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Juhász Gyula: Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,

Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!

Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:

Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!

Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,

És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,

S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Ady Endre: A szép húsvét

Odukat és kriptákat pattant
S bús árkokig leér a szava:

Ilyen a Husvét szent tavasza
S ilyen marad.

Miért tudjon Ő az embervérről,
Mikor künn, a Tavaszban

Minden csoda csodát csinál
S minden drága fizetség megtérül?

Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,

Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra

S ilyen marad.

Krisztus támad és eszmél,
Odukat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörűbb ennél?

VÁRFALVA KÖZSÉG TANÁCSA ÉS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA NEVÉBEN 

ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁN 
                     

Mărginean János         és          Kolozsi Ernő
     polgármester                      alpolgármester
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Beszámoló a minisztériumban foly-
tatott megbeszélésekről

Az év községünk számára fontos találkozások-
kal, megbeszélésekkel kezdődött. A márciusban tett 
minisztériumi látogatásom során, Csoma Botond, 
Kolozs megye RMDSZ képviselőjének kíséretében 
Cseke Attila és Tánczos Barna miniszterek fogadtak. 

A Fejlesztési és Közberuházások Minisztériu-
mát vezető Cseke Attilával folytatott megbeszélé-
sen azokról a finanszírozási modalitásokról egyez-
tettünk, melyek a vízhálózat, a kövendi és várfalvi 
szennyvízelvezető hálózat bővítését, sportcsarnok 
építését a Várfalvi általános iskolának, valamint út-
építési munkálatok elvégzését tennék lehetővé. 

A Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdőgazdál-
kodási Minisztériumot vezető Tánczos Barnával az 
iskolák hőszigetelési programjáról, illetve a közvilá-
gítás korszerűsítését célzó pályázatunkról tárgyal-
tunk.

Hegedűs Csilla államtitkár asszonnyal folyta-
tott megbeszélés tárgya a Környezetvédelmi alapból 
finanszírozott pályázatok voltak. Mint ilyen, segít-
ségét kértük az esetleges kivitelezéséhez a követ-
kező pályázatoknak: A gyakorlott informatika inf-
rastruktúrájának fejlesztése az e-oktatás területén 
Várfalva község oktatási intézményeiben; Várfalva 
községben lévő oktatási intézmények kapacitásának 
megerősítése a járvány helyzet kezelése érdekében; 
A hideg/ meleg hőenergia termelési kapacitásának 
elérése geotermikus energiából, hálózat megvalósí-
tása Várfalva községben.

A találkozók mindenképpen hasznosak vol-
tak. A következőkben az önkormányzaton belül arra 
törekszünk, hogy terveink a jövőben valós formát 
öltsenek. Ebben a munkában nem elhanyagolható 
annak fontossága, hogy ezúttal nem csak a buka-
resti parlamentben, hanem a kormányban is vannak 
olyan emberek, akikhez bizalommal fordulhatunk 
segítségért, iránymutatásért.

Mărginean János, polgármester

Tisztelt Várfalva községi lakosok!
Bárki bárhonnan jön községünkbe, az első do-

log, ami szembetűnik, az a falvaink külső arculata, a 
tisztaság, a rend. Vagy a rendetlenség, a szemét. 

És mindnyájan tudjuk, hogy mennyire fon-
tos az első benyomás, az első vélemény valakiről, 
valamiről. Hogyha pedig az első benyomás negatív, 
hosszú időbe telik, ameddig sikerül ezt megváltoz-
tatni. A Polgármesteri hivatal és az Önkormányzat 
igyekszik saját apparátussal, valamint a szociális 
segélyben részesülőkkel a tisztaságot fenntartani. A 

szemételhordás, amit az ECO 5 ARDEAL cég végez 
elég jól működik. A szelektív szemétgyűjtés fogalma 
is kezd az emberek tudatába beékelődni. De mindez 
nem elég, szükségünk van az ÖNÖK segítségére is! 
Áldott húsvétra készülődve ne csak lelkünket, szí-
vünket tisztítsuk meg, hanem tegyünk rendet körü-
löttünk is!

