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Term6szetes kdrnyezettink v6 de1-

me, szebbd t6te1e fontos cdlkittizdse
a Csorg6 Fiatalok Szervezet6nek.
T0bb kisebb hasonl6 cdlkitiiz6ssel
rendelkezo projektbe kapcsol6dtunk
m6r be.

Id6n tavasszal a polgSrmesteri
hivatalban hivtak fel figyelmUnket egy

.*, p aly 6zati lehe,t6s 6 gre, melyet a B 6nya-
viddkek Fejlesztds66rt Nemzeti
Ugyn0ksdg (Agenlia Nafional5 pentru
Dezvoltarea Zonelor Miniere) hir-
detett meg. Pillyazatot nyirjthattak be a
b alin$ iny ai b 6ny a b ezix 6sa kap cs 6n

hfitrdnyos helyzetiinek mindsitett
telepiildsek civilszervezetei, igy
Balanb6nya, Domokos, Szenttam6s 6s

Karcfalva. Olyan programokkal
lehetett pLlyizr:n a kcizossdg fejl6d6s6t
segiti e16 6s a helyi kozOssdg
bevon6s6val val6sul meg.

Egy rdgi tervtinket vetttik e16

melyben a borvizkutaink fel{rjithsht
ttiztiik ki c61u1. Ugy gottdoltuk, hogy
vdgre olyan lehetds69 ad6dik,
melyre ha sikeres pillydzatot sikeriil
kdszitenrink akkor maradand6t
alkothatunk a borvizeink korny6k6n.

Terveink szerint kdt borvizforras
teljeskcirii felujit6sa ferhet bele ebbe

a ptly inati lehet6s 6gb e.

Meghivtuk egy besz6lget6sre a

polg6rmesteri hivatal 6s a kdt kozbir-
tokossSg vezetort, ahol ismertetttik
terveinket 6s k6rnik, hogy kapcsol6d-
j anak a proj ekt megval6s ithsirt'rc2.

Mindh6ro m irrtlzmdny drdmmel
csatlakozott a kezdemdnyezdshez 6s

biztositott t5mogaths6r6l a projekt
kivitelezdse sor6n. Kdzcisen elk6szi-
tettiik a projekt kOltsdgtervdt 6s a

kivitelez6s lehet6s6geit is megvitat-
tuk. Ugy dcintOttUnk, hogy mindkdt
faluban fel{rjitunk egy-egy forr6st,
Karcfalvhn a Nagylokban tal6lhat6
forr6st, Jen6falv6n pedig a porgyosi
borvfzforrdst. A phlydzat elkdszrilt 6s

tfijhra indult. Terveink szerint m6g
id6n dsszel el kellett volna k6sztljdn
mindkdt helyen a felfjit6s. Sajnos
pillyinatwk sok6ig 6rl6dcttt az ilIlamr
intdzmdnyek malmaiban, volt ami-
kor m6r azt hittiik e1 is veszett. V6gril
okt6berben kaptuk meg az 6rtesitdst,

hogy a projektunk j6t meg van ter-
vezve 6s nyertesnek van nyilv6nitva.

Jelenleg azolt do1-

gozunk, hogy a hathr-
iddket m6dositsuk, hi-
szen a t61i rdbj6r6s
miatt nem lehet elv6-
gezni a munkflatokat.
A t61 folyam6n rem6l-
jUk u szUksdges beszer-

zesr eljfrfsok meg-
tdrtdnhetnek 6s sikeriil
a felfj it6si munkAlatok-
hoz sztiks6ges anyago-

kat megv6sarolni, majd
tavasszal, amint az ido-
j6r6s engedi a konkrdt
munkSlatokat is e1v6-

gezziik.
Ez{tton k6rem a kozs6g lakos-

sdght, hogy kapcsol6djanak be a

projekt megva16sit6s6ba. Biztos
vagyok benne, hogy mindenki azt
szeretn6, hogy borvizforr6saink sz6p

kcirnyezetben, v6dve az idiljhr6s vi-
szontagsSgait6l legyenek elhelyezve.
Hiszen az a legkevesebb, hogy a

termdszet adta ingyenes kincseinket
megorizztik 6s kornyezetiiket 5po1-

juk, szebb6 tessziik.
El6deink tudtak koteless6gtiket,

hiszen a forr6sokat kiipiikbe fogt6k
6s a korny6k6t mindig rendbe tar-
tottdk. Ma sajnos gyakran aztl6tjtsk,
hogy a meg16v6 lpitmdnyeket sem
v6djtik, s6t sokan rong51j6k.

A munkAlatok kivitelez6s6hez a

Helyi Tandcs, a Larix 6s a Tercs kdz-
birtokoss 5g valamint a Bartalis csa-

l6d villlalkozdsa biztositott segits6-
g6161.

Sziiks6g lesz onkdntesekre 6s

mesteremberekre is rem6lem nem
marad vllasz n6lktit a hfv6 szavunk.

Szabd Kdzmdr



Elozo lapsz6mainkban rcjviden is-
mertetttik az Ewlpai Uni6val kapcso-
latos tudnival6kat, valamint int6zm6-
nyeinek hat6skrir6t. Eztrttal - a teljessdg
ig6nye ndktil - ndhSny drdekess6get
ismertetihlk, szem elott hrtva ail,, hogy
milyen hat6ssal van a falusi ember
dlet6re az uni6s csatlakoz5s, milyen
kdrd6sek fo glalkozt atjilk az emb ereket.

Az <issze6llitasn6l felhaszn6lfiik az
RMDSZ 6ltalklzllt EU okos K6rd6sek
6s v6laszok az Unr6r6l cimti kiadv6ny
inform6ci6it.

