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A MAGYAR SZABADSAGHARCRA EMLEKEZUNK

A magyars6g tort6net6nek egyik kiemelkedo mozzanatilra, az imm6r t<jbb mint 16o 6vvel ezelotti esem6nyekre , vagyis az

1848- 1849-es szabads6gharcra eml6keziink. Kozs6giinkben is -ak6rcsak az eg6sz vil6gon, ahol magyarok 6lnek- m6lt6s6ggal
6s tisztelettel gondolunk azokra a h6sokre, akik 6letiiket kock|ztatva 6lltak ki a zsarnoks6g ellen egy szebb 6s szabadabbjov6
rem6ny6ben. Kezdetben rigy tiint, hogy 6lmaik val6ra v5lnak, hisz egy rovid ideig sikeriilt k6zbe venni az orsz|g irhnyitilsit,
de sajnos k6s6bb az esemdnyek m6sk6pp alakultak. Annak ellen6re, hogy 1849 tavaszht a szabads6glrt kiizd6 csapatok m6g

sikereket 6rtek el a triler6ben 1ev6 oszIr6k6s orosz seregek ellen, v6giil veres6get szenvedtek, v6rbe fojtva ezzelamagyar sza-
bads6g6rt vivott kiizdelmet. Tobb jeles szem6ly 6let6t vesztette, a politikusok 6s katonai vezet6k koziil pedig sokan kiilfoldre
menekiiltek 6s emigr6ci6ba k6nyszeriiltek, m6sokat bebortonoztek, majd kiv6geztek. Gondoljunk itt Pet6fire, Vasv5rira, Kos-
suthra, Batthy6nyira, a13 aradi vertanir t6bornokra stb.

ir6ink, mriv6szeink is kiSlltak a levert szabads6gharc iigye mellett, 6rizt6k,6s miiveikben megorokitett6k em16k6t. A tel-
jess6g ig6nye n6lkiil ezirttal mi is eml6keziink a szabadsSgharc h6rom kiemelked6 szem6lyis6g6re.

Ntmeth Sz

A forradalmat megel6zo id6szakban
a politikai kiizdelem egyre jobban

ki6lez6dott az orszilgban. Igy a
halad6s6rt foly6 ki.izdelembe azok a
fiatalok is bekapcsol6dtak, akik az
orszig iigy6t maguklnak 6reztlk. Ezek
krizott volt 6s vezet6 szerepet jhtszott

Pesten Pet5fi S6ndor 6s ifjir t6rsai, akik
6l6nk figyelemmel kis6rt6k a politikai
esem6nyeket, rcipiratokat sztlvegeztek 6s
terjesztettek, forradalmi verseket irtak.

A b6csi megmozdul6sok 6s
forradalom hirlre a fiatalok vezet6s6vel
*6liikon Pet6fivel- 1848 m6rcius l5-6n
kitcirt a pesti forradalom. Kinyomtatt6k
a 12 pontb6l 6116 kovetel6seiket 6s Petcifi
vers6t, a Nemzeti dalt. Ezt kovet6en

KOSSUTH LAJOS

A neve egy korszakot kdpez a magyar
nemzet tort6net6ben, s alakja h6rom
kiilonboz6 vil6git6sban 6ll el6ttiink.
Az els6t az alkolmdny fjj6alakitds6ig
keresztiilvitt mrik<id6se, a m6sodikat a
kormSnyzdsa, a harmadikat az emigr6ci6
ve zet6 s e szolg|ltatj a.

Tev6kenys6g6t, mint hirlapir6
kezdre. Politikai karrierje a pozsonyi
orszSggytil6sen kezd6dott, majd neve
olyan nagys6gok mellett v6lt ismert6,
mint amilyen Kolcsey Ferenc, gr6f
Sz6chenyi Istvdn, b6r6 Vesel6nyi
Mikl6s, DeSk Ferenc, gr6f Batthy6ny
Lajos volt. Mint rijs5gir6, szerkesztette
az Orsz6ggyiil6si Tird6sit6sokat, a
Tiirv6nyhat6s6gi Tud6sit6sokat, majd

A reformmozgalom elindit6ja f6nemesi
csal6db6l sz|rmazott 6s a nemzet
fellendit6sdt lizte ki c6lul. Nev6hez
friz6dik a Magyar TudomSnyos
Akad6mia megalapit6sa. Nem hanya-
golta el az ipafiejlesztlst, szorgalmazta
a vasirt6pit6s megindit6s6t, a Duna
szab|lyozisht, gozhaj6zbsi t6rsas5gok
alapitdsit, haj6gyir 6s kikot6k
l6tesit6s6t. O kezdem6nyezte a Lhnchid
6pit6s6t, ir|nyitotta az ott foly6 munk6t.

Sz6chenyit hazaszeretete sarkallta
tettekre. Annak ellen6re, hogy
politikai nlzetei nem egyeztek Kossuth
6ll6spontj6val, m6lt5n neYezte 6t
Kossuth,, a legnagyobb magyer"-
nak. A forradalom lever6se ut5ni

PETOFI SANDOR GROF SZECHENYI ISTVAN

(folytat6s a 2. oldalon)



( fo lytatas a 1.  o ldalrol ;

a Nemzeti Mfzeum eI6tti t&en az
cisszegyiilt tomeg el6tt az ifjt J6kai
felolvasta a 12 pontot, felzendiilt a
Nemzeti dal, majd a tomeg kiszabaditotta
fogs6g6b6l T6ncsics MihSlyt. Az ezek
ut6ni esem6nyeket 6s a szabadshgharc
szomorri kimenetel6t mindannyian
ismerjiik, nem kev6sb6 Pet6fi forradalmi
tev6kenys6get, a segesv6ri csat6ban
val6 r6szt v6tel6t 6s elest6t. Tisztelettel
ad6zzunk eml6k6nek.

k6s6bb a Pesti Hirlapot. Kcizben
kem6nyen p olitiz 6lt 6 sbir 6lta a c s 6sz 5r s 69
int1zmlnyi rendszer6t. 1849 6prilis 14.
6n a debreced orszbggyil6s korm6nyz6
elnokk6 v|lasztotta. A szabads6gharc
lever6se ut6n emigr6ci6ba vonult 6s 1894
mSrcius 2o-6n, kilencven 6ves kordban,
Torin6ban hunyt el. Hal6l6nak 115,
valamint a szabadshgharc lever6s6nek
16o. 6vfordul6jSn eml6kezziink a
magyarsdg e hirneves egy6nis6g6re.

6vekben fjabb neh6z helyzetbe
keriiltek a magyar vezet6k, az osztrftk
titkosrend5rs6g zaklatSsai fel6rolt6k
idegeiket, sokan abba hagytSk a
politiz6l6st, vagy kiilfoldre menekiiltek.
Sz6chenyi t6bolyd6ba keriilt, de az
l85o-es 6vek elej6n visszanyerte
szellemi frissess6get, azonban tov6bbi
zaklat6soknak volt kit6ve. 186o 6prilis
8-6n tisztLzatlan koriilm6nyek kozott
f6be lcjtte magiri..

H az 6dnak rendri letl eniil
L6gy hive, 6 magyar;

Bolcsod az s majdan sirod is,
Mely 6pol s eltakar.

A nagy vii6gon e kiviil
Nincsen sz6modra hely;

Ata;on vagy verjen sors keze:
Itt 61ned, halnod kell.

Ez a Fold.  melyen annyiszor
Apdid vere folyt:

Ez,melyhez minden szent nevet
Egy ezred6v csatolt.

Itt kiizdtenek honert a h6s
Arp6dnak hadai :

Itt tortek ossze rabigdt
Hunyadnak kar ja i .

Szabads6g! itten hordoz6k
Y6res ziszl6idat,

S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

VOROSMARTY MIHALY

SZOZAT

Es annyi baiszerencse kozt,
Oly sok visz|ly uthn,

Megfogyva b6r, de tcirve nem,
El nemzet ehazAn.

S n6pek hazhja, nagy vil6g!
Hozzf'dbiiranki6lt:

"Egy ezred6vnyi szenved6s
Ker el tet  vagy hal6l t ! "

Az nem lehet, hogy annyi sziv
Hi6ba onta v6rt,

S keservben annyi hri kebel
Szakadt meg a hon6rt.

Aznem lehet, hogy €sz, er6
Es oly szent akarat

Hi6ba sorvadozzanak
Egy 6toksrlly alatt.

Meg j<inikel l .  meg jc in i fog

Egy jobb kor, mely ut6n
Buzg6 im6ds6g epedez

Szdzezrek ajakhn.

Vagy j6ni fog, hajSni kell.
A nagyszeni hakil,

Hol a temetkez6s folott
Egy orsz6g v6rben 511.

S a s i r t .  hol  nemzet sr i iyed eJ.
N6pek veszik kcinil,

S az ember milli6inak
Szem6ben gy6szkony ril.

L6gy hive rendiiletlemil
Hazhdnak,6 magyar:

Ez 6ltet6d, s ha elbuk6l.
Hantj6val eztakar.

A nagy vil6gon e kiviil
Nincsen sz6modra hely;

AtO.lon vagy verjen sors keze:
Itt 6lned, halnod kell.

A BudAt 6s Pestet 6sszekot6 L6nchid
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Sziilet6senek loo. Evforduloj6ra
eml6kezve a Gyulafeh6rv 6ri F oegyhbz-
megyei Hat6s6g valamennyi pllbtniS'
jln ez ev m6rcius 8-6n a szentmis6ken
olvast6k fel Dr. Jakubinyi Gyorgy 6rsek
kor1evel6t, amelyben m6ltatta nagy el6d-
je szerep6t az egyhdzmegye 6let6ben.
Eml6k6re e h6nap l2-13-6n sziil6falu-
j6ban, Kilyenfalv6n programsorozatot
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DR. JAKAB ANTAL

szerveztek, amely sor6n v6ndorki6llitdst
nyitottak a piispok 6let6rcil 6s bemutat-
t6k a Megalkuv6s n6lkiil - Szdz 6ve sziJr-
letett Jakab Antal cimii 6letrajzi kony-
vet. Tov6bb6 m6rcius 14-6n, szombaton
a gyulafeh6rvSri sz6kesegyh6zban mu-
tatnak be iinnepi szentmis6t Jakab Antal
piispok6rt.

