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Petőfi Sándorra 
emlékezve

Aktualizálták, ki számít 
fertőzésgyanúsnak vagy 
szoros kontaktnak
Aktualizálta 
az Országos 
Közegészség-
ügyi Intézet 
(INSP) a 
COVID-19-cel 
kapcsolatos esetdefiníciókat.

3. oldal

1849. július 31-én tűnt el a segesvári csatában 
Petőfi Sándor, magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, 
a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb 
alakja. Rövid élete alatt közel ezer verset írt magyarul, 
ebből körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra, 
és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították

(született Petrovics, Kiskőrös, 1823. január 1. – 
Fehéregyháza, 1849. július 31.)

Petőfi Sándor: Az ember 
Nincs nevetségesebb az embernél,
Oly kevélységben, olyan gőgben él!
A világot fitymálják ajkai,
S minth’ az eget akarná szántani
Orrával, oly magasra tartja fel.
Kevély ember, miben kevélykedel?

Egy szempillantásnál mi rövidebb?
Ember barátom, a te életed.
Rohanva jő az idő s elrohan,
Egy kezében bölcsőd pólyája van,
S másikban koporsódra szemfödel.

Kevély ember, miben kevélykedel?
S mit végezhetsz egy pillantás alatt?
Hódítál népeket, országokat?
Hódítani csak gyávákat lehet,
S az uralkodás ilyenek felett
Dicsőség? ezt csak szégyenelned kell.
Kevély ember, miben kevélykedel?

S ha dicsőséget szerzél, nagy nevet?
Veled hal meg s a föld alá viszed,
Vagy, mint hű eb, kísér ki sírodig,
S ott őrzi azt egy pár kis századig,
S elébb-utóbb éhen-szomjan vesz el.
Kevély ember, miben kevélykedel?

Dicsőséged, neved maradjon! hol?
A nép is elvesz, melyhez tartozol.
Az ország, melyben most él nemzeted,
Tenger volt egykor, s újra az lehet,
S e föld is semmiségbe oszlik el.
Kevély ember, miben kevélykedel?

Koltó, 1847. szeptember
Kép: Orlai Petrics Soma (1822-1880) 

- Petőfi Sándor Debrecenben.
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Mondtam az asszonynak, az idén elmegyek feredő
re, ha ő nem is jön.

Mifelénk mán így mongyák az üdülést, legyen az 
hegyekben vagy víz mellett. Nyugdíjas jeggyel meg is 
tehetem. Rég nem vótam mán, úgy tíz éve annak.

No de leesett az állam, amiko’ odaértem: a gyönyörű 
helynek vége! Ahogy leszálltam a buszról, mán láttam, 
hogy nem az, ami régen várt. Az egyik épület körbe
körbe volt véve állásokkal, a másik tetejét épp akkor 
fedték. Az a fenyőkkel s virágokkal teli park össze
vissza túrva, mindenütt lövészárkok. Rajtuk keresztül 
deszkákon közlekedtek az öregek, egymás kezét fogva, 
hogy le ne essenek. Én is egy ilyen pallón mentem át 
éppen, nagy valizámmal, amikor hátam megett meg
mordult egy gépezet. Úgy hányta maga után a köveket, 
betont, sárt, mint egy megdühödött ember. El is tanálta 
poggyászomat egyik. Én osztán, usgyi, futás a recsepció 
felé, amerre az egyik munkás mutatott! 

Hát ott bizony vártam vagy két órát. Ahogy leültem, 
azonnal elaludtam a díványon, úgy rázott fel a portás, 
hogy: Itt a doktornő! De ne mongyam, hogy itt minden
ki mán csak románul beszél. Elég baj ez nekünk nyugdí
jasoknak, hogy mán – ahogy mongyák – erre sincs ked
vezmény. No de szerencsésen megérkeztem az ötödik 
emeletre – gyalog, magam után vonszolva kufferemet, 
mely mire feljutottam majd szétesett a sok megrázkód
tatástól. Aztán bépakoltam egy bádogszekrénybe, ami 
úgy nézett ki, mint odahaza az én nyúlketrecem. 

