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Határtalan dalos kedv
a Nyíló Akác jegyében

www.biharmegye.ro Ára 1 lej

Beruházások vannak
folyamatban –
Interjú Béres Csaba
székelyhídi 
polgár-
mesterrel 4–5.
Nem felejti, honnan
indult – Beszélgetés
Cseke Attila szenátorral,
nagyváradi polgár-
mester-
jelölttel 8–9.
Az élen járó
háttérember (1.) –
Csengery Antal
publicista, 
politikus, 
közgazdász 10.

A hajdúvárosban az idén június
1–3. között tartják meg a Szalontai
Napok elnevezésû
rendezvénysorozatot, amely
ez alkalommal is számos színes
programot, koncerteket,
versenyeket, bemutatókat kínál
minden korosztálynak.

Pénteken délelõtt 10 órától a város-
házán köszöntik az aranylakodalmasokat,
vagyis az 50. házassági évfordulójukat
ünneplõ házaspárokat; délután 3-tól 6-ig
a füveskerti iskolában gyermeknapi ver-
senyeket tartanak; 17 órakor indul a ze-
nés, táncos felvonulás a város fõutcáján a
debreceni Feeling Fantasy Táncstúdió
tagjainak vezetésével; 19 órától a piaci
nagyszínpadon váltják egymást a fellé-
põk, a város óvodásai, iskolásai, az Arny
Dance Táncstúdió táncosai, Narcisa és
Andrei Badea énekesek, továbbá a nagy-

váradi Francisc Hubic Zenemûvészeti is-
kola növendékei, majd 21 órakor a Con-
nect-R koncertje kezdõdik; a sztárven-
dég, a Republic együttes 21.45-kor lép a
nagyszínpadra.

Szombaton, június 2-án reggel 9-
tõl több helyen több szabad téri rendez-
vényre várják az érdeklõdõket: gulyásfõ-
zõversenyre a piac udvarán, repülõmo-
dellezõk versenyére a barmódi legelõn, il-
letve fogathajtóversenyre a Sarkadi úti
lovaspályán; 10–13 óra között nõi foci-
csapatok mérik össze tudásukat; délután
6-tól motoros kaszkadõr-bemutató lesz a
Iuliu Maniu utcán, a kultúrház elõtt;
19–21 óra között újra a helybeli gyere-
kek és fiatalok veszik birtokba a piaci
nagyszínpadot, õket követi a Control
Dance táncbemutatóval; este 10-tõl a
magyarországi Irigy Hónaljmirigy lép fel;
majd DJ Project zenél; 23.45-kor tûzijá-
ték lesz a szabadtéri diszkó elõtt.

Vasárnap, június 3-án 11-kor íjász-
verseny lesz a kultúrház udvarán; délután
4-tõl a Wrong Way, a Basic Faces és a
Daggu Projekt együttesek koncertjei kö-
vetik egymást a nagyszínpadon; 18.45-
tõl a Mioriþa néptánccsoport és Mãdãlin
Dodu váltja õket; 19.30-tól Lucian
Drãgan és Mariº Hinsu lép fel; 21 órától
pedig a magyarországi Apostol együttes
tartja a záró koncertet.

6.

Szalontai Napok 2012

A fogatok utcai felvonulása sok érdeklõdõt von-
zott korábban is a Szalontai Napokra
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Czeglédi Pál a fizetési mér-
legrõl és annak jelentõségérõl,
az árfolyamváltozásokról, illet-
ve az árfolyam-politika és gaz-
daságpolitika összefüggéseirõl
is beszélt. A fizetési mérleg tu-
lajdonképpen egy nyilvántar-
tás, ami a gazdasági szereplõk
közötti tranzakciókat követi
nyomon. A fizetési mérleg ré-

szei a folyó fizetési mérleg (ez
a reálgazdasági tranzakciókat,
a kamatokat és osztalékokat,
valamint a munkavégzésbõl
származó jövedelmeket és a
viszonzatlan folyó átutalásokat
veszi számba), a tõkemérleg, a
pénzügyi mérleg meg a téve-
dések és kihagyások egyenle-
ge. Ezek adják a teljes fizetési

mérleg egyenlegét, és emellett
figyelembe veszik a nemzetkö-
zi tartalékok változását is.

Az elõadó beszélt a gazda-
ságpolitikai trilemmáról (lehe-
tetlen szentháromság), mely-
nek három elemébõl – azaz a
szabad nemzetközi tõkemoz-
gás, a rögzített árfolyam és a
független, belföldi célokra irá-
nyuló monetáris politika –
egyidejûleg csak kettõ lehet je-
len. Szó esett még az arany-
standardról és az úgynevezett
Bretton Woods-i rendszerrõl,
melynek keretében 44 ország
képviselõi a nemzeti valutájuk
árfolyamát a dolláréhoz, a dol-
lárét pedig az aranyéhoz rög-

zítették. Ez a rendszer 1973-
ig mûködött. Czeglédi Pál be-
szélt még a vásárlóerõ- és a
kamatparitásról és az árfo-
lyamrendszerekrõl is. Ezek kö-
zött számon tartanak a rögzí-
tett árfolyamtól az úgyneve-
zett lebegõ árfolyamig többfé-
le rendszert is.

Fried Noémi Lujza

A hajdúvárosban gõzerõvel
zajlanak a felújítási, városszépí-
tési munkálatok. Illyés Lajos al-
polgármester lapunknak el-
mondta, hogy például a piacon
vásárcsarnok épül, amiben a
helybeli és a környékbeli kister-
melõk megfelelõ körülmények
között árusíthatják termékeiket.

A napokban új, az uniós kö-
vetelményeknek megfelelõ esz-
közökkel felszerelt játszóteret
alakítottak ki a városközpont
parkjában, és ezzel párhuzamo-
san az utak, járdák felújítása és

építése is folytatódik. A Iuliu
Maniu utca lassan elkészül, és
következik a Petõfi utca teljes
felújítása. A Vasút utcán is dol-
goznak, miután a gázvezeték ál-
tal okozott mûszaki problémá-
kat sikerült megoldani. A város
minden kerületében aszfaltbur-
kolatot kap több utca. Elkezdõ-
dött az utak kátyúzása, és foly-
tatódik az útkövezés, továbbá a
tömbházudvarokban is aszfal-
tozzák a megkopott útburkola-
tot, a parkírozókat.

Balázs Anita

Felújítások Nagyszalontán Állattartóknak támogatás
Június 30-áig fogadják a

Mezõgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökség
területi kirendeltségein a
szarvasmarhatartók igé-
nyeit az állatok után járó
nemzeti kiegészítõ támoga-
tás kifizetésére. A legalább
három, hat hónaposnál
idõsebb, az Országos
Farmjegyzékben szereplõ
állatot tartó magánszemé-
lyek, egyéni vagy családi
vállalkozók, jogi személyek
tarthatnak igényt a 2012-
re járó pénzre, ha a szar-
vasmarhákat legkésõbb áp-
rilis 30-áig nyilvántartásba
vették. A jogosultaknak
szerepelniük kell a kifizeté-
si ügynökség nyilvántartá-
sában is. A típuskérvénye-
ket felvehetik személyesen
vagy megbízott által az
ügynökségnél, de felhatal-
mazásukkal eljárhat a ne-
vükben a törvényesen mû-

ködõ tenyésztõi egyesület
is. Az 50 állatnál többet
nevelõk az ügynökség hon-
lapján (www.apia.org.ro)
interneten is kitölthetik az
igénylést.

A kecskék és juhok te-
nyésztõit arra figyelmezteti
az ügynökség, hogy a tá-
mogatási kérelemben fel-
tüntetett létszámú állatot az
ellenõrzési periódus lejártá-
ig, tehát idén augusztus 20-
áig meg kell tartaniuk. Ezen
kívül fülszámmal azonosíta-
niuk is kell az állomány
egyedeit, ezért keressék fel
az állatorvost. Biharban
több mint 1300 tenyésztõ
kért összesen majdnem
280 ezer juhra és kecskére
támogatást az idén, ez kö-
zel 150-nel több gazda és
szinte 30 ezerrel több állat,
mint amennyi a tavalyi nyil-
vántartásban szerepelt.

(-fia)

Árfolyamrendszerek
és gazdaságpolitika
Czeglédi Pál, a Debreceni Egyetem Közgazdaság-
és Gazdaságtudományi Karának docense tartott
elõadást a Szacsvay Akadémia közgazdasági
moduljának keretében. A vendég közgazdászt
Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének
ügyvezetõ elnöke köszöntötte, s õ jelentette be a soron
következõ heti elõadót, a szintén Debrecenbõl érkezõ
Trón Zsuzsannát.
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Csorba László értekezésé-
nek központjában Széchenyi
István, Kossuth Lajos és Deák
Ferenc alakja állt. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az egyes
történelmi személyiségekhez
olyan érzelmi tartalmak kap-
csolódnak, amelyektõl nehéz
elvonatkoztatni a tények javá-
ra. Széchenyi érdemei vitatha-
tatlanok – a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia megalapítása,
a Lánchíd és még sorolhat-
nánk –, ráadásul naplóinak
köszönhetõen nagyon közel
kerülhet hozzánk. A magyar
polgári nemzet kialakulásához
vezetõ jobbágyfelszabadítás
azonban Kossuth nevéhez fû-
zõdik, aki maga is részt vett
összeírásokban, közvetlenül
szembesült tehát a jobbágyok

életkörülményeivel. Mára el-
képzelhetetlenek azok a körül-
mények, amelyek között a
jobbágyok éltek, és a szabad-
ságharc zászlói alá is azért tó-
dultak az emberek, mert an-
nak a rendszernek a visszaállí-
tását nem akarták.

A szabadságharc bukása
után ismét két álláspont ütkö-
zik, Széchenyi és Kossuth fel-
vetik ugyanis, hogy Magyaror-
szág kis ország, sorsa a nagy-
hatalmaktól is függ, tehát ott
kell képviseltetnünk magunk-
nak, ahol a döntések szület-
nek. Deák Ferenc szerint a
szláv és német tömb között
szükség van a Habsburg-biro-
dalom védõernyõjére, míg
Kossuth a Duna menti népek
föderalizációjában látja a jö-

võt. Deák álláspontja gyõze-
delmeskedett, és a kiegyezés-
sel létrehozott mûve még öt-
ven évig fennmaradt.

