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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Oda rendelik, ahol
építkezni kell – Interjú
ft. Duma Ferenc
tiszteletbeli 
kanonokkal 6.
Nadányi, a bihari
trubadúr – Születésének
120. évfordulóján
emlékeztek október 9-én
Berettyóújfaluban,
a Bihari Múzeumban
Nadányi Zoltán 
költõre 8.
Elvben a magyarok sok
gyermeket szeretnének –
Nagyvárad környéki
felmérés a gyermek-
vállalási tervekrõl
és a valóságról 11.

A társadalom peremén élõ embere-
kért, a szegényekért, az öregekért, a
betegekért és elesettekért lobogtak no-
vember 12-én 18 órától a gyertyák a
margittai Árpád-házi Szent Margit ró-
mai katolikus templom elõterében. Az
Egymillió csillag nevet viselõ mozgalom
több éves múltra tekint vissza: 1998-
ban Franciaországban indult, majd rö-
vid idõ alatt meghódította az öreg kon-
tinenst. Mottója: „Minden egyes gyer-
tya lángja legyen egy kiáltás az eleset-
tekért”. Évrõl évre egyre több város
kapcsolódik be Európa országaiból a
mozgalomba. Románia 2009-ben csat-
lakozott elõször, és az idén már az or-
szág 30 városában lobogtak egy idõ-
ben a gyertyák, közöttük Margittán is.

A margittai akció szervezõje a helyi
Caritas Catolica volt Kiss Károly ügyin-
tézõ irányításával. A fõ cél az, hogy fel-
hívják a figyelmet a társadalom pere-
mére szorult emberekre, akik sokszor
önhibájukon kívül kerültek nehéz hely-
zetbe. Igen sokan jelentek meg a ren-
dezvényen annak ellenére, hogy az el-

sõ ilyen alkalom volt. Ott voltak a kato-
likus és református egyházak helyi rep-
rezentánsai – Májernyik Mihály espe-
res-kanonok, Kovács Gyula lelkész –,
Cseke Attila szenátor, Pocsaly Zoltán
polgármester, Bradács Aliz körzeti
RMDSZ-elnök, valamint a civil szerve-
zetek képviselõi. Elsõként az esperes
mondott beszédet és megszentelte a
gyertyákat, majd Kiss Károly ügyinté-
zõ, Szabó Dániel igazgatótanácsi tag, a
református lelkipásztor és a polgármes-
ter szólt az egybegyûltekhez. Adomá-
nyozni perselybe lehetett, mely után
minden támogató meggyújtott egy
gyertyát, és elhelyezte a templom elõ-
terében.

szefi

Szüretibál-hívogató
Székelyhídon

Egymillió csillag az elesettekért Margittán is

9.
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HIBAIGAZÍTÁS Az elõ-
zõ számunkban közölt,
Bályok múlt és jövõ kö-
zött címû cikkünk egyik
képe alá sajnálatos téve-
désbõl Daróczi Mihály al-
polgármester neve he-
lyett Tripó István neve ke-
rült. A cikk szerzõje vét-
len ebben. Az érintettek-
tõl és az olvasóktól ez-
úton kér elnézést Máté
Zsófia fõszerkesztõ.

Négyéves szenátori mun-
kájáról számolt be Cseke At-
tila, a bukaresti törvényhozás
felsõházának Bihar megyei
RDMSZ-es tagja. Mandá-
tuma alatt 20 hónapon át,
2009 decemberétõl 2011
augusztusáig egészségügyi
miniszter volt, ez alatt az idõ
alatt tárcavezetõként vett
részt a szenátus munkájában.

Az elmúlt négy évben
Cseke Attila 17 politikai nyi-
latkozatot tett, és 34 kérdést
intézett miniszterekhez. A
kormányfõhöz szóló három
kérdése között elhangzott a
magyar–román közös kor-
mányülésre és az önkor-
mányzatoktól visszavett ösz-
szegekre vonatkozó is. A
szenátor kilenc interpellációt
nyújtott be, többek között a
váradi pénzügyi palota felújí-
tása és az autópálya Bors–
Berettyószéplak szakasza
kapcsán, és 201-szer szólalt
fel a plénum elõtt. Tizen-
négy törvénykezdeményezé-
se volt, ezek közül négy
emelkedett törvényerõre, az
egyesületek elnevezését, a
köz–magán együttmûködést
(parteneriat public-privat), a
közalkalmazottak pénzügyi
amnesztiáját és a román

rendõrségnek az Európai
Rendõrséggel (Europol) való
együttmûködését szabályzó.
Négy törvénytervezetét még
vitatják, egy kezdeményezést
visszavont a szenátor, ötöt
visszautasított mindkét ház.

Egyéni választókerületé-
ben Nagyváradon, Biharfél-
egyházán, Székelyhídon, Ér-
mihályfalván, Margittán, Be-
rettyószéplakon, valamint
Belényesben tartott ötvennél
több fogadóórát, ezeken fõ-
leg a földtörvénnyel, az álla-
mosított ingatlanok után járó
kártérítéssel és szociális
problémákkal keresték meg,
mondta Cseke Attila.

A parlament szerepét meg
kell erõsíteni, vélte a szená-
tor, aki szerint fontos lenne,
hogy a fiatal és teherbíró po-
litikusok energiáit összehan-
golják az idõsebbek tapaszta-
latával. Negatívumként emlí-
tette az inkább politikai, mint
szakmai voksolást, és hiá-
nyolja, hogy a tanügyi, az
egészségügyi és a helyi kö-
zösségek érdekeirõl szóló
kérdésekben nincs meghatá-
rozva az a minimum, ame-
lyet a pillanatnyi politikai ér-
dektõl függetlenül is tisztelet-
ben kellene tartani.

Balogh Aletta

A Szociáldemokrata Párttal szövetségben
kormányzó Nemzeti Liberális Párt Bihar me-
gyei szervezete is megnevezte azokat a szemé-
lyeket, akiket indítani akar a december 9-ei
törvényhozási választáson. Az SZDP-vel kötött
egyezség értelmében NLP-s szenátorjelöltet
támogat mindkét alakulat az 1-es, a 2-es és a
3-as egyéni választókerületben, mégpedig

Claudiu Ciarnãut, Cristian Bodeát, illetve
Valeriu Boeriut. A megye kilenc képviselõi
kerületébõl hatban lesz liberális a kormánypár-
ti jelölt: az 1-esben Ovidiu Bezi, a 2-esben
Marcel Sas, a 3-asban Lucia Varga, a 4-es-
ben Gheorghe Costin, a 8-asban Ioan
Cupºa és a 9-esben Florica Cherecheº.

