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Mongolok a határnál! –
Ismerkedés egy távoli
kultúrával a közeli 
Léta-
vértesen 8–9.
Az orvosba vetett
bizalom már
fél gyógyulás – Interjú
dr. Jagamos Lazányi
Marianne osztályvezetõ
szemész 
fõorvossal 6.

Mire lapunk kikerül a nyom-
dából, talán már több települé-
sen meg is alakul az új helyi ta-
nács. A június 10-ei választá-
son önkormányzati képviselõ-
séget nyert megyei és nagyvá-
radi jelöltek múlt pénteken vet-
ték át mandátumukat a válasz-
tási bizottságok elnökeitõl. A
megyeházi ceremóniáról távol
maradt többek között Radu
Þîrle volt tanácselnök és Ionel
Avrigeanu, a nagy vesztes De-

mokrata–Liberális Párt megbí-
zott megyei elnöke. Az
RMDSZ-frakciót a következõk
alkotják: Kiss Sándor, Szabó
István, Forró László (elõbbi a
római katolikus püspökség,
utóbbi a református egyházke-
rület megbízásából), Szabó
Ödön, Turucz Mária, Kiss Sán-
dor Elek és Sárközi Sándor.
Utóbbi már az ötödik mandátu-
mát kezdi, és ígérte, „mutatja
az utat” az érmihályfalvi dok-

tornõnek, aki még „újonc”. A
Szociál–Liberális Szövetség 18
taggal megszerezte az egyszerû
többséget a megyei önkor-
mányzatban, mellettük a de-
mokratáknak van még 7, a
Dan Diaconescu Néppártnak
pedig 2 tanácsosuk.

Cornel Popa megválasztott
megyei tanácsi elnök úgy vélte,
a hónap vége felé hívja össze
az új megyei tanács alakuló ülé-
sét, hiszen kormánypárti sze-
nátorként addig még dolga van
a törvényhozásban, s önkor-
mányzati megbízatása miatt a

felsõházi tisztségérõl le kell
mondania.

A megyeszékhelyen kéthar-
mados többséget tudhat magá-
nak a kormányerõ 18 taná-
csossal. A hatfõs RMDSZ-es
frakció tagjaként Biró Rozália,
Pásztor Sándor, Huszár István,
Delorean Gyula, Szabó József
és Sárközi Zoltán jutott mandá-
tumhoz. A háromfrakciós tes-
tületbe bekerült még három
D–LP-s tanácsos. Ilie Bolojan
polgármester sem döntött még
az alakuló ülés összehívásáról.

M. Zs.

Kiosztották a mandátumokat

5.
Diószegi pincesors
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Borson a sportpályán mér-
ték össze ügyességüket az ön-
kéntes és a vállalati tûzoltócsa-
patok a szakmai verseny me-
gyei szakaszában a múlt héten.
A megmérettetést a megyei
Criºana Katasztrófavédelmi
Felügyelõség szervezte Bors
község önkormányzatának tá-

mogatásával. Öt önkéntes tûz-
oltócsapat és négy vállalati egy-
ség állt rajthoz, mindegyik tíz
fõt számlált. A négyórás meg-
mérettetés alatt három ver-
senyszámban (4×100 méteres
váltófutás, akadálypálya és ol-
tás) mutatott teljesítmény alap-
ján alakult ki a végsõ sorrend.

Az önkéntesek között elsõ lett
a papfalvi, második a telegdi és
harmadik a berettyócsohaji
gárda. A vállalati egységek kö-
zött a legjobban teljesített a
nagyváradi Lemnul Kisipari
Szövetkezet csapata, megelõz-
ve a Sinteza Rt. és az ÖMV
Petrom tûzoltóit.

Felezhetik a büntetést
Egy tavalyi kormányren-

delet értelmében az adóha-
tóság elengedi a büntetõka-
mat felét azoknak az adó-
soknak, akik legkésõbb e

hónap végéig kifizetik a
2011. augusztus 31-éig
meglévõ teljes tartozásukat a
hozzá tartozó kamattal
együtt. A rendelet az állami

költségvetésbe befizetendõ
adókra, járulékokra, admi-
nisztratív bírságokra vonat-
kozik, az adótörvényt módo-
sították vele.

Június 11-én lezárult az
európai uniós és a hazai ki-
egészítõ földalapú támogatás
igénylésének idõszaka. A
Mezõgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség Bi-
har Megyei Központja össze-
sítette a beérkezett kérvénye-

ket. Kimutatásának megfele-
lõen majdnem négyszázzal
több kérvény (39.716) érke-
zett a határidõ lejártáig, mint
2011-ben. Az igénylésekben
feltüntetett földmennyiség is
nagyobb, mint a tavalyi,
megközelíti a 330 ezer hek-

tárt a 2011-ben mér, 321
ezer hektárt valamelyest
meghaladó területhez ké-
pest. A hektáronként egysé-
ges összegû támogatást a föl-
det megmûvelõk bankszám-
lájukra átutalva kapják majd
meg.

Több lett a földmûves?

Önkéntesek és vállalatiak
versengve oltottak

Munkaügyi
ellenõrzések

Májusban 422 munkáltatót
vizsgáltak a Területi Munkaügyi
Felügyelõség ellenõrei mind a
foglalkoztatás szabályossága,
mind munkabiztonság szem-
pontjából. Összesen 636
szankciót alkalmaztak, kéthar-
madát a munkabiztonsági elõ-
írások be nem tartása miatt.
Hetvenkét céget büntettek meg
összesen 707 700 lejre. Tizen-
öt cégnél 58 feketemunkást ta-
láltak; a hónap során három
munkabalesetet regisztráltak, a
sérülések idõszakos munkakép-
telenséget okoztak. Biharban
az év ötödik hónapjában 47
munkaközvetítõ cég szerepelt a
felügyelõség nyilvántartásában.

Aktív egyéni munkaszerzõ-
dése megközelítõleg 169 ezer
embernek volt megyénkben,
ötezerrel több, mint március-
ban, és az õket foglalkoztató
cégek száma is nagyjából 300-
zal több, mint amennyi az év el-
sõ negyedévének végén volt.
Az elbocsátások idõszakának
azért még nincs vége, a nyárra
két, szolgáltatással, illetve ke-
reskedelemmel foglalkozó válla-
lat jelezte, felmond 42 alkalma-
zottjának.

A tavaly áprilisban bevezetett
napszámos-nyilvántartást eddig
358 munkáltató igényelte, de
májusban csak 85 adta le a fog-
lalkoztatottjainak listáját a fel-
ügyelõségre.

A tematikus ellenõrzések so-
rán a munkaügyi hatóság tíz
cégnél vizsgálta a munkabizton-
sági körülményeket, és 26 sza-
bálytalanságot talált. Legtöbb
helyen a tûzvédelmi engedély
hiányzott. Huszonöt figyelmez-
tetést és egy 5000 lejes bírsá-
got róttak ki. A készruha- és
lábbeligyártóknál megtartott el-
lenõrzés során 11 munkáltató
közül háromnál találtak szabály-
sértést, ezek miatt négy bírsá-
got róttak ki összesen 2000 lej
értékben, és egy helyen találtak
egy feketemunkást is.

M. Zs.
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Az idei érettségi különösen
nagy jelentõséggel bír a nagy-
szalontaiak számára, hiszen
most elõször rendeznek ilyen
vizsgát a hajdúváros õsszel in-
dult önálló magyar tanintézet-
ében. Az Arany János Iskola-
központban a múlt hét elején
46 végzõs diák kezdte meg az
érettségit, hétfõn román nyel-
vi ismeretekbõl, szerdán pedig
magyar nyelvbõl vizsgáztak a
maturandusok – mondta el la-
punknak Kiss Mária, az iskola
aligazgatója.

„Zökkenõmentesen zajlot-
tak az eddigi vizsgák, és az
eredmények is kielégítõk, a di-
ákjaink magas szinten teljesí-
tettek az eddigi kompetencia-
felmérõkön, s bízunk benne,
hogy a soron következõ an-
gol, német nyelvi és digitális
próbákat is sikerrel veszik” –
nyilatkozta a pedagógus.

A kompetenciavizsgák az
Arany János Iskolaközpont
épületében zajlanak, itt kizáró-
lag az intézmény diákjainak
képességeit mérik föl, az írás-

beli tételeket pedig a Mezõ-
gazdasági Szakközépiskolában
dolgozzák majd ki a XII-esek a

középiskola végzõs diákjaival
együtt.

Balázs Anita

A nagyszalontai RMDSZ ál-
tal szervezett Tulipán Családi
Nap keretében a gyerekek
legnagyobb örömére kedves
vendég, Figura Ede lépett fel a
nagyszalontai Zilahy Lajos

Mûvelõdési Házban. Az inte-
raktív zenés mûsorral érkezett
elõadó remek szórakozást kí-
nált a kicsiknek, egy kalandos
történetet, a Madárijesztõ-
szerelem címû mesét hozta el

a gyerekeknek, amelybe ter-
mészetesen õk is bekapcso-
lódhattak.

A történet Szeplõs Panka
és Borzas Jóska majdnem tra-
gikus szerelmét mutatta be a
kert tövében. A mesében sze-
replõ tücskök, bogarak, han-
gyák, kutyák, macskák, bé-
kák, akiket egy-egy gyerkõc
személyesített meg, a történet
elõrehaladtával komoly jellem-
fejlõdésen mentek keresztül, a
mese végén pedig egy ferge-
teges vegetáriánus lakodalom-
mal zárult a kaland.

