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annak mondja magát –
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vasárnap,
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kérdeztünk 6.

Idén március végén indították útjára
a Tulipán Kaláka mozgalmat Bihar
megye magyarlakta közösségeiben.
Lapunk olvasói is nyomon
követhették hétrõl hétre, mely
településeken milyen célok
érdekében fogtak össze az emberek,
hogy két kezük munkájával
szépítsék, gyarapítsák szülõfalujukat,
szülõvárosukat. A több mint hetven
helyszínen lezajlott akciók krónikáját
most kötetbe foglalták.

Tulipán Kaláka… kezdet 2012 a címe a
színes fotókkal gazdagon ellátott kiadvány-
nak, amely megörökíti az utódok számára
is azt a számtalan eredményes, jó hangu-
latú együtt munkálkodást, amelynek több
száz résztvevõje elmondhatja magáról, tett
valamit környezete, lakóhelye gyarapodá-
sáért. Az RMDSZ Bihar megyei szerveze-

tének elnöke, Szabó Ödön és a mozgalom
ötletgazdája, Borsi Imre Lóránt mutatta be
a kötetet a sajtónak.

Sokan csatlakoztak a Tulipán Kaláka
Egyesület által megmutatott úthoz, a kö-
zösségek egymástól is kaptak ötleteket,
lendületet, egy település sem akart kima-
radni. Takarítottak temetõkerteket, isko-
laudvart, sok helyen építettek játszótere-
ket, rendbe tették, bekerítették a zöldöve-
zeteket, járdát öntöttek, utcákat köveztek
– és még hosszan sorolhatnánk azokat a
tevékenységeket, amelyek bizonyítják,
hogy sokan vannak Biharban is, akik fe-
lelõséggel viseltetnek környezetük iránt.
Olyanokat is sikerült bevonni a közösségi
akciókba, akik talán másféle rendezvé-
nyeken nem vettek volna részt – hangsú-
lyozták a fõszervezõk.

A közös munka kézzel fogható ered-
ményein kívül a résztvevõk mindegyike,

akinek a neve a könyvben szerepel, aján-
dékba megkapja a kiadvány egy példá-
nyát – hangzott el. A kaláka pedig folyta-
tódik: az elmúlt hétvégén Érolasziban állt
össze a kaláka, augusztusban pedig a
várad-szõllõsi RMDSZ-körzetben szor-
goskodnak majd a római katolikus és a
református egyházközség javára.

M. Zs.

Aratás egykor és ma 

Könyvbe kötötték a bihari kalákákat

Fehéren-feketén – sõt színesben – az Europrint
kiadó dokumentumértékû kötete

8–9., 12.
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Hétfõn megkezdõdött
és szeptember 10-éig tart
az egész megyére kiterjedõ
begyûjtési akció, amelynek
során vidéki városokban és
községekben is leadhatják
fölösleges, tönkrement
háztartási gépeiket és
elektronikus berendezései-
ket. A Bihar Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség
kezdeményezésében a
nagyváradi Bene Interna-
tional és a kolozsvári
Ecotic cég mûködik közre.
Ezek dolgozzák fel az elekt-
ronikus hulladékot, kinye-
rik a még újrahasznosítha-
tó részeket, és biztonságo-
san tárolják a környezetká-
rosító anyagokat.

Az e-szemetet elõször a
Sebes-Körös völgyében,
majd a Nagyvárad környé-
ki községekben, aztán
Nagyszalonta környékén,
az Érmelléken, Észak-Bi-
harban és végül a Fekete-
Körös völgyében gyûjtik
össze. Ma például Eskül-
lõn, szombaton és hétfõn,
23-án Élesden, 24-én Kis-
õssiben, 25-én Réven, 26-
án Nagybáródon, 27-én
Vársonkolyoson, 28-án

Barátkán, 30-án Biharon,
31-én Borson, augusztus
elsõ napjaiban pedig Kö-
rösgyéresen, Biharszent-
andráson, Nagyürögdön

és Váradszentmártonban
állítják fel a gyûjtõponto-
kat. A további programra
visszatérünk.

(-fia)

Június folyamán kétszáz
cégnél ellenõrizték a Biha Me-
gyei Területi Munkaügyi Fel-
ügyelõség munkatársai a mun-
kavállalás törvényes keretei-
nek meglétét, és 170 kihágást
találtak. Munka-egészségügyi
és -biztonsági szempontból vi-
szont 183 munkáltatót vizs-
gáltak, és 382 kihágásról vet-
tek fel jegyzõkönyvet. Össze-
sen 64 bírságot szabtak ki
421 ezer lej értékben, 488 fi-
gyelmeztetést adtak, ezek zö-
mét, 346-ot a munkabiztonsá-
gi elõírások be nem tartása

miatt. Szerencsére halálos
munkabaleset nem történt jú-
niusban, de sérüléssel járó há-
rom is volt.

Ez a hónap sem múlt el
anélkül, hogy ne találtak volna
illegálisan foglalkoztatottakat:
19 cégnél 58 feketemunkásra
bukkantak az ellenõrök. A fel-
ügyelõség nyilvántartásában
49 külföldi munkaközvetítõ
szerepelt júniusban, továbbá
16 308 munkáltató, amelyek
158 333 alkalmazottat foglal-
koztatnak. Egyéni munkaszer-
zõdésbõl valamivel több, mint

170 ezret tart nyilván a ható-
ság.

Nyári-õszi elbocsátásokról
is értesítést kapott a munka-
ügyi felügyelõség: 701 dolgo-
zójától válik meg egy elektro-
nikai alkatrészeket gyártó vál-
lalat (a Hanil Electronicsról
van szó, amely öt év után be-
zárja a Bihar községbeli gyá-
rát).

Folytatódtak a tematikus el-
lenõrzések is: júniusban az
építkezéseken volt a sor. 38
ilyen munkáltatót vizsgáltak
meg tüzetesen, hat helyen

összesen 27 feketemunkást
találtak, 13 munkáltatóra ösz-
szesen húsz pénzbüntetést rót-
tak ki 80 ezer lej értékben, és
92 szabálysértést tártak fel,
amelyeket záros határidõn be-
lül ki kell küszöbölni. A mun-
kabiztonsági elõírások betartá-
sát 61 építési vállalatnál vizs-
gálták, és mindnél találtak leg-
alább két kihágást, amikért
116 írásbeli figyelmeztetést
adtak a 12 bírság mellé, ame-
lyek összege elérte az 55 500
lejt.

M. Zs.

Hiányos a munkabiztonság

E-szemétgyûjtés vidéken Büntetés
részletre

Egy júniusi sürgõsségi kormány-
rendelet, amely az adótörvényköny-
vet módosítja, többek között könnyí-
ti a büntetések, bírságok kifizetését.
Lehetõséget ad arra, hogy ezeket a
pénzügyi kötelezettségeket részle-
tekben törlesszék az adófizetõk.
Azok is élhetnek ezzel az új könnyí-
téssel, akik már elérték tartozásaik
átütemezését. Azoknak a bírságok-
nak a részletfizetésére is módot ad-
nak, amelyektõl egy engedély meg-
tartása függ. A 2012/24. számú
sürgõsségi kormányrendeletben fog-
laltakról részletes felvilágosítást ad-
nak az adóhivatal adótanácsadói.

EKE-vándortábor
Az EKE ’91 Nagyvárad – Bihar autó-

buszt indít az Erdélyi Kárpát Egyesület
XXI. vándortáborába, melyet a Székely-
udvarhelyi EKE szervez a Hargita tövében,
a Vargyas-patak völgyében, Szentegyháza
mellett július 31. és augusztus 5. között.
Szállás saját sátorban. Szervezõ Tiponuþ
Tibor (0740/ 974-952). Érdeklõdni és fel-
iratkozni a szervezõnél, illetve kedd és csü-
törtök délutánonként 18–19 óra között a
Fekete Sas passzázs alatt (Szent László tér
2–4. szám), az elsõ emeleti székhelyen.



Nyolcszáz férõhelyes nézõ-
terû a Csonka bástyában meg-
épített, a megyei és a városi
önkormányzat 50-50 százalé-
kos hozzájárulásával tavaly el-
készült várszínház, amelyet az-
óta a helyhatóság mintha nem
létezõnek tekintene. A leg-
utóbbi várnapok hivatalos ren-
dezvényeit sem ide szervezték,
csak az RMDSZ-frakció által
szervezett eseményeknek
adott helyet az új létesítmény.
Ezen a nyáron további elõadá-
sokat terveznek ide – jelentet-
ték be minap a sajtónak a kez-
deményezõk, Biró Rozália
frakcióvezetõ, Szabó Ödön, a
Szövetség megyei szervezeté-
nek ügyvezetõ elnöke, Kiss
Arnold NMD-elnök és a nyír-
egyházi vendégek.

Szabó Ödön emlékeztetett
rá, hogy régi jó kapcsolat fûzi
a mandalásokhoz, akiket még
õ is diákszövetséges korában
ismert meg és hívott meg ven-
dégszereplésekre. A mostani
„nyári évaddal” az a céljuk,
hogy élettel töltsék meg a
várszínházat. Ehhez három
olyan produkciót választottak,
amelyek között minden kor-
osztály talál kedvére valót.
Azok is kikapcsolódhatnak az
este 9-kor kezdõdõ elõadá-

sokon, akiknek ez a nyár nem
ad alkalmat a pihenõszabad-
ságra – ígérte az ügyvezetõ el-
nök.

Augusztus 5-én, vasár-
nap felhõtlen szórakozást kí-
nál A miniszter félrelép címû
vígjáték, ami – Kovács Attila
mûvészeti titkár szerint – még
jobb, mint a darab közismert
filmfeldolgozása. A zenés mû-
faj kedvelõi augusztus 15-
én, szerdán Szörényi Levente
és Bródy János mára már
klasszikussá nemesedett rock-
operáját, az István, a királyt
nézhetik meg, ráadásul Labor-
cot az eredeti szereposztásbeli
Nagy Feró játssza. Dobos
László, a nyíregyházi dalszín-
ház igazgatója elárulta, ez volt
az egyetlen szabad dátum a

rocker idei nyári határidõnap-
lójában. Augusztus 26-án,
vasárnap este pedig szintén
klasszikus magyar rock-musi-
cal látható, a Déry Tibor kisre-
gényét feldolgozó Presser–
Adamis-darab „mandalásított”
változata, melynek címe Kré-
tarajzok a képzelt riportról
egy amerikai popfesztiválról.
Ebben a mához közelebb álló
problémára, a kábítószer elle-
ni küzdelemre helyezték a
hangsúlyt, és további hét
LGT-slágert építettek be a
produkcióba.

