
Esztend6fordul6 kozeledt6vel mind-
annyiunknak 6rdemes elgondolkozni a

mirl6fdlben 16v6 esztendri fontosabbnak
vdlt esem6nyeire, s ha j6slatokba nem is
bocs6tkoznnk, a 2008-as 6vben sorra
kertilti feladatokat is el6revetithetjuk.

Kozossdgi 6lettirikben va11 egy dr-
dekes jelens6g, ugyanis mtrtdaz, ami
tort6nik azt 6rz6keljiik, l6tjuk 6s le-

\ .jegyezznk az ut6kor okLrl6s5ra. Hogy\.,'
mire emldksztink legszivesebben, mire
lelretrink btiszkdk? A villasz ktilonboz6
lehet, nem mindenki egyform6n iteli
meg az esemdnyeket, a megval6-
sit6sokat, tal6:n a kudarookat ebben az
ellentmond6sokkal teli kozoss6gben.

Tdny a 20,07-es esztendciben is
tov6bbfejlesztettiik, szdpitettiik telepii-
ldsiinket. A karcfalvi, jendfalvi iskol5k,
6v6d6k f6javitSsi munk5latai, az {\ prac
kidpit6se 6s komy6k6nek rendez6se, a
polg6rmesteri hivatal korszeriisitdse, a
Sz6kasz6 medr6nek szabilyozSsa, vagy
a lridak, pal16k kijavit5sa mind- mird az
el6rehalad6s bizonyitdkar, Meg kell
emlitenem azonban azt is, hogy
parlamenti kdpvisel6ink 6s a megyei
tanScs vezetoi messzemen6en t6mogat-
tak benni"inket e munk6latok elv6gz6-
s6hez sziiksdges anyagiak megszer-
zds6ben. F.z6rt koszonet nekik 6s a

kozponti ifilzmdnyekb en, liivatalokban
dolgoz6 munkat6rsaiknak, vezdrrgaz-
gat6knak, akik segits6ge ndlkiil j6val
kevesebb anyagi t6mogatSsban
r6szesiiltiink volna.

Mindez kev6s, ennyi nem e16g,

mondj6k- 6s mondj6k is- az el6ge-
detlenked6k, akik gyorsabb, l|tv6-
nyosabb eredm6nyeket v6rnak el t61iink.
Ez is igaz. De sajnos, vannak helyzetek,
akadSlyok, amikor ilyen - olyan btirok-
ratikus eljSr6sok miatt nem tudunk
haladni, elcjbbre l6pni. Ilyenek p61d6ul a

ktilonfdle munk6latok elvdgzdsdhez
sziiksdges eldtanulm5nyok elk6szit6se, a

kozbeszer zdsi szerzcidds ossz e6llit6sa, a

tervek ds munk6k pilySzatiklkilsa, azok
odaitdl6se stb, Nem el6g csak a

p6nzosszeg kiutal6sa, annak elkolt6se
szigoru e16r6sok alapjfin tort6nik. Nem
k6ts6ges azonban, liogy nekiink,
kozsdgv ezet6knek hatirozotabbak kell
legyiink a p6lyivaton nyert cdgekkel
szemben. Itt emlitem meg a karcfalvi 84-
es kozs6gi itszakasz munk6latainSl
tdrtdnt vissz6ss6gokat, a szennycsatoma
6s es6vizcsatorna lefektetdsdn6l
el6fordul6 neh6zsdgeket, a tervezo,
munk6ltat6 6s kivitelezo cdgek kozotti
n6zetktilonbs6geket. Jogos tehdt az
utcabeliek el6gedetlensdge a munk6latok

elhuz6d6samiafr, amilrt most, 6v vdgdn
eln6zdst k6rek. Remdlem az u1 lvbenha
minden a szfimrtilsaink szerint tortdnik, a

84-es utszakasz az egylk legmodemebb
lesz a kozs6gben. Remdnykedjiink, hogy
igy fog tort6nni. Mindannyiunkon
mulik.

Esztend6fordul6n tele vagyunk
gondokkal, de 6ltetjiik magunkban a

rem6nyt. Jobb lesz, jobb legyen a 2008-
as esztend6 az azt megelozonel. Az
Eur,6pai Uni6 tag lehet<isdgeket biztosit
a fejl6ddsliez. Ez kozsdgiinkre is
drvdnyes, csak ki kell hasznSlni.
P|lyirzni 6s pillySzni. fgy juthatunk
olyan osszegek birtok6ba, amelyeknek
j6l Stgondolt ds c6ltudatos felhasz-
n6l5s6v al el6segithetjtik telepiildsiink
tov6bbi felvtr6gz6s6t. Sz6riddkurik
folyatni az elkcjvetkezcikben a szenny-
csatorna- rendszer ki6pit6s6t, a kozponti
vizvezet1k lak6sokba val6 bekotlsdt, az
iskol5k, 6v6d6k tov6bbi korszenisitds6t,
az uj piac v6gleges 6tad6s6t, a kLrltur-
ottlron javitSs|t" modernizSl6s5;t, a

mtij6gp6lya befedds6t, a ravataloz6
feldpit6se, parkok, parkol6k kialakitSsa
stb., hogy csak a legfontosabbakat
emlitsem.

Legyen h6t dolgos 6v a most
kopogtat6, Dolgozzunk j6 kedlvel, ki-
tart6ssal a magunk, a csal5d, kcizossdgiik
haszn|ra- boldogul6sunk6rt. Ebben
1'kerem kozs6giink minden lak6jSnak
egytittmiikod6s6t, segits696t, hogy
legyen nyugodt, tartalmas 6letiirik.

Adjon Isten j6 eg6szs6get min-
denkinek, hogy az 6v utolsri perceiben
bizakod6ssal mondhassuk hagyom6nyos
j6kiv5ns6gainkat:

ER6T, EGESZSEGET, BORT,
BIJZAT, BEKESSEGET AZ UJ
ESZTEND6BENI

Gdbor Tibor
Polgd.rmester
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Minden 6retts6gibizonyitv6nnyal
rendelkez6 rom6niai 6llampolg6r jelent-
kezhet felvdteli vizsgfira b5rmelyik
tag|llam b6rmelyik fels6oktatSsi
intdzmenyebe. Ugyanolyan felv6teli
vizsg6t kell tennie, mint a befogad6
Sllam polgdrainak. E tekintetben
egyetlen tagilllarrr egyetlen fels<ioktat6si
int6nn6nye sem alkalmazhat megktilon-
briztetdst. Ez vonatkozik a felv6teli
feltdtelekre, illetve kovetkezmdnyekre
is. Aki valamilyen oktatSsi int6zmdny
hallgat6ja kivSn lenni, annak nem kell
mdst tennie, mint jelentkezni, valamint
rdsztvenni a sziiks6ges felv6teli
elj6r6sban. Ugyanakkor a di6koknak
bizonyitaniuk kell, hogy tudj6k
meg6lhet6sdgiiket biaositani. A m5s EU

- tag6llambol erkezo p|lyilzatokat nem
6rheti megkiiloriboztetds sem a fblvdteli
elj6r6sban, sem a bontakozilsban valo
elhelyez6s tekintetdben, sem b6rmilyen
tandijmentessdg megp\IySz6sa sor6n. A
felv6teli feltdtelek kozott mindenkor
szerepel annak a nyelvnek a megfelel<i
szintii ismerete, amelyen az adott
rntdzmlnyben az oktat6s folyik.

A tandij fizet6s6vel kapcsolatban
emlitjiik ffieg, hogy amennyiben a
sz6ban forg6 intdzmdnyben az adott
orsztg 6llampolgfirai ingyenes felsri-
oktatasban r6szesiilnek, akkor a Rom6-
ni6b61 kittazo di6kokat is minden
tekintetben azonos elb5n6s illeti meg.
Amennyiben a sz6ban forg6 tagillam
diSkjai az adott int6zmdnybe tort6n6
felv6teli felt6tele beiratkoz6si dij

t,
z

fizet6se, ds a tanulm6nyok folytatilsilhoz
tandijat kell fizetniiik, akkor aromSniai
di6koknak is ugyanilyen mdrtdkii
beiratkoz6si dijat 6s tandijat kell
fizetniiik.

Uni6s egyetemen va16 tanul6s
eset6n a rom6niai di6k nem tarthat
igdnyt a befogad6 orszSg diilkjait
megillet6 havi - osztondijra, di6khitelre,
vagy m5s jellegti termdszeti juttat6sra.

Ez aztjelenti, liogy a diSkriak mag5nak
kell gondoskodnia a megdlhetls5rol. Az
oktatSshoz, tanul6shoz k<izvetve
kapcsol6d6 kedvezmdnyek, szolgillta-
t6sok kedvezmdnyes ig6nybevdteldre
vonatkozdan nincs egysdges kozoss6gi
szab|ly oz5s. Mindezek ellendre l6teznek
az E,ru6pai .Uni<inak osztondijas
programjai, amelyek az :iut. oktat6si
krizossdgi akci6programok keretdben
val6sulnak meg. Min dezelrcll b6vebben
lehet 6rdekl6dni a Taniigyi 6s Kutat6si
Minisztdrium keretei kozott miikod6
szatkdp z 6s i ii gyn oks 6 grr 6 I .

Vdgezetiil megtregyezzilk, hogy az
Ew<ipai Uni6ban a kozdpfolan oktat5s6rt
nem kell fizehti, kivdve term6szetesen,
ha a di6k cgy olyan mag6niskol6t
villaszt, aniely tandij fizetdsdvel vehetci
igdnybe.

Osszecillltotta:
I{dmeth Sz.

Forrds: ELTOKOS, RMDSZ

VUAMINTERJU DR.
Aurar Vrnon xonznrr

Ar,ranoRVossAL

Nyakig benne vagyunk 
^sert6sv6gSsok iddszakSban. Az

iinnepek elkertilhetetleniil jiinnek, a
sert6sek visitva, yagy an6lkiil, de
mennek a hal5lba. Az Eur6pai Uni6
szabdlyai ,,kdtik ^ kereket". Mit
tegytink?