A remek elõadáson szem-
mel láthatóan nagyon jól érez-
ték magukat a gyerekek, az
RMDSZ jóvoltából pedig még
egy kis meglepetés is várta az
apróságokat, ugyanis minden-
ki kapott egy-egy csomag szí-
nes ceruzát, zsírkrétát és go-
lyóstollat is, melyek segítségé-

vel akár le is rajzolhatják majd
Szeplõs Panka és Borzas Jós-
ka nem mindennapi történe-
tét.

B. A.

Madárijesztõs kaland a hajdúvárosban

Országszerte kétszázezer végzõs diák vágott neki
a múlt héten az érettségi feladatainak. A szóbelik
után, amiket nem lehet elbukni, jönnek az írásbeli
vizsgák, amelyeken számot adnak az elmúlt évek
során elsajátított ismeretekrõl, a megszerzett
tudásról, mindarról, amit az alma mater falai között
elsajátítottak.

Az Arany János Iskolaközpont a képességfelmérõk színhelye

Elõször szerveztek érettségit
a szalontai magyar iskolában
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Nyolc évvel ezelõtt a mostanihoz ha-
sonló számú szavazattal megyei tanácsi
elnököt és tízfõs megyei tanácsi frakciót
tudott kiállítani az RMDSZ. Az 58 309
voks most hét mandátumra volt elég.
Pásztor Sándor, a Szövetség tanácselnök-
jelöltje hasonlította össze a statisztikákat
a június 10-ei voksolás eredményeinek is-
meretében.

Mind a megszerzett polgármesteri
tisztségek, mind a helyi tanácsi mandátu-
mok számát tekintve az RMDSZ végzett
az elsõ helyen Bihar megyében. Az eddi-
gi 23 helyett immár 24 közigazgatási
egységet vezet magyar ember, néhányan
közülük „veteránok”, mint Balazsi József
és Bátori Géza, de vannak újoncok is,
például Horváth Béla. Több olyan önkor-
mányzatba juttatott képviselõt az érdek-
védelmi szervezet, ahol az elmúlt két évti-
zedben sosem volt, mint amilyen Diófás,
Nagyürögd, Gyanta, Vársonkolyos vagy
Alsóbiharkristyor. Mivel azonban a két
legerõsebb román párt összefogott, és a
korábbinál 30 százalékkal több többségi
választót tudtak megszólítani, a magas

részvételi arány miatt a több magyar voks
megyei szinten kevesebbre lett elég. Ezt
az önkormányzatok pártszíneit feltüntetõ
térképpel is illusztrálta Pásztor.

Bár a legtöbb helyi tanácsi mandátu-
mot, 253-at az RMDSZ tudhatja a magá-
énak, összesítve a kormányon lévõ szö-
vetségesek, amelyek több helyen nem
tudtak megegyezni a közös jelöltek indítá-
sáról, egyértelmû gyõzelmet könyvelhet-
tek el. Az Erdélyi Magyar Néppárt veze-
tõi elégedettnek mondták magukat a
megszerzett nagyjából 8800 szavazattal,
ami 13 helyhatóságban összesen 24
mandátumot hozott, bár megyei átlagban
nem érte el a 2,6 százalékot. A Magyar
Polgári Párt három községben öt taná-
csosát juttatta be.

Elég nehezen ment egyébként a szava-
zatok összesítése megyei szinten, a nem
hivatalos végeredményt csak kedden dél-

után közölte a Megyei Választási Bizott-
ság. Több szavazókörben, illetve -körzet-
ben (Alsótótfalu, Diófás) újraszámolták a
voksokat, a szavazás napján pedig a me-
gyei testület tagjai jórészt azzal voltak el-
foglalva, hogy az ideiglenes lakcímükön
szavazó polgárok nevét telefonértesítés
alapján kihúzassák az állandó lakhelyük
szerinti szavazókör választási névjegyzé-
kébõl. Egy új törvénymódosítás rendelke-
zett errõl.

Antik Levente Farcaº bizottsági alel-
nök néhány érdekességet is megosztott
az újságírókkal. Ezúttal is voltak olyan vá-
lasztópolgárok, akik írásban is kifejezték
véleményüket a politikai paletta kínálatá-
ról. Volt, aki a szavazócédulán minden
párt emblémájára ráírta, hogy nem, nem,
ezt már mégse; másvalaki csak az
RMDSZ-t nem látta szívesen, és olyasva-
laki is volt, aki a szavazólapba csomagol-

va, külön cetlin
osztotta meg hit-
vallását, ami szerin-
te az üdvösség útjá-
ra vezetné az or-
szágot. Eszerint a
politikusnak tisztel-
nie kell a választóit,
mert tõlük kapja a
hatalmat, amit a
nép javára kell for-
dítania. Van benne
valami…

Máté Zsófia

Kevesebbre volt elég a több

RMDSZ-es
polgármesterek
Alsólugas: Sorbán Levente
Berettyócsohaly: Molnár József
Bihar: Nagy Gizella
Biharfélegyháza: Kelemen Zoltán
Bihardiószeg: Mados Attila
Bors: Bátori Géza
Érszõlõs: Beke László
Érbogyoszló: Vékony Mihály
Érmihályfalva: Nyakó József
Értarcsa: Bordás Károly
Érsemjén: Balazsi József
Érkörtvélyes: Nagy István
Hegyközpályi: Somogyi Lajos
Hegyközcsatár: Vitályos Csaba
Margitta: Pocsaly Zoltán
Nagyszalonta: Török László
Kiskereki: Nyiri Sándor
Paptamási: Matyi Miklós
Szalárd: Nagy Miklós
Szalacs: Horváth Béla
Székelyhíd: Béres Csaba
Tóti: Vincze Nándor
Vámosláz: Tripó István
Vedresábrány: Barcui Barna

Észak-Bihar zöld, vagyis RMDSZ-es irányítású
helyhatóságai Pásztor Sándor térképén

Nyíri Sándor Kiskerekiben egyike az újraválasz-
tott polgármestereknek

„Éljen Románia” – amibe az intoleráns választó
szerint nincs helye a magyar jelölteknek

Szavazólapba bújtatott
üzenet



Épített örökségünk igen gazdag,
de felhasználása, állagmegõrzése
messze nem követi az elvárásokat.
Csak az Érmelléknél maradva,
sokáig aggódni kellett
a székelyhídi Stubenberg-kastély
sorsa felõl, amit szerencsére
a Böjte Csaba ferences szerzetes
nevével fémjelzett dévai alapítvány
megmentett, ahogyan a gálospetri
Fráter-kúriával is tette.

Sajnos a székelyhídi kastélyhoz egyko-
ron tartozó, ma magánkézben lévõ ura-
dalmi magtár épülete nem volt ennyire
szerencsés. A tetõzetétõl megfosztott

csupasz falak a településképet rondítják,
a városvezetés eleddig nem lépett hatha-
tósan a helyzet orvoslása érdekében. Az
ottományi Komáromi-kastély megmenté-
sére sikeresen pályázott a helyi önkor-
mányzat egy magyarországi társpályázó-
val közösen.

Az Érmellékrõl Nagyváradra vezetõ
nemzetközi út mentén magasodik a
bihardiószegiek által MAT-pinceként is-
mert építmény, amelynek jövõbeni sorsa
még ma sem megnyugtató. A jó kiállású
emeletes ingatlan építéséhez 1912-ben
fogtak hozzá, Zichy Tivadar közremûkö-
désével olasz mestereket hozattak. Az I.
világháború kitörése miatt csak 1928-
ban fejezték be a munkálatokat. A dió-
szegi nagyszabású építkezés része volt
annak az 1909-ben a Magyar Királyi
Földmûvelésügyi Minisztérium által ho-
zott országos rendelkezésnek, amely
közborraktárak létrehozásáról intézke-
dett. Az emeletes épület alsó szintjét föld-
felszíni pince foglalja el, amely a kons-
tans hõmérséklet megõrzése érdekében
dupla fallal épült, padlástere parafával
szigetelt. Az ország szétszaggatása után a
román állam rátette a kezét az értékes in-
gatlanra, állami pince státuszt kapott.
Már a két világháború közötti idõszakban
az állami Monopolul Alcoolului ºi Tutu-

nului (MAT) birtokolta, ebbõl ered a ma is
ismert köznyelvi megnevezése. A II. vi-
lágháború alatt az úgynevezett Károly-vo-
nal erõdépítõ katonák elszállásolására
szolgált, majd a világégést követõen is-
mét borászati központ lett, ahová a kör-
nyék szõlõtermését gyûjtötték be, és itt
dolgozták fel. A borokat nagy tételben
szállították Nagyváradra, ahol palackoz-
ták az itókákat. A hatvanas évek derekán
vermutgyártásba kezdett itt a Vinalcool,
amely országos elismertségét a felhasz-
nált jó minõségû víznek köszönhette.

A rendszerváltás után a muzeális érté-
kû gépsorokat, eszközöket eladták ócska-
vasnak; félõ, hogy lassan az épületen is
úrrá lesz az enyészet. Egyesek tudni vélik,
hogy egy osztrák állampolgár vásárolta
meg, aki évek óta semmit sem mozdított
az ingatlanon, legfeljebb a szélviharok,
amelyek kitartóan lopkodják a cserepe-
ket. Dr. Szabó József helytörténész és id.
Dávid György borász gyakran hangoztat-
ja a múltmentés fontosságát. Jó lenne,
ha szavuk azokhoz is eljutna, akik tevõle-
gesen is hozzájárulhatnak átöröklött érté-
keink megóvásához.