(-fia)

Megnevezték jelöltjeiket a liberálisok is

Ingyenes
kismama-
kurzus

A Bihar Megyei Sür-
gõsségi Klinika újrain-
dította a gyermeket vá-
ró kismamák felkészíté-
sét szolgáló ingyenes
tanácsadását. Az elsõ
elõadást csütörtökön
tartották a szülészet
(Kolozsvári út 50.
szám) orvosi ügyeleti
szobájában. Lesz még
szó a terhességre való
felkészülésrõl, a váran-
dósság különbözõ sza-
kaszairól, magáról a
szülésrõl és a gyermek-
ágyasságról, az újszü-
lött gondozásáról. Az
oktatók szakorvosok:
Kricsfalussy Lászó,
Octavian Teodorescu,
Radu Sabãu, Anca Hu-
niadi, Radu Galiº, az
elõadásokat Szûcs Zol-
tán fõorvos koordinál-
ja. A szülészetre is ellá-
togatnak az érdeklõ-
dõk, akik a 0259/414-
630-as telefonszám
153-as mellékén, a já-
róbeteg-ellátó részle-
gen jelentkezhetnek
naponta 10–13.30 óra
között.

Szenátori mandátum
számokban
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A nagyszalontai közúti ha-
tárátkelõhely megépítésének
idõpontjában igen impozán-
san nézett ki. Nem mondhat-
juk el ezt ma már az épület-
rõl, hiszen 15 év elteltével
tudjuk, hogy túlméretezték.
Emellett az eltelt esztendõk
során a létesítmény állaga
nagyon leromlott. A
szalontai vám a névjegykár-
tyája is Romániának, ezért
sem mindegy, milyen látvány
fogadja az országba érkezõ-
ket. Ez az „ajánlólevél” sem-
mit sem szépült az elmúlt
évek alatt, az illetékes szer-
vek nem költöttek rá semmit.

A határátkelõt legjobban
elcsúfító, a nemtörõdömség,

a gondatlanság érzését sugár-
zó része a létesítmény vám-
udvarául szolgáló térség tetõ-

szerkezete volt. Hosszú évek
óta pergett róla a rozsda, ko-
szos, piszkos elhanyagolt

volt. De errõl már múlt idõ-
ben beszélhetünk, mert a pol-
gármesteri hivatal segítségére
sietett a vámigazgatóságnak.
Bár nem a városháza felada-
ta, hiszen a vám külön orszá-
gos intézményhez tartozik,
de az elöljáróság és vámügyi
szervek jó együttmûködése és
a régió iránt érzett felelõsség
cselekvésre sarkallta az ön-
kormányzatot. Sikerült meg-
gyõzni egy vállalkozót, hogy
támogassa a tetõszerkezet
felújítását, hogy egy szebb
összképpel várjuk az orszá-
gunkba látogatókat. Fotónk a
felújítás egyik mozzanatát
örökíti meg.

Balázs Anita

A Nagyszalontát átszelõ
79-es országút felújítási
munkálatai több jó dolgot is
eredményeztek Nagyszalon-
tán, de számos bosszúsággal
is jártak. Akad például olyan
gyalogátkelõhely, amelyet
rossz helyre jelöltek ki, és
használata sok kényelmet-
lenséget okoz a lakosságnak.

A helyzettel kapcsolatban
a polgármesteri hivatal illeté-
kesei elmondták, hogy sajnos
a helyhatóságnak semmi be-
leszólást nem engedtek ebbe,
ugyanis a 79-es utat az Or-
szágos Autópálya és Ország-
út Társaság kezeli és tulajdo-
nolja, a korszerûsítéssel kap-
csolatos minden teendõt is ez

látott el. A kivitelezõ olasz
Astaldi cég összesen 103,6
kilométer utat újít fel Arad és
Nagyvárad között 102 millió
euróért. A terveket Bukarest-
ben hagyták jóvá, így a zeb-
rák felfestése is az országos
útügynökség és az országos
közlekedési rendõrség kon-
zultálásával és döntésével tör-

tént. Sem a helyi rendõrség-
nek, sem a városházának
nem volt beleszólása. Ezzel
együtt az utóbbi intézmény
jelezte a panaszt a fent emlí-
tett illetékeseknek, és szorgal-
mazta, hogy mielõbb orvosol-
ják a Bukarestben elrontott
döntést.

B. A.

Zebra-gond a hajdúvárosban

Megújul a szalontai határátkelõ tetõszerkezete
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A Nagyváradi Õsz címet viselõ kultu-
rális rendezvénysorozathoz kapcsolódva
az idén nemzetközi szalont hirdetett
meg Festõi Bihar címmel az Euro Foto
Art Egyesület a hagyományos kultúrát
ápoló és népszerûsítõ megyei központ-
tal együttmûködve. A Radu Matei köz-
pontigazgató, Ramona Novicov mûkriti-
kus és Tóth István fotómûvész alkotta
zsûri 101 fényképet válogatott ki a beér-
kezett 261 színes és fekete-fehér pálya-

munkából. Újvidéki és berettyóújfalui,
továbbá ukrajnai és szlovákiai fotográfu-

sok felvételei is felkerültek a Nagyvásár
téri Foto Art Galéria falaira a hazai,
helybeli alkotók munkái mellé. Az elsõ
díjat a fekete-fehér kategóriában a nagy-
váradi Mertz Gábornak ítélték oda a
Biharfüred 3. címû képéért, a színes fel-
vételek között a gyergyószentmiklósi
Dezsõ László hévízi tündérrózsát ábrá-
zoló fotóját találták a legjobbnak. A tár-
lat díjmentesen látogatható november
1-jéig hétköznapokon 8–19 óra között.

Gali Nándor és Balogh Lajos már
gyerekkoruk óta nagy rajongói a
Scooternek, és folyamatosan figyelem-
mel kísérik koncertturnéit. „Havonta rá-
keresek a neten, hogy hol lesznek fellé-
péseik, és amikor megláttam, hogy Bu-
dapesten, azonnal eldöntöttem, hogy én
ott leszek. Aztán szóltam néhány isme-
rõsömnek, akikrõl tudtam, hogy szintén
szeretik a Scooter zenéjét, így alakult ki
az a hatfõs társaság, amellyel együtt
részt vettem a koncerten” – emlékezett
Balogh Lajos.

A fiatalok szerint fantasztikus él-
mény volt részese lenni a koncertnek,
amelyen több ezer fiatal tombolt együtt
a Scooter zenéjére. „Egyszerûen leírha-
tatlan, rengeteg ember volt a várban,
jöttek külföldiek is, természetesen sok
német, de más nemzetiségûek is. Itt
nem számított, ki honnan jött, hiszen
mindenki azért volt jelen, hogy szóra-
kozzon, hogy élvezze a koncertet, és
együtt tomboljon a tömeggel. Egyéb-
ként civilizált volt a közönség, nem volt
rendbontás, ez nyilván a jó szervezés-

nek is köszönhetõ” – tudtuk meg Gali
Nándortól.

A jó hangulatú koncert igazán emlé-
kezetesre sikerült a fiúk számára, hiszen
sikerült személyesen is találkozniuk az
együttes tagjaival, ami igencsak ritkaság-
számba megy, hiszen az elõadók a kon-
certeken nemigen osztogatnak aláírást.