Takarítsunk az udvarunkon, a házunk előtt 
levő sáncban, ne folyjon többé az utcára a szenny-
víz, a mezőgazdasági gépeket, személygépkocsikat 
ne közterületen parkoljuk, tűzifát és még sok egye-
bet ne az utcán tároljunk. Tartsuk tisztán a patakok 
medrét, ne „szabaduljunk” meg a szeméttől bárhol! 

Környezetünkért mi vagyunk az első számú 
felelősek, vigyázzunk arra, hogy gyermekeink, uno-
káink „tisztán” nőjenek föl!

Megköszönve segítségüket, 
tisztelettel Kolozsi Ernő, alpolgármester

Személynyilvántartó közszolgálat 

A 2020-as évben községünkben a születés, 
házasság és elhalálozás arányai a következőképpen 
alakultak:

Születés: községünkben 18 gyermek született 
az elmúlt évben.

Házasságkötés: 7 esketési szertartást bonyo-
lítottunk le helyileg.

Elhalálozás: 88 haláleset jegyeztünk be.
Fodor Melinda, jegyző

Új munkagépeket kapott Várfalva 
község önkéntes katasztrófavé-
delmi egysége

2020 szeptemberében írtuk alá azt a támo-
gatási szerződést, amely a Vidéki Beruházásokat 
Finanszírozó Ügynökséghez (AFIR) benyújtott pá-
lyázatunk eredménye s melynek tárgya a helyi Ön-
kéntes Katasztrófavédelmi Egység eszköztárának 
korszerűsítése volt. A pályázaton keresztül megvá-
sárolt munkagépekkel bővült a katasztrófavédelmi 

egység alapszolgáltatásainak sora.
Az új munkaeszközök márciusban érkeztek 

meg a polgármesteri hivatalhoz: 
 - FARMTRAC 9120 DTN IIIB traktor AGRO-

MASZ PT3 emelőkarral-1darab
- Zagroda cod 5073 típusú hókotró-1 darab
- Romsan R80Tasga utánfutó-1darab
- Zagroda 5225 sószóró-1darab
- Tifermec Dec 450 L hidraulikus karral ellá-

tott daráló-1darab
Dávid Noémi,

Pályázati és közbeszerzési osztály

  

 

ÉGETÉS VAGY KOMPOSZTÁLÁS
Gazdák és háztartásbeliek dilem-
mái

Mezőgazdasági területek fertőt-
lenítése

A tarló és egyéb növényi hulladék elégetése 
számos negatív hatást gyakorol a talajra, az égetés 
során számos hasznos mikrofauna elpusztul a talaj 
felszínéről.

Emiatt szigorúan tilos tarlót és a növényi hul-
ladékot égetni, ami alól csak abban az esetben lehet 
kivételt tenni, amikor növény-egészségügyi karan-
tént rendelnek el, melynek intézkedéseként égetés-
sel akadályozzák meg a fennálló megfertőzöttség, 
korokozók továbbterjedését.

Az égetéssel történő fertőtlenítés elvégzésé-
hez a lakosoknak Növény-egészségügyibe kell sze-
rezniük a Környezetvédelmi Ügynökség jóváhagyá-
sát, amely alapján a polgármesteri hivatal engedé-

lyezi a munkálatot. A földtulajdonosok a következő 
dokumentumok alapján folyamodhatnak a  Környe-
zetvédelmi Ügynökségek jóváhagyásáért: 

-Növény-egészségügyi Igazgatóság által ki-
bocsátott dokumentum, amely igazolja a betegség/
fertőzés meglétét az adott területen 

-Megyei Katasztrófavédelemi Felügyelőség 
értesítése (amelyből kitűnik, hogy a munkálat el-
végzésekor tudomásul veszik és alkalmazzák azokat 
a tűzvédelmi előírásokat, amelyeket a  A közigazga-
tási és belügyminisztérium által kiadott 163/2007 
rendelet határoz meg)  