Négyen vótunk a szalonban: én, egy székely, egy 
módvai és egy oltyán. No, gondoltam magamban szé
pen összehozott a sors bennünket. De bárcsak ne ho
zott vóna!

A borsóvacsora után, amék úgy nézett ki a tángyér 
fenekén, mint feleségem babos kötője: itt egy bab, ott 
egy bab, még éhesebb lettem. De szerencsére vót ná
lam egy kis hazai szalonna, mit az útra csomagoltam. 
Mikor kinyitom a bicskámat, hogy vágjak egyet, hát 
ott terem szájamban az oltyán, hogy neki is kell son
ka. Nem tudtam addig, hogy náluk csak sonkából áll a 
disznó – szalonnája nincs. Hát a pofátlannak levágtam 
egy darabot, pedig többet nyomott egy mázsánál.

Éjszaka aztán rettenetes hortyogásra ébredtem. A 
szóban forgó atyafi  úgy fújt, süvített, fortyogott, mint 
a pájinkafőző kazánnya. Fél kettőig el sem aludtam. 
Reggel pedig arra ébredtem, hogy a fürdőben óbégat 
türülköző után. 

 Nics szapuny, nics proszop – méltatlankodott a Nagy 
Kazány (mert így neveztük el ketten a székely komával).

Hogy aggyak én neki egyet, mert ő nem hozott. Há 
mán hogyne! Éppen a feleségem féltve őrzött, külön 
ilyen helyzetekre a sifonyba félretett foltir türülköző
jét adnám neki?! Igaz, mondtam is asszonynak, hogy 
jó a szőttes is, az a jó eredeti vászony, mert az súrolja 
meg istenigazából az embert. De ilyen helyré, ilyen kell 
– úri nyomorúság. 

Mentünk osztán reggelizni. A lift el vót romolva, hát 
gyalogoltunk lefelé, ki ahogy tudott: sántikálva, korlát
ba fogózva. Az udvaron átsegítettük egymást a gödrö
kön, pallókon és máris ott vótunk az ebédlő előtt: több 
százan. Cukrosok balra, szívesek jobbra. Becsődültünk 
egymást nyomva, hogy helyünk legyen. Finom reggelit 
szerváltak: egy karé kenyeret és egy főtt tojást. Nem is 
rágódtunk sokat rajta. 

Következett a reggeli torna. Mi a székellyel minden
hová együtt mentünk. Mivel ő előttem jött, már mindent 
és mindenkit ismert. Elvezetett a tornateremig. Mikor 
odaértünk, csak látom, hogy bent már nagyban folyik 
a torna: egy csomó öregasszony csakúgy kis gatyában 
himbálja fonnyadt izmait, tekeri ferde derekát, csóválja 
fehér fejét. Mintha drótra lettek vóna fűzve! Na, ez szép 
látvány az egytojásos früstök után. Csakúgy csattogzott 
róluk a verejték, ahogy kifelé jöttek.

 Nincs mese, mán itt ájsze tornázni kőll – mondta 
újdonsült komám és betuszkolt a terembe. 

Jól mozogtunk üres hassal.
Utána séta következett, de bukdácsolás lett belőle: 

itt bucka, ott gödör. Sehol a régen látott sétány sima 
porongya s hiányosak lettek a szép szál székely fe
nyők is. 

 Mért jöttem én idáig – gondoltam magamban. 
Odahaza is botladozhattam vóna a szőlőhegyig meg 
vissza. Az nem kerülne ennyibe.

 Ne búsulj koma, ezután jön a mofetta meg a villa
nyos áram.

 Mi az a villanyos áram? Régen nem vót ilyen 
kezelés.

Osztán megláttam milyen is az, de úgy féltem a dró
tot kezembe fogni, hogy majd összetojtam magam. Hát 
még mikor bizsergette testemet!

A moketta, ahogy itt a többiek mongyák, az igen! Az 
úgy ellágyított, hogy ki kellett vigyenek a levegőre. 

 Na, szépen kezdődik a kezelés – gondoltam 
magamban.