A XIX. században ugyanak-
kor újabb civilizációs ugrásra
került a sor Kelet-Közép-Euró-
pában is a polgárosodás és a
piacgazdaság kialakulása mi-
att. Utóbbihoz tõkefelhalmo-
zás volt szükséges, ezt más
módon képzelte el a két cso-
port. A fejlõdés tehát nem fel-
tétlenül kizárólag a kiegyezés-
nek köszönhetõ, vélekedett
Csorba László, aki arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a nem-
zetiségi mozgalmak elfojtásá-
nak mintegy az ellenhatása
volt az, ami az elsõ világhábo-
rú idején „felrobbantott” min-
ket.

F. N. L

Széchenyi, Kossuth és Deák

Túl vannak a harmincötezren
Akárcsak tavaly a 25 ezre-

diket, a napokban felköszön-
tötték az RMDSZ Bihar me-
gyei szervezetének székhelyén

mûködõ információs irodában
azt a honfitársunkat, akinek
harmincötezredikként segítet-
tek a magyar állampolgárság

igénylésében. Dobi István-
nak a megyei ügyvezetõ el-
nök, Szabó Ödön adta át az
emléklapot és egy albumot
megyénk nevezetességeirõl.

Mint ismert, más szervezet
pénzt kér mind a fordításo-
kért, mind a fényképek elké-
szítéséért, ám az érdekképvi-
selet átvállalta ezt a fejenként
nagyjából 55 lejes költséget,
így már megközelítõleg két-
millió lejes kiadástól kímélte
meg a könnyített honosítási
eljárásért folyamodók számá-
ra. Szabó Ödön külön megkö-
szönte a fordítók – Boros Jó-
zsef, Bradács Aliz, Lantos Ti-
bor, Szallós Nándor – munká-

ját, akik jelképes összegért,
szintén az RMDSZ juttatásá-
ból, vállalták a feladatot.

Dobi István is elismeréssel
szólt az ügyintézõk hozzáérté-
sérõl, szakértelmérõl, akik se-
gítségével összeállították az õ
és neje, illetve unokájuk igény-
lési dossziéját, amit a irodában
kapott tájékoztatás alapján
Debrecenben fognak benyújta-
ni. Vidéken is mûködnek a tá-
jékoztató irodák, a legtöbb
dossziét Nagyszalontán állítot-
ták össze, és az ügyintézés to-
vábbi menetérõl is tájékoztatást
adnak a munkatársak – tette
hozzá az ügyvezetõ elnök.

M. Zs.

Múlt héten befejezõdött az RMDSZ Bihar megyei
szervezete által létrehívott Szacsvay Akadémián
a történelem jeles személyiségeirõl szóló
elõadássorozat elsõ féléve. Az elõadások
szeptemberben folytatódnak – jelentette be Szabó
Ödön, a Szövetség megyei ügyvezetõ elnöke, miután
köszöntötte Csorba Lászlót, a Nemzeti Múzeum
fõigazgatóját, a Magyar Tudományos Akadémia
doktorát, a soros meghívottat.
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– Hogyan indult el a politi-
kai pályafutása?

– Tizenkét éve iratkoztam
be a székelyhídi RMDSZ-szer-
vezetbe, majd 2004-ben a vá-
lasztók megtiszteltek bizalmuk-
kal, és önkormányzati képvise-
lõ lettem. Úgy éreztem, ennél
többre is képes vagyok, ezért
négy éve indultam a polgár-
mesteri megmérettetésen.
Nem volt könnyû menet, mivel
a volt RMDSZ-es polgármester
elindult függetlenként, és kö-
vetkezett egy sárdobálós,
mocskolódó, nem egészen be-
csületes kampány, de végül
megnyertem a választást. Vol-
tak konkrét terveim, elképzelé-
seim, amit mindenképpen meg
akartam valósítani. Belevetet-
tem magam a munkába, ami
bizony nem volt akadálymen-
tes. Nem volt az önkormány-
zatnak olyan része, ahol ne
szembesültem volna problé-
mákkal. Ilyen volt a szemétszál-
lítás, a bürokrácia, a földterüle-
tek visszaszolgáltatása, az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ
épületek felújítása, valamint az
önkormányzati tulajdon gyara-
pítása. Kiderült, hogy az ön-
kormányzatnak mindössze 1,5
ha földterülete van, és az épü-
letei nincsenek telekkönyvez-
ve. Jelenleg több mint 25 ha
földterületet mondhat magáé-
nak Székelyhíd és a hozzá tar-
tozó települések, az épületek
nagy része telekkönyvezve van,
illetve elindult a folyamat.

– Ezen kívül mit tudott
megvalósítani mandátuma
alatt?

– Sikerként könyvelem el,
hogy egyházainknak vissza tud-
tuk szolgáltatni földterületeik
95 százalékát. Rengeteg pályá-
zatot megnyertünk, és elkezd-
tük a kivitelezést, illetve folytat-
juk idén és jövõre. Sikereink-
ben nagy szerepe van az
RMDSZ megyei és országos
szervezetének. Most látjuk csak
igazán, mennyire fontos az,
hogy kormányon legyünk. A
2008–2012-es idõszakban alá-
írt szerzõdéseink összértéke
meghaladja a 15 millió eurót.
Úgy gondolom, hogy gazdasági
válságban ez óriási teljesítmény.
A teljesség igénye nélkül felso-
rolnék néhány fontos megvaló-
sítást: ivóvíz- és szennyvízháló-

zat Székelyhídon meg a hozzá
tartozó településeken; a
csokalyi, kágyai és szentmiklósi
beruházásra a héten kötjük
meg és írjuk alá a szerzõdést
hároméves futamidõre. Remél-
jük, a politikai helyzet nem fog-
ja ezt kitolni. Megnyertük a pá-
lyázatot két gát megépítésére,
így városunkat nem fogja árvíz
fenyegetni. Vállalkozásfejleszté-
si központ épül Székelyhídon,
amely reményeink szerint az
Érmellék egyik gazdasági moz-

gatórugója lesz. Építünk egy új
városi stadiont, egy 3 hektáros
városi parkot, valamint egy
aquaparkot. Mivel ezeknek a
projekteknek a finanszírozása
kormányfüggõ, elképzelhetõ,
hogy a pénzforrások lehívása
nem mindig lesz zökkenõmen-
tes. Akkor is el kell kezdenünk.
Az elmúlt négy évben több mint
15 km járdát sikerült megönte-
ni Székelyhídon és a
hozzá tartozó települé-
seken. A mellékutcá-

1975. március 19-én született Székelyhídon,
tanulmányait ott kezdte el, a Nagykágyai
Szakközépiskolában végzett. Felsõfokú tanulmányit
a Babeº–Bolyai Tudományegyetem szociológia karán
végezte, magiszteri disszertációját 2009-ben védte
meg. Hazatért Székelyhídra, ahol az önkormányzatnál
dolgozott pályázatíróként, késõbb egy alapítvány
igazgatója lett, 2008-ban polgármesterré
választották. Volt helyi MIDESZ-elnök, alelnök,
vezette a Székelyhídi Ifjak Szövetségét, ennek elõtte
pedig, egyetemi évei alatt, a Kolozsvári Magyar
Diákszövetség elnökeként tevékenykedett.

Beruházások vannak folyamatban
Interjú Béres Csabával, Székelyhíd polgármesterével

A Tulipán Kaláka mozgalomból is
kivette a részét A felújított múzeum a város kulturális életének centruma

Második mandátumért indult
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kon befejeztük a köve-
zést. Modernizáltuk a
közvilágítást valamennyi

településen. Folyamatosan át-
térünk az energiatakarékos iz-
zókra.

– Munkalehetõség szem-
pontjából tudtak-e érdemle-
geset tenni?

– Igyekeztünk magántõkét
bevonni a munkahelyteremtés-
be. Támogattuk a befektetõk
megtelepedését. Csokalyon a
geotermális kút mellett egy 14
hektáros területen üvegház
épül 15 millió eurós beruházás-
sal. Ha elkészül, 210 munka-
helyet fog teremteni. A befek-
tetõ egy holland–román vállal-
kozás. Egy izraeli–román ve-
gyes vállalkozás pedig Székely-
hídon épít üvegházakat 6 hek-
táron. Ez 70-100 munkahelyet
fog teremteni. Egy hazai vállal-
kozás 30 hektáron napener-
gia-erõmûvet épít, amely szin-
tén a helyieket foglalkoztatja
majd. Ezek a vállalkozások po-

tenciális adózók lesznek, az ön-
kormányzat bevételeit gyara-
pítják. Jövõ januártól újabb be-
fektetõk érkezésére vannak
ígéreteink.

– A földterületeket az ön-
kormányzat biztosította, illet-
ve adta el a befektetõknek?

– Nem. Mi felmértük a lehe-
tõségeket, és esetleg közvetítõ
szerepet vállaltunk. A 30 ha-os
területet például a közbirtokos-
ságtól bérlik. Mások magánem-
berektõl vásárolták meg.

– Úgy tudom, az idei elõvá-
lasztás sem volt sétagalopp.
Kérem, beszéljen errõl!

– Eredetileg öt jelölt indult,
egyikük visszalépett, egyet pe-
dig kizártak. Hárman mérettet-
tük meg magunkat az elõvá-
lasztáson, és én a szavazatok
60,23 százalékát kaptam meg,
ami az én olvastomban azt je-
lenti, hogy élvezem a szavazók
többségének a bizalmát. Persze
a jövõben úgy kell dolgoznom,
hogy a maradék szûk 40 száza-
lékét is megnyerjem. Akik nyi-
tott szemmel jártak az elmúlt
négy évben, észrevették, hogy
történt kedvezõ változás. Elin-

dultak a beruházások, munka-
helyek teremtõdnek. Remé-
lem, június 10. után az elkez-
dett munkát folytatni tudom.