D. Mészáros Elek
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Az évszázados létesítmény ipari mûemlék lehetne

Gazda nélkül romlik a tetõ, a fal

Jó példa az értékmegóvásra a helyreállított Frá-
ter-kúria Gálospetriben

Ottományban határ menti pályázat segíthet
megõrizni a kastélyt

Diószegi pincesors
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– Saját vágyai vezérelték,
vagy mások irányították az
orvosi hivatás felé?

– Érdekes, hogy édesapám
tanácsára kezdtem el érdek-
lõdni az orvosi pálya iránt, pe-
dig apai felmenõim között
nem volt orvos. Õk anyai
ágon képviseltették magukat.
Hálával és köszönettel tarto-
zom édesapámnak, aki belelá-
tott a gondolataimba, és olyan
pályára terelt, amely egy éle-
ten keresztül boldogságot
adott nekem. Köszönettel tar-
tozom továbbá az akkori ma-
rosvásárhelyi professzorok-
nak, akik felkészítettek hivatá-
som gyakorlására, valamint
dr. Segal Norbertnek, aki a
szakképesítésemet irányította.
Szerencsésnek tartom ma-
gam, mert mindig nagyszerû
emberek között tanulhattam

és dolgozhattam. A margittai
kórházat is olyan ember irá-
nyította, mint az alapító igaz-
gató dr. Mircea Pop, akinek
nemcsak a kórház, de a kör-
nyékbeli orvosi rendelõk is kö-
szönhetõk. Megtisztelõ és
örömteli érzés volt vele együtt
dolgozni. Nekem a munka
nem a megterhelést, hanem
az életet és a felüdülést jelenti.

– Nem csábították kitörési
lehetõségek?

– De igen. Nagyon sokszor
kaptam külföldi és belföldi
ajánlatokat, melyek talán szak-
mai szempontból felívelést je-
lentettek volna. Én azonban
nem tudtam volna itt hagyni a
körzetemet, hisz itt megszeret-
tem az embereket, és úgy ér-
zem, õk is engem. Közvetlen
természetû vagyok, nem állí-
tok korlátokat orvos és beteg

közé. Éppen ezért pácienseim
hamar megnyílnak elõttem,
így a gyógyítás is sokkal kön-
nyebb. Megszerettem szûkebb
és bõvebb hazámat, nincs az a
pénz vagy karrier amiért el-
hagytam volna. Én itt szület-
tem, itt dolgoztam, és itt fogok
nyugovóra térni. Mindig azt ta-
nácsolom fiatalabb munkatár-
saimnak is, hogy itthon találják
meg a boldogságot. Nincs az
olyan nagyon eldugva, és ha
egy kicsit keresi az ember, ak-
kor elõbb-utóbb rátalál. Fiamat

és unokáimat is a szülõföld, a
család és munka szeretetére
neveltem.

– Elismerték hûségét és ki-
tartását?

– Azt kell mondanom, hogy
ebben is szerencsés vagyok,
mert úgy érzem, a betegeim
és a munkáltatóim is megad-
ták a kellõ elismerést. A páci-
enseim már-már nem az or-
vost, hanem a segítõ jó bará-
tot látták bennem, és
nekem ez nagyon jóle-
sett. Munkahelyemen

Az orvosba vetett bizalom
már fél gyógyulás
Interjú dr. Jagamos Lazányi Marianne osztályvezetõ szemész fõorvossal

A gyulafehérvári várban született 1939. március 19-én,
édesapja a városban volt ugyanis világi teológiatanár. Kétéves
koráig élvezhette szülõvárosa vendégszeretetét, utána szülei ha-
zaköltöztek Désre, a családi házba. Iskolai tanulmányait Kolozs-
váron kezdte el és ott is érettségizett, a Marosvásárhelyi Orvo-
si és Gyógyszerészeti Egyetem általános orvosi karán végezte el
felsõfokú tanulmányait, ahol 1961-ben diplomázott. Az egye-
tem utolsó évében megtalálta élete párját, Jagamos Istvánt, ké-
sõbbi sebészorvost. Orvosi karrierjüket mindketten az
alsótótfalui (Sârbi) orvosi rendelõben kezdték el, ahol négy évig
dolgoztak. Abban az idõben váltak családdá, mivel megszületett
Bandi fiuk, aki a késõbbiekben szintén az orvosi hivatást válasz-
totta életcélul. Itthon és külföldön egyaránt ismert és elismert
szívsebész fõorvos lett. Jelen pillanatban a nagyváradi szívsebé-
szeti központ létrehozásán munkálkodik a Viva anima projek-
ten keresztül, melynek õ az ötletgazdája. Jagamos doktornõ
férje 1965-ben megkapta a margittai kórház egyik sebészi állá-
sát, õ pedig két évi monospetri doktorkodás után versenyvizs-
gával került a margittai szemészeti osztályra. Nagyváradon és
Kolozsváron végezte a szakképesítést, majd 1970-ben Buka-
restben tette le a szakvizsgát. Ettõl kezdve mind a mai napig
szolgálja a margittai és környékbeli közösséget. A ‘70-es évek
végén tette le a fõorvosi vizsgát, azóta a szemészet osztályveze-
tõ fõorvosa. Egyedüli szemész ebben a régióban, vagyis mint-
egy 150 000 ember szakorvosi ellátása rá hárul. A kórházi és
a járóbeteg-ellátás egyaránt az õ vállát terheli.



2012. június 22. / Biharország Egészségügy  7
is sok elismerésben
volt részem az évek so-
rán. A Nagyváradi Or-

vosi Kamarától Kiválósági Ok-
levelet kaptam, ami tulajdon-
képpen egy életmûdíj, A
Partium Alapítvány szintén
életmûdíjjal jutalmazott. A
margittai dr. Pop Mircea Vá-
rosi Kórház pedig Elismerõ
Érdemoklevelet adott át nem-
régiben. A legnagyobb öröm
viszont az, ha egy beteg álla-
pota javul, vagy teljesen meg-
gyógyul.

– Hogyan bírja egyedül
egy ekkora körzet ellátását?
Mikor van ideje pihenni, ki-
kapcsolódni?

– Mint már említettem, en-
gem a munka nem fáraszt, sõt
azt mondhatnám, inkább fel-
üdít. Egy betegnek soha nem
lehet azt mondani, hogy most
nincs rá idõm, mert pihenek
vagy szabadságon vagyok.
Számtalan esetben mentem be
szabadságom ideje alatt ellátni
a rászorulókat. Volt, hogy az
osztályról hívtak be, de olyan
is, hogy eljöttek hozzám a la-
kásomra. Ilyenkor nem lehet,
vagy legalábbis én nem tudok
nemet mondani. Ha mégis
van szabadidõm, akkor szíve-
sen foglalkozom az állatokkal
és növényekkel. Köztudott,

hogy meggyõzõdéses növény-
és állatvédõ vagyok. Szerintem
aki az állatokat és a növénye-
ket nem szereti, az embertár-
sait sem tudja maradéktalanul
szeretni, tisztelni. Legörömte-
libb kikapcsolódásom viszont
az, amikor unokáimmal, Csil-
lával, aki 23 éves és István Dá-
viddal, aki 10 éves, tölthetem
a szabadidõmet. Úgy néz ki,
hogy Dávid lesz a harmadik
generációs orvos a családban.
Mint általában a nagymamák,
én is nagyon büszke vagyok az
unokáimra.

– Az Ön osztályának fel-
szereltsége megfelel a kor
követelményeinek, elvárásai-
nak?

– Az épületeket nemrég újí-
tották fel az európai uniós kö-
vetelmények szerint. A klinika
és a kórház viszont csak kö-
zépszintû felszereltséggel ren-
delkezik, ezért a bonyolultabb
eseteket nagyváradra kell kül-
denem. Remélem, a közeljö-
võben beszerzik a hiányzó ké-
szülékeket, és a majdani utó-
dom teljes körû kezelést tud
majd végezni. A krónikus be-
tegek kezeléséhez és a diag-
nosztizáláshoz minden eszköz-
zel rendelkezünk.

– Az elõbb említette a
majdani utódját. Van erre ki-
látás? Úgy tudom, nem tola-
kodnak a szakorvosok. Mi
ennek az oka?

– Az egyik ok a munkahe-
lyek befagyasztása volt, a má-
sik az, hogy a szakemberek
inkább a nagyvárosok felé
tendálnak. Meg aztán a fize-
tés sem a legvonzóbb, fõleg a
kezdõk esetében. Inkább be-
dolgoznak egy magánrende-
lõbe, mint hogy az aránylag
alacsony kórházi bért válasz-
szák. Nagyon fájdalmas szá-
momra, hogy egyre kevesebb
a magyar vagy legalább ma-
gyarul jól beszélõ szakorvos,
pedig itt a mi térségünkben ez
nagyon fontos lenne. A be-

tegnek megkönnyebbülés, ha
anyanyelvén mondhatja el pa-
naszait, és általában a bizalma
is nagyobb egy saját nemzeti-
ségû orvos iránt. A gyógy-
ulásnál pedig nagyon fontos,
hogy a páciens bízzon az or-
vosában. Az orvosba vetett bi-
zalom már fél gyógyulás. Na-
gyon remélem, hogy lesz
olyan szakorvos, aki hivatás-
ként kezeli szakmáját, és átve-
szi majd tõlem a „stafétabo-
tot”.

– Ez mikor fog bekövet-
kezni? Meddig marad a pá-
lyán?

– Mindaddig maradok,
ameddig érdemben el tudom
végezni a munkámat, és élve-
zem a betegeim bizalmát, sze-
retetét. Nem szeretném ezt a
nagy körzetet szakorvosi lefe-
dettség nélkül hagyni. Remé-
lem, mielõtt a sors menésre
szólít, bevezethetem utódo-
mat a körzetem praxisába.
Utána babusgatom a növé-
nyeket és az állatokat, eseten-
ként részt veszek karitatív te-
vékenységekben. Sokat leszek
együtt a családdal. Ha fiata-
labb orvostársaim igénylik, szí-
vesen leszek a tanácsadójuk,
önzetlenül átadom tapasztala-
taimat.

