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NEMZETI DAL

Pet6fi Sindor:

seiket. valamint Petofi
Nemzeti dalt.
A Nernzeti Mirzeum eiotti tdren

Talpra magyar, hr a hazal
Itt az id6, most Yagy soha!
Rabok legyiink vagy szabadok?
E z a k€rd6s vAlasszatokl

A magyarok isten6re
a

mintegy tizezres tomeg el6tt Jokai
felolvasta a 72 pontot, felzendiilt a
Nemzeti dal,, majd egyiitt 6nekelt6k a
refrdnt: ,,Rabok tov6bb nem lesziink!"
Ezutdn a tomeg Bud6ra vonult, kiszabaditva T6ncsics Mih6lyt bortondb6l.
A m6rciusi ifiak annak a nem-

a tagSai, amelyik radik6lis
vfitozitst kcjvetelt. Tobbs6gtik a
hirszas 6vekben sziiletett 6s mind
zeddknek

Mint minden dvben, most is
megiinnepeljiik m6rcius 15-61, emlekezve az 1848-as forradalom rf3aua,
az 7848-49-es szabads6gharc hoseire.
A magyar tortdnelem e kdt esztendejdnek esemdnyei pdldakdpiil szolgfital< az elkovetkezl evekben

is

az

ifiirs6g szamara.

A m6rciusi ifiak

forradahni
hangulat6t nagyban befoly6solt6k a
p6rrzsr, pr|gat 6s b6csi megmozdu16sok, amelyeknek hatSs6ra m6rcius

polg6ri foglalkoz6st iiztek, irok, iUs6gfrok, valamint di6kok, egyetemist6k voltak. A forradalom elinditSsa, a
harcokban valo r6szvdtel erositette
ontudatukat, 6s meggyozod6ssel vallott6k egy fU dr-tekrend kialakit6shnak
sziiksegesseget. Mindez6rt a m6rciusi

ifiak egyik legfobb torekvese volt,
hogy a korm6nyt rdbirjik a forradalom
fegyveres onvddelmdnek megszervez6,sdre, mely torekvds kudarcba fulladt.
Eztttal nem t6riink ki r6szletesebben az 1848-49-es esemdnyekre, a

m6rciusi ifiaknak a forradalomban

Eskusziink,
Eskiisziink, hogy rabok tovlbb
Nem lesziink!
Rabok voltunk mostanlig,

Klrhozottak 6sapiink,
Kik szabadon 6ltek-haitak,
Szolgafoldben nem nyughatnak.

A magyarok

isten6re

Eskrisztink,

Esktisztink, hogy rabok tovAbb

Nem leszrink!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,

Kinek dragirbb rongy

6lete,

Mint a haza becsr.ilete.
A magyarok istenEre
Esktisztink,
Eskiisztink, hogy rabok tov6bb

Nem lesztink!
F6nyesebb a l6ncn6l a kard,

l.obban 6kesiti a kart,
Es mi m6gis lAncot hordtunk!
Ide veled, r6gi kardunk!
A magyarok isten6re
Eskr.iszunk,

Eskrisziink, hogy rabok tovlbb
Nem lesziink!

6s

szabads6gharcban

valo tov6bbi szerepl6sdre, hisz ismeretes, hogy a
forradalmat elfojtott6k. Annyrt azon-

A magyar n6v megint sz6p
M6lto ftgr nagy hir€hez;
Mit rikentek a szhzadok,

dalom gyorsftotta meg az akkori
esem6nyeket. A m6rciusi ifiak: Petofi

ban megjegyezhettink, hogy I 849-ben

A magyarok isten6re

Sdndor, Jokai M6r, Vasv6ri PAl, P6lfi

ritk6bban hallatt6k szavukat, tcibbsdge
szetszorodott a csatatereken. Kemdny

Eskiisztink, hogy rabok tovlbb
Nem lesziink!

Zsigmondot tdezve ,,Szuronyszegezve s forradalmi dalt dnekelve
mentek az 6gyuk eldbe..." igy halt

Hol sirjaink domborulnak,
Unoklink leborulnak,
Es lldo im1dsAg mellett

15-dn a fiatalok vezetdsdvel kitort a
pesti forradalom. Foleg a b6csi forra-

Albert 6s m6g sokan t6rsaik koziil

m6rcius 15-6n reggel, a Pilvax
khveh|zbol elindulva toborozt6k az
embereket, de fdleg a diSkokat,
egyetemistdl<at. Nem soldcal kdsobb a
tomeg, 6liikcin a m6rciusi ifiakkal
lefoglalt6k a Landerer-nyomd6t, ahol
12 pontban nyomtatt6k ki kovetele-

a mdrciusi ifiak mhr csak

mind

hosi haldlt Petofi S6ndor, Vasvdri P6l

lesz,

Lemossuk a gyalazatot!
Eskr.isziink,

Mondj6lk el szent neveinket.

6s a tobbiek.

A

E napon tisztelettel emldkezziink
ifiir hoseinkre!

Eskiisziink, hogy rabok tov1bb
Nem lesziink!

magyarok isten6re

Eskriszr.ink,

KozSEGUNK ELETEB6L
Ebben az evben is akad boven

mint ahogyan azt tettdk

kell

megerositsdk, egdszen a
alkalommal is.
palloig, majd innen a Szdkaszo
Megold6sra v6r a lcultrirotthon medrdhez vonulnak iLt ds ha
dett munk6latok tov6bbfolytatod- atrendezdse is. Felirjit6s6ra elkd- minden j61 megy oktoberig a
nak, de az ujabbak is komoly sziilt az elotanulm6ny, megvan a I(os6k hidjSig kell el6rlenek.
erofeszit6sek eld allitjak a koz- 100.000 lej onrdsz is,de ahrhnyzo
Erdeklodtiink a mt4egp6lya
sdgvezetoket 6s a lakoss6got egy- nagyobb osszeget phlyinat utjtn befed6sdr6l is, hiszen koztudott,
arhnt. Ezert a teljessdg igdnye kell elnyerni, amelynek kiir6sa hogy erre lailcin alap iil a tandcs
n6lktil szemrevdteleziink ndh6ny komolyabb odafigyeldst igdnyel. rendelkezlserc. Amint az eIolj6megold6sra v6r6 probldm6t.
A gfnv ezetel<r ol drdeklo d v e, a r6k mondott6k, irjabb kozbeszerAmint azt G6bor Tibor pol- polg6rmester optimista, sok a zesi ellftr6st kell kiirjanak, mivel
gdrmester elmondotta, a piac huza-vona koriilotte, mat harma- az eddig jelentkez6 cdg joval
fithelyezds6vel kapcsolatos mun- dikszor javitottfik, tgazitotthk a nagyobb osszegdrt lett volna
k6latok mhr atavaszon elkezdod- tervet. IJ gy v61i, el6bb-utobb hajlando elvdgezm a munk6hetnek a mrivel6ddsi h6z mogotti elkdsztil a vezetdk, csak legyen latokat, mint amennyi dsszeg erre
rdszen. A GOS-KAR tevdkeny- igdnylo re6. A beftzetett ossze- a cdlra rendelkezesre 6ll.
s6gdt is kiszdlesitik es \etszamht geket mindenkeppen figyelembe
Mozgalmas lesz ez az 6v tehirt,
emelik bty m6don, hogy mdg veszik a kivitel ezesnel. Vdlemd- csak gyozzil< elvf,gezni legal6bb
tobb ds szakmailag hozzhertobb nye szerint a Hargita Gdz Resz- azokat a munk6latokat, amelyekre
dolgokra is v6llalkozhassanak.
vdnyt6rsas6gon mulik a megl<ez- az osszeg a kozsdg rendelkezdsdre
m6s

tennival6 kozsdgiink tertiletdn,
hiszen az elmult 6vben megkez-

Kozs6gtink fej l6d6sdnek egyik
brzonyitel<a az is, hogy elk6szriltek a csatornhzhsr tervek,
amelyre 160.000 lelt fizettek ki,
de egyelore a kivitelezdsre nincs
penz, erre a kozponti alapb6l
vdrnak kiegdszitdst. Remdljiik 6s
elv6rjuk ebben is megv6lasztott
kdpviseloink segit6 szhnddkht,

dett munk6latok folytat6sa.
Az enyhe tdli idoj5r6s, ha a
mezogazdas6gnak nem is kedvezett,, lehetosd get brztositott az
Olt folyo partvddelmi munk6latainak folytatfsfra. Visszatdrtek
az 6v els6 napjaiban a munk6sok,

a

cdlgdpek,

a

6ll. A tobbire pedig remdljtik, hogy
vezet6ink mindent megtesznek 6s

megfeleloen kuf6rkodnak

az

anyagiak megteremtds derl.
Ndmeth SziJve,szter
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IsunnrcnnruNK AZ
EunoPAr Uxrover
Elozo lapsz6munkban, varyts az
elmirlt 6v vdg6n izelitot adtunk az
Europai Unioval kapcsolatos tudnival6krol, amelyek kozvetve, vagy
kozvetlentil kozs6gtink lakoss6g6t is

6rintik. Intezmenyrendszer6re akkor
nem t6rtiink ki r6szletesen, ez:fittal a
teljess6g igdnye n6lkLil igyeksztink
azt megtenni.

Ismeretes, hogy Rom6nia ez 6v
janu6r 7-tol az Eur6pai Uni6 teljes
jog., tagja lett. Ir6sunkkal nem titkolt
sz6nd6kunk, hogy leegyszenisitve,
drlhetobbd tegyrik 6s megkdnnyitsiik
az EU -v al kapcsolatos hrdnival6kat.
Az Eur6pai Unionak hat fo
intdzm6nye biztosftja mtikddeset: az

Enr6pai Parlament, az Evropat Tan6cs, az EurSpai Uni6 Thn6csa, az
Enr6pai Bizottsdg, ?z Eur6pai
Biros6g 6s a Sz6mvevoszdk, amelyeket sz6mos tigyndksdg, hivatal segit
munk6jukban.
Az Eur6pai Parlament

EU Parlantent

A

Parlamentnek h6rom

fo

szerepe

van:

1. Megosztja a

t6rv6nyhoz6i

hatalmat a Tan6ccsal 6s ez

az

eggyuttd6ntds egyenl6 alapra helyezi
a kdt int6zm6nyt, s az fgy keletkezett

tdrvdnyek a Parlament 6s a Tan6cs
kozos torvdnyei. Tdbb m6s javaslat

EIJ tntezmenyeinek konAz EU kozvetlenul v|Iasztott
zultiini
kell
a Parlamenttel, s beletorv6nyhozS testiilete, amelynek kdpvisel6it kozvetlentil az unros 6llampolg6rok, ot dvenk 6nt v filaszd 6k meg.
A Parlament kdpviselSi nem nemzeti

frakci6kban, hanem eur6pai szintii

politikai csoportokban rilnek

ossze,

amelyek az EU tagfilIamaiban mtikddo fontosabb politikai pdrtokat kdpvi-

selik. Ezert sziiksdges, hogy az
RMDSZ is jelolteket 611itson, akik
majd megvflaszt6suk esetdn Rom6nia lakossdgdt es annak keret6n beltil
az itt 610 magyarsfg drdekeit is
kdpviselhetik. Kozsdgrinkben a nem169 lezajlott al6ir6sgyrijt6s is ezt a
cdlt szolg6lta.