– Milyen esélyeket lát a vá-
lasztáson? Kik a politikai el-
lenfelek?

– Nagyon remélem, hogy a
választók méltányolni fogják a
befektetett munkát, és újra bi-
zalmat szavaznak az RMDSZ-
csapatnak és nekem. A Szociál-
demokrata Párt, a Nemzeti Li-
berális Párt, a Demokrata–Li-
berális Párt, az Erdélyi Magyar
Néppárt és a Magyar Polgári
Párt jelöltjeivel kell megküzde-
nem. Számomra szomorú az a
tény, hogy sok magyar ember
olyan román párt színeiben in-
dul, melyeknek nincs kisebbségi
politikája, pedig az RMDSZ az
elmúlt több mint húsz évben fo-
lyamatosan azért harcolt, hogy
használhassuk anyanyelvünket
az élet minden területén. Ezek
az emberek paradox módon
önmaguknak mondanak ellent,
mivel gyermekeik magyar jövõ-
jét tagadják meg. Sajnálatos az
is, hogy az erdélyi és partiumi
magyarság érdekeit három ma-
gyar párt akarja képviselni. Ez
szakadáshoz vezethet, és akkor
az erdélyi és partiumi magyar-
ság érdekképviselete könnyen
a vajdasági vagy a szlovákiai
magyarok sorsára juthat, akik
az elmúlt idõszakban nem ren-
delkeztek hathatós parlamenti
képviselettel, és jogsérelmeiket
csak sajtónyilatkozatokban tud-
ták közölni.

– Ön szerint a kialakult
helyzetért csak az MPP és az
EMNP a hibás?

– Az egyértelmû, hogy nem,
de ha komolyan gondolták vol-
na az erdélyi magyar közösség-
fejlesztést, akkor mozgósítással
bármikor bármilyen szintû
RMDSZ-es vezetõket le lehe-
tett volna váltani, meg lehetett
volna reformálni a szervezetet.
Az, hogy õk sértõdöttként új
pártokat alakítanak, vélemé-
nyem szerint egyenlõ az erdélyi
magyar érdekképviselet eláru-
lásával.

– A széthúzás ellenére mi-
vel lehetne mozgósítani a vá-
lasztókat?

– Az utóbbi hetek esemé-
nyei bebizonyították, hogy a
több évtizedes munkát egy toll-
vonással le lehet rombolni. Pó-
tolhatatlan veszteség lenne, ha
nem tudnánk érdemben képvi-
selni helyi, megyei és országos
szinten a magyarságot. Én biz-
tos vagyok benne, hogy a vá-
lasztók belátják a szavazás tét-
jét. Mint felelõsségteljes politi-
kus arra kérem a szavazókat,
hogy június 10-én mindenkép-
pen menjenek el szavazni. Ad-
ják bizalmukat annak a párt-
nak, mely 22 év óta képviseli
érdekeiket, helyi és parlamenti
szinten egyaránt.

– Ha Ön megnyeri a válasz-
tásokat, mik a közeli és távo-
labbi tervei?

– Elõször is be kell fejezni az
elkezdett projekteket, aztán pe-
dig minden új fejlesztési lehetõ-
séget megragadni. Székelyhíd
gazdasági pilléreit, történelme
és földrajzi fekvésébõl adódó-
an, véleményem szerint a me-
zõgazdaságra és a turizmusra
kell helyezni. A mezõgazdaság
és a geotermális energia lehe-
tõségeit maximálisan ki kell
használnunk. Utóbbi egy olcsó
és környezetkímélõ energiafor-
rás. Ezen a téren kell fejleszte-
nünk és munkahelyeket terem-
tenünk. A könnyûiparral az a
baj, hogy a befektetõ bármikor
áthelyezheti termelõegységét
olyan helyre, ahol olcsóbb
munkaerõt talál. A föld és a
geotermális energia viszont itt
van helyben, nem elköltöztet-
hetõ.

Szõke Ferenc

Munkahelyteremtõ vállalkozások lete-
lepedését segítheti elõ a helyhatóság

Az iskolát is az õ hivatali idejében adták át

Önkéntesekkel a temetõ takarításán
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Hagyománya van annak,
hogy az érmihályfalvi Nyíló
Akác programsorozat elsõ nap-
jának estéjén a mûvelõdési ház-
ban kórusok, népdalkörök talál-
koznak. Vannak visszajárók és
új meghívottak is mindig. Az
idén nyolc csapat volt jelen: Ma-
gyarországról a püspökladányi
Id. Csenki Imre Vegyeskar és a
nyírbélteki Népdalkör, továbbá
a szalacsi Örökzöld Asszonykó-
rus, a margittai Horváth János
Társaság Vegyes Kórusa, a dió-
szegi Asók István Vegyes Kórus,
a Székelyhídi Férfikórus, vala-
mint a helybeli Veres László
Zsolt Kórus, a Zelk Zoltán Álta-
lános Iskola Kórusa és a Bartók
Béla Citerazenekar.

A találkozót Kovács Zoltán,
a Móka-parti mezõváros volt
polgármestere nyitotta meg.
Hangsúlyozta, hogy mindig
nagy fontosságot tulajdonítot-

tak ennek a találkozónak, mi-
vel hagyományõrzõ jellege
van. Magyar kultúránknak ré-
szei a kórusmûvek és a népdal-
ok is. Akár egyik, akár másik,
szívét melengeti, talpát táncra
csikolja a magyar embereknek.
„Örömmel látom, hogy lassan

nagyobb mûvelõdési házat kell
építenünk. Mindenkit nagy sze-
retettel fogadunk, de elvárjuk,
hogy kórusunkat visszahívják a
vendégek saját találkozóikra” –
utalt a felszólaló a résztvevõk
egyre népesebb táborára.

A mûsorvezetés feladatát

Darabont Alíz zenetanárnõ, a
mihályfalvi kórus vezetõje vál-
lalta el. Kórusmûveket a püs-
pökladányi és a Veres László
Zsolt Kórus adott elõ, mindket-
tõ kiemelkedõ színvonalon. A
többi fellépõ nótacsokorral ké-
szült, még a Székelyhídi Férfi-
kórus is, amelytõl a kuruc- és
katonanótákat szokta meg és
várta el a hallgatóság. Meg kell
vallani, hogy ezzel a repertoár-
ral sem vallottak szégyent.

A kardalosok nagyszerû
hangulatot teremtettek, min-
denki hozta a már megszokott
színvonalát, azt viszont egyér-
telmûen elismerték, hogy a
püspökladányiak kiemelkedtek
a mezõnybõl. A lényeg viszont
nem ez volt, hiszen nem verse-
nyezni hanem egymás megör-
vendeztetésére, énekelni jöttek
a csapatok.

A házigazdák mindegyik
együttest emléklappal jutal-
mazták. Az igazi közös nótázás
vacsora közben alakult ki, ami-
kor a zenét a Kovász nótazene-
kar biztosította. Késõbb bekap-
csolódott a margittaiak állandó
zenésze, Tóth Dániel is. Késõ
éjszakáig szólt több mint száz
torokból a szép magyar nóta.

Szõke Ferenc

Vacsora mellett közösen nótáztak

A házigazdák Veres László Zsoltról elnevezett vegyes kara A püspökladányiak nívós elõadást tartottak

Határtalan dalos kedvvel
a Nyíló Akác jegyében

Élesdi kulturális napok
Nemrég kapta meg a Bihar megye leg-

jobb könyvtára kitüntetõ címet az élesdi
városi könyvtár a 2011-es tevékenységé-
ért. Az elismerés jogosságát bizonyította
az a többnapos rendezvény is, amelyet
Georgeta Ardelean, Urs-Hadadea Tama-
ra, Kósa Silvia és Denisa Alb könyvtáros-
ok a polgármesteri hivatallal közösen a
közelmúltban szerveztek meg. A kulturális
napok nyitányaként az Alexandru Roman
Mûszaki Szakközépiskola és a Constantin
ªerban Nyolcosztályos Iskola közremûkö-

désével a bibliotéka névadójáról, Octavian
Gogáról emlékeztek meg. Másnap helyi
alkotók eladással egybekötött kiállítását
nyitották meg. Európa Napját is együtt
ünnepelték meg az általános iskolásokkal,
és felidézték a 160 éve született jeles ro-
mán drámaíró, író, Ioan Luca Caragiale
alakját, mûveit. A zárónapon mutatták be
az éppen hat éve elhunyt élesdi tanárnak,
történésznek, muzeológusnak, kultúrtör-
ténésznek, egyetemi tanárnak, Liviu
Borceának emléket állító kötetet a család-

tagok, helybeli tanártársak, barátok,
Nagyváradról és Kolozsvárról is érkezett
kollégák körében.

A középiskolások és tanáraik a Caragiale-nap
végén (Fotó: Urs-Hadadea Tamara)



– Mi vezette a politizálás felé?
– Azért fordultam a politika felé, hogy

képviselni tudjam a közjót. Egy politikusnak
a munkája szolgálat kell hogy legyen, már-
pedig én úgy érzem, tudnám szolgálni a kö-
zösségemet. Ez az indítéka az indulásom-
nak, semmi más.

– Nyilván ebben az is benne van, hogy
változtatni szeretne a helyi viszonyokon.
Mi az, amivel nem elégedett?

– Elégedetlenségre sajnos van okunk, ha
csupán a sarokszámokból indulunk ki. Eb-
bõl a városból húsz év alatt elfogyott közel
harmincezer magyar. Ennek oka van, sej-
tem is, hol kell keresni. S tenni kell azért,
hogy ezt a folyamatot megállítsuk. Nekem
nem lenne öröm, ha a gyermekem nem
mellettem nõne fel, hanem elmenne mond-
juk Svédországba, Magyarországra. A meg-
oldás olyan körülményeket biztosítani itt-
hon, hogy a fiatalok ne menjenek el. Ennek
két feltétele van. Az egyik, hogy az alapve-
tõ életszükségleteiket tudják kielégíteni, a
másik, hogy érezzék magukat itthon. Tehát
az egyik anyagi természetû kérdés, többek
között az egészségügy is ehhez tartozik, a
másik pedig, hogy olyan jogokat biztosítsa-
nak, hogy ne érezzük magukat idegennek
szülõhelyünkön. Ha ezt a két dolgot meg
tudjuk oldani, akkor nem fognak elmenni.

