nektink! - paskolta kdnnyes kacag6ssal
Agnes n6n6nk tompor6t a 16f6.
- Sok mindent megdrtem, de ilyen
kedvess6gbennem volt r6szem! - mondta a csikszentdomokosiharisnyds, aki a
Monarchia idej6n Boszni6ban n6met vezenysz6 alatt szolg6lt.
Az6ta id6nk6nt el-el6nekeIi az al6bbi 6neket:
Kit meg nem dlt Boszni6ban a goly6
Elnyelte azt a sebesDr6va foly6
Dr6va foly6, Dr6va foly6, sz6radj ki
Sok any6nak ktinnydt te csaltad ki.

kapott, amit a rendszerv6lt6s ut6n vetetett ki mag6b6l, amikor az 6cskavas6ra
j6l felment...
J6nosb6csi ut6nasz6lt a ny6ri Mikul6snak:
- Mondja meg Ferik6nek 6s Ildik6nak, hogy eszem a szivtiket, torm6val!
J6l jdtt a csomag, de orosz nyirfaveszsz6 nem kell nekiink, hisz a kipusztitott
fenyveseink helyett mindeniitt nyirfa n6
m6r! Ugy l{ttszlk, az Isten is meg6ldott
minket, mondv6n: Ha a feny6t kipuszti
tott6k, adok 6n nektek nyirfat. Seprtikdt6
lesz bel6letek azEur6pai Uni6ban!
A j6 Isten tudja, hogy az Eur6pai
Uni6ban a sz6kelys6ga sepriikdtdssel6s
a seprtihaszn6lat6valmajd helyt6ll. Ilyen
drtelemben a Sziil6f0ld-csomagban kapott virg6csjelkdpes,j0v6be mutat6...
J6nos b6csi mdg mondott valamit a Mikul6snak, de nagyon halkan:
- Ha m6g ezek akarnak kiildeni valamit, akkor a L6fti Szdkely lgazolvilnyomat keressdk e16a magyar kir6lyi archiEgydbkdntJ6nosb6csi vdgigharcolta vumb6l, 6s post6zz6k!Egyebet semmit!
az els6 6s m6sodik vil6gh6borirtis, hogy Mert m6g csak ez hiilnyzik a kdzbirtoahaza nehogy vdgtil szemreh6ny6stte- koss6gik0nyvecsk6mmell6l...
gyen neki. J6nos b6ty6nk, a 16f6, mint
magyar kir6lyi honv6d Besszar6bi6ban FerenczImre ir6s6t kdzreadta
is harcolt, de nem f6lt, nem rezelt b6. A N6meth Szilveszter
Don-kanyarnilI vitdzs|gi aknaszil6nkot
VICCEK

Egy sk6t Amerikdbautazik, s egdsz arra gondolok, mekkora gddrdt kell el6re a j6r6ke16k kdzritt. 6vatosan
uton az ab6nata,milyen sokbakeriil most 6snom...
tartj a h6na alatt az ertdkesszerkezetet.
a haj6jegy.M6r majdnema kikdtobe
Minden elovigyhzatoss6ga ellendre
6rnek,amikorahaj6mellettfelbukkan Milyen csinoskuty6d van! , dicsdri vdletlentil megldk vele egy asszonyt,
egybriv6rds szdpenkiriszik a partra. egy ferfi az ismer6semellettldpked6 aki drihosen r6ripakodik: - Mi6rt
- Ha tudtamvolna- s6pitozika sk6t-, kuty6t.
nem visel rin is kar6r6t, mint minden
hogygyalogis lehetjcinni!
Ez egyrend6rkutya.
norm6lis ember?!
Tuddmeg,nemis liltszik rajta...
Palikaebddkcizbenmegkdrdi:
Mdg szdp! A titkosrend6rsdgndlEgy rikit6an dltOzritt ferfi lihegve
- Apr'r,kdrsz mdg egy szelettortht? dolgozik.
szalad az ttc6n s megk6rdi az elso
- Nem, fiam! - J6, akkor most te
j6r6kel6tril: - Mondja, nem l6tott erre
kdrdezzl
Bir6 a v6dlotthoz:
egy 6llatkerti teheraut6t majmokkal?
Az fillatkertbenki mirlik az6regeleflint. Es amikor azt a sz<irnyiis6get- Midrt, rin tal6n onnan esett le?
A gondoz6,aki a legutols6percekig elkcivette,egy pillanatra se sz6lalt
mellette volt, vigasztalhatatlanulmegcinbena lelkiismerethangja?
Az 6rin m6ssal foglakoz6 tanul6t
szomorri.Az igazgat6egyiitt 1rzoen Megsz6lalt az kdrem, tcibbszriris, sz6lit fel a tanilr: - Melyik nagy
veregetiav6ll6t:
csakhogydn sajnos,siiketvagyok.
foly6 szeli 6t Franciaorszilgotds mi a
Ugyan, ugyan, h6t ennyire szivflhez
neve?
nott ez a derdk6llat?- Nem az elefhnt Egy ferfi inga6rdt cipel az utcai Franciaorsz6gotsok nagy foly6 szeli
miatt b6nk6dom,jrin av6lasz,hanem csricsforgalomban.
Nehezenevickdl 6t, a nevem pedig Szab6, ha nem