Amint tudjuk, Rom6nia 2007 janu6r
1-t6l kezdve az Eur6pai Uni6 tagfullama.
Ennek krivetkeztdben megsztint a
v6mellen6 ru6s a hatarokon, ugyanakkor
konnyebb a ki vagy beutaz6s, mert a kdt
orszilg hatfu6n6l (Magyarorszfuggal)
eryszeri ellendrzds van, ami azt jelenti,
lrogy a hathrorcjk kozdsen vizsg6lj6k
meg az ritlevelet vagy a szemdlytLzonos-
s6gi igazolv6nyt, esetenkdnt a gdpj6rm{i
ellerxirzds6t. Amennyiben egy szemdly
90 napn6l tov6bb akar tart6zkodni a

schengeni orsz6gok valamelyikdben
(MagyarorczSg is november v6gdt6l
tagja lesz), tov6bbra is vizumotvagy tar-
t6zkod6si engeddlyt kell ig6nyeljen. Az
uni6s csatlakozds rdvdn a rom6n 6llam-
polg6rokat is megilleti a szabad mozg6s
joga, de esetenkdnt egyes orsz6gok
korl6toz6sokat vezethetnek be. Marad-
junk azonban mi itthon egyeldre, ds

l6ssuk hogyan 6rintenek benntinket saj6t
tel epiil dsiink 6n az uni6 s szab illy zatok,

Egyik eldnye a csatlakoz6snak,
hogy a falusi gazdLkbizonyos feltdtelek
batarlAsfval jelent6s pdnztigyi t6moga-
t6sban rdszestilhetnek. A mezo gazdas6gi
t6mogat6sokr6l a polg6rmesteri hivatal-
n6l kell 6rdekl<idni, ahol a szakemberek
segitenek a sziiksdges iratok cissze6llit6-
s6n61, Tal6n a mezogazdasilgi tertJlet az,
amely a falusi embert drdekli, hisz napi
tov6konysdgdnok legtiibb r6sz6t kdpezi.
A tdvhittel ellent6tben tov6bbra is lehet
otthon 6llatokat tartani ds nevelni azzal a
feltdtellel, hogy a gazda gondoskodjdk
az 6llatok rendszeres kivizsg6l6s6r6l.
Igu, az otthon lev6gott 611at csak saj6t
fogyaszt6sra hasznSlhat6, A hris piaci
drtdkesitdsdre ktilon szab6ly van, az
illlatot csak az ana kijelcilt helyen ds

m6don lehet lev6gni.

A zolds6get, gyiimdlcsdt, burgo-
nyfit, gabonht, az 616 6llatokat tov5bbra
is a piacon lehet eladni, termdszetesen

betartva a kereskedelmi, kdzeg6szs6g-

iigyi, 6llat- ds novdnyeg6szsdgiigyi,
illetve k<iztisztas6gi el6ir6sokat.

Egy m6sik jelent6s tertilet, amely a

csatlakozils ut6n minket is jobban drint,
a kornyezetv6delem. Az elkcivetkez6
id6ben az orczilg egdsz teriilet6n
bevezetik a szelektiv hulladdkgyiijtdst,
vdget vetve a n6lunk is m6g divatos
szemdthordast a mezlre ,,ileffi l5ss6k,
nem banjilk" alapon. Bz szigoru btin-
tetdst von maga ut6n. A hiilartilsi hul-
lad6k szelektiv gytijt6sdhez sziiksdges

rendszerek kidpitds e az rinkorm finy zatok
koteless6ge, amihez az illetdkes minisz-
t6rium szakmai 6s pdnziigyi t6mogat6st
biztosit.

Itt emlitjiik meg az aut6k k6ros-
allyag kibocs6t6s6t is, a kipufog6 gLzban
talSlhat6 szennyezd anyagok megen-
gedett, maxim6lis koncentr6ci6jSt. Az
ezzel kapcsolato s int6zkedd sek folyama-
tosan szigorodnak ds minden tipusri
aut6ra 6rv6nyesek, fiiggetlentil a motor
nagys6g5t61, tlzemanyagdt6l stb., 6s

meghatfirozzilk a megengodett maxi-
m6lis szennyez6 any ag koncentrdci6j 5t,

Az iv6viz min6sdgi javitisa ugyan-
csak elsddleges feladata a csatlakozott
orsz6gok korm6nyainak, a megyei ds

helyi tlnkorm6nyzatoknak. Ez jelentds
beruh6z6sok megval6sit6s6val drhet6 el.
Kozsdgtinkben is e t6ren halad6s l6that6,
hiszen megdpiilt a modern vizvezetdk-
h6l6zat, amelyet remdnyeink szerint
jciv6ben minden lak6sba be lehet majd
kotni. Folyamatban a szennyviz 6s

esoviz levezetdsdhez sziiksdges cscivek
lefektetdse, ami majd magautSn vonja a

szabfily ellenesen eddig elkdszitett, talaj,
iv6vizet (kutakat) mdrgezo szenny-
gcldrcik felsz6mol6s6t. A vlzmin6s6g
ellendrzdse az eglszsdgtigyi, vfziigyi 6s

kdrnyezetvddelmi szakhat6s6gok hat6s-

kordbe tartozik.
A kdzeljdvdben az uni6s csatlako-

z6ssal kapcsolatos m6s kdrddsekre is
kitddink.

6ssze6llltotta:
N. Sz.

IrrHoN AZ Eunopal UmoBAN EunopaRLAMENTr
vAraszrAsor

CsirraRcFALVAN - 2007
Mit jelent az Eurfpai Parlamenti

vilasztfs?
Az Ew6pai Parlament a tag6llamok

n6peinek kdpvisel6ib6l 611, akiket <jtdves

id6szakra v6lasztanak. Az egyes tag6lla-
mokban megv6lasztott kdpvisellk sz6ma a

ndpess6g szitmfnak ftiggv6ny6ben v6lto-
zik, Atagok nem nemzeti kiildottsdgekben
iildseznek, hanem politikai hovatartoz6suk
alapj6n transznacion6lis csoportokba to-
mdriilnek. Rom6ni6nak 33 kdpvisel6je van
az Eurfpai Parlamentben. Ezeket a k6pvise-
l6ket kell most november 25-en megv6-
lasztani.