„Igazán nagy élmény volt, hogy sze-
mélyesen is találkozhattunk a Scooter
tagjaival. A koncerten nem lehetett kap-
csolatba kerülni az együttessel, miután

véget ért a koncert, lassan mindenki ha-
zament, de mi a helyszínen maradtunk,
mert még volt öt óránk a vonatunk indu-
lásáig. Aztán úgy éjfél után észrevettük,
hogy egy közeli étteremben mintha a
Scooter tagjai vacsoráznának, ekkor úgy
döntöttünk, megvárjuk, amíg kijönnek
az étterembõl, remélve hogy sikerül kö-
zelrõl is látnunk õket. Így is történt, sõt
mi több, hatalmas meglepetésünkre az
együttes tagjai rendkívül barátságosak
voltak, kezet fogtak velünk, beszélget-
tünk, kérdezték, tetszett-e nekünk a
koncert, s mondták, hogy õk remekül
érezték magukat, és még meg is köszön-
ték, hogy eljöttünk és a többi rajongóval
együtt hatalmas bulit csaptunk. Monda-
nunk sem kell, teljes extázisban voltunk,
s még arra is lehetõségünk nyílt, hogy
közös fotókat készítsünk a zenészekkel.
Hát ez már minden várakozásunkat fe-
lülmúlta, ugyanis csak nekünk volt alkal-
munk személyesen is találkozni, fotóz-
kodni és beszélgetni a Scooter tagjaival.
Ez is azt bizonyítja, hogy nem szabad
semmit sem feladni, hiszen minden sike-
rülhet. A fiatalok számára ez jó példa le-
het, hogy ne adják fel az álmaikat, mert
azok valóra válhatnak, hiszen mi sem
hittük volna sosem, hogy egyszer a
Scooter tagjaival fogunk beszélgetni, és
erre tessék…”

Balázs Anita

Scooter-koncert a szerencsés
szalontai rajongók szemével

Festõi Bihar – kiállították a díjazott fotókat

A budapesti Unique Fesztiválon a nyár végén a legsikeresebb német
együttes, a 25 millió lemezt eladott Scooter lépett fel. A rendezvénynek
helyt adó budai várban több ezer ember volt kíváncsi a techno, hardcore
zenét játszó banda koncertjére, köztük néhány nagyszalontai fiatal, akik
szívesen meséltek lapunknak a fesztiválos élményeikrõl és arról, hogy
miként sikerült személyesen is találkozniuk az együttes tagjaival.
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Az elmúlt hétvégeken is
folytatódott a tavasszal elindított
megyei önkéntes mozgalom,
a Tulipán Kaláka.

Anton temetõt takarítottak a Tuli-
pán Kaláka résztvevõi. Múlt szombaton
Pribék Attila helyi RMDSZ-elnök irá-
nyításával egy tízfõs csoport vállalta fel
a sírkert rendbetételét. A jelenlévõknek
Borsi Lóránt megyei fõszervezõ gratu-
lált, aki e felvállalt munka magasztossá-

gát dicsérte, hiszen õseink, elhunyt sze-
retteink sírjainak gondozása keresztény
hitünket is bizonyítja.

Tenkén is a református temetõ ta-
karítását kezdték el a nemzeti gyásznap
délelõttjén a helyi önkéntesek Szabó
Ferenc helyi RMDSZ-elnök szervezésé-
ben. A munkából Berke Sándor tiszte-
letes is példamutatóan kivette a részét.
A mozgalom kezdeményezõje és me-
gyei programfelelõse köszöntötte a
munkálkodókat, majd átadta a résztve-
võknek az alkalomra készült, névre szó-

ló emléklapokat. Az akció közös uzson-
nával végzõdött.

Érszõllõsön október 12-én az ön-
kormányzat az iskolával közösen szer-
vezte meg a kalákát. Parkot rendeztek,
illetve szemetet gyûjtöttek a település
területén. Beke László polgármester a

munka után köszönetképpen bõsége-
sen terített asztallal fogadta az önkénte-
seket.

Ottományban is összegyûltek az
önkéntesek, hogy kalákát alkotva dol-
gozzanak a helyi közösségért. A Tuli-

pán Kaláka történetében eddig egyedi
kezdeményezésként a helyi iskola téli
tûzifáját vágták fel, majd hordták be a
fásszínbe. A felnõttek mellet a gyere-
kek is segítettek a fahordásban. Hor-
váth Béla polgármester és Vida Attila
alpolgármester is kivette részét a mun-
kából. A munka megszervezésérõl, il-
letve az uzsonna és frissítõ italok elõké-
szítésérõl Kiss Edit helyi RMDSZ-elnök
gondoskodott. Az egyedi kezdeménye-
zést Borsi Lóránt is üdvözölte, gratu-
lálva a csapatmunkához.

Megújították a Nagyszalontai Refor-
mátus Egyházközség presbiteri testületét
a múlt vasárnapi istentiszteletet követõ-
en. Az elmúlt hetekben 20 személyt je-
löltek annak a 16 tisztségviselõnek a
megüresedett helyére, akiknek a man-
dátuma most járt le. Múlt vasárnap a
gyülekezet titkos szavazással döntött ar-

ról, hogy kik kerüljenek az új testületbe.
Az újraválasztott tisztségviselõk mellett a
jövõben három új presbiter tevékeny-
kedhet a református egyháznál, a szava-
zás listavezetõjeként került a grémiumba
Török László polgármester, továbbá
Szíjjártó Zoltán és Kovács Zsuzsa.

B. A. A hajdúváros református temploma

Takarítottak, télre készültek

Presbiterválasztás Nagyszalontán
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– Úgy tudom, a Szilágy
megyei Krasznán Ön nem-
csak a szórványban élõ 150
római katolikust, hanem a
környék görög katolikusait
is szolgálta. Mi volt ennek
az oka?

– Abban az idõben a görög
katolikus vallás be volt tiltva.
A nemzetállam a nemzetval-
lás elvét hirdette, az pedig az
ortodox volt. A görög katoli-
kusok azonban szerették vol-
na saját hitüket gyakorolni, és
ebben tudtam én segíteni. Ro-
mán nyelven tartottam a latin
szertartású szentmiséket. A
Zilah, Somlyó és Csucsa által
határolt terület görög katoli-
kus hívei is oda jártak. Egy-
egy búcsúünnepségen több
ezer római és görög katolikus
meg vendég felekezetû hívõ
gyûlt össze. A rendszerváltás
után, például 1990-ben mint-
egy 5000 résztvevõ sereglett
egybe a krasznai sportpályán.
A szentmisét Tempfli József
egyházmegyei püspök celeb-
rálta. A püspök úr tevékeny-
ségem elismeréseként tiszte-

letbeli esperesnek, késõbb pe-
dig tiszteletbeli kanonoknak
nevezett ki.

– Szalacson már egy na-
gyobb római katolikus kö-
zösséget szolgált. Hány híve
volt a községben?