Nem kell dramatrzSlm a helyzelet,
mindenmegold6dik, csak id6 kell hozzL,

Val6ban az EII- s szab6lyok elotrjilk a

lev6g6s el6tti lrzdstelenitdst egy saj6tos
pisztoly segitsdg6vel. Ennek gyakorlati
kivitelez6se folyamatban van. Addig is
nagyorl fontos az Sllatok (mindenfajta
6llat) nyilv6ntart Ssfinak rendb et6tele,
lrisz sok esetben kiilonbozik a gazdfinil
l6v6 6s az adatbilzisokban szerepl6
szfimadat. Ez6rt k6rem az |llattarto
gazdilkat, hogy miel6bb tisztLzz\k
veltink alltszimot,hozzSk el a lev6gott,
vagy eladott 6llatok fiilsz6m6t.
Mindezek ftiggvdnydben kertilhet csak
sor a tSmogatasok 6rv6nyesitdsdre.

Ebben az ftmeneti iddszakban
mit tegyen a gazd,a, ha mSris ig6nybe
akarja venni diszn6j6nak a ,,kegves
hal6l" aj5nd6k6t?

- Idejdben kell sz6lnra szilndekarol,
kozosen egyeztetjik az idripontot, s

azat{n a mdsz5ros tov5bb vegezheti
munk6j6t. Ktilonben rendelet i{a elci a
triclrinela vizsghlatot is. Ehhez a

rekeszizomb6l kell egy darabkfut
megndzztink mikroszk6ppal. Termd-
szetesen mindkdt esetben fizetds
ellendben. Itt j egy zem ffiog, fliggetleniil,
hogy lev6gj6k, vagy nem a sert6st, a
pestis elleni o1t6s kdtelez6.

Sejt6sem (riporter) szerint
egyeldre a kiivetelm6ny alkalmaz6sa
vSrhat6an elmarad, yagy hi6nyos lesz.
Addig meghalljuk (legaldbbis az id6n)
szeg6ny pilr 5k seg6lyk6rd visftds 6t.

Lejegyezte:
Ndmeth Sz.
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A Kozegdszsdgiigyi Miniszfdrium 6ltal zossdg testi ds lelki egdszsdgdre vonat-

kezdemdnyezetf, ds ftnanszirozott koz6an. Viddkiinkdn a hagyom6nyosnak
tev6kenysdg els6 ot h6napja utan
elmondhatjuk, hogy hasznos ds

sikeres. Az eddigi val6s ereclmdnyek

feldolgoz6sa ndlktil, a pacientarium

kb. 1/3-a esett tul a vizsgflaton, a

pro grarnhlilsunkf6l kissd lemaradva,
ds rdszeredmdnykdnt elmondhat6,
hogy felismerdsre keriilt 7-8 cukor-
betegsdg, 5-6 m6jbetegsdg, v6r-
szegdnys6g, vesebetegs6g, nagyon
sok vdrzsiross6g, magas vdmyom6s
stb. Az drdekes az,hogy mindezek a

betegs6gek aparens, teljesen egdsz-

sdgesnek trin6, tiinetmentes emberekben
6szlel6dnek, a korai folfedez6s 6s a kezelds
miel6bbi elkezddse gy6gyul6st, illetve a

szov6 dmdnyek megelSzdsdt j elenti.
A jelentdktelennek tun6 kdrddsek ds

mdrdsek mogott nagyon komoly infor-
matikai program 6ll, amely a tirplillkozitsi
szok6sokon, az lletvltelen 6t, bizonyos be-
tegsdgek csal6di haimoz6d6s6n 6t
inform6ci6t szolg6ltatnak az egydn 6s a ko-

sz|mit6 diszn6v6g6s, fbstolt ds s6zatt
diszn6hirs fogyasztasa biztosan kozej6tszik
a magas colesterin, ds m6s colesterin
frakci6k jelenl6t6hez, b6r a colesterin
koncentr6ci6j6t metab6likus tdnyez6k,

orokl6s, az endokrin mrikoddsek, valamint
az dletfontoss6gu szervek, m6j, vese 6llapota

szabLlyozza.

A testsrily 6s a magass6gb6l sz6mit6dik
ki a testtomeg index, amely alapjfin soroljuk

be a titlsflyt az elhizhs ktilonboz6
fokozathtg, amely szintdn jelentcis rizik6-

faktoq az drrendszeri megbetegedd-

sekben a dohfnyz6s, lulzott
alkoholfogy asztit"s ds szedentarizmus

mellett. Mindezek a megbetegeddsek

iddbeni felf'edezdse, kezeldse nagyban

hozzftlinil az dletmincisdg javu-
l6sihoz, 6s ezhllal az |tlageletkor
ndvekeddsdhez.

A programmal kapcsolatban, a

lakoss6g hozz|6ll6sa pozitiv,
igyekszirnk ezlttal is ndpszenisiteni.

Ne azt ndzzdk, hogy milyen
negativum, biintetds lesz, ha nem

vesznek rdszt, hanem azt sa1nill16k, amit
veszitenek vele, A program amint tudjuk
2008. szeptemberrg tuL, aki valamilyen
okb6l kimaradt, irjraprogram6ljuk. Azl se

f-eledjdk, hogy aki nem biztositott, vagy mdg

nincs csalddorvosa, azokat is vfrjuk.

Dr. Waczel Attila.

TaNurAs ns MAJMoTAs
Gyermekkorom 6ta vilgytamana, hogy

vil6got 16ssak, Ez sajnos a 90-es dvekig-
ismert okok miatt - tobbnyire csak a

hatarokon beliil val6sult meg. Az ut6bbi kdt
6r,'tizedben nyilt lehet6sdg arra, hogy meglas-
sam Eur6pa ndhiny csodasz6p viddkdt, vhro-
sait, falvait.

Utaz|sra nyilvan a kiv6ncsis6g oszto-
noz 6s az a vhgy, hogy mindmt a sz[l6fol-
demmel va16 osszehasonlitrlsban kozelitsek
meg. Ilyenkor drdm tolti el szivem, hiszen a
mi K6rp6tjaink sqnmivel sem h6tr6bbval6k,
mint Eur6pa sok m6s hegye, a mi 6l6vi16-
gunkat szdrntalan eur6pai orsz6g j ogosan iri-
gyeli. Mrieml6keink, ha szerdnyebbek is, a

legv6jtabb fuiii szakdrJ6k szerint is Eur6pa
kulturkincsei k<jzott m61t6 helyet drde-
melnek.

Egy-egy u''r6l hazat6rve 6s a szdp em-
ldkekb6l thpl5;lkonta, ismdt a szomorir val6-
s6gra dbredek.

A miltjara, srdemeire arny:la mell-
dongetve biiszke nepiink mily hamar mond
le hagyom6nyos targyi ds szellemi drddkeir6l.

Minden telepUldsnek sqj6tos arculata
van. Ez a termdszeti adotts6gokb6l (dombor-
zat,vizek,6l6vll6g,dghajlat),azemberalkot-
ta tixgyi vil6gb6l (dpiiletek, teriletgaz-
dSlkod6s), fo glilkozilsokb6l tev6dik rissze.

Mriltban a falu arculatfit trtbbd-kevdsbd

az hatiroila meg, hogy a komyezetdbe az

ember szervessn illeszkedett. Falun uralko-
d6bbak a termdszeti elemek 6s ennek
kciszonheti yardzsfil. H6ny ir6, fest6, zene-

szerzo szitmira kiapadhatatlan ihletforr6s a

falu? Mit is jelentetf ds jelent m6g ma is egy
vfroson nevelkedett gyermek szitmfura a
falun dl6 nagysztil6kndl tdltott vak6ci6,

Sajnos, falvaink rohamosan veszitik el
igazi mivoltukat. F6lredr:t6s ne essdk, j6, ha
nem j6runk s6rban, j6, ha minden hinbanvan
furd6szoba, gdpesitett hiztafiAs, az is j6,ha a

gar iusb an g6pko cs i I akik,

Sz6mos, megl6togatott XIi. XIII. sz6-

zadban 6piilt telepiildsen eredeti form6jukat
meg6rizve 6llnak a hivnk kozdpiiletelg a

nyolcszdz 6ves megkopott, macskakoves

utc6kon lassan gord0lnek a Mercedesek,
Peugeot-ok. A hilzakban tobb szin 6yes

gerenddk, diszes, korabeli cserepek tanus-

kodnak a hagyom6nyorzdsrol, ds nem Bra-
mac tet6cserdp sem termop6n nyil6szitr6.
Beton sehol nsm l6that6. Avizek kristaly-
tisztak, a partot izldses k6fal vagy oreg

fl:zf k gyokerzete vddi a legnagyobb bizton-
s6ggal. Parkokban a disznovdnyek a tt4ra
jellemz6ek. Egy sz6val, ezek a nepek leg-
nagyobb tisztelettel 6rzik sok dvsz6zados

kincseiket, tudva art,hogy mirlt ndlkiil nincs
jciv6.

El6deink koz{il sokan utaztak ktrlfbldre
mesters6get tanulni. Gondoljunk csak T6t-
falusi Kis Miklosra, aki a XVIL sz|zadban
Hollandi6ba ment elsaj6titani a konyv-
nyomtat6s mrivdszetdt. A sok kecsegtetii

aj 6nlatot visszautasifv a, hazaterl ds Kolozs-
vdrott, igen nehdz koriilmdnyek kozott ldtre-
hozta a konyvnyomtatas alapjait, amivel
anyanyelvi kulturenkat gyarapitott a magy a-

rul, nem hollandul. Teh6t tanulni ment ds

tud6st hozott.

Tudom, falustlirsaim k<jzott szdp szhm-

mai vannak akik magasszintri mestersdgbeli
tud6ssal tdrtek haza 6s azt itthon gytiLmdl-

csoztetik.

Sajnos, nem ritk6k azok a ktilloldet
jitr6Lt akik kdtika ndlkiil homak ds pr6b61-

nak meghonositani olyan tfugyi ds szellemi
elemeket, amelyek viddkirnktdl, n6piinktcil
teljesen idegenek. Teh6t ktilfoldon nem
tanulnak, hanem majmolnek, Kdnyelmes, de

drtdktelen, s6! tobbnyire rombol6 hatasir

cselekeciet ez. AVe*iminclen kritika ndllnil
dolgokat csak azdrt, mert ott divat vagy

dppensdggel az llletl orsz6gnak sajStja de

n6lunk tajidegen, az,ha rigy tetszik nemzet-
6rulas.