-A polgármesteri hivatal írásos értesítése
A  tűzmegelőzés és az eloltási szabályok meg-

sértésének megállapításáról és szankcionálásáról 
szóló 537/2007 számú Kormányrendelet szerint, 
1000-2500 lejig terjedő pénzbírságot róhatnak ki a 
következő esetekben: 

- növényi hulladék, szemét és egyéb égethe-
tő anyagok meggyújtása a szükséges engedélyek 
beszerzése nélkül, a tűz terjedését megakadályozó 
intézkedések mellőzése esetén.

- nyílt tűz alkalmazása olyan helyszínen, kö-
rülmények között és távolságokban, amelyek lehe-
tővé teszik a tűz átterjedését építményekre, raktá-
rakra, mezőgazdasági növényekre, erdőkre, ültetvé-
nyekre és a környékbeli területekre.

A tűzvédelemről szóló 307/2006 törvény 
alapján 1000-2500 lejig terjedő pénzbírságot ró-
hatnak ki azokra a magán- és jogi személyekre, akik 
a közelükben található erdőben, ültetvényen, me-
zőgazdasági területen, tarlón, legelőn és kaszálón  
keletkezett tűz esetén, lehetőségeikhez mérten nem 
teszik meg az oltáshoz szükséges lépéseket. 

Az égetésen kívül,  a növényi hulladék  kaszá-
lásával, aratásával és szecskázásával is lehet takarí-
tani a mezőgazdasági területeket.

Fotó: https://www.emtechwebaruhaz.hu/komposztaltal-ma-mar-60

Komposztálás:
A komposztálható, nem veszélyes hulladék 

kezeléséről szóló 181/2020 törvény 2021. Február 
20-tól lépett érvénybe. A törvény 2. Cikkelye elő-
írja a komposztálható, biológiailag lebomló növényi 
hulladékok külön gyűjtését. 

A törvény értelmében az égetéssel szemben, 
javasoljuk a biológiailag lebomló hulladékok kom-
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tibiotikumos kezelésen, egy hasonló tünetekkel járó 
betegség fenállásakor azt gondolnánk, hogy segít-
het ugyanaz a gyógyszer, de csak a kezelőorvosunk 
döntheti el, hogy egy hűlés kezelésére valóban in-
dokolt-e az antibiotikum-kúra. 

Az influenza és a megfázás két olyan példája 
a fertőzéseknek, amelyeken az antibiotikumok NEM 
segítenek túljutni. E két betegséget okozó vírusokat 
nem pusztítják el az antibiotikumok! Ilyen esetek-
ben már attól jobban fogja érezni magát, ha több 
folyadékot fogyaszt, elegendő mértékben pihen és 
olyan gyógyszereket alkalmaz, amelyek megszün-
tetik a tüneteit. Sajnos ezekre a betegségekre sok 
esetben antibiotikumokat adnak, amelyektől nem 
gyógyulunk meg hamarabb, sőt megtörténhet, hogy 
romlik az állapotunk, számolhatunk a mellékhatá-
sokkal (hasmenés, gombásodás, allergiás reakciók) 
ráadásul teret adunk olyan baktériumok megjele-
nésére szervezetünkben, amelyek rezisztensek az 
antibiotikumokkal szemben. Ha a fertőzések leküz-
désére állandóan antibiotikumot alkalmazunk, szer-
vezetünktől elvesszük az esélyt, hogy olyan, saját 
védekezési mechanizmusokat fejlesszen ki, amelyek 
hosszú távon erőssebbé teszik. Olyan ez, mint ami-
kor minden áron meg akarjuk kímélni gyermekünket 
az eleséstől, ezért a biciklin hagyjuk a segédkereket, 
nem számolva azzal, hogy így egyensúlyozni sem ta-
nul meg. 