– Ott már tömbkatolikussá-
got találtam nagyjából 1200
fõvel, egynegyedük gyakorló
katolikus. Természetesen na-
gyobb ünnepeken eljöttek az
alkalmi templomjárók is a
szentmisékre. Sajnos fogyunk,
hiszen a 300 temetéssel szem-
ben csak félannyi keresztelõ
volt. Mivel az építkezés a
„szakterületem”, Kraszna után
Szalacson is rendbe tettünk
mindent, amit csak tudtunk.
Az igazság az, hogy egy kicsit
bele is fáradtam a sok munká-
ba. Szalacs nem egy könnyû
hely… Böcskei László püspök
úrral egyetértésben kértem
az áthelyezésemet. Meg is
kaptam, így „pihenésként”
Székelyhídra kerültem, mely-
nek katolikussága
számszerûleg meg-
egyezik a szalacsival.

Csángóföldön, a Bákó megyei Diószén (Gioseni) községben született
1951-ben. Románul végezte az általános iskolát, mivel
szülõfalujában magyar nem volt. Tanulmányait a jászvásári katolikus
teológián akarta folytatni, de mivel felvételit csak négyévenként
tartottak, addig az apja mellett dolgozva több szakmát is kitanult
a kõmûvességtõl az asztalosságon át a földmûvelésig. A teológiára
felvett 24 személy közé végül nem jutott be, és Gyulafehérvárra sem
mehetett, mert területileg nem oda tartozott. Ekkor érkezett
a segítség a Margittán szolgáló Klozik István esperestõl, aki
elintézte, hogy a Nagyvárad–Szatmár Egyházmegye küldje õt
a gyulafehérvári kántoriskolába. Ezt 1971–1974 között el is végezte.
Utána letöltötte a 9 hónapos katonai szolgálatát
Sepsiszentgyörgyön, a hegyivadászoknál, majd a gyulafehérvári
teológián folytatta tanulmányait. 1981-ben szentelték pappá. Elsõ
szolgálati helye Kraszna volt, ahol 15 évig szolgálta a közösséget,
majd 1997-ben nevezték ki szalacsi plébánosnak, ahol szintén
másfél évtizedet szolgált. Idén szeptembertõl Székelyhídra helyezték.

Székelyhíd római katolikus temploma

Oda rendelik,
ahol építkezni kell
Interjú ft. Duma Ferenc tiszteletbeli kanonokkal



Az új plébánia elkez-
dett és megrekedt
építkezését találtam

itt, úgy látszik, én vagyok a
„kiválasztott”, akinek ezt be
kell fejeznie. Ezenkívül a régi
plébánia is elég lerobbant ál-
lapotban van, már el is kezd-
tük a felújítását. Beszereljük
a termálvizes központi fû-
tést, kicseréltetjük a nyílászá-
rókat. Ez az idei terv. A töb-
bit, Isten segítségével, majd
jövõre. Közben ismerkedem
új híveimmel, a helyi polgári
vezetõséggel, és keresem a

jó együttmûködési lehetõsé-
geket. Ebben segít az egy-
háztanács és a Mária Légió.

– Ön szerint hasznosak

az áthelyezések? Hiszen
most mindent elölrõl kell
kezdeni…

– Szerintem, ha nem is

egészen jó, de hasznos. Isten
nem egyforma tehetséggel ál-
dott meg bennünket, min-
denkinek más-más képessé-
gei vannak. Engem, úgy lát-
szik, oda rendelnek, ahol
építkezni kell. Ezenfelül az is
lehet, hogy egy idõ után a kö-
zösség megunja a papját, és
jól jön egy másik. Ha jól dol-
gozott, hiányozni fog, és ez
az igazi elismerés. Mindig ak-
kor látjuk valakinek az igazi
értékét, ha már nincs velünk.

Szõke Ferenc
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Zavaros idõk mutatkoznak a civili-
zált világ egészségügyi ellátásába. Már
30–40 éve megmutatkozott, hogy az
egészségügyi szolgáltatások egyre bõ-
vülnek (exponenciálisan nõnek a lehe-
tõségek), míg a ráfordítható költségek
alig változnak világszerte.

Az utóbbi idõben két alapvetõ folya-
matot lehet megfigyelni: Európában,
így nálunk is a fogyasztói társadalom
elvei alapján az egészségügy olyan
szolgáltatássá vált, amely a beteg és az
orvos kapcsolata mellett fõleg a profit-
orientált gyógyszer- és egészségügyi-
mûszer-ipar érdekeit kénytelen figye-
lembe venni. Ezek mellett egyre in-
kább feszíti a rendszert a profitszem-
pontú biztosítási elvek megjelenése, il-
letve tervezett bevezetése. A szabadpi-
ac elvét valló liberális demokráciát, a
szabadpiac törvényeit próbálják érvé-
nyesíteni az egészségügyben is. Ezt
eredményezte a II. forma megjelenése,
amelynek mintája és eredményei az
Egyesült Államokban tapasztalhatók.

Drága az egészségügy, szokták mon-
dani, persze ilyenkor meg kell nézni
azt is, hogy mihez képest. Például D.
Budurcã (Medica Academica) elemzõ
szeptemberben tette közzé azt a meg-
állapítását, amely szerint nagyjából 5
kilométer autósztráda megépítésének
költsége fedezhetné azt a szûrõvizsgá-
lati rendszert, amellyel idejében diag-

nosztizálni lehetne a romániai nõk kö-
rében a méhnyakrákot, annak gyógyít-
ható idõszakában. Ez a népegészség-
ügyi tevékenység csak most kezd ki-
bontakozni nálunk, pedig évente 3000
új beteget fedeznek fel többnyire elõre-
haladott stádiumban, és ezért az euró-
pai országok között Romániában
okozza a méhnyakrák a legtöbb halá-
los kimenetelû komplikációt.

Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy
az amerikai szabadpiaci elvû ellátás,
amelyet az utóbbi idõben nálunk is kö-
vetni próbálnak, zûrzavart, egyenlõt-
lenséget, igazságtalanságot és csõdöt
eredményez. 2012-ben mintegy 50
millió egyesült államokbeli polgárnak
nincs egészségbiztosítása, és immár
15–20 éve nem sikerült egy fenntart-
ható biztosítási rendszert megvalósíta-
ni. Napjainkban az USA-ban a legkölt-
ségesebb az ellátás, ennek ellenére a
színvonal alacsonyabb, mint azokban
az országokban, ahol más elvek szerint
igényesen dolgoznak (Svájc, Svédor-
szág, Hollandia, Németország stb.).
Ugyanakkor a szabad versenyen és a
szabad piacon alapuló profitorientált
rendszerekben a legmagasabb a köz-
pénzekkel való visszaélések száma.
Egy hónappal ezelõtt tette közzé a Bri-
tish Medical Journal, hogy 107 szakor-
vosi magánrendelõ mintegy 452 millió
dollárral terhelte meg a számlákat

úgy, hogy fiktív szolgáltatásokat köny-
velt el.