Macalik Ernd
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Karicsonykor azt szeretem, amikor
el1-cin este az angyal. Es mdg azt, hogy
Kardcsony estdjdn mis6re kell menni ds a
p6sztorl6tdk is tetszik. Adventben azl
szeretem, hogy koszorirt kell csin6lni.
Amikor mindenvasdrnap misdre kell menni.
Minden vas6map egy gyerty6t meg kell
gyujtani.Szerintem ezek a legszebb dvek.

Thmds Emilia VB. osztdlv

Az az dn ,r.rdf vdlemdnyem a

Kar6csonyrol ds az Adventrol, hogy az,

Advent 'az a v6,r'akozds ideje. V6rjuk a Kis
J6zus szuletds6t vagyis az eljdveteldt. A
Kardcsony pedig a szeretet iinnepe. Hiszen
mindenki a szerettei kor6ben tolti. Mi, a

gyerekek vfrjuk az angyalt. En rragyort

szeretem ezeket az iinnepeket, mert a

vakdciir is ekkor van"

Gidrri M1nilra V"B. osztdlv

Szfmomra u t<u.ar.o.y nagyon sokat
jelent. Kareicsonykor az emberek
onrenclenek ds egylitt iinnepelik a Jdzus

sz0letdsdt. KarScsonykor meggy6nunk ds

fldozunk. A szeretet iinnepe. Este az

emberek megaj6nd6kozzhk egymfst ds

misdre mermek. Kar6csony egy nagyon szdp

iinnep,

Bartali.s Em[ike VIII. o.

A Kar6csony tdlen van. Akkor van a

legszebb iinnep. Kar6csony estdjdn
megsziiletik Jdzuska. Azon az estdn a

f-elniittek megajinddkozzik a gyerekeket,
Jon az angyal. Kar6csonyf6t tesznek a

szob6ba. A fa fel van diszitve
szaloncukork6kkal, angyalhajjal, gombok-
kel stb. Szerintem a Kar6csony a legszebb

iinnep a vil6gon,

Antal Szilvia Vfl o
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Sz6momra a Kardcsony nagyon fontos,

mert ilyenkor kapunk ajanddkot ds itnnepel

az eg6sz csai6d. Azt iinnepoljfk, hogy Kis
Jdzus megsziiletett. En nagyon szeretem az

irnnepeket' 
Bir6 Andrea IrB. osztd,ly

meggyirjtunk. Kar6csonyi iddben
meggy6nok 6s 6ldozok, Kardcsony estdjdn

megaj6nd6kozzvk egym6st ds reggel

elmegyek misdre.

Gd.bor Anita VIII. osztdlv

Sz6momra, s ,r.rtrrr.- minclenki
sz\mitra a Kardcsony boldogs6got jelent.

Megsz0letik Jdzus, a mi Megv6ltonk.
Kardcsony napjdn este eljon az angyal 6s a

gyerekek nagyon ortilnek. Sok a36nddkot

kapnak.AgyerekeknekaKar6csony
qindekozftst jelent. A felniittek szhm:fua

nemcsak az aj'inddkoz6st kellene jelentse,

hanem azt, hogy oruljenek Jdzus

sziiletdsdnek, merl a Kar6csony a szeretet

iinnepe.

Sdnta Timea, Katalin VIII. osztdly ,

tinnep, mert az emberek ilyenkor kd- ' *
sztil6dnek Kar6csonyra az adventi 

,

hetekben. A pfsztorj6tdk ds a kar6-
csonyi 6nekek ugyancsak szdpek a

templomban.

Bara Levente

V.B" osztdlv

Az Advent 4 hdtb6l 6ll. Jdzus sziiletdsdt
v6qjuk. Adventben mindenki szokott adventi

koszorut kdsziteni. A ndgy gyertya azt
jelenti rajta, hogy rdgebb az emberek 40 evet
virtak J6zus sziiletdsdre. Mi most nem 40

dvet v6runk, csak ndgy hetet. Minden
vas6map meggyirjtunk egy gyerty6t.

December 25-6n, Kar6csony a mi
szeretet iinnepiink, ilyenkor min-
denki m egaj anddkozza szerette it.

Szdc.si I{risztina- Edit VII. A.

osztdly

Nekern a kedvenc irnnepem a

Kar6csony. Azdrt szeretem, mert
akkor irnnepeljtik Jdzus sziiletds6t.

Karicsony el6tt koszorut kdszitek

6s minden vzrsfmap egy gyerlySt

i. I f'.ir.\.:.p )?
:fr--:\l i

i 1.: il^

A Kar6csony az dv legszebb iinnepe.
Az adventi vdrakozfs ut6n mindannyian

orvendirnk, hogy megsziiletett a Megvflt6.
A Kar6csonyt megel6zci napokban nagy a

strgds- forg6s, kozdsen takaritunk, siitiink,
f(izUnk, aj 6nddkot csomagolunk. Kardcsony

ejszakal|n templomba megytink, egyitt
dnekeljuk a Csendes 6jt, Mennybcil 

^z
angyalt...

Md.rton Bil:orka VIII. o

Szdmomra u fcurarrony a bolclogsfgot
jelenti. Kar6csonykor a gyerekek orulnek,
mert kikapjdk a tdli vakfci6t ds v6r;6k

Jdzuska szliletdsdt. A kar6csony mindenki
szhmfira az egyk legszebb iinnep, meft
ilyenkor osszegyril az egdsz csaldd ds

mindenki me-endzi a kar6csonyi ajfnddkit.
Este elmegytink a mis6le, megn6zni a

pilsztorjiltekot. A Kardcsony a szeretet ds a

bcldogs6g iinnepe es nekem ez az egyik

keclvenc unnepem' 
[mets Izorcra vII]. ,



Uuxnpr rnszUronn s AZ ovonABAN
Az ember legfontosabb motivumai

az drzelmek. Ovod5skorban az egdsz
viselked6st az 6rzelmek ir6nyitj6k. Ne-
vel6munk6nk akkor a legered-
m6nyesebb, ha a gyermek 1rzelmeit ak-
tliz6l1a.

Az elm.6lt hetek neves napjaira va16
k6sziil6ddsek v6ltozatos lehetris6geket
kinSltak a szilok 6s 6vodapedag6gusok
szilm$ra, az lrzelmek sz61es skil6j6nak
megjelenitds 6re, a gyermeki szem6lyis6g
fej lesztds6re. Meleg, szeretettelj es

ldgkorben fontuk meg az adventi ko-
szorit, kozben megbesz6ltiik az adventi
szimb6lnmok je1ent6s6t, a v6rakozis,

megjavul6s lehet6s6geit. Rajzos leve-
lekben kiildtiik el Mikul5snak ildvoz-
leteinket, 6hajainkat, k6r6seinket. K6rd-
silnkre december 5-dn megdrkezett
Miku16s, tele puttonyLval Stsetillt a gyer-
mekrajzokkal, kdzimunk6kkal diszitett
6voda folyos6j6n, minden terembe
bekopogott. Vid6man csendiilt fel a
gyermekek ajk6n ,,Jon a Mikul5s, legydl
j6 pajt6sl Megjott a Mikul6s itt van m5r,
tele van a puttony, t6ged v6r.,, A h6rom
csoport linnepi koszont6miisora ut6n
Mikul6s szdtosztotta a csomagokat a
gyerekeknek, oromtinkre senki som
kapott virg6csot, kcizben eldgedetten
dicsdrJe a gyerekeket a rendszeres 6vo-
dal6togatSsdrt, a kedves koszont6s6rt,
maj d e 16 ge dette n thv o zott.

A kovetkezo napokon a gyerekek
szivesen villlaltilk Mikul6s szerep6t a
dramatilars j6t6kokban, amikor sz6mon
kdrt6k a j6 <;selekedeteket.

A gyerekek tud6sv6gyLra, ter-
mdszetes kiv6ncsis6gdra alapowa ki-
v6ntnk pozitiv 6rzelmeiket 6bren tzrtani
a kar6csonyt megel6z6 id6szakban is.

Csa16dr61, sztil6falu-
rol gazdagitottuk is-
mereteiket, Szent
csal6d p6ld6j6ra, po-
zitiv viselkeddsre
k6sztettiik. A gyer-
mekek szorgalmasan
liimezik J6zuska ru-
hfijfit mindennapi j6-
cselekedeteikkel,
hogy mdlt6 helyet
kdszitsenek szivtik-
ben J6zuska sziiletds-
napjfira. Tdbb n6pmes6t mes6llink, ame-
lyekben jelen vannak: az igaz szeretet,

kiizdelem, tisztas6g,
szorgalom, segitsdg-
nyirjt6s ,,a mi nyelv-
tinkon". N6h6ny
gyerek rdszt vesz

,,Sz5ll6st keres a

SzentcsalSd" ha-
gyom6ny6pol6 tev6-
kenysdgben Hegy-
alja, Fels6 vasirt
utc6ban, ahol eleve-
nen meg6lheti, koz-
vetleniil bekapcso-
l6dhat a csal6di 6let
tgazi szdpsdgeibe, a

j6 szomszddi kapcsolatok er<isitds6be. A
mai nagyon elfoglalt emberek kor6ben
ezt a lragyom6nyt dletben taftani sz6p
kiliiv6s. Talan sosem volt nagyobb a

szeretet sztiks6glet, mint ma: sziikj 6s

gyermek, csal6d 6s 6voda, 6voda 6s

iskola, ember 6s embert5rs kozott,
Szemdlyis6gfejlesztci tevdkenys6gtink-
ben 5lland6an figyehink a modellnyirjt6s

fontoss6g6ra, a szocializicios kozeg
milyens6g6re. A szeretetkocka hasz-
n|IatAst al, c6kav ezet<i tarsasj 6t6kok j6t
sz|siwal segitjtik az lrzelmek
lrinyitilsdt, a tuc16s ir6nti 6tvirgyuk
felkelt6sdt, cselekvdseiken 6t elvezetjtik
a jril vlgzett munka oromdhez, igy
meglal6lj6k azt, amrt szeretnek csin6lni.
Igy dszrevdtleniil fejl6dik onrualmuk,
kitart5suk, kreativit6suk, tol eranci6j uk.