Eletritja nem volt konnyti. M6rton
Aron piispok nyom6ba 16pve, hasonl6an
kellett megkiizdenie az6rt, hogy egy-
hinmegyei korm5nyz6k6nt fenntartsa a
hit6letet egyhhzmegy6j6ben. Az 195o-
es 6vek elej6n letart6ztaljirk, kozel 13
6vet rilt bdrttinben, majd szabadul6sa
ut6n, mint falusi lelk6sz 6s paptanSr mti-
kodott, a teol6gi6n egyhhzjogot tanitott.
Ekozben segitette piispok6t az egyhhz-
korm6nyzSsban, aki l6tva 6s tapasztalva
tehets6g6t, nagy neh6zs6gek 6s kciriilm6-
nyek 6r5n el6rte seg6dpiispoki kineve-
z6,s6t. A piispokszentellsre 1972 febru6r
l3-6n keriilt sor, ezrittal R6m6ban, ahol a
f6szentel6 az akkori phpa, maga VI. P6l
volt, aki egyben gyulafeh6rv6ri seg6d-
piispoknek nevezte ki. Marton Aron be-
tegs6ge miatt 1976-t6l az egyh|zmegye
korm6nyz6s6t v6gzi, majd 198o 6prilis

2-6n Erdlly 8o. piispcikek6nt hivatalosan
is 6tveszi az egyhizmegye kormdnyz|-
sbt nyugdijazis|ig.

De amint P. Sz6ke J6nos k<inYv6ben
irja ,,Sokan att6l tartottak, hogy nem tud
arragy elcid nyomdokaba l6pni. Lehets6-
ges, hiszen M6rton Aron csak egy volt.
Egy azonbanbiztos: Jakab Antal 6tvette
tole a fdklyat." Mdrrton Aron temetes6n
bircsibesz6det mondott. amelyet igy
fejezett be: ,,Elveszitettiink egy foldi

vez6rt 6s atyfit,hogy a mennyben koz-
benj6r6t nyerjiink, aki Isten el6tt kedves
im5ds6g6val thmogat tovdbbi munk6nk-
ban 6s kiizdelminkben..."

Antal piispok kozvetlen munkatSr-
sai, papjai j6s5gos, szer6ny, segit6k6sz
embernek ismert6k. A csikd6nfalvi Bara
Ferenc pl6b6nos p61d6ul, aki szem6lyes
titk6ra volt, kellemesen gondol vissza az

egyiitt toltott id6kre, idezve a ptispok

egyik kedvenc mond6s6t, miszerint ,,a
pap magbnyhban az orom, a j6l vlgzetl
munka." Ielszavilt Szent Tam6st6l vet-
te: ,,En Uram, 6n Istenem." Temet6s6n
Gyorgy 6rsekiink bfcsriztatta.

N. Sz

Az idrisebb generdci6 bizonydra i6l
visszaemlLkszik azokra az idSkre, amikor

fetcsik eg)'etlen orrosq. Dr. Elthes End-
re l6tta el a betegeket 6s gyigyitott tobb
nemzedbket. Szinte egisz orvosi tevtkeny'
sege - nbhdny 6v kiv,ltel6vel- Karcfalvd-
hozfiiztidik, itt lakott csaladjdval 6s tdbb
mint 45 6ven keresztiil gyakorolta orvosi
hiv at ii s d t. Sziilet4 s 6nek I I 7 -ik 6ufo r dul 6 -
jdn Lrdemes feleleveniteni 6letutj itt.

1892 februdr lL-6n sztiletex Gyi-
mesbilkkcin. Orvosi tanulmiinyait Ko-
lozsvdron vdgezte de krizben rdszt vett
az elsci viliighdboruban az Osztrdk-Ma-
gyar hadseregben , ohonnan csak l9l8
vtgdn tdrhetett haza. I9l9 .februdrjdban
nevezik ki karcfalvi krjrorvosnak, ahol
gyakorlatilag elete vegeig, vagyis mtg

wugdijba vonuldsa utdn is gy6gyitott. A
mdsodik vilaghdboru kezdetdn behivtdk
katondnak, ahol ugyancsak orvosi teen-
driket vigzett, de fogsdgba esett, ahonnan
1945 julius 5-6n szabadult. Ndhiiny nap
mulva, vagyis julius l7-6n Cs{kvdrmegye
Friispanja a hozzd kiildott levelLben {gy

DR. ELTHES ENDRE

{r:,,Tudomdsul veszem hadifugsdgb1l

valo visszatdrestt, tovdbbd azt, hogy a

csikkarcfalvi k\rorvosi kdrzethez tarto-

zo kr)zs egek os szlakoss dgdnak egyhangdt

6haja 6s k{vdnsdga szerint a csikkarcfal-

vi kdrorvosi alldsba visszqterve orvosi

miikodts6t megkezdi."
Amint ldtjuk, a fenti levelbcil is kit{i-

nik, hogy a felcsiki lakossdg kdzkedvelt

orvosa volt 6s nemcsak belgy6gydszkdnt

mtikrjdott, de sziiks1g esetdn kisebb seb6-

szeti beavatkozdst es foghuzdst is vegzett.

Egy ideig kdrorvosi munkdja mellett a

cs[kmegyei f6orvosi teenddket is elldtta.

Erdemes megemliteni, hogy cisi tusnddi

nemes csalddb6l szdrmazott, akiknek sa-
jat csalddi cimeriik volt,, amelyet lednya

ma is ereklyekinr ciriz. trasbeli hat6sagi

eli s mer 6 s e 6s felhatalmaz ds a v olt a neme s i

,,Tusnddi " el6nev visel6stre, azonban ezt

sosem hasznitlta 6s nem is kerkedett vele.
Karcfalvdn ncjsillt, elsd felesegetcil egy

fa, mdsodikfeleseget6l egy leanya sziile-
tett, aki Csikszereddban 61,

'i,,::.:.::::ll:::::,:::::::

lettnek 72-ik, mdsodik hdzassdgd-
nakl7-ik |vbben 1964 ianuar 26-dn hunyt
el. Siremleke a karcfolvi templom kerlte-
sin beliil, a sekrestye bejdratdval szem-
ben taldlhat6.

l/. Sz.
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Hrisv6t-J6zus Krisztus felthma-

d6s6nak tinnepe- a kereszt6nys6g
legnagyobb iinnepe. Szent P6l apostol
arcatatit, hogy, ha Krisztus nem t6madt
fel, akkor hi6ba val6 a mi hitiink.

Val6ban igyvan. Hanincs felt6mad6s,
akkor hi6ba val6 a templomba jhrbs, az

im6ds6g, az 5ldozatv6l1al6s, stb. Akkor

annak van igaza, aki er6szakos, onzci, aki
mindent mag6nak akar nem v|logatva a
m6dszerekben, mert szerinte - nincs

trilvilSgi 61et.
Ez azinnep m6sk6pp iinnep, mint pl.

egy sziiletdsnap, amely a mriltra irhnyul I
az iinnepelt sziilet6snapj6ra.

TTUSVNTNA KESZULVE
Ha, 616 hittel r6szt veszek 6s 6t6lem

a nagyh6ti 6s hrisv6ti szertart6sokat,
ugyanazokat a t<irt6n6seket jeleniti

meg 6s tgyanazokat a kegyelmeket
kozvetiti, mint akkor, amikor az Ur
J6zus szenved6s6vel 6s felt6mad6s6val
megvSltott benniinket.

Legnagyobb iinnepiink nem eszem-
iszom iinnep, hanem lelki iinnep.
Ez1rt - els6sorban lelkileg k6sziilok
r6.Anyaszent egyhdzunk az alfibbi lehe-
t6sdgeket ajhnlja a lelki el6k6sziiletre:
1. Tobbet imSdkozzunk Ki-ki maga

tudja milyen az imalleIe. Ebben az
id6szakbantobbetesbenscis6gesebben
tmhdkozzak.

2. Szents6gekhez j6rulunk. Gy6nunk 6s
5ldozunk.

3. Onmegtag adSst vbgzittk. Lemondok
olyasmircil, amit nagyon szeretek/
6dess6g, ital, crgarctt4 k6romkod6s,
veszeked6s stb. Megjegyzem'. ez
az onnevel6s leghat6sosabb 6s
legeredm6nyesebb m6dja.

4. Bdjtoliink;
a. szigorir bojt: - Hamvaz6szerda 6s

Nagyp6ntek
b. enyhitett b<ijt: - Nagybojt ido

minden p6nteke.
F6egyh6zmegy6nk Erd6lyi

Egyhhzmegye - alapitds6nak 1000-ik
6vfordul6j 6t iinnepli.

Ebben az 6vben Erd6ly szefie

kiildnfdle iinnepi rendezv6nyeket

tartanak, melyek 2009. szeplember 29-

6n a gyulafeh6rvdri sz6kesegyh6zban

csricsosodnak ki 6s fejez6dnek be.A mi

e gyhilzkozs lgiinkb en ennek szellem6ben

tartunk misszi6t, amelyre - felhaszndlva

ezl a lehetciseget a karcfalvi es

jen6falvi hiveimet meghivom.

A misszi6 ideje m6rcius 1-161 6prilis 4-ig.

Misszi6s atya: Ft. J6nosi Gell6rt

vars6gi pl6b6nos. Minden nap az

iinnepi mise 6s elm6lked6s d6lut6n 6

6rakor ll8 6ral kezd6dik. A szentmise

6s elm6lked6s el6tt 6s alatt gy6n6si

lehet6s6g. Idegen gy6ntat6 is lesz.