Hasonlóképpen ez a terület kedvez
a lehetséges, de nem indokolt vagy
csak feltételesen indokolt kezelések és
gyógyszerek elszámolására. Példaként
említhetjük ott is és nálunk is az
Alzheimer-betegséget. Körülbelül tíz
éve nagyon drága gyógyszerek kerül-
tek forgalomba, amelyek a béta-
amiloid plakkok ellen ígértek megol-
dást, és ezáltal ha nem is gyógyulást,
de jelentõs javulást a demenciában
szenvedõknek. 2012. szeptember 21-
én, az Alzheimer-kór világnapján azon-
ban a szakmai elemzés kimutatta,
hogy ezek a drága gyógyszerek valójá-
ban nem értek többet, mint egy jól be-
állított diéta vagy a beteg, az idõs em-
ber emocionális támogatása.

Befejezésül az olvasók és a most, a
parlamenti választás elõtt politikai
programot hirdetõ jelöltek számára
egyaránt lényeges kérdés: merre is
sodródik valójában egy folyton válság-
gal küzdõ ország (Románia) egészség-
ügyi, biztosítási és szolgáltatási rend-
szere. Érdemes ezeket a kérdéseket
feltenni azoknak, akik ezekben a he-
tekben lakossági és társadalmi fóru-
mokon próbálják felvállalni a közkép-
viseletet az ország törvényhozó testüle-
tében.

Dr. Földes Béla fõorvos

Pénzbe kerül az egészségügy

Az új plébánián még bõven van tennivaló 
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Nadányi Zoltán költõ, író,
mûfordító a dél-bihari Fekete-
gyõrösön született 1892. ok-
tóber 9-én. Tanulmányait
Nagyváradon végezte, ahol a
jogakadémiára járt, majd
1917-ben a Nagyvárad napi-
lap szerkesztõségében kezdte
hírlapírói pályafutását, 1920-
ig a sakkrovat vezetõje is volt.
1919–20-ban Zsolt Béla mel-
lett a rövid életû Tavasz címû
lap társszerkesztõje. 1920-
ban Budapestre költözött, a
Pesti Napló alkalmazta.
1926-tól a megyeközponttá
váló Berettyóújfaluban Bihar
megye levéltárosa. A ’30-as
években ismét a váradi napi-
lapokban jelentek meg ver-
sei. 1940–1944 között visz-
szatelepül Nagyváradra, im-
már Bihar megye fõlevéltáro-
saként. A második világhábo-
rú után Budapesten telepe-
dett le.

Lírája a Nyugat modern-
ségét nép-nemzeti hagyomá-
nyokkal telítette. Piripócs cí-
mû szatírasorozatában a vá-
rost hazudó faluról ad torzké-
pet. Két elsõ kötete Nagyvá-
radon jelent meg, a késõbbi-

ek Budapesten. Életének
utolsó szakaszában Heine,
Lermontov, Moore, Mickie-
wicz verseibõl fordított.
Mindmáig a berettyóújfalui
emberek érzik leginkább ma-
gukénak Nadányit, aki pedig
e város egykori színes figurá-
it karikírozva alkotta meg is-
mert szatírasorozatát, mely-
nek egy epizódját a múlt heti
megemlékezésen is felidéz-
ték.

A költõ életének érdekes
mozzanatait, köztük az ifjú-
kori váradi éveket dr. Kraj-
czárné Sándor Mária muzeo-
lógus segítségével idézte fel
Bakó Endre irodalomtörté-
nész, akitõl a Várad folyóirat
idei 8. száma közölt Nadá-
nyi-tanulmányt. A mintegy
ötven érdeklõdõt Kállai Irén
múzeumigazgató köszöntöt-
te, s Muraközi István polgár-
mesterrel együtt virágcsokrot
nyújtottak át a költõ Német-
országban élõ unokájának,
Kovacsóczy Rost Katalinnak.
A változatos mûsor felidézte
az alkotó prózáit, verseit,
megzenésített mûveit, köztük
a Karády Katalin által közis-

mertté tett „Az volt a vesz-
ted, mind a kettõnk veszte”
kezdetû sanzont, melyhez ér-
dekes anekdota kapcsolódik:
a Halálos tavasz címû film-
ben a zeneszerzõ kisebb mó-
dosítást hajtott végre a
Nadányi-szövegen, aki ezért
nem volt hajlandó a stáblis-
tán szerepelni, s egy ideig a
tiszteletdíjat sem vette át. Ezt
a gitárra átírt dalt is meghall-
gathattuk több más megze-
nésített költemény mellett
Kocsis Csaba elõadásában.

A mûsorban szavalattal
közremûködött Pércsi Liliá-
na és Bai Károly, a Kis Antal
által megzenésített verseket
Ádámné Matolcsi Erzsébet
és Nagyné Kapás Julianna
énekelte, zongorán kísért
Sándor Zeréndné. A Bihar
címû lapban megjelent
Nadányi-tárcák közül Kiss
Tamás olvasott fel.

*
Egyébként a Múzeumok

Õszi Fesztiválja keretében
november 10-éig megtekint-
hetõ a Bihari Múzeum elõa-
dótermében egy rendhagyó
kiállítás a Bihari Múzeumban
õrzött kéziratokból (Nadányi
Gertrúd, a költõ lánya aján-
dékozta egykor a közgyûjte-
ménynek), illetve két, a költõ
pályáját bemutató tabló s né-
hány versillusztráció. A
Nadányi-emlékmûsort a Vá-
rad folyóirat vendégeiként
november 19-én Nagyvára-
don is bemutatják.

-cs -ó

Születésének 120. évfordulóján emlékeztek
október 9-én Berettyóújfaluban, a Bihari
Múzeumban Nadányi Zoltán költõre, aki egykor élt
Nagyváradon és Berettyóújfaluban, ahol ma
mûvelõdési központ viseli a nevét.

Nadányi, a bihari trubadúr

Krajczárné Sándor Mária és Bakó Endre beszélgetett Nadányiról

Kállai Irén múzeumigazgató köszönti az érdeklõdõket A költõ emlékét felidézõ mûsor résztvevõi
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Magyar nótától volt hangos
a vasútállomás felé vezetõ,
hosszan egyenes székelyhídi
Malom utca szombaton déltáj-
ban, amikor is ötvennél több
helyi fiatal szüreti bálba hívo-
gatta a kisváros lakóit. Meg-
megnyíltak az utcakapuk, vol-
tak, akik már számítottak a fi-
atalok felvonulására, de a
többség kellemes meglepetés-
ként élte meg a történéseket.
Szekerekkel vonultak végig, a
strandtól startoltak a népvise-

letbe öltözött hangulatkeltõk,
elöl fehér lovon kackiás legény
vezette õket. Nemcsak a hívo-
gatók voltak díszes ruhába, de
a tucatnyi szekérre is nemzeti-
színû szalag került, olyan gaz-
da is akadt, aki erre az alka-
lomra átfestette piros-fehér-
zöldre a fogatát. A régi hagyo-
mányt negyedik alkalommal
elevenítették fel a Pro Székely-
híd Egyesület szervezésében.