Végre dél van, mert mán úgy kopog a szemem az 
éhségtől, mint bádogtetőn az esőcseppek. Mint csürhe, 
mint éhes disznók úgy mentünk a vályúhoz. Bent me
leg, pára, konyhaszag. Alig kaptunk a góbéval helyet, 
szerencsékre vitt az oltyán magával minket. Mármint, 
úgy esett, hogy a hátunkhoz került és egyenesen az 
első asztalnak nyomott.                Folytatás a 4. oldalon

Feredőn voltam
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Aktualizálták, ki számít fertőzés-
gyanúsnak vagy szoros kontaktnak
Aktualizálta az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) a COVID-19-cel kapcsolatos 
esetdefi níciókat.

Az INSP szerint fertőzésgyanúsnak minősül az az 
akut légúti megbetegedésben szenvedő páciens, akinél 
hirtelen fellép legalább egy a következő tünetek közül: 
köhögés, láz, nehézlégzés; bármilyen tüdőgyulladásos, 
bronchopneumoniás (+/ mellhártyagyulladás) sze
mély; az a súlyos akut légúti megbetegedésben (SARI) 
szenvedő, lázzal, köhögéssel vagy nehézlégzéssel küz
dő páciens, akinek az állapota egyik napról a másikra 
kórházi kezelést igényel.

SARSCoV2vel való fertőzöttség gyanítható azok
nál a 16 év alatti kiskorúaknál, akiknél úgy lépnek fel 
gyo mor rontásra utaló tünetek (hányás, hasmenés), 
hogy azok nem hozhatók összefüggésbe a táplálko
zással – szögezi le az INSP.

Közösségi eredetű megbetegedés:
• a koronavírusfertőzés tünetei már a kórház

ba utaláskor vagy az ettől számított 48 órán belül 
jelent keznek;

• a tünetek a kórházba utalást követő 37. napon 
jelentkeznek, és erős a közösségi fertőződés gyanúja 
(például a páciens egy fertőzési gócból érkezik);

Az egészségügyi ellátással kapcsolatba hozható 
megbetegedés:

• a tünetek a kórházba utalástól számított 48 óra 
múlva jelentkeznek, és erős az egészségügyi ellátással 
kapcsolatba hozható megfertőződés gyanúja;

• egészségügyi alkalmazottnál jelentkező meg
betegedés, amennyiben nincsenek a közösségi terje
désre utaló jelek.

Azok a megbetegedések, amelyeknél a tünetek a 
kórház elhagyását követő 14 napon belül jelentkeznek, 
lehetnek: az egészségügyi ellátással kapcsolatba hoz
ható megbetegedések, ha a kórház elhagyását követő 
48 órában jelentkeznek a tünetek; illetve bizonytalan 
eredetűek, ha a kórház elhagyását követő 314nap
ban jelentkeztek a tünetek, és nincsenek a közösségi 

terjedésre vagy az egészségügyi ellátással kapcsolatba 
hozható megbetegedésre utaló jelek.

Igazoltan fertőzöttnek minősül az a személy, aki
nél a laboratóriumi vizsgálatok kimutatják a SARS
CoV2 vírussal való fertőzést, a klinikai tünetektől 
függetlenül.

Szoros kontaktnak minősül:
• a koronavírusos beteggel egy háztartásban élő 

személy;
• az a személy, aki közvetlen fi zikai kapcsolatban 

állt egy koronavírusos személlyel (például kezet fogott 
vele, és nem mosott kezet közvetlenül ezután);

• az a személy, aki közvetlenül érintkezett egy 
fertőzött szekrécióival (például köhögés révén, vagy 
kesztyű nélkül megérintette a zsebkendőjét);

• az a személy, aki 15 percnél hosszabb ide
ig két méternél kisebb távolságra tartózkodott egy 
fertőzöttől;

• az a személy, aki 15 percnél hosszabb ideig két 
méternél kisebb távolságra tartózkodott ugyanabban 
a helyiségben – például tanteremben, ülésteremben, 
kórházi váróteremben – egy fertőzött betegtől;

• az egészségügyi személyzet tagja vagy más sze
mély, aki közvetlen ellátást nyújt egy fertőzött beteg
nek, vagy a laboratóriumi személyzet olyan tagja, aki 
a fertőzött betegtől vett mintákhoz védőfelszerelés 
megfelelő viselése nélkül nyúlt hozzá.