Az idén 21 esztendõs
Mandala Dalszínház indulását
is felelevenítette Dobos Lász-
ló, aki elárulta: elsõ elõadá-
suk, a József és az álomka-
bát után közvélemény-kuta-
tást tartottak, ennek eredmé-
nye ösztönözte õket a folyta-

tásra. Most az az álmuk, hogy
a váradi közönség megszeres-
se õket, és pezsgõ nyári szín-
házi fesztivál honosodjék meg
a bihari megyeszékhelyen, an-
nak felbecsülhetetlen értékû
mûemlék épületében, amit a
történész végzettségû színház-
igazgató „gigantikus csodá-
nak” nevezett.

A jegyeket elõvételben az
NMD székhelyén, a Fekete
Sas-palota alagsorában lehet
beszerezni hétköznaponként
10–22 óra között. A Miniszter
félrelépre és a Képzelt riport-
ra 25, az István, a királyra 35
lej egy jegy, de a mindhárom
elõadásra belépõt váltók ked-
vezményt kapnak, 69 lejért
vehetik meg a jegyeket – kö-
zölte Kiss Arnold, a diákszö-
vetség vezetõje.

Máté Zsófia

Nagyszalontán a Mezõgaz-
dasági Iskolacsoport adott ott-
hont az idei érettségi vizsgák-
nak, ebben az intézményben
vizsgáztak mindhárom hajdú-
városi középiskola növendé-
kei, tehát az Arany János Is-
kolaközpont, az Arany János
Fõgimnázium, illetve a Mezõ-

gazdasági Iskolacsoport vég-
zõsei.

Az érettségi rendbontás
nélkül zajlott, a minisztérium
képviseletében ellenõrzésre
érkezõ Dan Ionescu sem talált
semmilyen kihágást a vizsga
körülményeiben, minden az
elvárások szerint haladt. Ám

az eredmények nem hoztak
nagy örömöt: a vasárnap ki-
függesztett eredmények alap-
ján csak a diákok fele ért el át-
menõ osztályzatot. Az Arany
János Iskolaközpont 46 vég-
zõse közül 22  diák örülhetett,
a fõgimnázium 132 érettségi-
zõjébõl közel százan mentek

át, a Mezõgazdasági Líceum
192 diákjából pedig 49-en
érettségiztek le sikeresen.

B. A.
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Mandalás esték a várszínházban

A szervezõk: Szabó Ödön, Biró Rozália, Dobos László, Kovács Attila, Kiss Arnold 

Tavaly adták át a nagyváradi várban kialakított nyári
színházat. Ennek a kulturális térnek a benépesítésére
fogott össze az RMDSZ megyei szervezete,
a nyíregyházi Mandala Dalszínház és a Nagyváradi
Magyar Diákszövetség.

Félsiker a nagyszalontai érettségin

Egy jelenet a Képzelt riportból
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A székelyhídi Püsök István
munkahe lye megszûnése
után, jó tíz éve fogott bele a
kertészkedésbe. Eleinte egy ki-
sebb parcellát bérelt, majd fo-
kozatosan növelte a megmû-
velt területet. Jelenleg a ma-
gyar határ közelében négy
hektár jó minõségû föld büsz-
ke tulajdonosa. A területet be-
kerítette, amit nem is annyira
a tolvajok elleni védekezés tett
szükségessé, sokkal inkább a
vadak nem kívánt megjelené-
se okozott bosszúságot: meg-
rágták a facsemeték kérgeit,
letaposták a termést.

Kis gazdaságában 1,8 hek-
táron facsemetéket telepített,
közel egy hektáron krumplit
termeszt, egy hektár a diny-
nyés, és a megmaradt terüle-
ten lucerna sarjad a hetvenkét
éves édesapja lovának, aki
még mindig komoly segítséget
jelent a gazdálkodásban. A
munkálatok zömét a család
végzi, a nagyapa mellett a fe-
leség, valamint a két fiú is be-
segít, fõként az iskolai szün-
idõben.

A dinnyetermesztés minden
fázisát, valamint az értékesí-
tést is maguk végzik. Már áp-
rilis elején elvetik a magokat,
majd az életképes palánták
május elején kerülnek ki a sza-
bad földbe. Jól kipróbált fajtá-
kat termeszt, nem csoda,
hogy a Püsök-féle dinnye ke-
resett portéka a piacon. Gö-
rögdinnyék közül a Lady és a
Trophy fajták a kedvencei,
míg sárgadinnyébõl a Makdi-
mon, Fiata és a Royalty fajtá-
kat termeszt. Van egy különle-
gesen édes, fehér héjú sárga-
dinnyefajtája is, ennek a mag-
ja visszavethetõ, miközben
verhetetlen portéka a piacon,
mert leszedés után akár két
hónapig is tárolható.

Püsökék, bár nem szereztek
róla bizonylatot, bio körülmé-
nyek között termelik a diny-
nyét. Manapság elterjedt a tá-
pozott, erõsen vegyszerezett
gyümölcs, miközben õk a ha-
gyományos, sok munkát
igénylõ fészkeléses módszert
alkalmazzák. Minden tõnek
egy külön gödröt ásnak, ami-

nek az alját megtöltik legalább
két évig érlelt trágyával, majd
a feltöltött bakhátba kerül a
palánta. Egy hektárba 4500
tõ dinnye került, tavaly 35
tonna gyümölcsöt szüreteltek
hektáronként. Mivel nem al-
kalmaznak öntözést, az idei
aszály megviselte a növényt, a
tavalyi termésmennyiség felé-
re számítanak. Az ár lehet az,
ami némileg pótolhatja a ho-
zamhiányt.

Azt is megtudom a gazdá-
tól, hogy külsõ megszemlélés
alapján akkor érett a csíkos
dinnye, amikor a csíkok kife-
hérednek, a szára pedig simá-
vá és fényessé válik. Ütögetés-
re félig töltött boroshordó
hangját adja, vagy pedig a régi

csizmaszár csattanásához ha-
sonlítható a keletkezett hang.

A legnagyobb veszélynek
nem az idõjárást, hanem a pi-
acokon uralkodó káoszt tartja
Püsök. Elmondása szerint
Székelyhídon rajta kívül há-
rom dinnyetermesztõ van
még, de árulni legalább továb-
bi tizenöt személy árulja a
dinnyét õstermelõnek kiadva
magát. Mindez úgy történhet
meg, hogy a külföldi, tápozott
dinnyét olcsón lehet importál-
ni, és a szupermarketekben le-
árazott gyümölcs felvásárlása
is kedvenc „idõtöltésük” a za-
varosban halászóknak. A
rossz minõségû áruval egy-
részt lenyomják az árakat,
másrészt átverik a fogyasztó-
kat. Azt tudni kell, hogy a júli-
us elõtt piacra dobott dinnye
nem hazai, és nem szabad föl-
dön termett.

Bár bosszankodik a gazdál-
kodáshoz mit sem konyító ke-
reskedõk miatt, akiknek léte a
hiányos törvényeknek tudható
be, Püsök mégis bizakodik,
mert, mint mondja, a vásárlót
csak egyszer lehet becsapni,
neki viszont egyre több vissza-
járó vevõje van.

D. Mészáros Elek

Nem mind dinnyetermesztõ,
aki annak mondja magát

Püsök István szerint a csíkos dinnye akkor érett, ha a csíkok kifehérednek

Nehezen jut egyrõl a kettõre a becsületes munkából
megélni szándékozók zöme. Ez érvényes a nyár
kedvenc gyümölcséért izzadó dinnyetermesztõkre is.
Legtöbbjüket az ügyeskedõk, a tisztességtelen
konkurencia keseríti meg.

Épül a csõszkunyhó

A különleges fehér sárgadinnye 
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Egy biztos, a teljes lakásfel-
újítás szerteágazó feladat, ezért
nagyon fontos odafigyelni min-
den apró részletre, így például
arra is, hogy milyen építõanya-
gokat használjunk. A témával
kapcsolatos legfontosabb új-
donságokról Horváth János
vállalkozó, a nagyszalontai he-
lyi tanács egyik legújabb tagja
számolt be lapunknak, akit ar-
ról is megkérdeztünk, hogy ön-
kormányzati képviselõként me-
lyek a legfontosabb célkitûzé-
sei, hogyan kívánja segíteni a
nagyszalontaiakat.

– Néhány hete immár ket-
tõs minõségben ismerhetik
önt a nagyszalontaiak. Elõ-
ször vállalkozóként kérde-
zem, melyek a legfontosabb
tudnivalók, amelyekre figyel-
nünk kell, amikor lakásfelújí-
tásra, építkezésre szánjuk el
magunkat?

– A legfontosabb, hogy jó
minõségû alapanyagokat hasz-
náljunk. Belsõ felújítás esetén
például ajánlott gipsz alapú
gletteket használni, melyek en-
gedik a falat levegõzni. Ehhez
hasonlóan ajánlott azokat a
diszperziteket használni, ame-

lyek szintén légáteresztõk.
Amikor felújításra szánjuk el
magunkat, mindenképpen le-
gyünk körültekintõek az anyag-
beszerzés terén, figyeljünk rá,
hogy mit vásárolunk, kérjük ki
szakember tanácsát.

– Milyen új építõanyagok
jelentek meg manapság a pia-
con?