Kiilon kal6kagy6ntat6s nem lesz.

Ez az ellklsziilet eredm6nytelenn6 6s

foloslegess6 v6lik, ha a kiils6s6gekre

helyezem a hangsrilyt, 6s nem v6lok

j obb5, bi zakod6bb6 a mai n ehbz v 1l6gban.

Kiv6nok mindenkinek egy circimteljes

kegyelmekben gazdag Hfsv6tot,

Farkas Arpdd plLbdnos.

v

A Vatik5nv6rosi Allam
Olaszorszhg f6v5ros5,ban,
R6m6ban 1ev6, d6l-eur6pai
mini 6llam. Allamform6ja
teokratikus monarchia. A r6mai
egyhhz fej6nek, a piry|nak a

sz6khelye a Citta Leonin6ban,
a Vatik6ni palotSban van, ahol
kozvetlen mellette a Szt. P6ter

sz6kesegyh6z is tal6lhaI6.
Terii lete mindcissze 0,A4
ndgyzetkilom6ter , val6j6ban
kisebb a Margit-szigetn6l.

Alland6 lakoss6ga 83o
f6. Hivatalos nyelv: latin,
P6nzneme: EUR.

A Vatik6n nem egy egys6ges
palota, hanem egy eg6sz 6piilettomb.
Hfsz udvara 6s tobb mint kltszSz
l6pcs6felj6r6ja van.

DIOHEJBAN A VATIKANROL

A Szt. P6ter-templom a vil69 osszes

templomai kozott a leghatalmasabb.

Epit6se kisebb-nagyobb meg-

szakit6sokkal tobb lvtizedig tartott,

tobbszor vSltoztatlak a terven, amig

el6rte mai form6j5t. Az elk6sziilt

templomot 1626-ban VIII. Orb6n

p6pa szentelte fel. A templom

diszit6se csoddlatos, a kupola

magass6ga 132,5 m,|tmlrSje 42

m. A kupola alattlilthat6 a29 m

magas tabern6kulum, ez alatt

van Szt. P6ter sirja.
A Vatikdn 1929-ben lett

on6116 61lam, miutSn Olas zorszhg

szerz6d6sben elismerte a phpa

szuverenitds 5t a Y artkhni palota

6s annak kertjei felett. Vatik6n
6Llam az UNESCO v6dndks6ge
aLatt 6ll. Saj6t vasft6llom6sa,
rSdi6ja 6s rijs6ga van.

A t6k6s vil6g m6sodik legnagyobb

valuta- 6s aranytartallka a Vatik6n
birtok6ban van.

v

olasz.

N. Sz.
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A hitoktat6s, a gorog katek6zis sz6
magyar megfeleldje, meghatilrozfs sze-
rint a hivci kereszt6ny 6letre vezetci ok-
tat6-nevel6 tev6kenys6g. A hitoktat6s
c6lja a keresztdny eletre vai6 rhvezetls,
a krisztusi 6rt6krend elsaj6tit6sa: ,,Tci-
rekedni kell arra, hogy eml6kezettinkbe
6s sziviinkbe v6sstik mindazl, ami fon-
tos az 6letre". A hitre nevelesnek m6r a
legzseng6bb gyermekkorban meg kell
kezd6dnie. A sziil6k a gyermekeik elsci
hitoktat6i. Az 6 kiildet6srik, hogy meg-
tanits6k gyermekeiket imddkozm, az
F,gyh|zban 61ni. A kisgyermek elete elso
pillanat6t6l megtapasztalja, hogy szillei
szeretik, ez&t feltltel
n6lkiil bizik henniik,
6rzelmileg azonosul
veliik, 6s oszt<ino-
sen ut6nozza 6ket. A
kisgyermek vall6sos
magatart6sa olyan,
mint a csalidj66. Ha
a gyermek l6tja, hogy
sziilei rendszeresen
im6dkoznak, akkor
ez term6szetess6
v6hk szftmitra, ci is
megtanulja a leggya-
koribb im6ds69okat.
Ha a sziil6k rendsze-
resen j6rnak temp-
lomba, szentmis6re,
a gyermek is szivesen
elmegy veliik 6s test-
v6reivel. A tapaszta-
lat szerint a gyerekek
hamar megtanulj6k, hogy a szentmise
kozben csendben legyenek.

N6lunk a rendszeres katektzis az
iskol6skor elej6n kezd6dik meg a pleb6-
niai i11. az iskolai hitoktat6s form6j6ban.
A legkisebbekkel va16 foglalkozSs celja
elinditani cjket a kereszt6ny 61etbe, beve-
zetni 6ket a hit vilagAba. Ebben a korban
ismerkednek meg a gyerekek a vall6si
kdzoss6ggel, J6zussa1, a Mennyei Aty6-
val. Az6rt is szorgalmazztk m6r elso
oszt6lyt6l kezdve, hogy heti rendszeres-
s6ggelj6rjanak a gyerekek is szentmis6-
re, hogy tapasztaljdk meg: nekik is he-
lyiik 6s szerepiik van a kozoss6gben.

Ekkor cselekv6seikben m6r tudato-
sak, meg tudj 6k kiilonboztetni a j 6t a rosz-
szt6l, kezdik meg6rteni azt is, hogy J6zus
ir6nti szemelyes szeretetiiket tettekben,
j6cselekedetekben is kifejezhetik.A 9-1o

\
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ROVIDEN A HITOKTATASROL...

6ves koroszt6ly m6r az elsoiidozisra k6-
sztil a hitoktat6s sor6n. Ebben a korban
m6r kialakul benniik az a k6pesseg, hogy
meg tudj6k it6lni saj6t tetteiket es r6dob-
bennek arra, hogy Isten szeretri Atya,
aki megbocshjr. Az lehet elsii6ldoz6, aki
elsaj6titja, megtanulja azokat az isme-
reteket, amelyekre sziiks6ge van ahhoz,
hogy rendszeres im6ds6g iltal, a gy6nds
6s szentildozhs 6ltal megerdsodjon hit-
6ben, J6zus ir6nti szereteteben.

Az 6ltal6nos iskolai hitoktat6s
anyaga a tovdbbi korosztdLlyokn6l a ko-
vetkez6k6ppen alakul. A IV. oszt6lyos
gyerekek az 6szovets6gi tort6netek 6ltal

ismerkednek meg a J6zus el6tti korral 6s
annak esem6nyeivel, a zsid6 n6p tort6ne-
t6ve1. V. oszt6lyban a szentmise rendje, a
szertart6sok sokszimis6ge, az egyhdzi 6v
iinnepeivel, innepkoreivel va16 ismeke-
d6s, a szents6gek tanulm6nyoz6sa, litur-
gi6ja k6pezik az elsajhtitand6 anyagot.
A VL oszt6lyban ism6t a parancsokr6l
tanulunk, de imm6r 6rettebb fejjel 6s lel-
kiismerettel. Gyermekeinknek az iskoiai
6vek sor6n gyarapszatak a nyelvi, ter-
meszettudom6nyi ismereteik, matemati-
kai tud6suk is sokat fejl6dik.

F,zert elengedhetetlen, hogy
hitbeli ismereteikben megrekedjenek
egy elsri6ldoz6 gyerek szintj6n. VIL
oszt6lyban egyh6zunk tcjrt6nelm6vel
ismerkednek a tanul6k. Kiv6l6 szentek
p6ldila, eletirtja megercisit abban, hogy
merjiik J6zust, az Atyitt teljes 6niinkb6l

szeretni, kcivetni. V6giil a VIII oszt6lyos
tananyag, mintegy osszefoglal6k6nt,
hitiink alapigazsilgaival, hitt6teleivel
ismerteti meg a tanul6kat.

Az iskolai hitoktat6s nem 6r itt v6-
get. Koz6piskolai tanulm6nyaik sor6n a
tanulok folytatj6k azt.

Az iskolai hitoktat6s bevezet6se so-
kakban azt a k6rd6st vetette fel, hogy mi-
6rt van sziiks6g a pllbhniai hitoktat6sra
is? A iskolai hitoktat6s el6nyei mellett
h6tr6nyokkal is bir. Ugyanis a kotelez6
tantargyjellege miatt gyakran koz<im-
boss6get eredm6nyezhet, lestillyedhet
egy b6rmilye n tantdr gy szintj 6re. Sokak-

bat azt a t6vhitet ala-
kithatja ki, hogy ha
tudja a hittant, akkor
m6r vall6sos.

A pl6b6niai hit-
oktat6s ezeker, a
hi6nyoss5gokat hi-
vatott kikiiszobolni:
a kozoss6ghez val6
tartozast, a liturgi6-
ba val6 bekapcsolo-
d6st szorgalmazza,
er6siti. Mai tirlterhelt
vil6gunkban neh6,z a
plusz 6r6k, nyelv6r6k,
sportedz6sek kdze-
pette id6t szakitani
erre is, pedig nagyon
fontos lenne.
A nevei6s akkor
6r v6get, arnikor
cinnevel6ss6 v61ik.

Kelemen Erzs6bet

,,Sik Sqndor: Mindqn'neifi,IV :':.': : .
, . .

A mrilt heten egy kisgyerekben l6ttalak.
Guggoltdl a s6tat6ren

Es hdzakat epiten6l
Hornokbol 6s hul ladekbol.

Fotn6ael rdm a f<ildrol
Hamisk6s mosollYal:

.,Ldtod, mit 6pitek?
Mdskor mast 6pitettem

Naprendszert 6s csiga-biga hdzat.
Epiteni jo

. Gyere, epitsiink egyiitt.''
Es 6n mclled telepedtem a foldre

Te pedig megfogtad a kezem
Es vezetted.

Es betiiket irtunk a homokba.



