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A kórképekben
tükrözõdik a szociális
helyzet – Interjú
dr. Bálint Kátay István
margittai pszichiáter
szak-
orvossal 6–7.
A pintér a papnál is
többet térdepel –
Erdei Sándor érköbölkúti
mestertõl tanulhatjuk
a hordókészítés 
alap-
fogalmait 8–9.

Június utolsó napján, Ovi-
diu Silaghi szállításügyi minisz-
ter és Claudiu Pop kormány-
biztos jelenlétében alakult meg
Bihar megye önkormányzatá-
nak döntéshozó testülete. Cor-
nel Popa megválasztott ta-
nácselnök elõzõ nap tette le a
hivatali esküt a bíróságon.

A megyeháza dísztermében
egy tût sem lehetett volna leej-
teni a bezsúfolódott intéz-
ményvezetõktõl, polgármeste-
rektõl; Sofronie Drincec váradi
ortodox püspök is ott volt kísé-
retével, akárcsak a nagyváradi
tanács alakuló ülésén. A mi-
niszter és a prefektus üdvözlõ
szavai után megalakultak a
frakciók. A közös listán beju-
tott liberálisok és szociálde-
mokraták itt is külön csoport-
ba tömörültek, az elõbbiekhez
csatlakozott a Konzervatív Párt
egyetlen reprezentánsa, frak-

cióvezetõnek Dumitru Voloºe-
niucot választották. A Szociál-
demokrata Párt frakciója a
Dan Diaconescu Néppárt két
reprezentánsával egészült ki, a
vezetést Ovidiu Copilra bízták.
Az RMDSZ hétfõs frakcióját
ezentúl is Szabó Ödön vezeti,
a Demokrata–Liberális Párt
csoportjának is maradt az ed-
digi vezetõje, Ionel Avrigeanu.
Utóbbi rögtön vitába is kevere-
dett a mandátumigazoló bi-

zottsággal, mivel ez kifogást
emelt Cãlin Mocan tanácsosi
beiktatása ellen. A prefektúra
közlésére hivatkozott, mely
szerint a Környezetõrség me-
gyei vezetõje nem mondott le
állami fõtisztviselõi posztjáról,
amikor a D–LP színeiben elin-
dult a helyhatósági választá-
son, csak áthelyeztette magát
alacsonyabb beosztásba,
amelybõl felfüggesztését kérte.
A demokraták szerint párttár-

suk törvényesen járt el, Avri-
geanu perrel fenyegetõzött, és
túlkapást emlegetett, de a ta-
nácsosok zöme tartózkodott,
amikor Mocan mandátumát
kellett volna igazolni.

A többi 33 tanácsosnál nem
volt gond, és egy hiányzó kivé-
telével le is tették az esküt, így
az RMDSZ-es Forró László,
Grim András (aki a visszalépett
Kiss Sándor Elek helyére ke-
rült), Kiss Sándor, Sárközi Sán-
dor, Szabó István, Szabó Ödön
és Turucz Mária is. Megválasz-
tották a tanács alelnökeit is: az
elõzetes megállapodás értelmé-
ben egy szociáldemokrata és
egy RMDSZ-es politikust jelöl-
tek a tisztségre. Kiss Sándort
31, Ioan Mangot pedig 28
igen szavazattal meg is válasz-
tották, majd megalakították az
állandó szakbizottságokat is.

Máté Zsófia

4.

Nyílzápor Ópusztaszeren

Megalakult az új megyei tanács
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A hétvégén kezdõdõ há-
romnapos rendezvény költsé-
gére a megyeszékhely önkor-
mányzata még tavaly sikere-
sen pályázott az idegenforgal-
mi regionális operatív prog-
ramban, és két várünnep fi-
nanszírozására nyert el össze-
sen megközelítõleg 632 ezer
lejt. Ezt a hazai szaktárca kö-
zel százezer lejjel egészítette
ki, a helyi költségvetésbõl pe-
dig 74 ezer lejjel járultak hoz-
zá a tavalyi és az idei rendez-
vény megszervezéséhez. A
helyszín a vársáncnak a nagy-
piac mögötti területe, de a bel-
város sem marad ki a látvá-
nyosságból: pénteken délután
5-tõl, szombaton és vasárnap
3 órakor korhû jelmezesek vo-
nulnak a Körös Áruháztól a
korzón át a várba.

A várünnep minden napján
lesz íjászverseny is a Vár Ku-
páért: pénteken 12-tõl, szom-
baton 10-tõl, vasárnap pedig
már reggel 9-tõl be lehet ne-

vezni, de délutánonként is
lesz megmérettetés (pénteken
16, szombaton és vasárnap
14 órától 19 óráig). Kézmû-
ves-foglalkozásokba nyerhet-
nek betekintést az érdeklõdõk
naponta 14–19 óra között,
vártúrára viszik a látogatókat
12-tõl és 15 órától, szomba-
ton 10-kor nyílik kiállítás kö-
zépkori ruhákból és zászlók-

ból. Szombaton és vasárnap
délután 5-tõl a multifunkcio-
nális teremben vetített képes
„nyílt órán” mutatják be a vá-
ros épített örökségét, ugyan-
akkor lovasbemutatót is tarta-
nak.

Pénteken este 7-tõl egy-
mást követi majd a színpadon
a Norris, a Sanctuar, a Re-
verse Nation és a Celelalte
Cuvinte. A középkori hangu-
latot segít megidézni másnap
a Bordó Sárkány Régizene
Rend, amely többször is fel-
lép: délben, 18 órakor egy-
órás koncerttel, majd a Víg
özvegy elõadás után 20 órától
tûzzsonglõrökkel kiegészülve
és vasárnap délben is. A
szombati folklóresten 21 órá-
tól közremûködik a Bihorul
együttes és az Emeric Imre
Band. Vasárnap este a Poiana
dragonilor címû elõadást lát-
hatja a közönség 19 órától,
majd 20 órától Alexandrina
Chelu, az Ad Hoc és a
Compact ad koncertet.

Várünnep Nagyváradon

Kiürültek a tantermek, el-
csendesedtek az óvodák, is-
kolák, kezdetét vette a hosz-
szú nyári vakáció. Míg a diá-
kok természetesen nagyon
örülnek a hosszú szünetnek,
addig sok szülõnek fõ a feje,
milyen elfoglaltságot találjon
csemetéjének.

Nagyszalontán a fenti kér-
dés megválaszolása nem
okoz gondot, egész nyáron
számos tábor, szakkör és
sportolási lehetõség kínál
hasznos elfoglaltságot a sza-
badidõ eltöltésére.

Már megkezdõdött, és júli-
us 13-áig tart a már tavaly is
nagy sikernek örvendett
sporttábor úszásoktatással és
játékkal a városi strandon,
lovaglással, karate-, zumba-

és kézmûves-foglalkozással a
Peter Iskolában.

Július 16–20. között a
bibliahét nyújt majd lelki fel-
töltõdést mindazoknak a
gyermekeknek, akik elláto-
gatnak a Peter Iskolába, és
ugyanebben az idõben, illet-
ve július 23–27. között a
Táltos személyiségfejlesztõ,
képességfejlesztõ és önisme-
reti tábor várja a gyerekeket.
A Táltos táborral párhuza-
mosan rendezik meg az idei
néptánctábort a Zilahy Lajos
Mûvelõdési Házban, ahol a
néptáncvilág rejtelmeivel,
alaplépésekkel és vidám né-
pi játékokkal ismerkedhet-
nek meg a résztvevõk.

Július 16. és augusztus 2.
között az angol nyelvet ked-

velõ gyermekeket várják a
nagyszalontai Arany János
Iskolaközpontba, ahol a
Learning Enterprises prog-
ram keretében bõvíthetik is-
mereteiket a diákok. Au-
gusztus 27–31. között a
Nyárbúcsúztató táborban is
lesznek játékos angolnyelv-
órákon, továbbá kézimunka-
foglalkozások.

Az állandó szakkörök,
sportklubok is várják a ki-
kapcsolódni vágyó gyereke-
ket és fiatalokat például a
Kulin György Csillagászkör-
ben, a Gyermekek Klubjá-
ban, a karate-, kickbox-, asz-
talitenisz- vagy atlétikai
egyesületekben.

Balázs Anita

Tizenkettedik alkalommal népesítik be a nagyváradi
várat a középkor hangulatát megidézõ fellépõk, népi
mesterek és mutatványosok. A várnapok három napja
alatt, július 6-ától 8-áig lesz íjászverseny, régizene,
lovasbemutató, várséta és jelmezes felvonulás is.

Hol töltse a gyerek a szünidõt?Az EKE
’91-gyel
a deltába

Az EKE ’91 Nagyvárad
– Bihar augusztus 8–15.
között kirándulást szervez
a Duna-deltába. Utazás
vonattal. Szervezõ Fekete
Irén (0722/844-251,
0770/117-022). Érdek-
lõdni és feliratkozni a
szervezõnél, illetve kedd
és csütörtök délutánon-
ként 18–19 óra között a
Fekete Sas-passzázsban
(Szent László tér 2–4.
szám), az elsõ emeleti
székhelyen. Minden tú-
rázni és kirándulni vágyót
szeretettel várnak.



Megalakulása után egy
héttel már rendkívüli ülést
tartott Nagyvárad
önkormányzatának új
döntéshozó testülete.
Módosította az idei
költségvetést és több
bizottság összetételét.

Mivel Biró Rozália már nem
alpolgármester, az új váradi he-
lyi tanács változtatott azoknak
a bizottságoknak az összetéte-
lén, amelyekben eddig õ képvi-
selte a városi végrehajtó hatal-
mat. Ovidiu Mureºan szociál-
demokrata alpolgármester ke-
rült a helyére többek között a
bérlakásokról, az ingatlanérté-
kesítésekrõl, szociális kedvez-
ményekrõl döntõ grémiumok-
ban.