– Visszatekintve a tíz évvel
ezelõtti körülményekre, azt kell
mondanom, hogy óriásit fejlõ-
dött az építõipar. Ma már kap-
hatóak kitûnõ minõségû falazó
téglák, melyek egyébként most
sokkal jobb áron szerezhetõk
be, mint pár éve, vannak na-
gyon jó minõségû habszivacs
és üveggyapot hõszigetelõk, és
a gipszkartonok is egyre jobb
minõségben jelennek meg.

– Mit kell tudni az árakról?
– Vannak olyan termékek,

amelyek akár 25 százalékkal
olcsóbban vásárolhatók meg
most, mint négy évvel ezelõtt,
tehát igényektõl függõen
aránylag jó árakon lehet besze-
rezni az építkezéshez, felújítás-
hoz szükséges anyagokat. Pél-
dául a 25 kg-os glett ára 19-32
lej között van, diszperzit 60-

180 lejért vásárolható, álmeny-
nyezet 5-8 lej négyzetméteren-
ként, elõkészített malter 15-23
lej, a szalagparkettának 22-32
lej négyzetmétere, ajtófestékek
10-40 lejért kaphatók.

– A helyi tanácsba bevá-
lasztott önkormányzati kép-
viselõként miket tart a leg-
fontosabb tennivalóknak a
városban?

– Az elsõ helyen a körgyûrû
megépítésének kilobbizását
említeném, ami elsõsorban

nem a városi tanácson múlik.
Ezután jönne a környezet-
szennyezés csökkentése, a vá-
ros portalanítása, a zöldöveze-
tek bõvítése, a csatornahálózat
kibõvítése, a szemét szelektív
gyûjtése. Most csak kifejezet-
ten a város problémáit említet-
tem, a lakosság gondjai külön
fejezetet érdemelnének.

– Milyen célkitûzései van-
nak, és hogyan kívánja meg-
valósítani azokat?

– Szeretném, ha még tisz-
tább és rendezettebb környe-
zetben élnénk. Ennek érdeké-
ben szeretném, ha a helyható-
ság fejlesztené saját gépparkját
locsolóautó, sepregetõ autó,
valamint a parkok rendbetartá-
sához szükséges gépek vásárlá-
sával. Persze a város tisztasága
nem csak az önkormányzat
munkáján múlik, ehhez kell az
emberek kedvezõ hozzáállása
is, hogy szeressék a szépet. Ki-
csit hazabeszélve, szeretném,
ha a polgármesteri hivatal és a
lakótársulások jobban össze-
dolgoznának, hisz sokszor az
emberek nem tudják, kinek mi
a feladata, kötelessége. Kezde-
ményezni fogom, hogy a talaj-
ban rejlõ termálvizet Nagysza-
lonta hasznosítsa különbözõ
formában, hisz nagy kincsnek
számít. Remélem, ötleteimet
felkarolja a frakció, és megva-
lósulhatnak.

Balázs Anita

Itt a lakásfelújítás szezonja
A jó idõ általában mindenkinek meghozza a kedvét
a kisebb-nagyobb felújításokhoz, átalakításokhoz,
tatarozásához. Nyáron nagyobb kedvvel fogunk hozzá
a munkához, a szabadságok ideje alatt több energiánk
jut végigjárni a boltokat építõanyagok, csempék,
járólapok, berendezési tárgyak után kutatva.
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Július 29-ére szólítják ismét
az urnákhoz Románia válasz-
tópolgárait, hogy eldöntsék,
egyetértenek-e Traian Bãses-
cu államfõ elmozdításával. Jö-
võ vasárnap reggel 8-tól este
8-ig lehet voksolni belföldön a
megszokott szavazókörökben,
külföldön pedig a határon túl
tartózkodó román állampol-
gárok a nagykövetségeken,
konzulátusokon nyilváníthat-
nak véleményt.

Az Európai Unióból és Wa-
shingtonból egyre több aggo-
dalmas politikai nyilatkozat
irányul Bukarestbe, az ellen-
zékbe szorult Demokrata–Li-
berális Párt a Nyugat elõtt a
demokrácia és a jogállamiság
utolsó védõbástyájaként igyek-
szik feltüntetni magát, és or-
szágszerte tüntetésekre szólí-
totta híveit volt pártelnöke,
Traian Bãsescu államfõ mel-
lett. Bihar megyei törvényho-
zókat kérdeztünk az államfõ-
váltás lehetséges következmé-
nyeirõl, az RMDSZ-es és/vagy
személyes álláspontjukról és
arról, mit tanácsolnak a refe-
rendummal kapcsolatban a
választóinknak, megyénk ma-
gyarságának.

Cseke Attila szenátor:
– A társadalom akaratán

múlik, államelnök marad-e
Traian Bãsescu. Ha a többség
a leváltása mellett dönt, akkor
90 napon belül ki kell írni az
elnökválasztást, tehát legké-

sõbb október végén kerülhet
erre sor. Addig az ideiglenes
államfõi funkciót a szenátus
nemrég megválasztott elnöke,
Crin Antonescu tölti be, õ a
Nemzeti Liberális Párt elnöke,
a kormányzó Szociál–Liberális
Szövetség társelnöke.

Ami Traian Bãsescut illeti,
nyolc éve õ az ország elnöke,
mind a román, mind a magyar
választópolgároknak kialakul-
hatott róla a véleményük,
nem hiszem, hogy ehhez bár-
mit hozzá kellene tennem. Azt
tanácsolom, mindenki aszerint
szavazzon a referendumon,
amiként megítéli az elmúlt
nyolc évet. A törvényhozók is
eszerint voksoltak a parla-
mentben a felfüggesztésrõl.
Ezt a procedúrát egyébként
nem kifogásolta az Alkot-
mánybíróság, a lefolyása min-
denben megfelelt az alaptör-
vényben leírtaknak.

Aggályosnak tartom viszont
azt a módot, ahogy korábban
a kormánypárti többség levál-
totta az ombudsmant és a két
házelnököt. Ezeknek az eljárá-
soknak a törvényességét vi-
szont már nem vizsgálhatta a
taláros testület, bár a szenátus
élérõl menesztett Vasile Blaga
és a képviselõház elnökségé-
bõl leváltott Roberta Anastase
panasszal élt az Alkotmánybí-
róságnál, ám egy napra rá ez
utóbbinak a hatáskörét szûkí-
tette a parlament. A testület
mindenesetre kimondta, hogy
továbbra is csak abban az
esetben tekinthetõ érvényes-
nek a referendum, ha azon
részt vesz a szavazati joggal
rendelkezõ román állampol-
gároknak a fele plusz egy sze-
mély.

Petõ Csilla nagyváradi
parlamenti képviselõ:

– A törvényhozásbeli szava-
zás alkalmával, ami az államfõ
felfüggesztését eredményezte,
a parlamenti képviselõk és
szenátorok lehetõséget kaptak
a szabad döntéshozatalra. Így
mindenki a lelkiismerete sze-
rint szavazott. Ismerve az itte-
ni eredményt (256 voks a fel-
függesztés mellett, elég lett

volna 217, és 114 ellene), a
referendum eredménye lesz az
államfõváltás döntõ tényezõje.
Az államfõváltás lehetséges
következményei tehát teljes
mértékben a július 29-i nép-
szavazás után lesznek érzékel-
hetõk.

Egy jogállamban figyelem-
be kell venni az Alkotmánybí-
róság döntését még akkor is,
ha ez csak véleményezés volt.
Az RMDSZ parlamenti frakci-
ójában konszenzus volt arra
vonatkozóan, hogy amennyi-
ben az Alkotmánybíróság az
alaptörvénybe ütközõnek ítéli
meg a felfüggesztést,
akkor mi nem vállalha-
tunk szerepet ebben a

Népszavazás – vezércsere?
Jövõ vasárnap referendumot tartanak az államfõ leváltásáról

A nyertes helyhatósági választások után, az õsszel
esedékes törvényhozási voksolás elõtt a kormányon
lévõ Szociál–Liberális Szövetség minden lehetséges
állami döntéshozó funkciót igyekszik megkaparintani.
Saját embereit ültette a törvényhozás két házának
elnöki székébe, leváltotta az állampolgári jogok
biztosát, és elindította az államfõ hivatalából való
felfüggesztésének eljárását. Hogy ez simán menjen,
eltörölte az errõl döntõ népszavazás érvényességi
küszöbét, ráadásul megnyirbálta az Alkotmánybíróság
hatáskörét, hogy az már ne vizsgálhassa a parlamenti
határozatok törvényességét.

A törvényhozók már állást foglaltak, a többség az elnök leváltására voksolt



folyamatban. Ameny-
nyiben a referendu-
mon leváltják a jelenle-

gi államfõt, az RMDSZ ezzel
kapcsolatosan a megfelelõ
idõben a legmegfelelõbb dön-
tést kell hogy meghozza.
1996 óta a Szövetség minden
alkalommal indított saját ál-
lamelnökjelöltet, és ennek a
megszavazására biztatta/biz-
tatja ezután is a választóit. A
személyes álláspontom az,

hogy a jelenlegi feszült hely-
zet, az állandó csatározás még
jobban elmélyíti az ellentéte-
ket, azt az érzést, hogy egyre
szûkül a perspektíva a krízis-
bõl való kilábalásra. Meggyõ-
zõdésem, hogy a mi választó-
ink a nyugalmat akarják. A
magyar embereket mindig is
érdekelte a politika, és napi-
renden is vannak a politikai
eseményekkel. Mondhatjuk
azt, hogy közösségünk tagjai

„aktívan politizálnak”. Ebben
a politizálásban elsõsorban az
kap hangsúlyt, hogy az embe-
rek hiteles vezetõket akarnak,
olyanokat, akiknek van straté-
giájuk, képesek munkahelye-
ket teremteni, illetve tisztelet-
ben tartani a kisebbségi jogo-
kat. De ne felejtsük el, hogy a
hitelesség hosszú munka ered-
ménye.

Mit tanácsolok a referen-
dummal kapcsolatban? A sza-

vazás alkalmával elsõsorban
társadalmi kötelezettségünknek
teszünk eleget, mert már szá-
mos alkalommal hangsúlyoztuk
a jelenlét fontosságát. A Bihar
megyei, nagyváradi választók
számára azt tanácsolom, hogy
tegyék azt, amit mi tettünk a
parlamentben: szavazzanak sa-
ját lelkiismeretük szerint, oko-
san mérlegelve a médiából
szerzett információkat.