A mûvelõdési ház elõtt le-
kászálódtak a szekerekrõl a fi-

atalok, csak úgy pörögtek, fo-
rogtak a szoknyák, igazi báli
kedvcsinálóba kezdtek a te-
nyérnyi téren. A kultúrház
lépcsõmagaslatán lajbis, kala-
pos legények vártak a soruk-
ra. Nyakában nagy dobbal Ta-
kács Tamás vállalta fel a hír-
mondó, vagyis a hívogató
szerepét. A Kapusi Imre írta
rigmusok hallatán helyeslõen
bólogatott a spontán odase-
reglett hallgatóság, így igaz,
mondták többen is. A hívoga-
tó szöveg ugyanis Béres Csa-
ba polgármester és a városve-

zetés felé irányuló éles kritiká-
ban domborodott ki: „…Eltûr-
nénk mi ezt is, ha jól megju-
talmaznának, az uniós pén-
zekbõl nem csak maguknak,
hanem nekünk is juttatnának.
…magukon kívül mással nem
törõdnek, csak hogy jó módot
biztosítsanak családi körük-
nek. Mert jókat mulattak õk a
kampánybulikon, és közben
röhögtek a városlakókon. Na
de hagyjuk a témát, mert még
kiátkoznak, jöjjenek a ma esti
bálba, és mulassanak.”

A leányok-legények felci-
helõdtek a szekerekre, városz-
szerte vitték a jókedvet, hin-
tették a nótát, ahogyan ré-
gente is tették eleik. Estefelé a
strand felõl már hallatszott a
szélfútta zeneszó, hajnalig
ropták a táncot, és nem csak
a fiatalok.

D. Mészáros Elek

Szüretibál-hívogató
Székelyhídon

A Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szö-
vetség (BICSISZ) az elmúlt õszön
Érsemjénben tartotta elsõ éves találko-
zóját, az elmúlt hétvégén Szalacson
mintegy kétszázan jöttek össze a megye
közelebbi és távolabbi szegletébõl. A há-
zigazda 2-es számú Andrássy Ernõ
Cserkészcsapat tagjai a világháborús
emlékmûnél fogadták a vendégeket. Kö-
vetkezett a falujáró, ami valójában egy
sokrétû ügyességet kívánó felfedezõ túra
volt. A csapatoknak elrejtett borítékot
kellett megtalálniuk, ez tartalmazta az
instrukciókat. A végállomást a tájház
„bevétele” jelentette, majd a kimerítõ
szellemi és fizikai erõpróba után katonás
rendben menetelve, a cserkészindulót

messze harsogva elindultak a kultúrott-
hon felé, ahol terített asztallal várták
õket. Horváth Béla polgármester, a he-
lyi cserkészcsapat vezetõje köszöntötte a
fiatalokat, megköszönte helytállásukat, a
versengés során tanúsított fegyelmezett
viselkedésüket. Szabó Zsolt református

lelkipásztor rövid igei üzenettel szolgált a
Máté evangéliumából vett igerész alap-
ján. Pitó Lajos római katolikus plébános
szintén a szeretettel végzett kötelesség
fontosságát emelte ki, míg a BICSISZ
vezetõje, Borsi Imre Lóránt a cserké-
szekrõl mint egy nagy családról beszélt.
Délután az iskola udvarán rögtönzött fo-
cibajnokságot rendeztek, amit az
Érsemjén–Margitta közös válogatott
nyert meg. Ökörnyálhúzó késõ délután
lett, mire elérkezett a búcsúzás ideje, az
együtt töltött tartalmas, vidám órák em-
lékei még tovább matattak a fejekben.
Nemcsak testben épült, de lélekben is
gazdagodott kétszáz magyar fiatal.

D. M. E.

Õszi cserkészportya Szalacson
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Grósz Lajos Biharország
fõvárosában, Nagyváradon
született 1832. november
16-án. Apja – a magyar
gyógyászatnak öt nemzedé-
ken keresztül hét orvost adó
dinasztia alapítója –, Grósz
Frigyes már akkor országos
tekintélynek számított. Lajos
mostohabátyja, Grósz Albert
orvosdoktor, a nagyváradi
szemkórház igazgatója 1819.
január 12-én született. A sza-
badságharc idején az al-dunai
táborban mûködött, késõbb
pedig a nagyváradi honvéd-
kórházban. 1842-tõl 1867-ig
Nagyvárad fõorvosa volt. Az
õ fia, Emil, a Budapesti Tudo-
mányegyetem I. számú szem-
klinikájának igazgatójaként a
magyar szemészet egyik leg-
eredményesebb mûvelõje
volt.

„Nem verekedhetett
rosszul”

Lajos, aki 13 esztendõvel
volt fiatalabb Grósz Emil ap-
jánál, már 15 éves korában
maturátust szerzett a híres
premontrei gimnáziumban.
1848-ban a bécsi medikusok
között találjuk, majd a bécsi
barikádokon, a Hyrtl pro-
fesszor vezényelte diákszá-

zadban szolgált alig 16 éve-
sen. Októberben Kossuth hí-
vó szavára már a nagyváradi
27. honvédzászlóalj puska-
port szagolt katonája. Albert
bátyját az ugyancsak nagyvá-
radi születésû Flór Ferenc
doktor, a honvédség egész-
ségügyi osztályának vezetõje
az al-dunai tábor törzsorvo-
sának nevezte ki – így Grósz
Frigyes két fiáért aggódha-
tott a szabadságharc alatt.

Lajos, a vakmerõ gyer-
mekkatona elõbb a csucsai
ütközetben tûnt ki, amikor
hadnaggyá léptették elõ.
Majd a beszterce–borgó-
prundi csata után fõhadnagy
lett, 1849 júniusában pedig
századosként vett részt a ke-
mény erdélyi utóvédharcok-
ban. Bíró Imre írja róla:
„Nem verekedhetett rosszul
ez a Grósz Lajos, ha zsidó lé-
tére kapitányságig vitte a
szabadságharcban. Világos
azonban sötét pontot tett a
lázas és hõs mondatok után,
s Grósz Lajosnak menekül-
nie kellett. Kossuthékkal
együtt Törökországba emig-
rált. Ha fényképen szemügy-
re vesszük fanyûvõ karjait,
gránátos termetét, amikor
64 évesen is a székesfõváros
bandériumának válogatott
lovasai közé sorolták, elkép-

zelhetjük, micsoda fizikuma
lehetett elõbb a szabadság-
harc, majd a hazai közegész-
ségügy eme kivételes harco-
sának, aki a humorral sem
állott hadilábon”.

Tíz nappal a világosi fegy-
verletétel után a mehádiai
hídnál könnyebben megse-
besült, de hûségesen követte
vezérlõ csillagát, Kossuthot
Vidin felé. Török fennható-
ság alatt már nem volt más
választása, Ziah pasa felhívá-
sára a szultán szolgálatába
lépett. A szerbiai Szarajevó-
ban és a szíriai Damaszkusz-
ban szolgált, a gyûlölt cár és
császár ellenében. Tempora
mutantur, az egykori ellen-
ség, a török adott menedé-
ket a bujdosóknak. Állítólag
Lajos csempészte Mazzini le-
veleit Magyarországra, s bár
ezt rábizonyítani nem tud-
ták, fél évig volt fogságban.
Mindössze húszéves, amikor
ilyen „priusszal” amnesztiát
kap a bécsi udvartól.

