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Mint minden 6vben, most is
megilnnepeljiik m6rcius 15-61, eml6-
kezve az 1848-as forradalom ifiaira,
az 1848-49-es szabads6gharc h6seire.
A magyar tcjrtdnelem e k6t eszten-
dejenek esemdnyei pdldak6ptl szoi-
gfitak az elkovetkez6 dvekben is az
i{fs6g szttmSra.

A m6rciusi i{ak forradalmi
hangulat6t nagyban befolydsolt6k a
p6rizsi, prdgai 6s b6csi megmozdu-
l6sok, amelyeknek hatilsixa m6rcius
15-6n a fiatalok vezet6sdvel kitOrt a
pesti forradalom. F6leg a bdcsi forra-
dalom gyorsitotta meg az akkori
esemdnyeket. A mdrciusi ifiak: Pet6fi
Srindor, J6kai M6a VasvSri P6l, Pillfi
Albert ds m6g sokan tSrsaik kcjziil
m6rcius l5-dn reggel,  a Pi lvax
k|vdhirzbol elindulva toborozthk az
embereket, de f6leg a dirikokat,
egyetemist6kat. Nem sokkal kds6bb a
ttimeg, dliikdn a mdrciusi ifiakkal
lefoglalt6k a Landerer-nyomd6t, ahol
12 pontban nyomtatt6k ki kdvetel6-

seiket, valamint Pet6fi versdt: a
Nemzeti dalt.

A Nemzeti Mirzeum el6tti t6ren a
mintegy tizezres tcimeg el6tt J6kai
felolvasta a 72 pontot, felzendtilt a
Nemzeti dal, majd egyiitt 6nekeltdk a
refr6nt: ,,Rabok tov6bb nem lesziink!"
Ezutin a tcimeg Bud6ra vonult, kisza-
baditva T6ncsics Mih6lyt borton6b6l.

A m6rciusi i{ak annak a nem-
zed6knek a tagSai, amelyik radik5lis
vfitozitst krivetelt. Tobbs6giik a
hirszas dvekben sziiletett 6s mind
polg6ri foglalkozdst iiztek, ir6k, uj-
s6gir6k, valamint diSkok, egyetemis-
t6k voltak. A forradalom elindit6sa, a
harcokban val6 rdszvdtel er6sitette
rintudatukat, 6s meggySz6ddssel val-
lott6k egy rij drtdkrend kialakitris6nak
sziiksdgess6g6t. Mindez6rt a m6rciusi
i{ak egyik legf6bb tcirekv6se volt,
hogy a kormrinyt r6birjika forradalom
fegyveres onvddelm6nek megszerve-
zdsdre, mely torekv6s kudarcba firlladt.

Ezifital nem tdrtink ki r6szlete-
sebben az 7848-49-es esem6nyekre, a
m6rciusi ifiaknak a forradalomban 6s
szabads6gharcban val6 tov6bbi sze-
rep16s6re, hisz ismeretes, hogy a
forradalmat elfojtottak. Annyit azon-
ban megjegyezhetiink, hogy 1849-ben
a m5rciusi ifiak m6r csak mind
ritk6bban hallatt6k szavukat, tobbsdge
szdtsz6r6dott a csatatereken. Kem6ny
Zsigmondot id6,zve:, ,Sznronysze-
gezve s forradalmi dalt 6nekelve
mentek az 6gyuk el6be..." igy halt
h6si hal6lt Pet6fi S6ndor, Vasv6ri P6l
ds a tribbiek.

E napon tisztelettel emldkezztink
ifiir h6seinkre!

Pet6fi S6ndor: NEMZETI DAL

Talpra maryat, hi a haza!
Itt az td6, most vagy soha!
Rabok legyiink vagy szabadok?
Ez a k6rd6s v6lasszatok!
A magyarok isten€re
Eskriszrink,
Eskr.isziink, hogy rabok tov6bb
Nem lesziink!

Rabok voltunk mostan6ig,
Klrhozottak 6saplink,
Kik szabadon 6ltek-haltak,
Szolgafoldben nem nyughatnak.
A magyarok isten6re
Eskiisztink,
Eskiiszrink, hogy rabok tovibb
Nem leszrink!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drhgitbb rongy 6lete,
Mint a haza becsiilete.
A magyarok isten6re
Eskiiszrink,
Eskiiszrink, hogy rabok tov6bb
Nem lesztnk!

F6nyesebb al|ncn|l a kard,
Jobban 6kesiti a kart,
Es mi m6gis lincot hordtunk!
Ide veled, r6gi kardunk!
A magyarok isten6re
Eskiisztink,
Eskisziink, hogy rabok tovibb
Nem lesziink!

A magyar n€v megint sz|p lesz,
M6lt6 r6gi nagy hirthez;
Mit r6kentek a szizadok,
Lemossuk a gyalSzatot!
A magyarok isten6re
Eskiiszrink,
Eskiisztink, hogy rabok tovibb
Nem lesziink!

Hol sirjaink domborulnak,
Unokiink leborulnak,
Es 6ldo imidsig mellett
MondjSk el szent neveinket.
A magyarok isten6re
Eskiisziink,
Eskiisziink, hogy rabok tovibb
Nem lesziink!
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Ebben az 6vben is akad bSven
tennival6 kozsdgtink teriilet6n,
hiszen az elmtlt 6vben megkez-
dett munk6latok tovdbbfolytat6d-
nak, de az rijabbak is komoly
er6feszit6sek el6 6llitj6k a koz-
s6gvezet6ket ds a lakossfgot egy-
arhnt. Ezert a teljessdg igdnye
ndlktil szemrev6teleztink n6h6ny
megold6sra v6r6 probl6m6t.

Amint azt Gitbor Tibor pol-
g6rmester elmondotta, a piac
6thelyez6s6vel kapcsolatos mun-
kdlatok mtr atavaszon elkezd<id-
hetnek a mrivekidesihiz miigdtti
r6szen. A GOS-KAR tev6keny-
s6gdt is kisz6lesitik 6s l6tsz6m6t
emelik bly m6don, hogy m6g
tobb 6s szakmailag hozzfrcrtobb
dolgokra is v6llalkozhassanak.

Kozs6gtink fej l6desdnek egyik
brzonyiteka az is, hogy elk6-
sztiltek a csatorndzhsi tervek,
amelyre 160.000 lejt fizettek ki,
de egyel6re a kivitelez6sre nincs
p6nz, erre a kdzponti alapb6l
vdrnak kieg6szitdst. Rem6ljtik 6s
elv6rjuk ebben is megv6lasztott
kdpviseloink segitci szindekht,

K6zsncUxr ELETEB6L
mint ahogyan azt tettdk m6s
alkalommal is.

Me goldiisr a v ir a kultirrotthon
6trendezdse is. Fehijitrlsdra elk6-
szilt az el6tanulm6ny, megvan a
100.000 lej cinrdsz is,de a hifinyzo
nagyobb osszeget pLlyhzat iftjdn
kell elnyerni, amelynek kiir6sa
komolyabb odafigyel6st igdnyel.

A gSzvezetdkr<li drdekl6dve, a
polgSrmester optimista, sok a
huza-vona kdrtildtte, mdr harma-
dikszor javitotthk, igazitotttk a
tervet. Ugy vdli, el6bb-ut6bb
elk6sziil a vezetdk, csak legyen
ig6nyl6 re6. A befrzetett cissze-
geket mindenk6ppen figyelembe
veszik a kivitelez6sn6l. Vdlem6-
nye szerint a Hargita G6z Rdsz-
vdnytdrsas6gon mflik a megkez-
dett munk6latok folytat6sa.

Az enyhe teli idojfrhs, ha a
mezlgazdas6gnak nem is ked-
vezett, lehet6sdget biztositott az
Olt foly6 partvddelmi munk6la-
tainak folytathshra. Visszat6rtek
az 6v elsci napjaiban a munk6sok,
a c6lgdpek, a teheraut6k. A
foly6n felfeld meg az egyik partot

kell meger6sfts6k, egdszen a
pall6ig, majd innen a Szdkasz6
medrdhez vonulnak 6t 6s ha
minden j61 megy okt6berig a
K6s6k hidj6ig kell eldrjenek.

Erdekl5dtiink a mrijegp|lya
befed6sdrril is, hiszen koztudott,
hogy erre kiikin alap fll a tandcs
rendelkez6sdre. Amint az el6lj5-
r6k mondottSk, rijabb kozbeszer-
zesi eljhrhst kell kiirjanak, mivel
az eddig jelentkezo c6g j6val
nagyobb 6sszeg6rt lett volna
hajland6 elvdgezm a munk6-
latokat, mint amennyi osszeg erre
a ceka rendelkezdsre 611.

Mozgalmas lesz ez az ev tehftt,
csak gyozzik elv6gezni legalfbb
azokat a munkdlatokat, amelyekre
az lsszeg a kdzs6g rendelkezdsdre
ell. A tdbbire pedig rem6ljiik, hogy
vezet6ink mindent megtesznek ds
megfelel<ien kufSrkodnak az
anyagiak megteremt6sddrt.

Ndmeth Szilveszte;

Siirtakaritiis a Borviz utctiban
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Eunopar Uxrover,

Eloz(i lapsz6munkban, vagyis az
elmirlt dv vdgdn izelitot adhrnk az
Eur6pai Uni6val kapcsolatos tudni-
va16kr6l, amelyek kcizvetve, vagy
kozvetlentil kdzs6gtink lakossrig6t is
6rintik. Intezmenyr endszerdre akkor
nem t6rtLink ki rdszletesen, ezttttal a
teljessdg igdnye ndlkiil igyekszrink
azt megtenni.

Ismeretes, hogy Rom6nia ez 6v
janu6r l-tol az Eur6pai Uni6 teljes
jogu tagja lett. Ir6sunkkal nem titkolt
sziinddkunk, hogy leegyszenisitve,
6rthet6bb6 tegytik 6s megkdnnyitsiik
az EU -v al kapcsolatos tLrdnival6kat.

Az Eur6pai Uni6nak hat f6
intdzmdnye biztositja mrikoddsdt: az
Eur6pai Parlament, az Eur6pai Ta-
nfics, az Eur6pai Uni6 Tan5csa, az
Eur6pai Bizotts69, az Eur6pai
Bir6s6g 6s a Sz6mvev6szdk, amelye-
ket sz6mos iigyndksdg, hivatal segit
munk6jukban.

Az Eur6pai Parlament
Az EU kcizvetleniil v|lasztott

tcirvdnyhoz6 testiilete, amelynek k6p-
visel6it krizvetleniil az uni6s 6llam-
polg6rok, cjt dvenk6nt v |lasztjitk meg.
A Parlament kdpvisel6i nem nemzeti
frakci6kban, hanem eur6pai szintti
politikai csoportokban iilnek cissze,
amelyek az EU tagrlllamaiban mtikrj-
do fontosabb politikai prirtokat kdpvi-
selik. Ezert sziiksdges, hogy az
RMDSZ is jeltilteket 6llitson, akik
majd megv6laszt6suk esetdn RomS-
nia lakoss6g6t ds annak keretdn beliil
az itt dlo magyars6g drdekeit is
k6pviselhetik. Kdzsdgiinkben a nem-
169 lezajlott al5;irhsgy:l'jt6s is ezt a
celt szolg|lta.