Farsang idej6n az a karnev6li
vil6gszeml6let 6rv6nyesiil, amely akkor
vette kezdet6t, amikor akirilly bolondja
tr6nra iilt, 6s a kirSly a tr6n mellett
restelkedve szipogott, mivel a bolond
6t kifigur|zta. A szerepcsere 6vente
farsangkor, ha megtcirt6nik, lazulnak a
fesziilts6gek, j6t mulat mindenki. Mulat
a pap, amikor az Slpap pr6dik61, mulat a
kSntor, amikor az |Ikintor 6nekelni kezd
(Dehogy hoztam bdrhnyt, m6g a feh6r
nyi-ha-h6t is elvett6k!); mulat az orvos,
amikor az 6lorvos v6rnyom6st m6r,vagy
esetleg szervet i.iltet 6t. Ill6snek iiltet 6t
szervet.

Farsang idej6n a vidSm t6rsas6g
olykor 6tvonul a szomsz6dos faluba, 6s ott
viselkedik. Mindenki kacag, mulat azon,
hogy az,,iinokok" kifi gur 6zzhk azokat,
akiknek a ruhhjhba birjtak. Honnan a
ruha? Kikeriilt valahonnan, mert esetleg
az illet6kes irjat v6s6rolt, ujat varcatott.
A decemberi forradalom idej6n 6s ut6n
nyugdijas milicist6k 6s katonatisztek
dob61t6k el hajdani, m6g eg6szen j6
6ilapotban l6v6 mund6rjaikat. Volt ott

A MUNDER FARSANGJA

nadr6g, volt ott kab6t 6s volt kereksapka
is, igy ha valaki,,szerepcser6re" v6gyott
akkoriban, egy-kett6re beoltozhetett...
Egy gyergy6i feln6t6s hetekig
ezredesk6nt vagy t6bornokk6nt
mutogatta magdt a megyesz6khelyen.
Tele volt kitiintet6sekkel a melle, mert
a kitiintet6seket is vedresleg vittdk
le akkoriban a szem6tbe. Arpika -
igy hivthk, ha j6l eml6kszem - mint
egy latinamerikai puccsista t6bornok
jott-ment a v6rosban, 6s nem s6rtette
akkoriban a rend6rtik, katonatisztek, a
keretleg6nyek onlrzetlt. T6ny, hogy aki
egyenruh6t akart akkoriban szerezni,
konnyen, ingyen hozziljuthalott. . .

Egy dolgot viszont szogezzink lel.
ha a sz6kely egyenruh6t szerzett, nem
azlrttette, mert 6,,rendes rend6r" akart
lenni, hanem az6rt, hogy a kom6j6nak
6s falust6rsainak tetszedjen. Amikor
farsang idej6n 6lrend6rnek oltozik be, 6s
irbnyitani kezdi a forgalmat, a sz6kely
rendes rend6r nem akar lenni, csak
6lrend6r.

De azt olykor megkeseriili. Mert mi
tort6nik? Farsang ideje van, m6k6zik
az 6lpap, az |lkhntor, az Slorvos 6s
viselkedik az alrenddr is, viszont a
helyszinre lrkezlk a rendes rom6n
rend6r. Es felhercsen, amikor megliltja a
sz6kely 6lrend6rt.

Aki csrifot iz az o mestersdg6b6l.
Az is lehet, hogy az 6lrend6r alkoholt
fogyasztott.

De azt m6gsem lehet elttirni,
hogy leinti a rendes rend6raut6t. Hogy

dlljon f6lre. H6t hogyne hercsenne fel
a rendes rend6r! Megtanitunk t6ged
figurbzni, sz6kely testv6r! Nem akarsz
te rendes rom6n rend<ir lenni, viszont
6lrend6rkodol, helytelenkedel, het
add csak ide a buletinedet, pajt6s,
megmutatjuk mi neked, hogy szabad-e
cstifolkodni a mund6rral! Kacag a pap,
kacag a k6ntor, kacag az orvos, viszont a
rendes rend6r nem reter6l. Adok 6n neked
boh6ckod6st, siiletlenked6st, figur5z6st!
Ne felj, megtanitalak 6n t6ged kesztyribe
dud6lni, torkon furuly 6zn1!

Es a keretleg6ny rendet teremt.
Azt lehetne, hogy kecsk6nek oltozz€l
be, 6s kattogtassad az |lkapchdat, 6s
kolind6lj6l, de hogy mer6szelsz rom6n
rend6rnek <i1tozv6n fr.gurhzni, amikor
m6g felv6telizni sem pr6b6lt6l soha! Te
Zsigat

Igen, a rendes rend6r az egyik csiki
kisfaluban rendreutasitotta az 6hend6rt.
Mondanunk sem kell, ci volt a nevets6ges,
6s nem az, aki jhtszott, figur|zott.

Annak idej6n a kir6ly el tudtanlzni,
viselni, hogy a bolond kifigurSzza.
Azt5n visszaiilhetett a tr6ry6ra, mert a
bolondnak tcibb esze volt ann6l, hogy a
nagy felel6ss6ggel j616 szerepet vdgleg
magdra v6llalja.

Sz6val, 6n nem csod6lkozom,
ha a rendes rendcirokr6l annyi viccet
mondanak! A sz6kely ezlrt nem akar
rendes rend6r lenni...

Ferenc Imre: Bricsrirepii16s
Alutus Kiad6. Cslkszereda 2oo9

''

V.l

A Rem,lnysugdr nyugd{jas
alap[tvdny tagjai az Sszi kdzdssigi
munkdk utdn ,,ttli dlmukb6l" fel,lbredve
i.fb6l kitettek magukirt. Ezilxal nem a
krjzmunkdban jeleskedtek, hanem sajdt
tnaguk szorakozlatasdra gyliltek dssze

februdr 22-6n este, hogy mtlt6 m6don
buc s [tzt as s ak a far s angot.

A viddm jelenetekkel tark[tott
dsszejovetelen mindenki jdl 2rezte
magdt, nem hidnyzott a tdnc 6s m6kdzds
sem. Ettdl kedvet kapva a ,,ncii gdrda"
elhatdrozta, hogy mdrcius 9-dn a
Ndk Napjdt is kdzdsen ilnneplik meg,
termis z ete s en fdrfi ak ndlkiil.

FARSANGOLOAS NYUGDIJAS MODRA

Erre a ,,tettilkre" sor is keri)lt, ahol
v i d dm an t d lt d t ti k az e s t 6 t. Ny u gdij a s o kr 6 I
sz6lva trdemes mdg megemliteni nehdny
cjket erintd dolgot. Egy kormdnyrendelet
Lrtelmdben a B-jelzds{i gy6gyszerlistdn
szereplS gy6gyszerekre a 600
lejndl kevesebb6l el6 nyugdijasok a
gy6gyszerek vdsdrldsdndl 50 o% helyett
9 0 o,4- os drkedvezm4nyben r,lszesiilnek
mdrcius l-t61.

Ez az d s s z e g az onb an n em hal adhatj a
meg a 300 lejes referencia-dr )sszeget,
ts a kedvezmtnyt biztos{t6 receptre
egyszerre legtdbb 3 fajta gy6gyszert
lehet felirni Egy mdsik siirgrissegi

kormdnyrendelet alapjan dprilis l-tcil
a garantdlt minimdlis szocidlis nyugdij
havonta 3oo lej.

Az ok, akik trjb bfel e nyugdlj at kapnak,
azok risszessdge a mirvad6. Szocidlis
nyugdijban csak azok rtszesiilhetnek,
akiknek nyugdijas mindsdgiik van is
a nyugdfj dsszege kisebb, mint 3oo lej.
Tovdbbd, ha minden j6l megy a 2009-
es 6vi dllami kdltsdgvetisre vonatkoz6
torvtny szerint ez 6v dprilis l-j2tdl a
nyugd{jpont ertdke 718,4 lej, okt6ber
elsejttdl pedig 732,8 lej lesz. Majd
megldtjuk.

(N. Sz.)
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A minap J6nos b6csi, a
csikszentdomokosi l6f6 sz6kely azokr6l
az esztend6krcil besz6lt. amikor 6, mint
6lmunk5s, 6rdemeket szerezhelett
a Duna-csatorna epi tesenel .  Ugy
kezd6dott, hogy takaritotta a s6ncot a
kapu el5tt. Hanem eztl6vob6l figyelt6k
valami illet6kesek, s felismert6k,
hogy mennyire alkalmas 6 a csatorna
6s6s5ra. Az illet6kesek egy6bk6nt m6r
napok 6ta kovett6k a mozghst a falu
kozott, tetten akart6k 6rni azokat az
elemeket, akiknek a felbujt6 amerikai
imperialist6k bizonyos iizeneteket
kiildcizgetnek. Ezeket, az izeneteket
kiilonben naponta tcibbszor is
visszavert6k, a falu kozott hangsz6r6s
kocsi t6riilt-fordult, amelyb6l az alilbbi
felsz6litSs 6radt:

- Dolgoz6 parasztok, ne hallgassatok
az imperialist6kra, l6pjetek be a
kollektiv gazdashgbal

Epp akkor ment el a hangsz6r6s
kocsi J6nos b6csi kapuja el6tt - mes6li a
l6f6-, amikor a szomsz6d megk6rdezte
t6le:

Szomsz6d, ugye a felszegi suszter
ordib6lt itt nekiink a mocskos szdi|val?

VONZO CSATORNAK

J6nos b6csi a k6rd6sre nem valami

helyes v6laszt adott:

- En azt hiszem, szem6lyesen maga

Szt6lin J6ska iilt az aut6ban.6s 6 i|ratta
az ocsm6ny pof6j6t.

Nos, a kerit6s mogott hallgat6z6

fiilesek ebben az elsz6l6sban az
oszt6lyellens6g megnyilatkoz6s6t

v6lt6k, 6s azt a kovetkeztet6st vont6k
le, hogy a l6f6 nem 6rti az id6k szav6t.