tudn6...

De csak nekiink, kett6nknek.

ember.
Hogy mit-e? Addig is be6ll a vasrithoz
Az anyamegkdrdidtdveskisl6ny6t6l: F6ndk ur, ak|vd olyan rossz,hogy a kalauznakt
ahhoz,ha egy vend6gekmeg akarnak verni minket.
- Mondd, mit sz61n61
kistestvdrkdt hoznaa g6ly{|
Nem kell felni, mi vagyunk tcibben. Havas tdlid<ibengyerek sziiletett egy
A kisldny vdgign{z a mama
szdkely csal6dban.Az apa boldogan
domborod6alakjrin ds igy sz6l: - Ebresztd! Tessdk felkelni (a mutatta a csoppsdget ndgydves
Mondhatom,
hotelben)
te is j6kor kdrdezel!
fi6nak. aki folottdbb csod6lkozott a
j<ivevdnyen.
Hagyjon bdk6n- nem reggelizek!
K6pzeld! Mi6ta vettem egy tyirkot, Nem is arr6l van sz6, kell a leped6 a N6zd, - magyarilzta -,hozott neked a
golya egy kis testvdrk6t!
az6ta a felesdgemegy6ltal6nnem terit6shez.
respekt6l.
A g6lya-e?- 6mult el a flricska.
Mi6rt?
Vonatonutazott aszdkely,s utast6rsai Azhilt - b6logatott az apa-, t6n nem
Mert a tyrik napontatojik egytoj6st. roppant dlveztdk izes beszdd6t, hiszel nekem?
Valahinyszor Hinni hiszek - igy a gyermek -, de
Na 6s?
trdf6it.
zamatos
Es a felesdgemkiszimitotta, hogy a elhallgatott, igy k6rleltdk:
honnan a csud6b6l jcitt ide a golya,
j6t!
tyrik tcibbetkeres,mint 6n.
Beszdljenmdg! Mondjon valami
amikor olyan hideg van, hogy m6g
Felszabadultan nevettek m6k5s varjri sincsen!
F6rir! En csirkelevestrendeltem,de fordulatain, j6t6kos eszjilrhsiln. A
ebbennincsegydarabcsirkesem! hallgat6s6gbanott 6llt a kalauz is, s Egy aut6s embert gdzolt. Az olyan
Na ds?A szdkelyguly6sba
se f6zziik hogymdgnagyobblegyenamulats6g, srilyosan megs6rtilt, hogy amputSlni
belea szdkelyeket.
ugratni pr6b6lta az atyafit:
kellett egylk lilbtfi. Mikor az illdozat
Igaz-e, hogy a sz6kelynek csak a thr gy alilson szLzezerlej k6rtdrit6st
A ktjzell6t6si miniszter hivatja a negyven6ves kor6ra jtin meg az kdrt, az aut6sjajveszdkelni kezdett:
tikhr6t:
esze?
Mit kepzel, hogy 6n milliomos
Mondja! Tulajdonkdppen mennyi lgaz - ismerte el a szdkely, villog6 vagyok?!
id6revan burgony6nk?
szemmel.
Midrt, maga tal6n azt hitte, hogy dn
Egdsz6vre,miniszterirr!
S mig a negyven 6vet e16ri, addig szdzlibi vagyok?
Nagyszerii!
mit csin6l?- er6ltette tov6bb a vasriti