A Parlament havi plendris til6seit,
amelyeken minden kdpviseki megje-
lenik, Strasbourgban (Franciaorsz6g),
a Parlament sz6khelydn tartj6k. A
parlamenti bizotts6gi iil6seket 6s a
tovSbbi plen6ris ril6seket Briisszelben
(Belgium) tartj6k, mig a F<ltitk6rs6g
kozpontja Luxembourg.

A Parlamentnek h6rom f6 szerepe
van:

1. Megosztja a t<irvdnyhoz6i
hatalmat a Tan6ccsal 6s ez az
eggyiittddntds egyenl6 alapra helyezi
a k6t intdzmdnyt, s az igy keletkezett
tdrvdnyek a Parlament 6s a Tan6cs
kozos torv6nyei. Tobb m6s javaslat
esetdn az EU int6zm6nyeinek kon-
zulthlni kell a Parlamenttel, s bele-
egyez6se sz0ksdges sz6mos politikai
6s adminisztrativ dcint6shez is.

2. Demokratikus feltigyeletet
gyakorol azEU intdzm6nyei fdlott, ds
rdszben a Bizottshg fdlott. A Parla-
ment rendszeresen megvizsgrilja ds
feliigyeli a Bizotts6g ds a Taniics
munkdjdt, a kdpvisel6k ir6sbeli ds
sz6beli kdrddseket tesznek fel e kdt
int6zmdny tagjainak, vagy elndkeik-

nek. Vdgtil, de nem utols6 sorban, a
Parlament kdsziti elci minden EU-
csitcs (az Eur6pai Tan6cs) szSmhra a
sziiksdges inform6ci6kat.

3. Megosztott hatalmat gyakorol
a Tan6ccsal azEU kolts6gvet6se fti-
lcjtt, kcizcisen hathrozva meg annak
szfrmadatait. A Parlament K<iltsdgve-
tdsi Bizottsdga ellen6rzi a koltsdgve-
t6si kiad6sokat, s minden 6vben a
Parlament dcint arr61, hogy elfogadja-e
a Bizottsdg elozo evi zhrszdmaditsfft.

Roviden ennyit az Eur6pai Parla-
ment mrikridds6rol, a kdvetkez6 lap-
sz6munkban kdt m6sik intezmeny, az
Eur6pai Tanfcs ds az Eur6pai Uni6
Tan6csa mrikridds6t 6s tevdkenysdgdt
mutatjuk be.

Osszeiillftotta: N. Sz.
F o rif s : E ur6pai D ok umen tdc i 6
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Az EUV (Eg6szsdg[gyi Vil6gszerve-
zet) meghat|rozilsa szerint Cy6Cy-
szernek tekintiink minden olyan 6sv5nyi,
szerves, n6v6nyi,. vagy 5,llati eredetti
termdket, rnelyet a betegs6g gy6gyi-
t6s6ra, megel 6zes6re haszn6lunk.

A kiilOnbtizri termdkek kozcttt nem
lehet dles hatilrt h:6zni, hiszen ugyanaz a
term6k lehet 6lelmiszer, gy6gyszer,
esetleg mdreg, a fogyasztott mennyis6g
fiiggv6ny6ben. A konyhas6r6l tudjuk,
hogy a mindennapi 6letben dtelek izesi-
t6sere haszn6ljuk. A gy6gydszatban a
fiziol6gi6s oldatok k6szit6s6re, teh6t
gy6gyszerkdnt, de nagyobb mennyi-
sdgben haszn6lva a szerv ezetet k6rositja.

Ma, amikor hajlamosak vagyunk az
dngy6gyszereldsre nagyon fontos, hogy
ezeknek tudat6ban cselekedjiink. Sem-
mik6ppen ne kezeljiik magunkat antibio-
tikumokkal, panaszainkkal forduljunk
csal6di orvosunkhoz. Nagyon rosszat
cselekszenek azok is, akik saj6t pana-
szaikat a szomszdd iiltal szedett gy6gy-
szerrel pr6b6lj6k enyhiteni. Ne rakt6roz-
zunk otthonunkban mindenf6le megma-
radt gy6gyszert, mert ha van, akkor
konnyebben hozzdnyiilunk, 6s elhanya-
goljuk betegsdgiinket. A gy6gyszer-
tSrban tal6lhat6 gy6gyszerek kcizcitt
tal6lunk receptkoteles, 6s recept ndlkiil
megv6s6rolhat6akat. El6bbieket csak
orvosi utasit6sra haszn6lhatjuk, mig az
ut6bbiak esetdben habdr ez nem sziik-
s6ges, mdgis j6 kikdrni a gy6gyszeftsz
v6lem6ny6t, tandcsdt.

Milyen gy6gyszereket tartsunk h6zi-
patik6nkban? Els6sorban liizcsillapit6t
feln6ttnek, gyereknek val6t egyardnt.
Kotszereket: f6slit, steril gdzlapokat,
sebragaszt6t, sebkezeldshez lernos6 fo-
lyaddkot, fertritlenit6 ken6csdt. F6jda-
lomcsillapit6t, esetleg g<ircsold6t. Idiilt
betegs6gben szenvedri betegeknek sziik-
s6ges tartal6kolni az orvos 6ltal felirt
havi gy6gyszer mennyisdget. Itt emlitem
meg a sziv-drrendszer, cukorbetegsdg,
pszihds betegek stb. gy6gyszereit.

Befejez6siil szeretn6m felhivni min-
denkinek a figyelm6t arra, hogy az eldo-
bott gy6gyszer is szennyezi a kdrnye-
zetiinket. Ez6rt sziiksdges lenne n6lunk
is bevezetni, hogy a lej6rt, elromlott
gy6gyszereket a gy6gyszert6rak fogadj6k
el, gyiijts6k 6ssze, 6s adj6k 5t az effe sza-
kosodott c6gnek, amely az el6ir6soknak
megfelel6en megsemmisiti.

Dr. Ziisoni Elemdr

A tavasz bekdsz<intdsdvel egytitt sok
fert6z6 betegs6g is meglelenik, ami eldg
nehdz gondok el6 |llitja a csal6dorvosokat 6s
a sziil6ket egyarlnt. Az emlitett id6szak leg-
gyakoribb betegsdgei a fertozo ldguti beteg-
sdgek, de egyben a gyermekkor leggyakoribb
betegs6geit foglalja maghba Ennek oka
egyrdszt azok fertozl jellege 6s a k6rokoz6k
sokfdlesdge, m6srdszt a gyermekek fokozott
hajlama, hogy szewezettik ritk6n lokaliz6lja
az injekci6t egyetlen szervre. Ezdrt inkebb
eltaliinos reakci6val v|laszol a szervezet,
ami6rt helyesebb a betegsdg tiinetcsoport-
jair6l besz6lni. A fenti meg6llapit6s foko-
zottan lw€nyes az rijsztikittekre, akik m6g a
leg6ltal6nosabb fe1s6 l6guti betegs6gtiinettel,
a k<ihrig6ssel sem k6pesek reag6lni.

A l6guti betegs6gek k6t csoportj6t kiikin-
boztetjiik meg. igy vannak fels6 6s als6
ldguti betegsdgek.

A fels6 ldguti betegsdgekheztafiozik az
orr-garat gyullad6s, az on 6s mell6ktiregek
gyullad6sa. Az als6 ldgriti betegsdgekhez
tafiozik a gdge- €s hrirg6k gyullad6sa, a
hcirghurut 6s a tiid6gyullad6sok.

A ldgfti betegsdgek eredete virusos, de
lehet bakteri6lis, amelyek egy eg6sz sor
betegsdget foglalnak magukba, igy a
legkcinnyebb ds leggyakoribb form6t6l
egdszen a tiid6gyullad6s srilyos form6j6ig is.

Mindkdt esetben a fertozes a leveg6 ritjrin
terjed ttisszentdssel, krihrig6ssel, nydlcsep-
pekkel. Ut6na jelentkeznek a tiinetek: orr-
dugul6s, tlisszent6s, kcihcig6s, l6zas 6llapot,
torok- 6s fejf6j6s, amelyek altalflban 2-4
napot tartanak, de ha az dllapot srilyosodik, g
javasolt az orvosi konzult6ci6.

Gy6gyszeres kezeldst csak az orvos el6-
irisira szabad adni. A gyermek l6zas bete-
gedds6nek jeldndl ajrlnlatos az rigybafekvds,
sok- 6s bci folyaddkfogyaszths, valamint a
ktinnyri hidrat616 ds vitamindris 6telek
haszn{lata, mint pl. tea, gyiimcilcslevek,
zdlds6glevesek, komp6tok, tej, joghurt. A
hitsok kriziil javallott a majors6g- 6s halhirs.

A betegsdg mege16z6s6nek egyik
legfontosabb mozzanata, hogy a gyermeket
el kell kiilctniteni a kcizriss6gt6l, 6vod6ba,
isko16ba, ne engedjiik. A m6g egdszsdges
gyermekek keriiljdk a beteg gyermek tdrsa-
shgdt, a tcimegnyilv6nul6sokat 6s tart6zkod-
janak sokat a szabadlevegtin. T6plSldkuk
legyen v|ltozatos ds vitamindris.

A csecsemrikndl javasolt az anyatejes
t6pl6l6s, mert az anyatej tartalmazza az
<isszes sztiksdges t6panyagot a csecsem6
r€szdre, ugyanakkor az anyatejben l6vo
immunanyagok vddetts6get nyrijtnak a
fert6z6 betegsdgekkel szemben.

Dr Sziisz llona ftJia. csaliidorvos

Tevesszal GyAKRABBAN EL6FoRDULo cyERMEK-
BETEGSEGEK ES AZOK MEGELOZESE CSECSEMdK ESETEBEN

Gvlrorun n TAVASZT ME GB ETEGEDES EK
Szezon6lis jellegri megbeteged6sekr6l

van sz6, amelyek ftileg a kdt szdls6s6ges
koroszt6lyt, az id6seket 6s a gyermekeket
drinti leggyakrabban. Gyrijt6n6ven fels6
ldgriti megbeteged6seknek nevezziik, 6s
kriz<is von6suk,hogy virusok okozz|k,
leggyakrabban az igynevezett, mixovinrs-
csal6d, ahova tartozlk az influerza virusa is
/mixovirus influenzal.

Az idcisebb koroszt6lyt tekintve ezek a
megbetegeddsek fog6kony talajra tal6lnak,
mivel a szeryezet immun v6dekez6se kisebb,
a tdl folyamln a szervezet vitamin 6s
ologoelem tartaldka lecsrikken. Ugyanakkor
ezen koroszt6lyn6l fellelhet6k bizonyos
kr6nikus elv6ltoziisok, betegs6gek, mint
hcirghurut, hcirg6 t6gulat, sziveldgtelensdg,
cukorbetegsdg stb., amelyek szintdn
favoriz6l6 tdny ezi5kdnt szerepelnek.Ezen
megbeteged6sek kdzris jellemz6je, hogy
enyhe meghrildses ttinetekkel jelentkeznek,

mint borzongiis, fejfrij6s, orrfoly6s, esetleg
izom 6s iziJleti panaszok, sz6razkdhcigds.A
kds6bbiekben a panaszok fokoz6dnak, aliz
is megielenik, kezelds n6lkiil a m6r meg16v6
kr6nikus betegsdgek dekompensz6l6dnak,
srilyosabbd villnak, ami fiiltdtlen orvosi
beavatkoz6st igdnyel.