Mindezekhez elkeriilhetetlentil
szriksdges, hogy oktat6-nevelci mun-
k6nkban a csal6d -qegitrit6rsunk legyen.
Kapcsolatunk er6sitdse ds a csal6d
segitdse c61j6b6l inditottarn decem-
berben uz ,,igy neveljiink" tanfblyamot
sziil6k rdszdre, melyen hatdkony neve-
l6si m6dszereket, elj6r5sokat ismerhet-
nek meg. Magukdv6 tdve nyugodtabb,
kiegyensirly ozott, kreatin 6letorommel
tele gyermekeket nevelhetnek, olyan okat
amilyeneket a gyermekrajzok rizennek,
melyek t6m6ja, kivitelezdse a

leg6szint6bb gyenneki ldlek m6lyrcil
fakadt.

Jaszenovics Terdz
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enariASAR
Edesapdm, jojjon hamar,

marh6t keresnek!

':'
AKKOR PENZ NNCS

Csiki szdkely deszkdt visz Udvar-
helyre eladni, A tolvajok jovet meg6llit-
j6k.

- Pdnz vagy 6let!

- P6nz - mondja a sz6kely. - De
legal6bb a mell6nyt 16je 5t, hogy M6-
risk6val tudjak elsz5molni. Na m6g itt is,
na m6g itt is.

- Nincs tcibb goly6m! - mondja a
tolvaj.

Akkor p6tz sincs, a kutya
mindenitl

nrszrnBclo
Szdkely a fifval takar. A munka vd-

geztdvel a legdny kiab|lja az 6desap-
j5nak, hogy a vlllSt 6s a gereblydt hova
dugta el. Amikor kozel kertilnek egy-
m5slroz, az ldesapja figyelmezteti a fitrt,
lrogy nem szabad hangosan mondani,
hanem csak halkan, hogy mds ne hallja.
M6snap munkakezdds el6tt a legdny az
6desapja ftldbe srigja:

- DesapSm, avlllfit 6s a gerebly6t el-
1opt6k.

AFRIKAi *O'O*O
Afrikai utrolhazatdrve a kom6j6nak

mes6l a sz6kely.

- Te kom6m, a sivatagban sdt5ltam,
6s egyszer csak szembejott velem egy
oroszl5n. En sem voltam rest, felm6sz-
tam egy feny6f6ra.

- Meuj el, kom5m, a sivatagban
nincs feny6fa - iey a m6sik.

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

A NYEL'TUDAS
A csikszentdomokosi el|gazilsnill

kap6l a szlkely b6csi a fi6val. MegSll
mellettiik egy idegen kocsi. Tdbb nyel-
ven pr6bSlkoznak megtudni, merre
menjenek, ha a Gyilkost6hoz szeret-
n6nek eljutni. Nem tudt6k megdrteni
egymSst. Mikor elmentek, aztmondja az
apai

- L6tod-e, fiam, j6 volna legal5bb

UTBAIGAZlT1iS
A vadflszok megk6rdezlk az erdon

mert kaszil6b5csit6l:

- Liltott-e nyulat errefel6?

- Igen - 6s m6r mutatja rs az ir6nyt,
hogy meffe ment.

A vad6szok elmennek, kis id6
mrilva azonban visszajonnek, mert nem
l6ttak nyulat.

- Mikor lStta anyulat, tzta?

-HAt ejsze egy hete es van!

veresiMESE
A szdkely mes6li a komSj6nak:

- A sivatagt barangol6saim sor6n
egyszer csak megpillantottam egy
oroszl6nt. Sajnos fegyver n6lkiil voltam,
csak k6s volt n5lam. RSvetettem magam
a rnagy 6llatra, s gyorsan levfigtam a l5-
bait 6s a fark6t.

- Mi6rt nem v6gtad le a fej6t'/

- Azt m6r valaki lev5gta.

TONVENYSZEKI
rAncyerAsoN

Bir6 a tanihoz:

- Mikor lfitta, hogy a v6dlott a

lrarmadik emelet ablakSb6l ki akafia
dobni az anyos6t, mr6rt nem sietett a

segits6gdre?

Tanf:

- Mert l6ttam, hogy a v6dlott el6g
er6s ember ahhoz, hogy ezt egyediil is
ehntdzze.

gORTOXBEN

- Mit mondott 6desap6d, amikor
megl6tott a bortcinben?

- Isten Itozott fiam!

vrzsca
Soromp66rok vizsglznak J5nos

b5csi nyugdljaz6s el6tt 6ll, a vizsgSztato
felteszi a k6rddst:

- Mit tesz, ha a 4100-as szem6ly-
vonat jon felfel6, 6s a 403-as jon vele
szembe lefel6?

- B6mejek, s megmondom, hogy
jere ki, Tera, mert mdg ilyent nem l6tt5l.

SZEKELY TPC;XV ES A DON
KANYAR

Y6gzi a leg6ny a nagy dolgSt, 6s

potyograk a konnyei.

Icy HALLorrAM... egy idegen nyelvet tudni.

-HAt ezek eleget tudtak, s mit 6rtek
Fiilop Lilszlo megjelends e16tt 6116 vele - mondja a fia.

- M6tt strsz, J6nos'/ - klrdezi a

t6rsa.

- Desany6m azt mondta mindig,
lrogy menjek el tdvolabb ahiztol sz. ..ni,
de 6nj61 eljcittem.

LANCHiD ES.E SZEKELY
Siirgciss6g gel vdgzi a nagy do1g6t a

szdkely a Lfinchidon. Odam egy a rend6r.

-Fejezze be, b6csi, mert viszem el!

- V6rjon, kett6t nyomok, s viheti.
trt t 

/

A KIGYO
J6no s talillko zik Andr6s s al.

-Igaz, hogy az any6sodat megmarta
egy kigy6? Na, ds meghalt'/

- Igen. A kigyri.

SZEKELYPT i SWETEGBAN
K6t koma sdtdl a sivatagban. Jon

szembe egy oroszl5n.

- Te kom6m, csak 6pp katolikus
lenne.

Ahogy a t6vols6g rovidtil, egyszer
csak let6rdel az oroszl6n 6s keresztet vet.

- Edes l6zus,ldgy venddgiink. 61dd

fleg, amit adtill nekiink, A*.n.

A GYERMEK E,S AZ
ALLATKERT

- Te, J6ska, nem kellene elvinni a

gyermeke t az Sllatkertb e'/

- Ne hordozntk ha szliks6giik van
15, eljonnek ut6na.

A KUTYA ES A.GYORSVONAT
N6prajzkutat6 s6t6lgat lefeld

Biikklravas patak5n. Megkdrdezi az tdos
b6csik6t, hogy a f6l 7-es szemdlyvonatot
eldri-e. A b6csi aztfeleLi

,,Haakom6m kuty6ja el lesz csapva,
maga a f6l 5-os gyorsot is eldri."

MECHANiTUS VAGY
KATOLIKUS

Ktilfdldi kir6ndul6k aut6ja egy
szdkely faluban romlik el. Megkdr-
deznek egy id6sebb b6csit, lakik-e a

faluban mechanilus.

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

AG\NEMUCSERE
Aklrhhzban a f6nriv6r bejelenti:

- Ma 5gynemiicsere lesz! IstvSn
b6csi Andr6s b6csival cser6l!



HELyES rdrtBrEDES
Jrinos b5csit figyeknezteti a rend6r,

lrogy az ittnak nem a j6 oldalSn megy.
Errefel hiltaarcotvSg atata 6s elindul.

- Na most j6 fel6n menyek-e?

AZ ISK;LABAN
Az iskola udvar6n sir egy gyermek.

A szolgillatos tan6r megkdrdi:

- Mi6rt sfrsz kicsi fiam?
A szSmtantanilr beleesett a

pocsoly6bal

- H6t az6rt mi6rt sirsz?

- Az eg6sz osztilly l6tta, csak 6n
nem.

ISKOLAMUHETY
Az iskolamrihelyben sir egy tanul6.

Az igazgat6 megk6rdezi, hogy mi6rt sir.

- A mester b6csi ogy nagyotvSgott
akalapilccsal a kez6re.

- Azdrt te mi6rt sirsz? Az elej6n 6n
is kacagtam.

rBnes
Az iskol5val szembeni gyalog

5tjfu6n5l sir a gyermek. Egy ndni meg-
k&dezi, hogy midrt sir.

- Elk6stem az isko16b61.

- J6, j6, de legal6bb most midrt nem
igyekszel'/

- EdesanySm azt mondta, hogy ne
menjek 6t a gyalogfitjfiron, amigminden
kocsi el nem megy, s mdg egy sem jott.

HARANEHI,ANY
A prispdk egy kis faluba lrkezlk

b6rm61ni.

Mi6rt nem sz6lt a harang a
fo gad6somon? - kdr dezi a har utgozot.

Annak nagyoll sok oka var1,
piispok atya.

- Mi lenne az?

- Az elsrj: nincs harangunk...

- A tdbbit ne is mondja!

A KILENCEDIK PARANCSOLAT
A kisfiir tobbek kozott azt gyonja:

- M6s feles6gdt megkiv5ntam.
Hogy tortdnt ez? kdrdezi

elkdpedve a pl6b6nos.

- Tetszik tudni, a mam6m gyakran
ver engem, a bar6tom sose kap ki.

Ezdrt 6n azt kiv6ntam, hogy b6rcsak
6 lenne az 6t mam6m.

SzorAsoK, MoNDAsoK

(16 gi kal endSriumokb 6l tall6zv a)

Fene egye *r, u-i, macsk6j6t, csak
mi6nk tartsa fel a farkSt: nom tor6diink a
m6s baj|val, csak a magunk dolga
6rdekel.

A f<isvdny maga sem mer eleget enni
: a ftjsv6ny ember olyan ostoba, hogy
mdg az 6telt is sajn6lja magfit6l.

nem volna, meg sem

nem drdekel a dolog,
nem is hallgahr6mmeg.

*irrt a furdszpor-b6l a

akarta, md gi s I 6trej ott,

FokhagymSsan
biiszke.