Szõke Ferenc

Tízezrek szakellátásáért felel

Érdemoklevéllel ismerték el munkáját a kórházban

A szemészetnek is otthont adó kór-
házi szárnyat a közelmúltban kor-
szerûsítették
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Frissen nyírt fû, díszes
cserjék, a matuzsálemi
korú faóriások
árnyékában jól esett
hûsölni. A közelben
népzene, itt-ott felszálló
füstgomolyagok, amelyek
nyomában rejtõzködõ
ínycsiklandozó illatok
kerítették rabságukba
az arra tévedõket.

A kiállító terem alsó szintjén
pára lepte sörösüveget szoron-
gattak a hûsölni vágyók, de
olyan is akadt, aki a forró feke-
tére esküdött. Kemencében jó-
fajta lángos sült, füstölt kol-
bász, tejföl dukál feltétnek.
Minden azt mutatta, hogy erre
a napra jó rákészültek a
létavértesiek, még egy utcács-
kát is lezártak az árusok számá-
ra.

A nap fõ „attrakcióját” a
mongolok megjelenése adta,
akik immár visszatérõ vendégei
a kisvárosnak. Az elmúlt évben
dr. Omboosuren Endene-
chimeg asszony, Mongólia ma-
gyarországi nagykövete is ellá-
togatott Létavértesre. Köszön-
hetõ mindez Csontos János
volt országgyûlési képviselõ-
nek, aki nyolc éven át látta el a
parlament Mongol–Magyar
Baráti Társaságának elnöki
tisztét. Az idei együttlétet az
immár hagyományos Múzeu-

mok Éjszakája rendezvény
programjába ágyazottan szer-
vezték meg. A helyszín is eh-
hez igazodott, az események
gerince a Magyar Néprajzi Ki-
állító Terem kertjében zajlott.
Az érdeklõdõk megtekinthet-
ték a páratlan értékû Dr. Rozs-
nyai István néprajzi gyûjtemé-
nyét, amely a Kárpát-medence
kerámiamûvészetébõl nyújt
gazdag látnivalót. Különösen
nagy számban vannak jelen az
erdélyi eredetû tárgyak, de lát-
ható egy kalotaszegi tisztaszo-
babelsõ is a hetvenmillió forint-
ból megépített kiállító komple-
xumban.

A mongolok jobb megisme-
rését célzandó kiállítás megnyi-
tóján Tarczali Anikó múzeum-
pedagógus szemezgetett a tá-
voli ország történetébõl, az ott
élõ emberek kultúrájába, sajá-
tos életformájába nyújtva bete-
kintést. Az átlag magyar em-
bernek többnyire Dzsingisz kán
jut eszébe Mongólia hallatán,
de azt már kevesebben tudják,
hogy az 1241-es tatárjárást va-
lójában a mongolok követték
el. A 4. században viszont a
hunok uralták a mai Mongólia
tetemes részét. A jobbára no-
mád, lovas életmódot folytató
mongolok viselete igazodott az
adott körülményekhez, a kaf-
tán például két oldalt, elöl és
hátul is felvágott, így könnyítve
meg a lóra ülést. Csizmájuk or-
ra felfelé kunkorított, ennek
okát többféleképpen is magya-
rázzák. A gyakorlatias értelme-
zés szerint könnyebb volt a
nagy hóban közlekedni, illetve
a lovas lábának kengyelben tar-
tását segítette. Másik magyará-
zat szerint a föld tisztelete a
megemelt csizmaorr oka, így
óvakodtak attól, hogy lábbeli-
jükkel felsértsék a földet. No-
mád életmódjukból következik,
hogy élelmezésük alapja ma is
állati eredetû. Többnyire lovat,

szarvasmarhát, juhot, kecskét
és tevét tartanak. Annak elle-
nére, hogy a családonkénti
gyereklétszám átlagosan 5-6-ra
tehetõ, a népsûrûség csupán
1,8 lakos négyzetkilométeren-
ként. A mongolok életében
nagy jelentõséggel bír a
nadáám elnevezésû nemzeti já-
ték, amely birkózásból, lovag-
lásból és íjászatból áll. A birkó-
zásnál nincs bíró, az nyer, aki
hamarabb földre viszi ellenfe-
lét. Az ellenfelet mindig az vá-
lasztja ki, akinek a legtöbb nyíl-
vesszõje van, éppen
ezért legyõzése nagy
tisztesség. A második

Mongolok a határnál!
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versenyszámnál negy-
ven kilométeres távot
kell megtenniük a lova-

soknak, az íjászatnál a pontos
célzás a döntõ.

A nap folyamán egy kávé
mellett sikerült elbeszélgetnem
Nagyné Purevzsáv Tujával, aki
1978-óta él Magyarországon.
Ezúttal szó szerint fény derült a
tuja növény nevének jelentésé-
re; a hasonló nevû hölgytõl tu-
dom, hogy magyarul fénysuga-
rat jelent. A témánál leragadva
Nagyné azt is elmondta, hogy a
mongoloknál nincsenek szab-
vány keresztnevek, mindenki
olyan nevet talál ki csemetéjé-
nek, amilyet éppen akar. Így si-
mán lehet a gyermeket villany-
oszlopnak vagy akár vakbélmû-
tétnek is nevezni, ha az apának
a kedve úgy tartja. Ebbõl adó-
dóan a keresztnévbõl nem lehet
meghatározni, hogy férfiról
vagy nõrõl van-e szó. A mon-
gol vezetéknév is számunkra
sok furcsasággal szolgál. Az
apa keresztneve lesz az utód ve-
zetékneve, majd tovább, az apa
által adott keresztnév szolgál az
unoka vezetéknevéül.

Nagyné a szocialista államok
nagy testvérisége révén került
Magyarországra tanulni, mint
nevébõl is kiderül, itt találta
meg élete párját, három gyer-
mek édesanyja. Akkoriban
csak annyit tudott Magyaror-
szágról, hogy Budából és Pest-
bõl áll a fõvárosa, és egy nagy
víz szeli ketté. Nagy honvágya
már nincs az óhaza iránt, bár
évente hazalátogat rokonai-
hoz. Mikor eljött Mongóliából,
szörnyû volt országában a sze-
génység, a kommunista dikta-
túra fénykorát élte. Manapság
már ott is változni látszik a
helyzet, egyre több a luxusau-
tó, a hivalkodó házak. Persze
ez nagy örömmel nem tölti el,
mert csak a keveseknek adatott
meg a hirtelen jött gazdagság,
a többség ma is nehéz körül-
mények között tengõdik. Ulán-
bátor, a fõváros jó példa erre:
míg a városközpontban to-
ronyházak magasodnak, addig
a periférián jurtanegyedekben
élnek az emberek. Bizarr lát-
vány: a jurták körül lovak, te-
vék helyet személygépkocsik
parkolnak, a sátorban a vallási
tárgyak helyét a televízió váltot-
ta fel. Nagynénak nem volt ne-
héz a beilleszkedés, egyrészt
még fiatal volt, amikor Magyar-
országra került, másrészt pedig
városi lévén kevésbé kötötték a
tradíciók, a vallási szokások.
Amit viszont nehezen tud fel-
dolgozni, az a generációk kö-
zötti viszony. Szülõhazájában
több generáció él együtt, az
idõseket bölcseknek tartják,
tiszteletük megkérdõjelezhetet-
len. Elképzelhetetlen, hogy egy
gyermek ne gondoskodna idõs
szüleirõl, az öregek otthona ki-
fejezés nem szerepel a mongol

nyelvhasználatban. A történel-
mi szemléletükben Dzsingisz
kán alakja kiemelkedõ; olyan
õ, mint a magyaroknak Kos-
suth Lajos.

Létavértesre a Debrecenben
élõ mongolok kaptak meghí-
vást, számuk harminc-negy-
venre tehetõ. Tudnak egymás-
ról, neves ünnepeiken felkere-
sik egymást. Ilyen alkalom a
Fehér Hold Ünnep, ami
egyenlõ a mongol újévvel, és
februárra esik. Szokás szerint a
legidõsebb honfitársukat kö-
szöntik elõször, majd hagyo-
mányos ételeket fogyasztanak.
Bár Nagyné már átállt a ma-
gyar konyhára, amit a mongo-
lok többsége kedvel, akad kö-
zöttük olyan is, aki az otthonról
hozott ízeket mindmáig õrzi.

Miután jól kibeszélgettük
magunkat, és a kávé szürcsöl-
getésbõl is elegünk lett, a kinti
történések fonták tovább az él-
mények fonalát. Két fiatal
mongol srác, akik öt éve jöttek
„Pannóniába”, és ennek okán
még a magyart is igen törik,
nemzeti eledelük, a horhog el-
készítésével foglalatoskodott.
Nem is a recept volt annyira
különleges, hanem a mód,
ahogyan az alapanyagul szol-
gáló birkát levágták. Egy alig öt
centis pengével megcsapták az
állat mellkasát, pillantásnyi idõ
alatt tenyérrel benyúltak, és a
fõütõeret eltépték. Az állat hol-
tan rogyott össze, miközben
csöppnyi vér sem csurrant ki
belõle. A hermetikusan záró
negyvenliteres tejes edénybe
került a birkahús, amihez egész

burgonyát, sárgarépát, petre-
zselymet, fokhagymát, sót és
borsot adtak, majd vízzel fel-
öntve ötven percig fõzték. Ku-
riózum, hogy a fõzõedénybe
felhevített kõdarabokat is dob-
tak, ami állításuk szerint tovább
fokozza az ízharmóniát.