Mi6rt kell nekiink, erd6lyi magya-:-z
roknak jelen lenni Eur6pfban?

. hogy l6that6v6 tegytik a rom6niai
magyar kozdssdg gondjait, hogy a rom6-
niai magyar kdzOssdg drdekeinek megfele-
16en, befoly6solhassuk a tdrtdndseket.

. hogy a minket megiilet6 t6moga-
t6sok c6lba drjenek, m6skiilOnben R6-
LLINK, DE NELKUftfNf dontenek.

. hogy legyenek az Ew6pai Parla-
mentben k6pvisel6ink, akik 6tdrzrk, meg-
6rtik 6s tov6bbitj6k probldmdinkat,

, A gazdas6gi fejlesztdsi r6gi6k 6traj-
zolilsht Bukarestben kell megval6sitani,
Brils szelben kell elfo gadtatni.

. hogy kozvetleniil jussunk inform6-
ci6khoz: tejfeldolgoz6k t6mogatashoz ju-
t6sa, hogyan forgalmazhatjik a gazdilk a
termdkeiket, hogyan juthatnak be az uni6s
piacra a kibddi hagyma, a ktirt6s-ka16cs, a

szilvap6linka vary a szdkelyfdldi pity6ka, \/
Mi ttirt6nik, ha az erd6lyi magyar-

sfgnak nem lesz kdpviselete az Eur6pai
Parlamentben?

. Ha az RMDSZ k6pvisel6i nem jut-
nak be, Romdnidnak osak rom6n kdpvise-
l6i lesznek, ds 6k itthon sem kdpviselik
drdekeinket. Ha nem jutunk be, akkor a

nemzeti kisebbsdgek hangja nem hallatszik
el Eur6pdig,

. Nem kezdemdnyezhetjiik, fgy nem
lesz kisebbsdgv6delmi renclszer az ETJ -ban

. Nem sz6lhatunk bele azoknak a
jogszabdlyoknak a kidolgozhs6ba, ame-
lyek 6ltal a mi sorsunkr6l is ddntenek,

. H6trdnyunkra cldntenek a mez6gaz-
dasdgi tdmogatAsokn6l.

. Nem ldtezilnk Eur6pa sz6m6ra, ds a
probldmdink sem ldteznek.

. A belpolitik6ban meggyengUl a po-
litikai s{rlyunk, kisebb mdrtdkben tucljuk ki-
haszn6lni kormbny zati rdszvdteltink et az er -
ddlyi magyarok probldm6inak mego lddsdra,
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A nLzranrAsoK HULLAonrar

A hilrtart6sokban sokfele hulladdk
ds szennyezo anyagk6pzodik. A fejlett
orsz6gokban ezeknek az ossztdmege
300 kg/ 6vl fo kdrtil van, ami annyit
jelent, hogy egy egymilli6s v6ros dvente

6tlagosan 300 000 tonna hilztartilsi
hulladdkot termel.

A hullad6k egyid6s az 6lettel.
Minden 6l6ldny termel valamifdle hulla-
d6kot 6lete sor6n, ds maga is ,,hulladdk-
k6" v6lik, amikor elpusztul. A
termdszetben keletkez<i hullad6kok
nyersanyagkdnt szolg6lnak m6s d16

szewezetek szilmfua, 6s r6szdvd v6lnak
^2, anyagok termdszetes k<irforyilsfinak

-- 6letkozossdgek tbpl6l6klartc6ban. A
lebont6 szervezetek (pl. gomb6k,
bakt6riumok) azok az dl6l6nyek,
amely ek visszaalaki tj 6k az elhalt szerves
anyagokat flsvSnyi anyagolkil. Amig az

emberek kisebb popul6ci6kban, a

termdszettel szoros harm6ni6ban 61tek,

nem jelentett kiilonosebb probldm6t a

keletkez6 hulladdk. A hullad6kok a

termdszetben talSlhat6, foleg szerves
anyagokb6l 6lltak, melyek viszonylag
gyorsan lebomlottak.

A r6maiak fejlett kultur6j6ban m6r
lltezett a maihoz hasonl6 szem5tszillli-
t6si rendszer. A keletkez6 szilfud kony-
hai hulladdkot cser6ped6nyekben tarol-
tilk, 6s megfelel6 fizetsdglrt naponta
elszLllitoltSk azt a v6roson kiviili
- ",rasztgazd6knak, A folydkony hulladd -
.,--t, szennyvtzet,,modgm" csatornarend-
szer yezette el, melyet szint6n t6rit6s
ellendben lehetett ig6nybe venni.

A ,,sotdf' kozdpkorban a szemetet
kihajitott5k az ablakon az utcilra, a

v6roldalba. Az emberek a rothad6, bizlo
anyagokkal teli utc6kon csak g6lyal6-
bon, vagy az az6ta divatos magas sarkri
cip6kben hrdtak jfu"i. Rengeteg patk6ny
nyiizsgott ezeken a helyeken rendszeres
jfiwSnyokat okona (pestis, kolera). Mi-
kor felismertdk a szemdt ds a j6rvSnyok
ko zrjtti d s szefiigg6st, mag5nv illalkozfsok
alakultak a szemdt elsz6llit5s5r a.

A hulladdk eltakarit6sa azonban
csak a 19. szfuadbanvSlt 6ltal6noss5. A
keletkezett szemetet elszilllitottilk a

telepiildsen kiviilre, azonban biztons|-
gos elhelyezdsr6l mdg nem lehetett
beszdlni.