REGI KALENDARIUMOKBOL TALLOZVA
SZOLASOK,MONDASOK
Kiberetv6lkozik az ido: kidertil az 69, Igyunk, hogy bodorodjunk : tr6fds gabonaterm6s.
felsz6litdsiv6sra,koccint6sra.
r"r,' 6s hidegrefordul az idojhris.
Ugy beszdl,mint a tavalyi kalenddrium
:
:
j6t,
de ritk6n k6l sok : nemdrv6nyes,
Stirrin vetik a
Igaz ember nem j6r a nyelve ellen
amitmond,tisszevissza
j6
kev6snek
de
tan6cs
elhangzik,
van
becsiiletesember nem hazudtoljameg
beszdl.
tetteivel azt, amit el6z6leg mondott, foganatja:minden sztilo arra v6gyik,
hogy der6kgyerekeilegyenek,m6gsem Elkapta a 16 : elbizakodott, g6goss6
vagy amit hirdet.
mindenki igaz|n j6 ember.
v6lt: rabl|vd lett valamely indulatnak
Ugy igyekszik, majd lefekszik: olyan
vagy v6gynak.
lassan mozog, vagy dolgozik, hogy Elb6diil benne a i6akarat
megharagszik.
n6zni is rossz.
Rosszulf6 a lencsdje: nemj6l megya
dolga,nincsszerencsdje.
= sokat Csak forgatja akanalSt,mint juh6sz a
botjSt = kelletlentil eszik, l6tszik rajta,
hogy nem 6hes.
=
Hever,mint egy kopott isp6n heny61,
Kacs6t evett vele az ddesanyja :
lustilkodik.
b6besz6dti,fecseg6termdszetii.
Olyan anytlve, mint az istfll6seprtinek Nincs nehezebbaz tires kal6szn6l :
= sok ocsm6nys6gotdsszebeszdl.
neh6z esztendbaz, amelybenrossz a
Kijfrta a kilenc iskolft
tapasztalt.

Kuty66kn61volt lagziban : verekedett
vagy veszekedett
valahol.
Mulat, mint a kutya a kritban = kinos,
kellemetlenhelvzetbenvan,
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Kell hozzd 1 kg. Savanyt khposzta, 4-5
fej viircishagyma, 4-5 kemdnyre f6tt tojds,4-5 darab alma, 4-5 darabhaj6ba f6tt
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toj6st, alm6t, burgony6t v6kony karik6ra
v6gjuk 6s a savanyit kfiposztilalretegezve egy m6ly t6lba rakjuk. Reszelt sajttal
6s apr6ra v6gott petrezselyemzcilddel
megsz6rva, paprlkhzva 6s citromkarikikkal diszitve t6laljuk.

MINDEN KEDVES OLVAS6NAK
KELLEMES
KARACSONYI

,5

i4

A savanyit k6poszt6t kimossuk, kinyomkodjuk s6s levdt, cisszev6gjukfinom met6ltre 6s elkeverjtik az olajban feloldott
porcukorban. A megtisztitott hagym6t,

roszONr6

tl

i4

krumpli, l5-2o deka reszeltsajt, fdl deci
olaj, 4 h6mozott citrom karik6ra v6gva,
egy kan6l porcukor, paprika, I csokor
petrezselyemzcild.