Ha flilem
hallgatn6m :
legszivesebben

Lett magflt6l,
bolha: senki sem

keletkezett valami.

Letette afizfaszdket:
elmarad valahol, ktilon<isen

Zorcg,
sztinteleniil

ugv
mindent

Tele

f6reggel
haragszik.

l6pik : r6tart6s,

mint a

s6t egyre

nagyoll sok6ig
l6togat6ban.

mint 
'; 

fahrrsznya :
zsortol6dik, zs6mbel.

Belenlz a torm6s fazdkba: sn.

Farkasnak mutat .rAO, : olyan embert
tanit valamire, aki nilla tribbet tud a

sz6ban forg6 dologr6l.

F6b6l faragja u boroW6t -- olyasmit
k6szit, anir6l el6re is I6tsz1k, hogy
telj es en hasmillhatatlan lesz,

maradt, mint a szedett fa :
elvettek, 6s magfira haffik.

Megjobbitja mag6t,
farkaskolyrjk : nem jawl meg,
gonoszabb lesz.

van m6reggel, mint az alma
: mindig m6rges, mindendrt

Megvend6geltdk az ajt6 mdgtil :
megvert6k, ellfifilk a bajilt.

Olyan, mint az..iig ,iit6 asszony :
nagyoll las sri munk6jri.

Kiborotv6lko tlk *id6 : kideriil az

69 6s hidegre 611.

Kar6csony masnapj an szitrny alta kdrtil
Foldiinket hir, miszerint egy kutat6-
csoportnak sikeriilt elo|llitanra az els6

kl6nozott embert, aki Eva ndvre hallgat.
Bizarr, furcsa hir az ilyen dppensdggel
kar6csony tAj6n, amikor J6zus sziiletdsdt
trnnepli, id6zi fel a vi16g. A klonozhs, az

emberm6soi6s, a genmanipulSci6s elj drasok

lehet6s6ge felelmet, ellendrz6st vhlrJ- l<t az

emberekb6l, mint minden, arni nem
termdszetes * senki nem akad fenn azon,

hogy a paraclicsomi Evhl az Isten AAa*
oldalbord6jdb6l teremtette. Nos, az

oldalbord6s Ev6val szemben (aki vdtkezett,
mert evetf a Tud6s fajdnak gyiimolcsdb6l, ds

ezzel megelllegezte a genetikai kutat6sokat
is, ilietve ei6kdszitette a ,,k16nozolt Eya"
idtrej ott6t) a,,tuclom6nyo s an elciSllitott" Ev a

meghdkkenti a kozvdlemdnyt, j6llehet a

gdneknek, a gdnsebdszetnek j6 iranyban

val6 alkalmaz|sa az emberi 61et haszn6ra

fordithat6.

Az emberisdg ugyanis az eltelt
sziuadok sor6n beavatkozott a novdny- ds

ilIlatv il6gba, szeiekt6lt, nemesiteff , viszont
onmagft kdnytelen volt elhanyagolni, mert
erkcilcsi ds jogi korl6tokba iitkozott. Az
emberisdg - mondhatni - k6nytelen voit
saj6t degener6ci6j6val egyiltt dlru, cipelni
sirlyos drdksdgeket, terheket. Ilyen
szempontb6l bizonyos betegsdgek, nyomo-
rus 6gok elhdrit6srib an taI:6n a genetika j elenti
a hasznos beavatkozist viszont visszadlni
indoktaianul a lermdszetessel, az istenivel,
h6tborzongat6, fdlelmetes lehet. . .

A kl6nozott Eva hire, nyilv6n,
szenzhciokdnt hatott, 6s alkalmat nyirjtott
arra, hogy jeles humanista tud6sok, orvos-
professzorok, genetikusok vdlemdnyt
nyilv6nitsanak. A szenzhct6s hir mellett
viszont ilyenkor, dv vdgdn megfbgal-
maz6dik az is, hogy h6ny abortuszra, terhes-

sdg-megszakit6sra keriilt sor egy-egy
orszhgban, a vil6gon. H6t sok millio
termdszetes, isteni indf ttatas, szulet6s maradt
el; tal6n a legtehetsdgesebbek, a

leg;gazabbak nem szi.ilettek meg az iddn
sem! Es itt van az igazibaj, az igazi kagedral
Nagyobb az elhaliioz6si mutat6, mint a

term6szetes sziiletdsek szhma. Valami
her6desi pusztit6s folyik m|r az anya-

mdhben, ds kar6csony m6snapj 6n az 6rdog
hir0l aclja: megszi.ileteff a kl6nozott Eva.
vajon kik helYett?! 

Ferencz rmrc;

Utdnrend e I 6s el5 do lcrii I
Status Konyvkiadi 2003



Exrx

Vedd aj6nd6ku1 szivemet,
Oh 6des Jdzusom,

S minden eszemet, kedvemet,
En kedves Krisztusom.
Itt imddv6n szent testedet,
Mutasd hozzilm kegyelme det,
Oh 6n szerelmes kisdedem,
Testt6 lett Isteneml

Hogy magad igy megal (atad,

Oh 6des J6zusom,
Minden elme elhull rujtad,
Oh csud5s Krisztusom.
S zemldlv 6n t6ged j Sszolb an,
M61yen hatsz gondolatomban,
Oh dn szerelmes Jdzusom,
Fels6ges Krisztusom.

Mi kdnysz eritelt tdgedet,
Oh 6des Jdzusom,
Hogy igy elrejtndd f6nyedet,
Oh kegyes Krisztusom?
Hozzfu* val6 szeretetb 6l
Eztmivel6d, s j6 kedvedb6l,
Oh dr6ga-l6tott Jdzusom,
Kicsinded Krisztusom.

Engedd, dn is szeresselek,
Oh 6des Jdzusom,
Szent 6lettel kcivesselek,
Kalavz Krisztusom,
Add segitd malasztodat,
Nyirjtsd isteni jobb karodat,
Oh 6n szerelmes kisdedem,
Edrsem, kedvesem,

Kosd jilszlacskildhoz szivemet,
Oh 6des Jdzusom,
F ellesd szdnildra fej emet,
Attatlutt Krisztusom:
Solra meg ne tagadjalak,
S6t vdgetleniil Sldjalak,
Oh dn szerelmes Jdzusom,
Megv6lt6 Krisztusom.

Xl4I. szdzad krizepe
Ismeretlen szerz6

I
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Inos KARAcsoNy

I d6s szem6lyek visszaeml6kez6sei
gyermekkoruk tdrf6n6s eire

M6szfros "lirr.f b{csi igy
ernl6kezett:

,,Hatvan dvvel ezelTtt 8 dves
korunkban yolt az els66\dozirs. Ezuthn az

dvkor utfna sziil6k, atanyit6k6s a papnak
a szigorir
kcjveteldsilk<it ds

parancsukat meg
kellett fogadni ds

azt be kellett
tartani, mert ha
nem, jdtt a nad-
r|gsz4vagy aszi-
goru bintetds.

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

A sekrestydben volt egy nagy fitzet, ds

abba bele keilett imia a nevdt min-
denkinek 6s azt, hogy h6nyadik osztdlyos.
Az szerirrt. k6szitettdk el a kar6csony estdli
pilsztorjhtdkot, meg a hfaszenteldsre, Viz-
keresztre a csengettyiis<jkot ds a vidimu-
szokat.

Minden vas6rnap az iskol6b6l,
n6vsorsz6lit6s ut6n, a tarit6 vezetdsdvei
mentUnk a kicsimisdre. Sajnos most nem
igy van, mert a sztil6k nemigen vonj6k f-e-

lel6ssdgre a gyermekiikdt."

Antal Ferencn6 igy mesCft:

,,Nagyon szivesen eml6kszem vissza.
Mdg 6vod6skoromban sokat szerepeltiink.
Popovics Erzs6bet 6v6n6 foglalkozott a

gyerekekkel, Mikul6sra is, kar6csonyra is
szdp iinnepsdgeket szew eztek. Emldkszem
szinpadon adtuk e16 egyszer az
A..vugy*.ek cimri clarabot, Szdkely Agrres
(Szdkely Andrds testv6re) j|tszotta a

Jdzuskit. Szdp sz6ke, gonddr hajavolt. En
voltam az 6wal5ny, az |rvafiut pedig Bara
Laci szerepelte. Mdg ma is tudom a verset:
"Arva vagyok, nincsen anylm s ap6m,
csak itgy nevelkedtem, mint vir6g
r6zsafin. A ruh6csk6m rongyos is nagyon,
hideg sz61 fuj, fivom is nagyon..." A
Jdzusnak eldnekeltiik a b6natunkat, 6
meghallgatta s szdp ruhfkat kaptunk
ajdnddkba, 6n egy sz6p b6rsonyruhdcsk6t...

A h5boru utdni karfcsonyok is nagy
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szeg6nysdgben teltek. Cukor sem volt, De
kital|lt|k, hogy cukorrdp6b6l mel6szt
f6ztek, cukorka helyett azfhaszn6,lt6k, Be-
csomagolt6k kt"pp papirba, vagy
selyempapirba, art. @ttek a karAcsonyfixa.
Vagy voltirgy, hogy teszt|b6l kock6kat sii-
tottUnk. Eclesany6m, szegdny minclig este
kds6n keszitette azokat, hogy mi gye-
rekek, ne l6ssuk.

Mindenki maga siitotte a kekszet. A
faluban Fiilop
Mancika ndni
sziileinek volt
kekszvhgoja,
azzal kdszitettdk

a szeren a kar6-
csonyi siite-
mdnyt. Kicsi ma-

darakat is kdszi-
tettiink teszthb6l:

szemet, cs6rt fbr-
m6ltunk neki, azokkal diszitettirk a kar6-
csonyfa 6ghegyeit.