COVID19cel igazolt beteg elhalálozásának minő
sül “minden olyan haláleset, amely igazoltan koronaví
russal fertőzött személynél következik be, leszámítva 
azokat az eseteket, amikor az elhalálozásnak más egy
értelmű oka volt, amely nem hozható összefüggésbe a 
COVID19cel (például sérülés, akut vérzés stb.).

Az igazoltan COVID19fertőzöttek elhalálozása 
nem írható más, korábbról fennálló betegségek (pél
dául rákos vagy hematológiai megbetegedések stb.) 
számlájára, és ilyen esetekben is a COVID19et kell 
feltüntetni a halál okaként, függetlenül attól, hogy más 
társbetegségek is fennálltak, amelyek esetleg súlyos
bították a COVID19 lefolyását.

A halotti bizonyítványban a COVID19et kell meg
jelölni a halál okaként minden olyan elhunyt személy 
esetében, akinek halálát a koronavírus okozta vagy 
okozhatta, esetleg hozzájárult ahhoz – szögezi le az 
INSP.

Ha a halál okát tisztázni kell, javasolt a RTPCR 
vizsgálat elvégzése tüdőszövetből vett mintán – teszi 
hozzá az INSP.

Forrás: agerpres.ro, korona.rmdsz.ro
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Jött a leves, láttuk a tángyér alját. Mindenki szűr
csölt, csámcsogott, hangoskodott. Ennyi hangos 
nyugdíjast életembe nem láttam. Biztosan a jó levegő 
teszi!

 Linistye! – ugrott fel az egyik asztaltól egy nagy 
behemót ipse. Azt mondta románul, hogy úgy eszünk, 
mint a disznók. 

Mindenki elhallgatott hirtelen. Jól megmondta a 
kolonel, mert az vót. Láccik, hogy parancsolni tanult.

A második fogás valami vízbefőtt krumpli lett. 
Ehhez sem kellett bicska, hiába hordtam mindig 
magamnál.

 Ezen is hamar túlestünk. Gyere Palikó, keressünk 
valami harapnivalót. 

Mint mondtam, ő már jól kiismerte magát a kör
nyéken. Elmentünk egy olyan tornácra (teraszra, 
ahogy itt mongyák) és jól belaktunk sült kolbásszal, 
mustárral. Még vacsorára is csomagoltattunk bé ma
gunknak belőle. 

 Ördög vigyé mán el a kolesztérin szintyét – dün
nyögte nagy ájtatosan Árpi. Mert úgy beszél ő is, mint 
a székelyek, á betűsön. 

 Jójó, akko’ mán egy sört is megihatnánk – aján
lottam én.

 Ájsze, kettőt is!
Csudamód értettük egymás nyelvét új barátommal. 

Nagyon jól telt a többi fürdőzés is. Jövőre, ha Isten él
tet, mindketten ott leszünk!

(Pali bácsi)
V.P.

Játszunk egy kicsit a számokkal. Képzeld el, 
hogy 1900.ben születtél.

Mire 14 éves lettél, kitört az első világháború, 
amelyben 18 millió ember vesztette életét.

Mire a háború véget ért, kitört a 
spanyolnáthajárvány. 50 millió ember vesztette 
életét abban a jár ványban! Igen, 50 millió.

Amikor 29 éves lettél, elkezdődött a nagy 
gazdasági világ válság és a munkanélküliség 25 
%ra növekedett, a világ termelése 27 %kal 
csökkent.

33 éves korodra, mire a válság véget ért, 
az országok majdnem összeomlottak együtt a 
gazdasággal.

Amikor 39 éves lettél, kezdődött a második 
világ háború.

45 éves korodig 75 millió ember vesztette életét 
abban a háborúban.

Amire 50 éves lettél, elkezdődött a koreai háború. 
Újabb 5 millió ember halt meg.

55 éves korodban kezdődött a vietnámi háború, 
ami 20 évig tartott és 4 millió ember életét követelte.

Mire 62 éves lettél, kezdődött a kubai rakétakrízis, 
amely egy fordulat volt a hidegháborúban. Az élet, 
mint tudjuk, akkor véget érhetett volna. Csak Isten 
kegyelme mentett meg minket a minőségi vezetés 
által. 