Tal6n a legkcirny ezetkimdlcibb hul-
laddkkezel6st val6sitottilk meg a falusi

par aszlgazdilk. Gyakorlatilag elszillli-
tand6 hulladdkot nem termeltek. Csoma-

9o16 anyagokra nem volt sziiksdgtik,
mert nagyrdszt rinell 6t6ak voltak, t6rol6
ed6nyeiket pedig fvtizedekrg hasznill-
tak. A szerves hullad6kokat feletett6k a

hi";ziilllatokkal, vagy a talaj trilgyinilsfua
hasznilltik.

Az emberi civilizSci6 rohamos fej-
l6d6s6nek,,eredmdnya" a hulladdkter-
mel6s drasztikus novekeddse. A ,,civili-
z6lt" ember 6ltal termelt hullad6k jelen-

t6s r6sze azor$an a termlszetben m6r
nem tal61 felvevdre. Az elmrilt szinadok
alalt a hullad6k mennyisdge mellett az

<isszet6tele is megv6ltozott. Ma m6r
megjelentek benne kdmiailag eg6szen

fj, nehezen leboml6, rdszben er6sen
m&gezo (esetleg sug6rz6) anyagok,
amelyek lvszinadok alatt sem bomlanak
le. A kcinryezetet a hullad6kok kor6bban

elkdpzelhetetlen gigantikus mennyis6ge
fenyegeti.

Az emberi tev6kenysdg eredmdnye-
k6nt az 6let minden teriiletdn kelet-
keznek hullad6kok. Egy term6k egdsz

,,6lettftja" sor6n kdpzodik hullad6k. A
termdk elo6llit6sa 6s kereskedelmi for-
galomba hozilsa is nagyon sok hullad6k
k6pz6d6s6v el j5r. A csomagol6anyagok
legtobbszor n6h6ny perc mitlva a szeme-

tssbe kertilnek. Ma m6r a csomagolSs

nem csak az ersdeti clljfit szolgillja
(tfirol6s, vddelem), hanem ho gy a term6k
megv6tel6re cs6bitsa a v6sbrl6t Sokszor
alkalmaznak ldnyeges on nagyobb m6re-

fri f6nyes, csi11og6, figyelemfelkelt6,
es etle g kombinSlt c somagol6anyagokat.
Sajnos, egyre tobb az un. ,,egyutas",
,,eldobhat6" csomagol6s, kiszoritva a

t<ibbsz<jr felhaszn6lhat6,,ttibbutas" meg-

old6sokat. Sokszor r6ad6sul sz6mos
k6ros anyagot tartalmaznak a csomago-
l6sok (pl. Tetra Pak dobozok, amelyek-

ben tidit6italokat, tart6s tejel forgalmaz-
nak). A mai 6lelmiszercsomagol6sban a

mtianyagok nagyon nagy arilnyt kdpvi-
selnek. Kcirnyezetv6delmi szempontb6l

ezsk veszdlyesek, mert nem bomlanak
le. A csomagol6anyagok koziil legin-
k6bb az iveg kornyezetbar6t. Egyre
gyakoribbak az egyszer hasznSlatos

termdkek, mint pl. az eldobhat6 borotva,
pelenka stb. Altul(hun mindegyiknek
lltezik egy tcibbszor haszn6latos v6lto-
zata, mely j6val kcirnyezetkimdl6bb.

Tudatos fogyasztdssal elkeriilhetjtik a

sok hulladdkot 6s szennyezoanyagot
klpezo 6rukat, 6s helyes v6laszt5sunkkal
osztonz6leg hathatunk ezen termdkek
forgalmazSsfunak a besziintetds6re. (Ha
senki nem v6s5rolna eldobhat6 dobozos
Udit6t, akkor nem lenne drtelme
gy6rtani!)

A hulladdkprobldm6k megold6s6-
nak egyik jelent6s l6pdse a hulladdk
keletkez6s6nek meg elozdse. Tudatosan

v6s6rolj ! Gondolkozz, miel6tt v6lasz-
tasz! Gondold meg, val6ban sztiks6ged
van 16? Nem tudod kolcs6ndzni, bdrel-
ni? Ha m6gis vSsfirolsz, tart6s, j6 min6-
s6gti 6rut vegy61! A hulladdktermeldst
teljesen nem lehet megsztintetrri, azon-
ban a kornyezette gyakorolt negativ
hatilsilt a hulladdkok mennyisdg6nek 6s

vesz6lyess6g6nek csokftent6s6vel lehet
m6rs 6kelni. A vis s zav 6lthat6, konry e zet-
barht, t<ibbutas csomagol6st vedd!
V6s6rolj ut6ntolt6, nagyobb kiszereldsii
termdkeket! Javitsd meg dolgaidat, mie-
16tt irjat venn6l! Amire nincs sziiksdged,

,,add oda" m5solarakl. Tal6n nem min-
denki tudja, hogy mr szfimit a hLfiar-
tAsilban vesz6lyes hullad6knak, amely
nem kertlhetne a telepiil6si szem6tlera-
k6kba, vagy a csatomah6l6zatba. A
h6rtafiilsokban keletkez6 6rtalmas anya-
gok krire igen sz61es. A legnagyobb
mennyisdgben keletkezo anyag tal6n az

elhasznillt nov6nyi olaj, ill. egy6b siit6-
zsirad6k. Nincs olyan csal6d, ahol ne

lenne gy6gyszer a hilzbant. A lej5rt
szavatoss6gt gylgyszerek szint6n ebbe

a kateg6ri6ba soroland6k. Ugyanirgy,
mint ahogy az elemek, akkumul6torok
is. A hilz k<iriili javit6sok, g6pkocsi

szerelds miatt sokszor keletkezik ffuadt-
olaj, olajos rongy, olajos flakon 6s

elhaszn6lt fagy 6116 folyaddk. Foko zottan

vesz6lyesek a higanyos lfum6r6k is. A
lak6sfeliljit6s ut6n megmaradd fest6k 6s

higit6 felesleg, beszfiradt rcgaszt6, lahk
6s ezek csomagol6sai 6ppirgy vesz6lye-
sek, mint a kerti munk6kb6l szSrmaz6

nov6nyv6d6szerek, rovarirt6k marad6-
kai, valamrnt azok csomagol6 any agat.