Máté Zsófia

Tatár Attila margittai véndiák
és Nagy Gabriella, a margittai
Horváth János Iskolacsoport
igazgatója szervezte meg im-
már a II. Margittai Iskolatalálko-
zót. Az eseményre a valaha
Margittán érettségizett egykori
diákokat várták, Magyarország-
ról, Ausztriából, Bulgáriából,
Svédországból és Kanadából is
érkeztek „nebulók”.

Emlékek tolultak egymásra,
régi ismerõsök köszöntötték
egymást, sokuk fölött elszállt
az idõ, de e találkozó erejéig
visszavedlettek ismét diákokká,
régi történetek elevenedtek
meg. A közlemúlt végzõsei
mellett a hetvenes-nyolcvanas
évek diákjai is eljöttek ismét
együtt lenni, ott volt Cseke At-
tila szenátor is, aki a Berettyó-
parti város szülöttjeként szin-
tén margittai diák volt. 

A hétvégére idõzített találko-
zó délelõttjén Fügedy Anikó ta-
nítónõ vezetésével gyermekjá-

tékokat mutattak be a kicsi-
nyek, majd pedig Nagy Gabriel-
la szemezgetett a tanintézet tör-
ténetébõl, bemutatta a létesít-
ményt. Ezt követõen Barbu
Márta és Szentes Béla nyugdí-
jas pedagógusok beszélgettek a
véndiákokkal egy-egy emléke-
zetes eseményt, csínytevéseket
elevenítve fel. A tanárnõ magá-
val hozta emlékalbumát, amely-
ben az eltelt ötven év iskolai
eseményei örökítõdtek meg. A

jelenlévõk örömmel lapozgat-
ták a múlt lenyomatát, hol fel-
röppenõ kacaj, hol egy-egy
megilletõdés késztette könny-
csepp volt tetten érhetõ a
ráncszõtte arcokon. Hevesi
(Nagy) Franciska, aki Ausztriá-
ból látogatott haza, egy bõrbo-
rítású, kézi kötésû emlékköny-

vet hozott magával adomány-
ként, amibe az elkövetkezendõ
találkozók során résztvevõk ír-
hatják bele gondolataikat.

A nap csúcspontját talán az
a rockkoncert jelentette, ame-
lyet az egykori diákokból össze-
állt együttes tartott a városi mû-
velõdési házban. A csapat kitett
magáért, a közönség együtt
énekelte a slágereket, a „zené-
szek” felsorolása ide kívánko-
zik: Tatár Attila, Papp Attila,
Koszta Attila, Molnár Sándor,
Gheorghiu (Nagy) Andrea, Pop
Teofil, Horváth Dénes és Csi-
szár Gellért. A koncert után Po-
csaly Zoltán polgármester kö-
szöntötte a jelenlévõket, majd a
hangulatteremtõ muzsikusokat
köszönetképp egy-egy üveg
borral jutalmazták.

D. Mészáros Elek
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Véndiák-találkozó Margittán

Barbu Márta Szentes Béla Nagy Gabriella és Hevesi Franciska

Újra összeállt az egykori iskolazenekar
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Miközben effajta „üde” gon-
dolatokkal a mozdulatlan leve-
gõjû tájon széttekintünk, a
messzeségben pára sem lib-
ben, csak egy eltévedt madár
széttárt szárnyakkal vijjog bele
az izzó napkorongba, majd ká-
bultan zuhan a messzi semmi-
be. A távolban délibábos vízió-
ként felsejlik az aratókombájn.
Nem kell gyakorló gazdának
lenni, könnyen megállapítha-
tó, hogy ritka, lábszárközépig
érõ a kenyér ígérete. Nagyot
harap, de keveset nyel a masi-
néria.

Kiss János a szomszéd tele-
pülésrõl jött át a határ menti
Kiskerekibe aratni. Bár már a
régmúlt nosztalgiája a kaszás,
marokszedõs aratás, de még
manapság is embert próbáló
munka ez a javából. A gép urá-
ról ömlik a verejték, poros lé
csorog végig felsõtestén, ma-
szatos arcán látni, hogy nem
ment minden simán, akadt ja-
vítanivaló a böhöm nagy szer-
kezeten. „Valaminek mindig
történnie kell, vagy egy ékszíj
szakad el, vagy a sok portól be-
sül egy csapágy” – sorolja a
helyzethez nem illõ békesség-
gel Kiss. Amúgy jól halad az
aratás, mint mondja általában
gyommentesek a parcellák, a
száraz idõben könnyen kifej-
tõdnek a búzaszemek. „De las-
san odajutunk, hogy sem a
gazdának, sem pedig a gépész-
nek nem lesz kifizetõ kenyér-
gabonát vetni. Kevés a hozam,
így az aratást is alacsony áron
kell végezni. Az elmúlt évben
300 lejért arattunk egy hektár
kalászost, az idén 350 lejért vé-
gezzük ugyanazt a munkát, mi-
közben arányaiban többet drá-
gult a gázolaj, az alkatrészekrõl
nem is beszélve” – fejti ki véle-

ményét Kiss. Közben helyére
rakja a szerszámokat, olajfoltos
kendõjébe akkurátusan meg-
törli a kezét, majd felbõgeti a
lóerõket. Nincs ideje további
diszkurzusra, a gép etetésre
vár.

Ahogy eltávolodik a „vas-
szörnyeteg”, ismét mozdulat-
lan katlanná merevedik a táj.
Elõdök aratóénekei elhaltak
végképp, gyermekkorom ka-
lásztallózó asszonyai is az em-
lékezet tarlóin bandukolnak,
görnyedt hátukon félzsáknyi
kalásszal. A merengésnek ha-
mar vége szakad, tetszhalott
állapotából „felkacag” a táj,
forgószél pörögve söpör végig
a tarlón, porhintõ pelyvát ka-
var a magasba.

Aki a földet csalja meg,
magát csapja be

Lugas alatt, hideg ital mel-
lett könnyû tereferélni az ara-
tásról. Bár bosszankodni való
így is van bõven. Antal János
mérnök, a Bihar Megyei Ag-
rárkamara Érmelléki Kiren-
deltségének vezetõje óvatos a
prognosztizálással, annyit
azonban bizton állít, ha lesz is
némi hasznuk az idén a búza-
termesztõknek, nem fogja fel-
vetni õket a pénz. A termésát-
lag a megszokottnál jóval ala-
csonyabb, helyenként még a
két tonnát sem éri el hektáron-
ként, jobb esetben háromezer
kilogramm körüli hozam vár-
ható. Ez jóval alatta marad az
érmelléki átlagnak, ami öt-hat
tonna szokott lenni megfelelõ
körülmények között. De még
ennél jóval nagyobb eredmé-
nyeket is regisztráltak már
egyes gazdák.

Az idén felborult minden
számítás, a szárazságtûrõ faj-
ták is megsínylették az aszályt,
az javított valamicskét a hely-
zeten, hogy mélyebben fekvõ
területeken vagy domboldala-
kon érett a gabona. Antal mér-
nök elmondása szerint az idén
kevesebb területen vetettek bú-
zát, mint tavaly, ami az õszi
szárazságnak tudható be. Ösz-
szességében 81 880 hektár a
kalászos terület Biharban, eb-
bõl közel 60 és fél ezer hektár
a búzavetés.

Az eddig ismert vetõbúzák-
ból 260-280 kg kellett hektá-
ronként, az újabb, rezisztens
fajtákból, amelyek bokroso-
dásra hajlamosabbak, már bõ
egy mázsával kevesebbet kel-
lett vetni. Ám az újjal kísérlete-
zõk ezúttal ráfáztak, mert bár
rendelkeztek jó képességû ve-
tõmaggal, de az õszi szárazság
miatt a növény bokrosodási
képessége nem érvényesült.
Ilyen új fajták a Lupus, a Crisa-

na, a Cubus és az Exogtic.
Ezek mindegyike megfelelõ az
Érmellék éghajlati és talajviszo-
nyainak, magas hozamú és
nagy sikértartalmú búza. Az
idei hõség azonban ezekkel a
fajtákkal szembeni elvárásokat
is áthúzta. A szakember szerint
az járt valamivel jobban, aki
Arlechin fajtát vetett, mert bár
sikértartalmában alatta marad
a többinek, de hozamban elfo-
gadhatóan teljesített.

Az idõjárásra sok mindent
lehet fogni, de a megfelelõ
technológiai szabályok figyel-
men kívül hagyása is meg-
bosszulja magát. Aki a földet
csalja meg, az magát csapja be
– ne feledjük a mondást. Éve-
kig a legnagyobb gondot az
üszkös búzatermés jelentette,
valamint az ehhez társuló ala-
csony sikértartalom. A gazdák
nehezen értették meg, hogy
nagy rizikóval jár a
hombárból vetés. Min-
dig csak garantált, a

Már-már kibírhatatlan a perzselõ kora délután,
az aranyló tarló méhszuronyként égeti az izzadt
lábszárakat. Eleink azt mondták, ha átfúj a tarlón
a szél, akkortól már öregszik a nyár. Vagy ha
az aratókat kiveri a búzatáblából a nyári zivatar,
az a bõ kukoricatermés ígérete.

Gépet s embert próbáló munka az aratás

Szárazság szülte kenyérsirató
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térség viszonyainak
megfelelõ magot sza-
bad kiszórni. Vetés elõt-

ti talajmunkálatok során a talaj-
minõségtõl függõen 200-300
kilogramm komplex mûtrágya
kiszórását javasolja a szakem-
ber, tavasszal további két meg-
szórást kell még végezni Azotat
vagy Uree nevû mûtrágyával.
Az elsõ tavaszi kiszórás márci-
usban, a következõ pedig ápri-
lisban a leghatékonyabb. Antal
szerint sokan tévesen még feb-
ruárban a hóra szórják ki a mû-
trágyát, ami több szempontból
is helytelen. Egyrészt hirtelen
olvadáskor a hólé lemossa a
mûtrágyát a területrõl, más-
részt az Azotat könnyen páro-
log, elillan, és nem jut a földbe.
Harmadik szempont, hogy a
növényt akkor kell „etetni”,
amikor „éhes”. Télen a gabona
is alszik. Egy lombtrágyafelvitel
is jót tesz, ami a gyomirtó
szerrel együtt is kiszórható.