A Parlament havi plen6ris tildseit,
amelyeken minden kdpvisel6 megjelenik, Strasbourgban (Franc taorszhg),
a Parlament szdkhelydn tartjak. A

parlamenti bizotts6gi til6seket 6s

a

tov6bbi plendris iildseket Brtisszelben
(Belgium) tartj6k, mig a F5titk6rs6g
kozpontja Luxembourg.

- Brtisszel
nek. Vegtil, de nern utols6 sorban,

a

Parlarnent kdsziti elo minden EUcsircs (az Europai Tanfcs) szfimfra a
sziiks6ges inform6ciokat.

3. Megosztott hatalmat gyakorol
a Tan6ccsal az EU kolts6gvetdse f616tt, kdzosen hatirozva meg annak
szdmadatait.

A Parlament Koltsdgve-

eset6n az

tdsi Bizotts6ga ellenorzi a koltsdgvet6si kiaddsokat, s minden evben a

egyezdse szriksdges sz6mos politikai
6s adminisztrativ donteshez is.

Parlament dont am6l, hogy ellbgadja-e
a Bizotts6g elozo evi zhrszttmaddsirt.
Roviden ennyit azEvropai Parlament mrikodds6rol, a kovetkezo lapsz6munkban ket m6sik intdzmdny, az

2. Demokratikus feliigyeletet
gyakorol azF-rJ rntezmenyei folott, 6s
rdszben a Bizotts6g folott. A Parlament rendszeresen megvizsgiija ds
feltigyeli a Bizottsdg 6s a Tan6cs
munk6j6t, a kdpviselSk irdsbeli 6s
sz6beli kdrddseket tesznek fel e kdt
rntezmeny tagjainak, vagy elnokeik-

Eur6pai Tandcs es az Eur6pai IJni6
Tan6csa miikod6sdt 6s tevdkenysdgdt

rnutaduk bc.
Osszeiillftotta: N. Sz.
F ords : Eurdpai Dokumenttici1
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Szezon6lis jellegri megbetegeddsekrol

Az EUV (Egdszs6gtigyi Viligszerverneghat6rozasa szerint gyogy-

zet)

szernek tekinttink minden olyan 6sv6nyi,
szerves, n6vdnyi, vagy 6llati eredetti

term6ket, rnelyet

a betegs6g gy6gyi-

thsfxa, megel6zds ere hasznalunk.

A kill6nbdz6

termdkek k6zott nem

lehet dles hatirthfiznt, hiszen ugyanaz a
termek lehet 6lehniszer, gy6gyszer,
esetleg mdreg, a fogyasztott mennyis6g
ftiggvdnyeben. A konyhas6r6l tudjuk,
hogy a mindennapi eletben dtelek izesit6s6re haszn6ljuk. A gy6gyaszatban a

fiziol6gi6s oldatok k6szitds6re, teh6t
gy6gyszerkdnt, de nagyobb mennyis6gben hasznfllva a szervezetet k6rositja.

Ma, amikor hajlarnosak vagyunk az
ongy6gyszereldsre nagyon fontos, hogy

ezeknek tudat6ban cselekedjiink. Semmikdppen ne kezeljiik magunkat antibio-

tikumokkal, panaszainkkal forduljunk
csal6di orvosunkhoz. Nagyon rosszat
cselekszenek azok is, akik saj6t panaszalkat a szomszd d fital szedett gyogyszerrel pr6b6lj6k enyhiteni. Ne rakthrozzunk otthonunkban mindenf6le megmaradt gy6gyszert, mert ha van, akkor
k6nnyebben hozzanyirlunk, 6s elhanyagoljuk betegsdgtinket. A gy6gyszert6rban tal6lhat6 gy6gyszerek kcizott
tal6lunk receptkdteles, 6s recept n6lktil

megv6s6rolhat6akat. Elobbieket csak
orvosi utasft6sra hasznfihatjuk, mig az
trt6bbiak esetdben habhr ez nem sziiks6ges, mdgis j6 kikerni a gy6gyszerdsz
vdl emdny et, tanacsftt.

Milyen

gy ogy szereket tartsunk hdzi-

patik6nkban? Els6sorban lfzcslllapitot
feln6ttnek, gyereknek val6t egyar6nt.
KOtszereket: f6slit, steril gezlapokat,
sebragaszt6t, sebkezeleshez lernos6 folyadekot, fertdtlenitS ken6csot. F6jda-

van sz6, amelyek foleg a kdt sz6lsosdges
koroszt6lyt, az id6seket 6s a gyermekeket
6rinti leggyakrabban. Gyrijton6ven fels6

az

influenza elleni vddoolt6st, amely nem nyirjt
teljes v6dettsdget. A Iakoss6g csak bizonyos
r6,sze olt6dik be (korl6tozott mennyisdg,

viszonylag dr6ga) ds ezdrt nem oldja meg

csal6d, ahova tartozik az influenza virusa is

teljesen a probldm6t. Vizsgdlatokat vdgeznek

/mixovirus influenzal.
Az id6sebb koroszt6lyt tekintve ezek a
megbetegeddsek fogdkony talajra tal6lnak,
mivel a szervezet immun vddekezdse kisebb,
a tel folyam6n a szervezet vitamin ds
ologoelem tartal6ka lecsdkken. Ugyanakkor
ezen koroszt6lyn6l fellelhet6k bizonyos

kr6nikus elv5ltoz6sok, betegsdgek, mint
horghurut, h6rgo tigolat, sziveldgtelensdg,
cukorbetegsdg

stb., amelyek szintdn

favorizhlo tenyezokdnt szerepelnek.Ezen
megbetegeddsek kcizds jellemzdje, hogy
enyhe meghiildses ti.rnetekkel jelentkeznek,

mint borzongds, fejf6j6s, orrfoly6s, esetleg
izom 6s iznlefi panaszok, szhrazkdhlgds.A
kdsobbiekben a panaszok fokoz6dnak, a16z
is megjelenik, kezel6s ndlkiil amhr megldvo
kr6nikus betegsdgek dekompensz|l6dnak,

az olaszorszagi pescariai egyetemen a
kolosztrum kivonat hatdkonysilg6t illetoen az
influenzaszerti megbetegeddsek megelozdsdben, mivel fokozzhk az immunrendszer
vddekezds6t a k6rokoz6kkal szemben.
Antibakteri6lis 6s antivirdlis hat6sokban
fontos szerepet j6tszik a kolosztmm kivonatban ldvo lactoferrin-enzim. A szervezettinkben felhalmoz6dott mergezo anyagokat

mossuk

ki friss gytimolcsdk

ds zcildsegek

fogyaszt6s6val. Foleg olyan vitamintartalmir
dteleket fogyasszunk, amelyek baktdriumcilo
hat6ssal rendelkeznek, mint a hagyma,
fokhagyma. I(eriiljtik az utazhstj a nagy
tdmeget, kertiljiik a sztresszet ds probdljunk

meg min6l tdbbet aludni. Ne nyirljunk
azonnal antibiotikumhoz,

ha a

tiinetek

sirlyosak fordu lj unk azonnal orvo shoz.

sirlyosabbf v6lnak, ami foltdtlen orvosi

Dr

beavatkozilst igdnyel.

Waczel

Attila, csaliidorvos

Tevass zAL GyAKRABBAN ELoFoRDULo cyERMEKBETEGSEGEK ES AZOK MEGET-OZt'iSP. CSECSEVTOT< ESETEBEN

A

tavasz bekoszcjntdsdvel egyiitt sok
is megjelenik, ami el6g
nehez gondok eld 6llitja a csalfdorvosokat es
a sziiloket egyartnt. Az emlitett id6szak leggyakoribb betegsdgei a fertozo ldgriti beteg-

Mindkdt esetben a fertozes a levego irtjdn
terjed ti.isszent6ssel, kohogdssel, ny6lcseppekkel. Ut6na jelentkeznek a tiinetek: orrdngul6s, tiisszent6s, kdhdgds, lttzas tilapot,
torok- 6s fejf6j6s, amelyek |ltaltban 2-4

sdgek, de egyben a gyermekkor leggyakoribb

napot tartanak, de ha az fillapot sirlyosodik,
javasolt az orvosi konzult6ci6.
Gy6gyszeres kezeldst csak az orvos elcjirbsira szabad adni. A gyermek lSzas beteged6sdnek jeldndl aj6nlatos az 6gybafekvds,
sok- 6s b6 folyaddkfogyaszt6s, valamint a
kdnnyti hidrat6lo 6s vitamindirs etelek

fertozo betegsdg

betegsdgeit foglalja mag6ba. Ennek oka
egyrd,szt azok fertozd jellege 6s a k6rokoz6k
sokfdlesdge, m6srdszt a gyermekek fokozott

lama, hogy szervezetiik ritk6n lokalizilja
az injekci6t egyetlen szervre. Ezdrt ink6bb
6ltal6nos reakci6val v6laszol a szervezet,
amidrt helyesebb a betegsdg tlinetcsoport-

haj

jair6l beszdlni.

betegsegben szenvedS betegeknek sztiksdges tartalekolnl az orvos 6ltal felfrt
havi gy6gyszer mennyisdget. Itt emlitem
meg a sziv-drrendszer, cukorbetegsdg,
pszihds betegek stb. gy6gyszereit.
Befejez6sril szeretndm felhivni mindenkinek a figyehndt arra, hogy az eldo-

zottan drvdnyes az ujsznlottekre, akik mdg a
96ltal6nosabb felso I dgirti betegs6gtiinette l,
a kohcigdssel sem kdpesek reagdlni.
A l6girti betegs6gek k6t csoportj6t kiilonboztedtik meg. igy vannak felsS 6s als6
ldguti betegs6gek.
A fels6 ldgriti betegs6gekhez tafiozik az

A

fenti meg6llapit6s foko-

le

orr-garat gyullad6s, az orr ds melldkiiregek

bott gyogyszer is szennyezi a k6rnye-

g1'Lrllad6sa.

zettinket. Ezert sztikseges lenne nSlunk
is bevezetni, hogy a lejhrt, elrornlott

taftozik

Dr. Zdgoni Elentdr

mod. Elolj6roban meg kell emlitsiik

ldgirti megbetegeddseknek nevezzik, 6s
kozcis von6suk,hogy virusok okozzftk,
leggyakrabban az irgynevezett, mixovims-

lorncsillapit6t, esetleg gorcsold6t. Idtilt

gy6gyszereket a gy6gyszert6rak fogadjdk
el, gyirjtsdk 6ssze, ds adjrlk 6t az erre szakosodott cegnek, arnely az eloirhsoknak
megfelelSen megsemmisiti.