Di6t is tettek a kardcsonyfftra. Keszi-
tettiink mdg kis kosarakat krepp papirb6l,
azt megtoltrjttuk mogyor6val. A kar6-
csonyfa tetejdre csillagot kdszitettiink
sztaniolpapirb6l, nagy drtdke volt annak,
meg kellett becsiilni! Amikor a kar6-
csonyfllt leszedtiik, a sztaniolpapfrt mind
kisimitottuk, betettiik egy nagy konyvbe s

a kcivetkez6 6vben ismdt el6vettUk.
Art|nfiiztijnk fei kakast is, pattogatott

kukoricSt. Az angyalh:a1 a h6borir utan
kds6n jelent meg ism6t. A hiboru el6tt volt
minden, cukorka is, csak sok pdzbe keriilt.
A faluban csak az iparosok 6s 

^keresked6k tudtdk megvenni. A
foldm[ivesnek ilyesmire nem jutotr.

Edesanydm vett egyszer egy
k6polnaalaku dlszt. Azt t6bb tiz 6ven ke-
resztiil hasznfltuk. A h6boru ut6ni dvekben
neh€z volt pdnzhez juttti.

Aztin .jdrtunk a betlehemesekkel.
Minden h:fuhoz bementiink. Adtak penzl
is, di6t, alm6t, mogyor6t. Akkor voit min-
den hinnLl mogyoro. A padldson a rdgi
kaposztafozo fazakakban tartotthk a

mogyor6t, borsot. (Ezert szerettiink f'el-
menni a hiirba, val6s6gos csemege voll az
a gyerekek szhmhra).

A csal6dok djfelimis6re mentek, min-
dig sokan voltunk a templomban. A phsz-
torok korbekolompolt6k a templomot. Sas

Antal esperes idejdben nagy ordmmel
mentiink a templomba. Azthn a h6boru
kozbejott, s kicsit megzavarla a

dolgokat...."
Kerdezett : Kel emen Erzsebet



KanAcsoNYFA niszirfs
A Kar6csony az dv egyik leg-

nagyobb iinnepe. Mam6r sokak szSmLra

szinte elk6pzelhetetlen a kar6csonyeste
karScsonyfa n6lkiil. A karScsonyf6t
r6gen alm|val, di6val, mdzespogScsa-
alakokkal 6s cukorral diszitett6k. A
technika * az dlet m6s tertileteihez
hasonl6an - ide is benyomult: a ffin a
h6zi inyencs6geket m6ra felv6ltofia a

szaloncukor, illetve annak sok-sok
falt6ja; a sajSt keszitdsrj szines papn-
vagy bogy6l5ncok helydbe iivegdiszek
ldpnek; a gyertyik helydn pedig szines
vill any 6 g6k v llilgitanak.

Az 1.j.zletek polcait a gclmbdk 6s

szines figur5k ezrei lepik be, csillog6-

L- sukkal 6s sokfdlesdgiikkel elkfiprintatjilk
a szemet. En azonban m6gis a sajSt
keztileg kdszitett diszeket rdszesitem
el6nyben. E16nytik, hogy egyediek,

KanAcsoNYr
ATANUfKoZAS

Ahogy kozeledik a Karricscny, egyre

tobbet gondolunk 16, egyre tobbszor jutnak
esztinkbe az emldkek, amelyek a tavalyi,
yary az e\6z6 kar6csonyokhoz kapcsol6d-
nak, Erurek nagy szerepe van rdszben a md-
dirinak 6s a kereskedelemnek, hisz gyakoria-
tilag egdsz december h6napban, mind a teie-
vin6ban, mind azitzletekben a kariicsonyr6l
sz6lnak a rekl6molg karricsonyi diszitdsek
dzondvel van beboritva minden. E gazdag

q,, diszit6seket 16tva az ember elgondolkodik
azon,hogy brzony vannak olyanok is, akik-
nek a karicsony is olyan, vagy majdnem
olyan mint a tobbi nap, hisz egyediii dlnek,

nincs aki egy j6 sz6t sz6ljonhozzhjuk,\aqy
esetleg egy kis ajrlnddkkal meglepje 6ket.

A Csorgo Fiatalok Szervezete 2004-bsn
egy olyan programot kezdemdnyezett, amely
az6ta hagyomanyoss6 v61t ds amelynek 6p-
pen^z acflla,hogy az ilyen magdnyosan, 6s

szerdny anyagr koriilm6nyek kozott d16 id6s
kdzs6gbelieknek egy kis fenyt vigyen az

dleflukbe. 100 darab tobbs6gdben alapdlel-

miszeroket tafizlmaz6 csomagot 6llitottunk
ossze, amelyet egy-ogy karScsonyi dnek
kisdretdben adtunk at az id6seknek,

egyenkdnt felksresve 6ket.

Minden 6vbsn az alindekozis vdgdvel
kellemes 6lm6nyekkel tdrfiink haza, hisz
mindenhol cinimmel fogadtak, 6s dreztiik,
hogy szebb6 tetfiik ezeknek az idds embe-

reknek aztirnepdt.

kev6s hozz|valoval konnyen elkdszit-
het6k ds nem utols6 sorban szdpek is. Az
adventi hosszf t6li estdket kellemesen 6s

haszrrosan tolthetjiik el csal5dtagjaink,
vagy ak6r bar6taink tfirsas5,gilban, egyiitt
dlhetjiik meg a kar6csonyra val6
k6sziil6dds oromdt. Hihetetlen, hogy
mennyi mindent fel leliet haszn6lni
diszek kdszit6sdre. Es min6l t<ibben

vesztink rdszt ebben a kellemes foglala-
tossSgban, a.rutill tobb otlet sztiletik, de

Azonban a pontl tapasztalatok mellett
rengeteg negativ visszajelzdst is kapfunk,

rengeteg pofoncsap6s drt, ds 6r a mat napig.

A r6szoru16 szemdlyek nevdnek list6j6t
2004-ben a polg6rmsst€ri hivatal illlitotta
ossze, amelyet a kovetkez6 6vekben pr6b61-

tunk mindig frissiteni. Nagyon nehdz kiszur-

ri azokat, il<tk igazhn raszorulnak, Tobb faj ta

kritdriumot pr6b6ltunk fel6llitani ennek

drdek6ben, de a visszajelz6sek alapjin ez

nem sikeriilt teljes mdrtdkben. Sokan 6lli
tottak meg azutciln, panaszkodtak sztiieink-

nelg hogy ,,ezmi&. kapoff, ds ez midrt nem

kapott?" S okkal m6sabb ahelyzef, ha az llle-
t6 szem6ly, aki mellesleg nem 6ppen rilszo-

rulo, igy teszi fel a kerd6st hogy ,,6n mi6rt
nem kaptam?"

Ezeknek az embereknek tudniuk kell,
hogy az alindekonshoz sziiksdges anyagi

forr6sok egy reszdtp|lyinatr tfton szsrezziJk

Hargita Megye Tanics6t6l, m6sik re,szdt

peclig a Helyi Tan6cs biztositja. Ezek az

anyagi forrasok vdgesek, ds sajnos ezdrtva-
l6ban tdrtsnik olyan eset, hogy valaki, aki
tdnyleg r6szorult volna nem kapott ajanddk-

csomagot.

Megpr6b6lunk mindent megtenni a jo-
v6ben a tdveddsek elkeriildse v6gett, 6s

remdljiik, hogy a negatir,umok mellett, azdrf

pozitiv hatast is eldrtink tov6bbra is ezzel a

programmal, mert a Kar6csony a szeretel

irnnepe, 6s mindannyiunk szitmitra azzhkell
vdlnia!

Szdcs Ldszlo

SZF"

vannak r6gi, j6l bev6lt m6dszerek is,

mint pdld6ul di6 megfest6se bronzal;
toboz befest6se akfu bronzal akfir
mSsfajta fest6kkel is. Szines papirb6l
nagyorl sokf6le 6s vSltozatos disz
kdszitheto: csillag, mikul5s, h6pehely,
kis aj6nddkdobozok szalaggal Stkotve,
papirlSnc, de ak5r mdg gdmb is tfiroget-
1ret6. AlufoliSt is fel lehet hasznLlni,
akfn figy, hogy kiv6gott kartonmintara
rfiragasztva szdp eziistszinii, csillog6
hripelylret, csengdt, csillagot k6szit-
lrettink; r/agy csikokat v6gnnk, azokat
osszegongyolgetjiik, 6s ezLltal
lrajldkony, rugalmas, drothoz hasonl6
lesz, amit osszefonva, hajlitgalva
kiilonboz6 form6kat nyeriink. Nehezebb
6s nagyobb ttirelmet ig6nyel a szalma-
szillb ol va16 form 5z6s: a nedves szalma-
sz51 hajl6kony, kev6sb6 tor6keny, varr-
hat6.

Nem hrfinyozhat a f6r61 a sz6p piros
alma sem. Amellett, hogy kellemes il-
latat ilraszt a szegfrlszeggel teleszurk6lt
narancs vary mandarin, tira akasztva is
nag-vor1 j6l mutat, de asztali disznek is
megfelel. Lehet disziteni m6g sz6ritott
hecserlivel, amit felfrizhettink, fa-
gyonggyel vagy b6rmi mSssal, ami
esziinkbe jut ds j6nak ta161unk. Ezeknek
a diszeknek kiilonleges drtdke van, nem
csak esztdtikailag, hanem 6rzelmileg is.

B. I.



Rfcr KARAcsoNyoK, NEpszoKAsoK JnNoFATvAN m6jirkat6ccsal.

Kar6csony a legszebb, legbens6s6-
gesebb, leglftv6nyosabb iurnepiink, a szere-
tet, a bdkessdg irnnepe. Ert mir eleink-
sziiieink, nagysziileink is tudtak, s6t lelkiek-
ben szebben jobban iinnepeltdk J6zus sziile-
t6sdt.

Az iinneplls az6ta, sajnos, sokat v6l-
fozott. Ma egyre ink6bb az id6nkdnteltizott
ajhndekozlsi versenyben nyilv6nul meg. A
kar6csonyi iirurepkor mfur az iinnep el6tt
n6gy hdtlei elkezd6dott, ez volt ds ez az ad-
yerrt, az eljdvetei, avhrakozils id6szaka. Az
advent egyik nagyon szdp szok6sa volt a bet-
lehemezds. Ekkor egy csoport (t6rsulat)
minden este hdzr6l-hhzravitfe a Szentcsal6d
kdp6t, egyutt im6dkoztak ds dnekeltdk a

szebbndl-szebb kar|csonyi 6nekeket. Ez a

Szentcsal6d szdll6skeres6 irtl'6t iden feI, a

hajdani zfnl ajt6kat, amelyek nem nyiltak
meg el6ttirk Betlehenben. Ilyenkor k6t 6v-
ezred tfvlatfib6l is egyiitt 1ydink a kire-
kesztett, megalinott Szentcsal6ddal.