Egyre tobb az otthonunkban megtal6l-
hat6 szem 6ly i szdrnt6 g dp ek el ektronikai
hullad6ka. A fest6kpatronok sem

keriilhetndnek egyszertien a kuk6kba.

f,s Te mennyi hutlad6kot ter-
melsz?! M.I.



Adventi dics6retre
Udvriss6g napja, Jdzusunk,
Ragyogj fel sziviink rejtekdn,
Fut m6r M 6j, a ftjld kerek
Szin6re rij, szebb nap dertil.

Adt6l kiv6natos id6t:
Hadd mossa konnyek kirtfeje
Tisztz illdozafril sziWnk
S gyullass za vidfim szeretet.

Honndt a biin forr6sa folyt,
Orok a kcinnyek kritfeje,
Ha a biinb6nat vesszeje
Kdrges sziviinket megtori.

Jo mfu a nap, a Te napod,
Hogy minden irjra felvirit.
Akkor mi is <irvendeziink,
Kiket jobbod j6 ritra vitt.

Kegyes Haroms6g, tdrden 6ld
Tdged avililg-gdpezet,
Kegyelmedb en me girjul6k,
Mondjunk mi is irj dneket.

Ismeretlen szerzo (IY. sz6zad)
Sft Sdndor forditdsa

Orvendezztfu* kereszt6nyek, krizel van
az Isten!

Az advent eredeti jelentdse: els6
hivatalos megjelends, hivatalba ldp6s,
uralomra jut6s. Az els6 sziaadok ker-
esztdnyei Krisztus hozzSr*, emberekhez
val6 j<iveteldnek kifejezdsekdnt hasz-
nilltdk. Advent legelterj edtebb elnevezd-
sdnek eredete a latin "adventus Domini",
azaz "azrJt 6rkez6se, eljovetele" kifeje-
z6s, roviden Urjovet amely kar6csonyra
6s a vil6gvdgi esemdnyekre utal.

Ennek 6rtelm6benaz advenl els6 k6t
het6nek hturgtilja Jdzus m6sodik
eljdveteldre val6 vdrakozist emeli ki,
mig utols6 k6t hete az orcimteli
v fuakozSst helyezi e16t6rbe.

Az adventi id6szakban, az Urj<ivetre
k6sziilve j6l tessziik, ha tcibbet fog-
lalkozunk Isten dolgaival, igyeksztink
jobban megismerni azt, akit v6runk.
AjSnlatos tdbb id6t csdndben, magunk-
ban tcilteni. A kcizelg6 kar6csony v6r-
akoz6s6ban tisztitsuk mong lelktinket
minden szennyt6l.

Advent kedvelt ktildnlegessdge a
hajnali rorate mise. A korareggeli
szentmise ert andpies elnevez6st arr6l a
jellegzetes (6szovetsdgi szentir6si sz6ve-
qm alapul6) dnekr6l kapta, amelyet
Adventben szinte naponta dnekeltek,
6nekelnek: o'Harmat oz.zatok egek onnan
feliilr6l" ("harmatozzatok" latinul
"rorate").

Igen elterjedt szok6s n6lunk is az
adventi koszoru hasntillata. Yigy inzunk
arra, hogy ne csup6n lak6sunk disze
legyen a k6sziilet idejdn a koszoni, ha-
nem h6tr6l h6tre novek6? fdnye benntink
is novelje az alilzatot, embertarsaink
in{nti szeretetiink et, gyarupitsa j6csele-
kedeteinket, im6ds6gos lekiilehinket.

Orvendezziink kereszt6nyek, k6zel
yan az Isten,

ds el6je minden ldlek szentiil
kcizelitsen,

S az angyalok seregdnek hangj6n
dnekelje:

Siess lJram, jttjj le kdzdnk , kdrihrk
esdekelve.

Az oldalt dsszedllftotta Kelemen
Erzsdbet

HocylN HASZxAr.rur az
EGYHAZI KIFE mzftsnKET?

Komor6czy Gyorgy ismert nyelv-
miivel6 a Hargita N6pe napilap,
Helyesen magyarul rov atilban tcibb alka-
lommal felhivja az olvas6k figyelmdt
egyes szavak helyes fu5s6ra, azok meg-
felel6 kifejezds6re. Legut6bb az ez 6v
november 1-i sz6mban ismertette az
egyhfui kifej ezdsekkel kapcsolatos tud-
nival6kat. Erdemes tall6zni benne.

Legink6bb az egybe- 6s kiil<ln-
ir6ssal, valamint a kis ds nagy kez-
d6betiis ir6sm6ddal van baj. A helyes
form6kat az akaddmiai helyestr6si sza-
bSlyzat 6s az egyhiaikifejez6sek helyes
irilsfira Budapesten kiadott Otmutat6-
alapjinkrizli.

Kis kezd6betiivel irj* az iinnepe-
ket, a nevezetes napokat, a rdvidebb-
hosszabb id6szakokat, a tortdnelmi
esemdnyeket jelentd szavakat, sz6kap-
csolatokat: mindenszentek, kar6csony,
hrisvdt. Mondatkezd6skor, termdsze-
tes en nagybetiivel irjuk: Mindenszentek,
Kar6csony, Hirsvdt.

AzrJr im6j{nak nevdt igy kell irni:
Miaty6nk; A Mi Aty6nk az imidsilg
kezd6 szavai, Hasonl6kdppen. Hiszek-
egy - az ima neve; Hiszek egy Istenben -
az rmSdsilg kezdo szav ai,

Koznyelv i hasznillatban kisb etfivel
irjuk a katolikus egyh6z, reform6tus egy-
h6z stb. kifejezlst, a nagybetiis
Katolikus Egyh6z, Reform6tus Egyh6
stb. intdzmdnynevetjelol. \-

A mindenkori p6pa nev6t - Szent-
atya, nagybetflvel irjuk szdvegkozt is. A
zsinat "pupi gyiil6s"-t jelent, a II: Vati-
kini Zsinat viszont intdzndnyndv.