izl6s szerint citroml6vel6s kev6solajjal.
Azonnal fogyaszthat6, tilpl6l6.
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S6s vfzben f(5zzink meg nagyszemii
barna vagy fekete paszulyt, szfrrjtk le,
hritsiik le, keverjtik cisszeapr6ra v6gott
hagym6val,ketchuppal,s6val,borssal6s
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gazdas{gimechaniznus rcividitise. 73. Lib rlszc.74. Torna rom6nul. 77.'iizdkcl valarnit. 80. Bccizctt Di6na' 82. A rnagyarABC kezd6i.83. Vig6fcliilct. 84. (lndul6s,csclekvis sz6faja)elinditani.87. Kass6kLajos
lapjavolt 89.Riivid k<it6sz6.
90. Fcjtamasz.93. Egyesiiltarabliga riividltise. 95. Csapatangolul.96. O r6mai
ldbbeli.98. Hidrogin. 99. lpa fcj. 100.Ziir egynemiii. l0t. Mutat6sz6.102.Ipszilon. lgj. Sz6fogad6ifjri.
(105.Y). 108.Tc romrinul.109.A vil6gos angol sdr. ll0. BccdzettKleofiis. li. Ncmcsfim. l14. Carcl ....,
csehinekcs. I I 5 Ige latinul. | 16.Urnafedil. I 18.M6ria firjc. 124.Romdnmos6gip. I 28. Litvinia bejarata.
129.AZsil forr6sa.130'ERB. 132.Diiledcz6.134.F6v6rosaValetta.135.Vicc. 136.Risi r6rnai villtito(nz.
137.Maros megycifalu. 138.Idiilt. 139.TV. Csapat.140.F6somcgyncmiii. l4l. Olajiparlcig nivbctiii. I42.
Kil6t6sbahelycz.144.Bettit vct. 146.Gazdagf6rfi.147.El6l ntvid. 148.Oroszfolv6. 150.Utca franci6ul.l5l.
Biccg6liba' 153.Azonosm6ssalhangz6k.
154.Rribaegyncmiii. 155.Krajcrir rtivlditisc. 156.Daphnisp6rja.
157.D. 158. Yperit rdviditise. 160. Svdjci foly6. 162. Erdei gyiimdlcsfa. 167.Nagykaricsonyt6l sz6mitva
ny-olcadiknapraesik: Januiirl. 168.Urunk megjelendsc
- Vizkcrcszt,szentkcrcsztjan.6.
FUGGoLEGES:Magyarrokontdrzsc.2. Diluantos.3. Franciai16:Emilc.. .. 4. Gazdais a csel6d.5. Amcrikai
magyar miignis: ..' Gytlrgy. 6. Matcmatikai fogalom. 7.lzomvlgziidts 8. Odri. 9. Zixda. 10.Enik6 cgyncmiii. ll. Magyar foly6. 12' Dal. 13.S6gorbizalmasan.14.Fcls6oktatiisiintizminy. 15.Tintatart6rdqcn. t6.
Kar6csonycl6tti id6szak. 17.Kizsdkmanyolt.jogfosztott munk6s. 18. Esdbcnrlll. 19. Dcccmbcr 2i-c. 29.
Mcgpihen.30. Ir6nyjel(r6gifcgyver).36.Pajta.37.T<trctk
fi0ndv.38. Ritka filfiniv.4t. Visszaprirja.42.lstcn
anyja 43.Jdzusebbcna v6rosban6lte lc gycrmekkorrit. 45. F6jdatomt6l clal6l. 47.. . .. Amundscn, sarkkutat6.
48 Nem arra. 51. Balga, cgyiigyii. 52. Saj6takaratavan. 53. Jizus sztil6virosa(ielcntisc = ksnvirh6za).
57 Ncm cgyencs 58. Tilt6sz6.60. Kicsinyit6kipz6.6l. Aroma. 74. Hakli
75. Salvatorc... olasz
"gyn",riii.
inckcs 76. Hollandiai.78. Jig ndmcttil. 79. Bctii kicjtvc. 81. Unncp deccmbcr.28-rin.
85. K6szrili kccskc.
8T SzcntMikl6s piispiik ndpi nevc. 88. Apol o ndlkiil. 89.Jdzustanitv6nya:... Apostol. 91. D6tum rag. 92.
S6haj'94. A burj6nirt6.97.Tolvaj. I04. Puhaf6m. 106.Emseclti. 107.Kiv6lt6s cgynemiii. tOtt.Magad. ll2.
R6ma egynemrii.I13. Antal Tibor. | 17.Rtlz valamit. l19. Kett6s betr.i.120.Sziil6fdldiink(Szikcly haz6nk).
l2l. Tilap6 lapp ncvc. 122'Zon6 fcjc. 123. ... S6ndor- magyar miisorvczct6,humorista.125.Birn p6rja.
126....fuk (sebtibcn).127.Varnus..., hireszonporamiivisz. l3l. Azcr fiiv6rosa.132.RKO. 133.M6sodik
vikigh6borfbcli vad6szgip.134.Ritka fdrfindv. 135.
Magunk. l4l. Szikcly szik ncvc (Hriromszdkcn).
143.
P6tmama. 145. Francia v6ros. 148. Iiszaki fdrfiniv.
149.Fegyverangolul. l5l. Sigi consumkdviz6 rtjv.
Szerkeszt6k:
152. G6g, ellen6ll6s.159.Rdvid kdsz<tnCs.
16l. AlSzab6Kiumlt
s6s6falvardv. 162.Rag, a -va p6rja. 163.Antal Pdter.
Sz6csL6szl6
164.Enekki sz6cska.t65. Szohniz6ci6shans. 166.
Kctt6s maginhangz6(lat.).
Ndmeth Szilveszter

SZERKESZT6I!
KCszitettc;KEMENES SANDOR

A nyomdai munk6latok az Alutus Rt.
nyomd6bankdsziiltek