A tulajdonképpen egyszerû,
de mégis egyedi ízvilágot idézõ
horhog elfogyasztása után
nagy közönségsikernek ör-
vendve a székelyhídi és az ér-
mihályfalvi Pusztai Farkasok
hagyományõrzõ íjászcsapat be-
mutatója következett. A hatá-
ron túl is ismert és elismert ér-
melléki „honfoglalók” harci
technikájáról id. Bokor Zoltán
tartott ismertetõt, majd a jelen-
lévõk nagy örömére a fegyve-
reket is kipróbálhatták az ér-
deklõdõk a jurták közelében. A
helyi iskolások még néptán-
cokkal, népdalokkal parádéz-
tak, a mongol mondavilágot is
megidézték. Milyen jó dolog is
mongol találkozókat szervezni,
így észrevétlenül a magyar is
találkozik a magyarral, határon
innenrõl és túlról.

D. Mészáros Elek
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Amíg nem térhetett vissza a politikába,
történeti, természettudományi tanulmá-
nyokkal foglalkozott, és az irodalomnak
élt. A növénytanban Brassai, a vegy-
tanban Nendtvich, a földtanban Ko-
vács Gyula volt tanítója; részt vett
dr. Entz Ferenc kertészeti oktatá-
sain is. 1852-tõl fogva a Szõnyi-
féle nevelõintézetben leckéket
adott a világtörténetbõl, 1855-
tõl a pesti protestáns teológiai
intézetben a növénytant adta
elõ. Kedvenc tudományáról,
a történelemrõl sem feled-
kezve meg, azzal is mint a
politika egyik legfõbb segéd-
tudományával, alaposan fog-
lalkozott.

1867-ben az Akadémia
alapszabályainak átdolgozása,
pénzügyeinek rendezése az õ
indítványa szerint történt, 1871-
ben másodelnöknek választották
meg; a könyvkiadó bizottságnak
kezdeményezõje, elejétõl fogva elnö-
ke volt, s késõbb a történeti bizottság-
nak is.

Eötvös József felhívására õ dolgozta ki a
Pesti Iparegyesület helyett egy országos
iparegyesület tervét, kapcsolatban az Ipar-
múzeummal, s országos címmel biztosítva
magyar jellegét. 1861-ben Bihar megye
bihari választókerületének küldötte a kép-
viselõházba. 1865-ben újra a bihari,
1868–1878-ban a nagykanizsai választó-
kerület választotta képviselõjévé.

A törvényalkotó

Deák Ferencen és Andrássy Gyulán kí-
vül senkinek sem volt több része Magyar-
országnak az örökös tartományokkal kö-
tött kiegyezkedésében, mint Csengerynek.
A kiegyezkedés formulázásával az ország-
gyûlés Deákot és Csengeryt bízta meg, ké-
sõbb ezen szerkezet iktattatott be a
Corpus Juris Hungariciba (Magyar Tör-
vénytárba) mint az 1867. évi XII. törvény-

cikk. Tagja volt emellett minden fontosabb
bizottságnak, s mint Deáknak barátja, ki
reá legnagyobb befolyást gyakorolt, a ne-
vezetesebb törvényjavaslatok megállapítá-
sában, átdolgozásában vagy módosításá-
ban lényeges része volt.

Kiváló szerepet játszott különösen azon
országos bizottságban, mely az 1867. évi
XII. törvénycikk értelmében a közöseknek
ismert államügyek terhére nézve az arányt
megállapította Magyarország és Ausztria
között. Az elsõ delegáció ülésein – Deák
nem lévén jelen –, Csengery volt a Deák-
párt vezére. Tanácsadóként folyt be továb-
bá az Ausztriával kötött vám- és kereske-
delmi szerzõdés megkötésébe; az egyez-

mény azon az alapon jött létre, amelyet
Csengery 1848 elõtt fölállított.

Az országgyûlési pénzügyi bizottságnak
kezdettõl fogva tagja és sokáig elnöke volt.
Õ formulázta a költségvetési törvényeket,
részt vett az adótörvények megalapításá-
ban. A költségvetések tárgyalásánál is sok
reformot indítványozott, s mind itt, mind

a vasúti engedményeknél számos meg-
takarítást eszközölt. Átalakította a kö-

zös nyugdíjakról s a kisajátításról
szóló törvényeket, a népiskolai
közoktatásról szóló törvényeket
pedig számos módosításával
egészen újjá alakította. Mindent
elkövetett, hogy az államház-
tartást ráncba szedje. Többek
között indítványozta, szöve-
gezte és keresztülvitte az Álla-
mi Legfõbb Számszék felállí-
tását.

A meghasonlás évei

1875-ben a Deák- és Tisza-
párt közti fúzióban élénken részt

vett, és teljes õszinteséggel csatla-
kozott a szabadelvû-párthoz, mely-

hez mindvégig hû maradt. Élete
utolsó két évében elkezdett beteges-

kedni; tüdõbaja mind súlyosabbá vált;
1879 õszén visszavonult a közügyektõl.

Barátai, ismerõsei mondták, hogy bár szor-
galmasan, kötelességtudóan dolgozott
mindvégig, tele volt keserûséggel. Fájdal-
mát önmagába zárta, meghasonlott. Kese-
rû rezignációval sorsától kérte számon, amit
kiváltképp fájlalt: hogy meg kellett érnie a li-
berális eszmék végsõ devalválódását, a De-
ák-párt alkonyát, szétzüllését.

Bokros elfoglaltságai nemcsak pályaút-
ját tették színessé, ahhoz is hozzájárultak,
hogy szervezetét az alattomos kór végül
gyõztesen terítse le. A hetvenes években,
hiába titkolta, már mindenki tudta, hogy
súlyos beteg, s napjai meg vannak számlál-
va. A tüdõbaj okozta „kevés levegõjû na-
pok” egyre sûrûbben köszöntöttek rá. Ha-
marosan ágynak esett, s férfias nyugalom-
mal jelentette be övéinek: „ez már a vég”.
Érzése valóra vált, rövid, de súlyos szenve-
dés után 1880-ban halt meg városligeti
nyaralójában, 58 éves korában.

Szilágyi Aladár összeállítása

Az élen járó háttérember (3.)
Csengery Antal publicista, politikus, közgazdász

A kiegyezés közeledtével – melynek megvalósítása érdekében Deák
Ferenc és Andrássy Gyula mellett õ fáradozott a legeredményesebben –
egyre több feladatot vállalt a közéletben és a politikában. Sokágú
tevékenységének, közírói munkásságának a felsorolása is meghaladná
összeállításunk kereteit.

Az utolsó fotográfia. Súlyos betegen sem kímélte
magát
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Már túl vagyunk a hókuszpókuszos
idõszakon, az illuzionisták visszább hú-
zódtak sátraikba, jövendõmondó tuti
tippelõktõl sem kell már tartanunk.
Pedig a fényes jövõt vizionálókból volt
bõven, már azt sem tudta az emberfia,
merre kapkodja a fejét, honnan közelít
az égi manna, a beteljesülõ Kánaán.
Azon sem csodálkoznék, ha kimutat-
nák, hogy az utóbbi idõben jócskán
csökkent a gazdasági helyzet kilátásta-
lansága miatti potenciális öngyilkosok-
nak a száma. Hisz a képzelet madár-
röppenéssel szárnyal, a jót vagy annak
ígéretét szertehintették a nagy mágu-
sok.

A napok múlásával a mézes-csurgós
ajnározás lassanként ragadós utál-
mánnyá silányul, a rideg valóságban az
ingyen cirkuszt dolgos hétköznapok
váltják fel. Jó volt eljátszadozni egy ki-
csit, a mi lenne ha képzelgéseivel paro-

lázni, miközben újdonsült (n)agyra-
törõk a beváltak hátán tapodva tüle-
kedtek a Parnasszus felé. Mert torzsal-
kodókból mindig akad, a megmondó
embereket is kitermeli a társadalom.
Az okoskodók, a kritizálók azonban
többnyire elvéreznek a tettek csatate-
rein.

Tenni vagy tettetni két különbözõ
dolog. És a tettetõktõl nem árt idejé-
ben megszabadulni, mert álságos mó-
don épp az ellen vétenek, amit zászla-
jukra tûznek parádézva. Egyik közis-
mert politikusunk mesélte, hogy gyer-
mekként sok mindent tarisznyázott út-
ravalóul nagyapja bölcsességeibõl. Az
öreg egy rönkön ülve az udvaron a
bugylibicskájával a keze fején lévõ se-
besedést kapirgálta. Mit csinál, nagy-
apám? – kérdezte érdeklõdve a gyer-
mek. „Hát kivágom a férgeset, mert le-
het, hogy kissé fáj, de másként az egész

testem megbetegedne.” Ezért jó résen
lenni, és ha kell, ne ódzkodjunk, hasz-
náljuk a bugylibicskát.

Az „egészségügyi” példázatnál ma-
radva, a kór nemcsak külsõ eredetû le-
het, gyakran belülrõl támad. A minap
vettem hírét, hogy az egyik közalkal-
mazott gyermeke RMDSZ-es logóval
vértezett golyóstollat és kártyát árusí-
tott az iskolába. Akinek nem volt pén-
ze, és a szülei sem „befolyásosak”, az
csak irigykedve nézhette a tulipános
ketyeréket.