Napirendre került az idei
költségvetés módosítása is, job-

bára a kiadási oldalon nõttek
az összegek. Nyolc százalékkal
emelték a béralapot, mivel a
közalkalmazottak fizetése júni-
us elsejétõl ennyivel nõtt, de
30 százalékkal megkurtították

a II. félévben külföldi kiszállá-
sokra költhetõ keretet. A már
megkezdett beruházások né-
melyike is pluszköltséget igé-
nyelt. A fõtéri távhõvezetékek
cseréjére jóváhagytak még
741 ezer lejt, hogy a Kossuth
utcai csöveket is újakra cserél-
jék, a Váradot Berettyóújfaluval
összekötõ kerékpárút projekt-
jéhez 300 ezer lejre volt szük-
ség, a Transregio térségi tö-
megközlekedési egyesületbe be
kell fizetni a lakosonkénti 50
banis tagsági díjat, ami a friss
népszámlálás alapján 105 ezer
lejre rúg.

A Helyi Közlekedési Vállalat
emellett több mint 74 ezer lejt

kért a szubvenció kiegészítésé-
re, és a tömegközlekedés biz-
tonságát kutató mekatronikai
központ létesítésére irányuló,
EU-s finanszírozású projektjé-
hez közel négymillió lejes hoz-
zájárulást igényelt a városkasz-
szából. Ennek teljesítésére a
helyhatóság pénzügyi igazgató-
sága hitel lehívását javasolta,
amit el is fogadott a tanács.

A Vízmûvek több utcán vég-
zendõ munkálatokra kért
büdzsékiegészítést, összesen
415 ezer lej értékben. Az egy
tartózkodással elfogadott taná-
csi határozat értelmében pedig
a Bihar FC Sportklub fenntar-
tását célzó, évi egymillió lejes
tagdíjat megtoldották 407 ezer
lejjel, aminek a fele valójában a
sportklub egyik tartozása. A
városi tulajdonban lévõ egyesü-
leti székhelyen végzett olyan
munkálatokat az Ingatlankeze-
lõség, amelyek számlája a bér-
lõt terhelte. A Nagyváradi Vá-
rosi Sportklub költségvetését
örvendetes módon ki kellett
egészíteni: szponzoroktól ka-
pott összesen 278 730 lejt, eb-
bõl magánszemélyektõl valami-
vel több mint 86 ezer lej szár-
mazik. Ugyanakkor 3000 lejjel
csökkentették a VSK külföldi
kiszállásokra fordítható keretét.

Máté Zsófia

Szerda délelõtt ült össze az
alakuló ülésre a hajdúváros új
városi tanácsa. Jelen volt Emil
Berdie a kormánybiztosi hiva-
tal képviseletében, George Io-
nuþ Bogdan a nagyszalontai bí-
róságról és Ioan Sorin Roman,
a körzet parlamenti képviselõ-
je. A június 10-én mandátu-
mot nyert 17 tanácstag, köz-
tük az RMDSZ 13 magyar ta-
nácsosa letette az esküt, majd
a polgármester tett fogadalmat
az Alkotmányra és a Bibliára.

A megalakultnak nyilvánított
testület alpolgármestert válasz-
tott: a tanácsosok 13 vokssal
újabb négy évre bizalmat sza-
vaztak Illyés Lajosnak, aki ed-
dig is betöltötte ezt a tisztséget.
Megalakultak a szakbizottságok
is: az urbanisztikaiban Szemes
Sándor, Kiss Ernõ, Horváth
János, Cseke Sándor és Ioan
Vesa dolgozik majd; a gazdasá-
gi szakbizottság tagja lett Nagy
Árpád, Patócs Júlia, Szíjjártó
Szilárd, Balogh Péter, Rãzvan

Sala; a kulturális grémiumban
Nagy Ilona, Gali Teréz, Ra-
mona Buz kapott helyet, a jogi-

ban pedig Szász Dénes, Szabó
Sándor és Nicolae Boiþ.

B. A.
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Többet adtak beruházásokra

Alakuló ülés Szalontán

Rendkívüli üléssel kezdett az új váradi tanács

Elõször foglalt helyet a prezídiumban a polgármester oldalán a két új al-
polgármester, Ovidiu Mureºan (balról) és Mircea Mãlan
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Lüktetve izzott a nap,
poros arcokat
perzselt a meg-

meglibbenõ fuvallat, hogy
aztán ismét mozdulatlan
katlanná merevedjen a
puszta. Csak a lovak
patáinak csattanása,
marcona férfiak
csörtetése, nehéz páncél
alatt edzett akarat idézte
az õsök szellemét.

Ópusztaszerre 2012. június
havának utolsó napján eleve-
nen köszöntött be a történe-
lem. 1100 évvel ezelõtti törté-
nések, vágyak és álmok eleve-
nedtek meg, hogy hazára talált
a nemzet, és a mának ígérete,
miszerint van remény a re-
ménytelenségen túl is, amit az
összetartozás érzésével hintett
lélek valósággá érlel.

Hat évvel ezelõtt a szegedi
hagyományõrzõ íjászok kezde-
ményezték a Kárpát-medencei
össznemzeti találkozót, hogy
méltóképpen emlékezzenek
meg Árpád vezér halálának
1100. évfordulójáról. Az 1100
íjász alcímet adták a rendez-
vénynek, azt szerették volna,

ha ennyi nyílvesszõ magasba
röppentésével adóznak Árpád-
nak. A kezdeményezés vissz-
hangra talált, 1300 résztvevõ
regisztráltatta magát. Az együt-
tes lövés azóta nyílzáporként
honosodott meg a köztudat-
ban, ami világviszonylatban is
egyedülálló látványában és a
résztvevõk számának tekinteté-
ben. Az, hogy ez a nagyszabá-
sú hagyományõrzõ találkozó
sikerébõl mit sem veszített az
eltelt évek során, annak kö-
szönhetõ, hogy a szervezõk tu-
datosan megõrizték a Nyílzá-
por pártpolitikamentességét.

A hatodik íjásztalálkozónak
az Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
nelmi Emlékpark adott ott-
hont, ahol a helyszín látnivalói
még teljesebbé tették a szerve-
zõk nyújtotta kínálatot. A skan-
zen egyedi hangulata, a Feszty-
körkép, az egykori révészház
korabeli eszközeivel, a nagy fák
árnyékában meghúzódó fapa-
dos pihenõhelyek már önma-

gában is egész napos családi
program lehetõségét adja.

A platánok nyújtotta némi
hûs alatti parkoló hamar meg-
telt személygépkocsikkal, a ké-
sõn érkezõk a tûzõ napra kény-
szerültek jármûvûkkel, de so-
kan érkeztek autóbuszokkal is.
Megyénk több településének
íjászai is ott voltak, Nagyvárad
harcosai mellett Székelyhídról,
Érmihályfalváról, Kiskerekibõl
érkeztek a honfoglalás kora
iránt érdeklõdõk. Az Élesd vá-
rosát több cikluson át alpolgár-
mesterként irányító Létai Zol-
tán feleségével és lányaival
együtt teljes fegyverzetben vett
részt az eseményen. A közön-
ség soraiban feltûnt családjával
Biró Rozália, Nagyvárad volt
alpolgármestere is. Õket is
meglegyintette a hely hangula-
ta, a férj derekát nemsokára
tarsoly ékesítette, míg kisfiuk
örömmel forgatta a lándzsát.

A Nomád Parkban lovas íjá-
szok igazi látványosságot jelen-
tõ bemutatót tartottak, aminek
során megtapasztalhattuk,
hogy eleink harci technikája
mekkora félelmetes erõt képvi-
selt. A jurtatábor sátrai elõtt

kézmûves-foglalkozásokat le-
hetett megtekinteni, sõt a vál-
lalkozó kedvûek ki is próbálhat-
ták az ezeréves népi tudomá-
nyokat.

A nap fénypontját ezúttal a
pozsonyi csata rekonstruálása
jelentette. 1250 harcos, lova-
sok és gyalogosok vonultak fel
a „csata” színhelyén harci dísz-
ben, dudák és dobok, harci ki-
áltások közepette. Több ezres
tömeg követte nyomon a törté-
néseket, a hangulat magával
sodorta az ott lévõket. Egy per-
cig mindenki elhitte, hogy egy-
séges, erõs, megmaradásra
szánt nemzet vagyunk, aminek
jövendõbéli felemelkedése a
kezünkben van. Hujj, hujj, haj-
rá! – hangzott az õsi kiáltás,
ezernyi süvítõ nyílvesszõ elõl
nem volt menekvés. Eközben a
turulmadár szárnyát óvón kitár-
va nesztelen lebegett, égi déli-
báb rezzent, hét vezér csatába
szállt.

D. Mészáros Elek

Nyílzápor Ópusztaszeren
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A református templomban
megtartott istentiszteleten
Csûry István királyhágómelléki
református püspök hirdette az
igét. A püspök a 130. zsoltár
5–8. versére alapozva igehir-
detését, az Istent váró ember
lelkületérõl beszélt. A közös
ima után Fazekas Ferenc hely-
béli lelkipásztor köszöntötte a
megjelenteket, köztük Szabó

Ödönt, az RMDSZ Bihar me-
gyei szervezetének ügyvezetõ
elnökét, Florin Bujor Chirilã
mezõtelki polgármestert és
Ovidiu Drimba alpolgármes-
tert. Szabó az egymással való
megbékélésrõl beszélt, mint
mondta, meg kell találnunk az
ehhez elvezetõ utat, és hang-
súlyozta: jó olyan közösség
tagjának lenni, amely nem fe- lejti el azokat, akik távol szülõ-

hazájuktól nyugszanak. A pol-
gármester és az alpolgármes-
ter köszönetet mondott a tel-
kieknek a támogatásért, mind-
ketten a közös célok elérésé-
nek és az egymás mellett élés-
nek a fontosságát hangsúlyoz-
ták. Az istentiszteleten egyéb-
ként szolgált a helyi férfikórus
és a fiatalok is.