– Hol látja a legsúlyosabbnak a gondo-
kat?

– Kezdeném az anyagi részével kapcsolat-
ban. Bihar megye s azon belül Nagyvárad is
az utolsó az átlagfizetések tekintetében.
Nagyvárad igen drága város. Ha azt látjuk,
hogy kicsik a bevételek, és nagyok a költsé-
gek, akkor ott a kérdés: mibõl élnek meg itt
az emberek? A másik figyelmeztetõ tényezõ
az emberek egészségének veszélyeztetettsé-
ge. Elsõsorban a város nyugati végében ott
maradtak olyan gyártelepek, amelyek nem
úgy lettek felszámolva, ahogy a 21. század-
ban kellene. Súlyos szennyezõ hatással van-
nak a környezetükre. Elég egy adat: Bihar
megye a daganatos megbetegedések terén

országos elsõ. Ennek oka van. Én viszont
még nem láttam olyan pártot, mely azt
mondta volna, megpályáztunk olyan uniós
vagy kormányzati projektet, hogy például a
vörös iszapot kikotorjuk, semlegesítsük.
Márpedig ez komoly egészségkárosító ve-
szélyt jelent. A régi szeméttelep is épp hogy
le volt fedve, s nem az a nagy baj, hogy fent
a szemét kikandikál, hanem az, hogy nem
volt az alja megfelelõen kibélelve, szigetelve,
a talajt átitatja a szennyezõdés, bekerül a ta-
lajvízbe, mi pedig szépen megesszük a közel-
ben termesztett zöldségeket.

Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat itt-
hon, szükséges az is, hogy Várad vissza-
nyerje azt a szellemiséget, ami a múlt szá-
zadban jellemezte, s amit sokáig õrzött. A
város vezetõi, tanácsosai közül sokan nem
értették, s ma sem értik, mi az a váradiság.
Például senkinek semmi baja nem lenne at-
tól, ha visszaállítanák a történelmi utcanév-
táblákat. Mondok egy példát. Ha a gyere-
kem azt mondaná, hogy megyek az egye-
temre Cluj-ra, akkor felháborodnék. De ha
azt mondja, megyek találkozni valakivel a
Transilvaniei utcára, azon nem háborodom
fel. Pedig egy és ugyanaz a kettõ. S ehhez
senkinek sem kellene a személyazonossági
kártyáját lecserélnie, senkinek nem ez az ér-
deke, hanem az, hogy tájékoztatóként sze-
repeljen a mai hivatalos elnevezés mellett a
régi. Ezek apró dolgok, de hozzátartoznak
ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat e
városban.

– Lát-e arra esélyt, hogy legalább a vá-
lasztás után megvalósuljon a magyar–ma-
gyar összefogás ott, ahol ez lehetséges?

– Azok az emberek, akik tenni akarnak a
közösségért, azok együvé tartoznak, függet-
lenül párttól, nemzetiségtõl. Természetesen
minket, magyarokat több minden köt össze
egymással, mint a románsággal. De min-
denki a partnerünk, aki tenni akar a közjó-
ért. Elõbb-utóbb úgyis meg kell egyezni. A
közjóért biztos, hogy szükség van az össze-
fogásra.
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Nagyváradon született s tanult az érettségiig, Temesvárott szerzett
gépészmérnöki diplomát, elõbb a szakmájában dolgozott, majd
vállalkozóként folytatta. Politikai pályáját a Magyar Polgári Egyesületben
kezdte, 2009-ig az MPP nagyváradi vezetõje volt, jelenleg az Erdélyi
Magyar Néppárt partiumi régióelnöke. ZATYKÓ GYULA júniusban
az EMNP színeiben indul a választáson Nagyvárad polgármesteri
tisztségéért. Szûcs László interjúja.

Mindenki a partnerünk,
aki a közjóért tesz

Hisznek a váradi 
magyarság jövõjében

Május 16-án zsúfolásig telt a váradi
színház az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) megyei és váradi jelöltjeinek
kampánynyitóján. A Néppárt jelöltjei
szerint eddig inkább félre, mint elõre
vitték magyar közösségeket azok,
akik a hivatalos képviseletével voltak
megbízva. Tõkés László, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) el-
nöke rávilágított arra a politikai ano-
máliára is, miszerint furcsa szerepcse-
re lett úrrá mind a romániai, mind a
kisebbségi politikában, a politikusok
ugyanis mintha megfeledkeztek volna
arról, hogy valójában nekik kell vá-
lasztóik érdekeit képviselniük. Toró T.
Tibor, az EMNP elnöke a párt eddigi
tevékenységérõl, terveirõl, illetve az
eddig tapasztalt nehézségekrõl be-
szélt. Nagy tetszést aratott az EMNP
váradi polgármesterjelöltjének, Zaty-
kó Gyulának a beszéde, aki igazi
váradi lokálpatriótaként mutatott rá
azokra a jelenségekre, melyek a „Pe-
ce-parti Párizs” magyarságának annyi
kárt okoztak az elmúlt évek alatt.
Nagyvárad ismét méltó kell hogy le-
gyen királyvárosi címéhez, alapítójá-
hoz, megteremtõihez – mondta.



8 Interjú Biharország / 2012. június 1.

– Rövidebb helyi tanácsi,
hosszabb kormányzati és tör-
vényhozási megbízatások
után miért döntött úgy, hogy
vállalja az indulást a nagyvá-
radi polgármester-választá-
son?

– Úgy gondoltam, hogy
nyolc év központi közigazga-
tási, államigazgatási tapaszta-
latot mindenképpen lehet he-
lyi önkormányzati szinten ka-
matoztatni, és eljött az ideje
annak, hogy ezt itt Nagyvára-
don megtegyem.

– Eddigi tisztségei Buka-
restbe szólították. Mennyire
érzi itthon magát Váradon?

– Nagyon is. Akkor érzi az
ember igazán, mennyire jó itt-
hon, amikor elkerül onnan.
Másfelõl azt hiszem, az elmúlt
nyolc éves tevékenységem ar-
ról szólt, amit egyetlen vezetõ-

nek sem szabadna elfelejtenie:
honnan indult el, és hova fog
visszaérkezni. Én igyekeztem
nem elfelejteni, hogy Nagyvá-
radról indultam. A bukaresti
tisztségek lehetõségek, kihívá-
sok voltak, amiknek meg kel-
lett felelnem, de annak tudatá-
ban, hogy a Bihar megyeiek,
a nagyváradiak azért küldtek
oda, hogy a lehetõségek sze-
rint vissza is juttassak. Az a
több mint húszmillió euró, ami
a nagyváradi és Bihar megyei
kórházaknak jutott a minisz-
terségem alatt, pontosan ezt a
szemléletet tükrözi, hiszen én
a nagyváradiak, a bihariak
mandátumával és megbízásá-
ból lehettem Bukarestben. Ha
nap mint nap nem is voltam
Váradon, de gondolatban és
fõleg tettekben mindig ide hú-
zott a szívem.

– Egészségügyi miniszter-
ként a végbevitt átszervezé-
sek közül talán a legkiemel-
kedõbb jelentõségû a kórhá-
zak decentralizálása. Most
polgármesterjelöltként is
úgy gondolja, hogy a helyha-
tóság jobb gazdája lehet
ezeknek az intézményeknek,
mint a minisztérium?

– Egyértelmûen. És nem-
csak ezen a területen, bármi-
lyen más téren is, olyan
ügyekben, amelyek a közössé-
gek mindennapjait érintik,
nem egy több száz kilométer-
re lévõ felsõ hatóság kell hogy
döntsön. A kórházak a helyi
közösséget látják el, lehetnek
helyi prioritások, elvárások,
amelyeket a közösség által
megválasztott elöljárók ismer-
hetnek a legjobban. A döntés-
hozatali hatásköröket a lehetõ
legalsóbb szintre kell utalni, itt
kell dönteni, és itt kell érte fe-
lelõsséget vállalni, hiszen a vá-
lasztott polgármester, helyi ta-
nács elszámoltatható. Kit szá-
moltattak el korábban, ha egy
kórházban nem jól mûködött
valami? Egy minisztert Buka-
restben, aki az országnak ki
tudja, melyik megyéjébõl érke-
zett? A kórházak átadását a
helyi önkormányzatoknak ma
is nagyon jó döntésnek tar-
tom, éppen két éve történt,
láthatók az eredményei.

– Választási jelmondata,
Egészséges Nagyváradért ar-
ra utal, hogy most talán be-
teg a megyeszékhely?

– A program címe nem fel-
tétlenül a fizikai, testi egész-
ségre vonatkozik, hanem min-
den másra, hogy jól érezzük
magunkat a városunkban. A
program sok mindent felölel,
és az elmúlt huszonkét évben
megtapasztalttól teljesen eltérõ
polgármesteri szemléletmódot
kíván hozni az önkormányzat
vezetésébe. Eddig a polgár-
mesterek adminisztráltak, job-
ban vagy rosszabbul, de ez ma
nem elég. Nagyvárad lemaradt
más városokhoz, Kolozsvár-
hoz, Debrecenhez, Nagysze-
benhez képest, mivel nem volt
fejlesztési stratégiánk. Nem azt
mondom, hogy nem kell asz-
faltozni és körforgalmat kiala-
kítani, kisebb-nagyobb infrast-
rukturális korszerûsítésre nincs
szükség, de ezekkel foglalkoz-
nak a községek, kisvárosok is.
Nagyváradon mindennel fog-
lalkozunk, de nincs egy olyan
terület, amiben nemcsak a ré-
gióban, hanem akár nemzet-
közi szinten is kitûnne. A
programomban fel-
mutatok néhány olyan
területet, amelyben

Nem felejti, honnan indult
Beszélgetés Cseke Attila szenátorral, nagyváradi polgármesterjelölttel

1973. június 9-én született Margittán, ott végezte el
a középiskolát, a Nagyváradi Egyetem jogi karán
szerzett mesteri diplomát. Az RMDSZ tagja 1997-tõl,
megyei ügyvezetõ alelnök is volt. A Bihar megyei
tanács elnökének jogtanácsosa 2002-tõl, 2004-ben
önkormányzati képviselõnek választják Nagyváradon,
de fél év múlva a kormányfõtitkárságra nevezik ki
elõbb helyettesnek, majd fõtitkárnak. A következõ
parlamenti ciklusban, 2008 decemberétõl szenátor,
közben 2009 decemberétõl tavaly augusztusig
egészségügyi miniszter.