P6r nap mrilva ez€rt azthn meg511t a
fekete kocsi a 16f6 kapuja el6tt, s J6nos

b6csit betuszkolt6k.

- A lapStotvigyem- e, vagy ott adnak?
-k&dezIe a 16f5, amikor tudtdra adthk,
hogy a Duna-csatornhn|l, a Fekete-
tenger kozel6ben fog tev6kenykedni.

AztSn elmosolyodott, 6s igy
folytatta:

- Maguktudj6k-e, hogyaMaros 6s az

Olt is az 6n kasz6l6mon erednek? Azok
is a Dun6ba, majd a Fekete-tengerbe

igyekeznek, kiilonboz6 ir|nyba ugyan,
de vegii l is oda lyukadnak ki... Azt
hiszem, most velem is valami ilyesmi

fos tort6nni.

A k6t kalapos, l6denkab6tos ferfi
akkor azt tan6csolta J6nos b6csinak,
hogy jobb lesz, ha befogj a a p of6jbt, amit
eddig is feleslegesen eleget j6ratott.

Az eml6kez6 l6f6 sz6kely a
tov6bbiakban igy eml9kezett vissza a
hajdani id6kre:

- Ott a Duna-csatorn6n6l testv6ri
egyet6rt6sben dolgoztunk mi
magyarok, romSnok 6s n6metek. Ott
magas ontudattal 6stunk le a m6lybe,
6s forradalmi dalok iitem6re fogtuk
vallatora Dobrudzsa 6si rom6n foldjet,
ahol a kommunizmus medr6be tereltiik
a v6n Duna vizlnek egy r1szbt.

Itt J6nos b5csi sziinetet tartott, s
gondolatai visszat6rtek a jelenbe:

- Hanem lesz m6g folytat6sa annak
a csatorna6s6snak!

Maguk, akik a Tromf szatirikus
lapot irj6k, 6l6n D. Kiss J6nossal, m6g ki
fognak vetni valahol egy-k6t laphttal...
Mert a tcirt6nelmi csatorna6s6st nem
lehet abbahagyni...

Ferencz Imre irfsit kiizreadta
N6meth Szilveszter
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Vizsga a hittan6rin

Milyen brint kovetett el AdamZ

Evett a tiltott fa gyiimolcs6b6l.

Milyen biintet6st kapott?

Felesesi.i l  kellett vennie Evdt.

Sz6fogadatlan gyermek

Az 6desanya veszekszik afi|val:.

En ak6rmit mondok neked, az egylk
fiileden be, a m6sikon ki!

Tehetek 6n r6la, hogy k6t fiilem van?

Az Egyesk6
K6t szEkely felmiszlk azE gye sk6 tetej 6re.
Addig gyonyorkodnek a csod6latos
t6jban, hogy az egyik megcsirszott 6s
leesett.
Kom6m, megiitotted-6 magad? - klrdezi
a m6sik.
Nem.
Hogy-hogy?
M6e nem 6rtem le!

*

Ellen6rz6 kiinyvecske
Vedd csak el6 az ellenorz6konyvecsk6det
- mondja a fi.|tak a szigoru apa.
Oda adtam a padt6rsamnak!
Mi6rt?
Ijesztgetni akarja vele a sztileit.

Iskolakezd6s

No, Pistike, hogy tetszik az iskola? -
k6rdezik otthon n6h6ny napi tanul6s ut6n
a gyermeket.

Ne is k6rdezz6Iek! Mi oldjuk meg a
feladatokat, 6s a IaniI6 n6ni kapja 6rte a
fizet6st.

Nem k6sett sokat

Lihegve 6rkezik a b6csi az 6llom6sra.

Mennyi ideje ment el a vonat?

F6l perce - felelik.

H5t akkor nem is k6stem sokat.

A sz6kely bfcsi 6s a fa

A sz6kely 6s a fia fhtvbgnak az erd6ben.
Egyszer csak megsz6lal a fiir:

Isten mag6val 6desap6m.

Mi6rt, m6sz valahov6?

Nem, csak maga fel6 d61 a fa.



A KURUTTY 6ltal6nos miivelts6gi
vet6lked6 kisiskol6s tanul6k szimdr a, hat
miivelts6gi tenileten, tizenk6t t6makor-
ben: 611atvil6g, matematika, anyanyelv,
idegen nyelv, mriv6szet, iigyess6gi pr6ba

stb. Negytagir csapatok jeientkezhetnek,

minden csapatban r6szt kell vegyen egy
I., IL, III.6s IV. osztdlyos tanul6. A ve-
t6lked6t a csikszentdomokosi 3-as sz6mit
Elemi Iskola kezdem6nyezte 6s szervezi
1999 6ta. 2001-tol a vet61ked6 orsz6gos
szintiiv6 fejlctdott, 6vrol 6vre egyre tobb
tanul6t 6s tanitot von maga kor6. A gye-

rekek kdr6ben v6gzett fe1m6r6s alapj6n.
a resztvevdk l67o-a nagyon j6nak, 80%-
a pedig szupernek min6sitette. (2006-os

adatok alaptan)
Minden iskoia aktivan r6szt vesz a

vetelkedo feladr,6nyainak ossze6llit5sS-
ban, csapatm,-rnkAra ept-rl mind a tanlt-
16k, rnind a pedag6gusok r6sz6riil, nem

a tananyagot m6ri, hanem a kiaiakitott
k6pelsi:geket. r\ Kurutt,vban csak arriil
van sz6. ami a g-verckeket igaziin 6rdekli.
A ..'et6lkedcin r6sztver,'5 mindenik tanu-
lo r  c lemcnre. lcgl 'cd.el tchb temaki i re I
pcdag6gr,rsor tapasztalatair,'ai iisszevetve
l<er i ' i l  a (1rrr ; t11 .proglarnba Erentc ko-

zel 500 lclkes pedagogus r6szv6tei6vel az
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inteilektu6lis tud6s mellett a gyakorlatias

tuddst igyekeznek 6tadni az 6letkori saj6-
toss6gokhoz igazod6 k6pess6gfejleszt6s
6s szem6lyis6gfejleszt6s tisszhangjiiban.
A vet6lkedo indul6sa 6ta mindig m6s 6s
m6s t6m6k k6pezik a vet6lked6 anyag{t.
N6h6ny pelda az ut6bbi 6vekbcSl: Honfog-

la16s; Itthon Erd6lyben, Otthon Eur6p6-

ban; Hires magyarok; Mesek, mond6k;

Gyermekversek; Eur6pa 6llatai, Sziil6fol-
diink 6llatai; Viz, levegci, kornyezetrink,
Az erdo, Eselyt a Foldnek!, H6zi6llatok
jelszo hat6rozza meg a vet6lked6 irnm6r

hagyomiinyoss6 v6it temakoreit.
Iden, mdrcius 7-en a csikjencifalvi

Kult[rrotthon adott otthont a versenynek,

a szervezci a Jencifalvi iskoia, ahova 11

csapat nevezett be. R6szt vettek a sz6pvi-
zi, delnei, gorocsfaivi, madarasi, domoko-

si, karcfaivi 6sjen6falvi csapatok. A karc-

falvi csapat,,M6rtonfiak" n6vvel indul, a

csapat tagjai pedig: az I. oszt6lyos Vizi

B6iint, a II. oszt6lyos Ambrus Hanna, a

III. oszt6lyos Szrlv6si Botond 6s a IV. osz-

tAlyos Antal Mrit6. .lencifalv6r6l ket csapat

vett reszt, a Borok6k tagj ar: az I. oszt6lyos
Szabo Dd:vid, a II" osztfl-vos Katona And-

rca. a Il[. osztiilyos Abrahrirn Sara es a IV.

osztiilyos S6ndor R6ka. A Sz6kasz6 csa-

pat tagjai: azI. oszt|lyos J6r6 A1p6r, a II.

oszt6lyos Kosza Szilvia, a III. osztSlyos
Szopos R6ka 6s a IV. osztSlyos Agoston
Be6ta. A verseny nem jcihetne l6tre a szij'

lok segits6ge es a t6mogat6k n6lktil.
A verseny elbir6l6s6t egy ottagu zsii-

ri v6gezte, viszont senki sem t|vozott

iires k6zzel, mert mindenki eml6klapot,
konyv- es jdt6kjutalmat kapott. A felk6-

szit6 tandrok is ajand6kban reszestiltek.
A ki6rt6kel6s ideje alatt fell6pett a helyi
firv6szenekar is.

,,A Kurutty egy nagy jft6k, felfe-

dez6s tele izgalmakkal!" ... igy foglalhat6
rissze egy mondatban a vet6lked6 l6nyege.

Lukics Ilona tanit6n6 koll6g6i nev6-

ben is megkoszoni a Kurutty vet6iked6-
ben nyujtott tdmogat6saikat a k<ivetke-
z<iknek: Tercs 6s Larix Kozbirtokoss6gok,
Vegyke, Silex, Macalik Ern6, Emaiz iz-

letek, Nagy Erika 6s Fiilop Hajnal virSg-

iizlete, Polg6rmesteri Hivata| Pl6b6nia
Hivatal, Diesel depan, Viola 6s Orangyal
gy6gyszertiirak, Caritas, Kedves Esztet, a

Nagyboldogasszony Egyesiilet.
Tov6bb6 koszdnetet mond a BitYk6

firv6szenekarnak fellep6siik6rt es nem

uto1s6 sorban minden jen6falvi sziil6nek,
a nyirjtott segits6g6rt.
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REGI KALENDARTUNTOK BOL TALLOZVA
(Szltlas ok' mondas rt lc)

Nern lehet vele gyalog besz6lni :

nagyon elbi zakodott lett.
Karcsir, mint a gyapjirzs6k: ugYan.

csak kov6r.
Megrirgja a gyopot: megleP, meg-

iog r alahonrran. clhordja az trhil ix.
A j6 gyermeknek mdr a sz6 is ver6s

:  a. io gyermeke{ nem kel l  megverni .6r t
az a szobol  is .