Egybeirjuk p61d6ul: apr6szentek
(iinnep neve), bricsirj ar6 s, e gyhinkozsdg,
k6lv 6riaj fu6s, Ielkip6 sztor, mennyorsz5g,
nagycstitdrtdk, szentbesz6d, fwacsora.
Kiildnirjuk: hegyi besz6d, k6nai meny-
nyegz6, lelki 6let, Szent Jobb, Szent
Korona, de: Szentfrild 6s Szentldlek.

Vdgezetiil a fent emlitett ir6st a
szerzo az Utmutat6 egyik mun-
katarsanak soraival z6qa: ... szerehrdnk
rem6lni, hogy az iskolik magyartandrai,
de a sajt6 munkat6rsai, s6t a rekl6m-
szcivegeket ir6 szemdlyek is pontosabb
helyesir6ssal fogiak a jdv6ben irni az
e gyhazi ki fej ez 6s eket.

Ndmeth Sn

AovnNr
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Isvrnnxnnruux
Caritas Csalidsegftd Szolgdlata

Ebben a lapsz5mban a Gyula-
feh6rv6ri Caritas Csal6dsegit6 Szol-
gillatfval ismerkedhetnek meg tisztelt
olvas6ink. Bir6 Katalin szoci6l-
pedag6gust,a Csal6dsegit6 Szolg5lat Csiki
Rdgi6j anak munkat6rs 6t kdr dezitk:

Hogyan jott letre a Csal6dsegit6
Szolg6lat ds milyen c6lkitfizdsei vannak?
A "CsalSdsegit6 Szalgillat' a Gyulafehdr-
vfiri Cwitas egy irj programj a, a j6l ismert
Otthoni Gondoz6 SzolgSlat mellett. A
sztiksdg hozta l6tre ezt a programot, hisz
azt tapasdalluk nap mint nap, hogy a
\nkai szenvedds mellett nagyon fontos

' u-, dafi gyelniink a lelki szenved6sekre, elbi-
zonytalanod6solaa is, amelyek gyakorlati-
lag b6rmely koroszt6lyt drinthetnek. Mert
elbizonytalanod6sokat 6lhet meg az a kis-
gyerek, akinek nincsenek ba#iai, ds elbi-
zonytalanodhat gyakran a sziil6 is, aki b6r
a legjobbat szeretnd nffitani a gyerek6-
nek, mdgis gyakran megkdrd6j elezi,hogy
sziil6kdnt tdnyleg a gyerek jav6tszolgillja-
e az filtala gyakorolt neveldsi elvekkel.

Programunk csal6dsegito szolgillat,
mert minden ernber legelemibb lfittapasz-
talata a csal6dhoz kcit6dik. A csal6don be-
liil megdlt kapcsolatok min6sdge nagyban
befoly6solja, hogy az egy6n a tAgabb
k<lmyezetdb en ho gy an 6rzi magfut, ho gyan
tud beilleszkedni, teljesiteni. Eppen ezdrt
a programban dolgoz6 segitd munkatdr-
-*kal, pszichol6gusol,rkal, szocidlpeda-

ldgusokkal a csalSdok vddelmddrt, a
csal6don beltili helyes kapcsolatok megd-
lds6drt, a sdrtildsek gy6gyul6saCrt dolgo-
zunk. Ugyanakkor a keresztdny dfi6k-
rendet k6pviselve az 6let ertelmdt, szdp-
s6geit pr6b6ljuk kozdsen felfedezni ds
felfedeztetni azokkal a szemdlyekkel, csa-
16dokkal, akikkel kapcsolatba keriiliink.

Milyen programokat nyrljtanak az
6rdekl6d6knek?

Programjainkat els6sorban viddken
szewezziJk a helyi ig6nyekhez igazodva,
A teljess6g igdnye n61kti1 soroln6m fel a
m6r m{ikdd6 programj ainkat :

. Kiilcinboz6 sziiks6ghelyzotekben,
probl 6makdrokb en v aI6 tAj *oztatfus

. Megel6zdsi programok ktilcinbriz6
csoportoknak

. Tematikus csoportok id6seknek,
n6knek, sziil6larek, fi ataloknak, gyerekek-
nek, kisbabSs anyukdknak

. Onsegit6 csoportok fogyat6kkal
6l6knek, szenveddlybetegeknek, dagana-
to s b ete gekn ek 6s ho zziltartozoitnak

. Onismereti, szem6lyis6gfejleszt6,
kdszs6gfej leszto csoportok gyerkeknek 6s

fiataloknak
. Csal6di 6s p6rkapcsolati nehdz-

s6gekben tan6csad6s 6s t5mogat6 beszdl-
get6s egy6neknek 6s csal6doknak

. Felndttkdpz6s

. Korai fejleszt6s, 6s felzirk6dat6
prograrnok

A mai rohan6 vil6gban fontosnak
tartjuk, hogy a helyi kdzoss6gek uyatSta-
l5ljanak saj6t er6forr6saikra, azoka a 6rt6-
kekre, igazod&i pontokr4 amelyek segitik
6ket, hogy prol6m6ikat hatdkonyabban
kezelj6k 6s megoldj6k.

Milyen tapasztalatokat szereztek
eddigi tev6kenys 6geik s or6n ?

Azt tapaszlzljuk, hogy az altahtnk

\inift lehet6s6gek, tematikus csoportok
hi6nyp6tl6ak, mert ezek sokat segltenek
az &6/rr.end alakitAs6ban, a nagybetfis
fletben val6 tfijdkoz6d6sbann, a probl6-
mdlkal va16 szembendz6sben, azokkal
va16 megkiizddsbon, b6rmelyik korcso-
porh6l is legyen sz6.