Az6rt, hogy mindezt elkertiljiik, ftrdnunk
kell a megel6zdsr6l, ami jelenleg a legolcs6bb
m6d. El6lj6roban meg kell emlitsiik az
influenza elleni v6d6olt6st, amely nem nyrijt
teljes vddettsdget. A lakoss6g csak bizonyos
r6sze olt6dik be (korl6tozott mennyis6g,
viszonylag drfga) 6s ezett nem oldja meg
teljesen a probldm6t. Vizsg6latokat v6gemek
az olaszorszagi pescariai egyetemen a
kolosztrum kivonat hatdkonys6gdt illet6en az
influenzaszerti megbeteged6sek megel6z6-
sdben. mivel fokozzdk az immunrendszer
v6dekezdsdt a k6rokoz6kkal szemben.

Antibakteri6lis ds antiviriilis hatdsokban
fontos szerepetj6tszik a kolosztrum kivonat-
ban ldv6 lactoferrin-enzim. A szervezetiink-
ben felhalmoz6dott mdrgezo anyagokat
mossuk ki friss gy,iimolcsrik 6s ztildsdgek 1.7
fogyaszt6s6val. Frileg olyan vitamintartalmri
dteleket fogyasszunk, amelyek baktdriumdl6
hat6ssal rendelkeznek, mint a hagyma,
fokhagyma. Keriiljiik az utaz6st, a nagy
tdmeget, keriiljiik a sztresszet ds pr6briljunk
meg mindl t<ibbet aludni. Ne nyirljunk
azonnal antibiotikumhoz, ha a tiinetek
sirlyosak forduliunk azonnal orvoshoz.

Dr Waczel Attila, csaliidorvos
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,,A szemdlyes sikerek nuland6k,
ami val1ban sztimit, az a szeretet!"

Erre emldkeztette XVI. Benedek
pdpa a hamvaz6szerdai 61ta16nos
kihallgatds rdsztvev6it, melyen tdbb
szdz oTasz iskol6sgyerek is jelen volt.

,,Kedves fiatalok, rigy fogadj6tok
el ezt a felhiv6st, mintha Krisztus
szem6lyesen sz6lna hozzitok. Ha
hris6ggel j6rj6tok a nagybojt
dldozatos irtj6t, akkor r6drjbbentek,
hogy mennyi veszdly fenyegeti
manapsiig a lelkidletet, 6s bdtors6got
meritetek ahhoz, hogy orcimmel
telj esits6tek keresztdny hivatasotokat.
Mellettetek lesz M6ria, a remdnysdg
Edesanyja, aki anyai gydngddsdggel
kisdr el benneteket a Hrisvdthoz
vezeto negyven nap sordn. Az O
segits6g6vel bens6tokben megujulva
rinnepelhetitek a nagy hirsvdti misz-
tdriumot, az tidvossdg kdzponti
esemdny6t 6s Isten irgalmas szerete-
tdnek magasztos kinyilatk oztatbsffi ."

A Szentatya vdgiil eredmdnyes
nagybojtot kivdnt a gyermekeknek.

Milyen nagyszeni ds id6szeni
felsz6lit6s, amit drdemes fontol6ra
venni! Sikerorient6lt vil6gunkban,
amikor a rekl6mok, filmek, kibesz6l6
mtisorok csak az dnzo kiteljeseddsre,
az egyeni sikerre buzditjhk hallgat6-
sSgukat, egy felki6lt6 jel: n6zz

szembe azzal, hogy szdmodra mi a
fontosabb! A nagybojti id6 kiv6l6an
alkalmas ennek 5tgondol6s6ra!

A Nagybrijt kezdetben a keresz-
tel6sre val6 felkdszi.ildsi id6 volt A
gyermekkereszteldsek 6ltalSnossrl
v6l6sa ut6n a Nagyb<ijt 6talakult a
brinb6nat tart6s ds a bojtcilds idejdv6.

Az 6skereszt6nyekndl csak kdtna-
pos volt a bojt: nagypdnteken 6s
nagyszombaton. Kds6bbb kib6vitet-
tek azt az egdsz nagyh6tre. Az els6
egyetemes zsinat Q.{iceai Zsinat, 325 -
ben) m6r 40 napos bojtr6l besz61, ami
csak 36 napos volt, mert a nagybojt 6
h6tig tartott, mert vasdrnap nincs
bojt61ds. Ezert a YII. szir,adban a
hrisvdti kdsz6l6d6s kezdet6t nagybojt
els6 vas6rnapja elotti szerdfra tett6k,
amely Hamvaz6szerda ndven v6lt
ismerttd. F.zen a napon az elozo ev
VirSgvas5rnapj6n szentelt barka
(pimp6) el6getdsdbol szirmaz6 ha-
muval jeldli meg apap a hivek hom-
lok6t. A hamvazSs eredetileg csak
nyilv6nos biincisoknek sz6l6 szertar-
t6s volt, akik nem vehettek rdszt a
liturgi6n, vezekldsiik jelekdnt btinb6-
nati ruh6t ciltdttek hamvat sz6rtak a
fejiikre. A X. szinadban megszint ez
a nyilv6nos brinb6nattart6s, akkor lett
6ltal6nos minden hivo szhmira a
hamvazkod6s.

A htisvdt e16tti bdjt az elso id6ben
rendkiWl szigoru volt: tart6zkodtak a
zsiros ds a hrisos 6telekt6l, ktilon
eddnyben olajjal vagy vajjal fonek.
Sok6ig tejet ds toj6sos dteleket sem
fogyasztottak, napj6ban csak egyszer
6tkeztek. Elterjedt bojti dtelek voltak
a korp6b6l kdsztilt savanyir
cibereleves, tejleves, paszulyleves,
tdsztadtelek, s6s vizben f6tt paszuly,
olajos kdposzta, fozellkek, aszalt
gyiimdlcscik, toj6s- 6s hal6telek.

A XIV. szLzadt6l kezd6drien
sokat enyhtlt a brijti fegyelem. A bdjt
napjainkban nem csup6n az etkezesi
szok6sainkban kellene megmutatkoz-
zdk, hanem a hangsirly az dnkdnt
vdllalt lemond6son, a szabad elhatS-
roz6sb6l v6llalt tdbblet im6ds6gban,
j6cselekedetben kellene form6t ciltsrin,
az onmegtagad6 hallgatSsban. . .

lYaevndtrt GoNDoLAToK A nar.r-cATAs ERTEKE

,,Uram, {llits szdjam el6 Srsdget, 6s ajkatn
kapujdhoz rendelj v6delmet" (Zsolt l4Q 3)

A hallgat6s szelidsdg,
amikor nem sz6lsz, ha b6ntanak,
amikor nem keresed a rnagad igazit,
amikor hagyod, hogy Isten
v1delmezzen teged,
a hallgat6s szelids6g.

A hallgatds irgalom,
amikor nem feded fel testv6reid hib6it,
amikor keszs6gesen megbocs6tasz
an6lktil, hogy a tcirt6nteket
felemlegetndd,
amikor nem it6isz, hanem im6dkozol,
a hallgat6s irgalom.

A hallgat6s ttirelem,
amikor zirgol6dds n6lkiil
fogadod a szenved6st,
amikor nem keresel emberi vigaszt,
arnikor nem agg6dsz, hanem
ttirelmesen v6rod,
hogy ,,a mag" kicsirdzzlk,
a hallgat6s ttirelem.

Ahallgatils al6zat,
amikor nincs verseng6s,
amikor bel6tod, hogy a mdsik jobb
ndlad,
amikor hagyod, hogy testv6reid
kibontakozzanak,
ndvekedj enek, ds 6rlel6dj enek,
amikor drvendezve mindent
elhagysz azrJrert,
amikor cselekedeteidet f6lredrtik,
amikor mdsoknak hagyod a
v6llalkoz6s dics6s6g6t,
ahallgatbs al6zat.

A hallgat6s hit,
amikor nyugodtan v6rsz, mert tudod,
hogy az Ur fog cselekedni,
arnikor lemondasz a v1l6gt6l,
hogy azUrral lehess,
arnikor nem tor 6 dsz azzal,
hogy meg6rtsenek t6ged,
mert eleeend6 neked
hogy azTir meg6r1,
a hallgat6s hit.

A hallgat6s im6dat,
amikor 6tkarolod a keresztet,
an6lkiil, hogy megk6rdezn6d:
..Midrt?"
a hallgat6s irn6dat.

,,Jdzus hallgatott" (Mt 26, 63)
Kalkuttai krdz anYa

Az olilalt 6sszedll{totta:

Kelemen Erz.sibet



A m6di6n keresztiil drtestilhetttink,
hogy nemr6giben a 38. Magyar Filmszem-
l6n Kamondi Zolt6n rendez6 ..Dolina"
cimir filmjdt, - amelynek nagy r6sz6t
ezel6tt k6t 6vvel HargitaftirdSn forgattak -
a leglobb l6tv6nyfilmnek j6r6 dijjal jutal-
mazt|k a zstiritagok.

KrizsdgLinkb6l, de foleg Jen6falv6r6l
(6s D6nfalv6r6l is) sokan 6rintettek e film
kapcs6n, hisz statisztak6nt vetttink r6szt a
forgat6son. Akkoriban ,,Az 6rsek l6toga-
t6sa" cimen ismerkedtiink a cselekm6ny-
nyel, 6s mint kcizvetlen r6sztvev6k, bens6-
s6ges bar6tsSg alakult ki a rendezclvel 6s
seg6drendez6ivel, a szin6szekkel 6s a
tobbi szerepl6vel.

A film forgatris6nak vdgdn alkalmunk
volt lapunk rdsz1re interjrit k6sziteni
Adriano Giovanni olasz szin6sz - f6sze-
repkivel 6s Molnrir Pirosk6val, a budapesti
Nemzeti SzinhSz mrivdszncij6vel. Sajnos,
akkor objektiv okok miatt az interjri
rijsiigunkban val6 lekozldse elmaradt.

Nos, itt az ideje a mulaszt6st p6tolni,
hogy a film vetit6se elott valamennyire
megisrnerkedjLink e kdt szindsszel. Ezt
anniil is ink6bb szLiks6gesnek tarljuk, rnert
az akkori ig6ret szerint most m6r b6nlikor
v6rhatjuk a fihn kcizs6gtinkben va16 bernu-
tat6s6t.

Kcivetkezz6k tehbt az interjf:

Nagy rirrim sziintunkra, hogy a
lilmforgatds idejdn egyiitt dolgozhattunk
cjnrikkel 6s szemdlyes ismerets1get kdtcit-
ttink. Kdrjiik, ntondjanak ndhtiny sz6t tin-
magukr6l!