Azdrt, hogy mindezt elkertiljiik, tudnunk
kell a megelozdsrol, ami jelenleg a legolcs6bb

a

Az als6 ldgirti betegs6gekhez

g6ge- ds hdrg6k gyullad6sa,

a

hdrghumt ds a ttidogyullad6sok.

A ldgirti

betegsdgek eredete vimsos, de
bakteri6lis, amelyek egy egdsz sor

lehet
betegsdget foglalnak magukba, igy a
legkdnnyebb 6s leggyakoribb formiitol
egdszen a ttidogyullad6s sirlyos formfj6ig is.

hasznhlata, mint pl. tea, gyiimdlcslevek,
zdldsdglevesek, komp6tok, tej, joghurt. A
hirsok koztil javallott a majors6g- ds halhirs.
A betegsdg megel6zdsdnek egyik
legfontosabb mozzanata, hogy a gyermeket

el kell ktiloniteni a

krizoss6gt6l, 6voddba,

iskol6ba, ne engedjiik. A mdg egdszsdges
gyermekek kertiljdk a beteg gyermek t6rsas5g6t, a tomegnyilvdnul6sokat 6s tart6zkod-

janak sokat a szabadlevegon. T6pl6ldkuk
legyen v6ltozatos 6s vitamindirs.
A csecsemokndl javasolt az anyatejes

thpl6l6s, mert az anyatej tartalmazza
cisszes sztiksdges t6panyagot

r6sz6re, ugyanakkor

a

az

csecsem6

az anyatejben

ldvo

immunanyagok vddettsdget nyirjtnak

a

fertozo betegs6gekkel szemben.
Dr: Sziisz Ilona ffilia, csalidorvos

I{tcvnotrt GOI{DOLATOK
,,A szemdlyes skerek muland6k,
atni val6ban sziimft, az a szeretet!"
Erre emlekeztette XVI. Benedek

pdpa

a

hamvaz6szerdai 6ltal6nos
kihallgatSs rdsztvevoit, melyen tobb
szdz olasz iskol6sgyerek is jelen volt.
,,Kedves fiatalok, irgy fogadj6tok
el ezt a felhiv6st, mintha Krisztr"rs
szemdlyesen sz6lna hozzStok Ha
htis6ggel jarjhtok a nagybojt
dldozatos fitjdt, akkor r6dobbentek,
hogy mennyi vesz6ly fenyegeti
manaps6g a lelkidletet, ds b6tors6got
merftetek ahhoz, hogy drommel
teij esits6tek kereszt6ny hivat6sotokat.

Mellettetek lesz M6ria, a rem6nysdg
Edesanyja, aki anyai gyong6dsdggel

kis6r el benneteket a Hirsv6thoz
vezeto negyven nap sor6n. Az 6
segits6g6vel bensotokben megrrjulva

iinnepelhetitek a nagy htisv6ti miszt6riumot, az iidvoss69 kdzponti
esem6nydt 6s Isten irgalmas szeretetdnek magaszto s kinyil atkoztatasat."
A Szentatya vdgrrl eredm6nyes
nagybojtot kiv6nt a gyennekeknek.

Milyen nagyszeni 6s idSszeni
felsz6lit6s, amit drdemes fontol6ra
venni! Sikerorient6lt vildgunkban,
amikor a rekldmok, filmek, kibesz6lo
mrisorok csak az 6nzo kiteljesed6sre,
az eryeni sikene buzditjSk hallgatos6gukat, e gy felki6lt6 je 1: nezz

A

szembe azzal, hogy szitmodra mi a
fontosabb! A nagybdjti idd kiv6loan
alkalmas ennek ritgondol6s6ra!
A Nagybojt kezdetben a keresztel6sre va16 felkdsnil6si ido volt A

gyermekkeresztel6sek 51ta15noss6
vfilsa utfn a Nagybojt StaIaIsIt a
btinb6nat tart6s ds a bojt6l6s idej6v6.

Az 6skereszt6nyekn6l csak k6tna-

pos volt a bdjt: nagyp6nteken

ds

nagyszombaton. K6s6bbb kib6viter
tel< azt az eg6,sz nagyh6tre. Az els6
egyetemes zsinat Q.{iceai Zsrnat, 325 ben) m6r 40 napos bdjtrSl beszdl, ami
csak 36 napos volt, mert a nagybojt 6

HATLGATAS ERTEKE

,,Uram, iillits sziijant el6 6rsdget, 6s ajkant
kaprydhoz rcndelj vddelntet" (Zsolt 140, 3)

Ahallgaths szelidsdg,
amikor nem sz6ls z, ha bantanak,
arnikor nem keresed a magad tgazat,
amikor hagyod, hogy Isten
vedelmezzen tdged,

ahallgatils szelids6g.
Ahallgatirs irgalom,
amikor nem feded fel testv6reid hib6it,
amikor kdszsdgesen megbo cs|tasz
an6lktil, hogy a tdrtdnteket
felemlegetndd,

arnikor nem itdlsz, hanern irn6dkozol,
ahallgatils irgalorn.

h6tig tartott, mert vas6rnap nincs A hallgat6s tiirelem,
bojtolds. Ezeft a VII. szhzadban a amikor zrigol6d6s n61kti1
hirsv6ti k6sz6lod6s kezdet6t nagybojt
els6 vasdmapja el5tti szerdfira tett6k,

amely Hamvaz6szerda ndven v6lt
ismerttd. Ezen a napon az elozo ev
Vir6gvas

frnapj|n szentelt

barka

(pimp6) el6get6s6b61 szhr-rnaz5 harnuval jeloli meg a pap a hivek hom1ok6t. A hamvazils eredetileg csak
nyilv6nos brindsoknek szol6 szertar-

t6s volt, akik nem vehettek r6,szt a
litLrrgi6n, vezekldsiik jelekdnt brinb6nati nrh6t oltottek hamvat sz6rtak a
fejtikre. A X. szSzadban megsztint ez
a nyilv6nos brinb6nattarlSs, akkor lett

6ltal6nos minden hiv6 szSmfra

a

hamvazkod6s.
A hirsvdt el5tti bdjt az elso id6ben

rendkiv0l szigoru volt: tart6zkodtak a
zsfros 6s a hirsos dtelekt6l, ktilon
ed6nyben olajjal vary vajjal foztek.
Sok6ig tejet 6s toj6sos 6teleket sem
fogyasztottak, napj itban csak egyszer
6tkeztek. Elterjedt bojti dtelek voltak
a korp6b6l kdsziilt savanyir
cibereleves, tejleves, paszulyleves,
tesztaetelek, s6s vizben fott paszuly,
olajos kSposzta, fozellkek, aszalt
gyiimcilcsok, toj6s- 6s hal6telek.
A XIV. szdzadtol kezd6d5en
sokat enyhrilt a bojti fegyelem. A bdjt
napjainkban nem csupfn az etkezesi
szok6s ainkban kellene megmu tatkozzdk, hanem a hangsirly az dnkdnt
v6llalt lemonddson, a szabad elhat6-

roz6sb6l vitllalt tobblet imSds6gban,
j6cselekedetben kellene form6t oltson,
az onmegtagad6 hallgat6sban...

fogadod a szenved6st,
amikor nem keresel ernberi vrgaszt,
amikor nem agg6dsz, hanem

tiirehnesen v6rod,
hogy ,,a mag" kicsirhzzek,

ahallgaths tiirelern.
Ahallgaths al6zat,
amikor nincs versengds,
amikor bel6tod, hogy a m6sik jobb

niiad,
amikor hagyod, hogy testvdreid
kibontakozzanak,
novekedj enek, 6s erlel<idjenek,
amikor cirvendezve mindent
elhagysz az tJrert,
amikor cselekedeteidet fdlredrtik,
amikor m6soknak hagyod a
v

iilalko zits d i c s 6 s 6 96 t,

a hallgatds

alizaL

A hallgat6s hit,
arnikor nyugodtan varsz, mert tudod,
hogy azUr fog cselekedni,
arnikor lemondasz a vil6gr61,
hogy azLlrrallehess,
amikor nern tcir6dsz azzal,
hogy megdrtsenek t6ged,
rnert elegendo neked

hogy azUr megdrt,
a hallgat6s hit.

A hallgat6s im6dat,
amikor 6tkarolod a keresztet,
andlktil, hogy megkdrde zned'.
,,Midrt?"
ahallgatfts irn6dat.
,,J6zus hallgatott" (Mt 26, 63)
Kalkuttai Terdz anya
Az oldalt dsszedll[totta:
Kelemen Erz.sdbet

FrrunoRGATAs rozBEN

n,'

H,tncITAN

A n-rddi6n kereszti.il drtestilhetttink,
hogy nemr6giben a 38. Magyar Filmszern-

a forgatokonyvet, tetszett a rendezo elk6pzel6se 6s
nyomban belementem a j6t6kba, elv6llaltam a nekem szdnt szerepet. Aztdn jott
nem ismertern. Elolvastam

l6n Karnondi Zolt|n rendezo ,,Dolina"
cim[i filmjdt, arnelynek nagy rdszet
ezelott k6t 6vvel Hargitaftird6n forgattak a legobb lftv6nyfihnnek j6ro dijjal jutalrnazthk a zsiiritagok.
Kozsdgiinkb6l, de f6leg Jen6falv6rol
(ds D6nfa1v6r6l is) sokan drintettek e film
kapcs6n, hisz statisztak6nt vettiink rdszt a
forgat6son. Akkoriban ,,Az 6rsek l6togat6sa" cimen ismerkedtiink a cselekm6nynyel, 6s mint kozvetlen 16sztvev6k, bens6s6ges bar6ts6g alakult ki a rendez6vel 6s
seg6drendezorveT, a szin6szekkel 6s a
tobbi szerepl6vel.

a szerzodeskotds ds a
szern6lyes ismeretsdg.

rninden magftol,

Moln{r Pirosha:
R6szletesen 6tn6zter-n a forgatokonyvet, tetszett a film t6makore, amelyben egy
rem6nytelen vdroska, - Bogdanski Dolina
lakossig6nak nyomorirs69os, szcnved6-

sekkel tele 6s Slland6 veszelyt jelento
6let6t mutada be. I(tilonben a rnag6ndletemben nem szeretem a filmben rnegje-

Molniir Piroska
vdlasszak, mert ez utobbi is vonz6 volt

lenit6 durva viselkeddseket, az

irgynevezett hat6s6gok rdsz6r5l, a lokdosod6st, a

szdmomra. F.zert rnindkettot kitanr"rltanr,

zajt, amelyben j6tszanorn kellett, de

de v6giil a szineszi p61y6n6l maradtam.

filnrszerep az egeszen m6s, amelyet vallalni kell, n"r6g akkor is, ha az 6ldozatokkal
jAr. Az a szerep, amelyet itt elj6tszom,

Molnir Piroska:

A

Br"rdapesti Nemzeti Szinh6z tagja
vagyok, de ni6shol is j6tszorn. Gyakran
hivnak meg krilfoldi rendezok, de id6kozben az opcrett vil6g6ban is feltal6lom
magam at.