A Himnusz közös éneklése
után az ünneplõk a templom
udvarán álló emlékmûhöz vo-

nultak, ahol a fiatalok leplez-
ték le azt a férfikórus szolgála-
ta után. Az emlékmû különle-
gessége, hogy az egykori fele-
kezeti iskola harangját építet-
ték bele. Miután Csûry István
püspök megáldotta az emlék-
mûvet, Domján Erika helyi
RDMSZ-elnök emlékezett
meg az elesettekrõl, majd ko-
szorúzás következett. A falu-
nap a kultúrotthonban szere-
tetvendégséggel zárult.

Balogh Aletta

Emlékmûvet avattak Telkiben

Idén januártól balettet is oktatnak két
korcsoportban a margittai fiataloknak.
Kezdõ szinten a nagyok között 18-an, a ki-
csiknél pedig 35-en kezdték el a balettlépé-
sek elsajátítását, a termet Coznici Gabriella
tanítónõ-moderntánctanár díjmentesen bo-
csátotta rendelkezésükre. Idõt és energiát
nem kímélve az oktatót, Kocsis László Gá-
bort is õ „hajtotta fel” Debrecenben.

A gyerekek megszerették a balettet,
ráéreztek az „ízére”, de sajnos nem
mindegyikükben volt elég kitartás a rend-
szeres és idõnként megerõltetõ gyakor-
lásra. Akik viszont maradtak – 7 nagycso-
portos, 15 kiscsoportos –, azok szívvel-
lélekkel, teljes odaadással vetették bele
magukat a munkába. A napokban tartot-
ták meg tanévzáró bemutatójukat, mely-
re eljöttek a szülõk, nagyszülõk, szomszé-
dok és barátok is. A nagyok több tánccal
is készültek, melyeket két nappal koráb-
ban a debreceni évzáró gálamûsoron is
bemutathattak oktatójuknak köszönhetõ-
en. A kicsik nyílt órán mutatták be, ho-
gyan zajlik le egy-egy balettfoglalkozás.
Coznici Dóra szólótánca kiemelkedõ si-
kert aratott.

A közönségnek tetszett a bemutató,
nem fukarkodott a tapssal és a tetszés-
nyilvánítással. A zenei kíséretet az oktató
élettársa, Tamás Adrienn biztosította, aki
az adminisztrációs munkát is magára vál-

lalta. A debreceni és margittai gálabemu-
tatónak szeretnének hagyományt terem-
teni. Az oktatás õsztõl folytatódik, és a
szervezõk szeretnék, ha minél több fiatal
jelentkezne. Bõvebb tájékoztatást Coznici
Gabriellától kaphatnak az érdeklõdõk.

Szõke Ferenc

Tanévzáró a margittai balettiskolában

A kicsik nyílt órája

Coznici Dóra szólót táncolt

Fazekas tiszteletes és Csûry püspök

Falunapot tartottak vasárnap Mezõtelkiben, melynek
keretében felavatták a világháborúban elesettek
emléktábláját is magába foglaló új emlékmûvet.

Iskolai harang szólhat a háborúk hõsi halottaiért
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A kincses városban született
1941. január 27-én, ott érett-
ségizett a Brassai Sámuel Lí-
ceumban 1957-ben. Utána
diszpécserként dolgozott,
hogy pénzt gyûjtsön egyetemi
tanulmányaira. A marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetemen diplomázott
1964-ben. Következett az ak-
kor még kötelezõ három hó-
napi katonai szolgálat Szászfe-
nesen és Jászvásáron. Kato-
naság után megnõsült, orvos-
ként a Suceava megyei Mãlin
községbe helyezték, ahol kör-
orvosként hét évet húzott le.
Felesége ugyanott kapott
munkát. Öt falu tartozott a
körzetébe, 27 km-es sávban.
Elõrelépést jelentett, amikor
állást kapott a közeli pszichiát-
riai intézetben Cornu Luncii
településen. Késõbb az egész
intézményt áthelyezték Costâ-
nára, ahol egy régi udvarházat
alakítottak kórházzá. Ott dol-
gozott 1983-ig. Közben
1974–76 között elvégezte a
szakosítást pszichiátriára,
Jászvásáron és Bukarestben
tette le a záróvizsgákat. 1977-
ben kötötte második házassá-
gát. A feleség Bihar megyé-
ben kapott állást, és a család-
egyesítés címén õ is követhet-
te, így került Rézbányára
1983-ban, onnan Kágyára.
1986-ban kínálkozott egy
szakorvosi állás a margittai já-
róbeteg-ellátó részlegen, azóta
Margittán ûzi az orvosi hiva-
tást. A rendszerváltás után rö-
vid ideig az aligazgatói tisztsé-
get is betöltötte, ekkor hozta
létre a kórház pszichiátriai
osztályát, amely többszöri köl-
tözködés után egy teljesen fel-
újított épületben kapott végle-
ges helyet, most 15 ággyal
mûködik. 1996-ban megszûnt
az aligazgatói poszt, akkortól
a 2007-es nyugdíjazásáig a já-
róbeteg-ellátó részleg vezetõje
volt. Azóta is egymaga nyújt

pszichiátriai szakellátást mind
a kórházban, mind a poliklini-
kán, és egyelõre nincs senki a
láthatáron, akinek átadhatná
a „stafétabotot”.

– Már az egyetemi évek
alatt eldöntötte, hogy pszi-
chiáter lesz?

– Megvallom õszintén,
hogy amikor diplomáztam,
még nem tudtam, mely irány-
ban fogom továbbfejleszteni
tudásomat. Amikor öt év or-
vosi munka után a pszichiátri-
ára kerültem, úgy láttam, ez
olyan szak, amely komoly ki-
hívást jelent az orvosnak.
Megszerettem és döntöttem.
Van az úgy, hogy az élet meg-
oldja az általunk fel sem tett
kérdéseket, jobban, mint gon-
dolnánk. Én örülök annak,
hogy így adódott, és soha egy
percig sem jutott eszembe,
hogy más körülmények között
esetleg másként lehetett vol-
na.

– A pszichiátriai vizsgálat
merõben eltérõ a többitõl.
Nincs olyan egyértelmû jele
a kórnak, mint egy tüdõgyul-
ladás vagy mondjuk egy vég-
tagtörés esetében. A mûsze-
res segítség is szegényesebb.
Mi az ön legnagyobb táma-
sza a diagnózis felállításá-
ban?

– A beteg belém vetett bizal-
ma. Mivel lelkileg sérült embe-
rekrõl van szó, a kapcsolat or-
vos és páciens között módfe-
lett különleges. A gyógyulási
folyamat elsõ és legfontosabb
teendõje a bizalom kialakítása.
A második szakasz a gyógysze-
res kezelés, mely csak abban
az esetben lehet hatékony, ha
a beteg lelki egyensúlyát sike-
rül visszaállítani a rendes me-
derbe. Igen gyakori eset a pá-
cienseim között az alkoholfüg-
gõség, melyet vagy az alkohol
túlzott szeretete, vagy valami-
lyen lelki trauma váltott ki. Az
alkoholista tulajdonképpen

nem az alkohol ízéért, hanem
a kifejtett bódító hatás kedvé-
ért iszik. A munkanélküliség, a
felbomlott család, a mindenna-
pi nehézségek könnyen az al-
koholizmusba viszik a gyen-
gébb jellemû embereket. Saj-
nos a nagy mennyiség agresz-
szivitást okoz, ami egy meg-
romlott családi állapotot még
tovább ront. Gyakori a vesze-

kedés és a verés, melynek fizi-
kai adottságuk miatt legtöbb-
ször a nõk az áldozatai. A
rossz családi élet miatt gyakori
a depresszió megjelenése,
melynek kezelése igen hosz-
szas, és nagyon sok türelmet
igényel pácienstõl és orvostól
egyaránt. A javulás
vagy gyógyulás a pszi-
chiátria esetében sok-

A kórképekben tükrözõdik
Interjú dr. Bálint Kátay István pszichiáter szakorvossal
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szor csak években mér-
hetõ. Sajnos ezek a be-
tegségek általában egy

konfliktus következményei, és
elmúlásuk feltétele az alap-
konfliktus megszûnése. Ez vi-
szont néha nehezebben kezel-
hetõ, mint maga a betegség.
Sajnos a kórképekben tükrö-
zõdik a mai szociális helyzet.
Egyre kevesebb a rendezett
család, amelyben a gyerek
megfelelõ modellt lát a saját
életére. A szülõknek nincs ide-
jük foglalkozni a gyerekekkel,
akiket így bandákba tömörülve
az utca nevel vagy az agresszív
számítógépes játékok. Ezzel
párhuzamosan megjelenik a
fokozott dohányzás és alkohol-
fogyasztás. Különösen érvé-
nyes ez a csonka családokra.
Sok a depressziós gyerek, és
elõfordul az öngyilkosság vagy
annak kísérlete. A legjobb
gyógyszer a társadalmi és csa-
ládi modell helyreállása
lenne…

– Ha nincs kézzel fogható
tünet, hogyan kerül a pszi-
chés beteg az orvoshoz?

– Nagyon sok esetben a
pszichés bajok szervi zavaro-
kat okoznak, melyekkel a csa-
lád- vagy más szakorvoshoz
fordulnak, és õk irányítják
hozzám a pácienst. Volt
olyan, hogy a szervi bajok ke-
zelése, mondjuk belgyógyá-
szati szinten, nem hozott ered-
ményt, csak a pszichiátriai ke-
zelés hozta meg a várt hatást.
Súlyosabb esetekben a pszi-
chés zavarokat a beteg kör-
nyezete is felismeri, és õk hoz-
zák kezelésre. A depresszió
tulajdonképpen egy látható,
könnyen felismerhetõ beteg-
ség. Igen sokakat utalnak kór-
házba ezzel a betegséggel,
vagy nyugdíjaznak. A második
helyen az alkoholizmus áll. Az
ebben szenvedõk is sokszor az
alkohol okozta szervi tünettel
kerülnek orvoshoz, amikor a
kezelés során elõjönnek az el-
vonási tünetek. Ezeket már

pszichiátriai módszerekkel kell
kezelni.