Az orvos bakteriális fertőzés esetén javasolja 
antibiotikum szedését. Csak ő kompetens a helyes 
diagnózis felállítására, amely alapján eldönti, hogy 
az ön egészségügyi állapota szükségessé teszi-e 
ezeknek a gyógyszereknek az alkalmazását. Ha az 
orvos antibiotikumot ír fel, pontosan kövesse az 
utasításait, így csökkenteni lehet a kellemetlen mel-
lékhatásokat és a rezisztens baktériumok kifejlődé-
sét. Ezért:

•A kezelés időtartamát ne szakítsa meg, ne 
csökkentse

•Szedje be az előírt adagot, se többet, sem 
kevesebbet ne vegyen be

•Tartsa magát az orvos által megadott idő-
szakokhoz 

Az antibiotikumok nem megfelelő használata 

oldások vannak a problémák ellátására, a szájüreg 
esztétikai és funkcionális helyreállítására.

A fogorvosi vizsgálat már 3 éves kortól aján-
lott, miután a tejfogak megjelennek. A tejfogak is 
megromolhatnak, azokat is időben kezelni kell. 

A szájüregben a nyál összetevői, a baktériu-
mok és ételmaradékok hatására úgynevezett “den-
tális plakk” rakódik le a fogakra és egyéb kemény 
szájüregi képletekre (tömés, fogpótlás), melyet csak 
erős mechanikai dörzsöléssel távolíthatunk el. A 
plakk 80 % víz, 20% száraz anyag, amiből:  70% bak-
tériumok és 30%  szerves+szervetlen anyagok. A 
dentális plakk már 1 órával fogmosás után kimutat-
ható, 1 mm3 plakk kb. 1 mg súlyú és 108 db. 200-400 
különböző fajta baktériumot tartalmaz. Ha sok ideig 
nem tisztítjuk helyesen a fogainkat ezek felhalmo-
zódnak és a felhalmozódás helyétől függően kiala-
kul a szuvasodás vagy fogkő, ami majd fogágy-be-
tegségekhez és a fogak elvesztéséhez vezet. Sőt, a 
vér útján a különböző fertőzések, gennyesedések 
létfontosságú szerveinkhez is eljuthatnak súlyos 
szövődményeket okozva (pl.szívben). Ha 6 havon-
ta részt veszünk fogorvosi ellenőrzésen, ezeknek a 
betegségeknek a szövődményeit időben meg tudjuk 
előzni. Ha viszont elhanyagoljuk sokkal nehezebb 
vagy lehetetlen megmenteni a fogakat.

A fogorvos rendszeres felkeresésével, va-
lamint a megfelelő, napi rendszerességű otthoni 
szájápolással jó eséllyel megőrizhető a fogak és a 
fogíny egészsége. Ne feledjük, a szájüreg létfontos-
ságú szervnek számíthat, mivel itt történik a táplálék 
előkészítése lebomlásának következő szakaszaira. 
Éppen ezért érdemes ugyanannyi figyelmet szentel-
ni rá, mint más testrészeinkre, nem elhanyagolni.

Dr. Fodor Emőke, fogorvos

Az antibiotikumokról
Az antibiotikumok olyan gyógyszerek, ame-

lyeket a fertőzések gyógyítására használnak, képe-
sek elpusztítani vagy megakadályozni a baktériumok 
szaporodását az emberek, az állatok szervezetében.

Ha helytelenül használjuk az antibiotikumo-
kat, vagy olyan esetekben amikor nincs rá szükség, 
fennáll a veszélye a mellékhatások megjelenésének 
anélkül, hogy bármilyen előnyünk származna a be-
adásukból.

Ezért csak indokolt esetbe használjuk őket, 
olyan fertőzések meglétekor, amelyek reagálnak az 
antibiotikumos kezelésre.

Számos télen előforduló betegség tünete-
it észlelhetjük magunkon, de nem minden esetben 
van szükségünk antibiotikumos kezelésre.