Adriano Giovanni:
R6m6ban sztilettem 6s ott is 6lek m6r

34 eve.I(ora if,irs6gomt6l a filmek v116g6-
ban dolgozok, 18 6ves koromt6l napjaink-
ig. Kcizben kctzel 10 6vig opera6nekesk6nt
is felldptem, de jobban vonzott a filmvil69.
Tcibb angol, arnerikai, olasz filmben
j6tszottam. Elciszdr sokat gondolkoztarn,
hogy szin6szi, vagy rendeztii p|lyht

Molniir Piroska

v6lasszak, mert ez ut6bbi is vonz6 volt
sz6momra. Ezdrt mindkett6t kitanultam,
de v6giil a szindszi p6lyin6l maradtam.

Molndr Piroska:
A Budapesti Nemzeti Szinh|z tagtra

vagyok, de m6shol is jritszorn. Gyakran
hivnak meg kiilfdldi rendezok, de id<i-
kcizben az operett vilig6ban is feltal6lom
magamat. Filmszerepet jStszottam pdldful
a Csinibaba, III. Richard, Gy<ingyik6m, a
driiga gyermek cimii fihnekben. Most
k6sziil Szab6 Istvdn rendezdsdben M6ricz
Zsigmond:,,Rokonok" cim[i reg6nydnek
megfilmesit6se, amelyben Kati ndni
szerep6t j6tszorn el. (Sz. m: Gondoljuk a
fihn eddig elk6sztilt.)

Mennytre isnteft5k a forgatdkcinyvet
6s mi kdsztette arra, hogy igent mondjanak
a forendezdnek, antikor felkdrte cinciket a
filmben val6 szerepl4sre ?

Adriano Giovanni:
Egy tigynciks6gen keresztril kerestek

meg, a rendezrit akkor m6g szem6lyesen
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n HIncITAN
nem ismertem. Elolvastam a forgat6-
kcinyvet, tetszett a rendezo elk6pzel6se ds
nyomban belementem a j6tdkba, elvdl-
laltam a neketn sz6nt szerepet. Aztdn jott

minden mag6t6l, a szerz6ddskot6s 6s a
szem6lyes ismerets69.

Molnfr Pirosha:
Rdszletesen ilIneztem a forgat6kriny-

vet, tetszett a film t6makdre, amelyben egy
rem6nytelenv6roska, BogdanskiDolina
- lakoss6g6nak nyon.rorirs6gos, szenved6-
sekkel tele 6s ;illand6 veszdlyt jelent<i

6let6t nutatja be. Kiilonben a mag6n6le-
temben nem szeretem a filmben megle-
lenit6 durva viselkeddseket, az igyne-
vezett hat6siigok rdsz6r6l, a 1okdos6d6st, a
zajt, amelyben j6tszanorn kellett, de a
filmszerep az egdszen m6s, amelyet v6l- ra,.
lalni kell, m6g akkor is, ha az 6ldozatokkal
jfr. Az a szerep, amelyet itt elj6tszom,
ndh6ny f i lmbeli , ,kiv6lts69osnak" sz6l,
hiszen 6k azok, akik a kopott emberi
krirnyezetben is tal6lnak maguknak val6
sz6rakoz6si lehetcis6get. Pozitivan v61a-
szol lam rehet a felkdrdsre.

Sikerti I t-e dsszehangolni ntunkiij ukat
a tribbi szindsszel, a cslkjencifalvi, katc-
falvi, csikdinfalvi ds szentegyhtlzi
statisztdkkal?

Ariano Giovanni:
Az <isszehangolisr6l a rendez6 ds

munkat6rsai gondoskodtak. A tctbbi szi-
n6sszel termdszetesen tolmiics segits6g6-
vel 6rtekeztiink. A rnagyar ajkir szindszek-
kel ds stat iszt6kkal nehezebb volt  a

folytatds a 7. oldalon 
U

Adriano Giovannt

S tati sz tdk egy c s op ortj a
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folytatds a 6. oldalrdl

dolgom, a rom6nokkal krinnyebben megdr-
tettiik egym6st, mert az olasz 6s a rom6n
nyelv hasonlitanak egym6sra. Norbival
kezzel-l|bbal 6rtekeztiink, szimpatikus
firinak bizonyult, szinte val6di szin6sznek
er ezte magSt kozottrink.

Molnir Piroska:
Szin6szt6rsaim kdzdtt voltak hazaiak,

marosv6s6rhelyiek, gyergy6szentmikl6-
siak, csikiak, akikkel kcinnyen meg6rtettiik
egymSst. A bukarestiekkel 6s olaszokkal
nehezebben, de a film siker66rt igyekez-
tiink mindannyian egy kis er6feszit6st
tenni. A statiszt6kkal el6g j6l megvoltam,
tcibb jelenetben szerepeltrink egyritt.
Kiilcinben a forendezl eldg szigorir volt
mindannyiunkkal, tcibbszrir rnegismdtel-
tetle azt a r6szt, amelyik nem tetszett neki.
A statisztiik kciziil a szentegyh6zi Norbi
nevii firicsk6val forgattunk tobbet, fgy vele
kcitrittem kitzelebbi ismerets6get. A felvd-
telek kcizcitti sziinetekben is j6l elbe-
szdlgettrink egyrn6ssal. Gondolom, neki is
6lm6ny marad e filmben val6 szerepl6se.

Voltak-e mds alkalommal is
viddktinkcjn? Hogyan tetszik a cslki tij
l6leg a fi1mez6s szinhely1rtl kivtilasztott
Hargita hegyvonulata?

Adriano Giovanni:
A Hargitaftrd6-i forgat6s el6tt

kir6ndultam egy keveset a k<imy6ken, de
k6s6bb nem sok id6m volt a sz6rakozdsra.
Csikszered6ban, egy sz6llod6ban laktam,
igy lehet6s6gern volt a v6rosban is
kclrtiln6zni. Arra is gondoltam, hogy lak6st
vris6roljak a kdmy6ken, amir6l v6gril is
lemondtam. A fi1mez6s szinhelye nem volt

J liitvSnyos, azonban a kcirnydke csodiilatos.
A fenyderd6k, a Hargita hegyvonulata
mindig megmarad eml6kezetemben.

Moln{r Piroska:
Nyolc, kilenc 6vvel ezelltt j6rtam

Sepsiszentgycirgyrin, ahol Tompa G6bor
kolozsv6ri rendez6, Kinai vddelem cimti
filmj6ben j6tszottam. Akkor egy h6tig
voltam ott, most hat h6tig tart6zkodtam
Csikban. Volt teh6t alkalmam sz6tn6zni
Csikszered6ban 6s k6rny6k6n. Annak
ellendre, hogy Hargitafiird6n a filmv6ros
szinhelye holdbeli trijra eml6keztet, a
Hargita hegyvonulata 6s fenyvesei kiikinris
dlmdnyt nyirjtanak sz6momra. Nern hi6ba
viigynak vissza az innen elsz6rm azottak.

Mit tizennek olvas6inknak?
Szeretettel Lidvcizkim a Sz6kasz6

minden olvas6jStl - Adriano Giovanni
Szeretettel iidvrizkik minden sz6kelv

embert. Moln6r Piroska

Lejegyezte: Farkas Beiita, N1nteth Sz.
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Ezekben a napokban javfiban folynak
kdzsdgiinkben a 40. ds az 50. 6ves korosz-
t6lyok 6vfordul6s esemdnyeinek el6k6-
sztiletei.

A kort6rsak 6letdben egy fordul6pontot
jelent az esemdny, hisz ez alkalommal
beszilmolhatnak egymilsnak az eddig eldrt
eredmdnyekr6l, az eltelt id6szak neh6z-
sdgeir6l. Ugyanakkor a j6v6be vetett hittel,
erejiikhciz kdpest pr6bdlj6k megval6sitani
mindazokat, amelyekre m6g tehet6s6g
ad6dik.

A negyvendvesek nagyobb optimiz-
mussal ndzhetnek a jOv6be, hisz nekik mdg
mindig van alkalmuk bizonyitani, felada-
taikat hatdkonyabban elv6gezni. Ebben a
korban mdg van ambici6, 6s akik csak tehetik
mindent elkrjvetnek, hogy gyermekeiknek
nriluknrll is jobb kdr0lmdnyeket teremtsenek.
A 40 6vesek sziiletdsi idoszaka j6l ismert,
6ket a ,,dekretes" gyermekeknek titul6lt6k.
Akkor 6ltal6ban mindeniitt az orszhgban, s
igy a Sz6kelyftilddn is t6bb gyermek jritt a
vil6gra.

Es j6 hogy jdnek, hisz ndlkrihik m6g
kevesebben voln6nk, mert a statisztikdk
ndpessdgtink, s ennek keretdn beliil viddktink
lakoss6g6nak csrikken6sdt jelzik. Ezt mi sem
bizonyitja jobban, mint az a t6ny, hogy
krizsdgiinkben 1967-ben tcibb mint 60
gyermek sztiletett, az elmrllt dvben pedig alig
20 gyermek. Ezek a szhmok figyelmeztetnek
arra,hogy telepiildstinkcin egyre cscikken a
sztiletdsek sz6ma. Ezdrt a fiatal h6zasokat
biztatjuk, hogy a neh6zs6gek ellen6re is, mint
el6deik, sziileik, nagysziileik v6llalj6k a
gyermek6ld6st, hisz ndlki.iliik ires a hLz. az
udvar, az utca kdriildtttik.

Az dtven6vesek hiza t6j6n is er6sen
mozgol6dnak. 6t m6r kevesebbet
tervezgetnek, hisz ezidLig aki csak tehette,
terveit megval6sitotta ds m6r tul van azon,
h.ogy komolyabb v61lalkoz6sba kezdjen.
Oket jobban megviselte az 6let, n6ba
betegsdggel kiizddttek, egyesek szeretteiket
veszitett6k el, vagy dppen a kort6rsak krizril
tilozott el valaki az 6letbol.

Mindezeket a nehdzs6geket egy r<ivid
id6re j6l esik feledni, egymiissal elbeszdl-
getni, hisz vannak, aklk az dlet folyam6n
mdslrova kertiltek, rigynond elszSrmaztak
hazu1r61. A krizelgti kort6rstal6lkoz6 alkal-
m6b6l minden iinnepeltnek toviibbi j6 egdsz-
sdget kiv6nunk.

Az al6bbiakban kdzciljrik
neveit, akik krizsdgiinkben e
tSlyhoz tartoznak.