– Visszajárnak-e rendsze-
resen kontrollvizsgálatra a
páciensek?

– Sajnos nem ez a jellemzõ.
Ha jobban vannak, nem jön-
nek vissza, és sokszor csak ak-
kor találkozunk újra, ha
megint nagy a baj. Ilyenkor
mindent elölrõl kell kezdeni,
ami meghosszabbítja és meg-
drágítja a kezelést. Nálunk
még nem mûködik a lelki kon-
zultáció, ami sok stresszhely-
zetet megoldana, levezetne,
és elkerülhetõ lenne a na-
gyobb baj. Sok minden meg-
oldható lenne mûködõképes
lelkisegély-szolgálattal, de ez
nálunk még gyermekcipõben
jár. Az egyházak már próbál-
koznak vele, jó lenne mielõbb
intézményesíteni. Sajnos a fel
nem karolt, egyedülálló pszi-
chés betegek a legtöbb eset-
ben a csövesek és a koldusok
táborát népesítik.

– Egy idõben politikai sze-
repet is vállalt. Egy mandá-
tumban önkormányzati kép-
viselõ volt. Miért lépett ki er-
rõl a területrõl?

– Akkor úgy gondoltam,
hogy tanácsosként hozzájárul-
hatok az egészségügyi ellátás
javításához. Be kellett látnom,
hogy tévedtem, mert a bete-

gek problémái nem igazán ér-
dekeltek senkit. Kissé megcsö-
mörlötten hagytam ott a poli-
tikai kitérõt és jöttem vissza az
érdemi munkához. Késõbb az
érdekvédelmi szervezetben
sem találtam meg az általam
elképzelteket, kiléptem az
RMDSZ-bõl. A polgári oldal
akkor szimpatikusabbnak tûnt,
de az sem az igazi. Ezért meg-
maradtam a civil szervezetek
önkéntesének. Tagja vagyok
az Észak-erdélyi Vitézi Rend-
nek, ahol saját érdemeimért
avattak vitézzé. Sajnos õk is
többnyire a múlttal foglalkoz-
nak, engem meg a jelen és a
jövõ érdekel. Alapító tagja va-
gyok továbbá a margittai
Rotary Klubnak, sokat segí-
tünk a testileg és lelkileg sérült
gyerekeken az Elim alapítvá-
nyon keresztül. Csomagokat
adunk, táboroztatjuk õket, és
egy gyereknek a teljes ellátá-
sát fedezõ tanulmányi ösztön-
díjat biztosítunk.

– Sok vád éri az orvostár-
sadalmat a „hálapénz” mi-
att. Mi errõl a véleménye?

– Biztos vagyok benne,
hogy nem csak az orvosok
kapnak hálapénzt, csak ez ke-
rült elõtérbe. Bizonyos esetek-
ben a páciensek vagy hozzá-
tatozóik az erõszakosságig fo-
lyamodnak a pénz átadásá-

ban, mert úgy gondolják, ak-
kor nagyobb figyelmet fordít
az orvos a betegre. Nos, ez té-
vedés. Az orvosnak minden
beteg egyformán fontos, és a
prioritást csak a betegség sú-
lyossága adhatja meg. A
„zsebbedugás” elkerülhetõ
lenne méltányos fizetéssel és
olyan magánklinikákkal, ahol
mindennek megszabott ára
van. Sajnos az orvosoknak
nincs annyi tõkéjük, hogy ma-
gánkórházakat/kl inikákat
nyissanak, így ezt vállalkozók
teszik meg, akik profitot akar-
nak, ezért drága az ilyen a he-
lyeken az ellátás. Az orvos ott
is alkalmazottként jelenik
meg.

– A stresszes munka után
mi módon lazít?

– Régebben sokat fotóz-
tam, és én dolgoztam ki a ké-
peket. Az még a filmes világ-
ban volt, ami szerintem érde-
kesebb, mint a digitális fotó-
zás. Mostanában kertészke-
dem itthon, Margittán és néha
a vidéki házunkban is. Szere-
tek kertészkedni, és gondos-
kodom a kutyáimról is. Évente
egyszer elmegyek Gyulára, a
termálfürdõbe – ahol már
törzsvendégnek számítunk –
egy kis feltöltõdésre, pihenés-
re. Ha abbahagyom az orvosi
hivatást, még több idõt töltök
majd a természetben.

Szõke Ferenc

a szociális helyzet

A felújított kórházi osztály elõtt

Munka közben
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Nem véletlenül tartja
a mondás, hogy
Érköbölkúton még
a drótos tót is eltéved,
hisz a dimbes-dombos
falu ide-oda dobált
házaival valóságos
kuriózumnak számít
az Érmellék
lapályvilágában.
Panorámáját, adottságait
a nyugati pénzesebb világ
már rég kihasználta volna
turistacsalogatóként, itt
viszont kiadós esõzések
idején még manapság is
sárral küszködnek
a kocsikerekek, agyig
süllyed a tengely.

Erdei Sándor portáját sem
könnyû megtalálni, kanyargós
völgybe le, majd jobbra kapta-
tó, balra emelkedõ után olyan
kányádis „fél utcában” találja
magát az ember, mikor megér-
kezik a kiszemelt helyre. Az
Erdei-porta kapuja tárva-nyit-
va, hárommázsás hordókkal
viaskodik Sándor és testvére
egy idegen közremûködésével,
akirõl hamar kiderül, hogy
pénzt hozott a házhoz, a tava-
lyi és az idei méztermést vásá-
rolja fel. Jó fajta akácméz a
portéka, kereken kilenc mázsa

kerül áruba kilónként 15 lejért.
Üveges kiszerelésben a kispia-
con 30 lejt is megérne, de fel-
aprózva elmállik a pénz, így
egyben summa a summa.

Jó félóra teltével én is sorra
kerülök, engem Sándor mes-
tersége hozott a faluba, õ
ugyanis kádár. Mielõtt elindul-
tam volna Érköbölkútra, ki-
lencéves kislányomat faggat-
tam, tudja-e, ki az a kádár, de
fogalma sem volt róla, aho-
gyan valószínûleg egyre keve-
sebb fiatal tudja manapság,
hogy mi is valójában ez a szép

mesterség. Pedig valaha tekin-
télyt jelentett a pintér- vagy a
kádármesterség. A két foglala-
tosság nem teljesen fedi egy-
mást, mert a pintér többnyire
puhafából készít egyenes don-
gájú edényeket, addig a kádár
keményfából a hajlított dongá-
jú eszközöket fabrikálja.

Lopott mesterség

A kommunista éra kiszorí-
totta a kisgazdaságokat, vele
együtt a borászati eszközök ké-
szítése is sorvadásnak indult.
Mostanság ez a sokak által el-
temetett szakma ismét rene-
szánszát éli, ami az egyre na-
gyobb teret hódító borverse-
nyeknek, a családi szükségle-
tek ellátását szolgáló apró szõ-
lészetek létrejöttének tudható
be. A hagyományos pincészeti
eszközök iránt nõ ugyan a ke-
reslet, de kádárokból már alig
maradt mutatóba. Az átkosban
sem volt és ma sem létezik
ilyen szakmai képzés. Erdei
Sándor is hároméves inasko-
dás révén a pusztaújlaki Bu-
csás Józseftõl lopta a mester-

ség csínját-bínját, de mivel
nem volt elismert a képesítés,
így papirost sem kapott meg-
szerzett tudományáról.

Huszonkét esztendeje ûzi
mesterségét a saját portáján
kialakított mûhelyében. Több-
nyire tölgyfából dolgozik, de az
akácot, a kõrist is megmunkál-
ja. Pálinkának leginkább eper-
fából készül a hordó, az olyan
jó színt és ízt kölcsönöz az itó-
kának – állítja Erdei. A hordó-
nak kinézett tölgyfát télen szo-
kás kivágni, amikor lelassul a
vegetáció, a fa pórusai ilyen-
kor zártabbak – okosít vendég-
látóm, aki azt is elmondja,
hogy legalább nyolcvan esz-
tendõs kell hogy legyen a ki-
szemelt fa, de a túl öreg sem
jó, annál fennáll a korhadás
veszélye.

A rönkökbõl durvázott don-
gákat szabnak, majd „málhá-
ba” rakva a feldolgozást meg-
elõzõen természetes módon
egy éven át szárítják. A don-
gák hosszát méretre vágják at-
tól függõen, hogy hány literes
hordót szeretnének: az 55
centiméteres hosszúságú öt-
venliteres edénynek felel majd
meg, egy 65 centiméteres
dongából százliteres hordó ké-
szül. A hordó hasasítása külö-
nös technikát igénylõ folya-
mat, a dongákat megfelelõ ív-
ben hajlítani kell. Eh-
hez a már ideiglene-
sen összeállított edényKi kell szárítani a dongának valót

A napsütés íze is beivódik a hordó
anyagába

Erdei Sándor a két legrégibb, a ’30-as évekbõl való szerszámával

A pintér a papnál is 
többet térdepel

Óriásgyalu 1946-ból
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közepébe tüzet raknak,
külsõ oldalát vízzel hin-
tik, az így a hevített,

gõzölt dongákat egy sajátos
eszközzel addig hajlítják, amíg
azok teljesen össze nem zár-
nak. A fenékberakást követõ-
en az utolsó munkafázis az ab-
roncsozás, amihez az alap-
anyagot Magyarországról
szerzik be.