Ha már egyszer túl vagyunk egy hatásos an-

ellenállóbbá teheti a baktériumokat a jövőbeli keze-
lésekkel szemben. Ha a baktériumok rezisztensek az 
antibiotikumokra, ez azt jelenti, hogy bizonyos an-
tibiotikumok elvesztették képességüket a baktéri-
umok elpusztítására vagy szaporodásának megállí-
tására. Az antibiotikumok túlzott és helytelen hasz-
nálata felgyorsítja az antibiotikumokkal szemben 
rezisztens baktériumok megjelenését és terjedését. 
Antibiotikumok hatására a sebezhető baktériumok 
elpusztulnak, de a rezisztens baktériumok tovább 
növekedhetnek és szaporodhatnak. Ezek a rezisz-
tens baktériumok elterjedhetnek és megfertőzhet-
nek olyan más embereket, akik nem kaptak antibio-
tikumot. Az orvos az egyetlen, aki képes mérlegelni 
és kiegyensúlyozni az antibiotikumok jótékony hatá-
sait, valamint a mellékhatásokat és azok kockázatait.

Az antibiotikumok kiválthatnak:
•Gyomor és bélrendszeri panaszokat, mint 

a hasi fájdalom, hasmenés, émelygés, puffadás, ét-
vágytalanság.

•Gombás fertőzéseket: Bár az antibiotiku-
mokat a káros baktériumok elpusztítására tervez-
ték. időnként azonban kiölik a jó baktériumokat is, 
amelyek megvédik az embereket a gombás fertőzé-
sektől. Ennek eredményeként sok antibiotikummal 
kezelt embernél gombás fertőzés alakul ki a szájban, 
a torokban és a hüvelyben. Azoknak az embereknek, 
akik antibiotikumokat szednek vagy szedtek, és úgy 
gondolják, hogy gombás fertőzésben szenvednek, 
minél előbb orvoshoz kell fordulniuk. A gombás fer-
tőzések leggyakoribb tünetei a következők: viszke-
tés, fájdalom és égés nemi aktus vagy vizeletürítés 
közben, rendellenes hüvelyváladék, láz és hidegrá-
zás, nyelési fájdalom, fehér foltok a nyakon, az arcon 
vagy a nyelv felületén, ízvesztés.

•Kölcsönhatásba léphetnek más gyógysze-
rekkel: ha más gyógyszereket is szed, erről tájékoz-
tassa orvosát, hogy elkerülhessék a gyógyszerek 
kölcsönhatását.

•Fényérzékenységet: Az antibiotikumok sok 
típusa fényérzékenységet okoz a testen, a bőr haj-
lamos a leégésre.

•Fog- és csontelszíneződést: ha a beszedett 
antibiotikum hatására fog- és csontelszíneződést 
észlel, erről értesítse kezelőorvosát. 

•Anafilaxiás sokkot, ritka esetekben az anti-
biotikumok rendkívül súlyos allergiás reakciót okoz-
hatnak. Az anafilaxia jelei: gyors szívverés, csalán-
kiütés vagy más típusú kiütések, bizsergés és szé-
dülés, a száj, a torok és az arc duzzanata, köhögés 
és légzési nehézségek, alacsony vérnyomás, ájulás, 
görcsrohamok. Az anafilaxia általában az antibioti-
kum bevételétől számított 15 percen belül alakul ki, 
de egyes esetekben akár egy óránál is tovább tart-

posztálását minden háztájékon, gazdaságban.
Ennek érdekében célszerű létrehozni háztar-

tásonként egy komposztálót, ahova gyűjteni lehet 
a biológiailag lebomló hulladékot (száraz vagy zöld 
növényi hulladék, zöldségmaradék, gyümölcsmara-
dék, kávézacc, stb.) A kapott komposzt műtrágya-
ként használható fel a háztartások kertjeiben!

A 181/2020  számú Törvény rendelkezése-
inek be nem tartása szankciókat von maga után, 
amelyet az országos Környezetvédelmi felügyelőség 
ellenőriz. 

