
REsszallasi
k6rustalalkoz6

A k6zelmtiltban adott otthont RIsszallas a XIX. K6rustalalkoz6-
nak. A rendezv6nyre szinvonalas mtisorszinoklul k6sztiltek a
fell6p6 csoportck.

„E[heutlbdrhol,deszivednekiincs
mdshoJheJg."-ezzelahazaszeretetr6l
sz6166nekkelnyitottamegaKisszalla-
si NIpdalk6r a XIX. K6rustalalkoz6t.

-  A  ket6vente  megrendezett  hip-

zenei esem6nyen fell6ptek a hozs6g
tesfu6rielepiiles  mfiv6szeti  csopott-

jal:a Magyarsz6ki Nyugdijas Enck~
hal, a Pdiesi Szederinda N6pdalhor
6s a Tiszanend Zeng6 Citeraegyut-
tes 6s finekkar. Szt"onalcis Tndsor-
sndmi]ckal  sz6Takoztatta  a  teit  h6-
zas  horfens6gel  a  Kelebiai  Tavaszi
H6ries 6s a helyi Piros Muskdlli n6p-
t6TLccsoport is. Ude szi]rfblya vcr a
zeries delutdrma]c az el6delk nyom-
dckalba  16p6 fiaidok  hagyomdrty-
6rz6 n6pit6nca. A lelkesen szerepl6
Bodzavir6g  fiTiekhaT tagjal a Sallal

Istwdr Altaldros  lskola tanuldi kb~
zill kerilttck ki. Tbbb frotizedes bardt-
sag hoti bssze a telepill6sck n6pzenct
csoportiall   M6kyktittal,   Kelebifroal.
Nagy sikerrel TTutatkozott be a ren-
dezv6ngenel6sz6rszaepl6keceliBo-

gdrz6   CkeraegyHttes.   I,alcos   Pfrl
n6pdalchckes 6s Zbldi I,dszl6he te-
ker6s sz616 produketojf roal e:melee az
estfeng6t. A hangula:tos  rendezv6ny
rragy hozs6gi bsszofogdssal j6tt letre
a  Kissrfullds  KultwTalis  lrform&ct6s
6s Mentdlhigi6n6s Szolgfrltat6 Egye-
stiJef   szemuezds6ben  -  taj6koztatott
Benke Magdoina M&ria. - ,Aki
zen6uel  indul  ciz  6letbe,  bearanyoz-
za minden k6s6bbi tev6kenys696t" -
idezettKoddkyzoltd7it6ZaKissz6l-
lisi NIpdalker vezet6je.              P. L

Kmteith Sd7ido7. a Halasi Media es Kultdra Nonprofit Szolganato
Kfl. szervez6s6ben. A kiskiinhalasi k6t6d6sti orvos.  te rmi6szet-
gy6gyisz az egyenstly foutoss igat hangstlyozta.

A  Forras-Uj  Tck6r  K]ub  oltt6ber
25-i vend6ge dr. Kmeth Sindor volt
a  Ki5z6ss6gek  Halaban.  Besz6lt  az
embe rek k6z6tti kiil6nb6z6s6.€;rfl 6s
arr6l  az egyez6srfl,  hogy mi]:.denki
bold(tg szeretne lenni.

-  Mindenki  teljesen  m6sfel`e,  ui-

szon{ egg delogban egwiorm\5k va-

gyunk. Mindegyilciink szeretne bol-
dog  lenhi,  boldogulwi.  A j6-  6s  a
rossrindulafi, az 6jtatos, a kbv6r,
a son)&ng is. Addig-addig  sz6ls6s6-

geskedjiik v6gig fiatal 6s kbz6pkori
6veinket,  hogy  tinetel¢kel  tcilfrlho-
zunk,itt6sottfaj.

Dr.   Kmeth   Sandor  besz611.  arr61,
hogyan   lehet   a   thneteinkke]   nit
kezdeni.  Sokaig  6  sem  talalt  olyat,
amibe  bele  tud  kapaszkodri,  ami
megnyugtatia.
- A lelki probl6m6k a test€.,n thk~

rbz6dnek. Fdjdalomcsilrdp{t(it lehe i.

felirwi, de rincs  gy6gyszer a felt6-
kemys6gre,  az  bn2;6sre.  Ezelc  lelki-
6llapotok.  E[k6pzeleshez kbtott  dr-
zelmi 611apotok, anikben az enbeT
6rl6dik.Ki-kicuzigaz6nckandat6-
ban 6li a hethoznapjctit. IgcL7.a Van,
de  S,zeTroed  6rzelwi  gomb6t`,ok  kb-
uetkezm6nyeit6l - "tatott T5.
A  gy6gyaszatr61   diplomaval   ren.-

delkez6 el6ad6 ismeriette, mib61 all
6ssz!e az ember. Arr6l is sz6lt,  a r6-
szei hogyan mfik6dnek.
- Ezt 6lettannck nevezzi}k. Mag6t

az embert vizsg61om. Az 6let alapp-

ill6rei:  16tw6gy, sors, i5,1eteT6. A Z6t~

v6?y eg6szs6ges embern6l meguan.
A .najlamban ngiiv6ruil met`i a sors.
Az  6leter6  az:  anine.I-.  s€gits696uel
mt>,ghatdrozhdyulc,    IIogy    mikyen
helyzetben vagyunk. Az a t5reho6s,
hogy  minden  frllapoiot  a2  egyen-
silly field mozditsunk. Az 6leter6nek
h6.Tom f a jellt',:mz6je I an.  s.7.6l - at-
al,ikulds,ttz--aldiuitls,`)ii:-stabi-
litds. Ha ez a hdrom egbeT.'sulyban
ucm, fat a szl>.k6r.  Ez frotalon nem
kerd6s.  Nem  vesszi}l.  ar,myira  ko-
molyan a dolgokat, t'il tudunk 16p-
hirajtuk.Mindenk6Tos`Lel}ci6llapo-
tunkazegyensfilyhelyettiilllapotot
mutdya. A megoldds a hdrmass6g-
btm  kereseritz6  -h€ ngsd]yozta  az
elsa,d6.  -  Hci  sz6l  thlsfily  van,  ak-
kor zowar, idegessi;g van jl.,len be:n-
n :ink. Ha tfiz  akkor t.1re!.metlens6g,
irl.drlatoss6g . Ha viz  ckker lomha.
s(ig , lustas6g . Az ember bdririt ke-
pes  hilalalT[i,  6s  annck  megfelel6
6[rdpotot 6ssze is rat . A lelhi6llapo-
tokkezuetleri.megrmI.tatkoznaktes-
ti tiinetekben.. Ttineti!k kial.akulds6-
6rt  az  energick felel6sck k{b{Ilent,
„,beteg"  rrilk6d6s  es.,t6n.  Sz6lener~
gi6ndl jelen;kezhet  cis2,dr.adis, fan
radts6g.  Thzenergit..  eset6n  6hs6g,
szortyfis6g , lie, ggulladds , VIzener-
c.`ia tilstly6n&l pe,d;.g  {z  ifs  6tu6gy
r omldsa,  el.neheziil€.s,  alirsz6kony-
sdgjelerithez,het.
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