Arva, mint a golya : nincs senkije,
ieljesen egyedi.i l  all.

Feszit, mint k6t gaias ='nevetsegesen

biiszke. cintelt.

Beleszakad a gatyamadzag = megle-
pct6s6ben elhal lgat .  belesi i l  a mondanr-
vatolaoa.

Ncm galambkosdr a vil6g - eleg tdg
a vi ldg.  meg6l benne az ember akarhol .

Nincs a gal ler jdhoz varrva nem
kell 6lland6an egytitt lennie vele, kdny-
nyen el lehet nelkt i le.

Osszesugnak, mint  a gyergyoi  lovak
- osszedugidk a feji iket.

Nyalja, rnint a bdrirny a kest - ellen-
segenek hizeleg.

\z

Szebb, jobb 6s vitamin df sabb lesz a

h[rslevesiinh. ha egv silgar:6p6t (mtirkot)

lereszeli irrk, keves olajon rlegp6roliuk,
majd a hirsle.rel felforraliLrk Ha m6r szep
srrga. a is ie.hez ont i i ik .

Ha a nregsritott hils m6r sz6p pir:os.

de m6g nem pr-rha, locsoljuk meg egy-

k6t kanAl ecettel. Ennek hatiis.lra a l<o-

ioi:.ovet rostiai irrcgduz.zadnak 6s a hirs

XETTANY HASZNOS TANACS

hamarosan megpuhul. Ha binnit siitiink

alufoli6ban, iigyeljiinli arta, hogy ne ie-

gyen tirl szoros" mert a meleg levegcl

sz6tfeszitheti.

Ha aluf6li6val focljiik le az 6telt,

sok6ig meleg marad, de megb6rosodik.

Szirrjunk rd ezlrt neih6ny lyukat, hogy a

goz eli l lanjon..

Ha nincs otthon tojds, a dar6lt hirsba

nyers burgonySt reszelhetiink, kem6nyi-

tdje osszetartja a hirst.

Ha a fiiszereknek csak az aromSjht

akarjuk izesit6sre felhaszn6lni, tegyiik

teatoj6sba, 6s l6gassuk bele a fov6 6telbe.

A kisz6radt mustSrt 6lvezhetciv6 tehetjiik

n6h6ny csepp ecettel 6s kev6s cukorral.
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A t6ma aktualitSs6t j elzi az is, hogy
egyre tobben kilszkridnek a|vilszavarcal,
hogy h6nyan, arr6l pontos kimutat6s
nincsen. Sqht tapasztalatom szerint a
rendel6mbe bet6r6k koziil kb. minden
8-10 paciens valamilyen k6szitm6nyt
felirat stressz old6s6ra, alvhs zavarca.

A norm6lis alv6s sor5n ot-hat
6tlagosan 90 percig tart6 ciklus
ism6tl6dik. Egy-egy ciklus n6gy
st5diumb6l 5ll, szendergds, felszines,
kozepes 6s m61y alv6s 6s az igynevezett
REM- szakaszb6l 6ll, ez ut6bbit az 6lom
6s bizonyos vegetativ jelens6gek, pulzus,
l6gz6sv Lltozfts jellemez. Az alv 6szav arck
koz6 nemcsak az 6lmallans6g - insomnia
tartozik, hanem sz6mos m6s elalv6si,
6talv 6si, 6bred6si probl6ma is. Szubjektiv
form6ja p61d6ul a r6m6lom. Orrl6gz6s
hiSnya eset6n 6r6nk6nt 5-6 esetben
169z6skimarad6s kovetkezt6ben fe16-
bred6s, vagy nyugtalan alv6s kr6nikus
oxig6n hi6nyos 6llapothoz vezet, amt
tov6bb rcntja az alv6s min6s6get. Kiils6

ALVASZAVAR
tlnyezlk is megzavarhatjilk az alv6st,
mint p6ld6ul a norm6lis alv5s-6brenl6t
/diurn6lis ritmus/ megszakit6 6jszakai
munka, a tobb id6z6nhI Stivel6 utazhs.
Bizonyos betegs6gek kis6r6 tiinete lehet
az alvSszavar pl. depresszi6, alkohol
betegek valamint bizonyos gy6gyszerek,
pl. egyes v6rnyom6scscikkent6k, hormon
k6szitm6nyek is alv6szavart okozhatnak.
Mhr az elej6n le kell szogezni, hogy az
alvhszavarra az altat6 nem a legjobb
megold6s.

Az alvhszavar a szervezet v6sz-
jelz6se, amellyel a pszih6 tirlterhelts6g6re
pr6b6lja felhivni a figyelmet. N6kn61
gyakoribb, a kor elcirehaladt6val
gyakoribb6 v6lik mindk6t nemn6l.
Bizonyitott t6ny, hogy a korunkra
jellemz6 rohan6s, trilterhelts6g sokkal
ink6bb 6rinti a n6ket, hiszen munkahely,
csal6d, egyardnt helyt kell 6lljanak,
m6sk6nt a ncii szervezet saj6toss6gai,
pl. menstru6ci6 idej6n a n6k egy r6sze
nyugtalanabbul alszik.

A terhes n6k alv6s ig6nye nagyobb,

mintha bolcs el6rel6t6ssal fel akarna
k6szillni a sziil6st kovet6 kimerit6
f;Lmatlan ljszakhkra. A menopauza
bekoszont6s6vel csrikken a hosszti
alvSsszakaszok szilma, helyiikbe 6ber

szakaszok l6pnek. A szorong6s, felelem,
megakad6lyozzhk az ellazulilst, ami az

elalv5s els6rendii felt6tele. Ilyenkor ennek
a probl6m6nak a kezel6se az els6rendii.
M6r ciseink is tudt6k melyek azok a

tSpl6l6kok 6s gy6gynov6nyek, amelyek

el6segitik, vagy 6ppen akad6lyozzdk
az alvdst. Altat6 hat6sir pl. a citromfii,
levendula, macskagyok6r, bizonyos
kever6kek gy6gynovEnyboltokban

tal6lhat6.
A gy6gyszeripar sem t6tlenkedett, az

6vek folyam6n egyre hat6konyabb altat6
tablett6kat fejlesztett ki, amihez azonban

csak orvosi javallatra szabad nyflni.

Dr. Waczel Attila

AZECHINOCOCCOSIS. VAGY AHOGY FELENK MONDJAK KUTYAEPNNC
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Igy fert6z6dhetiink meg mi is

Bizonyhra mindenki l6tott mhr
olyan diszn6, juh, szarvasmarha vagy
m6s 6llat m6jat, amelyen nagy feh6r
h6lyagok 6keskednek. (osszet6vesztend6
a tuberkul6zis eset6n lSthat6 giim6kkel,
5m ott sajtszerii elhalt szrivettormel6k, a
sz6li 16szenpedig gyulladSsos beszrir6d6s
l6that6.) Ezek a ciszthk nem m6sak, mint
a kutya, r6ka, farkas v6konybel6ben
6l6skod6 Echinococcus granulosus 6s
Echinococcus multilocularis 16rv6i.

A fert6zott kuty6k sz6klet6vel a
pet6k a szabadba jutnak, ahonnat az
6llatok a nov6nyek ritj6n, lenyelik azokat.
Az ember ugyanigy fert6z6dik meg,
mosatlan zolds6gek, szennyezett viz,
fertlzott 6llatok sz6r6nek lenyel6s6vel.
Kiilonosen veszlly eztetettek a kezeletlen

kuty6k kornyezet6ben 616 emberek 6s
6llatok egyarint. A pet6k a kiilvil6gban
akSr egy 6vig is el6lnek. Az ember
vagy az 6llatok bel6be jutva, a pet6kb61
kikelnek a l6rv 6k, 6tfirr6dnak a b6lfalon,
majd a v6r6ramba jutva sz6tsz6r6dnak
a szervezetben, els6sorban a m6jba,
tiid6be, csontokba vagy ak6r az agyba
jutnak. Itt a l6rva cisztirt alkot (ezek
azok a bizonyos h6lyagok, amiket m5r
emlitettem).

Ha a fertbzott 6llatok szerveit ism6t
a kuty6knak adjuk, f6leg an6lkiil, hogy
j6l megf6zn6nk 6ket, a kor folytat6dik a
kutya ism6t fertozott lesz, tov6bb iiriti a
pet6ket, az ember 6s a tobbi 6llat ism6t
fert6z6snek lesz kit6ve.

Az els6 panaszok csak 6vekkel
a fert6z1s ut6n jelentkeznek, pl.
mSjnagyobbod6s, 6tv6gytalans6g,
s6rgas5g, kohog6s, a h6lyagok
megreped6se eset6npedig sirlyos allergiSs
v6lasz l6phet fel. A betegs6g v6rvizsg6lat,
ultrahang, rrintgen, ct segits6g6vel ma
m6r konnyen kimutathat6.

Kezel6se neh6z, tribbnyire
seb6szeti irton, az Echinococcus
ciszla elt6volit6s6val, vagy a ciszta
lecsapol6s6val tort6nik. A drhga
gy6gyszeres kezel6s hosszri ideig tart,

Fert6zdtt m6j

ak6r egy 6leten 6t is. A f6 gond a betegs6g
felismer6se, a tinetek jelentkez6se ut6n
pedig elk6stiink, miiteni m6r nem lehet.
A ciszt6k elozonlik az eg6,sz szervezetet,
olyan ak6r a r6k.

A megel6z6st a gyiimolcsok,
zolds6gek alapos megmos6sa, a
kuty6kkal val6 6rintkez6s ut6ni
k6zmos5s jelenti. Ugyanakkor alapvet6
a kutySk rendszeres f6regtelenit6se, ami
feln6tt kuty6k eset6ben 6vi 2-4 alkalmat
jelent, kolycikkuty6kn6l petig 3 hetente
ajanlatos egy,,gilisztahajt6s".