Mire 75 éves lettél, végre befejeződött a vietnámi 
háború.

Most gondolj azokra az emberekre, akik 1900ban 
születtek, mennyi mindent átéltek! És most gondolj 
arra, amikor 1985ben, gyermekként, nem értetted, 
hogy 85 éves nagyapád nem érti, hogy neked milyen 
nehéz az iskola, és hogy milyen rosszul bánnak veled 
egyes osztálytársaid…

Egy 1995ben született és ma 25 éves gyerek 
azt hiszi, hogy itt a világvége, amikor az online 
rendelt csomagja három napnál tovább tart, hogy 
megérkezzen, vagy amikor nem kap több mint 15 
lájkot a közzétett fotójára Facebook vagy Instagram...

2020ben sokan kényelemben élünk, több otthoni 
szóra kozási forráshoz is hozzájutunk.

De az emberek panaszkodnak, mert több hétig 
zárva kell maradniuk otthonukban. Mégis van villany, 
telefon, étel, melegvíz és fedél a fejük felett.

Ilyen régen nem létezett. De az emberiség sokkal 
súlyosabb körülményeket élt túl, és soha nem veszí
tette el az élet örömét.

Úgyhogy, most próbáljuk meg tisztességes 
nézőpontból szemlélni mai helyzetünket, legyen 
mindenki jobb, mint tegnap volt.

Talán ideje lenne kevésbé önzőnek lenni, abba
hagyni a panaszkodást és a sírást. 

Tekintsük bizakodóan a jövőbe.

Kevesebb tétlenség és panaszkodás,
több cselekvés és hála

Feredőn voltam
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Istenhez 
hanyatló árnyék

A kórház ezen osztályán tényleg csakis fekvő, sú
lyos betegeket ápolnak. A sok idős néni között egyik 
már a nyolcvannyolcat is betöltötte. Tehetetlen álla
potban, szélütéssel  hozták be gyermekei.

Aprócska termete inkább a gyermekkort idézi 
elő és gyér hajszálait piciny copfokba fonták lányai. 
Már felül az ágyban, nézelődik némán és mindig mo
solyog. Mindenki ugyanúgy fogadja – mosollyal – 
szótlan szemlélődését. Ő a nagy kedvenc az osztályon. 
Panasz nélkül tűri tehetetlen állapotát: etetik, ültetik, 
mosdatják, rákötik az infúziót.

Nagy családja van: nyolc élő gyermek – három lány 
és öt fiú. Közöttük van orvos, több tanár és pap is. 
Lányai, menyei sorra éjszakáznak nála, a kórteremben. 
Sosincs egyedül, úgy váltják egymást, hogy semmiben 
ne legyen hiánya.

A hozzá jött látogatók – pedig csak a közeli család
tagok  sorban állnak a folyosón, hogy néhány röpke 
percre, simogatásra bemennjenek hozzá. Beszéltetnék, 
de még nincs kit, kérdezgetnék, de nem felel. Csupán 
mosolyog, mint egy boldog kislány, akit nagyon 
szeretnek. Az unokák úgy fényképezkednek vele, mint 
valami sztárral, és azonnal küldik tovább az éterben a 
képeket.

 Összetartó szép, nagy család – bólogatok elis
merően, csakúgy magamban néha. És ki tarthatta 
össze őket ennyire, hogy még Németországból is 
azonnal sírva hazajönnek?

Reggel cserélik egymást gondozói, akik minden 
percét, mozdulatát lesik. 

Elhozzák otthonról a rózsafűzérét, a kezébe adják 
s ő azonnal megnyúgvóan mosolyog, mint gyermek, 
aki cukrot kapott. 

Olga, a legnagyobbik lánya aztán mesélget róla:
Sokan vagyunk, sok unoka, dédunoka. Otthon, 

falun mindig tele az udvar velünk. Az unokákat való
sággal kényeztette. Azt sütött azonnal nekik, amit 
megkívántak. Mostanában csendes társ lett. Sokat 
ül egyedül a belső szobában, órákat olvasva kopott 
Bibliáját és a keresztyén rádiót hallgatja.