Az advent egyik ndpszok6sa volt a fo-
n6ba j6r6s. A fiatal lanyok ds fifk estdnkdnt
tisszegyiiltek egy-egy h|zhoz, ahol a lanyok
fontak, a legdnyek pedig szorako4atthk
6ket. A fon6sra alkalmas kendert tobbfele
el6k6szit6 munka eIode meg itd.atirs, sz6ri-
t6s, vagdai6s, tilol6s, gerebenezds, ldhelds.
Ezeket a mai fiatalok mdr egy6ltzL6n nem
ismerik, A l6nyok kcjzben-kozben "vdIet*

leniil " elejtettdk ors6ikat, hisz a flik 61ta1

felkapott ors66rt cs6k jrirt. A fon6k befeje-
zdse utan b tll szew eztek, ez voit a pokszosz-
b6t.

Az iinnepsdgek ul6n a kenderfonal
javhbll inget, gagyilt sz6ttek. Ez a fehdr-
nemri bizony eldggd durva, merev volt. A
mende-monda szerint ez a kender garya
olyan merev volt, hogy ha ietett6k fiigg61e-

gesen maradt. Egy gyermekkori bar6tom el-
besz6l6se (anekdot6ja) szerint egyszer a
r6ten takartak, amikor a hirtelen kerekedett
szdl belekapolt az akkor szokiisos hosszri

kender ing6be, felkapta a leveg6be, 6desapja
gerebjdvel rfntotta vissza a floldre, A vasta-
gabb, dirv6bb kenderfonalb6l, a dwg6b61

zs6kot, szalmazshkot, sz6nyeget sz6ttek.

A kar6csonyi imnepsdg-sorozat dec. 24 -

dn este kezd6dcitt az angyaljdvetellel. A leg-
tobb csalddban akkor is raktak kar6csonyfat,
amire leginkdbb hlzrkdszitdsri diszeke! be-
csomagolt kockacukroq di6t, alm6t raktak.
De a gyermekek akkor ennek ugyanrigy
oriiltek mint a mai fenyes, cifr6bbn6l-cifr 6bb

kar6csonyfanak. De bizony olyan csal6dok
is voltak ahol mdg az emlitett kar6csony-
ftbol sem jutott. Angyallafis utSn a csal6d
szenfmissre menf ahol p6sztorj6t6kot is mu-
tattak be. Ut6na egy b6sdges vacsora kcivet-

kezett tdltcittk6poszthval, kolb6sszal,
v6ressel, rozskenydrrel 6s kiilonb<iz6 for-

Kar6csony els6 napj6n mindenki szent-

mis6re ment igy mindig zsirfolAsig telt meg
a templom.A d6lutant ds estdt a csal6dok

SltaLilbart otthon, magukban, csendben,
b6kess6gben t<jltottdk. Az irnnep m6sod-

napJan is missre mentek, majd ddlutan a

leg6nyek feidiszitett szSnokkal megszfn-
khztatthk a l6nyokat.

A kar6csonyt mdg az 6llatok is
,,6reztdk". Etetdskor az addtgi rinotl (szena
6s szalma) 6s iutatott (vizben ilztatottpolyva
6s zab) mellett, helyett tobb szdn6t kaptak.

Az imnepsdg sorozat Szilveszter este drt
vdget. Dec.3l-dn este az emberek hflaad6
szentmisdre mentek, ahol h616t adtak Isten-
nek az eltelt 6v eredmdnyeilrt, az eldrt si-
kerekdrt. Mise utiin abariti csalAdok ossze-
gyfitek, egyik 6vben egyik csal6dhoz, a \-,
kovetkez6 6vben egy m6sik csal6dhoz, ahol
egyiitt bucsuzlattik az 64vet, kdszontottdk
azitl evet.

Ahogy a leirfakb6l kitiinik sok hason-

l6s6g is van aregi ds maiirnneplds, szokasok

kozott, de vannak kiilombs6gek is, tal6n
eleink javitra.

Adatkozl6k: G6bor Lhszl6,87 6ves

G6bor LhszIone,J9 eves

Ozv. Karcla J6zsefn6, J9 evlcs

l-ej egyezte : Antal Cs aba

Vasurr MENETREND

6rv6nyes 2007.12.09 - 2008.12.13

Krizleked6s szakasza Vonat tinusa Csikszereda Csikkarcfalva Csikszentdomokos Gversv6szentmikl6s
Gyergy6szentrnikl6s irinyrib a

Bukarest - Beszterce gyors 02.15 02.4'7 03.1 8
Brass6 - D6da szem6lv 05.1 8 06.56 07.06 01.52

Jiszvdsi:r - Temesv6r gyors 11.3',7 12.18 12.49
Brass6 - Maro sv6sSrhely szem6lv l3 15 13.47 13.56 14.42

Csikszereda - Maro svdsrirhelv szem6ly 15.42 r6.ll t6.2t t'7.16
Brass6 - Maro svSs6rhelv itercifv I'7.2'7 18.30
Brass6 - MarosvSsSrhelv szem6lv 18.23 18.56 19.0',1 20.04

Brass6 - Budanest nemzetkcizi wors 20.49 21.4',7
Bukarest - Radnabdnya gyors 22.r4 22.48 23.19

Csikszereda - Gyergy6 szentmikl6 s szem6ly 23 29 23.5',7 00.08 00.54
Csfkszereda irinviba

Mdramaro ss zi get - Bukare st gYors 02.11 01.37 01.05
Bndapest - Brass6 nemzetk<izi gyors 06.46 0s.49

D6da - Brass6 szem6lv 06.12 05.38 05.30 04.49
Maro sv6sdrhelv - Csfkszereda szem6lv 09.00 08.1 5 08.07 01.21

Maro sv6s6rhely - Brass6 szem6h 15.35 I 5.03 14.57 t4.l8
Temesvir - Galac gyors 16.53 16.1 5 15 .45

Maro sv6s6rhely - Bukarest intercitv 17.30 t6 32
Maro sv6s6rhely - Brass6 szemdlv 19.54 19.20 19. t3 r8.26

Maro sv6s6rhely - Csikszereda szemdlv 20.33 20 00 19.54 r9.l5
Nagybdnya - Bukarest gYOIS 00.43 00.12 23.41

Athbl|zatban a vonatok 6rkez6si idej6t tiintetfiik fel
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NnuAxY HASZNos rexAcs

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

- A h6jban ftitt burgonya nem repe-
dezik fel, ha afozovizbe s6t tesztink.

- Gyorsabban siil meg a burgonya, ha
egy aluminium szeget szirunk bele, igy
15 perccel megrcividill a sritdsi id6.

- Jobban megpuhul amarhaszelet ha
ecet 6s olaj kever6k6ben mintegy kdt 6r6n
6t 6llni hagyjuk, de kozben forgatluk.

- A baromfiliust siit6s vagy fozds
el6tt ha meglocsoljuk cituoml6ve1, gyor-
sabban puliul.

- Az oreg tyirkot foz6s el6tt kene-
gessiik meg ecettel, ett6l puh6bb, 6s jobb
iriilesz.

- Hogy ne fusson ki a tej, kenjiik
kdrtil a l6bas perem6t kevds vajjal.

- Nem savanyodik meg 6s nem fut
ossze a tej, ha forral6s elcitt literenkdnt egy
k6v6skan61 cukrot tesziink bele.

- Ha bo zstrban akarunk stitni, a

zsiraddkba tegytink egy k6v6skanSl ecetet.
A sritendri dtel nem sziv magilba sok zsirt.

- A liurka 6s kolb6sz nem esik ossze
siit6s kozben 6s nem reped fe1, ha silt6s
el6tt 7-8 percig forr6 vizben lztatjtk.
Siitds el6tt forgassuk meg lisztben.

- A kolb6szt ne karik6ra vdgiuk - igy
konnyen szdtesik - hanem hosszuk6s sze-
letekre.

- A f'elv6gott kolb6sz, szalSmi veget
ha becsavarjuk alufohSba, akkor nem szi-
nezodik el, nem szfiradki.

- A virsli nem pukkad ki, ha nem viz-
ben, lranem gozbert foznk. A fazekat fel-
ig tciltjrik vizzel, s ha forr, a fazek sz6j6n
keresztiil tesziink egy fozokanalat, s

raakasztjuk a virsliket, vigySzva, hogy a
vizbe ne 6{enek.

Hinnx a MUJEGPALYAROL

G6bor Jiinost, a Felcsiki Hc Club eln<ik6t

k6rclezttik a .i6gp61y5va1 kapcsolatos k6rd6-

seinkkel:

-Mikor kezd6diitt el az idei szezon 
^mrij6gpflyfn?

G.J. November elej6n, a hidegek bedll-

tSvalkezdoddtt az idei szezon.

-Mi6rt volt sztiks6g a bel6p6dij beveze-

t6s6re?

G.J. A i 6911 6ly a fenntartSsa rengeteg p6nz-

be kertil, f6leg a villamosenergia ell6t6sra, a

gyerekek sz6,llitls{ra, elthezbe kellett vezetni a

bel6p6dijat

A szabadkorcsolydzdsra a bel6ptl 3 lej a

feln6tteknek, 1 lej pedig a gyerekeknek,

Ezenkir,ril az orszigos fbln6tt bajnoks6g

keret6n beliil rendezendd m6rk6z6sekre a fel-
n6ttek szint6n 3 lej bel6pot fizetnek, a We-
rekeknek ingyenes,

-Hogyan zajlik egy Stlagos h6t a j6g-
p6ly6n?

G.J. Naponta tobb mint 300 gyermek edz

a jdgpillysr', eg6szen a kora reggeli 6nikt61,

k6s<j c16lut6nig. Lehet6s6g acl6dik a leg-

krsebbeknek is korcsolySzni tanulni. A napi

torna6rfkon kir..ril, d.u. 1 6r6t6l elkezd6dnek a

j6gkorong 6s gyorskorcsolya edz6sek is, eg6-

szen 21 6r6ig. Este 9 6r|t6l 11 6raig felnott
amat6 r c s ap atok edz6s ei, m6r'kd z6s ei zajlanak.