Más. Az egyik érmelléki kisváros pol-
gármestere telefonon vonta kérdõre a
lapunknak nyilatkozó interjúalanyt,
hogy miért is mondta azt, amit, még ha
igaz is. Ilyen-olyan pirulákkal idõlege-
sen el lehet nyomni a fekélyt, de az
alattomban tovább mérgez. Elõ hát a
bicskát, ahogyan a nagyapa tette.

D. Mészáros Elek

Vízágyúk, lovas rendõrök,
könnygáz – manapság elen-
gedhetetlen kellékei egy válo-
gatott labdarúgó-mérkõzésnek
– legalábbis Európában. A
kétszer negyvenöt perces ösz-
szecsapás a stadionon kívül az
igazi, amikor a magukat druk-
kereknek tartók azzal akarnak
dicsõséget szerezni nemzetük-
nek, hogy a rivális szurkolókat
agyba-fõbe verik.

Futballhuligánoknak neve-
zik ezeknek a hordáknak a
tagjait, pedig a csoportos ga-
rázdaságnak semmi köze sincs
az öt kontinensen méltán nép-
szerû csapatsportnak. Játék-
nak indult a bõrlaszti lábbal
kergetése, aztán a különcség-
re hajlamos angolok precíz
szabályzattal körítették, és
sportot kreáltak belõle, ami az
öreg kontinensen a sportok
királyává fejlõdött. Itt is kapott
olyan töltetet, amely túlmutat
a futballpályák határain.

Kutatók tanulmányozták,
miként lényegülhet át or-
szághatárokká a zöld
gyepre felfestett fele-
zõvonal vagy oldalvo-
nal, tizenhatos. Sok
évtizede, évszázada
elvesztett vagy meg-
nyert csatákat, háború-
kat jelképez jelentõs cso-
portok számára egy-egy mér-
kõzés, egy-egy félidõ. Aztán a
lefújás után a szabadjára enge-
dett vandál indulatok primitív
megnyilvánulása:
ha gyõzött a csa-
pat, ha vesztett,
egyre megy, a fõ,
minél többet törni-
zúzni. Ha az ellenfél tá-
borát éltetõ akad az útjuk-
ba, annál jobb, koponyát, or-
rot beverni. Szánalmas meg-
gyõzõdésük szerint mindez a
nemzetük dicsõségét szolgálja.

A történelmi csapások mi-
att akartak egymáson bosszút

állni a minap az orosz és a
lengyel válogatott „szurkolói”
is a futball Európa-bajnokság
varsói csoportmeccse után.
Be is kerültek a hírekbe, mert
a botrány mindig kapós. Jó-

val kevesebb figyelmet
kapott viszont az ír
nemzeti tizenegyet

Gdanskba elkísérõ kö-
zönség. Nem fújolt, nem
fütyült, ha az ellenfélnél

volt a labda, nem szidta
a bíró felmenõit, ha el-
lenük ítélt, a lefújás
elõtti tíz-tizenkét perc-
ben pedig énekkel biz-
tatta a csapatot,

amely négygólos veresé-
get szenvedett.

Le a kalappal a
„zöld sziget” jó torkú
fia és leányai elõtt,
akik nemeslelkûség-

rõl, a sport igazi szere-
tetérõl tettek bizonyságot.

Igen, ezzel lehet szolgálni egy
nemzet dicsõségét. Ha nem is
nyernek Eb-trófeát az írek,
számomra õk a szurkolás Eu-
rópa-bajnokai. Legalábbis az
elsõ angol–ír meccsig…

Máté Zsófia

Jegyzet

Választás és bugylibicska

Zöldek méltósága
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A nagyszalontai FIDEM Egyesület szer-
vezésében a múlt héten maroknyi meg-
emlékezõ hajtott fejet a városi szobor-
parkban a neves szobrász, Kiss István
emléke elõtt. Születésének 85. évforduló-
ján a mûvész életpályáját Ghinea-Kenéz
Róbert kulturális referens idézte fel.

Kiss István Illyén született, apja falusi
kovácsmester volt. Középiskolai tanulmá-
nyait Nagyszalontán kezdte, ahol egyik
tanára (Heltai Miklós) fedezte fel képessé-
geit és irányította a mûvészi pálya felé.
1942-ben Budapestre költözött a család,
és az újpesti Könyves Kálmán Gimnázi-
umban folytatta tanulmányait. 1948 és
1953 között elvégezte a Magyar Képzõ-
mûvészeti Fõiskolát, ahol Kisfaludi Strobl
Zsigmond, Mikus Sándor és Pátzay Pál
voltak a mesterei. Már a fõiskola elvégzé-
se után, 1950-tõl kiállító mûvész volt.
Még fõiskolás korában elnyerte a Dózsa-
emlékmûre kiírt pályázatot, ez jelentette
mûvészi pályafutásának kezdetét.

Kiss István a „rendszer” által kedvelt és
foglalkoztatott szobrász volt. Ez determi-
nálta monumentális alkotásait, emlékmû-
veit. Ezeken kívül fontosak kisméretû
plasztikái, érmei, dombormûvei is. Sok-
féle anyaggal és technikával dolgozott,

faragott követ és fát, készített bronz- és
alumíniumszobrot, felhasznált réz- és
rozsdamentes acéllemezt.

1972-tõl a szabadfoglalkozású képzõ-
és iparmûvészek pártcsoportjának titkára
volt, 1987 és 1990 között a Magyar
Képzõmûvészeti Fõiskola rektori tisztét
töltötte be. 1975-tõl 1989-ig tagja volt a
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi
Bizottságának, 1955-ben és 1961-ben
Munkácsy-díjat, 1965-ben Pro Arte-díjat,
1970-ben Kossuth-díjat, 1981-ben pedig
Kiváló Mûvész-díjat kapott.

Balázs Anita

Kiss István szobrászra emlékeztek

A budapesti Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar a kétszeres
Kossuth-díjas zongoramûvész,
karmester, zeneszerzõ, Ko-
csis Zoltán vezetésével júni-
us 17–23. között erdélyi kon-
certturnén vesz részt. A Nagy-
szebent, Marosvásárhelyet,
Csíkszeredát, Sepsiszentgyör-
gyöt, Kolozsvárt is érintõ kör-
út utolsó állomásaként június
23-án 19 órakor a nagyvá-
radi Szigligeti Színházban
csendül majd fel George
Enescu I. Román rapszódiá-
ja, Kodály Zoltán szerzemé-
nye, a Galántai táncok és
Bartók Béla Concertója.

A Közös otthonunk a zene
címû turnéra azért indultak el,

mert egy kínai koncertjük
meghiúsult – mesélte „misszi-
ós kötelességük” elõzményeit
Kovács Géza, az együttes fõ-
igazgatója múlt heti nagyvára-
di sajtótájékoztatóján. Ezen je-
len volt Koppándi Jenõ
koncertmester, az erdélyi fellé-
péseket megszervezõ Kvart
Egyesületet vezetõ Balázs
Attila, továbbá Bitay Leven-
te, Magyarország Kolozsvári
Fõkonzulátusának vezetõ kon-
zulja. A turné létrejöttében
ugyanis a magyar külügymi-
nisztérium is szerepet vállalt a
romániai külképviseletek ré-
vén.

A Nemzeti Filharmonikus
Zenekar közel kilencvenéves

múltra tekinthet vissza Ma-
gyarországon, a világhírû Ko-
csis Zoltán 1997 óta a fõzene-
igazgatója; az erdélyihez ha-
sonló koncertturnén jártak a
közelmúltban Kárpátalján és a
Felvidéken is. Megyeszékhe-
lyünkön azért a színházban

lépnek fel, mert a filharmónia
színpada túl kicsi a közel száz-
fõs zenekarnak – árulta el ér-
deklõdésünkre Kovács Géza.
Jegyek a színház jegypénztá-
rában kaphatók egységes, 30
lejes áron.

M. Zs.

Kocsis Zoltán és zenekara
Nagyváradon

Kovács, Koppándi és Bitay a Continental Szállóban tájékoztatta a sajtót

Festõi Bihar
fotókon

A nagyváradi Euro Foto Art Egye-
sület a Bihar Megyei Hagyományos
Kultúra Megõrzéséért és Elõmozdí-
tásáért Felelõs Központtal meg a
Romániai Fotómûvészek Szövetsé-
gével közösen országos fotószalont
szervez Bihar megye festõi szépsé-
gének bemutatására. Amatõr és hi-
vatásos, hazai és külföldi fényképé-
szek jelentkezhetnek a témához illõ
5 színes és fekete-fehér fotóval. Eze-
ket legkésõbb szeptember 25-éig
legalább 2000×3000-es felbontás-
ban elektronikus formában elküldhe-
tik villanypostán az egyesület címére
(eurofotoart.ro@gmail.com), vagy
CD-re, DVD-re rögzítve postázhat-
ják a következõ címre: Asociaþia
Euro Foto Art, P.O. Box (Cãsuþa
poºtalã) 220, 410610 Oradea - 1,
Judeþul Bihor – Romania. A munká-
kat szakértõ zsûri értékeli, a nyerte-
sek értékes vásárlási utalványokat
kapnak. További tájékoztatás:
office@eurofotoart.ro; 0741/212-
111, 0726/292-111.
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Elsõ alkalommal lépte át Bi-
har megye határát a Románia
Kerékpártúra, a célállomás
pedig Margitta volt. A rangos
nemzetközi vetélkedõn 82 ke-
rékpáros vett részt négy hazai
és tíz külföldi csapat tagjaként.
Konstancán rajtoltak június 2-
án, és Moldva, Erdély és a
Partium érintésével, 1164 ki-
lométer megtétele után Mar-
gittán értek célba június 9-én.
A díjkiosztó ünnepséget a köz-
ponti parkban rendezték meg,
melyre majd félezer ember
volt kíváncsi.