Mott6nk:,, A vdltoztis ds a vdltoztatds
lehet6sige", ami azt a hitiinket fejezi ki,
lrogy fejl6d6stink egy egdsz dleten 6rlr:rrt6
folyamat, ds minden nap, minden 6ra kf-
n61 egy rij lehet6s6get a v6lto zfisra, vfultoz-
tatlsra amelynek pozitiv kihatasa van irgy
a szem6ly, mint a kcirnyezete dletdre.

Ktizs6giink lak6i ho gyan ig6nyelhetik
a Csal6dsegftd Szol g6lat tdmogatdsft?

Karcfalvdu november 29-dn, cstltrjr-
tokon ddlut6n 5 6rakor szerebrdnk inditani
a ,,Sziil6k klabjdt", ahov6 szeretettel v6r-
juk mindazokat, akiknek fontos a csal6di
kapcsolat min6sdge, a gyermektik j0v6je,
A havonta vagy kdthetente sonakertil6
talillkozilsokon a gyereknevel6ssel, csal6-
di dlettel kapcsolatos ktilonboz6 tdmako-
roket szeretndnk kdrtilj6rni, igdny szerint
mas szakemberek: pl.gyerekorvos, pap,
gy6gytorn 6sz bev on6s6val is.

O. A, Battistat iddrve ,,a szill1 nem
adhat drtdkes ebb aj dnd dko t gyerm ekdnek,

mint ndhdny vele tdtdtt percet minden
dldott nap",

Ennek az ajdnddkozdsnak a m6doza-
tait szerefrdnk a most indul6 programunk-
ban kcizdsen keresni, Az olsd alkalom t6-
m6ja,, ()nnepr e kis ziitdd,is a c salddb an ",

Kdszrinjtik a besz6lgetdst 6s kegyel-
mekb en gazdag talilkozSsokat kiv6nunk !

Lejegyezte Kelemen E.

Tuo"ra-E HoGy?

- A szobanovdny ontozovizdthagy-
juk egy napig 5llni, az esetleges kl6r-
tartalom elp6rolog, a novdnyen nem
keletkeznek barna foltok.

- A tojSs f\zovize (kihiilve) kiv6-
16an alkalmas rjntozdsre. Sok, a nciv6ny-
nek sziiks6ges 6sv6nyi anyagot !ar-
talmaz,

- Fdnyesen maradnak a szobanov6-
nyek levelei, ha id6nkdnt 6ttoroljiik tej
6sviz l-l ar5ny6 keverdkdvel.

- Tart6s marad a vSgolt vtilg, ha
sz6r6t egy 6les kdssel mindig ferd6n vis-
szav6gjuk, amikor friss vizbe tessziik a

n<ivdnyt.

- Vizcserdndl a v6gott virdg szhrAt
mindig vizbe mlrtva v6giuk le, ezilltal
nem k6pz6dik levegdbubordk, ami meg-
gdtolja a vizfelv 6,telt.

- A szogf{i egy-m6sfdl h6tig friss
marad avilziban ds a vir6g duplfijilranf,
ha Tonik-ba rakjuk. Ndgy nap mirlva
cser6ljiik lo a Tonikot.

- A r6zsa tart6sabban marad av5z6-
ban, ha avizbe ndh6ny osepp denatur5lt
szesrt tesztink.

- Aviz nem lesz zayatos avilzflban,
ha egy k6vdskan6l fehdrit6t tesztink egy
hter vizhez.

- A h6lap6ton nem marad h6, ha
haszr6lat el6tt bekenjiik viasszal.

- A befagyott vizvezet1ket felol-
vasztlratjuk hajszhritoval, esetleg
hasan6ljunk h6ventill6tort. Ha a jeges

csapra meleg borogatdst tesziink, az is
haszr6l.

- Hideg napokon ha nem indul az
aut6, egyszerf hajsz6rit6val is beindul.
Fdjjunk a l6gszlfu6 torkSba meleget a

hajszfuitfval. A legtObb esetben indulni
fog.

- Ha nem akarjuk, hogy a sz6lv6d6
iiveg befagyjon, a hideg t6h 6jszak6ra
tegytink az tivegre az ablaktdrlllaphttal
leszorltva fbli6t. Reggel, indulds el6tt
nem kell a jeget kapargabri.

- Ha nincs se homok, se lap6t kdm6l
6s az aut6val nem tud elindulni, mert
cs{rszik a kerdk, a lilbszdnyeget hasz-
n6lja segitsdgkdnt. Legtobbszor elindul a

kocsi.

A Sz6kasz6 megielen6s6t tdmogatta:
Hargita Megye Tandcsa 6s a

Communitas Alatv6ny
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Ahol azigazs{got m6rik
Tdrv6nyszdki adomak -v5logat5s A

nevet6 Magyaror sz6g cim{t, kiadvanyb6l
Ilyenek az iigyv6dek
- Ugyv6d wl- ki6lt a kereske do az

ajtaJa el6tt elhalad6 pr6k6torra.
- Nos'/
- Nem lenne szives megmondani,

lrogy j6-e ez a h{rsz koron6s?
- J6, -v5laszol az 1rd'gyvdd zsebre-

dugva a bank6t.
- Kdrem vissza a pfinzemet! - sz6l

ijedten a keresked6.
- Itt van tizendt korona, - vSlaszol

az igyvdd, - <it nekem j\r az tdrgyvldi ta-
n6cs6rt.

Egyforma keresetforr6s
- M6r, tekintetes tcirvdnysz ekt. - l'artJa

v6dbeszdddtaz ugydsz, - srilyosbit6 k<i-
riilmdnynek veend6 az is, hogy a v6dlott
b{intettekb6l dl...

- HAt nagys6gos kir6lyi tigy6sz ur
mib6l 617 - vilgk<izbe szemtelen vigyor-
g6ssal a v6dlott.