1957-ben sztilettek:

mindazok
kdt korosz-

Albert Ilona, Albert Tibor, Ambrus
J6zsef, Antal Eva, Antal J6zsef, Antal
Zsuzsa, Abrahrlm Terl,z, Baricz Gergely,

,n.:'66*1,4nsax

Bdcs Veronika, B6lint Piroska, Brilint Vilma,
Bir6 J. Gizella, Bir6 S6ndor, Bir6 V. Gizella,
Bodor S6ndor, Both L6szl6, B6re Ter6z,
Er6ss Antal. Farkas Agoston. Geg6 Margit,
Cidr6 Gizella, Gyenge Csilla, Gyenge Irdn,
Gyenge Ir6n, Gyrirgy D6nes, Gycirgy Jen6,
Jilnos Ilona, Jdr6 Anna, Jdrd Ddnes, Karda
M6ria, Kat6 Eva-M6ria, Kopacz Mel6nia,
Kosza Emma, Kosza Istv6n (+), Kosza
M6ria, Kosza Vilmos (+), Kozma Agoston,
Kozma Emma, Lukdcs Erzs6bet, Mih6ly
Ferenc, Mikl6s Miirta, Mik16s Otilia (+),
Oltedn Ddnes, Pdter Mdrton, Salamon
Annam6ria, Szab6 Anna, Szab6 M6tyds,
Szisz Terdz, Szdkely I(atalin, Szekeres
Ilona, Szentes J6nos, Sz<ics Ferenc, Sz6cs
K6roly, Vizi Anna, Zsbk l6zsef.

1967 -ben sztilettek:
Ambrus Szilveszter, Antal Ern6, Antal

Tibor, Balizs Ildik6, Balizs Jol6n, B61int
Bdla (+), B6lint Ldszl6, B6lint Magdolna,
Babos Erzsdbet, Bartalis M6ria, Bartalis
Olga, Bir6 Anna, Bir6 Elemdr, Bir6 Ilona
Lenke, Bir6 Piroska, Bir6 Tibor, B6jte Ilona,
Both Hajnal, Both llona, Both Lrlszl6, Both
Tiinde, Csatl6s Etelka. Erciss Eva, Er6ss F.
Ilona, Er6ss A. Ilona, Farkas Anna, Farkas
Edit, Farkas Ern6, Farkas Magdolna, Farkas
Veronika, Ferencz Piroska, C6bor Gy<irgy
(+), G6bor Jiinos, Gdbor Tibor, Geg6 Etelka,
Ceg6 Mrlria, Geg6 M6ria, Gidr6 G6bor,
Gidr6 Zolt6n, Hajdu Gabriella, Imre Aranka,
Kdlmrin ZakariAs. Karda Eva. Karda lbolya.
Kedves Erzsdbet, Kedves Imre Attila,
Kedves Ldszlo, Kelemen Hunor, Kopac Ir6n,
Kosza Ern6, Kov6cs Emma, Kov6cs Piroska,
Mdrton Istu6n (+), M6rton Levente, Mih6ly
Litszl6, P6l Zsolt, Pdter Barabds, Salamon
Gabriella, Siindor Csaba, S6nta Gdza, Simon
Zakari|s, Sinka Hajnal, Szab6 Lhszl6, Szab6
Izabella, Szab6 Jol6n, Szab6 M6ria, Sz6csi
Etelka, Sz6csi Sdndor, SzdcsiZoltdn, Szentes
Veronika, Tam6s Gergely, Tank6 Andrils,
Vencser J6zsef ,Yizi Zsolt.

N. Szilveszter
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J6nos Gdza etndk,tajdkoztatot! j lho,gy a,,
vezetrisdg konkrdt javaslatot teiz ilkOzrip
v4gyon gyarapiFs6.ta; a,,,havaii,,!egeItik
mqgfelef 6, kezeldsdle;,,a, kdzsegkri-zpontban
meglldsrif olt szdkhat ' d; teriiletr va I am int a
Loks2rldiiban fel6piteff',hiiz rendeltetdsenek
meffi lozala ;u,i' utok, ;prduragu- t1ftirt
ndl6sdra;,i,a. jggok szerihti faanyag mdlte-
nyoS.elosztrlsrlra' .,
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Az elmfilt napokban grilam6rk6z6sre
k6sztilt a helyi <iregfiirk csapata, hogy a
sok bajnoki m6rk6z6s ut6n m61t6an
bircsirztass6k a hokiszezont, amikor
v6ratlanul rneg6rkezett krizs6gtinkbe a
Balmazfrj viiros-i ktildcitts69.

Arnrigy nem a g6laestre jcittek, hanerl
megn6zni milyen 6llapotban van a
ttizolt6kocsi 6s a szippant6, amelyeknek
rnegszerzds6ben oroszlSnr6szt v6llaltak.

- J6, hogy jcittetek, mert g6lameccs
ide, vagy oda, de az riregfiirknak nem
6rkezett meg az ellenfeliik - mondja az
egyik szervez6. - A profi csapatunk j61
elverte a bal6niakat, most az ciregfirhk is
szeretndk fi togtatni tud6sukat.

Sokat nem teketori6ztak a vend6gek, a
felk616st kihiv6snak tekintett6k, gon-
doltiik, nem utasithatnak vissza egy ilyen
felk6r6st. Szerencs6re a Hortob6gy-i
n6pviselet kell6keit is elhozt6k magukkal,
hogy bemutass6k ne-
ktink is ottani t6ncai-
kat, n6pviseleti szo-
k6saikat. V6gtil irgy
dcintrittek, hogy el6a-
d6s helyett a mii-
j6gp6ly6n sz6rakoz-
tatj6k a helyi kcizrin-
sdget. igy felvett6k a
szdp feh6r b6nadr6-
got ds fekete Lljbit,
rnert ilyen nekik is
van - azonban nem
jutott egyform6n min-
denkinek, s ez6rt egy
r6sziik egy m6sik,
k6k szinri viseletbe
oltciz<itt.

- Nern j6 ez igy
- mondja az egytk helyi sportos tanicsos
-, tegyetek a ruh6k al5 valami kem6ny
dolgot, mert ha valamelyik sz6kely atyafi
j6l megpattintja a korongot, az egdsz
mirj6gp6lya jege nem lesz el6g az lrintett
tit6s borogatiis6ra.

Komolyan vettdk a figyelmeztet6st a
venddgcsapat vezetoi 6s taglai, s igy a
veltik jcitt fogorvosb6l el6l6ptetett edz6
javaslat6ra az Antal b6rb6l valami
kartondobozokat keritettek, s azokb6l
k6szitettek v6d6felszerel6st a nem 6ppen
sziiknek bizony.Lrlt nadr6gok alii.

Ezid|ig nem is volt semmi baj,
mindennel elk6szriltek, de a korcsolya, a
hokibot 6s vdd6sisak kdrtil bonyodalrnak
tamadtak. I lyen felszerel6st 6k nem
hoztak, hokimeccset jhtszani nem
sz6mitottak.

frffi ffiil$$tffiffiffiiIffiffffi
- Sebaj, mondt6k a mieink, az

riregfiirk annyi gilicset szedtek cissze a k6t
falub6l, hogy nektek is b6venjut bel61e.

Fel is kotiiztdk azokat a kem6nysz6r[r
csizm6jukra, sisak helyett pedig szdp
fekete iinnepi b6r6nyb<ir sapk6t tettek,
amelyeket azokt6l a szurkol6kt6l kapt6k a
meccs idejdre, akik aznap irgysem mentek
a szentrnis6re. Egy kis edz6s ut6n k6szen is
iiltak az cisszecsapfsra, de a biztons5g
kedv6drt egy veltik jritt aut6szerel6t
neveztek ki a meccs idej6re a csapat
orvos6nak, ha net6n valakit pof6n v6g a
korong, legyen aki segitsen az edzonek a
fogakat helyretaszigrilni.

Ezalatt az ido alatt a mi csapatunk
sem tilt t6tlenr-il. Lhtv{n hogy a venddgek
hortob6gyi viseletbe ciltozve tisztelik rneg
a nagydrdemii kciztins6get, gyorsan
dsszes[rgtak, majd hazafutottak, hogy <ik is
elhozzLk szdkelyruh6s hokifelszereld-

siiket. Erthet6en feh6r poszt6harisny6t,
fehdr inget ds fekete l6jbit vettek magukra,
megmutatva az ellenf6lnek, hogy a l5jbi
viselete n6h"rnk is duk6l. Csak annyi a
ktil<inbs6g, hogy annak kicsi zsebdben
minden eshet6s6gre szdmitva ott lapul a
kicsi varasnyelii. lgaz mostan6ban nem
sokat haszn6lt6k a ruh6kat. F,zert aztSn
olyan k6rgesek voltak, hogy alijuk nem
kellett egyebet tenni, csak valami mti-
anyagzacskit, hogy ha korong 6ri az atyafr
l6b6t, a kibuggyant v6r nehogy piros
csikban follyon le a feh6r harisny6n. M6g
a venddgek azt gondoln6k, hogy szent-
domokosi jrit6kosokat csempdsztiink a
csapatba. Igaz, ennek a gyanirnak lenne is
alapja, mert a cserekapusunk odaval6 6s
ezdrt csak piros zsinoros harisny6ban volt
hajland6 v6deni. Hogy elh6ritsa a gyanirt,

il||iiiii'ii.ri$s iil,liiixiiliiiii
csapatunk edzoje, - aki civilben gy6rtulaj-

donos 6s eldg fiatal ahhoz, hogy meg-
rekcumolja az oregfiirkat -, kital6lta, hogy
idegenldgi6sunk piros zsin6rj6t az
iskol6b6l sebtdben kihozott l'ekete tussal
kenje be. Mondotta is a p6tkapus, hogy a

miijdgp6ly6n rn6gis csak 6n volndk a

nagyf6niik, de ha meccs van, nincs mit

tenni, az edzo parancsol mdg nekertr is.

M6skdppen boszszfib6l megtenn6, hogy
beoltcizve a palfnk mellett tart, es6lyt sem
adva tud6somat megmutatni a kcizons6g-
nek 6s a koz6jiik titokban befurakodott
falust6rsaknak.

A kem6nysz6rir csizmiit a mi

csapatunk tagiai sem hagyhattfk ki, ami

ugyancsak szdkely n6pviselettinkhoz
tartozik, majd felkotcizt6k azokra a
gilicseket. Igaz, eleg rossz 6llapotban
voltak, mert a jobbakat a vend6gek rn6r
elozoleg kiv6logatt6k. A gilicskr.rlcsokat is

a vend6gek valamerre
e1herd6lt6k, de a sz6-
kely dszjfrdsnak ko-
szcinhet6en esztikbe
jutott, hogy fiatal ko-
rukban a gilicset rnad-
zaggal kdtdzt6k a
l6bukra. igy hamar
r6vbe jntottak az el-
lenfdl nagy csoddlko-
z|sdra, mert ilyet mdg
nerr l6ttak. Fekete
brirsapk5t tettek 6k is
a feji.ikre, csak kifor-
ditva, nehogy meccs
krizben osszet6vesszdk
egym5st az ellenf6llel.

A k<izcins6g m6r
tombolt a 1e16t6n ds a

palrink mellett, vdrva a jrit6kosok meg-
6rkez6sdt. Addig is zsiroskenyeret rnaj-
szoltak 6s melegbort ittak, hogy jobban
tudjSk biztatni csapatunkat. Erre az6rt is
sziiksdg volt, mert a vend6gcsapat mazso-
rettjei, akik az dltoz6 kij6ratrinril a kar-
jukon 16v6 szines rongycafatokkal erotel-
jesen risz6ltiik csinos farukat, magukra
terelve az erre kaphat6 kcizrins6g ds az
dregcsapat tagjainak fi gyelmdt.