Az agrárkamara kirendelt-
ségvezetõje úgy látja, hogy a
gazdák szakmai ismeretben
sokat fejlõdtek az elmúlt évek
során, a legnagyobb gondnak
a bizonytalan piaci helyzetet
tartja. Sok gazda kiszolgálta-
tott, mivel nincs megfelelõ
anyagi bázisa, így kénytelen
hitelre vásárolni vetõmagot,
vegyszereket. A nagy forgal-
mazók terményben is elfogad-
ják a kifizetést, ennek örülnek

a termelõk, hisz egyúttal bizto-
sított az értékesítés. A gond
csak az, hogy az árat maga a
hitelezõ szabja meg, így a gaz-
da sok esetben a nesze sem-
mi, fogd meg jóllal marad.
Persze vannak jól bevált, hite-

les és korrekt áruhitelezõk,
akikkel megéri a hosszú távú
együttmûködés.

Van kereslet a búzára

A kommunista érában épült
székelyhídi gabonabegyûjtõ
központ még mindig funkcio-
nál. Évtizedeken át itt raktá-
rozták a környék falvaiban
megtermelt búzát, naprafor-
gót, kukoricát, hogy aztán be-
vagonírozva külföldi piacokon
landoljon.

Jelenleg a nagykárolyi Ar-
dealul Trading Kft. tulajdoná-
ban van a létesítmény. A Szat-
már megyei olajgyár amellett,
hogy a termeléséhez szüksé-

ges napraforgómag egy részét
itt gyûjti be, gabonakereskede-
lemmel is foglalkozik. Doru
Marcunak, a telephely vezetõ-
jének a silány hozamú búza-
termés ellenére akad dolga
bõven, javában folyik a felvá-
sárlás.

Sok gazdát a pénztelenség
viszi az azonnali értékesítésre,
míg másoknak vagy nincs
megfelelõ raktározási helyük,
vagy nem bíznak a látványos
árszökkenésben. Tavaly sokan
tárolták búzájukat, és végül az
olcsó importtermékek szinten
tartották az árakat – emlékezik
vissza Marcu. Régebben meg-
õrzésre is átvettek gabonát, je-
lenleg csak felvásárolják, amit
majd magasabb áron értékesí-
tenek. Átvételkor leginkább a
sikértartalomra figyelnek, a
minõségi búzát jelenleg 80 le-
jes mázsánkénti áron vásárol-
ják, de ez az ár napról napra
kúszik felfelé.

Epilógus

A tömbházak közötti sze-
meteskukában matat az al-
kony. Szürke kutyák osonnak
neonfényben. Kidobott ke-
nyér penészszaga keveredik
savanyú bûzzel, hajléktalan
mártogatja félig evett halkon-
zerv levét.

D. Mészáros Elek

Antal János számításai nem túl biztatóak

A székelyhídi átvevõközpont tárolója

Juhokat, kecskéket ellenõriznek
A Mezõgazdasági Kifizetési

és Intervenciós Ügynökség Bi-
har Megyei Központja értesíti
azokat a kecske- és juhte-
nyésztõket, akik állattartási tá-
mogatást igényeltek, hogy
megkezdte az állatállomány
helyszíni ellenõrzését. Az
igénylõk vállalták ugyanis,
hogy a kérvényükben feltünte-
tett jószágszámot fenntartják
augusztus 20-áig.

Az ügynökség 1307 támo-
gatási kérvényt iktatott össze-
sen csaknem 280 ezer állatra,

ebbõl szúrópróbaszerûen kivá-
lasztanak 69 igénylést, azok-
nak az adatait vetik össze a va-
lósággal. Megvizsgálják, való-
ban annyi állat van-e a megje-
lölt gazdaságban, mint ahány-
ra kérték a támogatást, és
hogy azok az elõírásnak meg-
felelõen nyilván vannak-e tart-
va. Ezt a fülszám igazolja. A
2007 vége elõtt világra jött
kecskéknek és juhoknak egy
szimpla fülszámuk kell hogy
legyen, a 2008. január elseje
és 2009 vége elõtt világra jöt-

teknek már két egyszerû fül-
számot kell viselniük, az ennél
késõbb nyilvántartásba vett jó-
szágokat pedig már mikro-
chipes fülszámmal kellett ellát-
ni. Ha nincs második vagy
chipes fülszám, akkor a gazdá-
nak azt kell dokumentumokkal
igazolnia, hogy korábban már
igényelte azokat a biléták
gyártójától.

Ha az ellenõrök kevesebb
állatot találnak, mint amennyi-
re támogatást igényelt a te-
nyésztõ, akkor a kiutalandó

pénzt 5-10 százalékkal csök-
kentik (ha a hiány nem halad-
ja meg a feltüntetett létszám
egyötödét). Ha a hiány eléri
vagy meghaladja az igénylés-
ben szereplõ létszám felét, ak-
kor egy vasat sem kap a gaz-
da.
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Kiterjedt levelezésével irányítója
volt az irodalmi életnek, amíg ezt
a szerepet át nem vette tõle a pesti
fiatalabb írónemzedék. Kazinczy
a maga stílusújító elveit olyan
merészen érvényesítette, hogy még
hívei is megsokallták. Utolsó évei
igen termékenyek voltak, halála
elõtt minden elismerést megkapott.

Elveit eleinte levelezéseiben fejtette ki.
E rengeteg levél egy irodalmi közlönyt
pótolt, s Kazinczy leveleivel kormányozta
irodalmunkat. Valóban Széphalom volt a
magyar irodalom központja egészen az
1820-as évekig, amikor Kisfaludy Ká-
rolynak sikerült Pestet irodalmi központ-
tá tennie. Az újabb írók Kazinczynak mu-
tatták be verseiket, tõle vártak ítéletet, és
vezérlete alá adták magukat, így Szemere
Pál, Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel,
akinek verseit Kis János mutatta be Ka-
zinczynak.

A hívatlan és vakmerõ 
újítók ellen

Néhány évvel szabadulása után, ami-
kor ismét nyilvánosságra lépett, elsõ célul
tûzte ki az irodalmi stílus megújítását, a
nyelv szépítését. Evégbõl bizonyos mérté-
kig magáévá tette a nyelvújítást, azt a

mozgalmat, mely még az õ fellépése elõtt
kezdõdött, és amelynek „túlságait” maga
is hibáztatta. De az õ iránya mindig kü-
lönbözött a tulajdonképpeni nyelvújítóké-
tól, õ inkább stílusújító volt. A nyelvújítók
fõként a nyelv szótári anyagát akarták
bõvíteni, jórészt purizmusból, az idegen
szavak kiküszöbölésével. A hívatlan és
vakmerõ újítók ellen így nyilatkozott:
„Újítani a nyelven csak annak szabad, a
ki a maga nyelvét nem csak tudja, hanem
tanulta is, a ki a régibb és újabb classi-
kusok munkáival ismeretes…”

Kazinczy két 1811-ben megjelent mun-
kájával indította meg a nyelvújítási harcot:
Poetai epistola Vitkovics Mihály bará-
tomhoz és Tövisek és virágok, ez utóbbi
epigrammák gyûjteménye, melyekben az
új és az ósdi ízlés híveit jellemzi. Az epig-
rammák rendkívül nagy feltûnést, egyes
érdekelt íróknál erõs visszatetszést, az újí-
tás híveinél viszont lelkesedést keltettek.
Kazinczy a maga stílusújító elveit kilenc kö-
tetben érvényesítette olyan merészen,
hogy még hívei is megsokallták, és az ügy
mellett és ellen heves harc fejlõdött ki. A
vita még személyes térre is átcsapott. Ka-
zinczynak különösen Debrecenben és a
Dunántúlon volt nagy ellenzéke.

Egész sereg értekezést, bírálatot közölt
1804-tõl a Magyar Kurírban, 1806-tól a
Hazai Tudósításokban, 1804 és 1818
között Döbrentey Erdélyi Muzeumába

írt számos irodalmi iránycikket és költe-
ményt, a Tudományos Gyûjteménybe
pedig sok történeti és életrajzi közle-
ményt. Ez idõ tájt sokat foglalkozott tör-
téneti kutatásokkal. Fordításait is folytat-
ta, melyeket 1808-ban Kazinczynak for-
dított Egyveleg-irásai címen kezdett
összegyûjtögetni, de a közönség nem ka-
rolta fel a költséges vállalkozást, csak
egyes darabokat adott ki idõnként.

Ez idõben két nevezetes utazást tett:
1815-ben a pest–gyõr–bécsit, illetve
1816-ban az erdélyit, utóbbi valóságos di-
adalmenet volt. A kezdeti ingerültség,
amely nyelvújítási küzdelmeit kísérte, las-
san megszûnt. A nyelvújítási harcot végül
kompromisszumra hajló tanulmánya, az
Ortológus és neológus nálunk és más
nemzeteknél (1819) megjelenése zárta le.

Megváltozott irodalmi 
eszmények

Kibékült Kisfaludy Károllyal is, és mun-
katársa lett az Aurora címû folyóiratnak. A
vezéri szerep az irodalomban 1820 körül
kezdett megoszlani közte és Kisfaludy Ká-
roly közt, és az irodalom központja mindin-
kább Pestre helyezõdött át. Kazinczy
örömmel látta az irodalom és a nemzeti
élet rohamos fellendülését, de bizonyos re-
zignációval vette észre, hogy a nyomában
támadt írói nemzedék romanticizmusa eltér
az õ klasszicizmusától, és az irodalom esz-
ményei megváltoztak. Mindazáltal a pesti
írók is õt tisztelték a magyar irodalom feje-
ként, és amikor 1828-ban a Magyar Tudo-
mányos Akadémia alapszabályainak kidol-
gozásában való részvételre a fõvárosba jött,
ünneplõ örömmel és tisztelettel fogadták
körükben. A megalakult akadémia Kazin-
czyt a történelmi osztályba elsõ vidéki ren-
des fizetéses tagjául választotta.