Az eddigi években a célállo-
más mindig a fõváros volt, az
idén tettek elõször kivételt, ez
a közben polgármesterré vá-
lasztott Pocsaly Zoltánnak és
Salamon Sándor vállalkozó-
nak köszönhetõ. Utóbbi a ver-
seny egyik támogatója és az
Országos Kerékpárszövetség
állandó szponzora. Pocsaly
Zoltán még alpolgármester-
ként az élelmezéshez és az el-
szállásoláshoz szükséges fi-
nanszírozást a megyei és helyi
önkormányzattól lobbyzta ki,
és egyéb támogatókat is be-

vont. Összességében 22 ezer
lej gyûlt össze. A Bihar me-
gyei versenyszakaszok biztosí-
tásának megszervezésében is
hathatós segítséget nyújtott az
elöljáró. Salamon Sándor a

verseny fõ támogatója, az õ
cége készítette a nemzeti válo-
gatott versenyruházatát is.

A verseny elõsegítette
Margitta megyei jogú város hí-
rének emelését hazai és nem-

zetközi szinten egyaránt. Tár-
gyalások folynak az ügyben,
hogy ezt az elsõ alkalmat to-
vábbiak kövessék. Volt egy
margittai versenyzõ is a me-
zõnyben Schmidt Roland sze-
mélyében, a Bukareseti Mazi-
con színeiben, aki sajnos há-
rom nap után kénytelen volt
feledni a közdelmet.

Egyéni összetettben gyõzött
horvát Matija Kvasina, a Tus-
nádi Cycling Team versenyzõ-
je, második lett Victor De la
Parte Gonzales, a görög SP
Tableware kerékpárosa, a do-
bogó harmadik fokára pedig
Johannes Heider, a német
Univega Krostitzer csapat tag-
ja állhatott fel. A tavalyi gyõz-
tes román Nechita Andrei az
ötödik lett. A csapatversenyt
az ukrán nemzeti válogatott
nyerte meg a honfitársak, az
ISD-Lampre Continental csa-
pat elõtt, a tusnádi kerékpá-
rosklub lett a harmadik. A dí-
jakat Salamon Sándor, Po-
csaly Zoltán és az akkor még
polgármester Dorel Talpoº
adta át.

Szõke Ferenc

A közelmúltban rendezték
meg immár harmadjára a sak-
kozók hagyományos megmé-
rettetését magyarországi részt-
vevõkkel. Az idén 72 verseny-
zõ ült asztalhoz három külön-
bözõ kategóriában: gyermek,
amatõr (1800 Élõ-pont alatti)
és profi (1800 Élõ-pont feletti).
Kilencfordulós svájci rendszer-
ben, 2×15 perces játékidõkkel
zajlott le a verseny a monos-
petri mûvelõdési központban.
A szervezõk – Jakab Zsolt és
Pintér István – gondoskodtak a
versenyzõk étkeztetésérõl is. A
versenybírói teendõket Dombi
Rudolf nagybányai FIDE-bíró
látta el. A díjakat a helyi önkor-

mányzat és az RMDSZ-
szervezet biztosította.

A legfiatalabb versenyzõ a
margittai Pelényi Márk volt, a
helybeli legfiatalabb pedig Pin-
tér Erik. A legjobb seniornak a
székelyhídi Veres János, a leg-

jobb nõi versenyzõnek a hely-
beli Jakab Kincsõ bizonyult. A
csoportokban a következõ
eredmények születtek:
gyermekek – I. Cser Ivett
(Székelyhíd), II. Illyés Tamás
(Érszõllõs), III. ªerfezeu Sebas-

tian, (Székelyhíd); amatõrök
– I. Jakab Benjámin (Monos-
petri), II. Veres János (Szé-
kelyhíd), III. Gráj József (Nyír-
acsád); profik – I. Lévai
Sorin (Szatmárnémeti), II. Áts
László György (Debrecen), III.
Szilágyi Tibor (Derecske). A
felnõtt csapatversenyt Nagy-
rábé nyerte meg a házigazdák
és a magyarországi Nyíracsád
elõtt, a gyermek csapatver-
senyben pedig megosztozott
az elsõ díjon a margittai Par-
tium Sportklub a Debreceni
Sportiskolával, második lett a
Nevenincs, harmadik a Fulge-
rãtorii nevû csapat.

Sz. F.

Bekerekeztek Margittára

Nemzetközi sakkverseny Monospetriben

Befutott a célba a nemzetközi mezõny

A Szalontától Margittáig tartó utolsó
szakaszt egy görög nyerte meg 

Több emelkedõ szakasz is tarkítot-
ta a 9 etapra osztott versenyt
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Déry Tibor (1894–1977) Kossuth-díjas
író gondolatát idézzük a rejtvényben a
vízsz. 1. és függ. 34. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Befejezett. 14. Kos-
suth-díjas költõ, mûfordító (László). 15.
Német zeneszerzõ (1685–1750). 16. …
mozdony füstje megcsapott – Moldova
György regénye. 18. Német filozófus
(1770–1831). 20. Edgar Allan … – ame-
rikai író, költõ (1809–1849). 21. Sütõ (né-
met eredetû szóval). 22. Konyhai eszköz.
24. Becézett iskola. 26. Elõtag, beosztás-
ra utal. 27. Jeles építész, író, grafikus,
néprajzkutató, politikus (Károly, 1883–
1977). 28. Hangtalanul falazó! 29. A Lu-
dolf-féle szám. 30. Rakosgat. 32. A hõ-
mennyiség mértékegysége. 34. Román
birtokos névmás. 36. Ellenállásba ütközõ.
38. Kéznél levõ hosszmérték. 39. … a je-
ges – Eugene O’Neill drámája. 41. Indián
törzs. 43. Fasorral szegett út. 44. Száraz
gallyak csomója. 46. Elõidézõ. 48. Váltott
evezõlapát (ang.). 49. Erdõben füves tér-
ség. 51. … következõ. 53. A kripton
vegyjele. 54. Tanzánia gépkocsijele. 56.

1971-ben megalakult magyar könnyûzenei
együttes. 57. Szolmizációs hang. 58. Vég-
telenül esne! 59. … a vérzivatarban – Ör-
kény István drámája. 61. Kettõzve: Csukás
István mesehõse. 62. Titkon figyel. 64.
Forró évövi növény, nálunk dísznövény.
66. Báró … László – költõ (1703–1764).
68. … éjjel – Weöres Sándor verse. 70.
Kuroszava … – japán filmrendezõ. 72.
Cserél.

FÜGGÕLEGES: 1. Erõs elhatározás. 2.
Ókori zsidó pénz és súlyegység. 3. Élelmi-
szer. 4. Az itt levõt. 5. Messze. 6. … Tóth
László – színész. 7. Táplálja. 8. Ókori ró-
maiak felsõruhája. 9. Bennreked a köze-
pén! 10. Félgömb! 11. Huszonnégy órá-
ra való. 12. Fejetlen cécó! 17. Egykori in-
diai uralkodó. 19. Csokonai múzsája. 23.
Életem, … – Szakonyi Károly drámája.
25. … bír – megszólaltat. 27. Kicsinyítõ
képzõ. 28. Növény. 29. Hunyorgó
(szem). 30. Védõfegyver. 31. Tányérféle.
32. Haj jelzõje. 33. Mûszálfajta. 35. El-
rendel. 37. Mondakör része! 40. Derese-
dõ. 42. Beszélt. 45. Akkád eposz. 47.

Tobzódás, tivornya. 50. Keresztül. 52.
Flotta része! 55. Ciulei román filmrendezõ
személyneve. 57. Szánkó. 58. Kuruc bri-
gadéros (Tamás). 59. Csomag. 60. Has-
üregi betegség. 61. Festõ, 1873-tól
Barbizonban dolgozott (László). 63. Seb
betûi. 65. Fél gallon! 67. Zavaros vám!
69. Az izmot rögzíti a csonthoz. 71. Éke-
zetben különböznek.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ számunk rejtvényének (Victor
Hugo mondotta) helyes megfej-
tése: „Okosnak vagy bölcsnek lenni
két, egészen különbözõ dolog.”

Ezt hallotta?…
Két rendõr megy az utcán. Szem-

be jön a pap bekötött fejjel.
– Mi történt, plébános úr?
– Ne is kérdezd, fiam! Reggel,

amikor borotválkoztam, bevertem a
fejem a frizsiderbe.

Mikor elmegy a pap, kérdezi az
egyik rendõr a társát:

– Te, Józsi, mi az a frizsider?
– Mit tudom én, te jártál hittanra!

☺

Pistike kérleli az apját:
– Papa, vegyél nekem egy igazi

pisztolyt!
– Nem!
– De én egy igazi pisztolyt aka-

rok!!
– Elég legyen!! Hát ki parancsol

itt???
– Te, papa. Viszont ha lenne egy

pisztolyom…

☺

Míg a szülõk elmennek vásárolni,
nagyobbik fiuk felügyeletére bízzák a
kétéves lányukat. A fiú és kishúga ki-
mennek horgászni. Este mondja a fiú
a szüleinek:

– Soha többet nem megyek hor-
gászni vele!

Az anyja békítõleg:
– Biztos vagyok benne, hogy leg-

közelebb csendben lesz, és nem ijesz-
ti el a halakat.

– Az nem zavart volna, de meget-
te az összes gilisztát!