Az elsd igazsdgos itfilet
Egy tigyvdd, valahol ndvnapozvSn,

kiss6 pity6kosan jelent meg a t6r-
gyal6son.

- Uram, sajnillattal l6tom, - sz6lalt
meg a bfu6, - hogy on olyan 6llapotban
van, amely megszdgyenit6 rigy 6nre,
mint az iigyvddi karra egyarfint,

- Bir6 ur, feleld az ngyvdd, - <in ma
feltilmirlta cinmag6t. Tizencit dv 6ta ez az
els6 igazs6gos itdlet, amelyet cjnt6l hal-
lottam.

Indokl6s
-A hal6lraitdltrol midrt mondj5k,

hogy,,szegdny btinds"?
- Mert a gazdag biinosciket nem

akasztjilk fel.
Nem s6rt6s
Egy falusi gazdaember csriny6n

ci sszektilcinb azott Arou kocsm6rossal. A
civ6d6s hevdben elmondta mindennek.
Ez&t aztdn becstilets6rtds miatt a
tdrv6ny soromp6i eld kenilt. A jarSsbt6
ki akarta b6kiteni a feleket.

- L6tja, l6tja Cseresnyds gazda,
sz6lt a bir6 j6akaratllag a vddlotthoz, -
azt panaszolja a kocsm6ros, hogy
elmondta kegyelmed ot mindenf6le
zsid6nak.

- H6t hiszen csak nem mondhattam
n6ki, hogy franciat -villaszolt hetyk6n a
gazda.
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SKANDINAV TOZMONOAS
ViZSZINTES: 1. Skandinfv ktizmondfs
(elsd r6sz, z{rt bethk: Z, A, Vt). 14. A
napraforg6, a tdkmag magvak. 15.

Tdmeg6ben Jugoszl6vi6ban 616 ndp. 16.
Allati fer6helyek . 17 . A vizsz, 59, sz. alatti
viiros labdar{rg6csapata. 18. A rfdium vegy-
jele, 19. A gy6rtm6nyok mindsdgdt
allenlrzb alkalmazott". 20, Sipos isten. 21,
Tiltakoz6s. 22. Bacdzeft Elemdr, 23. Vriros
az NSZK-ban. 24. A nagy francia for-
radalom egyik alakja. 26. ,.. Bemhard (egy-
kori hires francia szindszn6). 28, Azonos
betilk. 29. Lhbhval tdbbszor r61dp. 31.
El6tag: 6talakuldssal, v6ltoz6ssal
kapcsolatos, 32. Kihelyez. 33. ...-kop. 35.
Szovjet foly6. 36. Doh6nyriruda. 38.
UdUl6hely a Balaton mellott, 40. Ldpeget.
41. Tdbb, mint kellena.43, Optrlrca;i kdszfldk
segits6gdvel megjelenit. 44, Kitld;z}tt dij
elnyerdsddrt folytatott verseny a rdgi
gcircigokndl.46. Atdbbi kdzUl kivdlogat. 48.
Kicsinyit6, 49, El6gedetlenkedik a kutyus.
51, Arcpor. 52, Kett6,53, Spanyol
exkir5lynd. 54, Azonos hangzfus{tbetrik, 56,
.,. Miines (owa 6lIam f6viirosa az USA-
ban). 57, Etelsor, 58. A hegedii kdt hwja. 59,
Vrlros Jugoszldvi 6ban a Neretva mellett. 6 l,
Ures hrizhe\y. 62.Onkdntes jelenfkezl, 64.
Fdnykdpez 6gep rdsze. 65, Szrk6 fegyver,
FUCCoI,EGES: l, Rossz min6s6gi bor-
ds sz6l6fajta. 2. Megv6sriroltdk. 3, Trirsas-
j6tdk, 4. "A" jdvend6mond6. 5. A hidrogor,
oxigdn 6s kdlium vegyjele, 6. Szintdn, 7,
Mdrcius l8-6n yan ez is. 8. Lehel m6sik

neve, 9. ...Moro (110 km hosszf vdlgy
Sk6ci6ban), 10. Deresed6 hajrl. 11. A
rajong6k irljhnakndvjele. 12. S,L. 13, Ilyen
villanyvasai6t ne haszn6l,junk, 17 . Eroilt-
mdnyek, 19. A vtzsz.l. sz. sor folytatfsa
(zfrt bettik: Ao A, O). 20. Kis foly6vizek.
22, Szitrmazhs, 24, Ilyen hamar? 25. Tari6,
27 . Zeli Seo, 29, kabilok. 30.
Eredmdnyekben gazdag. 32, K6zndl 1ev6

id6mdr6. 34. Pdter idegen v6ltoza+a,. 37,
Felbukkan az emldkezetdben, 39.
Jugoszl6viai vriros. 42, L6sd a 33. sz. sor*
43, A oseber pisja. 45, Biztatfus. 47. \-.
sz6nddk meghifsul6sa. 48, A higany rdgi
neve, 50, Elhunyt kdlt6nk. (Gdza). 52. Egyik
6EtiLJ, 55. Becdzett Istvrln. 57. Ugyanis,
hiszen. 59, Lehet6sdg. 60, L6sd a 65, sz.
sort. 61, N0vdnyi forrinatb6l nyor[ ital, 63.
Ndryl6bf. 64, KD.

BEDNAY
A Sz6kasz6 el6z6 lapszhmhban kimaradt,
hogy a rejWdnyt Antal Csaba illlitottaossze.
A hib66rt elndzdst kdfUnk.

Karcfalvi - Csikj en6falvi kisrij s6g
Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete
ds Karcfalva Krizsdg Onkorm6nyzata

S z er ke s zt 6 s d g : kn cfalvi
kulturotthon,ifi irs 6gi iroda

A nyomdai munk6latok az Alutus Rt.
nyomd6ban k6sziiltek