Utolsó éveiben Sátoraljaújhelyen,
Zemplén vármegye levéltárában dolgo-
zott. 1830-ban a Magyar Tudományos
Akadémia igazgatósága a történelmi osz-
tály tagjává nevezte ki. Az 1831. évben
az országos kolerajárvány Zemplén me-
gyében is kitört, augusztus 23-án Kazin-
czy is a járvány áldozata lett. Széphalmi
kertjében temették el.

Szilágyi Aladár 
összeállítása

Érmellék legkiválóbb szülötte (4.)
Kazinczy Ferenc író, költõ, irodalomszervezõ

Kazinczy síremléke. Széphalom a magyar irodalom központja volt
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A politikai leszámolások világában
nem az összetartozás és a befogadás,
hanem a széthúzás és a kirekesztés
mérvadó. Az RMDSZ helyi és körzeti
választmánya július 4-én kizárt a párt-
ból. Döntésüket azzal indokolták, hogy
inaktív voltam a kampány idején. Nincs
szándékomban e határozatot minõsíte-
ni, de tartozom a választóimnak azzal,
hogy feltárom az ügy részleteit.

Áprilisban részt vettem a helyi elõvá-
lasztáson, ahol kampányolás nélkül is a
tisztes hatodik helyen végeztem. Míg
mások plakátoltak, fényképes szóróla-
pokat osztogattak, s a romatelepen pró-
báltak támogatókat szerezni, addig én
itthon sem voltam, diákjaimat vittem
versenyezni. Az elért eredmények alap-
ján mégis bejutó helyre kerültem a ta-
nácsosi listán, annak ellenére, hogy egy
olyan jelöltet is elém rangsoroltak, aki
az elõválasztáson nem indult el. A váro-
si választmány június 27-én, igazolt tá-
vollétemet szándékosan kihasználva

úgy döntött, hogy megfoszt a jogosan
elért tanácsosi mandátumomtól. Ez a
határozat ellentmond mind a Szövetség
országos alapszabályzatának, mind a
hatályban lévõ állami törvényeknek.

Valóban nem vettem részt a kirakat-
rendezvényeken, mert úgy éreztem,
hogy az engem támogatók nem ezt vár-
ják el tõlem. A hiteles kampány négy
vagy akár húsz év tisztességes és becsü-
letes munkájára épül, nem a hegy alatti
abrakolásra. Akik ismerték eddigi köz-
életi tevékenységemet, nem a kalákára,
vérnyomásmérésre vagy kiskútvölgyi to-
borzásra adták le voksukat. A sebtében
leöntött járdák, alapozás nélküli aszfal-
tozások, dobszóval hirdetett ígéretek he-
lyett komoly eredményekkel, véghezvitt
beruházásokkal és egyenes beszéddel
kellett volna mozgósítani. Méltatlan ki-
zárásom indoklása csak ürügy volt a je-
lenlegi hatalom béreseinek, hogy távol
tartsanak a város közügyeinek tisztánlá-
tásától.

„Itt állok, másként nem tehetek” –
vallom én is Luther Márton erkölcsi bi-
zonyságtételét felemelt fõvel, bíráim-
mal szembenézve. A történtek ellenére
továbbra is hiszek az egyenes útban, a
tisztesség erejében. Tudom, ha a be-
csületes székelyhídi emberek most ki-
sebbségben is vannak, az õ igazuk a
maradandó, nem a helyi önérdekvé-
delmi szervezetet birtokló kiskirályo-
ké. Köszönöm a rám szavazók bizal-
mát, igyekszem az önkormányzaton
kívül is megállni helyemet. A nélkü-
lem megalakult tanács RMDSZ-
frakciójának és polgármesterének kí-
vánok jó munkát, hogy megvalósítsa
végre mindazt, amit már négy éve ígér-
get: egyebek mellett a több száz új
munkahelyet, a bevásárlóközpontot és
a kórház újraindítását. Hinni szeret-
ném, hogy városunk jövõje mindannyi-
unknak fontosabb, mint a gyûlölkö-
dés, ellenségkeresés.

Sóki Béla

OLVASÓI LEVÉL

Köszönet a székelyhídiaknak

Fotótanfolyam
Hathetes tanfolyamot indít a nagyvá-

radi Tavirózsa Fotóklub az Euro Foto
Art Egyesülettel karöltve a digitális
fényképezés technikájának elsajátításá-
ra. A kurzus július 30-án, hétfõn 17
órakor kezdõdik a klub székhelyén, a
Fekete Sas-palota (Szent László/Unirii
tér 2–4. szám) I. emeletén. A tudnivaló-
kat Szabó Claudiu E.FIAP magyarázza
majd el a résztvevõknek minden hétfõ,
kedd és szerda délután 18–21 óra kö-
zött. A kurzus végén a tanítványok
munkáiból kiállítás nyílik.  Érdeklõdni és
beiratkozni a 0727/336-946  telefon-
számon vagy a clauszabo@yahoo.com
e-mail címen lehet. 

Elfogadnak még beiratkozásokat a
Romániai Fotómûvészek Egyesületének
elnöke, Tóth István A.FIAP által veze-
tett vakációs fotótanfolyamra is. Erre a
0741/212-111 vagy a 0726/292-111
telefonszámon, illetve az
office@fotocluboradea.ro villanyposta-
címen lehet jelentkezni.

A Nagyváradi Euro Foto Art Egye-
sület a Romániai Németek Demokrati-
kus Fórumával és a fórum nagyszebeni
szervezetével nemzetközi fényképkiállí-
tást szervez a mûvelõdési mi-
nisztérium, a Romániai Fo-
tómûvészek Egyesülete és
Nagyszeben helyi önkor-
mányzata védnökségé-
vel. A Romániai néme-
tek elnevezésû szalon-
ba olyan alkotásokkal
lehet benevezni, ame-
lyek ennek a nemzetiség-
nek a romániai minden-
napjait, hagyományait, szo-
kásait örökítik meg. Amatõr és hi-
vatásos, román és külföldi állampol-
gárok jelentkezhetnek 6-6 színes
és/vagy fekete-fehér fotográfiával. A
nyomdai minõségû, legalább 2000×
3000 képpontos felbontású, de 1 MB-
nál nem nagyobb munkákat digitális

formában, CD-re véve legkésõbb au-
gusztus 1-jéig kell eljuttatni a követke-
zõ címre: Asociaþia Euro Foto Art, Cã-
suþa poºtalã 220 – 410610 Oradea –

1, Judeþul Bihor, Romania. E-
mailen is elfogadnak jelent-

kezést a következõ címen:
e u r o f o t o a r t . r o @
gmail.com. A részletek-
rõl érdeklõdhetnek az
office@eurofotoart.ro
villanypostacímen és a
0741/212-111 telefon-

számon. A pályamunká-
kat zsûrizik, a két kategóri-

ában legjobbakat tárgynyere-
ményekkel jutalmazzák, melyek

értéke 500-tól 2000 lejig terjed. 
A szalon képeit szeptember 21-én

állítják ki elõször Nagyszebenben, utá-
na vándortárlatként megtekinthetõ lesz
több romániai városban és külföldön
is.
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Nosztalgiaaratáson vett
részt júliusban Érbogyoszló ki-
lenctagú küldöttsége a ma-
gyarországi Bogyoszló telepü-
lésen. Még a tél folyamán ke-
reste meg telefonon a vendég-
látók polgármestere Érbo-
gyoszló akkori elöljáróját,
Gáspár Gyulát, akinek kap-
csolatépítést ajánlott fel a két
hasonló nevû falu között. En-
nek elsõ momentuma volt a
hagyományos nosztalgiaara-
tás, amit az ottani falunapba
ágyazottan szerveztek meg.

Az érmellékieken kívül több
anyaországi település arató-
munkása is beállt rendet vág-
ni, „kakukktojásnak” számí-
tott még rajtuk kívül a szlová-
kiai felsõvámosi küldöttség.
Az ötszáz kilométernyi utazás
után jólesett a kupica pálinka
és az azt követõ falatozás, ami
biztató elõjele volt a sikeres is-
merkedésnek. Másnap reggel
már „hadrendbe” álltak az
aratók, minden csoport né-
gyes taglétszámmal. Egyikük a
kaszával vágta a rendet, aztán
munkába látott a marokszedõ,
a kötélfonó és a kévekötõ. Vé-
gezetül keresztbe rakták a ké-
véket. A szervezõk kihangsú-
lyozták, hogy a rendezvény
nem a csoportok versengésé-

rõl szól, a nosztalgiaaratás tu-
lajdonképpen egy bemutató,
mely a kenyér és az ahhoz kö-
tõdõ munka becsületének visz-
szaállítását célozza meg.

Mielõtt munkába álltak vol-
na, a szekerekkel végigvonuló
aratók megálltak a római ka-
tolikus templom elõtt, ahol el-
sõként Gréger László helyi
plébános áldotta meg az ara-
tókat és az eszközöket, majd a
faródi evangélikus lelkipásztor

hirdetett igét, végezetül pedig
az érbogyoszlóiakat elkísérõ
Orosz Márta református lelki-
pásztor áldásmondása zárta az
egyházi eseménysort.

A levágott gabonakévéket a
helyi futballpályára szekerez-
ték, ahol egy korabeli cséplõ-
géppel kiverették a búzasze-
meket. A falunapi rendez-
vényt áthatotta a hagyomány-
õrzés, a nemzeti összetartozás
iránti vágy. Ennek jegyében
szabadtéri színpadi elõadást és
néptáncparádét tekinthettek
meg a résztvevõk.

Búcsúzásnál rábaközi perec
is került a tarisznyába, aminek
érdekessége, hogy tésztáját
két órán keresztül a balta fo-
kával lapítják, majd fõzés után
36 órán át szárítják, és csak
azt követõen sütik meg a ke-
mencében. Ez a portéka, még
ha gyalog kellett volna meg-
tenniük hazáig az utat az érbo-
gyoszlóiaknak, akkor is friss
maradt volna, az azt készítõ
asszonyságok állítása szerint
fél évig garantáltan fogyaszt-
ható.