Szabálysértésnek minősül, magánszemélyek 
esetén 400-tól 800 lejig, míg jogi személyek eseté-
ben 10 000-től 20 000 lejig terjedő pénzbírsággal 
büntetik a biológiailag lebomló hulladékok kom-
posztálás céljából történő külön gyűjtésére vonat-
kozó kötelezettség be nem tartását.

Farkas Izabella Marika

A fogorvosi vizsgálat fontossága
Rendszeres fogorvosi vizsgálat segítségével 

még időben felfedezhetők és kezelhetők a fogászati 
problémák: fogszuvasodás, fogkő felhalmozódása, a 
fogíny és állkapocscsontok megbetegedései. A leg-
többen sajnos csak akkor mennek fogorvoshoz, ha 
már kezd elviselhetetlen lenni a fájdalom. Ebben a 
stádiumban már nem mindig lehet megmenteni a 
fogat, ezért ajánlott a megfelelő szájhigiénia mellett 
félévente felkeresni a fogorvost. A múltbéli kelle-
metlen tapasztalatokat, elviselhetetlen fájdalommal 
járó beavatkozásokat el lehet felejteni. A mostani 
modern fogászati anyagok, érzéstelenítők az esetek 
90%-ban lehetővé teszik a fájdalommentes kezelé-
seket, ha időben felfedezzük a fogszuvasodást vagy 
egyéb megbetegedéseket.

Mi történik a fogorvosi vizsgálat során? 

Fotó: http://moricgat.hu/tag/fogorvos/

Első lépés a fogak és az íny vizsgálata. Ebbe 
beletartozik a fogak egyenkénti ellenőrzése és hely-
zetének felvétele. A teljes állapotfelmérés után a 
fogorvos összegzi milyen beavatkozásokra lesz 
szükség, mely fogai szorulnak ellátásra. Ha az ön 
esete összetettebb, úgynevezett kezelési tervet állí-
tunk össze, amely során megbeszéljük milyen meg-
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kerti munka: mégis a húsvét a keresztyénség legelső 
és egyben legfontosabb ünnepe. Az őskeresztyén 
közösségek minden hét első napján összegyűltek és 
az együttléteken felidézve az akkor még csak száj-
hagyomány útján terjedő evangéliumot megemlé-
keztek Jézus nagypénteki keresztáldozatáról és har-
madnapi feltámadásáról.

Áldozat és feltámadás - nagyon aktuális üze-
nettel bír manapság mindkettő. Jézus áldozatának 
köszönhetően a világ története teljesen váratlan 
fordulatot vett: nélküle ma egészen másak lennénk. 
Ő megmutatta, milyen az a szeretet, amely a vég-
sőkig elmegy és hogyan lehet mindvégig jónak ma-
radni - ezzel arra biztat, hogy teljesebb szeretetre 
törekedve az általa kitűzött cél lebegjen a szemünk 
előtt; emellett pedig arra is, hogy jósággal küzdjünk 
a gonosz ellen. Jézus tanítása mellett Illyés Gyula 
szavai is jussanak eszünkbe mikor a kezünk ökölbe 
szorul: Minden ütésed, átkod hiába ellenem. Ször-
nyű a fegyverem: megbocsátok. 

Az áldozathozatalt új kezdet követi. A fel-
támadás örömüzenete megosztó - nincs rá egyér-
telmű bizonyíték, arra kell hagyatkoznunk, amit az 
evangéliumok írnak. Életünk során a hiten gondol-
kodva óhatatlanul feltesszük magunknak a kérdést: 
vajon amit a Biblia ír nem csupán egyike a sok al-
ternatív valóságnak, amit kitalált az ember? Tény, 
hogy Jézussal valóban meghalt és valóban feltámadt 
sokminden. Vele együtt megfeszíttetett a törvény, 
az Istennel való régi szövetség és a mi emberünk is. 
De ezután a feltámadás következett: amiket Jézus 
mondott és tett nagyon meggyőzőek, érte újra hin-
ni tudunk abban, hogy van értelme Isten törvénye 
szerint élni, Ő pedig új szövetséget köt velünk s a 
Krisztus-követők újemberként élhetik az életüket. 