Erdei öthektósnál nagyobb
edényt még nem készített, a
legkisebb alkotása pedig tízlite-
res pálinkáshordó volt. Állítja,
hogy minél kisebb egy hordó,
annál több baj van az elkészíté-
sével, így az árakat is ehhez
igazítja. Egy ötvenliteres hor-
dónak hat lej a literenkénti
ára, a százliteresért már csak
négy lej/litert kell lepengetni,
míg egy kéthektós bortartónak
három lej a literenkénti éréke.

Ebben „lélegzik” a bor

A hordókészítés nem köny-
nyû munka, nem csoda, hogy
az egyik szakmabéli meg is je-
gyezte, ha egy papnak annyit
kellene térdelnie, mint egy ká-
dárnak, akkor erõsen meg-
csappanna a számuk. Egy hor-
dó elkészítése kétnapi megfe-
szített munka eredménye, ha
az edényt megfelelõen tárol-
ják, gondozzák ötven évig is el-
tart. Az új hordót sós forró víz-
zel, majd zubogó diófalevél-fõ-
zettel kell kezelni, hideg vizes
öblítés után pedig vízzel töltve
állni hagyni egy ideig. A szak-
ember javaslata alapján az új
hordóba ajánlatos elsõre mus-
tot tárolni bor helyett, mert
fennáll a veszélye, hogy a bor
zamata némi faízzel párosul.

A munka során Erdei már
modern gépeket is bevet a ha-
tékonyság érdekében, de
emellett ma már muzeális érté-
kû, békebeli eszközei is van-
nak. Még idejében sikerült
megvásárolnia egy idõs kádár
hagyatékát, ami között jócs-
kán akad tartós anyagból ké-
szült szekerce, gyalu, vonókés.
Legrégebbi eszköze egy 1932-
ben készült marokgyalu, de

vannak 1936-ban gyártott
szerszámai is; az ember nagy-
ságú óriásgyalu hatvanöt éves.

Erdei a hordókon kívül a
bor feltöltésére használt lihu-

kat, valamint kármentõket is
készít. Ez utóbbi eszközt a
hordó elé, a csap alá helyezik,
funkcióját a nevében hordoz-
za, a lecseppenõ bor felfogá-

sára szolgál. Régente még só-
zókat is rendeltek az iparos-
nál, de a fagyasztószekrények
elterjedésével egyre ritkább a
disznóhús sózott tárolása. A
szüretelõkádak fölött is eljárt
az idõ, könnyebb, praktiku-
sabb a mûanyag edényekkel
bánni. A fahordót is egyre-
másra lecserélik inox tárolóra,
de Erdei nem tart attól, hogy
ez a szokás a kisgazdaságok-
ban teret hódítana. Mint
mondja, egyrészt drágák az
inoxhordók, másrészt környe-
zetidegenek, de ami a legfon-
tosabb, hogy nem õrzik meg a
bor eredeti zamatát, az itóka
„vasízûvé” válik benne. A fa-
dongák pórusain keresztül a
bor „lélegzik”, ami a fémtar-
tály esetében nincs meg.

Az Erdei-féle hordók nem-
csak a környékbeli falvakban
keresettek, de Magyarország-
ról is gyakran felkeresik ren-
deléseikkel a gazdák. A vélet-
len folytán Belgiumból is van
egy visszajáró kliense. Az tör-
tént ugyanis, hogy az egyik
gazda a közeli kisvárosban
nyitott rakterû jármûvén szállí-
tott néhány Erdei-féle hordót.
Az arra utazó belga megelõz-
te, majd leintette az autót, és a
hordók eredete felõl érdeklõ-
dött. Nem átallott elmenni Ér-
köbölkútra felkeresni a kádárt.
A magának és baráti köre szá-
mára termelõ hobbiborász az-
óta érmelléki hordóból issza a
szõlõ levét, mert, mint mond-
ta, van neki még francia mes-
ter készítette hordója is, de az
erdélyi tölgy valahogyan job-
ban õrzi a zamatot, a hegyol-
dalak napsugara rejtõzik
benne.

A hordók egymásra igazítva
szép rendben, hûvös helyen
várják, hogy betöltsék rendel-
tetésüket. A dongák rejtette
üresség csakhamar megtelik
szõlõhegyek zsivajával, kacér-
kodó lánykacajjal, bajuszpöd-
rõ legényvirtussal. Örömöt,
bánatot, a mindenkori feloldo-
zást tárolják a bukék titkos re-
ceptmesterei. Nótázó kedvet,
õsök üzenetét.

D. Mészáros ElekMinél kisebb a hordó, annál drágább

Nem tanítják szakiskolában a kádárságot
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Iskolaügyi tevékenysége irodalmi ösz-
szeköttetései ápolására is kedvezõ volt.
Írókat és irodalompártolókat ismert meg
és toborzott, és agitátori tevékenységének
ekkor rakta le az alapját. Amellett folyton
tanulmányozta, fordítgatta, utánozta a
külföld nagynevû vagy divatos íróit,
Klopstockot, Metastasiót, Goethét,
Shakespeare-t stb. Írt eredeti költe-
ményeket is, nyugati ízlésben. Nagy
tetszést keltõ mûve, a „Bácsmegyé-
nek öszveszedett levelei, költött
történet” 1789-ben jelent meg.
Voltaképp regény volt ez levélalak-
ban, eszményies és szentimentális
iránnyal. Sokan, kivált az ifjabb ol-
vasók, egész társalgási kiskátét ké-
szítettek a mû szépnek talált szóla-
maiból, elõkelõ társaságokban ol-
vastak föl belõle részleteket, és lel-
kesen jósolták meg belõle a ma-
gyar nyelv leendõ felvirágzását.

A magyar színészet
érdekében

Az irodalomnak három irányban is
megindult fejlõdését (franciás, klasszikus,
magyaros irány) rendezni és az irodalmi
mozgalmakat szervezni akarván, 1787-
ben Baróti Szabó Dáviddal és Batsányi
Jánossal együtt Kassán megindította a
Magyar Museum címû folyóiratot, azon
a szintén vezérszerepre vágyó Batsányi-
val hamarosan összekülönbözött, és
1789-ben, már a második füzetnél kivált
a szerkesztõségbõl. 1789 májusában
olyan súlyosan megbetegedett, hogy le-
mondtak életérõl. Kassán már halálhírét
költötték, amikor hirtelen jobban lett és
meggyógyult. Szépirodalmi Vince névvel
1790-ben ugyancsak Kassán Orpheus
címen saját folyóiratot alapított, melybõl
nyolc füzet jelent meg két kötetben, majd
vége szakadt.

1790 tavaszán, a Szent Korona Ma-
gyarországra hozatalakor tagja volt a ko-
ronaõrségnek. A korona õrszobájában ír-
ta Hamlet-fordítása elé Prónay László

csanádi fõispánnak azt a levelet, amely-
ben a magyar színészet érdekében emelt
szót. Miután felerõsödtek a magyar színé-
szet életre hívására irányuló törekvések,
1790 szeptemberében Budára érkezett,
hogy Ráday Pál gróffal együtt õ vegye ke-
zébe a nemzeti színészet szervezését. Ok-
tóberben azonban hivatalos ügyeinek in-
tézése miatt haza kellett utaznia.

Amint József császár rendszere halálá-
val megbukott, 1791-ben a közös iskolá-
kat eltörölték, és Kazinczy hivatala is
megszûnt. Elveszítette állását. Nem akart
újra szolgálatba lépni, de anyjának és
nagybátyjának, Kazinczy Andrásnak ké-

résére Bécsbe utazott, ahol a király he-
lyett a trónörökös Ferenc fõherceg fo-
gadta, álláskérése azonban nem talált
meghallgatásra. Bécsben kötött – késõbb
végzetesnek bizonyult – barátságot Haj-
nóczy Józseffel.

Bekapcsolódása a jakobinus
mozgalomba

1792-ben Kazinczy Alsóregmecen
élt, apja birtokán, idõnként fel-felsie-
tett a fõvárosba, remélve valami újat
és jobbat I. Ferenc uralkodásától,
talán hivatalt is. Sokat írt, de min-
den tervével kudarcot vallott. Fo-
lyóirata megszûnt, s az egyre nyo-
masztóbb cenzúra gátolta a köny-
vek kiadását.

Kazinczy szeretett volna saját
otthonában berendezkedni. 1791
tavaszán elkezdte az építkezést, de
csak 1794 õszén szegezhette ki a
majorság határán vezetõ országút-
ra a táblát: „Abaúj Vármegye.
Praedium. Széphalom. 1794.”

Elégedetlen volt az állapotokkal, s
ennek hangot is adott: a megyegyû-

lésen ellenezte az egyetem Pestrõl va-
ló elhelyezésének reakciós tervét; he-

ves vitába bocsátkozott azokkal, akik a
szabadkõmûveseket bérgyilkosoknak vagy
jakobinusoknak nevezték; a gondolat- és
sajtószabadság mellett küzdött, nem felejt-
ve Diogenesének ostoba érveléssel történt
betiltását. 1794 nyarán Szentmarjay Fe-
renc megnyerte a jakobinus mozgalom-
nak Szulyovszky Menyhértet, s õ adta át a
megyei közgyûlés idején rokonának és ba-
rátjának, Kazinczynak a forradalmi kátét.
A nagykárolyi fõispáni beiktatás alkalmá-
val Kazinczy Ferenc és Dienes, Szent-
marjay és Szlávy György együtt beszélték
meg bekapcsolódásukat a mozgalomba.
Eleinte tépelõdött a másolásra kapott for-
radalmi iraton, de Szentmarjay eloszlatta
aggodalmát. A „vértelen forradalom” esz-
méje megtetszett Kazinczynak. Ekkoriban
követte el sorsa alakulásában végzetesnek
bizonyuló tettét: a reformátorok társasá-
gának kátéját barátai, ismerõsei körében
kezdte terjeszteni.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

Érmellék legkiválóbb szülötte (2.)
Kazinczy Ferenc író, költõ, irodalomszervezõ

Írói munkássága mellett már fiatalon részt vett az irodalmi élet
szervezésében, két folyóirat alapítása is a nevéhez fûzõdik, Ráday Pállal
karöltve õ kezdeményezte a nemzeti színészet életre keltését. És baráti
köre révén belesodródott a jakobinus mozgalomba.