F i hnszerepet j

a Csinibaba,

6tszottan-r

n6h6ny filmbeli,,kiv6lts690snak" sz6l,
lriszen ok azok, akik a kopott ernberi
kornyezetben is tal6lnak maguknak val6
sz6rakoz6si lehetosdget. Pozitivan vdlaszoltam teh6t a felkdrdsre.

p 6l d6r-rl

III. Richard, Gyongyik6m,

a

dr|ga gyerrnek cimii filmekben. Most
k6szril Szab6 Istvdn rendez6sdben M6ricz

Sikenilt-e risszehangolni

Zsign'rond:,,Rokonok" cimfi regdny6nek

a tcibbi

szin1sszeJ,

statisztiikkal?

Ariano Giovanni:

Mennytre isntefilk a foryat6konyvet

A film forgat6s6nak v6g6n alkalmr"rnk
volt lapunk 16sz6re interjrht k6sziteni

ds

irjsSgLrnkban val6 lekozl6se elmaradt.

a forcndezdnek, antikor felkdrte rinciket a
filmben val6 szerepl1sre ?
Adriano Giovanni:
Egy tigynoks6gen kereszttil kerestek
meg, a rendezrit akkor mdg szem6lyesen

Adriano Giovanni olasz szindsz * foszerepl6vel 6s Moln6r Pirosk6val, a budapesti
Nemzeti Szinhhz mriv6szn6j6vel. Sajnos,
akkor objektiv okok miatt az interjri

nti klsztette arra, hogy igent ntondjanak

Az osszehangolfsr6l a rendez6 6s
mr-rnkatfrsai gondoskodtak. A tobbi szin6sszel term6szetesen tolm6cs segits6g6vel 6rlekezttink. A magyar ajkir szin6szek-

kel ds statisztfkkal

Nos, itt az ideje a mulaszt6st p6tolni,

hogy a fihn vetit6se el6tt valamennyire

e kdt szin6sszel. Ezt
ann6l is ink6bb sztiksdgesnek tartjuk, mert
az akkori ig6ret szerint most m6:r bfrrnikor
v6rhatjuk a film kozs6grinkben val6 bemumegismerkedjirnk

tat6s6t.

Kovetkezz6k teh6t az interj[r:

Nagy riront szdntunkra, hogy

a

lilrnforgatils idejdn egytitt dolgozhattunk
cinrikkel 6s szent1lyes isnteretsdget kdtdt-

ttink Kdrjtik, mondjanak ndhiiny sz6t

cin-

magukr6l!

Adriano Giovanni:
R6rnSban szr.ilettem 6s ott is 6lek mfr
34 eve.l(ora iljris5gomt6l a fihnek vl16g6ban dolgozok, 18 6ves koromt6l napjainkig. Kozben kozel 10 6vig opera6nekesk6nt
is fell6ptem, de jobban vonzott a filmvil69.

TObb angol, amerikai, olasz filrrben
j6tszottam. Eloszor sokat gondolkoztam,

hogy szindszi, vagy rendez6i piilyitt

S tati sztdk

nt unkdj ukat

a csikjenSt'hlvi, karcfalvi, cslkdtinfalvi 6s szentegyhiizi

megfihnesit6se, amelyben Kati n6ni
szerep6t jStszorn el. (Sz. m: Gondoljuk a
fihn eddig elk6sztilt.)

Addano Giovanni

a

egy csopoftj a

nehezebb

volt

.folytatds tt 7.

oldslon \/

a

,7
T

.folytatds u 6. oldalrril
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dolgom, a romfnokkal konnyebben meg6r-

tettiik egymdst, mert az olasz 6s a rom6n

nyelv hasonlitanak egym6sra. Norbival
kezzel-l|lsbal drtekezttink, szimpatikus
fiirnak bizonyr"rlt, szinte val6di szindsznek
6rezIe mag6t kozottrink.

Ezekben a napokban javtrban folynak
kdzsdgtinkben a 40. es az 50. dves koroszt6lyok dvfordul6s esemdnyeinek el6kdsztiletei.

A

kort6rsak dletdben egy fordul6pontot

jelent az esemdny, hisz ez alkalommal

Molnfr Piroska:
SzindsztSrsaim kcizcitt voltak hazaiak,
marosv6s6rhelyiek, gyergy6szentmikl6-

besz6molhatnak egym6snak az eddig eldrt

siak, csikiak, akikkel konnyen rnegdrtettiik
egym6st. A bukarestiekkel 6s olaszokkal
nehezebben, de a fihn sikerd6rt igyekez-

sdgeirol. Ugyanakkor a jdvobe vetett hittel,
erejiikhciz kdpest pr6b6lj6k megval6sitani
mindazokat, amelyekre mdg lehetosdg

eredmdnyekrol,

az eltelt idoszak

neh6,z-

tiink rnindannyian egy kis er6feszitdst ad6dik.
A negyvendvesek nagyobb optimiztenni. A statisztSkkal el6g j61 rnegvoltarn,
tobb jelenetben szerepeltiink egyiitt. mussal ndzhetnek a jov6be, hisz nekik mdg
I(tilonben a forendezS e16g szigorir volt mindig van alkalmuk bizonyitani, feladarnindannyiunkl<al, tobbsz6r megisn'rdtel-

taikat lratikonyabban elvegezni. Ebben

tette azt a r6,szt, amelyik nem tetszett neki.

korban mdg van ambici6, 6s akik csak tehetik

statisztdk koztil a szentegyh6zi Norbi
nevti fiircskdval forgattunk tobbet, igy vele
kotottern kozelebbi ismerets6get. A felv6telek kozotti sztinetekben is j6l elbesz6lgetttink egyrn6ssal. Gondolom, neki is
6lmdny marad e filmben val6 szerepl6se.

mindent elkcjvetnek, hogy gyermekeiknek

A

n61ukn61 is

a

jobb kortilmdnyeket teremtsenek.

A 40 dvesek sztiletdsi

idoszaka

j6l

ismert,

oket a ,,dekretes" gyermekeknek titul6lt6k.
Akkor 6ltal6ban mindeniitt az orsz6,gban, s
igy a Szdkelyfolddn is tobb gyermek jdtt a

B6cs Veronika, Bdlint Piroska, Brilint Vilma,
Bir6 J. Gizella, Bir6 S6ndor, Bir6 V. Gizella,
Bodor S6ndor, Both L6szl6, Bore Terez,
Er6ss Antal, Falkas Agoston, Gego Margit,
Gidr6 Gizella, Gyenge Csilla, Gyenge Irdn,
Gyenge lrdn, Gydrgy Ddnes, Gyorgy Jeno,
Jdnos Ilona, Jdrd Anna, Jerd Ddnes, I(arda
M6ria, Kat6 Eva-M6ria, Kopacz Mel6nia,

Kosza Emma, Kosza Istv6n (+), Kosza
M6ria, I(osza Vilmos (+), Kozma Agoston,
Kozma Emma, Luk6cs Erzsdbet, Mihdly
Ferenc, Mikl6s Mdrta, Mikl6s Otilia (+),

Oltein Ddnes, Pdter M6rton,

Salamon

Annamdria, Szab6 Anna, Szab6 Mdty6s,
Sz6sz Terez, Szdkely l(atalin, Szekeres
Ilona, Szentes J6nos, Szocs Ferenc, Szocs
K6roly, Vizi Anna, Zs6k J6zsef.
1967 -ben sztilettek:

Ambms Szilveszter, Antal Ern6, Antal
Tibor, Bal6zs Ildik6, Bal6zs Jol6n, Bdlint
Bdla (+), B6lint Lhszlo, Bdlint Magdolna,
Babos Erzsdbet, Bartalis M6ria, Bartalis

bizonyitja jobban, mint az a tdny, hogy
kozsdgiinkben 1961-ben tdbb mint 60

Olga, Bir6 Anna, Bir6 Elem6r, Bir6 Ilona
Lenke, Bir6 Piroska, Bir6 Tibor, Bojte Ilona,
Both Hajnal, Both Ilona, Both L6szl6, Botl-r
Trinde, Csatl6s Etelka, Eross Eva, Eross F.
Ilona, Eross A. Ilona, Farkas Anna, Farkas
Edit, Farkas Erno, Farkas Magdolna, Farkas
Veronika, Ferencz Piroska, Gdbor Gyorgy
(+), G6bor Jdnos, Gdbol Tibor, Gego Etelka,

gyermek sztiletett, az elmirlt dvben pedig alig
20 gyermek . Ezek a sz6mok figyelmeztetnek

Gego M6ria, Geg6 M6ria, Gidr'6 Gdbor,
Gidr6 Zoltln, Hajdu Gabriella, Imre Aranka,

Csikszerediban, egy sz6llod6ban laktam,

ana,hogy teleptildstinkon egyre csokken

lehet6s6gern volt a vdrosban is
koriiln6zni. Arra is gondoltam, hogy lak6st
v6s6roljak a kdrny6ken, amir6l v6giil is
lemondtam. A filmez6s szinhelye nem volt

I(6lm6n Zakarils, Karcla Eva, Karda Ibolya,

sztiletdsek szdma. Ezert a fiatal h6zasokat
biztatjuk, hogy a nehdzsdgek ellendre is, mint

vil6gra.

Voltak-e mtis alkalotnmal is
viddktinkdn? Hogyan tetszik a csiki tdi,
liileg a lilntezds szfnhelydlil kiviilasztott
Haryita hegyvonulata?
Adriano Giovanni:
A Hargitaftird6-i forgat6s el6tt
kir6ndLrltatn egy keveset a korny6ken, de
k6s6bb nenr sok idSm

volt asz6rakoztsra.

igy

l6tv6nyos, azonban a korny6ke csoddlatos.
A feny6erd6k, a Hargita hegyvonulata

mindig megmarad eml6kezetemben.
Molnfr Piroska:
Nyolc, kilenc 6vvel ezelott jfrtam
Sepsiszentgyorgyon, ahol Tornpa G6bor
kolozsvdri rendez6, I(fnai v6delem cimir

Es

j6

hogy jottek, hisz ndlkiiltik mdg

kevesebben voln6nk, mert

a

statisztik6k

ndpessdgtink, s ennek keretdn beliil viddktrnk
lakoss6g6nak csdkkendsdt jelzik. Ezt mi sem

elodeik, sztileik, nagyszi.ileik v6llalj6k

a

a

gyermekdld6st, hisz ndlkiiliik tires a hiz, az
udvar, az utca kortilcittiik.
Az citvendvesek h6za tdjtrn is erosen
mozgol6dnak. Ok mdr kevesebbet
tervezgetnek, l.risz ezidLig aki csak tehette,
terveit megval6sitotta ds m6r tirl van azon,
hogy komolyabb v6llalkoz6sba kezdjen.