Antal Lilla



t6pl6lkoztak, r6g6szeti leletekbtil krivetkeztet-
hetiink. Az ir6sbelis6g 6ta e t6ren is pontosabb
ismereteink vannak.

Hogy mit ettek 6seink? Tobbnyire nov6nyi
reszeket. geri  nctelen dl latokat. szerencse eseten
vaddsz- es hal6szzs6kmdnyt.

T6pl6lkoz6si szok6saink nagyon sokat v61-
toztak 6s vhltoznak ma is. Egesz sor elm6let,
szok6s 6s sok esetben szdls<is6ges h6bort a1a-
kult ki az eg6szs6ges t6pldlkoz6ssal kapcsoia-
tosan. Ami6ta a m6dia r6telepedett 6letiinkre,
m6r alig lehet t6j6koz6dni a tdmdban. Sajnos,
a rek16m nem az eg6szs6get szolg6lja, hanem
bizonyos kririik anyagi erdekeit.

Mint mindenben, az eg6szs6ges t6pl6l-

TAVASZI ,OSALATAK'
koz6sban is vannak tirok6rv6nyti igazsdgok.
Tribbek ki>z6tt az, hogy a t6pl6l6k eg6szs6gre
gyakorolt 6ld6sos hat6s6t nem az 6r hathrozza
meg.

Fiileg-a falun 616 embereknek, nemcsak a
kertben termesztett nrivenyek 6s a nevelt 6llatok
jelentett6k a meg61het6st. A szabad termeszet
kin6lta t6pl6l6kokat is b6ven fogyasztott6k. Ez
napjainkra szinte teljesen feled6sbe ment, egy-
re kevesebben igazodnak el aterm9szet gazdag
kincsest6riiban. Egy eg6sz sor t6pn<iv6ny hasz-
n6lata m6r csak em16k, pedig ha tudn6nk, akkor
.... Pr6b61juk feleleveniteni azokat.

Saldtabogl6rka. Nedves r6teken, kertek-
ben trimegesen, nrilunk sz6rv6nyosan fordul e1<i.
F6nyes leveleit szedjiik 6s azokb6l, ak6r a kerti
sal6t6b61, levest (ontott sal6t6t) k6szithetiink.

Gyermeklincfii (pitypang, cuk6ria) Kor-
ny6kiinkon talin a leggyakoribb nov6nyfaj. A
m6g nagyon zsenge (kb.5 cm. hosszris6gir) le-
veleket gytijtjiik. Elk6szithet6 a sal6tabogl6rk6-
hoz hasonl6an. A nyersen felapr6zott levelekb6l
malonlzzel keverve, s6va1, borssal, citroml6vel
izesitve kiikinleges zrilds6gsal6ta k6szithetri.

Martilapu. El6fordu16s6ra neve utal. Om-
lad6kos lejt6kon, agyagos vizfolyrlsokban nti.
Ytr|gzata a legkor6bban megjelen6 tavaszhir-
det6. Soksz<igii, b6rszeni levelei kdsribb jelen-

nek meg. A szalagra v6gott leveleket rizzsel,
<ircilt hfssal keverve k6sziil rakott k6posztaszerii
6tel. Moldv6ban gyakran l6thatunk paraszth'-
zak tornbchn sziiritott martilapu lev6lfiizdreket.
Fel|ztaths ut6n rigy haszn|ljhk, mint n6lunk a
tdlt6tt k6poszt6ban a k6posztaleveleket.

S6ska. A tavasz e1s6 napsugara kicsalja
a gyermekeket ar5tre. Az izgalmas labdaj6t6k
sziinetdben, a gyepen elheverve, szivesen fo-
gyasztj|k a s6sdi leveleit. A zsenge levelekb6l
szakszenien k6szitett s6skaleves vagy f6zel6k
va16s6gos tavaszi gasztron6miai 61m6ny.

Koml6. Ink6bb a s<irgy6rt6s alapanyaga-
k6nt ismert. Az indaszenien kapaszkod6, zsen-
ge hajtdsokb6l, a zoldpaszulyJeves receptj6t
krivetve keszithetjiik el.

Csa}in. Ert6k6n6l fogva,azels6 hely illet-
n6 meg. Nagyon zsenge, n6h6ny cm.-es hajtAs6t
gyiijtik. K6sziilhet be161e csalinleves. Az alig V
meglobbasztott hajt6sokat mixerelve, tejfdllel
keverve, fokhagymrival, s6val izesitve, tiiktirto-
j6s, bundris keny6r, ak6r b6csi szelet ktirit6se-
k€nt t6lalhatjuk.

Macalik Ernti

A magyar 6s az eur6pai kereszt6ny ha-
gyom6nyban az egdsz hrisv6ti iinnepktir sor6n
kiemelt jelent<is6get kapnak az tinnep egyes
szakai alatt fogyasztott 6te1f61es6gek. A ham-
vaz6szerd6t6l Hirsv6t vas6rnapjhig tart6 40
napos brijt mir a7. szizadt6l szok6s, stit 1091-
ben II. Orb6n p6pa m6g ttirv6nybe is iktat-
ta. Altal6ban katolikusok nem is oly 169 sok
helyen val6ban be is tartott6k ezI a szigorh
btijtrit, amelynek fegyelme csup6n az elmrilt
lvszhzadban lazuit meg tobbek ktiztitt a hiva-
talos enyhit6sek kovetkezt6ben, s a nagyh6tre,
illetve nagyp6ntekre korldtoz6dott az id6tar-
tama. A protest6nsok csak a nagypenteki btij-
tdt tartott6k, de azt nagyon ktivetkezetesen.
A r6gi id6kben a brijti napokon csak kenyeret,
s6t 6s sz6raz nov6nyi eledeleket volt szabad enni
6s csak egyszer ehettek napj6ban. A 19. szAzad
v6g6n m6g voltak olyan paruszti koztiss6gek,
amelyek a halat nem sz6mitva csak n<iv6nyi trip-
l616kot vettek magukhoz. Sok helyen bojt alatt
m6g tejnemrit sem fogyasztottak. Nem zsirrai,
hanem olajjal friztek, s e16fordu1t, hogy a brijtds
eledelek szdmLra kiilon ed6nveket haszn6ltak.

HAGYOMANYOS BOJTI NTNT,NTXT
A I7. sz|zadban a brijt k6rd6s€ben nagy vita
t|madt a francisk6nusok 6s jezsuit6k ktiztitt.
A francisk6nus bar6tok a r6gi tilalom szerint
hrist, toj6st 6s tejnemtit sem fogyasztottak, mig
ajezs'rlt|k azttartotthk, hogy a bcijti napokon is
szabad toj6st es tejf6l6t fogyasztani. A vita od6-
ig fajult, hogy a k6rd6s a r6mai Congregatio de
propaganda fide el6 keriilt, amely ugyan a ba-
r6tok hagyom6nyos €rtelmez6s6vel Ertett egyet,
azonban m6gis enged6lyezte a konnyit6st. A
folytonos krinnyit6sekkel (tej, tfr6, vaj, toj6s) a
parasztsfig sem 611, szinte a 19. szLzad v6g€ig
csak halat 6s nov6nyf6l6ket fogyasztott.

A magyar nepi konyhdnak t6jegys6gen-
k6nt kiil6nbrjzti jellegzetes bojti dteleit ismer-
jiik. Lrissunk n6hdny p6ld6t a b<ijti 6trendre.

Egyes viddkeken nagyp6ntek d6lben r6n-
tottlevest 6s kiftitt t6szt6t, vacsor6ra tejet,
aludtejet, hir6t fogyasztottak, vagy a toj6sos,
tejes 6telek 6s a t6sztaf6l6k mellett vads6sk6t,
gomb6t is gyakran ftiztek. Nagycsiittirt<iktin a
legtiibb csal6dban valamilyen ztildfdzel6ket
ettek toj6s felt6ttel. Nagypenteken olajos pity6-
k6t, halat ettek. Finom btijti vacsora volt m6g a
csir6s bab 6s a szalad6s. Orsz6gszerte elterjedt
btijti 6tel volt a bableves, toj6sleves, r6nt6s n6l-
kiili krumplileves 6s a f6tt teszt6k, ezek koziil
is a m6kost6szta.R6gi 6telreceptekb6l tall6zva

Aszaltszilva-leves

A megmosott, griztin megpuhitott, mago-
zott szllvht 3-4 darabra v6gva vizben puh6ra
f6zzik, egy darabka fah6jat is tesztink a ftiz<i16-
be. Ha a szilva megf6tt, 1ev6t tejfollel behabar-
juk, s6val, cukorral izesitve fogyasztjuk.

Ugyanigy kdszitjiik aszalt meggybtil 6s
aszalt csereszny6b6l is.

Mdkos hajdina, vagy kukoricagdnica
(6rs6gi recept)

A kukorica- vagy hajdinalisztet forr6 vizbe
sz6rva f6z6kan61lal kavargatva kem6nyre ftiz-
ziik. F6v6s ut6n kiss6 hrilni hagyjuk, egy t6lban
ellapogatjuk 6s mindk6t oldal6t cukros, vagy
cukor n6lkiili t<ir<itt m6kban meghempergetjiik.
T6ny6rba rakva m€zzel, vagy an6lkiil t6laljuk.

6rs6gi babsal{ta
40 dkg szemes babot el6zri este be6zta-

tunk, 2 fej vrirrishagymht apr6ra vrigunk €s I
gerezd fokhagym6t osszezizunk. Mdsnap a
babot hideg vizben s6val, bab6rlev6llel puh6ra
f6zzik, lehtitjiik 6s kev6s fozollvel egyiitt egy
t6lba rakjuk. I dl tiikmagolajb6l, I dl borecet-
b6l, a hagym6b6l, fokhagym6b6l kev€s vizzel
sal6ta6ntetet k6szitiink, amelyet s6val 6s kev6s
feh6r borssal izesitiink. Ezzel tintjiik le a ba-
bot. N6h6ny 6r6s 6ll5s ut6n hidegen t6laljuk.