Délután pap jött hozzá, az ő papjuk. Felültették és ő 
pici ujjait összekulcsolta. Most végig tudta ülni a rövid 
felolvasást is. Lopva arra néztem és láttam, hogy az 
eddigi határozatlan, tétova nézése, most egyenesen a 
keresztre szegeződött.

 Látod, anyám? Csakis teérted jött el a tiszte
lendő.

És ő elégedetten bólogatott madárka fejével.
Éjszaka van és a benyugtatózott betegek mind 

alusznak. Olga, anyja ágya mellett ül egy széken, fejét a 
takarón nyugtatja. Én még ébren vagyok és látom, hogy 
a néni felül és furcsa mozdulatokat tesz a levegőben. 
A hold szépen bevilágítja a kórtermet. Fénysugaránál 
a néni varr: képzeletbeli tűbe fűzi a cérnát, sőt még 
ajkát csücsörítve el is harapja a szálat. Aztán takaróját 
vasalgatja apró tenyerével. A „vasalgatást” abbahagyva 
lánya ősz haját fonja be rövid tincsekbe.

 Mennyit dolgozhatott életében? Mennyi berög
ződött mozdulatsor van az agyában bezárva? – tűnő
döm könnyes szemmel.

De még nincs vége a tevékenységnek: a néni 
párnája alól előveszi a rózsafűzért és halk suttogással 
mormolja az imákat, egyiket a másik után. Nyugodtan 
ül a félhomájban és érzem, hogy lelke ablakait kitárta 
az éjszakában.

A hold meghatódva mosolyog odafentről és egyik 
kéklő sugarával csókot nyom az imádkozó kézre. 
Aztán a beteg gyenge árnyéka párnára hanyatlik és 
nemsokára csendesen szuszogni kezd.

Veres Piroska
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Szeretünk mindenféle érdekességet meg-
tudni a különféle dolgainkról, a világról, az 
életünkről. Néha igazán meghökkentő in-
formációk birtokába jutunk. Számos ilyen 
különlegességgel rendelkeznek a gyümölc-
sök és zöldségek is. Ismerj meg néhányat a 
sarmasági székhelyű, nemrég alapított Bona 
Planta vállalkozás által, hiszen ilyen fajta 
megközelítésben talán ritkábban hallhatunk 
kedvenceinkről.

Alma
Nagyon sok almafajtával rendel

kezünk, bár mosta nában hajlamo
sak vagyunk megelégedni a szuper
marketek polcain megtalálható zöld 
és sárga válto zatokkal. Kicsit vissza
lapozva az időben, lássunk néhány 
érdekes almafajta nevet, melyet ta
lán még soha nem hallottál: Pónyik, 
Batul, Jonatán, Húsvéti roz maring, 
Ananász rennet, Masánszki. Ez csak 
néhány a rengeteg fajta közül, de 
gondolj csak bele, mennyivel má
sabb lenne, ha fajták, és nem színek 
szerint tudnál vásárolni? 

Ami mindenki számára érde
kes tény lehet, hogy vannak arra 
mutató statisztikák, mi szerint egy 
ember átlagosan 23 kg almát eszik 
meg évente. 

Almára fel! 

Dinnye
Dinnye szezon van, és ritka az az ember, aki ne 

szeretné. A kánikulában mindig jól jöhet egy fris
sen behűtött dinnye szelet, de gyümölcslevet is 
készít hetünk belőle, felhasználhatjuk könnyű nyári 
desszertjeinkhez.

Japánban gondoltak egyet, és felrúgták mindazt, 
amit eddig a dinnyéről gondoltunk, vagyis hogy szép 
gömb formájú gyümölcs. Ennek jegyében kezdtek el 
kocka és szív alakú dinnyéket is termeszteni. 

Eper
Minden évben tavasz elején már várjuk, hogy 

megjelenjen a piacok polcain. Erre az időszakra már 
meglehetősen lecsökken a szervezetünk vitaminszint
je, ugyanis a téli időszak nem annyira gazdag a friss 
zöldség és gyümölcs felhozatalban. Amellett, hogy az 
eper az egyik legkorábban termő gyümölcsünk, azon is 

érdemes eltűnődni, hogy az egyetlen gyümölcs, amely 
kívül hordja a magjait. Vajon miért? 