D. Mészáros Elek

Magyarországon szedték
a markot az érbogyoszlóiak

Közös kép a tarlón

Érbogyoszlói aratók Korabeli cséplõgép
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Páronként másfél-másfél
órát játszottak, 40 lépésig, 30’
egész leesésig a felnõttek, a
gyerekek pedig 75-75 percet.
Összesen 42 versenyzõ ült asz-
talhoz, közülük 16-an gyer-
mek, 26-an pedig felnõtt kate-
góriában. Bizonyos átfedések
voltak, mert a fiatalabbak közül
egyesek a felnõtt csoportban is
szerencsét próbáltak. Magyar-
országról hárman érkeztek.

A fõszervezõ Jakab Zsolt
volt, aki jelenleg a Partyum
Sportklub elnöki tisztét és
edzõi feladatait is magára vál-
lalta. Bírót Nagybányáról hoz-
tak Dombi Rudolf személyé-
ben, aki FIDE-minõsítéssel
rendelkezik. A vetélkedõ az
eredeti tervek szerint az O.
Goga Fõgimnázium régi épü-
letében (volt V.–VIII. Osztályos
Iskola) zajlott volna le, de az
utolsó pillanatban kiderült,
hogy nincsenek megfelelõ kö-
rülmények, ezért egy alkalmas
termet kellett bérelniük. Végül
minden nehézséget áthidaltak,
és a vetélkedõre minden felté-
tel adott volt.

Margittán régebben is léte-
zett sakk-klub, de az messze

nem hozott a mostaniakhoz
hasonló eredményeket. A fel-
ívelést az jelentette amikor
Ioana Csengeri megalapította
a Partyum klubot. Ott komoly
munka folyik komoly edzõk-
kel, mely meghozta az ered-
ményeket is.

A hétvégi verseny
eredményei

Gyerekek – 14 év alatti
lányok: I. ªtefania Þeþ, II.
Andrea Þeþ, III. Mãdãlina Nan;

14 év alatti fiúk: I. Sergiu
Dorel Sãcãleanu, II. Pintér Má-
té, III. Pintér Roland Arnold;
12 év alatti fiúk: I. Gheor-
ghe Corneliu Chira, II. Illyés

Tamás, III. Pintér Gergõ; 10
év alatti fiúk: I. Eli Mãdãlin
Puºcaº, II. Szebeni Bálint, III.
Curtean Márkus Elias; 10 év
alatti lányok: Cornelia Dia-
na Tuduran; 8 év alatti fiúk:
I. Cezar Andrei Miron, II. Sar-
kadi Nándor, III. Perényi Márk.

Felnõttek – összetett-
ben: I. Dan Bogdan, II. Ovidiu
Jean Lupu, III. Lévai Sorin; a
legjobb nõi versenyzõ:
Shan He Via Rita; a legjobb
senior: Orbán Vasile; 12 év
alattiak: I. Csengeri Dávid, II.
Jakab Kincsõ, III. Schneider
Erik; 16 év alattiak: I. Berta
Sándor, II. Shan He Via Rita,
III: Jakab Benjámin. A díjakat
Jakab Zsolt és Ioana Csengeri
osztotta ki.

Szõke Ferenc

Nemzetközi Partyum Kupa
Margittán

Az utolsó, a legnehezebb parti

Együtt a versenyzõk és a szervezõkA felnõtt díjazottak

Díjazott gyerekek

A Partyum sakk-klub negyedik alkalommal rendezte
meg az elmúlt hétvégén nemzetközi vetélkedõjét.
A négynapos versenyen klasszikus formában mérték
össze erejüket a helyi, környékbeli és távolabbról
érkezett sakkozók.
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Az Oscar-díjas amerikai filmrendezõ,
forgatókönyvíró, színész egyik gondo-
latát idézzük a rejtvényben a vízsz. 2.
és 41., valamint a függ. 1. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Abba az irányba.
14. … eleison – a zenés misék elsõ téte-
le. 15. Épület része. 16. Nyolckarú ten-
geri állat. 18. Igényelne. 20. Fegyverrel
küzd. 21. IMY. 22. Idõtartam folyamán.
24. Kínai származású amerikai kémikus,
Nobel-díjas (1986). 26. Az amerícium
vegyjele. 27. Menyasszony. 28. Szúró
fegyver. 29. Tormadarab! 30. Kossuth-
díjas író, publicista, képzõmûvész (Gá-
bor). 32. Gyep. 33. Kisebb alkotórész.
35. Egészen friss. 37. Kossuth-díjas
szobrász (Imre). 39. Sajtjáról híres hol-
land városba való. 40. Arrafele! 43. Idõ-
egység. 44. Esetleg. 46. …, frates! –
Imádkozzatok, testvéreim (lat.). 47. Kés-
nek is van. 48. Matematikai mûveleteket
végez. 49. Régi hosszmérték (kb. 1,9
m). 50. Ausztriai tartomány. 52. A c be-
tû régi írásmódja. 53. Módosított a
hang. 56. Kenneth Loach filmje (1969).

57. Kicsinyítõ képzõ. 58. Fasírtban van!
59. Ruhaakasztó. 61. Harmadrész! 63.
Tudomány ága. 65. Népköltészeti gyûj-
tõ, költõ, unitárius püspök (János,
1811–1875). 67. Ókori görög város.
69. Már nem figyel. 71. Állampolgári
kötelességét teljesítõ. 73. Hegységrend-
szer Európa és Ázsia határán.

FÜGGÕLEGES: 2. Erich … (1900–
1980) – amerikai pszichoanalitikus, tár-
sadalomfilozófus. 3. Párizsi repülõtér. 4.
A gallium és a jód vegyjele. 5. Lakásban
van! 6. Kossuth-díjas mûvészettörténész
professzor (Károly, 1869–1965). 7. Is-
kolai írószer. 8. Irtó betûi. 9. A buddhiz-
mus ága, amely fõként Japánban terjedt
el. 10. Az asztácium vegyjele. 11. Pú-
pos állat. 12. Becézett Attila. 17. Spa-
nyolfal. 19. Ilyen szoba is van. 23. Biz-
tonsági zár. 25. Különbözõ erõk együttes
hatása. 27. Névelõ. 28. Hegyes eszköz.
29. Szeretne hinni. 30. 101 a régi Ró-
mában. 31. Duzzog, neheztel. 32. Egy
harapás. 34. A lantán vegyjele. 36. Kéz-
nél levõ hosszmérték. 38. Vissza: szótol-

dalék. 39. Mount … – a Csomolungma
másik neve. 41. Ló jelzõje. 42. Erkölcs-
tan. 45. Hangtalanul aláz! 47. Lélegzik.
49. Erdei állat. 51. Az ozmium vegyjele.
54. Mértani fogalom. 55. Mesterkélten
viselkedik. 57. Kárörvendõ. 58. He-
veny. 59. Nemzetközi Sakkszövetség –
francia rövidítés. 60. Gyomot. 61. Szo-
kás szerint (latin). 62. Salvador … – spa-
nyol szürrealista festõ. 64. Világos angol
sör. 66. Számítógép-memória. 68. Na-
gyon csúnya. 70. Nomen nescio (isme-
retlen név) – röv. 72. Ékezetben külön-
böznek.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti keresztrejtvényünk (Ismer-
tetõjegyek) helyes megfejtése a követ-
kezõ: „Az embereket meg lehet ismer-
ni a zenén keresztül, amit hallgatnak.”

Ezt hallotta?…
Házaspár már 24 órája autózik.

Mivel mindketten holtfáradtak, elha-
tározzák, alszanak négy órát, aztán
folytatják az utazást. Bemennek az el-
sõ hotelbe, kérnek egy szobát, majd a
négy óra letelte után mennek a re-
cepcióhoz fizetni. A számla 350 dol-
lárról szól, amit a férj kicsit soknak ta-
lál. Hívatja az igazgatót, és reklamál:

– Miért ilyen drága a szoba, hiszen
csak négy órát töltöttünk itt!

– Tudja, ez a legolcsóbb szobánk.
Szállodánk rendelkezik egy nagy
úszómedencével, konferenciaköz-
ponttal, szaunával, így a szobák ára
is ennek megfelelõ.

– De mi nem vettünk igénybe
semmilyen szolgáltatást!

– Az lehet, de a lehetõségük meg-
volt rá!

A férfi még vitatkozik egy ideig,
majd feladja, kiállít egy csekket. Az
igazgató megnézi, majd felháborod-
va mondja:

– De ez a csekk csak 100 dollárról
szól!

– Igen, 250 dollárt számítottam fel
azért, mert lefeküdt a feleségemmel.

– De én nem feküdtem le a felesé-
gével!

– Az lehet, de a lehetõség meg-
volt rá…

Woody Allen véleménye
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A színésznõ elõszeretettel
titkolta valódi korát. Mivel
az anyakönyv, amelybe a
születését bejegyezték, a há-
borúban állítólag a helyi le-
véltárban megsemmisült,
így késõbb letagadott né-
hány évet az életkorából.
Maga azt vallotta, hogy
1914-ben született, de mi-
vel pályatársa, az 1909-ben
született Mezey Mária egy
elemibe járt vele, 5 év kor-
különbség semmiképp sem
lehetett közöttük. A Magyar
hangosfilm lexikon szerint
1912-ben született. Igazi

nagy színésznõ és bálvány
volt nemcsak a 30-as, 40-es
évek Magyarországán, ha-
nem Spanyolországban is,
ahová közvetlenül a II. világ-
háború után menekült. Sej-
telmes hangjával, egyedi hu-
morával elbûvölte a nézõ-
ket. A filmvásznon általában
a kissé kacér, de nagyon is
határozott nõ típusát alakí-
totta, aki minden helyzet-
ben feltalálja magát, és min-
dent önállóan megold. Mi-
vel a háború után nyilas
szimpatizánsnak tartották,
1945-ben férjével és egy-

ben menedzserével, Vaszary
Jánossal külföldre mene-
kült, majd 1947-ben Mad-
ridban telepedtek le. Villám-
gyorsan megtanult spanyo-
lul, majd rövidesen férjével
saját társulatuk lett, és
1950–1963 között ezzel
járta a spanyol színpadokat.
2003-ban Madridban halt
meg.