Oket jobban megviselte az dlet,

ndha
betegsdggel kiizdottek, egyesek szeretteiket
veszitettdk el, vagy dppen a kort6rsak kciztil

filmj6ben jitszottam. Akkor egy h6tig
voltam ott, rnost hat hdtig tart6zkodtarn
Csikban. Volt teh6t alkalmam szetnlzni titvozott el valaki az eletbol.
Csikszereddban 6s kdrny6k6n. Annak
Mindezeket a nehezsdgeket egy r6vid
idore j61 esik feledni, egym6ssal elbeszdlellen6re, hogy Hargitaftird6n a filmv6ros
szinhelye holdbeli t|jra eml6keztet, a getni, hisz vannak, aklk az dlet folyam6n
Hargita hegyvonulata 6s fenyvesei kiilonos
dhndnyt nyirjtanak sz6momra. Nem hi6ba
virgynak vissza az innen elszfirmazottak.
Mit tizennek olvasdinknak?

Szeretettel tidvozlom

a

Sz6kasz6

minden olvas6j6t! - Adriano Giovanni
Szeretettel Lidvozlok minden sz6kely

embert. Moln6r

Piroska

m6slrova keriiltek, irgymond elszdrmaztak
hazulr6l. A kozelgo kort6rstal6lkoz6 alkalm6b6l minden tinnepeltnek tov6bbi
sdget kiv6nunk.

egesz-

Az al6bbiakban kdzoljiik mindazok
neveit, akik kozsdgtinkben e kdt korosztiiyltoz tartoznak.
1957-ben sztilettek:

Albert Ilona, Albert Tibor,
Lejegyezte: Farkas Beiita, Ndmeth Sz.

j6

Ambrus

J6zsef, Antal Eva, Antal J6zsef, Antal
Zsuzsa, Abrah6m Terdz, Baricz Gergely,

Kedves Erzsdbet, Kedves Imre Attila,
Kedves L6sz1o, Kelemen Hunor, Kopac lr6n,
Kosza Ern6, Kov6cs Emma, Kov6cs Pirosl<a,

M6rton Istvdn (+), M6rton Levente, Mihdly
Lhsz16, Pii Zsolt, Peter Barabds, Salamon
Gabriella, Sdndor Csaba, S6nta Geza, Simon
Zakari|s, Sinka Hajnal, Szab6 Lhszlo, Szab6
Izabella, Szab6 Jol6n, Szab6 M6ria, Szdcsi
Etelka, Szdcsi S6ndor, Sz6csi Zoltin, Szentes

Veronika, Tam6s Gergely, Tank6 Andrds,
Vencser J6zsef,

Yizi Zsolt.
N. Szi/veszter

:Megk6rdeztiik: ' "
A karcfalvi

kcizbirrokossdg

szdnddkszik megtart ani

a

'

:napokban

az elmirlt

dvi

beszdmol6 kdzgyrileset 6s,ai evi koltsdgvet6s megvitatesdt, annak elfogadiisft.
JdnoS Geza elndk t6jdkoztatott, hogy a:
veze[osdg konkret javaslatot tesz a kozcis
v agy

on

gyarap

i

tds 6.fa;..'.

a,

.,

..,.llavas,i.',,,l

e$el,6

megfefelci kezclds6re, a kozsdgk6zpontban

megvdslrolt szdkhdz ds tenilet,:valamint a
Loksz6d6ban fel6pitett hdz r,endeltetesdnek
meghat6rozds6ra, azok gazdasdgos kihasz-

ndl6sdra, a jogok szerjnti faanya$ miltd-

nyor

"losrtdsira.
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Az elmirlt napokban
bircsirztassfk

a

hokisz

ezont, arnikor

v6ratlanul megdrkezett kozs6giinkbe

a

Aniirgy nem a g6laestre jottek, hanem

megndzni rnilyen 6llapotban van a
ttizolt6kocsi 6s a szippant6, an-relyeknek
me gszerzls6ben oroszldnr6szt

v6llaltak.
J6, hogy jottetek, mert gflameccs

ide, vagy oda, de az oregfiirknak
6rkezett meg az ellenfeltik

egyik szervezo.

- A profi

a mieink,

az

oregfiirk annyi gilicset szedtek ossze a k6t
falub6l, hogy nektek is b6ven jut bel6le.
Fel is kotdzt6k azokat a kem6nysz6rir
csizrn6jr"rkra, sisak helyett pedig sz6p

fekete iinnepi b6r6nyb6r sapk6t tettek,

Balmazirj viiros-i ktil dottsdg.

-

Sebaj, mondt6k

g6lam6rk6zdsre

kdszlilt a helyi oregfiirk csapata, hogy a
sok bainoki m6rk6z6s r,rt6n m6lt6an

-

nem

mondja

csapatr-rnk

az

j6l

an-relyeket azoktol a szurkol6ktol kaptdk

a

meccs idej6re, akik aznap irgysem mentek
a szentmisdre. Egy kis edz6s r-rt6n k6szen is
6lltak az osszecsap6sra, de a biztons6g
kedv66rt egy vehik jott ar-rt6szerelot
neveztek ki a meccs idej6re a csapat

orvosdnak, ha net6n valakit pof6n v|g
korong, legyen aki segitsen az edzonek

idegenl6gi6sunk

rnfrl6gpfly6n mdgis csak 6n voln6k a
nagyfondk, de ha nleccs van, nincs urit
tenni, az edzo parancsol nrdg nekem is.
M6sk6ppen boszszfrb6l megtenn6, hogy

A kemdnysz6rir csizmSt a

a nagy6rdernii kcizdnsdge t,

gyorsan
osszesirgtak, rnajd hazafutottak, hogy 6k is

elhozzik sz6kelyruh6s hokifelszerel6-

voltak, mert a jobbakat a venddgek m6r
el6z5leg kiv6logattak.

kely

is

eszjarhsnak ko-

szonhetoen eszhkbe
jr,rtott, hogy fiatal korukban a gilicset mad-

zaggal kotozt6k a
igV hamar
rdvbe jLrtottak az ell6bLrkra.

igy felvett6k a
szep fehdr b6nadr6got es fekete ldjbit,

lenf6l nagy csod6lkozaslra, mert ilyet

r-ndg

nelr l6ttak.

is

Fekete
borsapkat tettek ol< is

azonban nem

jutott egyform6n mindenkinek, s ez6rt egy
r6sziik egy m6sik,
k6k szinii viseletbe
oltozott.
- Nem jo ez igy
- mondja az egylk helyi sportos tanicsos

tegyetek a mh6k al6 valarni kem6ny
dolgot, mert ha valamelyik szdkely atyafi
j6l megpattintja a korongot, az eg€sz
mitj6gp6lya jege nem lesz eleg az drintett

-,

iitds borogatisSra.

I(omolyan vettdk a figyelmeztet6st a
venddgcsapat vezet6i 6s taglai, s igy a
fogorvosb6l el6l6ptetett edzo
az Antal b6rb6l valami

javaslat6ra

kartondobozokat keritettek,

A gilicskulcsokat

a venddgek valamerre
elherd6ltirk, de a sz6-

s6get.

jott

mi

tagai sem hagyhatt6k ki, arni
ugyancsak szdkely ndpviseletiinkhoz
tartozik, majd f-e lkotozt6k azokra a
gilicseket. lgaz, el69 rossz 6llapotban
csapatr"rnk

j6gp6lyhn sz6rakoztatj6k a helyi kozon-

velrik

az

iskol6bol sebtdben kihozott fekete tussal
kenje be. Mondotta is a p6tkapus, hogy a

d6s helyett a mri-

-

hogy

6t

falust6rsaknak.

Ezalatt az ido alatt a mi csapatunk
senr r"ilt t6tlentil. L|tvhn hogy a vend6gek
hortobfgyi viseletbe oltozve tisztelik meg

van

zsinorj

a

szeretn6k fi togtatni tud6sukat.
Sokat nem teketoriAztak a venddgek, a

mert ilyen nekik

-, kital6lta,

piros

a

fogakat helyretaszi 961ni.

dolt6k, nem utasithatnak vissza egy ilyen
felk6r6st. Szerencsdre a Hortobfgy-i
n6pviselet kell6keit is elhozt6k magr"rkkal,
hogy bemutass6k neklink is ottani t6ncaikat, n6pviseleti szok6saikat. Vdgril i'gy
drintottek, hogy el6a-

rekcumolja az oregfiirkat

beoltozve a pal6nk r-nellett tart, es6lyt sem
adva tudfsornat megrnr"rtatni a kozons6gnek 6s a koz6jtik titokban befurakodott

elverte a bal6niakat, most az oregfiirk is

felk6r6st kihiv6snak tekintett6k, gon-

- aki civilben gy6rtulajdonos 6s el6g fiatal ahhoz, hogy rnegcsapatunk edzoje,

s

a fejtikre, csak kiforditva, nehogy meccs
kozben osszet6vesszdk
egymdst az ellenldllel.

stiket. Erthet6en fehdr poszt6harisny6t,
feh6r inget 6s fekete lSjbit vettek magukra,
megnrutatva az ellenf6lnek, hogy a l6jbi
viselete n6lLrnk is duk61. Csak annyi a

kiilcinbs6g, hogy annak kicsi zsebdben
minden eshetcls6gre szSmitva ott lapul a

kicsi

varasnyeh"i. Igaz mostandban nem

sokat haszniltSk a ruh6kat. F.zert aztLn
olyan k6rgesek voltak, hogy al6juk nem
kellett egyebet tenni, csak valami mri-

A kozonsdg rn6r
tombolt a 1el6t6n 6s a
palSnk mellett, v6rva a j6t6kosok meg6rkez6s6t. Addig

is

zsiroskenyeret rnaj-

szoltak 6s melegbort ittak, hogy jobban
tr"rdjfk biztatni csapatunkat. Erre azefi is
szliks6g volt, mert a vend6gcsapat mazsoretdei, akik az oltozo kijhratfnti a karjr"rkon l6v6 szines rongycafatokkal er6teljesen riszhlt|k csinos farukat, magukra
terelve az erre kaphat6 kozrins6g 6s az
oregcsapat tagjainak figyelm6t.
El6szdr a venddgcsapat gilicsezettki a

azokb6l

anyagzacsk6t, hogy ha korong 6ri az atyafr

k6szitettek v6drifelszereldst a nem 6ppen

l6b5l, a kibuggyant v6r nehogy piros

szr.iknek bizonyLrlt nadrSgok al6.

csikban follyon le a feh6r harisny6n. Mdg
a venddgek azt gondoln6k, hogy szent-

p6ly6ra, majd hamarosan a helyiek
kovett6k 6ket. Bemelegitdsk6nt mindk6t
csapat a mrij6gen egy kis rniikorcsoly|z|st

domokosi j6t6kosokat csemp6szttink

mu

Ezidhig nem is volt semmi buj,
rnindennel elk6sztiltek, de a korcsolya, a
hokibot 6s v6d6sisak kortil bonyodahnak

Ilyen felszerel6st 6k nem
hoztak, hokirneccset jitszani nerl

t6madtak.

sz6mitottak.

a

csapatba. Igaz, ennek a gyanirnak lenne is
alapja, mert a cserekapusunk odaval6 6s
ezdrt csak piros zsinoros harisny6ban volt
hajlando v6deni. Hogy elh6ritsa a gyanirt,

tatott, rnaj d rnindannyian

v i gy

6zlil6sb a

felsorakozva vdgighallgattdk a himnuszokat, amelyet a k6ntor irr vezdnyletdvel
folytatis a 9. oldaktn

o

',

lblvtatis a 8. oklalr6l

a gyermekfirv6szenekar fujt el. Els6nek,
amint az illik , a venddgek hirnnr-rsz|t az
Ujv6rosban k6t irton kell bemenni cirnti
dalt fiut6k, rnajd a karcfalvi-jen6falvi
himnusz kovetkezett, Fdl-fdl fiirk a csat6ra, amelyet a helyi kozons6g is vdgig*
6nekelt

a lel6t6n, csak a bal6niak

hall-

gattak szomoriran.