Szentmarjay Ferenc. 
Õ szervezte be Kazinczyt a jakobinus mozgalomba
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– Mit tart élete eddigi leg-
fontosabb eredményének?

– Több olyan sikert is elér-
tem az életem különbözõ terü-
letein, amelyekre kifejezetten
büszke vagyok. A szakmámban
a munkahelyemen elért pozíci-
ómat tartom a legfontosabb
eredményemnek, a sport terü-
letén a repülõmodellezõ világ-
bajnokságon, Argentínában el-
ért 5. helyezésemre vagyok a
legbüszkébb, a magánéletet te-
kintve pedig nagyon büszke va-
gyok a családomra.

– Milyen indíttatásból dön-
tött úgy, hogy önkormányzati
munkát vállal?

– Úgy gondolom, hogy a fia-
taloknak is szükségük van egy
képviselõre a helyi tanácsban,
egy olyan személyre, aki kiáll a
jogaikért, képviseli az érdekei-
ket, s ugyanakkor tájékoztatja is
a fiatalokat minden olyan kér-
désben, ami érinti õket. Többek
között ezért is jelöltettem ma-
gam tanácsosnak. Ez a döntés
egyébként már megszületett
korábban bennem, viszont

mostanra ért meg annyira az el-
határozás, hogy konkrét lépé-
seket tegyek az ügy érdekében.
Szeretném tudásomhoz mérten
elõsegíteni a nagyszalontai la-
kosok jólétét.

– Tervezi-e például, hogy
fogadóórákon tartsa a kap-
csolatot a lakossággal?

– Mindenképpen, és azt is
tervezem, hogy kijárjak utca-
megbeszélésekre, mivel csak
közvetlen találkozásokon tu-
dom meg, hogy milyen problé-
mákkal küzdenek az ott élõ em-
berek.

– Mit gondol, melyek most
a legfontosabb tennivalók a
városban?

– Én elsõdlegesnek tartom
az elkerülõ gyorsforgalmi út el-
készítését és a szennyvízcsator-
na-hálózat teljes kiépítését a vá-

ros területén. Úgy gondolom,
hogy ezek a legfontosabb tenni-
valók, amelyeket minél elõbb el
kell végezni.

– Tanácsosként milyen cél-
kitûzései vannak, és hogyan
kívánja megvalósítani ezeket?

– Mindenképpen szeretném,
hogy az elkövetkezõ négy év
alatt elkészüljön a gyorsforgal-
mi út, amely megszüntetné a
városon átkelõ teherforgalmat.
Én közgazdász vagyok, ezért a
helyi tanács gazdasági bizottsá-
gában akarok dolgozni, és en-
nek a bizottságnak a munkáját
szeretném hatékonyabbá tenni.

Balázs Anita

Fiatal közgazdász 
a szalontai tanácsban
A helyhatósági választások eredménye alapján új
önkormányzati képviselõk is bekerültek Nagyszalonta
városi tanácsába. Az RMDSZ színeiben induló
SZÍJJÁRTÓ SZILÁRD a legfiatalabb tanácstag lett.
A napokban arra kértük, mutatkozzon be lapunk
olvasóinak, s mondja el, mik a tervei tanácsosként,
hogyan szeretné segíteni a város lakóit.

Névjegykártya
Születési dátum: 1987. június 5.
Foglalkozás: gyárigazgató (Corex Romania Kft.)
Családi állapot: nõtlen
Szakmai végzettség: közgazdász
Kedvencek:

író, költõ: Benedek Elek, Arany János
étel, ital: tyúkhúsleves
színész: Denzel Washington
zenész, együttes: Justin Timberlake, Edda
könyv, film: A gyûrûk ura, A függetlenség napja
hobby: repülõmodellezés

Június végén megközelítõleg 300 be-
töltetlen állást tartott nyilván a Bihar
Megyei Foglalkoztatási Ügynökség. A
munkahelyek zömére július folyamán,
sõt augusztusban is várják még a jelent-
kezõket.

A felsõfokú végzettséget igénylõ 40
állás betöltéséhez legtöbb munkáltató
idegennyelv-tudást (angol) is kér, például

a recepciós, informatikai asszisztens
esetében. A mérnököktõl kétéves szak-
mai gyakorlatot várnak el, de kezdõ
gyógytornászt, radiológust is keresnek.

Középfokú végzettséggel 182 állást
tölthetnek be, de elsõsorban a szakmun-
kások válogathatnak a kínálatban. A
legkeresettebbek a szakácsok és a pin-
cérek, 1-3 éves szakmai tapasztalat az

elvárás. Eladókra, kasszásokra, ácsokra,
lakatosokra, karbantartókra és sofõrök-
re is mindig szükség van. Élesden példá-
ul négy asztalost és egy esztergályost al-
kalmaznának. Betanított munkások bú-
torgyárban, összeszerelõ-mûhelyben, il-
letve takarítóként találhatnak állást,
nagyjából félszáz hely a kínálat.

(-fia)

Szakmunkásokat keresnek
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A tábornak helyt adó
RMDSZ-székház nagytermé-
ben várták a kis táborozókat.
Volt szalmafonás, gyöngyszö-
vés, fafaragás, mézeskalács-
készítés, üvegfestés és agya-
gozás. A tevékenységeket ma-
gyarországi és nagyszalontai
oktatók irányították. Fekete
Mária, a Sinka István Kézmû-
ves Kör vezetõje, a tábor lel-
ke-motorja, lapunknak el-

mondta, hogy az elmúlt na-
pokban mindenki azon dolgo-
zott fáradhatatlanul, hogy a
táborban részt vevõ gyerekek
minél tartalmasabban és vidá-
mabban töltsék el az idejüket.

Az idei rendezvényen egy
kedves ismerõst köszönthettek
ismét a nagyszalontaiak, még-
pedig a bukaresti magyar
nagykövet feleségét, Bajtai Er-
zsébetet. Mint mondta, szá-

mára igazi öröm, hogy olyan
családias környezetben tölthet
el ismét egy hetet, mint ami-
lyen a szalontai kézmûves-
táborra jellemzõ. A hétfõi
megnyitón Török László pol-
gármester köszöntõje után
Bajtai Erzsébet mondta el ün-
nepi gondolatait, majd a tábor
egyik fõ támogatója, Gyenge
Béla kanonok lélekmelengetõ
szavai következtek.

A délelõtti kézmûveskedést
délutánonként színes progra-
mok váltották: a hajdúvárosi
Midesz szervezésében ügyes-

ségi játékokon vehettek részt
a gyerkõcök, bemutatót tar-
tott a Hajdú Íjászegyesület,
volt táncház a Nagyvárad
Táncegyüttesbõl érkezett ok-
tatókkal, zenés mese Gali Te-
réz és Bajtai Erzsébet közre-
mûködésével, tábori Ki mit
tud? vetélkedõ, és a nagyvára-
di gyermekvárosba is elláto-
gattak. A táborzáró kiállításon
mutatták be a gyerekek mun-
káit, a kis alkotókat pedig em-
léklappal és ajándékkal jutal-
mazták a szervezõk.

Balázs Anita

A magyarországi Bocskai-
kert Jövõjéért és Felemelkedé-
séért Alapítvány VIII. alkalom-
mal szervezett hagyományõrzõ
rendezvényt Szent Iván napja
tiszteletére. A Kondor Istvánné
fõszervezõ vezette csapat
együttmûködési megállapodás-
sal hivatalosított jó kapcsolatot
ápol az élesdi Castrum Egyesü-
lettel, így ez utóbbinak köszön-
hetõen az élesdi Rezeda tánc-
csoport is meghívást kapott a
június 22–24. közötti fesztivál
nyitónapjára.

A táncosokat Hübner Má-
ria, a Castrum Egyesület elnö-
ke, Ciavoiné Létai Andrea
Hajnalka alelnök és Hübner
Piroska nyugdíjas pedagógus
kísérte el. Két pár képviselte a

Rezedát a Tasó László ország-
gyûlési képviselõ fõvédnöksé-
gét élvezõ rendezvényen,
amelyen fellépett a nagykáro-

lyi Rekettye, a Debreceni Né-
pi Együttes, a komádi Körös-
Körül, a hajdúhadházi Tor-
zsás, a nyíracsádi Eördög Fo-

gó és a házigazda Bokréta is.
A Kovács Annabella–Salka
Norbert és Bobovszki Tímea–
Magyari Tamás páros elbûvöl-
te szép számú közönségét, ka-
lotaszegi és mezõségi tánc-
rendjükkel pedig kivívták a
többi tánccsoport tiszteletét és
elismerését.

A hagyományõrzõ rendez-
vényt népi mesterségek, tán-
cok és viseletek bemutatása, a
„mosolybirodalom” tevékeny-
ségei, a harcászati, fegyverzet-
technikai, közelharci bemuta-
tók, jelmezes felvonulás, jö-
vendölés, parázson járás, fõzõ-
verseny és sztárvendégek fellé-
pése színesítette – tájékoztatta
lapunkat Ciavoiné Létai And-
rea Hajnalka alsós tanárnõ.

A Rezeda tánccsoport tagjai és a bocskaikerti fõszervezõ

Kézmûvesek tábora Szalontán

Élesdi táncosok vendégségben a határon túl

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei nyár is
kézmûvestáborral indult Nagyszalontán. A Sinka István
Kézmûves Kör szervezésében június 25–30. között
próbálhatták ki a város és a környezõ települések
ügyes kezû gyermekei a legérdekesebb technikákat.