A polgárokkal az õszinte párbeszéd
híve

Nõjön nagyra Várad, mint amilyen nagyok a Sas alatt parádézó gólyalábasok
A város egészségének jót tesz a Cs-
vitamin, Cs mint Cseke
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pár év alatt Nagyvárad
rendkívülit tud nyújtani,
hogy Várad nõjön is-

mét naggyá. Nagyszebenben
például tíz éve – nem mellesleg
egy kisebbségi polgármester
irányítása alatt – a kultúrára fó-
kuszáltak, és ma ezt a várost
nemzetközi viszonylatban a
szinte hetente megrendezett
kulturális eseményeirõl isme-
rik. Ha Debrecenre nézünk, a
nagy sportrendezvények jut-
nak eszünkbe.

– Miben tûnhet ki Nagyvá-
rad?

– A kultúra, az oktatás, a
sport, az egészségügy adhat
erre lehetõséget. Ezek az el-
múlt négy évet mondhatni
megsínylették, mert az elöljá-
ró felfogása szerint nem „ter-
melnek” hasznot. De nem
szabad így nézni, ezekbe be
kell fektetni egy meghatáro-
zott stratégia mentén, és majd
jönnek az eredmények. Nem
feltétlenül pénzben mérhetõk,
de lesz ismertsége, hírneve a
városnak, amit pénzért nem
lehet megvenni. Másrészt meg
egy olyan létesítmény, mint a
világbajnokságoknak, Európa-
bajnokságoknak helyet adó
debreceni sportaréna, néhány
év alatt közvetve többszörösen

behozza a befektetett pénzt.
Nem csak a jegybevételt kell
nézni; a több száz sportoló na-
pokra odaköltözik, jönnek a
tévések, a szurkolók – szállo-
dára, étkezésre, egyéb progra-
mokra ott költenek. Ez egy
láncfolyamat, amelybe bekap-
csolódik a város is.

– Milyen nemzetközi je-
lentõségû, netán világese-
ményt szervezhet Várad?

– Sajnos ma nincs meg eh-
hez az infrastruktúra. Az Egész-
séges Nagyváradért program
éppen arra fókuszál, amit egy
polgármester ennek érdekében

megtehet: az infrastruktúrát
megteremtheti. Létrehozhat
egy mûvészeti központot, ahol
alkothatnak a mûvészek, ahol
kiállítanak. Szerintem erre a
legmegfelelõbb hely a nagyvá-
radi vár. Szerepel a progra-
momban egy multifunkcionális
sportcsarnok felépítése is. Az
egészséges gazdasághoz pedig
a megyeszékhelynek szükséges
van egy kiállítócsarnokra, hol
expókat, vásárokat, konferen-
ciákat rendezhetnek. A polgár-
mesternek partnernek kell te-
kintenie az egyetemeket, hogy
közösen meghatározzák, me-
lyek azok a szakok, amelyeket
érdemes nemzetközileg elis-
mert szintre emelni, ez is a vá-
ros hírnevét szolgálja.

– A váradiak egészséges
környezetérõl mi a vélemé-
nye?

– Nemrég kapta meg Várad
a Zöld fõváros címet, de van
még tennivaló, például a sze-
lektív hulladékgyûjtés terén.
Megfontolandó, hogy egyet-
len szolgáltató végzi a hulla-
dékgyûjtést az egész városban.
Tudom, hogy sok a panasz a
minõségre. Ugyanez a cég a
felelõs a hóeltakarításért is;
emlékszünk, hogy év elején a
havazás miatt a fõutak kivéte-
lével szinte teljesen leállt a
közlekedés. Ami még rosz-
szabb, azóta sem történt sem-
mi, nem vettek több hóekét,
nem készült terv, hogy legkö-
zelebb ne érje õket felkészület-

lenül a havazás. A közszolgál-
tatásokat sokkal szorosabban
kell fogni, és meg kell vizsgál-
ni, jó-e a monopolhelyzet
fenntartása.

– Közszolgáltatásoknál
maradva, köztudott, hogy a
legnagyobb elégedetlenséget
a távfûtési szolgáltatás, fõ-
ként a drágítása váltotta ki,
ráadásul európai uniós elõ-
írás szerint a városlakók két-
harmadát ellátó hõerõmû je-
lenlegi formájában, korsze-
rûsítés nélkül nem mûköd-
het tovább 2013-nál. Erre
milyen megoldást javasol?

– Szerintem az a legna-
gyobb gond, hogy nem mond-
ják el az embereknek, mire
számíthatnak. Az is gond,
hogy az erõmû korszerûsítését
célzó, a gáztüzelésû kazánra
való áttérést finanszírozó eu-
rópai uniós projekt két hónap-
ja stagnál, mert a tanácsadó
cégjavaslatára a polgármester
megváltoztatta a megvalósít-
hatósági tanulmányt. Ezért
Brüsszelnek újra kell értékel-
nie az egész pályázatot, pedig
így is már nagyon szoros volt
a határidõ. Az új polgármes-
ternek ezt a témát nagyon
gyorsan elõ kell vennie, na-
gyon tisztán, õszintén el kell
mondania az embereknek,
hogy melyek a lehetõségek.
Alternatív energiaforrásokat is
kell keresni, nem értem, miért
söpörték le ezt eddig az asztal-
ról. Azt sem értem, hogy az
elmúlt négy évben a távfûtési
vezetékek cseréje kevesebb
mint a felét tette ki annak,
mint amit azelõtt két év alatt
elvégeztek, pedig a csövek ott
vannak megvásárolva a hõ-
erõmû udvarán. Elismerem,
hogy egy politikusnak, egy ad-
minisztrátornak kellemetlen a
lakosság reakciója, ha elkez-
dik feltörni az utcákat, de heli-
kopterbõl nem lehet lefektetni
a csöveket. Ezért mondom,
hiányzik az õszinte beszéd;
nyíltan el kell mondani a pol-
gároknak, mi a helyzet, hova
akarunk eljutni, s az milyen
nehézségekkel jár.

Máté Zsófia

Stratégiát kínál a városfejlesztéshez

Emlékmûvet állíttatna a várban Vitéz János püspöknek és fizikusának, Georg
Peuerbachnak, akiknek idejétõl kezdve kétszáz éven át itt húzódott a 0. délkör
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Csengery Antal ügyvéd, jeles
jogtudós és Gerhard Terézia fia,
atyja gondos nevelésben része-
sítette. Házuk nyitva állt a kör-
nyék, sõt az ország szabadelvû
férfiai elõtt, így megfordult ná-
luk többek között Kölcsey Fe-
renc és Kazinczy Ferenc is. Is-
kolai tanulmányait szülõvárosá-
ban kezdte és Debrecenben vé-
gezte el 1842-ben, mivel a
nagyváradi akadémiát – a kö-
vetválasztási mozgalmakban va-
ló élénk részvétele miatt – ott
kellett hagynia.

A szülõi ház légköre magától
értetõdõvé tette a politika iránti
fokozott érdeklõdését, ezért a
váradi tanintézmény hiába igye-
kezett távol tartani a közélet fó-
rumaitól (nemcsak a megyegyû-
lésre, de színházba, nyilvános
táncmulatságokba, kocsmába,
kávéházba is tilos volt járni!),
megszegte a szabályokat, bele-
vetette magát Nagyvárad pezs-
gõ politikai, szellemi életébe, s
kamaszos büszkeséggel vállalta
az ezzel járó következményeket
is. Diáktársaival olvasóegyletet
alapítottak, s a tiltás ellenére
Wesselényi Miklós és Deák Fe-
renc kormányellenes beszédei-
bõl idéztek. Barátjával, Irinyi Jó-
zseffel a megyegyûlésekre is el-
jártak, hogy szónoklatokat hall-
gassanak. Viselkedésének meg-
lett a következménye: kicsapták
az iskolából, s tanulmányait
csak a jóval toleránsabb debre-
ceni református jogakadémián
fejezhette be. Debrecenben
1840 õszén valósággal hõsként
fogadták diáktársai: hírének és
ellenzéki múltjának köszönhetõ-
en hamar az ottani diáktársaság
elnökévé választották.

Sokat ígérõ
pályakezdés

Néhány évet megyei gyakor-
laton töltött Bihar megye híres
követe és elsõ alispánja, Beöthy
Ödön mellett; itt megismerte a
megyei közigazgatás minden
ágát. Fontosabb kérdésekben õ
írta a Pesti Hírlapban megje-
lent, az ellenzéki megyékben
nagy hatást keltett körleveleket.

Zichy Ferenc bihari fõispán
írnokaként jutott el az ország-
gyûlés színhelyére, Pozsonyba.
Itt ismerkedett meg a centralis-
ták egyik vezéralakjával, Szalay
Lászlóval, aki õt ígéretes tehet-

ségnek látta, s bevezette társa-
ságába. Az 1843–1844-es éve-
ket Pozsonyban töltötte mint ju-
rátus; ez utóbbi évben letette az
ügyvédi vizsgát is. 1843-ban az
országgyûlési tudósítások egy
részét õ írta Kossuth Lajos szá-
mára a Pesti Hírlapba. 1844-
ben, amikor a lap szerkesztése
Szalay Lászlóra szállt, a tudósí-
tások szerkesztését maga vette
át.