Mindannyian képesek vagyunk arra, hogy 
megújuljunk, jobbakká váljunk. Isten úgy döntött, 
hogy jár nekünk új esély. A Bibliában arról is szó van, 
hogy Jézus hús-vér testben támad fel. Ez bolondság 
a tudomány mai állása szerint is - s az evangéliumok 
még csak nem is törekszenek a nagypénteket kö-
vető eseményeket észérvekkel alátámasztani. Úgy 
csak akkor van igazán értelme, ha kiindulóponttá 
válik - akkor nagyon felszabadítóvá válhat.

Oláh Mátyás,
kercsedi és bágyoni református lelkipásztor

hat. Az anafilaxia sürgősségi ellátás nélkül végzetes 
lehet. Ha a fenti tünetek többségét tapasztalja, és 
arra gyanakszik, hogy anafilaxiás sokkot szenved, 
azonnal hívja a segélyszolgálatot, vagy haladéktala-
nul menjen a sürgősségi osztályra.

•A Clostridium difficile-fertőzést idézhet 
elő. A bélben található baktérium, amely fertőzést 
okozhat, a bél gyulladását és súlyos hasmenést. Ez 
egy nehezen kezelhető fertőzés, mert a baktérium 
ellenáll a legtöbb rendelkezésre álló antibiotikum-
nak. A súlyos, krónikus vagy kezeletlen Clostridium 
difficile colitis halálhoz vezethet.

•4. Veseelégtelenséget: a vesék felelősek a 
méreganyagok (beleértve a vérből és a testből szár-
mazó gyógyszereket is) a vizelettel való eltávolításá-
ban. Vesebetegségben szenvedőknél az antibiotiku-
mok túlterhelhetik és befolyásolhatják a vesét.

NÉHÁNY EGYSZERŰ SZABÁLY:
•Csak orvosi előírásra szedjen antibiotiku-

mot. Ne ragaszkodjon antibiotikum-kúrához akkor, 
ha orvosa azt mondja Önnek, hogy nem szükséges.

•Kerülje az antibiotikumok gyakori vagy 
hosszú ideig történő alkalmazását.

•Ne tartson meg antibiotikumot egy jövőbeli 
fertőzés miatt, és ne használjon olyan antibiotiku-
mokat, amelyeket egy korábbi betegség kezelésére 
használt. Soha ne szedjen lejárt vagy régi antibioti-
kumokat.

•Ne szedjen másoknak felírt antibiotikumo-
kat, és ne ossza meg más betegekkel az Ön számára 
felírt antibiotikumokat, még akkor sem, ha a be-
tegség tünetei hasonlóságokat mutatnak. Allergiát 
válthat ki, valamint antibiotikumokkal szemben re-
zisztens baktériumok kialakulásához vezethet.

•Az antibiotikumok bevételét követő 3 órá-
ban ne fogyasszon gyümölcsöket és gyümölcsleve-
ket, tejtermékeket és alkoholt.

•Rendszeres kézmosással, az ajánlott oltások 
időben történő beadásával, a betegekkel való érint-
kezés elkerülésével megelőzheti a fertőzések kiala-
kulását. 

•A légúti fertőzések által okozott járvány alatt 
kerülje a zsúfolt helyeket. 

Mindezen okok figyelembevételével, és hogy 
ne rontsuk a jövő generációi hatékony kezelési le-
hetőségeit fontos, hogy CSAK az orvos javaslatára 
szedjünk antibiotikumokat, 

Dr. Ofelia Martinov, háziorvos

Húsvéti gondolatok
Távolról sem készülünk rá annyit, mint kará-

csonyra, nincs is olyan hangulata, nincsenek külön-
leges fényei, előtte és utána nem szünetel hetekig a 
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