Feltétlen szeretet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43
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49 50 51 52
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I. (Szent) László Árpád-házi magyar ki-
rály (1077– 1095) I. Béla magyar király
és Richeza lengyel hercegnõ második fia
volt. Bátyja, I. Géza után lépett a trónra.
Egy gyermekének a neve ismert, õ Szent
Piroska, késõbbi bizánci császárné. A for-
rások szerint László erõs kezû, hatalmas
termetû férfi volt. A harcban való jártassá-
ga, a csatákban mutatott bátorsága követ-
keztében a középkorban fokozatosan vált
nagyon népszerûvé. A középkori László-
kultusz kibontakozásához a döntõ lökést
III. Béla adta meg, aki 1192-ben pápai jó-
váhagyással szentté avatta I. Lászlót. En-
nek nyomán a kialakuló magyar lovagi
kultúra és életmód õt tekintette példaké-
pének, a késõbbi uralkodók is hódoló tisz-
telettel adóztak a lovagkirály emlékének.

Luxemburgi Zsig-
mond király azért
látogatott el Várad-
ra, hogy megtekint-
se László sírját és
ereklyéjét. I. Lász-
lót elõbb Somogy-
várott temették el,
de 1113 után a
holttestét átvitték Nagyváradra, s ott he-
lyezték örök nyugalomra. Váradi sírja
csodatevõ zarándokhellyé lett. A XV.
század elejéig a váradi székesegyházban
õrizték kürtje és csatabárdja mellett fej-
ereklyetartó mellszobrát (hermáját); az
eredeti herma megsemmisült, helyette
újat készítettek, amelyet ma Gyõrben
õriznek.

DVD-ajánló

Thor 

A fõhõs kalandja kitágítja a Marvel
univerzumot a jelenkori Földtõl As-
gard misztikus birodalmáig. A törté-
net középpontjában a hatalmas Thor
áll, az erõs, de gõgös harcos, akinek
vakmerõ tettei miatt újra fellángol
egy õsi háború. Ezért Thort számûzik
a Földre, ahol az emberek között kell
élnie. Amikor világának legveszélye-
sebb gonosztevõje a legsötétebb erõ-
ket küldi a Föld ellen, Thor megtud-
ja, mit jelent igazi hõsnek lenni.

Idõjárás
Enyhülés várható ezen a
héten. Egy csütörtöki hi-
degfrontot követõen pár
Celsius-fokkal hûvösebb
levegõ érkezik térségünk
fölé, ami kellemes felfris-
sülést nyújt az elmúlt na-
pok kánikulája után. A
hidegfront egyúttal zápo-
rokat, zivatarokat is hoz,
és a kissé borongós idõ
egész héten kitart. Nap-
közben 22-27, éjszaka 14-18 Celsi-
us-fok várható. A hét vége felé is-
mét többet fog sütni a nap, majd
szombattól újra túlnyomóan csapa-
dékos lesz az idõjárás.

Június 24., vasárnap
Iván – a régi magyar Jovános, Ivános
alakjából származik, illetve a János név
szláv formájából. Héber–görög–latin–
orosz–magyar eredetû, jelentése: Isten
kegyelme, Isten kegyelmes.

Június 25., hétfõ
Vilmos – a germán eredetû Wilhelm név
latinosított Vilhelmus formájából szárma-
zik. Elemeinek jelentése: akarat+(védõ)
sisak.

Június 26., kedd
János – bibliai név. A héber Johanan név
görög Johannesz változatából származik.
Jelentése: Jahve megkegyelmezett.
Pál – a latin Paulus névbõl származik. Je-
lentése: kicsi, kis termetû férfi.

Június 27., szerda
László – a szláv Vladislav név magyar
formája. Elemeinek jelentése: hatalom +
dicsõség.

Június 28., csütörtök
Irén – görög eredetû, jelentése béke.
Levente – régi magyar név, Árpád feje-
delem legidõsebb fiának neve. Jelentése:
levõ, létezõ. Másik magyarázat szerint:
levõcske, kis lény; a legújabb kutatások
szerint: vadász.

Június 29., péntek
Pál – a latin Paulus névbõl származik. Je-
lentése: kicsi, kis termetû férfi.
Péter – héber–görög–latin eredetû, jelen-
tése: kõszikla. Péter apostol neve a Bibli-
ában eredetileg az arameus Kéfa, Kéfás
volt, ennek görög fordítása a Petrosz.

Június 30., szombat
Emília – latin eredetû, az Emil férfinév
eredetijének nõi párja. Jelentése: versen-
gõ, vetélkedõ.

Névnapjukat ünneplõ
olvasóinknak 
sok boldogságot kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Évforduló
1192. június 27-én Nagyváradon
szentté avatták I. László királyt
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Hozzávalók 4 személyre: 4 közepes
méretû karalábé, 50 dkg sertésmáj, 1 kis-
kanál majoránna, 1 közepes fej hagyma,
2-3 dl tejföl, 2 evõkanál olaj, só, bors.

Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk,
és az olajon üvegesre pirítjuk. Hozzáad-
juk a kisebb csíkokra vágott, megtisztított
májat, borsozzuk, majoránnával ízesítjük.
Jól átforgatjuk, egy kevés vízzel felöntve
puhára pároljuk, a legvégén megsózzuk.
A karalábékat kb. 1 centi széles szeletek-
re vágjuk. A szeletek egyik oldalát meg-
kenjük tejföllel, és befedjük májjal, majd
újabb karalábészelet következik. A karalá-
békat ily módon egyesével feltornyozzuk,
és óvatosan egy tûzálló tálba helyezzük.
Lefóliázzuk, és 180 Celsius-fokon 30
perc alatt megpároljuk. Köretként rizset
kínálhatunk mellé.

A szömörcefélék (Ana-
cardiaceae) családjához
tartozik. Egyéb nevei:
szumák, cserzõfa, szömör-
cefa. Kertekben is elõsze-
retettel telepített fás szárú
cserje vagy fa. A meleg,

száraz, meszes helyeken
terjedt el Európától Kíná-
ig, fény- és melegkedvelõ.

Fiatal hajtásai és levelei
megdörzsölve jellegzetes
kesernyés terpentinszagú-
ak. Lombja õsszel mély bí-

borvörösre (ritkán sárgára)
színezõdik. Júniusban nyí-
ló virágbugáinak díszét a
rengeteg meddõ virág tol-
las-szõrõs virágkocsányai
adják. Színük liláspiros, ró-
zsaszínes vagy sárgászöld,
és az elvirágzás után még
sokáig, néha augusztus vé-
géig is megmaradnak.

Gyulladáscsökkentõ,
fertõtlenítõ szert készíte-
nek belõle (fogíny-, torok-
gyulladás, aranyeres bán-
talmak, bélhurut, gyomor-
és bélvérzés ellen). A nö-
vénybõl ipari bõrcserzõ-
anyagot és sárga festék-
anyagot is kinyernek. A
kézmûiparban kelmefestõ-
szer volt, a népmûvészek
ma is hasznosítják ilyen
célra.

Jövõ héten a csipkeró-
zsát mutatjuk be.

KOS: Feszült és ideges, ami nem
csoda, hiszen ingatlannal vagy a

családdal kapcsolatban olyan változások
történnek, amelyek megváltoztatják az
ön és környezete életét.

BIKA: Talán olyan helyrõl érkezik a
segítség, amely a személyét és a

pénztárcáját egyaránt érinti, ahonnan nem
várta. Vigyázzon, bírságveszélyes a hét!

IKREK: Ha azt kérte az égiektõl,
hogy küldjenek jelet, hogy marad-

jon ezen a munkahelyen vagy nem, akkor
a héten figyeljen, mert megérkezik az égi
tanács.

RÁK: Elég dörzsölt már ahhoz,
hogy csak akkor tegyen meg vala-

mit, ha megkapja az érte járó honoráriu-
mot. Ez okozhat most feszültséget, mert
nagyon várják az ötleteit.

OROSZLÁN: Ezen a héten érde-
mes olyan személy tanácsait komo-

lyan venni vagy egyáltalán kikérni, aki já-
ratos egy bizonyos ügyben, amelybe bele
akar vágni.

SZÛZ: Nem fogja be a száját, min-
denrõl elmondja a véleményét, de

amilyen peches, most épp rossz idõben,
rossz helyen szólal meg. Jobb lenne, ha
csendben maradna.

MÉRLEG: Ha nem volt munkája,
akkor most kedvére válogathat. Azt

válassza, amelyet egy barátja ajánl. Jogi
ügyben sajnos nem úgy alakulnak a dol-
gok, ahogyan szeretné.

SKORPIÓ: Olykor úgy érzi, hogy a
kollégái kisgyerekek módjára visel-

kednek. De mivel a humoránál van, ezért
jót tud nevetni azokon az õrültségeken,
amiket összehordanak.

NYILAS: Felettesének magánéleti
problémái adódnak, ami miatt vál-

tozik a viselkedése. Nem csattan ugyan
önön semmiféle ostor, de azért másként
mennek a dolgok, mint eddig.

BAK: Ki fog állni valaki mellett,
csak ügyeljen, hogy olyan dolgokat

ne mondjon, amelyekkel saját magát kel-
lemetlen helyzetbe hozza. Ha nem volt
munkája, most lehet.

VÍZÖNTÕ: Még az is megtörténhet,
hogy amibe korábban belekezdett,

annak ezen a héten érik be a gyümölcse.
Megkapja a választ a kérdésére, és elége-
dett lesz vele.

HALAK: Ingatlanügyben a lehetõ
legjobb lehetõség várja, anyagilag

is jól jár. A családban olyan változások tör-
ténnek, amelyek talán egy évvel ezelõtt
kezdõdtek.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (29.)
A cserszömörce (Cotinus coggygria)

Ínyenceknek 

Májjal rakott
karalábé
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