Az államorvostan
fontosságáról

A nagyváradi Grósz famí-
lia egyre növekvõ tekintélye
révén a rebellis medikus
1852 végén végképp vissza-
térhetett a császárváros híres
egyetemére. 1855 decem-
berében „orvosi, sebésztudo-
ri, szülészeti s szemészmes-
teri oklevelet nyert” – a
nagyváradiak nem csekély
örömére.

Hiába volt azonban min-
den manuális szakmából ok-
levele, ez a herkulesi terme-

tû fiatalember szakított a
családi hagyományokkal, s
nekivágott az elhanyagolt
hazai közegészségügy irdat-
lan rengetegének. Õ volt az,
aki Bihar megye fõorvosa-
ként az 1863-ban újraindult
Magyar Orvosok és Termé-
szetvizsgálók IX. Vándorgyû-
lésén, Pesten Az államor-
vostannak fontosságáról
értekezett. Oly meggyõzõen,
hogy még ugyanezen esz-
tendõben megjelentették az
Orvosi rendõrség címû
könyvét. A könyv tartalma
távolról sem „rendõri”, ha-
nem 220 oldalon a hazai hi-
giéné törvényes tervezete, s
ez képezte az 1876-os XIV.
számú közegészségügyi tör-
vénycikkgyûjtemény alapját.

Nagyváradon 1857-tõl
1868-ig mûködött mint tör-
vényszéki s megyei fõorvos,
mely idõközben tevékeny
részt vett a magyar orvosok
és természetvizsgálók gyûlé-
seiben, így a már említett bu-
dapesti gyûlésen tett indít-
ványt a hazai közegészség-
ügy törvényes szervezésére,
mely a következõ pozsonyi
gyûlésen fogadtatott el. Még
a kiegyezés elõtt részt vett a
politikai mozgalmakban,
azok közé tartozott, kik a
Deák-pártot Bihar megyé-
ben megalakították.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár 

összeállítása

Bem tábornok
kamaszkapitánya (1.)
Csatáry Grósz Lajos fõorvos, egészségpolitikus

Akár egy Jókai-regény hõse is lehetett volna.
A forradalom kitörése miatt félbeszakította bécsi
tanulmányait, végigverekedte a szabadságharcot,
több éves törökországi emigráció, majd fél évi
börtön után szerzett diplomát. Hazatérve elõbb
Várad, majd az ország egyik legtevékenyebb
közegészségügyi szervezõjeként, a hazai
mentõszolgálat egyik alapítójaként szerzett
elévülhetetlen érdemeket.

Jelenet a szabadságharcból.
A vízaknai csata
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Napjainkban a fogyasztói társadal-
makban mindenki arra törekszik,
hogy minél jobban éljen, kevésbé tö-
rõdve olyan értékekkel, mint a család
és a társadalmi szolidaritás. Az önma-
gát érvényesítõ személy nehezen tud-
ja összeegyeztetni életvitelét a család-
ban való léttel. Korunk fiatal generáci-
ója a család és az utódnevelés szem-
pontjából hátrányos helyzetbe került.
A globalizáció és a jelenlegi érvénye-
sülési trendek a közösségben átírták a
családalapításról és a gyermekvállalás-
nál eddig ismert szabályokat. Ennek
kihatása van a magyarság fogyására
is.

A magyarság fogyásának problémá-
ja igen sok szemszögbõl megközelíthe-
tõ, így nemcsak az okok meghatározá-
sában oszlanak meg az álláspontok,
hanem arról is, hogy milyen szerepet
vállal ezen a téren a politika, a kultúra,
a média, illetve a tudomány. Újabban a
politika a mi régiónkban is azt sugallja,
hogy a gyermekvállalás nem magán-,
hanem nemzeti ügy. Hasonló szemlé-
lettel már találkozhattunk a történelem-
ben. 45 évvel ezelõtt Ceauºescu a
nemzetbiztonságra hivatkozva vezette
be azt a rendeletet, amely gyakorlatilag
ellehetetlenítette a családtervezést, és a
„dekrét-generációként” ismert népese-
dési hullámot idézett elõ. A nemzeti
szocialistáknak is volt hasonló megnyil-
vánulásuk, de ezek a példák már a múl-
téi, s reméljük, azok is maradnak, mivel
bebizonyosodott, hogy a kényszer és a
szûk látókörû akarnokok törvényei

nem kedveznek az egészséges társadal-
mi fejlõdésnek.

Felmérésünk célja az volt, hogy
Nagyvárad metropolis-övezetében ké-
pet kapjunk a magyarok családi állapo-
táról, gyermekvállalási terveirõl, illetve
azt néztük, mit gondolnak a különbözõ
generációk arról, hogy aggasztóan
fogy a magyarság a régióban. A vizsgá-
latban 18–75 éves romániai magyar la-
kosok vettek részt.

A család komoly testi-lelki egészség-
védõ tényezõ. Az amerikai National
Institute of Health kimutatta, hogy két
és félszer nagyobb valószínûséggel éri
meg a 65. évét egy házas férfi, mint
egy szingli. A nõk esetében másfélsze-
res védettséget jelent a házasság.

A váradi és környékbeli magyarok
közül a 18–29 év közöttiek 11,6 száza-
léka, a 30–39 év közöttiek 63,2 száza-
léka, a 40–49 éves személyek 88,5
százaléka, az 50–59 évesek 66,7 szá-
zaléka, a 60 év felettiek 86,4 százaléka
él házasságban, míg az 50–59 év kö-
zöttiek 25 százaléka elvált. Ennél a kor-
osztálynál a legmagasabb az elvált sze-
mélyek aránya.

A válaszok alapján ismét kiderül,
hogy a magyarok elméletileg gyermek-
szeretõk, viszont a terv és a vágy ritkán
egyezik. A 18–29 évesek 92,9 százalé-
ka gyermektelen, a 30–39 évesek
47,4 százaléka gyermektelen, holott a
megkérdezettek szerint az a tervezett
gyermeknek a 27. életévben kell meg-
születnie. A 40–59 évesek 91 százalé-
ka gyermeket nevel.

Látva a statisztikai adatokat, igen
szomorú a jelenlegi helyzetünk. A meg-
kérdezettek 96 százaléka szeretne
gyermeket, s az elsõt a 27. év betölté-
se után szeretné vállalni. Egyesek sze-
rint boldognak lenni, gyermekeket vál-
lalni csupán utópia, nem megvalósítha-
tó. A baj az, hogy a már megtervezett,
kívánt gyermekek száma sem biztosítja
a kiegyensúlyozott és kívánatos szapo-
rulatot. A rendszerváltozás utáni gyer-
mekszám-csökkenésben lényeges sze-
repet játszott, hogy a gyermekvállalási
kor jelentõsen kitolódott. A halasztás
azonban nagyon gyakran oda vezet,
hogy a tervezett gyermek egyáltalán
nem születik meg.