Alapos ismeretei, európai
mûveltsége, kitûnõ stílusa, szi-
lárd jelleme magára vonta Eöt-
vös József és Szalay figyelmét,
akikkel 1845-ben bejárta Itáliát.
Karrierje szempontjából is jelen-
tõs fejlemény volt az, hogy egy
társaságban tudhatta magát
Szalay mellett Eötvös Józseffel,
Trefort Ágostonnal, a Mûvésze-
ti Egylet alapítójával. A magyar
ellenzék közlönye a Pesti Hír-
lap volt, melynek Csengery az
országgyûlés után rendes mun-

katársa, 1845 júliusától pedig
fõszerkesztõje lett 1848 végéig.

A szellemi élet
sûrûjében

1844 és 1848 között, ami-
kor már Pesten lakott, életkorá-
nak megfelelõen a fiatal, még
nõtlen értelmiségiek kissé bo-
hém életét élte. Átlagos napja a
Pesti Hírlap szerkesztése körüli
teendõk ellátásával kezdõdött,
majd délután rendszerint talál-
kozott Treforttal vagy megláto-
gatta Eötvöst budai lakásán,
esetleg többedmagával Vörös-
martyt, máskor megnézett egy
kiállítást. Tartotta a kapcsolatot
a politikai élet vezetõ személyi-
ségeivel, részt vett a Kossuthnál
tartott konferenciákon és a kü-
lönféle gyûléseken is. Állandó
vendég volt a Nemzeti Színház-
ban, ahol a szünetekben élénk
társasági élet folyt. Õ vezette be
az 1846-ban Erdélybõl Pestre
költözõ Kemény Zsigmondot a
város szellemi és kulturális életé-
be, társaságaiba.

Jobban szeretett azonban
vendéglátó lenni, mint vendég-
ségbe menni. Apja példája nyo-
mán természetesnek találta,
hogy felnõttként maga is nyitott
házat vigyen, s napi rendszeres-
séggel fogadjon otthonában lá-
togatókat. Lakása és munkahe-
lye egy helyen volt: Pesten a
Hatvani (ma Kossuth Lajos) ut-
cában, egy kétszobás lakásban
lakott és dolgozott, a nagyszo-
ba egyben a Pesti Hírlap szer-
kesztõsége is volt. Este, színház
vagy más program után vendé-
gül látta egy teára a vele nagy-
jából egyidõs, huszonéves fiata-
lokat – Petõfi Sándort, a drá-
maíró Czakó Zsigmondot, kol-
légáját, Pálffy Albertet, néha
Jókai Mórt és másokat is.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár

összeállítása

Az élen járó háttérember (1.)
Csengery Antal publicista, politikus, közgazdász

Csengery Antal. 23 évesen a Kossuth alapította Pesti Hírlap fõszerkesztõje

A Petõfi Sándorral egyívású, 1822-ben Nagyváradon
született fiatalember már a szabadságharc elõtt
a magyar újságírás, kultúra, közélet egyik
legelismertebb, legtekintélyesebb alakja lett, s fõleg
a kiegyezést megelõzõ-követõ idõszakban a gazdasági
élet és a politikum jobbára háttérben tevékenykedõ
vezéralakja.
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Luczi Barna, a gyülekezet
mai vezetõje szívélyesen foga-
dott, hitelveikrõl, a gyülekezeti
munkáról, más felekezetekhez
való viszonyukról fontuk a szót.
Elõrebocsátotta, hogy nem
tartják magukat az igazság ki-
zárólagos hordozóinak, min-
den gyülekezetet, amely a tel-
jes evangéliumot vallja és hir-
deti, testvérként kezelnek. A
település más felekezeteivel is
jó a viszonyuk, közös progra-
mokon vesznek részt, alkal-
manként meghívják egymást
vendégszolgálatra. Nem céljuk
a hívek más gyülekezetbõl való
elhalászása, inkább az eltéve-
lyedettek után nyúlnak, de aki
hozzájuk akar csatlakozni, azt
nem utasítják el.

„A gyülekezet elsõ imaháza
alig néhány éve, 2000-ben
épült fel rekordidõ, 104 nap
alatt. Akkoriban, ha bevetetlen
földet láttak a falu határában,
mindenki tudta, az csak az
egyik gyülekezeti tagunké le-
het, ugyanis mindenki az épít-

kezésnél segédkezett hátra-
hagyva a többi munkát. Jó volt
látni, ahogyan a más vallásúak
is testvérekként jöttek segíteni,
együtt örültünk az imaház elké-
szültének” – emlékezik Luczi.
A saját ingatlan létrejötte után
felélénkült a közösségi élet, if-
júsági találkozókat és egyéb
hasznos rendezvényeket tartot-
tak. Egyre többen csatlakoztak
a gyülekezethez, jobbára seho-
vá nem tartozó, lelkileg tengõ-

dõ, de értékre vágyó, békét ke-
resõ emberek. Jelenleg gyer-
mekekkel együtt mintegy száz-
harmincan vannak.

Hetente három istentisztele-
ti összejövetelre várják a híve-
ket. Csütörtökön imaalkalmat
tartanak, vasárnap délelõtt van
a fõ istentisztelet, amivel pár-
huzamosan vasárnapi iskolá-
ban okítják a gyermekeket. Va-
sárnap délután is van istentisz-
telet, szombatonként pedig az
ifjúság nevelésére helyezik a
hangsúlyt. Felekezeti hovatar-
tozástól függetlenül biblia-isko-
lákat szerveztek már több alka-
lommal is. Nagyon magas szín-
vonalú az egyházi zenekaruk.
Az egyik alapemberük, Balog
András Jászvásáron az orszá-
gos dzsesszfesztiválon második
helyezett lett, a román televízió
képernyõjén is láthatta a kö-

zönség. Családi napokat szok-
tak szervezni házaspároknak,
ami a család egységégének
megtartására fókuszál a világ
kihívásaival szemben. Nagyvá-
radi zenetanárok segítségével
beindították a hangszeres okta-
tást, minden felekezetbõl je-
lentkeznek fiatalok.

A missziós munkából is kive-
szik a részüket; Luczi segédle-
tével Zilahon életképes gyüle-
kezet alakult, Erdõdön hat éve
kezdték el a szolgálatot. Ez idõ
alatt a semmibõl egy kétszáz
fõs, magyar ajkú közösség jött
létre. Karitatív tevékenységük
is jelentõs; eleinte a gyülekezet
tagjait segítették, mára már
községi szinten jótékonykod-
nak. Külföldi segítséggel nagy-
családok gyermekeinek tanulá-
sát támogatják. Olyan is elõfor-
dult már, hogy egy sürgõs mû-
tét költségeit állták, de házépí-
téshez is hozzájárultak. Az
érszõllõsiek sincsenek magukra
hagyva: a huszonkét éve körze-
ti lelkipásztorként szolgáló,
Lucza Imre rendszeresen felke-
resi a gyülekezetet.

Luczi Barna búcsúzóul még
megjegyezi: „Nekünk is van-
nak hibáink, mi sem vagyunk
tökéletesek, de törekszünk
erõnk szerint a jót cselekedni,
békességben járni, Krisztust
felmutatni az embereknek”.

D. Mészáros Elek

Élõ hit, életképes gyülekezet
Késõ este volt már, amikor bekopogtak az ajtón.
A házaspár ajtót nyitott a két idegennek, akik arra
kérték a háziakat, hallgassák meg õket. Már inogott
a lámpa fénye, fogyott a petróleum, éjszakába hajlott
az idõ, úgy belefeledkeztek a beszélgetésbe. A két
jövevény távozott, de észrevétlen elvetették a magot
Érszõllõsön, ami a háziak szívében szökkent szárba,
majd lassanként házról-házra terjedt az öröm,
megszületett a pünkösdista gyülekezet. Az 1930-as
évek utolsó éveit írták akkor, házaknál gyûltek össze
az új hit hordozói. Egy évtized múltán számuk már
meghaladta a százat.

Luczi Barna vezeti a gyülekezetet

Rekordidõ alatt épült fel az imaház

Istentiszteleteken kívül közösségi rendezvényeket is
tartanak

Tehetséges zenészekkel dicsérik az Urat
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A Mûvészetek Menedzs-
mentjéért Egyesület (AMA) ál-
tal kezdeményezett, A világ a
te iskoládban elnevezésû pro-
jektbe bekapcsolódott az élesdi
Constantin ªerban Nyolcosz-
tályos Iskola is Svájc a mi isko-
lánkban címû projektjével. A
részt vevõ közel 1400 diák és
a pedagógusok piros-fehérbe
öltöztek, svájci kultúrával, éte-
lekkel, zenével, tánccal ismer-
kedtek. A többnapos rendez-
vényt az élesdi Holcim ce-
mentgyár is támogatta, s an-
nak svájci igazgatója, Roman
Menz is készségesen válaszolt
a diákok kérdéseire.

Ciavoiné Létai Andrea Haj-
nalka tanárnõ, az elsõsök he-
tének szervezõjétõl megtud-
tuk, hogy az I. E osztályosok

II-os és IV-es társaikkal meg-
hallgatták Árva Katalin és
Józsa Ferenc elõadását Svájc-
ról, a hallottak alapján plaká-
tokat készítettek, könyvkiállí-
tást rendeztek be, dekorálták

az osztálytermet, hogy felidéz-
zék Tell Vilmos világát. Köz-
ben svájci népmesékkel és
Csukás István fordította ver-

sekkel ismerkedtek. Felkeres-
tek egy helyi pénzintézetet is,
hiszen köztudott, Svájc a ban-
kok országa is. A svájci órák
pontossága is világszerte köz-
ismert, ezért az elsõsök elláto-
gatta Kálmán László órásmes-
ter mûhelyébe. A csokoládéjá-
ról is híres az alpesi ország,
ennek a finomságnak a készí-
tésével is megpróbálkoztak a
kicsik Jakab Katalin nyugdíjas
tanítónõ konyhájában.

A rendhagyó foglalkozások
legjobbjait jutalmazta is a kez-
deményezõ egyesület; többek
között Magyari Ferenc lovagi
ruhájáért érmet, Varga Stru-
gurel pedig rajzáért ajándék-
csomagot kapott.