Nyornban dalol6s ut6n a mvzebracsikos bir6k sipszav6ra a rnr"ibotos j6t6kosok elinditott6k a miianyag fekete
korongot. A vend6gcsapat kapujAba a
sebdszorvost 6llitott6k azzal a c6llal, hogy
ha j6t6kosukat

valamelyik szdkely felloki,
- aki egyben

ne kelljen a mi kororvosunk

a mieink sportorvosa - a

mritalpas

cipdj6ben a rnirj6gre becsirsznia.

Az oregfiirk kapulfba a tan6csosok

v javaslatSra f6kapusnak Feri

b6csit
6l1itott6k, mert akkora bajusza volt, hogy
azzal az egdsz kapusz6lless6get |terve
mentheti kapuj6t az esetleges g6lz6port61.
Az elsd harrnadot rnindk6t f6l j6l birta
iramrnal, kapusunk hfl6j6t az ellenfdl nem
tr-rdta bevenni, mert j6gcsapos bajr-rsz6rol
minduntalan visszapattanL a fekete mir-

korong. Az ellenf6l kapr-rsa is

j6l tllta a

jeget, egyetlen korongot sem engedett

a

hil6jhba. Igaz, a kapu mog6 vonult
ntazsorettek .gy rdsze is igen biztatta ot,
ami kedvez6en hatott az immunrendszer6re.

A sziinetben el6gedetten ldlegzett fel
kozcinsdg 6s

a

j6t6kosok egyar6nt. Aty6nk-

fiai kihaszn6lva a

!

a

pihen6s lehet6s6g6t

letaszitott6k a harisny6jukat az oltozoben,
hogy oreg csontjaikat a massz6r
megsirnogathassa. i(ozben irjrakiisziiriil-

tett6k gilicseiket Sanyival, mert a meccs
elott elfelej tett6k megfenetn r azokat.

A m6sik t6borban is

egyesek ki-

meriiltek, de a massz6rjriknek ds edz6jriknek koszonhet6en irjra k6szen 6lltak

a

m6rk6z6s folytat6s6ra.

a kozons6g k6t sorba
a b6d6 elcitt, hogy folydkony
ftit6anyaggal feltoltve hangosabban
Ekozben

vertidott

biztass6k a hazaiakat. Mivel a rolba m6r

m6rkoz6s elott elromlott, a tan6csosok
a tlizolt6kocsira el6l felszerelt
gyaluszerkezettel, h6tLr1 pedig tomlovel
locsolva igyekeztek f6nyess6 tenni a
gilicsekt6l rn6lyre sz6ntott j6gfeltiletet.
Ertdkelt6k is ezt a vend6gek l6rn-l6m ,
milyen lelerndnyesek ezek a sz6kelyek
tan6cs6ra

nem vdrj6k, Isten orizzen, hogy trizolt6sra
keriiljon sor, addig is a kozdrdek

szolgitlatiha 6llitj6k az ajindekba adott
j6rmirvet.

A rnfsodik harmad kezdet6n a
legidosebb g6b6nk r6v6n golhozj r-rtottunk.

El is ment a kedviik a kapr-r mogott

6116

mazsorettek
r6sz6nek, jelezve ezzel
"gy
bizalmatl an s 6 gr"rkat s z ere tett dokij uk i r6nt.
A vend6gek is tiltakoztak a n-rrizebracsikos

bir6kn6l, hogy lesb6l indult a

t6mad6s,

nem 6rv6nyes a 96l, de azok nem engedtek

a

huszonegyb6l, megit6lt6k

a

96lt.

Pr6b6ltfk volna ne adni meg, tudt6k, hogy

Sznzox z Ap<o JEGKARNBVAL

Az ehnirlt h6nap vdgdn 6rdekes
esern6nynek voltunk szerntaniri a
miij6p6ly6n, ahol ov6d6sok, kisiskol6sok jdgkarnev6lj6t l6thattuk. Kdzel
100 rdsztvevd gyermek a sziilSk
be a jelmezet,

jelenldtdben mutatta
m6r kinyilott a varasnyelti

sokak zseb6be
bicska. A harmad utols6 m6sodperc6ben
az ellenf6l kozLil egy kem6nykot6sii,

k6kszinii b6nadr6gos irgy elment

a

mirlydgen a miikoronggal, hogy bajuszos
kapr"rsunk hAl6jAb6l csak vasrfng6val

tudt6k kiszedni azt. Ezzel

a f6bir6

ki

egydbkdnt egy polg6rmester volt, lefrijta

a

rneccset, mert id6kcizben megsz6lalt

a

amelyek mind rnind otletesek voltak.
Minden gyermek igyekezett kital6lni

valami rendkiviili oltozetet. Volt
koz6tttik Ludas Matyi, varazsl6, szidrni
ikrek, szdkely p6r, rnozgo gyogyszertar,

tiz6rai,

mennyasszony, kisasszony,
szellem, kiskacsa, Csipike stb.
A legtobb gyerrnek iilati maszkot

szirdna, jelezve a jAtdkido letelt6t.

6lt6tt. Egy egdsz 6llatkert mozgott

Ekkor egyre-egyre 6llt az eredmdny,
de a kozcins6g nem akart belenyugodni
valami bir6i t6ved6s miatt a megadott

j6gen. Nekem a legjobban a Pattogtatott

egyenlit6 96lba 6s szdpen szolva elkezdett
,,rendetlenkedni". Ekkor jott be a rolb6nak
el6l6ptetett trizolt6kocsi, s mivel kezeidje
l6tta a nagy ztvzavart, a viz|gyvt a le16t6
fel6 ir6nyitotta. M6sodpercek alatt csak a
na1y, rires l6pcsofokok l6tszottak, a tomeg
a melegbort 6rLrsit6 bod6 mog6 hirzodott,
kiv6rva az |gyuzhs megszrint6t. Meg is
jegyezt6k a vend6gcsapat tagjai, 6k is
javasolni fogl6k otthon a nagyfonokoknek
a tilrzoltokocs

i

ezir6nyr-i felha szn 5l6s6t. Ha

nem is jdgkorongm6rk6z6seken, rnert
kevds van viddkrikcin, de a k6t nagy

az

rivflis

Kukorica kisasszony, a jegesrnedve,
Csipike es a din6szaurusz tetszett.
Egy j6 ordnyi korcsoly6zas alatt

a

zs:.i'n tagSainak 6s a kdzonsdgnek leheto-

segtik volt kiv6lasztani a legjobbakat.
Minden r6sztvevo gyereket rnegdicsdrte
a zsirt, s amint rnondott6k rnindenki
nyert. M6gis n6h6ny jelmezt kierneltek
es rnegdicsdrtek. Ezek kozdtt volt a

Csipike, Mozgo Gy6gyszert6r, jegestnedve, tizorui, Pattogtatott Kukorica
kisasszony, Tigris, Kiskacsa ds rn6sok.

A r6sztvevo gyerrnekek csokol6det,
karamell6t kaptak ds utana m6g

pSrt szimpatizirnsainak, vagy tagjainak
osszettizdsekor j6l fogna egy ilyen
vizeszuhany a felkorb6csolt ked6lyek

korc s oly6 zhattak e gy

lecsillapit6s6ra.

denki szdp dlmdnyekkel erthaza.

(folytatds a kdvetkez6 lapsziintunkban )
N. Szilveszter

a

i d ei

g.

Minden gyerrnek 6s az Sket kis6r6

sztil6k is j61 sz6rakoztak, vdgtil min-

Gtibor Szid6nia VA. osztiilyos tanul1
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Autr
Mint fdny rnellett az 6rnydk, irgy
leselkedik r6nk a betegs6g. M6r az

da, mint

ir6sbelis69 e16tti. id6ktSl r6nkrnaradt
szilmtalan adat .bizonyitja ezt. Arra is
van b6ven utal6s, hogy az ernber nern

olyan csoda, mint p61d6ul a cickafark.
Nincsenek rnindenhat6 gy6gy-

b6rni, amit Istent6l kaptunk,

Mindennapi kenyertink birz6ja dpp

A

.a vITAMINnKRqL
JO TUDIVI

vitaminok

a szervezet szatnara

ndlktilozhetetlenek. Rdszt vesznek ener-

legkiilonbdz6bb eszkOzokkel prob6lt

mintegy giaterrnelo fblyamatokban, az irnmunh6romezer gy6gyndvdnyfajt tartanak rendszer eros itdsdb en, igy hozzdj fu vlnak
sz6rnon, valamennyinek megvan a az ercnlet ds ellendll6kepessdg meg6r-

attol szabadulni.

sajdtos hat6sa, felhaszn6l6sa.

ndzte tdtlentil beteg iilapotdt,

Az

osember,

a

aki legszorosabban

k6t6dott a term6szethez, pontos megfigyel6 volt. Ernellett rendelkezett egy
dsztcjnos rddrzessel, akir az 6llatok,
arnelyek ki tudj6k valasztam a t6pn6-

ndvdnyek. A

vil6gon

zesehez,

Nincs gy6gyszernel jobb gy6gynov6ny, de gy6gynciv6nyn6l jobb gy6gy-

szer sincs. Mindkett6nek megvan

a

maga alkalmazirs i tertilete.

t6pl6ldkbevitellel biztositjuk. Ezek a
t6pl6l6kok elsosorban a z61ds6g- ds

v6nyeket, de m6g azokat is, arnelyek
meggy6gyitj6k 6ket. Legszebb p6lda
elre a kutya ds a macska, amelyek hirsev6k, de em6szt6szervi betegsdgtik
esetdn f[ivet r6gnak, nem is akdrrnit,

gytirnolcsfeldk, de fllati eredetii termdkek is tafialmaznak vitarninokat, fdleg a
m6j, toj6sstrg6ja, tej 6s tejtermdkek.
Hosszabb ideig tart6 vitarninhiirnyos
tfryliikozits esetdn a szervezet vitaminkdszlete fokozatosan csokken, s vdgtil
kialakul a vitarnin-hi6ny6llapot.
A BI vitantin hi6nyttinetei m6r
n6h6ny h6t ut6n megjelenhetnek, foleg

hanem a csom6s ebirt.