2012. július 6. / Biharország Sport  13

A váradi sportoló legjobb
eredménye csupán öt centi-
méterrel marad el az olimpiai
kvótától, így joggal bizakodhat
benne, hogy nem csupán a
képernyõn követheti majd fi-
gyelemmel az idei ötkarikás já-
tékokat. A 2005-ben a junior
III-as korosztályú világbajnok-
ságon bronzérmet szerzett at-
léta szerepelt már junior II-es
korosztályú Európa-bajnoksá-
gon, valamint junior I-es világ-
bajnokságon, ám nem sikerült
dobogóra állnia. A felnõttek
között fedett pályás és szabad-
téri Eb-n bizonyíthatta tehet-
ségét, ám meglepõ módon a
Román Atlétikai Szövetség
nem nevezte õt a június vé-
gén, Helsinkiben megrende-
zett Európa-bajnokságra. De-
iac csak negyedik lett a román
nemzetközi nyílt atlétikai baj-
nokságon, s bár a harmadik
helyezett távolugró, Alina Ro-
taru még ifjúsági korú volt, a
szövetség vezetõi õt vitték el a
finnországi versenyre.

Elúszott a hajó?

A kontinenstornán a vára-
kozásoktól elmaradva szere-
peltek a román csapat tagjai,

a legjobb helyezés a 3000
méteres síkfutásban elért ötö-
dik hely volt. A távolugrásban
indult három nõi versenyzõ
közül egyik sem került döntõ-
be: Viorica Þigãu (629 cm) a
17., Cristina Sandu (622 cm)
a 20., Alina Rotaru (619 cm)
pedig a 21. helyen zárt. Szin-
tén leszerepelt az éremesélyes
Marian Oprea, aki a hármas-
ugrás selejtezõjében csak a
11. lett csoportjában, így nem
jutott a fináléba. A volt világ-
és Európa-bajnoki éremszerzõ
szintén nem szerzett eddig
olimpiai kvótát, erre egyetlen
esélye maradt, a hétvégén (jú-
lius 14–15.) sorra kerülõ or-
szágos bajnokság döntõje.
Ugyanebbe az utolsó szalma-
szálba kapaszkodik a váradi
Cornelia Deiac is, aki még
nem adta fel a londoni indulás
reményét.

A váradi lánynak csekély
esélye van rá, hogy egyetlen
versenyen, a három kísérlete
legalább egyikével megszerez-
heti az olimpiai kvótát. „Öt
centiméter kevésnek tûnik, de
atlétikában rengeteget jelent-
het. Több mindenen múlhat a
siker, például az idõjáráson, a
szélviszonyokon, mert nem
szabad másodpercenként 2
méternél erõsebb hátszélben
elérnie a szintet. Én úgy vé-
lem, ez az olimpiai hajó már
elúszott” – vélekedik Virgil
Preda a sportoló edzõje.

Nyisztornak sikerült

Cornelia Deiac azonban re-
ménykedik. Ott lebeg elõtte
Nyisztor Sándor párbajtõrözõ
sikere, aki a 2004-es athéni
olimpiára az utolsó kvalifikáci-
ós versenyen vívta ki a részvé-

teli jogát. A Körös SK színei-
ben induló vívó megnyerte a
Belgiumban megrendezett se-
lejtezõtornát, így döntõbeli el-
lenfelével, a svájci Marcel
Fischerrel megszerezte a még
szabad két olimpiai kvótát. Az
már más kérdés, hogy Fischer
végül az olimpiai aranyérmet

is hazavitte, míg a váradi vívó
a legjobb harminckettõ között
búcsúzott az athéni verse-
nyen.

Váradiak Londonban

Egyéniben a cselgáncsozó
Dan Fâºie biztosította eddig
részvételét az idei ötkarikás já-
tékokon. Rajta kívül a román
vízilabda-válogatottba bekerü-
lõ váradi játékosok mondhat-
ják majd el magukról, hogy
résztvevõi voltak a világ leg-
rangosabb sportversenyének.
Kovács István szövetségi kapi-
tány keretének biztos tagja
Kádár Kálmán, Nicolae Dia-
conu, Mihnea Chioveanu,
Alexandru Ghiban és Andrei
Buºilã, de a felkészülésen részt
vesz a váradi bajnokcsapat, a
VSK-Digi két fiatal tehetsége,
Andrei Creþu és Alex Popo-
viciu is, bár kettõjük beváloga-
tására igen kevés az esély.

Hajdu Attila

Bihariak és készülnek Londonba

Cornelia Deiac számára sordöntõ lesz az országos bajnokság

Nyisztor Sándornak bejött a mindent
vagy semmit taktika

Dan Fâºie már megváltotta a jegyét
Londonba

Vízilabdázók és egy cselgáncsozó képviseli majd
Nagyváradot és Bihar megyét a Londonban sorra
kerülõ nyári olimpiai játékokon. Egy távolugró
atlétának, Cornelia Deiacnak szintén van esélye arra,
hogy ott lehessen a legfontosabb sportversenyen.
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Joseph Campbell (1904–1987) ameri-
kai író, tanár, gondolkodó volt. Egyik
gondolatát idézzük a rejtvényben a
vízsz. 1. és 28., valamint a függ. 51.
alatt.

VÍZSZINTES: 13. Személyével. 14. …-
alkohol – faszesz. 15. Magánének. 16.
Antonov gépe. 17. Tiltás. 19. Ítélkezik.
21. Az erõ egyik egysége. 22. Göd be-
tûi. 24. Meleg égövi gyíkcsalád. 26. Vaj-
dasági város. 30. Becézett Anna. 31. …
Derek – amerikai filmszínésznõ. 32.
Ókori római pénzegység. 33. … kérdés –
Tóth Árpád költeménye. 35. Területet le-
választ. 38. Nulla. 40. Népgyûlés az an-
tik görög városokban. 41. Fûszerezõ.
44. Tudományos munkát végez. 46.
Összerogy. 47. Dohányzás „kelléke” –
névelõvel. 49. Izlandi pátból készült priz-
ma a fény vizsgálatára. 51. Téli csapadék
esik. 53. Láncfonalat erõsít. 55. Elõtag,
alárendeltségi viszonyra utal. 56. A, a, a.
57. Tévécsatorna. 59. Japán császár.
61. A rosszra csábítás istennõje a görö-
göknél. 62. A Genfi-tó másik neve. 64.

A honfoglaló hét vezér egyike (Anonimus
szerint). 65. Seregben van! 67. Nõi név.
69. A tallium vegyjele. 71. Galga-partok!
73. Kukorica (táj.). 75. Segítség (rég.).
77. Alvás közben észleljük.

FÜGGÕLEGES: 1. Henrik Ibsen nor-
vég író drámája. 2. Telt, tiszta hangzás.
3. Lélegzik. 4. Ipari növény. 5. Temes
megye betûjele. 6. A neon és a berkéli-
um vegyjele. 7. Erkölcstan. 8. Joan …
(1893–1983) – katalán festõ, grafikus,
szobrász. 9. Romlásban van! 10. Gázol-
ni kezd! 11. Juhtejbõl készül. 12. A régi
Rómában 52. 18. Hiánytalan. 20. Eny-
hén lejtõs domboldal. 23. Strázsa. 25.
Város Horvátországban, a Dráva partján.
27. Maradona személyneve. 29. Kendõ-
darab! 30. Az alumínium vegyjele. 31.
… László (1899–1986) – újságíró, a go-
lyóstoll feltalálója. 34. Jegyzetelünk. 35.
Nobel-díjas japán fizikus (1973). 36. Eu-
rópai fõváros. 37. A szerelem jelképe.
39. …költség – viteldíj. 42. Fényelnyelõ.
43. A XX. század derekán kialakult mû-
vészeti irányzat. 45. Évelõ konyhakerti

növény. 48. Mexikói népcsoport tagja.
50. Kézjellel elhallgattat. 52. Õ – Párizs-
ban. 54. Falkatagok! 55. Porcióz. 58.
Tó Magyarország és Ausztria területén.
60. Keresztül. 61. Fasorral szegett út.
62. Nézd. 63. … Filmrendezõ, forgató-
könyvíró. 66. Az elsõ magyar nyelvû hír-
lap szerkesztõje (Mátyás, 1997). 68. Ki-
lincs közepe! 70. Néz. 72. Károlyi … –
költõ, Weöres Sándor felesége. 74. Kés
része. 76. Pece-szakasz! 78. Folyadék.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ számunk keresztrejtvényének
(Kísértés) helyes megfejtése a követ-
kezõ: „Még a derék embert is gyakran
megkísérti az alkalom.”

Ezt hallotta?…

Egy miniszter, egy rabbi és egy ka-
tolikus pap utazik autóval. Nagyon
meleg van, ezért megállnak egy eldu-
gott tónál, levetkõznek, bemennek a
vízbe. Egyszer csak látják, hogy a tó-
parton, kicsit lejjebb egy nagyobb
társaság piknikezik. Gyorsan kimen-
nek a vízbõl, és szaladnak a ruháik
felé. A miniszter és a rabbi a férfias-
ságukat takargatják, a pap viszont az
arcát. Mikor fedezékbe kerülnek, fel-
öltöznek, a miniszter megkérdezi:

– Hát te meg miért az arcodat ta-
kartad el?

– Nem tudom, ti hogy vagytok ve-
le, de azokban a körökben, ahol én
mozgok, az arcomat szokták felis-
merni.

☺

Hajókatasztrófa, helikopterrel
mentik a túlélõket. Az egyik helikop-
ter kötelébe 11-en kapaszkodnak:
10 szõke és egy barna hajú nõ. Leki-
abál a pilóta:

– Sajnos a kötél csak tíz embert bír
el. Valakinek le kell ugrania!

Azt mondja a barna:
– Én már túl vagyok életem delén,

elõttetek még nyitva áll az élet, felál-
dozom magam! – azzal elengedi a
kötelet, leesik.

A többieket annyira meghatotta a
dolog, hogy elkezdtek tapsolni.