Kinõtte a szervezõ, a mics-
kei Miskolczy Károly Általános
Iskola kereteit a Csillagszerzõ
Matematikaverseny, ezért az
országos fordulónak Nagyvá-
radon a Mihai Eminescu Fõ-
gimnázium és a Szacsvay Imre
Általános Iskola adott otthont.
Erdély, Partium tizenkét me-
gyéjének és a magyarországi
Hajdú-Bihar megye V.–VI.
osztályos tanulói mérték össze
tudásukat, egyúttal szereztek
új barátokat, és ismerkedtek
Szent László városának neve-
zetességeivel.

A szervezõk Hodgyai Edit
micskei igazgatónõ irányításá-
val gondoskodtak arról, hogy
egyetlen diák és kísérõ se tér-

jen haza a versenyrõl üres
kézzel. Az ötödikesek között
megosztott elsõ díjat adtak ki
Erdei Csongornak (Micske) és

Salánki Miklósnak (Nagyvá-
rad, Ady Endre Középiskola).
Hatodikosok is ketten állhat-
tak a képzeletbeli dobogó leg-
felsõ fokán: Agócs Henrietta
(Margitta, Horváth János Is-
kolaközpont) és Orosz Kele-
men (Temesvár, Bartók Béla
Középiskola) tanulója. A ta-
nítványaik eredményei alap-
ján a legeredményesebb fel-
készítõ tanárnak a temesvári
Pãcurar Mária bizonyult, Bi-
har megyébõl pedig a
margittai magyar iskolában
tanító Jakab Ottó.

Svájci hangulat Élesden

Csillagos matekosok versengtek
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Két nagyváradi együttes, a röplabda-
és a kézilabdacsapat küzdött május
közepén azért, hogy bejusson
a román elsõ osztályba. A végén
csupán az elõbbiek tagjai örülhettek.

Mindkét gárda elsõ a másodosztály
nyugati csoportjában, a Bihorul Sportis-
kola röplabdázói és a Városi Sportklub
(VSK) kézilabdázói is egyetlen alkalom-
mal hagyták csak el vesztesen a pályát a
bajnokság alatt, így megérdemelten ke-
rültek be az élvonalba jutásért rendezett
osztályozóba.

Huszonöt év után

Elsõként a röplabdázók léptek pályára a
Szilágysomlyón megtartott tornán, ame-
lyen további három másodosztályú gárda
küzdött a legjobbak közé jutásért. A maga-
biztos kezdés (a váradiak 3–1-re verték a
házigazdákat) önbizalmat adott a sportis-
kolásoknak, akik a második találkozót is
megnyerték (3–2-re verték a suceavaia-
kat), így az utolsó összecsapás részben
már tét nélküli volt számukra, hiszen csak
két játszmát kellett nyerniük, hogy beke-
rüljenek az élvonal legjobb együttesei kö-
zé. Ez sikerült is, így azon már senki sem
bánkódott, hogy az esélytelenül pályára lé-
põ bákóiak 3–2-re megnyerték a találko-
zót. A váradi röplabdázók és az õket elkí-
sérõ maroknyi szurkolótábor önfeledten
ünnepelte a történelmi sikert.

„Elértük azt, amit megcéloztunk, és
amire kevesen számítottak: bekerültünk
az ország legjobb 14 röplabdacsapata kö-
zé, s ez nagy fegyvertény, ha azt veszük
alapul, hogy csupán váradi játékosok al-

kották a csapatot. A gondok azonban
csak most kezdõdnek számunkra, hiszen
míg a másodosztályban alig több mint öt-
ezer euró volt a költségvetésünk – a játé-
kosok nem kaptak fizetést –, addig az él-
vonalban minimum százezer euró kell a
részvételhez, s azt még nem tudjuk, hon-
nan és hogyan fogjuk elõteremteni” – ke-
sergett a Bihorul Sportiskola edzõje, Ro-
dian Achimescu.

A váradiak egy évvel a felnõtt csapat
megalakulása után jutottak az élvonalba,
így negyedszázados szünet után tüntették
fel ismét Nagyváradot a román elsõ osz-
tály térképén. A nyár most azzal telik
majd számukra, hogy támogatókat sze-
rezzenek, mivel olyan még nem fordult
elõ a román röplabda történetében, hogy
egy élvonalba jutott csapat ne vágott vol-
na neki a bajnokságnak.

Nem sikerült a bravúr

A kézilabdázóknak egy héttel a röplab-
dázók után nyílt lehetõségük rá, hogy ki-
harcolják az élvonalban szereplés jogát.
Az osztályozó tornát Buzãuban rendezték
meg négy másodosztályú és két élvonal-
beli gárda részvételéve. A VSK ellenfele a
másodosztály nyugati csoportjában a má-
sodik helyen zárt vaslui csapat, valamint
a Nemzeti Liga 12. helyezettje, a Ploieºti-
i VSK volt. A váradiak fiatal csapattal
vágtak neki a vizsgának. Az elsõ mérkõ-
zésen váratlan vereséget szenvedtek a
vasluiaktól, ám mivel a moldvaiak szintén
kikaptak, volt esélye a továbbjutásra a
VSK-nak, igaz, ehhez négygólos gyõze-
lem kellett volna. A tapasztaltabb ploieºti-
i gárda végül öt góllal bizonyult jobbnak a
váradiaknál, így megõrizte élvonalbeli
tagságát. Úgy tûnik, nagy a különbség a
román elsõ és másodosztályú kézilabda-
bajnokság között.

„Fiatal játékosok alkotják a csapatot, s
részben a tapasztalatlanság számlájára ír-
ható, hogy két vereséggel zártuk az osz-
tályozót. Remélem, hogy a következõ
idényben megtartjuk a keretet, és ismét
megpróbáljuk megnyerni a bajnokságot.
Sokkal nehezebb lesz a dolgunk, mert a
Nagybányai Minaur mellett az elsõ osz-
tályból kiesett Szatmárnémeti VSK is egy
csoportban lesz majd velünk” – értékelte
a kézilabdacsapat helyzetét Sebastian Tu-
dor edzõ.

Hajdu Attila

Az egyik bekerült, a másik nem

A kézilabdázók õsztõl is a másodosztályban küzdenek majd, a cél viszont változatlan marad, vissza-
kerülni az élvonalba

A röplabdacsapat sikerrel vette az osztályozót, de nem biztos, hogy részt vehet az elsõ osztály új idényében



14 Üdítõ Biharország / 2012. június 1.

Kosztolányi Dezsõ (1855–1936) költõ,
író, a Nyugat elsõ nemzedékének jeles
képviselõje volt. Az õ gondolatát idéz-
zük a rejtvényben a vízsz. 1. és 39.,
valamint a függ. 13. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Argentin operaéne-
kes, karmester, a „negyedik tenor”
(José). 14. Indiai nõk felsõruhája. 15.
Fekete István gólyája. 16. Milánó híres
operaháza. 18. A szerelem istene a gö-
rög mitológiában. 20. Kaszáló. 21.
AAT. 22. Otthon. 24. Az … – Miklós
Andor 1910-ben alapított napilapja. 26.
Paktumban van! 27. A magasba. 28.
Kén és nobélium vegyjele. 29. Szintén
ne. 30. Közel-keleti országba való. 32.
A napfény … – Szabó István filmje
(1999). 33. Egy – Berlinben. 34. Kos-
suth-díjas író (Gábor, 1911–1996). 36.
A jelzett idõtõl. 37. Felkapná. 42. Ma-
gával vivõ. 44. Petrezselyemben van!
45. … Gábor – történeteit Gárdonyi Gé-
za írta meg. 46. Becézett Teodor. 47.
Azon a helyen. 48. Õrlemény – rég. 50.
Igavonó. 51. Rovarméreg (rövidítve).

53. P. Corneille remekmûve. 54. Éjfélig
tart. 55. Az aljához. 56. Nobel-díjas
svájci mikrobiológus (ARBER). 58. Téli
hónap – röv. 59. Nílus-szakasz! 61.
Kossuth-díjas színész (László). 63. Nagy
epikus költõnk. 65. … Anna – Kosztolá-
nyi regénye. 67.. Iparilag készült. 69.
Eszme, gondolat (ék. f.).

FÜGGÕLEGES: 2. Tizenkét egynemû
tárgy alkotja. 3. Quod … demonstran-
dum – amit bizonyítani kellett. 4. Az
Aral-tó része! 5. Kötõszó. 6. Mezõségi
község. 7. Csukás. 8. … Ramazotti –
olasz énekes. 9. Félig tiszta! 10. A, a, a.
11. Zöldsége terület. 12. Az orrához.
17. … iacta est – a kocka el van vetve.
19. Zeneszerzõ munkája. 23. Ember ál-
tal létrehozott. 25. Ásványi fûszer. 27.
Budapesti sportklub – becézve. 28. Ács-
szerszám. 29. Vaspálya. 30. USA-tagál-
lam. 31. A közelben. 33. Állatot lop.
36. Határ közeli település Bihar megyé-
ben. 38. Nem akadályoz. 40. Gyermek-
nevelõ intézménybe jár. 41. Fizikai ké-
pesség. 43. Több római pápa neve. 49.

Ókori pengetõhangszer. 51. Római
számmal 550. 52. Pusztító szélvihar.
54. Francia festõ, grafikus (Edouard,
1832–1883). 55. Cseh festõ és grafikus
Mikolas, 1852–1913). 56. Szülõ. 57.
…-vár – turistalátványosság Székesfehér-
váron (épült 1920-ban). 58. Kõ, amely-
bõl ékszert, amulettet faragnak fõként
Kelet-Ázsiában. 60. Elém. 62. … írtok ti
– Karinthy Frigyes mûve. 64. A Riviéra
része! 66. Svédország és Ausztria gép-
kocsijele. 68. Kiel centruma!

Barabás Zsuzsa

Az elõzõ heti keresztrejtvényünk (A
szeretetrõl) helyes megfejtése: „Rosz-
szul szeret az, aki fél annak látni a sze-
retett lényt, ami.”