DVD-ajánló

Hófehér és a vadász

Az akció-kalandfilmben Kirsten
Stewart alakítja Hófehért, aki szebb
az õt elpusztítani készülõ gonosz ki-
rálynõnél. Ám az ármányos nõsze-
mély azt nem sejti, hogy az uralko-
dását veszélyeztetõ Hófehért a va-
dász megtanította a harc mûvésze-
tére. Ráadásul a törpéket olyan ke-
mény legények játsszák, mint Ian
McShane, Ray Winstone, Bob Hos-
kins vagy Nick Frost. Nos, ebbõl is
látszik: ez a mese egészen más.

Idõjárás
Kánikula várható a kö-

vetkezõ héten. A tavalyi
esõs, hideg idõ miatt elmaradt nya-
rat az idén kétszeresen pótolja a tér-
ségünk fölé érkezõ meleg levegõ. A
hõmérõk higanyszála ezen a hétvé-
gén 34 Celsius-fokig kúszhat fel, il-
letve következõ héten is 30 Celsius-
fok fölött marad. Éjszaka sem esik
17-18 Celsius-fok alá a hõmérsék-
let. Csapadék, zápor-zi-
vatar csak a hét vége fe-
lé lesz várható, pénteken
és szombaton ne hagyjuk
otthon az esernyõket.
Egy kis enyhülés csak jú-
lius végén érkezik hoz-
zánk.

Biharország – közéleti hetilap. Kiadja a Várad kulturális folyóirat, Nagyvárad. Szerkesztõség és kiadó: Nagyvárad, December 1. tér 12., I. em.
Postacím: 410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447-060, 0735/154-456, 0735/154-460. Lapterjesztés: 0259/418-933.
E-mail: biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro.
Fõszerkesztõ: Máté Zsófia. Munkatársak: Balázs Anita, D. Mészáros Elek, Mészáros Zsuzsanna, Domján Levente, Fleisz Brigitta, Kinde Annamária,
Petri Csilla, Szilágyi Aladár, Szõke Ferenc. Felelõs kiadó: Szûcs László. 
Elõfizetési díjak: 1 évre 50 lej, hat hónapra 30 lej, negyedévre 15 lej. Készült az Inform Média Kft. debreceni nyomdájában. ISSN 2066-4166

Évforduló
1914. július 22-én Nagyváradon
megszületett Muráti Lili

Július 22., vasárnap
Magdolna – a héber eredetû Magdaléne
magyar változata, jelentése: magdalai; to-
rony, bástya.

Július 23., hétfõ
Lenke – héber–görög–német eredetû, XIX.
századi magyar névalkotás a német Len-
chen, illetve a német és szláv eredetû Lenka
névbõl. Jelentése: nap, hold szépségû.

Július 24., kedd
Kinga – a Kunigunda régi magyar becézõ-
jébõl önállósult. Jelentése: nemzetség, harc.
Kincsõ – Jókai Mór névalkotása A jövõ
század regénye címû mûvében. Ott hely-
név, az elképzelt õshaza, amelynek a kí-
nai változata Jókai szerint Kin-Tseu. A
XX. században vált nõi névvé. Jelentése:
számomra õ a kincs.

Július 25., szerda
Jakab – héber eredetû bibliai név, a Já-
kob megfelelõje. Jelentése: sarkot fogó,
elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép.

Kristóf – a görög Krisztopho-
rosz névbõl származik. Jelenté-
se: Krisztust hordozó.

Július 26., csütörtök
Anna – héber eredetû bibliai név, Han-
nah Szûz Mária anyja volt. Jelentése: ke-
gyelem, Isten kegyelme, kellem, kecses-
ség, báj.
Anikó – az Anna erdélyi magyar becézõ-
jébõl származik. Jelentése: bájos, kedves,
Isten kegyelme.

Július 27., péntek
Olga – germán–orosz eredetû, a Helga
orosz formájából származik, jelentése:
egészséges, boldog.
Liliána – angol–latin eredetû, jelentése:
liliom.

Július 28., szombat
Szabolcs – õsi magyar eredetû név, Ár-
pád fejedelem unokaöccsét és egyben
utódját, a második magyar nagyfejedel-
met hívták így. Jelentése: nyest.

Névnapok és jelentések
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Hozzávalók nagyjából
30 négercsókhoz: 3,5 dl
tej, 20 dkg cukor, 2 csomag
zselatin (kis zacskó), 6 evõ-
kanál víz, 2 csomag tejszín-
habpor, 1 csomag vaníliás
cukor, 15-20 dkg étcsoko-
ládé vagy tortabevonó, 1
csomag kész ostyalap.

Elkészítés: A tejet a
cukorral és a vaníliás cu-
korral együtt felforraljuk,
amikor kicsit kihûlt, hozzá-
adjuk a vízzel elkevert, fel-
melegített zselatint, majd
betesszük a hûtõbe, és
megvárjuk, ameddig telje-
sen kihûl. A hideg masszá-
ba beleöntünk 2 zacskó
tejszínhabport, majd addig
verjük, ameddig nem lesz

tojásfehérjehab keménysé-
gû. Kicsit várunk, hogy a
zselatin megfogja a kré-
met. Addig az ostyalapból
pogácsaszaggatóval kivág-
juk a kerek alaplapokat. A

krémet habzsákba töltjük,
rányomjuk az ostyára,
majd ha egy kicsit szik-
kadt, olvasztott csokoládé-
ba mártjuk, és tálalásig hû-
tõben tároljuk.

A dió õsidõk óta honos
a Kárpát-medencében. Az
eredetileg mocsári növény
sok vizet igényel, a félár-
nyékos, nyirkos helyet
kedveli és tápanyagigé-
nyes. Levelének jótékony
hatása mellett a termés
burkát (kopácsát) is érde-

mes használni teafõzet-
ként.

A július-augusztusban
begyûjtött, kifejlett, egész-
séges levélbõl és a dióve-
réskor, szeptemberben be-
gyûjtött kopács szárított
darabjaiból lehet teát fõz-
ni. A tea külsõleg helyi le-

mosásként, borogatásként
használ bõrbetegségek,
pattanások, ekcéma, bizo-
nyos gyulladások és láb-
gombásodás ellen. Hatá-
sos a tetû, a rüh ellen, de
hajhullás megelõzésére a
fejre dörzsölve és boroga-
tásként is alkalmazzák.
Belsõleg a tea alkalmas
gyomor- és bélhurut ellen,
vértisztító hatású. A fürdõ-
vízbe öntött teaesszencia
idegnyugtató, stimuláló és
bõrfertõtlenítõ, illata is kel-
lemes.

A növény juglon- vagy
juglanstartalma miatt túl-
zott alkalmazása, fogyasz-
tása kerülendõ, használat
elõtt feltétlen gyõzõdjünk
meg arról, hogy nem aller-
giás-e rá a kezelendõ sze-
mély.

Jövõ héten az édesgyö-
keret mutatjuk be.

KOS: Lesznek olyan helyzetek, ami-
kor az álom és a valóság összekeve-

redik. A munkában váratlan lehetõség
adódik, vagy valaki dicshimnuszokat zeng
önrõl.

BIKA: Most tisztázhatók azok a
megoldatlan ügyek, amelyek annyi

szomorúságot okoztak. Ha szabadságon
van, vigyázzon az értékeire, és legyen
mértékletes.

IKREK: Olyan találkozásban lesz
része, amely bearanyozza a napjait.

Ha egészségi problémával küszködött
vagy gyengének érezte magát a hõség-
ben, akkor új erõre kap.

RÁK: Ha dolgoznia kell ebben a
melegben, akkor semmi apelláta,

mert anyagilag nagyon megéri. Csak arra
vigyázzon hogy a szabályokat ne szegje
meg, mert ellenõrzés várható.

OROSZLÁN: Muszáj lesz dolgoz-
nia, mert kell a pénz, és mindent el-

vállal, még akkor is, ha folyik önrõl a víz,
és alig tud koncentrálni. Lehetõsége nyí-
lik egy kis nyaralásra is.

SZÛZ: Korábban elkezdett, de leál-
lított tervét a héten elfogadják,

ezért elégedett lesz. Sok pénzt fektetett
már az ötlet valóra váltásába, ezért úgy
gondolja, ez igazán jár önnek.

MÉRLEG: Vitathatatlanul jól néz
ki, és fürdõruhában grasszálhat

olyan helyeken, ahol tömeg van, és élvez-
ni fogja az önre irányuló elismerõ (vagy
irigy) pillantásokat.

SKORPIÓ: Akik nem kedvelik,
most összefognak a munkahelyén

ön ellen, ami miatt helyzete is veszélybe
kerülhet. Most ne hagyja el otthonát.

NYILAS: Megtudhat valami fonto-
sat, ami a személyét érinti. Ha nya-

ral, kapcsolja ki a telefont, mert lehet,
hogy a munkahelyén nem tudnak meg-
lenni ön nélkül.

BAK: Most élvezheti, hogy legalább
egy hétig nem dirigál önnek senki.

Ha viszont dolgozik, akkor torkig lesz az
egésszel, de az feldobja, hogy valaki aján-
dékkal lepi meg.

VÍZÖNTÕ: Megpróbál kivenni egy-
két napot, hogy ne kelljen a munka-

helyén, az irigyei között töltenie minden
idõt, hanem a barátaival legyen, azokkal,
akik szeretik önt.

HALAK: Amirõl korábban úgy tûnt,
hogy nem lehet megoldani, és túl-

ságosan sokba kerül, az ön zsenialitásá-
nak és akaratának köszönhetõen most
mégis sikerül.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (33.)
A diólevél (Juglandis folium)

Ínyenceknek 
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