Az ernber tortdneti fejl6d6se

sor6n

elveszitette ilyen oszt6neit, tapasztalata-

ira t6rnaszkodott. A terrn6szettudorl6nyok fejloddse lehetovd tette a gyogynovdnyek hat6anyagainak ds hatfsrne-

alkoholisthknil, eros alkoholiz6l6s es
hi6nyos thpl|lkozfrs kovetkezteben. A
betegs6 get Wernicke-encefaio phtiinak

chanizmusainak pontos rnegismer6s6t.
A k6niia roharnos fe.jlSddse egy id6re
h6ttdrbe szoritotta a gy6gynov6nyek
hasznalatat, de ez szerencsdre m6r a

Kakkklii

mirlte.

Napjainkban a k6rnia alkotta gyogyszerek ds a gy6gynovdnykdszitrnenyek
kez a kdzben sorakoznak fel a betegs6gek rnegelozes6ben, lekiizddsdben.

Gy6gyn6v6nyekr6l rnostandban ren-

geteg konyv ds egydb ir6s jelenik
meg.Vannak kozotttik drt6kesek is, ezek

rnindenki szarnara hozzhferhet6ek.
Benntik, a

tdr-na ir6nt drdeklSdok rnindent nregtaldlnak. Ezert az alitbbtakban
ndh6ny kevesbd hangsirlyozott gondolatot osztunk meg olvas6inkkal.
A gyogyndv6ny nem nagyobb cso-

Az orvoslds joga ktzttrolag az erre
kdpzett szaken-rberd. Ezt azdrt fontos
megJegyezni, mert utobbi id6ben, f6leg
a sok gyogyitdssal kapcsolatos konyvnek k6szdnhetoen elterjedt az lngyogyit6s gyakorlata. Sajnos, jo ndh6ny pdlda
tanirsida ennek helytelensdgdt.
A gy6gyn6vdnyek kozdtt is vannak
er6s hatdsirak, haszndlatuk igen kock6zatos lehet.
Hogy valami kezzelfoghat6t is kapjon a kedves olvas6, h6t felsorolunk n6-

h6ny, a komy6ken gyakran el6fordul6
gy6gynciv6nyt: szurokfti (szirrfii), kakukkfli (vadcsombor), fekete 6fonya (kokojzahajths 6s lev6l), csipkebogy6 (hecserli), orb6ncfti (vdrfti), m61nak6r6, stb.

Kiskertrinkben sikerrel termeszthetjtik a borsmentdt, fodorment6t, citromftit, sdrk6nyftit, zsiiy

ffi

.

A

felsorolt novdnyek ktilonboz6
aranyri keverdsevel sokfdle, kellemes

izi,

egd,szsdges te6t nyerhettink.

A tobbit ink6bb bizzvk a

szak-

emberre.

Sirga kdrdtnviriig

A C vitanttn kivdtelevel az ernberi
szervezet bizonyos el6anyagokb6l el6
tudja 6llitani a vitaminokat, de ez csak
kis rdsz6t kepezi a rninirn6lis sziiks6gletnek, igy a kello rnennyisdget a napi

Mzcalik Emd

nevezik, ahol a tLinetek a zavartsdgt6l a
k6rn6ig v6ltozhatnak.
A, D 6s E vitamtnokb6l az egesz.sdgesen tftpltlkozo embernek t6bb h6napra elegendo k6szietei vannak, rnivel a
szervezet k6pes a foldslegesen bevitt
vitarninok egy reszet elrakt6rozni,
arnelyet kdsobb, sztikseg esetdn hasznfi
fel. A Bl2 vitantin tartalekok ak6r tobb
dvre elegend6ek lehetnek.
Az A vitamin az els6k6nt felfedezett
zsfrolddkony vitamin. Sokrdtii hat6st fejt

ki: ndlktilozhetetlen a litdshoz (a szem
retinflfhan tal6lhato fenyerz6kelo pigtnentek, a rodopszin 6s iodopszin alkot616sze), valamint elengedhetetlen a
csontanyagcserdhez, novekeddshez, a
k6rokoz6kkal szembeni ellen6ll6kdpessdghez. Szerepe van r6kos rnegbeteged6sek rnegelozdsdben is.

A vitanin hi6ny6ban letesi zavarok
alakulnak kt, ez az figynevezett ,,farkasvaks6g". Ez alegregebben ismert tftpl6lkoz6si betegsdg. Mar az 6kori egyiptomiak is ismertdk, kezeldsdre marham6jpakolilst ajdnlottak.
Ugyancsak m6r az 6kori egyiptorni
orvosok 6ltai isrnert betegsdg a skorbr,rt,
fitlvtatzis a

ll.

oldalon

folytatis a 10. oldalr1l

Egyes halm6jolajokban ( pl. csukam6j )
vitamin koncentr6ci6. Ujabb adatok szerint egyes n6v6-

amit C vitaminhiitny okoz, de a C rendkivtil nagy a D
vitantint csak 1 932-ben sikertilt izolfini.
Ktilonleges helyet foglal el a vitarninok

kdzdtt, rnert

a legtdbb filatfal @z

ernl6sdk tobbsege is) kdpes szintetrzalni,

kiv6ve az ernbert, a rnajmot, a tengerirnalacot, a pisztr6ngot ds a lazacot. igy
ezen fajok szamara a napi sztiksdgletet a
thpl6l6k biztositla.
Az emberi szervezetben teljes C
vitantinhifiny ritkSn, de eldgtelen bevitel
miatt hipovitamin6zis gyakran alakul ki,
fdleg ebben az tdoszakban, a telvegi,
illetve kora tavaszi h6napokban. Brzonydra rn6r rnindenki tapasztalta, hogy a

tdl mennyire megviseli a szervezetet.
-- Tdlen a gyerekek 6s felndttek is
gyakrabban bete-

is megtalSlhat6k. Ndh6ny
vadon term6, ehetii gornba (pl. varg|nya) D vitantin tartalma jelent6s. Egyes
takarm6nynovdnyek olyan nagy mennyisdgben tartalmazz|k, hogy a legeld
6llatokban D vitamin-mdrgez6st okozhatnak. N6hdny orsz|gban az 61ehniszerek egy reszet drisitj6k

(pl

vitaminnal
Rama rnargarin, egyes instant

A D vitamin hi6ny csontnrivekeddsi
zavarokat okoz: gyennekekben az irgynevezett rachitist, amely f6leg

a XX.
volt gyakori, ma m6r ritk6n
fordnl el6 a profilaktikus D vitantin
szazadban

adagol6s kiivetkezt6ben. Hi6nySban a
csontok anyagcse-

rejeben kdvetkezik

magunkat, koz6,rze-

trink romlik, fog6konyabbak vagyunk

-_

vitarninhi6ny kialakul6s6ban

a nap-

fenynek is: ultraibolya svghrzds hat6s6ra

a b6rben D vitantin kdpzddik. A D
vitamin ki.ilonleges saj6ts6ga, hogy csak

azok szirnara esszenci6lis tfipanyag,
akiknek a bordt neln eri rnegfelelo
hr,rll6rnhosszirs6gir ds d6zisir ultraibolya
sug6rzd"s. Ez is legink6bb tdlen fordulhat

elo, rnert ilyenkor szervezefiinket
kevesebb napfdny 6ri a nappalok
megrdvidtildse miatt, ds amiatt is, hogy
ebben az evszakban jelentosen tobbet

tart6zkodunk a szob6nkban, mint a
szabadban. Egyes ldgkori szennyezoddsek is elnyelik az vltraibolya suga-

rakat. A b5r leegdsdt okozo, nagyobb
htrll6rnhosszirs6gir napsugarak hatisira
sem kdpz6dik D vitamin a bcjrben.
A legfontosabb D vitantinforrhsok a
tej es tejtenndkek, a toj6s 6s a miq.

;

a szemdlyazonoss6gt

a

szekdr

a fogathaj t6knirl

rgazolvfny es a
szekdr nyilv6ntart6sdt igazolo irat
fehnutat6sa ellenorzds esetdn. Tilos a
fogatosoknak szeszes italt fogyasztani,

ha jdrmtiveikkel kdzlekednek.

A

lop6sok n-regel5zdse drdekdben

ut6n ajiinlatos a kapukat
bezhrm. Ne hagyjunk az udvaron kint
drtdkes thrgyakat, a lakohdz ajtajilt jol
sdt6tedes

elvaltozas, a z6rjuk be, de a kulcsot ne tegyi.ik a
rachitises csecse- ki.iszob, vagy a szSnyeg al6. Aj6nlatos az
m6k 6s kisgyer- udvart ejszakira kivil6gftani, valarnint
mekek visszama- ajirnlatos hfvorzo kutya tartilsa nagyobb
radnak a ndveke- gazdasdgi udvaron. Kotelezo az iillatok

nebbnek erezzik

gyi.imolcs- ds zoldsdgfogyaszt6s rniatt
kialakulo vitaminhi6ny.
Ugyancsak fontos szerepe van a

napkeltdig, vagy arnikor a l6tdsi
viszonyok korl6tozottak; a szekerek
fehdr 6s piros fdnyvisszaver6 macskaszfnnanak felti.intetdse

be

kevesebb

t6l

szemekkel val6 felszereldse,

gdbbnek, kedvetle-

vagyunk ieveg6n, csOkken a mozg6st6r
6s ezzel egyid6ben a rnozgds is, de tal6n

A kozlekeddsi kih6gdsok rnegelozese
drdek6ben szliks6ges a biciklik fdnysz6r6val, fdnyvisszavero jelzokkel 6s j6l
mfikdd6 fekkel va16 ell6t6sa; a fdnyvisszaver6 rnelldny viseldse bicikliseknek, fogatosoknak egyarhnt napnyugtir-

kaka6porok).

radtabbnak, gyen-

egyik legfontosabb ok a

D

REN{DoRSEGNEL

ERDEKLOOTUNT

nyekben

gednek meg. Kora
tavasszal pedig fa-

ktilornbOzo betegsdgekkel szemben.
Ez azzal is magyarhzhato, hogy t6len
behirz6dunk a lak6sba, kevesebbet

A nnryr

d6sben,

nagyon
f6rad6konyak 6s izzadekonyak, szern-

betiin6 a csukl6k
megvastagod6sa 6s az also vdgtag
meggorbrildse. El6gtelen vitarninbevitel
felnottben ritk6n okoz megbeteged6st, a

feln6ttkori

D

vitantin hi6ny ftltalfhan

rnds betegsdg kovetkezteben alakul ki.
Gyakori azonban egyes mohamed6n

orsz6gokban, a n6k ds kisgyerrnekek
kor6ben az egesztestet betakar6 ruhdzat,
a napfdnytol elzftrt dletrn6d rniatt.
A hi6nybetegs6gek rnellett fontos
rnegjegyeznem, hogy a vitarninoknak
(f6leg A 6s D), b6r ritkrln fordul elij, de

mergezo hat6suk

is lehet korl6tlan

bevitel esetdn. Kivdtel a C vjtatnin, rnely
nem okoz toxikus ttineteket, b6nnennyit
visztink is be a szewezetbe. A folosleges
mennyisdg a vizelettel kiv6laszt6dik

es

kitirtil.