Ezt hallotta?…
Két munkás dolgozik egy építke-

zésen. Azt kérdezi az egyik a másik-
tól:

– Te komám, hogy van az, hogy
mi itt dolgozunk mint a barom, a
nagy pénzt mégis a fõnök veszi fel?

– Nem tudom, kérdezd meg tõle!
Emberünk odamegy a fõnökhöz

és megkérdezi:
– Fõnök, hogy van az, hogy mi

végezzük el a munkát, a nagy pénzt
meg maga veszi fel?

– Hát barátom, az intelligencia
miatt.

– Mi az az intelligencia?
– Megmutatom. Nézd, ide te-

szem a kezem a fára, te meg üsd
meg, ahogy csak bírod.

Így is lesz, de a kellõ pillanatban
a fõnök elrántja a kezét, így a mun-
kás a fatörzset találja telibe. Embe-
rünk visszamegy a társához.

– Na, megkérdezted?
– Igen, meg is mutatom neked.

Nézd, ide teszem az arcom elé a ke-
zem, te pedig üsd meg jó erõsen…

☺

– Szomszéd, tudna adni pár vö-
dör vizet?

– Minek a víz magának, hisz ott
van a kútja?

– Ott van, ott van, de beleesett az
anyósom, és csak állig ér neki a víz!

Anyanyelvünkrõl
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Az I. világháborúban gyõztes szövetsé-
ges hatalmak és Magyarország képvise-
lõi, a gróf Apponyi Albert vezette delegá-
ció írták alá a Párizs melletti Versailles
Nagy Trianon nevû kastélyában azt a bé-
kediktátumot, amelynek értelmében Ma-
gyarország lemondott területének és la-
kosságának mintegy kétharmad részérõl
Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia és
Ausztria javára. A szerzõdés kimondta az
ország függetlenségét, 35 000 fõnyi,
csak fizetett, nem önkéntes hadsereg
fenntartására jogosította fel Magyaror-
szágot, és jóvátétel fizetésére kötelezte a
többi vesztes országhoz hasonlóan. A
történeti Magyarország (Horvátország
nélküli) 282 ezer négyzetkilométer terüle-
tébõl 93 ezer négyzetkilométer maradt
magyar fennhatóság alatt. Az 1910. évi
népszámláláskor összeírt 20 886 487 fõ-
nyi népességbõl 7,6 millió került az új ál-
lamhatárok közé.

DVD-ajánló

A sas 

Idõszámításunk szerint 140-ben a
Római Birodalom kiterjeszti határa-
it egészen Britanniáig. A Kaledónia
területén megmaradt rebellis tör-
zsek leverésére érkezik ide Marcus
Aquila (Channing Tatum) azzal a fel-
tett szándékkal, hogy visszaállítsa
apja, Flavius megtépázott hírnevét.
Húsz évvel korábban Flavius vezette
Kaledóniába az 5000 fõbõl álló ki-
lencedik légiót, az egységük jelké-
pét, a kilencesek sasát magasban
hordozva. Sosem tértek vissza.

Idõjárás
Igazán nyárias, már-

már kánikulai meleg ér
megyénk fölé a követke-
zõ héten. Míg ezen a
szombaton éjszaka 13,
nappal 25 Celsius-fok lesz jellemzõ,
a jövõ héten péntekig akár 29, illet-
ve 31 Celsius-fokig is felkúszhat a
hõmérõk higanyszála. A napsütést és
a nyárias meleget csupán a hét köze-
pén zavarhatja némi nyugatról érke-
zõ csapadékmennyiség. Átvonuló zi-
vatar sem kizárt. A jövõ hét végén
egy kissé ismét mérséklõdhet a me-
leg, mert egy átvonuló hidegfront is-
mét csapadékot hoz térségünk fölé.

Június 3., vasárnap
Klotild – germán eredetû német név-

bõl származik. Elemeinek jelentése: di-
csõséges, híres + harc.

Június 4., hétfõ
Bulcsú – ismeretlen eredetû régi ma-

gyar személynév. A török eredetû ma-
gyar búcsú és bocsát szavakkal való ösz-
szefüggése erõsen vitatott.

Június 5., kedd
Fatime – az arab Fatima változata, ami

Mohamed legkisebb lányának a neve volt.

Június 6., szerda
Norbert – német eredetû, jelentése:

északi fény, híres.
Cintia – görög mitológiai név, Arte-

misz istennõ megnevezése. Jelentése:
Künthosz (Cynthus) hegyérõl származó.

Június 7., csütörtök
Róbert – germán eredetû, jelentése:

fényes, hírnév, dicsõség.

Június 8., péntek
Medárd – latin–germán eredetû név,

jelentése: hatalmas, erõs, merész.

Június 9., szombat
Félix – latin eredetû, jelentése: bol-

dog, szerencsés.

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!
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Rokfortos öntet: hozzávalók: rokfort
sajt reszelve, újhagyma, apróra vágott
petrezselyem, joghurt, só, bors, olívaolaj.
Próbálja ki joghurt helyett tejföllel, és ha
igazán ínyenc szeretne lenni, akkor darált
diót is tehet bele.

Pepi Rigoni öntete: hozzávalók: jog-
hurt, olívaolaj, reszelt fokhagyma, só, sa-
vanyított csípõs paprika, kevéske római
kömény (elhanyagolható). Ebben az ön-
tetben akár csirkehúst is pácolhat.

Zöldfûszeres öntet: hozzávalók: jog-
hurt, zöldfûszerek – snidling, bazsalikom,
de tárkonnyal és oregánóval is finom –,
só, bors, reszelt fokhagyma, olívaolaj. Ki-
próbálhatja kefirrel is.

A csalánfélék (Urtica-
ceae) családjába tartozik,
nevét a latin uro (égni) szó-
ból kapta az érintése ége-
tõ, viszketõ érzést okozó,
minden szervét beborító
csalánszõrök miatt. Kétla-
ki, évelõ, nyirkos helyeken
mindenütt megtalálható
növény; tájnyelvi elnevezé-
sei: csalány, csollán, csó-
lyány, csanál, csohán, cso-
vány, csihány.

Gyógyászati célra levelét
és gyökerét hasznosítják,
levelét március-áprilisban,
gyökerét õsszel vagy tavas-
szal gyûjtik. Elõbbi flavo-
noidokat, fahéjsavakat, ás-
ványi anyagokat, aszkor-
binsavat, hangyasavat, a
gyökér szterolokat, ligná-
nokat, poliszacharid fehér-
je polimert tartalmaz, a
szõrök pedig acetil-kolint,
hisztamint, szerotonint.

Teája általános erõsítõ,
vértisztító, vizelethajtó, to-

vábbá hólyaghurut, reuma,
köszvény, bõrbetegségek,
hajhullás, magas vérnyo-
más, gyomorhurut ellen is
hasznos. Kimossa a vese-
homokot és -köveket, de
ezek megelõzésére is jó.
Ülõfürdõként aranyeres

bántalmak kezelésére, bo-
rogatásként pedig bõrki-
ütésekre használják. Kova-
savtartalma miatt erõsíti a
kötõszöveteket, a körmö-
ket, a hajhagymákat. 

Következõ alkalommal
a csabaírét mutatjuk be.

KOS: Itt az ideje, hogy munka terén
a szerencse kereke végre felfelé

lendüljön. Többet gondol arra, hogy mit
szeretne, ez akkora energiát ad, amivel
megszerzi azt, amit akar.

BIKA: Akinek olyan barátai van-
nak, mint önnek, annak nincs szük-

sége ellenségre. Fel kell készülnie rá,
hogy akiben megbízott, nem mond igazat,
és ez anyagilag is kárára lesz.

IKREK: A munkahelyén bizonyta-
lanná válhat a helyzet, a felettese

még nem árulja el, hogy milyen változá-
sok várhatók, amelyek önt is érintik.

RÁK: Vizsga, felvételi vagy jogi ügy-
ben nem alakul minden úgy, ahogy

szeretné. Úgy érzi, hogy ennek a kihívás-
nak nem tud megfelelni, pedig jó formá-
ban van.

OROSZLÁN: Mintha kicsit változ-
na ezen a héten, mégpedig a mun-

ka frontján. Amirõl korábban úgy gondol-
ta, hogy csak a kárára lehet, arról most ki-
derül az ellenkezõje.

SZÛZ: A felettese nem viselkedik
egyértelmûen önnel, ez elbizonyta-

laníthatja. Lehetõsége lesz más területek
felé kacsintgatni, ahol sokkal jobban
megbecsülik.

MÉRLEG: Végre mosolyog! Önnek
volt igaza, és nagy az esély arra,

hogy olyan pozíciót kapjon meg, amely
nem pótolja ugyan azt, ami elveszett, de
elégtételt jelent.

SKORPIÓ: Úgy látszik, el kellett tel-
nie némi idõnek, hogy megtapasz-

talja, a dolgok nem teljesen úgy mûköd-
nek, ahogy gondolta. Meg tud hozni egy
fontos döntést.

NYILAS: Népszerû lesz egy társa-
ságban, Egyik baráti kapcsolata

még stabilabbá válik. A szerelemben
olyan fordulat következik, aminek akár
összeköltözés lehet az eredménye.

BAK: Kiváló a hét a biztosítás
ügyek intézésére. Ha tanulmányo-

kat folytat, garantált lesz a siker még ak-
kor is, ha olyasmirõl kell számot adnia,
ami nem áll igazán közel önhöz.

VÍZÖNTÕ: Partnere mindent bevet,
hogy kimozdítsa abból a hangulatá-

ból, amiben van. Egy váratlan hír feldo-
bottá teszi, de ne vegyen még mérget a
megvalósulására.

HALAK: Be tudják fejezni azt az ir-
galmatlanul hosszú beszélgetést,

amelyet már egy ideje folytatnak. És talán
megegyezésre is tudnak jutni a jövõvel
kapcsolatban.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (26.)
A nagy csalán (Urtica dioica)

Ínyenceknek 

Salátaöntetek
üvegben (2.)
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