Szalad6s (ribakiizi csiram616)

Ab'6zilt, vagy rozsot nydron az 6gy al6 tett tek-
nriben 61land6an locsolgatt6k, igy az 3-4 nap
alatt kicsir6zott. Utiina ponyv 6n megszhritotthk
6s zacsk6ba rakva eltett6k. T61en a malomban
megdar6ltatt6k. Amikor siitni akartak, a sziik-
s6ges mennyis6get vajdlingba rakt6k, forr6 vi-
zet dntotttek 16, higra feleresztett6k, 3-4 6r6ra
a dunyha al5rakt6k,j6l letakartSk, s igy olyan
€des lett mint a m6z. Kev6s vizet onttittek a cse-
r6ptepsibe, bele 3 ujjnyi vastagon a massz6t 6s
kemencdben, rendszerint a keny6rsiit6s mellett
sz6p pirosra siitott6k.

v
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A brassoi Fekete templom. antely neveztek igy, mert kezdetben a tomeges
t385 es1476 kdzdtt dpiilt. egy kc)zepkori kereszteny szertartasoknak nem volr

tiizvesz megrongalta, fatait a fiist mds hetyiseg es az istentiszteletet
befeketfuene. Innen a neve. ezekben, q nagymAreti csarnokokbatt

* vegeztdk.

1l 6z'E
BONGESZDE

Az Uj Magyar 3z6 ez 6v janu6r 3o.-
i sz|mdnak csal6di mell6klet6ben (2oo9
janu6r 31 - febru6r 1), amelyet B6rcesi

: ,
Ti jnde szerkeszt Eletmod cimmel.  egy
6rdekes ir6st tal6ltunk Dr. Gy<iri Gyorgy
belgy6gy6sz szakorvos al6fu6s5val, az
IZOMGORCS keletkez6s6vei kapcsolat-
ban. Tekintettel arra, hogy k<izs6giink-
ben is tobb embern6l ekjfordul ez a je-

1ens6g, 6rdemesnek tartjuk lapunkban is
kcizreadni 6s id6zni egy-egy fontosabb
r6szletet az emlitett szakorvos ir6s6b6l.

,, Az rzomgorcs egy vagy tobb izom-
nak hosszabb-r<ividebb idcin 6t tart6,
tobb6-kev6sb6 nagyfokir 6s f6j dalommal
j6r6 osszehirz6dSsa... Szinte mindenki
6let6ben elcifordul a l6bikragdrcs vagy a
l6bfejgorcs... de persze a kar, a comb, srit
ak6r a tark6 is begorcsolhet. Begorcsol6s
eset6n izoml aziIS tor nagyakorlatokat 6r-
demes v6gezni. Ldbikragorcsn6l p61d6-
ui a 16b ujjait felfel6 kell hrizni er6sen,
de az is segithet, ha kemeny Lalaya iil.
Segithet m6g a v6d1i 6s a talp erriteljes
masszirozSsa. A lazit6 meleg zuhanyt is
6rdemes kipr6b6lni. . .A gorcshajl am t6p-
l616k kie96szitrikkei, 6sv6nyi anyag-p6t16
tablett6kkal is csokkenthet6. K6lium- 6s
magn6ziumtabletta szed6s6vel 6rdemes
pr6b6lkozni. Nem szabad megfeledkezni
arr6l sem, hogy esetleg v6rkering6si za-
var 6ll a gorcshajlam h6tter6ben... A i6-
bak grircs6t a lfdtalp is okozhatja. A lfd-
talpbet6t ak6r teljesen meg is szrintetheti
a kellemetlen tiineteket. A l6bikragorcs
gyakran a visszerbetegseg t r. inete."

A Hargita N6pe 2oo9 februhr ll-i
szSmirban Barab6s Istv6n ,,Az 61et fo-
n6kja" rovat6ban a farsangi 6tkez6sekkel
kapcsolatos dolgokat emlit, id6zve r6gi
szerz6ket. Tiibbek kozott az 1857-ben
megjelent Pesti mrivelt t6rsalg6 cimri
illemtankonyvet emliti, amely kiilon fe-
jezetet szentel az asztalilesnek, s amint
irja, ebbcil ma is okuihatunk: ,,Miut6n
hust, sz6szt szedtink a t6lb6l, a kanalat
an6lkiil tegyiik vissza, hogy azt lenyal-
n6k; asztal folott ne rendezgessiik ha-
junkat, ruh6nkat, fejrinkkel ne hajoljunk
m6s t6ny6rja fo16; sritem6nyt ne tegyiink
el a zsebiinkbe. Neveletlens6gre vall, ha
valaki ujjaival szabaditja ki valamely
megakadt 6teldarabot a fogai kdziil; nem
szabad a levest szcirpcilni s kozben meg
beszelni is stb."

G\rdgorszagban az akropoliszok
ke zd etben e gysze rii I ako ep il I c t e k vol ta k.
kesrjbb templomok. istenek takhetyei
lettek. Az akropoliszok kr)zill az egyik
leghiresebb az qthdni akropolisz. 6kori

fetlegvar, amely a varos legmagasabb
reszdn talalhato ds Periklesz kordban
,dpiltt ki ma ismert formajdban.

lF

Bazilikanak eredetileg az
oszlopsorokkal harom haj6ra osztott
romai kere.sk"edricsarnoko! neveztdk.
Egyes kereszttny templomokat azert

'  , '  l  t

".:' ' A kinai Nagyfal 6p{tiset az i.e. IIL

:szazadban' Csin Si-Huang *Ti csdszdr
rendelte el vedekezlsiil u Kiuat eszakrol

Jlinl'egetd mongol tcirzsek ellen' A
szaiadok folyaman azutdn tr)bbsztir is
ujjdepitertdk. Jelenlegi formajaban a
Ming dinasztia (XIV-XVil sz.) 6ta dtt.
'A.,fal hossra 3ooo km, magassdga lo nr,
szelessege 6-l/ tn.
i  . .  ,<.

A parizsi Effil torony 3oo m maga\
es az 1889-es vilagkiallitasra kesziilt.

VASUTI MENETREND

REN DEZVENYEK KARCFALVA TOZSCCNE X
iuAncrus ls-EN

I I ,00 Unnepi szentm ise

tanul6inak elciadasdban.

12r00 Unnepi koszoruzds 6s kuitfrprogram a karcfalvi €s jencifah. i
kopjafdknril. Feliep a Karcfalvi-Jenc!lalvi gyerek-fuv6szenekar. valamint rinnepi
szavalatok 6s enekek hangzanak el a helyi Mdrtonffy Gyorgy 6ltaldnos iskola

A GYOGYSZERTARAK

6ranglzai G)'6g)'szert6r az eg6sz-
s6giigyi kcir epiilet6ben:

Naponta: 8-16 6r6ig
Szombaton: 10-13 6rdis.

NYITASI PROGR.AMJA:

Viola Gy6gyszert6r (6tkoltozott a
Nagy Gergely f6le epiiletbe):

Naponta: 8-16 6r6ig
Szombaton: 9-14 or6re.

FELHiVAS
A gyiimolcsf6k tavaszi permetez6s6t, lemos6s6t v6iialja a csikmadarasi Garden-

Projekt KFT. mrircius-6prilis h6napban. I db. fa permetezese 2-5 lej kozott van, a f-a
nagys5gSt6i fiigg6en. Erdekl6dni a 0720-110888- as telefonsz6mon lehet.

Vonat sziima Csikszereda Karclalva Gye rgy6szentmikl6s

4501 o: l  I 7:02 7:47
4503 8 7 a Domckos 9:02
401 I i  3:53 I4:21 t i :12
4013 15:30 l5:58 l6: -{9
40t5 1832 l9:16 20:12
4501 23:39 0: l l 1:14

Vonat szfma Cversv.iszentmikl6s Karcfalva Csikszereda

4504 4:58 5:55 6:25
40t2 7:18 8:15 B:45
4s06 Domokos 12:47 12:55 13:24
4014 14:20 l5:14 l5:52
40r6 18:50 l9:36 20:14
401 8 20:56 21:48 22:16



SUDOKU

A Sudoku egy olyan nlgyzet,

amelyben 8l mez6 van, kilenc vizszin-

tes, kilenc pedig fiigg6leges sorban.

Ezenkiviil anbgyzetmlg fel van osztva

kilenc kisebb nlgyzetre, amelyek - v6-

letlenszenien elosztva - 1-t6l 9-ig ter-
jedci szrimokat kapnak. A szimokat az

tiresen maradt kock6kba kell elhelyezni

1.t6l 9-ig rigy, hogy k6tszer ugyanaz a

sz6m egyetlen vizszintes, egyetlen fiig-

g6leges sorban, illetve egyetlen 3 x 3-as

kis n6gyzetben sem szerepelhet.

Kiszitette: Kozma Anna

I 6 I 5 2

4 2 6 3

I 2 3 5 8 7

4 1 I 3 I

2 3 5

3 1 7 5

s 7 3 6

5 1 7

6 8 I 1 4

t2

Rn.lrvnNy

1848
Megfejt6s a pAff y -g tz foidszintj 6n

levri nyomda neve, ahol kinyomtatt6k a i2
pontba szedett,,MIT KiVAN A MAGYAR
NEMZET"-et 6s a,,NEMZETI DAL'-t.

Megj: a hosszir 6s r<ivid mag6nhangz6k
kiiz<itt nem tettiink kiil<inbs6get.

K6szitette: K6menes S6ndor

Mxryzm
SzerkesztSk:

Szab6Kinmlr
Szcics Lriszlo

N6meth Szilveszter
A nyomdai munk6latok az Alutus Rt.

nyomd6ban k6sztiltek