Ma a kereskedelernben

szamtalan

rnultivitamin-kdszitm6ny van forgalorn-

bejegyz6se es nyilvantartdsa, hogy lopds
esetdn konnyebb legyen ezek megtal6l6sa. Tilos a biciklit az uzletek elott
feltigyelet, vagy z6r ndlki.il tartani.

Jo nin e
TRAKTORTULAJD ONOS OKNAK
Febrr-r6r v6gi tildsdn a helyi tan6cs
irjraelernezte a forgalornbol kiirt traktorok ds ut6nfut6k helyzetet, arnelynek

alapjhn

tgy

d6nt6tt, hogy ebben az

6vben a fenti jrinntivek ut6n a tulajdonosoknak nem kell adot frzetniiik. A rdgi,
sirrga szin[i tfhlfkat azonban kotelezik
fenyvis szaver6 sz6mtirbl6kra kics erdlni.

Mindezek ut6n

a

tan6cs ds

a

gazdhi gdpparkjukkal rdszt vegyenek

a

polgdrrnesteri hivatal elvarja, hogy
sztiks6g esetdn az ernlitett j6nniivek
szerv ezett kcizossdgi munk6kban.

MncruDTuK
A Takardk- ds Letdti Penzt|r karcfalvi kirendeltsdg6ndl .gy irjabb takard-

ban, melyek koztil sziiksdg esetdn koss6gi eszkdzt vezettek be a tenndszev6laszthatunk ds akhr naponta hasz- tes- 6s jogi szerndlyek szimdra, arnely a

n6lhatunk, de rn6gis a legeg6szs6gesebb,

ha a tabletta helyett napirenden fogyasztunk gyLimolcs- 6s zolds6fdldt
kertiljrik az egy oldalir tdpl6lkozdst.

ds

Both lzabella

Privildgiurn sz6mla ndven lett isrneretes.
Ennek keret6ben a kamatot a betett

dsszeg ertdkenek ftiggvdny6ben iilapitj6k meg. Egybenthjekoztattak, hogy a
kOzelgo Hirsvdtra valo tekintettel m6s
hitelkedvezrn6nyeket i s alkalm aznak.

FELTIiVAS

I

Ismdtelten felhivjuk a lak6ss6g figyel-

m6t, hogy

a foly6vizek

rnentdn tilos

Szdkasz6

koriil lak6k tart6zkodjanak

t6sok 85,13 szhzalekit jelenti, vagyis
minden olyan hhztarths, arnelyben az egy
fore jut6 havi nett6 jovedelern nern 6ri el
az 500 lejt.

- az utcai vil6git6s programja este19,30 or6t61 ejszaka 1 6rhig, reggel 5
6r6t6l 6 6rhig.
- a helyi tanfcs 6s polg6rmesteri hivatal, a k6t kozbirtokoss6g, valamint magdnszern6lyek anyagi t6mogat6s6val 26 darab

vadonatirj firv6shangszert v6s6roltak az
iskol6s gyennekek rdsz6re. A hangszereket
kiosztott6k, a csikszeredai N6pmiiv6szeti
Iskola tan6rai tanity6k a gyermekeket, akik
h6ronr 6v utSn vizsg|zhatnak, diplom6t
szerezhetnek. F.z az 6v rn6g pr6ba6v, az
iskol6z6si kolts6geket a szt-rl6k fizetik.
- Jen6falv6n a Borviz ttc|ban Farkas
Zolthn szervez6s6ben febru6r 3-6n 40-50
ember szedte ossze az utc|n l6v6 sarat 6s
traktorokkal, szekerekkel sz6llitottfk el a
helyszinr6l, jobb kdriilm6nyeket teremtve
a kozleked6shez. M6s utcabeliek, falustfrsak is p6ld6t vehetnek t61iik.
- a karcfalvi 6vod6sok sziilei febrr.r6rban nagysikerir b61t rendeztek, ahol mintegy otvenen vettek rdszt. Ez jo alkalorn

volt arra, hogy a sziil6k jobban

megis-

merj6k egyrndst 6s hathat6san r6szt vdllaljanak az 6von6k 6ltal szervezett kcizoss6gi
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az 6rintettet.
KdrjLik azokat, akik rndg nem vittdk el
a szemetes dobozokat (60-70 csal6d), hogy
azokat sr-irgosen vegy6k 6t a polg6rmesteri

- telepiil6stinkon 1016 h6ztart6s koziil
865 igdnyelt fiitdst6mogat6st, ami a h{ztar-

6

?4

44
JJ

rossz szok6s gyakorl6s6t6l. A biintet6s
kir6v6sa jelent6s cisszegt6l foszthatja rneg

T[dja-e hogy?

5

2fr

n5

e

hivataln6l.
Felsz6litjurk mindazon gazd|kat, akik
traktorral vagy szek6rrel rendelkeznek,
hogy sSros-esos id6ben ne kozlekedjenek a
mezei utakon, mert majd a k6sSbbi javit6sokat nern lehet megfelel6en elv6gezni.

,

3

1S

a

szem6t t6rol6sa, annak vizbe dob6sa. F6leg

a

I
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tiszti rang. 73. USA-beli hirtigynoksdg. 77.
Vele kezdodlk az 6bdc6! 79. Kiegdszit. 80.

PILLANAT

Rejtvenylink vizszintes 20., ftiggoleges 1. 6s
29. soraiban Friedrich Schiller (1795-1805),
a ndmet irodalom legnagyobb dr6mair6jdnak
egyik miivdbol iddziink.

VfzSztNtgS: l.

Oszintdn

felt6r,
kinyilv6nit. 8. A sivataghaj6ja. 12. Kdnnyen
olvad6 ds dgo szerves anyaggal bevont (pl.
v6szon). 19. ..., tied, ovd.20. Az id6zet els6

sora. 23. Forg6rdszl 24.

A ndpv6ndorlds

kor6ban 6lo keleti germ6n tffzs, 25. Hib6s

6ra teszi. 26. Szabads6gvesztdsre itel. 27.
Fdlig-meddig. 28. Kcir6 csavar. 30. Nem
hagy ehezni. 3 l. Taszitts. 32. Nat ,,King". .
amerikai zongorista, dnekes volt. 33. A
H6rom kisl6ny cimti dalj6t6k egyik kisldnya
(Mddi, Hddi). 34. Magasabban ldvo helyre
jtrt. 36. Nostdny pinja. 37. Rom6n fdrfindv.
38. VentnLa, francia filmszin6sz. 40.
Evszak. 41. Angol politikLrs (Cyms). 43.
P6r'os konddrl 44. On vegyjeJe. 49. Nov6ny
rdsze. 51. A kopdnzek szigete a Csendes.

6ce6nban, Uj-Guine6t6l eszakra. 52.

jelenet.53. Yiz
lefoly6sit akadhlyozo dpitm6ny. 54.

Boldogs6got tiikroz6

Hegycsrics. 56. Kitoltendo nyomtatv6ny. 59.

Elawlt iirmdrtdk (:kb. 50 l). 60. Atl6tsz6
mrianyag. 62. J6d ds kripton vegyjele. 63.
Nemesg6z. 64. N6i f6szerep Heltai Jeno Az

ezerkettedik djszaka cimii mtivdben. 66.
Elemi szilicium. 67. Ugandai politikus, az

orszdg elndke

is volt (Milton

1n

13.J

scr

A Nacv

'12

Apollo).

Fiatalon elhunyt koltonk. (Arp6d, 1886-\-1928, L6lektol ldlekig). 81. Nagy pusztit6st
vegez.

fUcc6rPcPs: 1. Az iddzet misodik
sora. 2. Nem tiltja. 3. I(ettos betii. 4. Nincs
tov6bb. 5. Form6tlan, alaktalan. 6. Rdgi
sirlyegysdg. (: 1,75 dkg). 7. Ures lapl 8.
Ndmet v6ros a Mosel pafijin, a luxemburgi
lrat6r kcizeldben. 9. Etelizesito. 10. Aratni
szeretne. 11. Latin kotosz6. Testrdsz. 13. Bor
6talveio. 14. Miisorsug6rz6s. 15. Ismero
azonos hangzoi. 76. Zenedarabl 17. Angol
zongoramiivdsz (John, 1937-). 18. Angol
orvos, ir6 (Samuel, 1812-1904).21. N6i
gdlaruha jelzoje. 22. Romba dol. 29. Az
id8zet befejezd r6sze. 30. Nem kell tobb. 3 i.
Szerb kisv6ros. 32. Amerikai kdlto (Gregory

Nunzio, 1930), magyarul megjelent
verseskotete: Az utols6 gengszter. 35.
Versenyszakasz. 36. fvelt alakirv6 gorbiilo.
37. Vasfoga van. 39. Ahhoz hasonl6. 41.

Elkdlcstan. 42. Ali baba rabl6inak szdma.s-,
43. F6rfinev. 45. Kozponti csillagunk. 46.
Kcizelebb megy. 47. Szemelydndl. 48. Zenei
hdrmas. 50. Idosek. 55. Tanit6. 51. Gcindor
hajftirt, tincs. 58. Rcividre nyirt keskeny
oldalszak6ll. 60. Idegen N6ra. 6l.Biztat. 64.
Balti ndp. 65. Innivall. 66. Sk6t nemzeti

viselet. 68. Kisl6nyok jdteka.
(Ady). 74. I(orpa kozd keveredettl

76.

Kilogramm ds kelvin rov. 70. A vizszintes

Igekepzo.

33-as sorban szerepl6 opera

himnemii szemdlyes ndvm6s.

szerzoje

(Henrik). 71. irorszitg honi neve. 72. Tdrcik

Rangjelzo.

78.

mfiv6sz eredeti kdpeinek egy reszet 6llitj6k

ki. E rendkivlili,

6s Erd6lyben egyediil6llo
esem6nyre aj6nlatos csoporlos l6togat6st
szervezni felnotteknek, iskol6soknak

CSATLOS JANOS

egyar6nt.

Karcfalvi - Csikjenofalvi kisirjs6g
Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete ds Karcfalva Kozseg Onkonndnyzata
Sz erkes ztd s 69.' karcfalvi kultirrotthon,

A nyorndai munk6latok

75.

Ndmet

munk6kban.
- Csikszered6ban ez 6v m6jus 5.-jirliLrs

15. kozott a Csiki Sz6kely Mirzeumban
Munk6csy MihSly, hires magyffi fest6-

70.

5z66sszet6telekben elotagkdnt dletet jel6l.
71. Angol zenekar volt. 72. ... melegseged
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lrgi iroda

az Alutus Rt. nyornd6ban kdszi.iltek