Ezenkivi.il minden p6ntek, szombat 6s vasiimap

este 76rdt6l 9 6rarg szabadkorcsoly6z6s,.

-M6sf6le rendezv6nyre keriil-e sor?

G.J. Igen, p6ld6ul j6gkamev6lt is fogunk

szervezni a jovci 6v elelen, helyi 6s felcsiki
szinten.

-Van-e litogatottsflga a m6rk6z6sek-
nekl

G.J. A tavalyi evhez k6pest kevesebben

j,lffrak, irgy szabadkorcsoly6zdsra, mint a kti-
lonboz6 m6rft6z6sekre.

-Yannak+ t6mogat6k 6s kikl
G.J. Term6szetesen vannak, fo tSmoga-

t6knak sz6mitanak a helyi tzur6csok, a kozbirlo-
koss6gok, a helyi 6s idegen szponzorok.

- Gyermekbajnoksfgok is zailanak?
G.J. Igen, orszdgos gyermekbajnoksdgok

megrendez6sdre is sor keriil, de kiilfoldre is ki-
j6mak a gyerekek, December elej6n a HC
Felcsik 11 6ves korosztdlyri j6gkorong csapata

egy franciaorsz6gi nemzetkozi j6gkorong-

bajnoks6go n v eit r6sil, ahol kozepes eredm6nlt
6rtek el.

-Es vegiil mikor keri.il sor a jegp6lya be-

fiid6s6re? -

G.J. 15 milliard r6gi lejt kaptunk, amib6l a

legpSlya befod6senek terveit 6s a fod6s szer-

kezetlAez sziiks6ges 6pit6anyagokat kell

megv6sriroljuk, de a jovt5ben ehshez m6g sok
pdnzre lesz sztrks6g. A t6li szezonutSn, tavasz-

szal kerijlne sor ezekre a mmk5latokra.

Kdrdezett: M.I

Tun"la-n, HoGy?
. Julius Caesarig a r6rnaiak miircius

elej 6t6 1 s zimitoXik az t_i 6v et, Julius C aes ar i. e.

45 - ben m6clositotta a naptiirt, az6ta esik Uj6v
napj a j anurir elsej 6re,

. Az 6gorog idclsz6niitSs kiindui6pontja az

i.e. 1l 6. 6vi olimpiai -j:it6kok volt,
. Nern mrnclig 7 napb6l 6llt egy h6t. A

babil6niai ak otnapos, az egyiptermi:k tiznapos

hetet hasznriltak.
. A iulius h5nap Julius Caesar nevlt, tu

auguszLirs pedi g Augu sfli s c s tiszzu- nev6t orri kiti
nreg a naptarban.

. Le. 640 kortil .ielent meg el6sztir
Assziri6ban az elstj nyrlvanos ynora. Az els6

inga6rdt Ch. Huygens hollzrncl fizikus talilta fel
1658 - ban.

. Egy feny6v 9,5 brlli6 kilom6ter, vagyis
az a t|volsSg, amelyet a m6sodpercenk6nt

300.000 kilom6teres sebess6ggel halad6 f6ny-

sugar egy 6v alattbefut.
. A Nap tomege kb. 332.000 * szer

nagyobb a Fold tomeg6ndl, az Strnero_ie pedig

109 - szer nagyobb a Folcl6n6l,

' A Nap sugara 695.553,46 km., a kob-

tarlalma (t6rfogata) pedig 1,409 trilli6 kob-

kilom6ter, kb. 1,4 milli6szor nagyobb mint a

Fdld6.

A megyei tfuolt6s6g ftiratban kiizli:
- Tilos az icleiglenes vagy hib6s k6mdnyek

hasznSlata.

- A t6l folyamrin az onk6ntes tr2olt6k el-

lenrjrzik az 6ptiletekben elhelyezett kflyhik 6l-

lapotSt, esetenk6nt figyelmeztetve a twve-
szllyre.

- A kdzponti fiit6sii lakisok esetdben icitjn-

k6nt sziiks6ges szakembenel megvizsg6ltatni a

kazanok Sllapot6t.

- Sok esetben az icleiglenesen haszndlt 6s

feltigyelet n6lkril hagyott villznlvezet6k okoz

fizet. Ez6rt tilos az ilyen vezet6kek haszniilata,
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Hrisgomb6cleves (gomb6ccsorba) 10

szem6lyre

Hozz6val6k: 5 thtrsl6,3 drb. sixgarepa,
1 drb. petrezselyem gyokdr, 25 dkg dw6It
sert6shfs, 0,5 I zoldbors6, I drb.
zoldpaprika, 2 drb. toj6s, s6, bors, 1 cs. cit-
roms6, I ev6kanSl paradicsompasAa.

Elk6szit6se: a hirsldbe tessziik a meg-
tisztitotL ds hosszirk6sra v|gott petre-
zselymet, shr gar ep 6t, zoldbors6t.

A sertdshirst osszedolgozzuk a k6t
tojdssal, s6val ds borssal, majd kisgom-
b6cokat fbrm6zunk be16ie. A lassan fdv6
levesben 6vatosan beleeresztjirk a hirsgom-
b6cokat 6s megfbzzLk. Ha k6szen van, 0,5 I
vizzel elsuroljuk a paradicsompasztfit,
citroms6t 6s bele tesszirk a levesbe. Az igy
elkdszitett ievest hintsirk meg v6gott
pefuezselyemmel.

Orjaleves 10 szem6lyre

Hozzhvalflk: 3 kg hirsos sert6sgerinc,
0,5 kg s6rgar6pa, 2 drb. petrezselyem
gyokdr, I drb. zeller, I k0zepes karaI6b6, I
fdl kelkSpos4a, l-2 &b. paradicsom, s6,

szemes bors, I fej voroshagyma, levesbet6t.

Elk6szit6se: a csontokat b6 hideg viz-
ben kezdjiik fozru. Hozzindlttk a szemes
borsot ds egy k6vdskan6l s6t. Ha felfbt!
szedjirk Ie ahabjilt, de mdg fozz:;k egy orfun

kereszful. F,zutfn hozzfndluk a zolds6geket.

Mikor majdnem puh6ra fott a zcilds6g,

hozzfndjttk a felbev6gott kelkaposzt1t. Ha
minden megfott, a levest lesztirjiik, uthna a
hrisokat tegyi:k kiilon t6lba. A hirs meild ad-

hatunk hozzh ecetes tormht, vagy apr6
savanyit ubork6t. A levesbe f\zzitrk c6ma-
metdltet, vagy csigatdszt6t.

Steffniaszelet 5 szem6lyre

Hozz6val6k: I kg darhlt sertdshirs, s6,

bors, fokhegyma, 2 drb. nyerstoj6s, 2 drb.
fott toj6s, I drb. pirospaprika

Elk6szif6s e: a dardlthrist cisszedolgoz-

ntk a 2 nyerstoj6ssal, s6va1, borssal 6s

fokhagym6val, Utina laposra kinyujtl'uk. A
kozepdbe tessztrk a negyedre v6gott fftt
toj6sokat, mell6je a csikokra v|gott
pirospaprik6t. Mindezt felgongyoljirk,
tepsibe tessztrk 6s a siit6be (lerbe) kozepes

h6fokon egy 6r\n 6t siitjiik, majd t6laljuk.
Albert Edit
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KARACSONY

A legszebb egyh5;zi irnnepiink, J6zus

sziiletdsdnek napja, a szeretel ds a b6ke
iinnepe. A IV, sz|zadlol dec. 25-en
iinnepeljilk.

Vizszintes: l. kett6s betti. 3. Egyik
szdp karilcsonyi dnekiink. 11. Vonat fut
rajta. 13.Hat|rozottszhmndv. 14. N6i ndv.

16. Modor, viselkedds. 17. Mennybolt. 18.

Mutat6 sz6.19. Dand Tibor ndvjegye. 21.
Kobakos novdny. 22. Nyil6s . 23. Szinhhzi
id6szak. 25. Szemdlyes n6vm6s. 26.
Elrakta. 29. Magas ndvdny. 30.
Varr6eszkdz. 3l. F6ni.,.... 32. N6ma
ndma. 34. Hat6rhegysdg. 36.
Feszit6eszkozt. 31. Porci6. 39. ...missa
est, 40. Japhn pdnznem. 41. Feszitem.43.
Az Etna bejitrata. 44. Pekov azonos
hangjai, 45. a levelem. 47 . A
kardcsonyi n6pszokr[sok 6s (ftig.)
38... eredettiek.43. Maros megyei
gdpkocsik jelzdse. 49. Eur6pa Tan6cs, 50.

,\ll6viZ-*' Kamion jelz6s. 53.,,Elavult"
kciszonds, 54. Helyhatixozl. 55. A XVI.
Sz|zadban jelent meg az iinnep egyik
szimb6luml, z ..,

Fiigg6leges: l TaI6n legszebb,

,,nemzetkoz7" karhcsonyi dnekiink, 2, A
csend jelzoje. 4. K6t6.5. R6mai h6rom. 6,

Hangtalanul sz6lil7. Javasol, 8. Dal, n6ta.

RErrvnivv

\.t/

9. Tobbsdg. 10. J6runk rajta. 12. Ndma
ndni. 15. Az iinnep el6tti n6gy hetes

elSkdsziileti ici6szak. 17 . EI6r1k egynemtii.
20. Becezett rya 22. Sir. 23. ... szomjan.
24, Diplom6ciai Testiilet. 25. A ... Ceti
hiv6jele (reg6ny). 27. Yissza szinesedik!
28. Yeg, vdge ndmettil. 30. Gallery
(London). 33, Nyugat-afrikai orsz6g. 35.

Visszair. 31. ,A" tobbfajta kozet
alkot6rdsze, 6sv6ny. 4l. Osszezavart
vegytan. 42. Ruh6t trsztit, 44. A potroha
eleje. 46. KeresztilL 49 . Becdzett n6i ndv.

51. . . . -okozat. 53. Olasz foly6. 54. Monte
Cristo bortone.
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