Talányos létünk
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A francia forradalom kezdõdátumának
általánosan 1789. július 14-ét tekintik,
amikor a párizsiak elfoglalták a Bastille
várbörtönt. A forradalom során az orszá-
got a pénzügyi csõd közelébe vezetõ rend-
szert megbuktatták, ám a gazdasági és tár-
sadalmi válságot nem sikerült felszámolni.
Végül sem a kialakult alkotmányos monar-
chia, sem az azt követõ köztársaság nem
bizonyult tartósnak, Bonaparte Napóleon
tábornok lett az ország diktátora 1799-
ben. Franciaországban 1790 óta, Charles-
Maurice Talleyrand püspök javaslatára e
napon ünneplik a függetlenség napját.

DVD-ajánló

Fogadom 

Az õrülten szerelmes ifjú házas-
pár, Paige (Rachel McAdams) és fér-
je Leo (Channing Tatum) éppen
csak elkezdik élvezni közös életüket,
amikor egy autóbaleset következ-
ményeként az ifjú ara kómába esik.
Miután felébred, kiderül, hogy am-
nézia tört rá: nagyon kevés emléke
maradt az addigi életérõl, így szerel-
mére sem emlékszik. Leónak erõs-
nek és kitartónak kell lennie, hogy
élete párja újra belészeressen.

Idõjárás
A kánikulát egy szom-

baton fölénk érkezõ hi-
degfront hatására pár fo-
kos enyhülés váltja fel,
bár ez alig fog érzõdni.
Szombattól hétfõig bár-
mikor várható csapadék,
sõt vasárnap és hétfõn
igazi zivatarokra is számí-
tani lehet. A hét további
részében az enyhüléssel
borongós idõjárás is ér-
kezik, jövõ szombatig azonban csak
28 fokig csökken a nappali felmele-
gedés. Éjszaka 17–21 Celsius-fok
várható. A következõ héten tovább
csökkenhet a nappali felmelegedés.

Július 8., vasárnap
Ellák – Attila hun uralkodó fiának a neve,
a helyes kiejtés Ilek. Talán a germán
Eicke, Eilke névbõl származik, ez esetben
a jelentése: tölgy. Valószínûbb a török ere-
det, a Jelek és az Üllõ névvel rokonítható.

Július 9., hétfõ
Lukrécia – római eredetû, etruszk nem-
zetségnévbõl származik. Jelentése: meg-
nyerõ, vonzó.
Vera – a Veronika önállósult becézõje, a
szláv nyelvekben önálló név, jelentése:
hit.

Július 10., kedd
Amália – germán eredetû, az Amal- kez-
detû germán nõi nevek önállósult rövidü-
lése. Jelentése: az Amálok gót királyi csa-
lád nevébõl való, védelem.

Július 11., szerda
Nóra – az Eleonóra rövidülése, amely az
arab Ellinor névbõl származik, jelentése:
Isten az én világosságom.
Lili – a Caroline (Karolina), az Elisabeth
(Erzsébet), a Julia (Júlia) angol és német
becézõjébõl is eredeztethetõ. Az angol
lily szó jelentése: liliom.

Július 12., csütörtök
Izabella – az Erzsébet spanyol alakválto-
zata, de lehet a babilóni–héber eredetû Ize-
bel, Jesabel név módosulása is. Ennek a
jelentése: Bál isten fölemelt, vagy: van úr.
Dalma – Vörösmarty Mihály alkotása,
eredetileg férfinév (Zalán futása). Forrása
talán a testest jelentõ nyelvjárási dalma
szó. Nõi névként elõször Vajda Péter köl-
tõ alkalmazta 1839-ben, majd Jókai Mór.

Július 13., péntek
Jenõ – honfoglalás kori törzsnévbõl vált
keresztnévvé. Török eredetû, jelentése:
bizalmas, tanácsadó, miniszter. A XIX.
században mesterségesen azonosították
az Eugén névvel.

Július 14., szombat
Örs – török–magyar eredetû, a magya-
rokhoz csatlakozott három kabar törzs
egyikének a nevébõl keletkezhetett. Je-
lentése: férfi, hõs.
Stella – a latin Stella magyarul s-sel ej-
tett változata. Jelentése: csillag.

Névnapjukat ünneplõ
olvasóinknak 
sok boldogságot kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Évforduló
1790 óta július 14-e a francia függetlenség napja

Delacroix allegorikus festménye: A Szabadság
vezeti a népet
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Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg
liszt, 2 tojás, 20 dkg füstölt sonka, 4 dl
tejföl, 1 evõkanál olaj, 2 szál újhagyma, 5
dkg vaj, 10 dkg reszelt sajt (elhagyható),
só.

Elkészítése: A galuska fõzéséhez vi-
zet forralunk. Közben a lisztet a tojások-
kal elkeverjük, sózzuk, és annyi vizet te-
szünk hozzá, hogy sûrû galuskatésztát
kapjunk. Forrásban lévõ vízbe szaggatjuk,
leszûrjük, kevés olajat öntünk rá, és félre-
tesszük. A füstölt sonkát apró kockákra
vagy csíkokra vágjuk, és egy serpenyõ-
ben megpirítjuk. A tejfölt jól összekever-
jük az apróra vágott újhagymával. Egy
tûzálló tálat kivajazunk, és lerakunk egy
adag galuskát. Megszórjuk sonkával,
majd bõven meglocsoljuk tejföllel. Erre
jön a következõ adag galuska, míg a hoz-
závalók el nem fogynak. A tetejére még
szórhatunk reszelt sajtot, és 180 Celsius-
fokos sütõben 20 perc alatt készre sütjük.

A csombormenta,
mocsárimenta vagy
polyákmenta
az ajakosvirágúak
rendjébe, azon belül
az árvacsalánfélék
családjába tartozó
növényfaj. Árterületek,
mocsarak, árokpartok,
illetve nedves rétek
jellemzõ növénye.

Évelõ virágzása júniustól
õszig tart, 15-40 centimé-
ter magas felemelkedõ
szára van, amely általában
egyszerû, de lehet elágazó
is. Tojásdad, finoman fo-
gazott levelei 1-2 centimé-
ter hosszúak, bíborlila virá-
gai aprók, és úgynevezett
örvökben állnak a levél-
hónaljban. Illata nagyon

emlékeztet a borsmentáé-
ra és a kakukkfûére.

Illóolajat, keserûanya-
got, heszperidin flavon-
glikozidát, diozmint, gyan-
tát és cseranyagot tartal-
maz. Bélféregûzésre hasz-
nálják, rovarriasztó, köpte-
tõ és köhögéscsillapító,
emésztésserkentõ hatású.
Teája emellett szélhajtó,
görcsoldó, az epekiválasz-
tást is serkenti. Sárgaság
ellen is fogyasztják. Vidé-
ken a friss növényt bolhák
ellen a szalmazsákba teszik.

A csombormenta óva-
tosan használandó, mert a
drogja erõs hatású, a nö-
vény olaja mérgezõ. Méh-
összehúzódásokat válthat
ki, azonban a vetélés elõ-
idézéséhez szükséges dózis
halálos is lehet!

Jövõ héten a csukóká-
ról ejtünk néhány szót.

KOS: Minden esélye megvan arra,
hogy a héten megbüntessék,

ugyanis elõfordulhat, hogy lejár egy ok-
mánya, amirõl nem is tud. Egy családtag-
ját félti, tegyen meg érte mindent.

BIKA: A pénz miatt, amibõl egyre
kevesebb van, olyan dolgokra is haj-

landó, amik miatt nem szívesen nézne tü-
körbe. Hallhat valamit, ami igaz is lehet-
ne, de nem az, ezért nehogy belemenjen.

IKREK: A héten ne képzelje, hogy
olyan dolgokat is megtehet, ame-

lyet mások nem. Ne gondolja, hogy látha-
tatlan védelem alatt áll, mert ebbõl ko-
moly anyagi veszteségei lehetnek.

RÁK: Óriási feszültség alakul ki ön-
ben elsõsorban a munkája miatt, ho-

gyan fogadják a többiek azt, amit kitalált. A
kritikát nehezebben viseli, mint máskor.

OROSZLÁN: Kommunikációjával
másokat megsérthet. Hajlamos a

héten a bocsánat vagy a megbocsátás
szócskát kitörölni a szótárából, ami pedig
nagy baj.

SZÛZ: Muszáj lesz egy elõre elter-
vezett programon változtatnia, mert

nem biztos, hogy kedve lesz az egészhez.
Az egészségi állapota mintha nem lenne
a legfényesebb.

MÉRLEG: Arra ügyeljen, hogy ne
mondjon vagy ne tegyen olyat, ami

miatt késõbb szégyenkezni fog. Találkoz-
hat valakivel, aki ártott önnek; ha van
hozzá ereje, nézze levegõnek.

SKORPIÓ: Ódzkodik kipróbálni va-
lamit, amit a környezetében min-

denki ügyesen csinál; csak legyen maga-
biztos! Viszont a külföldi utazást el kelle-
ne halasztani, ha lehet.

NYILAS: A múlt héten olyasmiket
tett, amibõl a környezete negatív kö-

vetkeztetéseket vont le. Egy barátja sok-
szorosan meghálálja azt a szívességet,
amit tesz neki.

BAK: Sokkal nagyobb szüksége
van a pénzre, mint korábban, ezért

aztán többet vállal, és sikeresen teljesíte-
ni is tudja. Hivatalos ügye intézése köny-
nyedén és gyorsan megy.

VÍZÖNTÕ: Amirõl a múlt héten még
úgy gondolta, hogy „elment a hajó”,

arról kiderülhet a héten, hogy mégsem.
Megoldódik egy olyan problémája, amely
miatt korábban szinte kétségbe esett.

HALAK: Valahogy nem szívesen
megy haza a héten. Minden valószí-

nûség szerint tudja, hogy mi az oka ennek,
de még önmagában sem mer szembenéz-
ni a lehetséges következményekkel.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (31.)
A csombormenta (Mentha pulegium)

Ínyenceknek 

Sonkával rakott galuska
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