El6sz<ir a venddgcsapat gilicsezett ki a
p6ly6ra, majd hamarosan a helyiek
kcivett6k 6ket. Bemelegit6skdnt mindkdt
csapat a mrij6gen egy kis miikorcsoly6z6st
mutatott, maj d mindannyian vigyhzitllilsba
felsorakozva vdgighallgatt6k a hirnnr.r-
szokat, amelyet a k6ntor irr vezdnylet6vel

tblytatiis a 9. oldalon
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lblytatis a 8. olda/t-61

a gyennekfirv6szenekar frgt el. Els6nek,
a,mint az i l l ik , a venddgek himnuszdt az
Ujvrirosban kdt frton kell bemenni cfrnti
dalt firjt6k, majd a karcfalvi-jendfalvi
himnusz kdvetkezett, F6l-f6l firik a csa-
t6ra, amelyet a helyi krizcinsdg is v6gig-
6nekelt a 1el6t6n, csak a baldniak hall-
gattak szomoritan.

Nyornban dalolds ut6n a mtizebra-
csikos bir6k sipszav6ra a mtibotos j6t6ko_
sok elinditott6k a m[ianyag fekete
korongot. A vend6gcsapat kapuj6ba a
sebdszorvost 6llitottdk azzal a cdllal, hogy
ha j6tdkosukat valamelyik sz6kely fell6ki,
ne kelljen a mi k<irorvosunk - aki egyben
a mieink sportorvosa - a mritalpas
cip6jdben a rnii jdgre becsirsznia.

v t, .or"gfi^il! 
kapujriba a randcsosok

Javastatara tokapusnak Fer i  b6csi t
dllitottrlk, mert akkora bajusza volt, hogy
azzal az eg6sz kapusz6lless6get 6t6rve
mentheti kapuj6t az esetleges g61z6por16l

Az els6 harmadot mindk6t f6l j6l birta
irammal, kapr,rsunk h6l6j6t az ellenf6l nem
tudta bevenni, rnert j6gcsapos bajusziir6l
minduntalan visszapattant a fekete mt!
korong. Az ellenf6l kapusa is j6l 6llta a
jeget, egyetlen korongot sem engedett a
h6l6j6ba. Igaz, a kapu mrig6 vonult
mazsorettek egy rdsze is igen biztatta 6t,
ami kedvez6en hatott az immunrend-
szerdre.

A szrinetben eldgedetten l6legzett fel a
k<izrinsdg ds aj6t6kosok egyar6nt. Aty6nk-
fiai kihaszn6lva a pihen6s lehetris6gdt
Ietaszitottiik a harisny6jukat az dltozoben,
hogy cireg csontjaikat a massz6r

. _megsimogathassa. Krjzben irjrakLisztirt i l_vt.tt6k gil icseiket Sanyrval. rnerl a meccs
el6tt elfelej tettdk megfenetn i azokat.

A m6sik t6borban is egyesek ki_
mertiltek, de a massz6rjtiknek ds edz6_
jiiknek kcisz<inhet6en irjra kdszen 6lltak a
m6rk6z6s folytat6s6ra.

Ekcjzben a kcizons69 kdt sorba
ver6dott a b6d6 el6tt, hogy foly6kony
fiit6anyaggal feltoltve hansosabban
biztassrik a hazaiakat. Mivel a rolba rndr
mdrk<izds ekitt elromlott, a tan5csosok
tan6csSra a ttizolt6kocsira el6l felszerelt
gyaluszerkezettel, h6tul pedig t6ml6vel
locsolva igyekeztek f6nyessd tenni a
gilicsekt6l rndlyre sz6ntott jdgfeltiletet.
Ert6kelt6k ts ezt a vend6gek lilm-Lim ,
milyen lelern6nyesek ezek a sz6kelyek
nem v6rj6k, Isten 6rizzen, hogy tiizolt6sra
kertiljcin sor, addig is a kciz6rdek
szolgSlathba allitjilk az aj6nd6kba ad,ott
j6rmr.ivet.

A m6sodik harmad kezdetdn a
legid6sebb g6b6nk r6v6n g6lhoz jutottunk.

9
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El is ment a kedviik a kapu mcigcitt rill6
mazsorettek egy rdszdnek, lelezve ezzel
bizahnatlans6gukat szeretett dokijuk ir6nt.
A vend6gek is tiltakoztak a rnrizebracsikos
bir6kn6l, hogy lesb6l indult a t6madris,
nem 6rv6nyes a 96l, de azok nem engedtek
a huszonegyb6l, megit6ltdk a g6lt.
Pr6brilt6k volna ne adni meg, tudt6k, hogy
sokak zsebdbe m6r kinyilott a varasnyelir
bicska. A harmad utols6 miisodperc6ben
az ellenf6l k<i,ztil egy kem6nykdt6sr-'r,
k6kszinri bcinadr5gos t gy elment a
miily6gen a mrikoronggal, hogy bajuszos
kapusunk h616j6b6l csak vasrdng6val
tudt6k kiszedni azt. Ezzel a f6bir6 ki
egy6bk6nt egy polg6rmester volt, lefirjta a
meccset, mert id6kcizben megsz6lalt a
szir 6na, 1elezv e a j 6tdkid6 lete1t6t.

Ekkor egyre-egyre 61lt az eredmdny,
de a kriz<ins6g nem akart belenyugodni
valarni bir6i t6vedds miatt a megadott
egyenlit6 g6lba 6s sz6pen sz6lva elkezdett
,,rendetlenkedni". Ekkorjdtt be a rolb6nak
el6ldptetett ttizolt6kocsi, s mivel kezel6je
l6tta a nagy zirzavart, a vizitgyut a lel6t6
fe16 ir6nyitotta. M6sodpercek alatt csak a
nagy, rires ldpcsrifokok l6tszottak, a tcimeg
a melegbort rlrLrsit6 bodd mcig6 hfzodott,
kiv6rva az Sgyuz6s megsztint6t. Meg is
jegyeztdk a vend6gcsapat tagfai, 6k is
javasolni fogj6k otthon a nagyf6niikciknek
a ttizolt6kocsi ezir 6ny,6 fel haszniil 6s6t. Ha
nem is jdgkorongmdrk6z6seken, mert az
kev6s van viddkiikctn, de a k6t nagy riv6lis
prlrt szimpatiziinsainak, vagy tagiainak
cisszetiiz6sekor j6l fogna egy ilyen
vizeszuhany a felkorb6csolt ked6lyek
lecsillapitris6ra.

(folyta ttis a kc)vetkezci lapszimunkban )
N. Szilveszter

S znzoxz ltno .ln cxaRNEVAL

Az ehnirlt h6nap v6gdn drdekes
esem6nynek voltunk szemtaniri a
mtij6p6ly6n, ahol 6v6d6sok, kisisko-
l6sok j6gkarnev6lj6t i6thattuk. Kcizel
100 rdsztvev6 gyermek a szii l6k
.lelenl6tdben mutatta be a jelmezdt,
amelyek mind mind citletesek voltak.
Minden gyermek igyekezett kital6lni
valami rendkiviili dltdzetet. Volt
ktizcjttiik Ludas Matyi, var5zs16, szihmi
ikrek, sz6kely p|r, mozg6 gy6gyszertir,
tiz6rai, mennyasszony, kisasszony,
szellem, kiskacsa, Csipike stb.

A legtdbb gyermek 611ati maszkot
riltdtt. Egy eg6sz 611atker1 mozgott a
jdgen. Nekern a legjobban a Pattogtatott
Kukorica kisasszony, a jegesmedve,
Csipike 6s a din6szar.rrusz tetszett.

Egy j6 6r6nyi korcsoly|zis alatt a
zstiri tagjainak ds a kdzrins6gnek lehet6-
s6giik volt kiv6lasztani a legjobbakat.
Minden r6sztvevci gyereket megdics6rte
a zsjhi, s amint mondott6k rnindenki
nyert. Mdgis n6h6ny jelmezt kierneltek
ds megdics6rtek. Ezek kcizdtt volt a
Csipike, Mozg6 Gyogyszertdr, jeges-
medve, tiz6rai, Pattogtatott Kukorica
kisasszony, Tigris, Kiskacsa ds miisok.

A rdsztvev6 gyerrnekek csokol5ddt,
karamell6t kaptak ds ut6na m6g
korcsoly6zhattak egy ideig.

Minden gyermek ds az 6ket kisdrii
sztil6k is j61 sz6rakoztak, vdgril min-
denki szdp dlm6nyekkel erthaza.

Gdbor Szid1nia V A. oszttilyos tan ul6
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Mint f6ny mellett az Srnydk, tgy
leselkedik r6nk a betegs6g. Mbr az
ir6sbelis69 el6tti' id6kt61 r6nkmaradt
sz6mtalan adat bizonyitja ezt. Arra is
van b6ven trtal6s, hogy az ember nern
n6zte t6t1enii1 beteg |llapotht, a
legktildnbdz6bb eszkdzdkkel prob6lt
att6l szabadulni.

Az 6sernber, aki legszorosabban
k6t6ddtt a tenndszethez, pontos rneg-
figyel6 volt. Emellett rendelkezett egy
risztcinds r66rz6ssel, akdr az 6llatok,
amelyek ki tudj6k v|lasztani a t6pnri-
v6nyeket, de m6g azokat is, amelyek
meggy6gyitjrlk 6ket. Legszebb p6lda
erre a kutya 6s a macska, amelyek hfs-
ev6k, de em6szt6szervi betegs6gtik
eset6n fiivet r6gnak, nem is ak6rmit,
hanem a csom6s ebirt.

Az ember trirteneti fejl6d6se sor6n
e lve s zitette i iyen 6 sztrine it, tap asztalata-
ira t6rnaszkodott. A term6szettudom6-
nyok fejl6d6se lehet6v6 tette a gy6gy-
ncivdnyek hat6anyagainak 6s hat6sme-
chanizmusainak pontos megismerds6t.
A k6mia rohamos fejl6d6se egy id6re
h6tt6rbe szoritotta a gy6gynciv6nyek
haszn6lat6t, de ez szerencs6re m6r a
mflt6.

Nap.lainkban a k6mia alkotta gy6gy-
szerek 6s a gy6gynov6nyk6szitmdnyek
kez a kezben sorakoznak fel a beteg-
s6gek megel6zds6ben, lekiizd6sdben.

Gy6gynov6nyekr6l mostan6ban ren-
geteg kdnyv ds egy6b ir6s jelenik
meg.Vannak kdzotttlk drtekesek is, ezek
mindenki sz|mdra hozz6fdrhet6ek.
Benntik, a t6rna ir6nt 6rdekl6d6k min-
dent megtal6lnak. Ezlrt az alflbbrakban
n6h6ny kev6sb6 hangsirlyozott gondo-
latot osztunk meg olvas6inkkal.

A gy6gynciv6ny nem nagyobb cso-

da, mint b6rmi, amit Istent6l kaptunk.
Mindennapi kenyeriink bizhja 6pp

olyan csoda, mint pdldSul a cickafark.
Nincsenek mindenhat6 gy6Cy-

nciv6nyek. A viligon mintegy
h6romezer gy6gyn6v6nyfajt tartanak
sz6mon, valamennyinek megvan a
saj 6tos hat6sa, felhaszn6l6s a.