Sárgarépa
Ez az a zöldség, amelyet nyersen is szívesen fo

gyasztunk, de levesekben, főzelékekben, salátákban, 
tehát bármilyen formájában szeretjük enni. Azt már 
gyerekkorunkban megtudtuk, hogy segítségével meg 
lehet tanulni fütyülni (azóta is azon tűnődöm, vajon 
tényleg ez segített benne?). És ha eddig még nem 
tudtad volna, ha nagyon sok répát eszel, besárgulhat 
a bőröd. Ez a magas bétakarotin szint miatt van így, 

viszont ahhoz, hogy ez megvalósuljon, nagyon nagy 
mennyiséget kellene elfogyasztanod.

Krumpli
Egyik közkedvelt zöldségünk, a vasárnapi ebé

dek rendszeres kísérője, a világ egyik legismertebb 
ételének az alapanyaga, hiszen a sült krumpli a ked
venc kaják versenyében az első helyet foglalja el. A 
Nemzetközi Űrállomáson folyamatosan zajlanak arra 
vonatkozó kísérletek, hogy például a Marson tudnánk
e krumplit termeszteni. Úgy néz ki, hogy a krumplit 
valóban szívesen átmentenék a Földről akár egy másik 
bolygóra is. 

Ha további érdekességeket, új információkat tud
nál meg a növényekről, az egészséges életmódról, és 
talán még meg is szeretnéd később kóstolni a fi nom
ságainkat, látogass el a Bona Planta Facebook oldalára 
– keresd a magyar nyelvű oldalt!

Érdekességek zöldségekről, 
gyümölcsökről
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Csere János és Hőgye Beáta
Gál Krisztián-Rudolf és Demeter Lídia-Hajnal

Szilágyi Szilárd és Erdei Bíborka-Dorottya
Oros István És Cămăraşan Paula-Irina

Lóga Róbert-István és Vincze Ilona

Sok boldogságot!

A Sarmasági polgármesteri Hivatal vezetősége 
őszinte részvétét fejezi ki a Horváth családnak, 

Horváth József édesapja elhunyta miatti 
fájdalmukban.

Dombi Attila-János polgármester

A Sarmasági RMDSZ és a helyi  Nőszervezet 
fájó szívvel fogadta 

Horváth József édesapjának halálát. 
Részvétünk a családnak. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Berki Edith

Együttérzésünket és őszinte részvétünket 

fejezzük ki a Horváth családnak, 

Horváth József édesapjának 

elhunyta okozta fájdalmukban.

Bőti Sándor Csaba, a Sarmasági 1-es  Számú 

Szakképző Líceum igazgatója 

és a tantestület

A Sarmasági Hirmondó szerkesztősége mély 
fájdalommal vette tudomásul, 

hogy Horváth József édesapja megtért 
teremtőjéhez. Fájdalmukban osztozunk. 

Őszinte részvétünk a családnak, pihenése 
legyen csendes, emléke áldott! 

Székely Anetta,
a Sarmasági Hirmondó főszerkesztője

Együttérzésünket fejezzük ki Horváth József 
édesapjának elhunyta okozta fájdalmában. 

Vígasztalódást kívánunk ebben a nehéz időben! 

A Pro Sarmaság Kulturális Egyesület

Az elhalálozottak listáját következő 
lapszámunkban közöljük. 
Megértésüket köszönjük. 
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

Kívánom, hogy az újszülöttet kedves szüleivel 
tartsa meg az Ég, s áldásában bőségesen 
részesítse. Árassza a megelégedés fényét 

életükre, a sors tövisei sohase férkőzhessenek 
életének virágai közé!

Az RMDSZ sarmasági Szervezete és az 
RMDSZ sarmasági Nőszervezete szívből 

gratulál Dombi Attila-Jánosnak 
és párjának kisfi úk érkezéséhez. 

A jó Isten éltesse egészségben, 
szeretetben a kis jövevényt! 

Berki Edith, elnök

Az RMDSZ sarmasági Szervezete 
és az RMDSZ sarmasági Nőszervezetének 

nevében gratulálunk 
Székely Anettának, nőszervezeti 

tagunknak és férjének kisfi úk 
születéséhez. 

Isten tartsa meg őt számukra! 

Berki Edith, elnök