Nincs gy6gyszem6l jobb gy6gyn6-
v6ny, de gy6gynov6nyn6l jobb Cy6gy-
szer sincs. Mindkett6nek megvan a
maga alkalmaz6si ter0lete.

Kalrukkfii

Az orvosl6s joga kizdr6lag az elre
kdpzett szakember6. Ezt az6rt fontos
megjegyezni, mert ut6bbi id6ben, fdleg
a sok gy6gyit6ssal kapcsolatos kdnyv-
nek ktiszrlnhet6en elterjedt az ongySgyi-
t6s gyakorlata. Sajnos, j6 ndh6ny p6lda
tanfisitj a ennek helytelens6g6t.

A'gy6gyn0v6nyek kdzdtt is vannak
er6s hat6sirak, haszn6latuk igen kock6-
zatos lehet.

Hogy valami k6zzelfo$at6t is kap-
jon a kedves olvas6, h6t felsorolunk ne-
hfiny, a komy6ken gyakran elcifordul6
gy6gynov6nyt: szurokfii (sztrfri), ka-
kukkfri (vadcsombor), fekete 6fonya (ko-
kojzahajt6s 6s lev6l), csipkebogy6 (he-
cserli), orb6ncfii (v6rfii), m6lnak6r6, stb.

Kiskerttinkben sikerrel termeszt-
hetjiik a borsment6t, fodorment6t, cit-
romftit, s 6rk6nyfiit, zsiiy itt.

A felsorolt nrivdnyek kiilonb6z6
aranyi kever6s6vel sokf6le, kellemes
izi, egeszseges teit nyerhetiink.

A tdbbit ink6bb bizzuk a szak-
emberre.

Apnr A vITAMINqKROL
JO TUDNI

A vitaminok a szervezet szbmhra
n6lkiikizhetetlenek. Rdszt vesznek ener-
giatermelci folyamatokban. az immttn-
rendszer er6s it6s6ben, igy hozzdjflninak
az eronlet 6s ellen6ll6k6pess6g meg6r-
zesehez.

A C vitamin kiv6tel6vel az emberi
szervezet bizonyos el6anyagokb6l el6
tudja 6llitani a vitaminokat, de ez csak
kis r6sz6t k6pezi a minirn6lis sziiksdg-
letnek, igy a ke116 rnennyisdget a napi
t6plSl6kbevitellel biztositjuk. Ezek a
t6p1616kok els6sorban a zcilds6g- es
gytirndlcsfdldk, de 611ati eredetti term6- rz
kek is tartalmaznak vitaminokat, f6leg a
m6j, toj6ss6rg6ja, tej 6s tejterm6kek.

Hosszabb ideig tart6 vitaminhi6nyos
titpl|lkoz5;s eset6n a szervezet vitamin-
k6szlete fokozatosan csdkken, s v6giii
kialakul a vitamin-hi6ny 6llap ot.

A Bl vitamin hi6nytiinetei m6r
n6h6ny hdt ut6n rnegjelenhetnek, fdleg
alkoholist6kn5l, er6s alkoholiz6l6s 6s
hiSnyos t6pl6lkozds kdvetkezt6ben. A
betegs6get Wernicke-encefalop6ti6nak
nevezik, ahol a ttinetek a zavartsdgt6l a
k6rn6ig v6ltozhatnak.

A, D 6s E vitaminokbdl az egesz-
sdgesen tiplillkozS ernbernek tdbb h6-
napra elegend6 k6szletei vannak, mivel a
szervezet kdpes a ftldslegesen bevitt
vitaminok egy reszdt ekakt|roznt,
arnelyet kds6bb, szirks6g esetdn haszn6l \z
fel. A BI2 vitamin tartal6kok ak5r tdbb
6vre elegend6ek lehetnek.

Az A vitamin az els6k6nt felfedezett
zsiroldekony vitamin. Sokrdtri hat6st fejt
ki: n6lkiilozhetetlen a lStdshoz (a szern
retinfu|ban tal6lhat6 fdny6rz6kel6 pig-
mentek, a rodopszin 6s iodopszin alko-
t616sze), valamint elengedhetetlen a
csontanyagcserdhez, ntiveked6shez, a
k6rokoz6kkal szembeni e11en6116k6pes-
s6ghez. Szerepe van r6kos rnegbetege-
ddsek megel6zds6ben is.

A vitamin hiSnydban l|t|st zavarck
alakulnak ki, ez az (rgynevezett ,,farkas-
vaks6g". Ez alegregebben ismert t5pl61-
kozdsi betegs6g. Mdr az okori egyipto-
miak is ismertdk, kezel6s6re marham6j-
pakol5st aj|nlottak.

Ugyancsak m6r az 6kori egYiPtomi
orvosok 6ltal ismert betegsdg a skorbut,

Stirga kcircimvirdg Macafik Em6 folytatds a 11. oldalon
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folytatiis a 10. oldalt6l

amit C vitaminhi\ny okoz, d,e a C
vitamint csak 1932-ben sikertilt izolillni.
Kiildnleges helyet foglal el a vitaminok
k6zdtt, mert a legtribb ilIlatfaj (a
eml6sdk tcibbs6ge is) k6pes szintetiz|lni,
kiv6ve az embert, a majmot, a tengeri_
rnalacot, a pisztr6ngot es a lazacot. igy
ezen fajok szitmira a napi sztiksdgletet a
t6p161dk biztosida.

Az emberi szervezetben teljes C
vitaminhi6,ny ritk6n, de elegtelen bevitel
miatt hipovitamin6zis gyakran alakul ki,
f6leg ebben az id6szakban, a t6lvdgi,
illetve kora tavaszi h6napokban. Bizo_
ny6ramdr mindenki tapasztalta, hogy a
tdl mennyire megviseli a szervezetet.

__,Tdlen a gyerekek 6s felncittek is
gyakrabban bete-

-eednek meg. Kora
tavasszal pedig f6-
radtabbnak, gyen-

-edbbnek, kedvetle-
nebbnek |rezzik
magunkat, k6zerze-
tiink romlik, fog6-
konyabbak vagyunk
kiii6mboz6 beteg-
sdgekkel szemben.
Ez azzal is magya-
razhato, hogy t6len

l1
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Egyes halm6jolajokban ( pl. csukamdj )
rendkiviil nagy a D vitamin koncentr6_
ci6. Ujabb adatok szerint egyes ncive-
nyekben is megtal6lhat6k. Ndh6ny
vadon term6, ehet6 gomba (pl. varg6-
nya) D vitamin tartalma jelent6s. Egyes
takarm6nlmdvdnyek olyan nagy mennyi_
s6gben tartalmazzilk, hogy a legel6
dllatokban D vitami*m6rgezdst okoz-
hatnak. Ndh6ny orszdgban az 6lelmi-
szerek egy rdsz6t dfsitj6k D vitaminnal
(pl. Rama margarin, egyes instant
kaka6porok).

A D vitamin hi6ny csontndveked6si
zavarokat okoz: gyermekekben az ugy-
nevezett rachitist, amely foleg a XX.
szdzadban volt gyakori, ma m6r ritk6n
fordul e16 a profilaktikus D vitamin

behriz6dunk a lak6sba, kevesebbet
vagyunk levegSn, csdkken a rnozg6st6r
es ezzel egyidciben a mozgas is. de tal6n
e_eyik legfontosabb ok a kevesebb
gyiimolcs- ds zoldsdgfogyasztds miatt

.  *  k ia laku16 vi taminhidny.
Ugyancsak fontos szerepe van a

vitarninhi6ny kialakulisdb an a nal_
fdnynek is: ultraibolya sugdrz6s hat6s6ia
a b6rben D vitamin k6pz6dlk. A D
vitamin kiilcinleges saj6ts6ga, hogy csak
azok szfnnira esszenci6lis t6panyag,
akiknek a bcir6t nem dri megfelel6
hull6mhosszirsrigri ds d6zisri ultraibolya
sug6rz6s. Ez is legink6bb t6len fordulhat
el6, mert ilyenkor szervezeti.inket
kevesebb napf6ny 6ri a nappalok
megrrividiildse miatt, ds amiatt is, hogy
ebben az dvszakban jelent6sen tcibbet
tart6zkodunk a szob6nkban, mint a
szabadban. Egyes l6gkriri szennyezi_
d6sek is elnyelik az ultraibolya suga_
rakat. A b6r ie6gdsdt okoz6, nagyobb
hull6mhosszirs6gir napsug arak hat6s6ra
sem kdpz6dik D vitamin a b6rben.

A legfontosabb D vitaminforr6sok a
tej ds tejtermdkek, a toj6s 6s a m6i.

adagol6s krivetkez-
tdben. Hi6nySban a
csontok anyagcse-
r6j6ben kdvetkezik
be elv|ltozds, a
rachitises csecse-
m6k 6s kisgyer-
mekek visszama-
radnak a ndveke-
ddsben, nagyon
f6raddkonyak ds iz-
zaddkonyak, szem-
betiin6 a csukl6k

megvastagod6sa 6s az als6 vdgtag
meggdrbtildse. Eldgtelen vitaminbevitel
feln6ttben ritk6n okoz megbeteged6st, a
feln6ttkori D vitamin hi6ny ftltalilban
m6s betegsdg kcivetkeztdben alakul ki.

Gyakori azonban egyes mohamed6n
orszdgokban, a nrjk ds kisgyermekek
kcirdben az egesz testet betakar 6 ruh6zat,
a napfdnyt6l elzirt eletm6d miatt.

A hi6nybetegs6gek mellett fontos
megjegyeznem, hogy a vitaminoknak
(fi5leg A 6s D), b5r ritk6n fordul el6, de
m1,rgez(i hatSsuk is lehet korl6tian
bevitel eset6n. Kivdtel a C vitamin.melv
nem okoz toxikus trineteket, b6rmennyit
viszUnk is be a szervezetbe. A f6ldslejes
mennyis6g a vizelettel kiv6laszt6dik ds
kitiriil.

Ma a kereskedelemben szfimtalan
multivitamin-k6szitmdny van forgalom-
ban, melyek kciziil sziiksdg esetdn
v6laszthatunk ds ak6r naponta hasz-
n6lhatunk, de mdgis a legeg6szsdgesebb,
ha a tabletta helyett napirenden fo-
gyasztunk gytimcilcs- 6s z6lds6f6ldt ds
keriilj tik a2 e gy oldali t6pldlkozist.

Both Izabella

A ner,yr RENDoRSEGNEL
NMNTT,ODTUNK

A krizleked6si kih6g6sok megel6zdse
drdekdben sziiksdges a biciklik fdny-
sz6r6va1, fdnyvisszaver6 jelz6kkel 6s j6l
mrikdd6 fdkkel val6 ell6t6sa: a f6nv-
visszaver6 rnel ldny v iseldse bic ik l isel-
nek, fogatosoknak egyardnt napnyugt6-
t6l napkeltdig, vagy amikor a 16t6sj
viszonyok korl6tozottak; a szekerek
feh6r 6s piros f6nyvisszaverb macska-
szemekkel val6 felszereldse, a szekdr
szSmdnak feltiintetdse; a fogathajt6kn6l
a szemflyazonossSgi igazolv|ny es a
szekdr nyilvdntartdsdt igazol6 irat
felmutat6sa ellenrirzds eset6n. Tilos a
fogatosoknak szeszes italt fogyasztani,
ha j 6rmiiveikkel kozlekednek.

A lop6sok megel6z6se 6rdek6ben
sdtdted6s ut6n aj6nlatos a kapukat
bezdrni. Ne hagyjunk az udvaron kint
drtdkes tirgyakat, a lak6hdz ajtajlt j6l
zdrjttk be, de a kulcsot ne tegyrik a
kiisztib, vagy aszonyegald. Ajfin\atos az
r.rdvart djszakdra kivil|gitani, valamint
ajiinlatos hdz6rzij kutya tart6sa nagyobb
gazdas|gi udvaron. Kcitelezri az illlatok
bejegyzdse ds nyilv6ntart6sa, hogy lop6s
esetdn kcjnnyebb legyen ezek meg-
tal|lfma. Tilos a biciklit az izletek el6tt
feliigyelet, vagy zir n6lktil tartani.

Jo sin a
TRAKTORTULAJDONOSOKNAK

Febm6r vdgi til6s6n a helyi tan6cs
irjraelemezte a forgalomb6l kiirt trakto-
rok 6s ut6nfut6k helyzetet, amelynek
alapj|n fgy dcintott, hogy ebben az
6vben a fenti jrinntivek ut6n a tuiajdono-
soknak nem kell ad6t fizetniiik. A rdgi,
s6rga szinti t6bi6kat azonban kotelezik
fenyvis szave r 6 szhntlbldk:ra kics er6lni.

Mindezek ut6n a tan|cs ds a
polg6rmesteri hivatal elvhrja, hogy
sziiksdg esetdn az emlitett i6rrnilvek
gazd|i gepparkjukkal reszt vegyenek a
szery ezett krizcissdgi munk6kban.

Mncruorur
A Takar6k- ds Letdti penztdr karc-

falvi kirendelrsdgdndl egy irjabb takard-
kossdgi eszkozt vezettek be a termdsze-
tes- 6s jogi szemdlyek szdmdra, amely a
Privil6gium szSmlandven lett ismeretes.
Ennek keret6ben a kamatot a betett
dsszeg drtdkdnek fiiggvdnydben 6lla-
pitjrik meg. Egyben tdjlkoztattak, hogy a
kcizelg6 Hirsv6tra val6 tekintettel mds
hitelkedvezm6nyeket is alkalmaznak.



FELIITV.AS
Ism6telten felhivjuk a lak6ssSg figyel-

m6t, hogy a foly6vizek ment6n tilos a
szem6t t6rol6sa, annak vizbe dob6sa. Ftlleg
a Sz6kasz6 k<irtil lak6k tart6zkodjanak e
rossz szok6s gyakorl6s6t6l. A biintetds
kir6v6sa jelent6s 6sszegt6l foszthatja meg
az 6rintettet.

Kdrjiik azokat, akik m6g nem vittdk el
a szemetes dobozokat (60-70 csal6d), hogy
azokat siirg6sen vegy6k 6t a polg6rmesteri
hivataln6l.

Felsz6litjuk mindazon gazd6kat, akik
traktorral vagy szek6rrel rendelkeznek,
hogy s6ros-es6s id6ben ne kcizlekedjenek a
mezei utakon, mert majd a k6s6bbi javi-
t6sokat nern lehet megfelel6en elv6gezni.

T[dja-e hogy?

- teleptil6siinkctn 1016 hlztartbs koz;Jl
865 ig6nyelt ftit6st6mogat6st, ami a hSztar-
t6sok 85,13 szdzalek|t jelenti, vagyis
minden olyan hdztaft.6s, amelyben az egy
fdre jut6 havi nett6 jcivedelem nem 6ri el
az 500 lejt.

- az utcai vil5git6s programja este-
19,30 6r6t6l ljszaka 1 6rhig, reggel 5
6rilt6l 6 6rhig.

- a helyi tan6cs 6s polg5rmesteri hiva-
tal, a k6t kcizbirtokoss6g, valamint mag6n-
szern6lyek anyagi t6mogat5s6val 26 darab
vadonatirj fuv6shangszert v6s6roltak az
iskol6s gyermekek r6sz6re. A hangszereket
kiosztott6k, a csikszeredai N6pmfiv6szeti
Iskola tan6rai tanitj6k a gyerrnekeket, akik
h6rom dv utfn vizsg6zhatnak, diplom6t
szerezhetnek. Ez az 6v meg pr6baev, az
iskol6z6si kcilts6geket a sziil6k fizetik.

- Jen6falv6n a Borviz utc6ban Farkas
Zoltiln szewez6s6ben febru6r 3-6n 40-50
ember szedte ossze az utc6n l6vci sarat ds
traktorokkal, szekerekkel sz6llitott6k el a
helyszinr6l, jobb kciriilm6nyeket teremtve
a kcizleked6shez. M6s utcabeliek, falus-
t6rsak is p6ld6t vehetnek t6li.ik.

- a karcfalvi 6vod6sok sziilei februiir-
ban nagysikerii biilt rendeztek, ahol mint-
egy <itvenen vettek r6szt. Ez j6 alkalom
volt arra, hogy a sztil6k jobban megis-
merj6k egyrn6st 6s hathat6san r6szt v6llal-
janak az 6von6k 6ltal szervezett kcizciss6gi
munk6kban.

- Csikszered6b an ez 6v mdjus 5.-jtilius
15. kdz<itt a Csiki Sz6kely Mrizeumban
Munk6csy Mih6ly, hires magyar fest6-
nrriv6sz eredeti k6peinek egy r6sz6t 611itj6k
ki. E rendkivr,'rli, 6s Erddlyben egyedtil5ll6
esem6nyre aj6nlatos csoportos l6togatiist
szervezni feln6tteknek, iskol6soknak
egyar6nt.
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A N.lcv PTLLANAT

Rejtv6nytink vizszintes 20., fiigg6leges 1.6s
29. soraiban Friedrich Schi l ler (1795-1805),
a ndmet irodalom legnagyobb dr6mair6jrinak
egyik mriv6b6l id6ztink.

ViZSZINTES: 1. 6szintdn felt6r,
kinyilv6nit. 8. A sivatag hajSja. 12. K6nnyen
olvad6 6s dgri szerves anyaggal bevont (pl.

v6szon). 19. ..., tied, ttvd. 20. Az id6zet els6
sora. 23. Forg6rdsz! 24. A ndpv6ndorl6s
kor6ban 616 keleti germ6n ttirzs. 25. Hib6s
6ra teszi. 26. Szabadshgveszt6sre iteL 2'1.
F61ig-meddig. 28. Kitrd csavar. 30. Nem
hagy 6hemr. 31. Tasziths. 32. Nat ,,King". . .
amerikai zongorista, dnekes volt. 33. A
H6rom kishiny cimri dalj6t6k egyik kisldnya
(Mddi, HddD. 34. Magasabban ldv6 helyre
jut. 36. N6stdny pbrja.37. Rom6n fdrfin6v.
38. ... Ventura, francia filmszin6sz. 40.
Evszak. 41. Angol politikus (Cyrus). 43.
P6ros kond6r! 44. On vegyjele. 49. Nriv6ny
rdsze. 51. A k6pdnzek szigete a Csendes-
6ce6nban, Uj-Guine6t6l dszakra. 52.
Boldogs6got tiikrciz6 jelenet. 53. Yiz
lefoly6s6t akad6lyoz6 6pitm6ny. 54.
Hegycsrics. 56. Kitctltendd nyomtatv6ny. 59.
Elavult rirm6rt6k (:kb. 50 l). 60. Atl6tsz6
mrianyag. 62. J6d ds kripton vegyjele. 63.
Nemesg6z. 64. N6i f6szerep Heltai Jen6 Az
ezerkettedik ljszaka cimii mrivdben. 66.
Elemi szilicium. 67. Ugandai politikus, az
orsziig elnrike is volt (Milton Apollo).
Kilogramm 6s kelvin r<jv. 70. A vizszintes
33-as sorban szerepl<i opera szerzoje
(Henrik). 71. irorszhg honi neve. 72. Torctk

tiszti rang. 73. USA-beli hiriigynoksdg. 77.
Vele kezd6dik az 6bdcdt. 79. Kieg6szit. 80.
Fiatalon elhunyt kttltonk. (Arp6d, 1886-"y7

1928, Ldlektol l6lekig). 81. Nagy pusztitast

vdgez.
FUGG6LEGES: 1. Az idezet mfsodik
sora. 2. Nem tiltja. 3. I(ett6s behi. 4. Nincs
tov6bb. 5. Form6tlan, alaktalan. 6. Rdgi
sri lyegyseg. (:  1,75 dkg). 7. Ures lap! 8.
N6met v6ros a Mosel partj6n, a luxemburgi
hat6r krizel6ben. 9. Etelizesito. 10. Aratni
szeretne. I 1. Latin kritrisz6. Testr6sz. I 3. Bor
6talvei6. 14. Mrisorsug6rziis. i 5. Ismer6
azonos hangz6i. 16. Zenedarab! 17. Angol
zongoramiivdsz (John, 1937-). 18. Angol
orvos, ir6 (Samuel, 1812-1904). 21. N6i
gdlaruha jelzoje. 22. Romba dol. 29. Az
id6zet befejez6 rdsze.30. Nem kell tdbb. 3 l.

Szerb kisv6ros. 32. Amerikai kctlto (Gregory

Nunzio, 1930), magyarul megjelent
verseskri tete: Az uto1s6 gengszter. 35.
Versenyszakasz. 36. ivelt alakirvi gorbtilo.

37. Vasfoga van. 39. Ahhoz hasonl6. 41.

Erkrilcstan. 42. Ali baba rabl6inak szdma.l*
43. Fdrfin6v. 45. Kdzponti csillagunk. 46.

Krizelebb megy. 47. Szemdlydndl. 48. Zenei
h6rmas. 50. Id6sek. 55. Tanit6. 57. Gdndor
hajfiirt, tincs. 58. Rovidre nyirt keskeny
oldalszak611. 60. Idegen N6ra. 61. Biztat. 64.

Balti n6p. 65. Innival6. 66. Sk6t nemzeti

viselet. 68. Kislinyok jitdka. 70.
Sz6dsszetdtelekben el6tagk6nt 6letet jelcil.

7i. Angol zenekar volt. 72. ... melegsdged
(Ady). 7a. Korpa ktiz6 keveredett! 75.
Igekdpz6. 76. Rangjelz6. 78. N6met
himnemti szemdlyes n6vm6s.

CSATLOS JANOS

Karcfalvi - Csikjen6falvi kisirj s6g
Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete 6s Karcfalva Kcizsdg Onkonndnyzata

. Szerkeszt6sdg.'karcfalvi kultirrotthon, iflirs6gi iroda

A nyomdai munk6latok az Alutus Rt. nyornd6ban k6szt-ritek