A megkérdezettek mondhatni egy-
öntetûen úgy gondolják, hogy a 27.
életév az ideális kor a gyermekvállalás-
ra, de ez nem tévesztendõ össze a há-
zasságkötés évével. Érdekesnek tûnhet,
hogy a 60. életévüket betöltõk úgy vé-
lik, hogy a gyermekvállalásra a 24.
életév betöltése után az ideális.

A megkérdezettek közül mindenki-
nek volt egyéni véleménye a népesség-
fogyás okainak vizsgálatában, s több-
nyire hasonlónak, magától értetõdõnek
tûntek a válaszok. Gazdasági (nehéz
megélhetés, munkanélküliség, csök-
kent jövedelem, kiszámíthatatlan eg-
zisztencia), szociális (karrierizmus, fe-
minista életszemlélet) okokat soroltak.
Más tanulmányokban és vizsgálatok-
ban nem tapasztaltunk utalást arra,
amit a mi esetünkben, ha nem is szig-
nifikáns mértékben, indokként még fel-
merült. Többen talán az asszimilációtól
való félelem miatt említik a vegyes há-
zasságot mint akadályt a gyermekválla-
lásban. Ezt a jelenséget szinte kizárólag
a 40-es, 50-es éveikben járók emelték
ki. Számottevõ okként jelentkezett az
elvándorlás, továbbá olyan tényezõk is,
amelyeken talán könnyebben lehetne
változtatni. Ilyen például az egyházi ta-
nácsadás és támogatás elégtelensége, a
közéleti szereplõk hozzáállása, illetve
példamutatása.

Elvben a magyarok
sok gyermeket szeretnének
Szeptemberben Nagyvárad adott otthont annak a nemzetközi magyar
orvoskonferenciának és egyben a XIX. Orvostovábbképzõnek,
amelynek központi témája a mesterséges megtermékenyítés, ennek
szakmai és erkölcsi vetülete volt. Az apropót az adta, hogy immár
Romániában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza
a mesterséges megtermékenyítést, közismert nevén a lombikbébi-
programot. A konferencián mutatta be SCHECK ZSUZSA
pszichológus tanulmányát a Nagyvárad övezetében élõ magyarok
családi állapotáról, gyermekvállalási terveirõl, illetve a magyarság
fogyásának okainak vizsgálatáról. Az elhangzottak rövidített
változatát közöljük alább.
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KONZULI NAP A HAJDÚVÁ-
ROSBAN A nagyszalontai
Fidem Egyesület szervezésében
Magyarország kolozsvári fõkonzu-
látusa október 27-én, szomba-
ton kihelyezett konzuli napot tart
Nagyszalontán, a Fidem Egyesület
irodájában (Kossuth Lajos utca 16
szám). A fõkonzulátus munkatár-
sai az elõzetesen idõpontot kért
ügyfelektõl honosítási kérelmeket
vesznek át, anyakönyvi kivonato-
kat adnak ki, valamint igénylése-
ket is fogadnak a magyar igazol-
vány pótfüzeteire.

Sokan vagyunk még olya-
nok, akik megértük azokat
az idõket, amikor Romániá-
ban nagyon nehéz volt ma-
gyarnak lenni. Jó, hogy már
generációk vannak, akiknek
nem kellett megélniük azo-
kat a helyzeteket, amikor
nehéz volt magyaros hang-
súllyal románul beszélõnek
lenni – akár a mindennapi
életben vagy a katonai szol-
gálat idején, vagy a szülõ-
helytõl távoli iskolában.

Voltak olyan idõk, és nem
szabad azokat elfelejteni,
mert a tanulságaik még so-
káig aktuálisak lehetnek.

Évtizedekkel ezelõtt nem
hittem volna, hogy romániai
magyarként szabadon láto-
gathatom az anyaország ro-
mániai hivatalos kirendelt-
ségeit. Ki járt harminc évvel
ezelõtt a bukaresti magyar
nagykövetségen? Ki tartha-
tott kapcsolatot a Romániá-
ban akkreditált magyar dip-
lomatákkal?

Hála az Istennek, ezek az
idõk elmúltak, és már van-
nak megfogható jelei a hatá-
ron átnyúló magyar nemzet-
egyesítésnek. Szerencsémre
és nem utolsósorban a jó ba-
rátok (Jakobovits Miklós,  dr.

Földes Béla) kapcsolatai ré-
vén az utóbbi egy hónapban
két alkalommal is részt ve-
hettem a kolozsvári magyar
konzulátus hivatalos rendez-
vényein. Felemelõ érzés tud-
ni és érezni, hogy Erdély szí-
vében Magyarország felség-
területén (a konzulátuson) a
magamfajta egyszerû ma-
gyar ember szabadon megje-
lenhet, az intézmény mun-
katársaival beszélgethet, és
büszkén érezheti, hogy a
fent jelzett események való-
jában értünk vannak.

Számomra és Yvette
unokámnak örök emlék

marad Magdó János fõ-
konzul bemutatkozó foga-
dása, mert az önmegtartás
és az egység jelén túl azt is
érzékelhettem, hogy léte-
zik érdeklõdés és segítõ
szándék irányunkba, a szü-
lõföldjükön maradt ma-
gyarok iránt. Ezt pedig –
gondolom én – mindannyi-
unknál jobban megérti az
a képviselet-vezetõ, aki ép-
pen közülünk való (Magdó
János kolozsvári magyar
fõkonzul erdélyi származá-
sú).

Sauer András Kálmán,
Nagyvárad

OLVASÓI LEVÉL

Még mindig jó magyarnak lenni

Magdó János és Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet

A fõkonzul és munkatársai fogadják a külképviseletre érkezõ látogatókat
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Arany János halálának évfordulóján
méltóságteljes fõhajtással emlékezik
névadójára a nagyszalontai Mûvelõdési
Egyesület. Október 22-én, hétfõn
16 órára a Magyar Házba várják a
gyermekeket egy rendhagyó kézmûves
tevékenységre: 130 mécsest fognak
készíteni. Ehhez a résztvevõk két ki-
sebb befõttes üveget hozzanak maguk-
kal, a többi kellékrõl az egyesület gon-
doskodik. A gyermekek kezében is
nyugodtan fogható, apró mécsesekkel

a kézmûves csapat 17 órára a szobor-
parkba sétál. Itt megajándékozzák a
megemlékezõket egy-egy mécsessel,
hogy minden kézben világítson a láng
ezen a délutánon.

A szoborparkban folytatódik a meg-
emlékezés, ez is rendhagyó módon, de
hogy miképpen, az hadd legyen megle-
petés. Aki kíváncsi, aki szereti az iro-
dalmat, aki tiszteli Arany János mun-
kásságát, az legyen jelen, s megtapasz-
talhatja!

Aranyra emlékezik a szülõváros
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Tóth László együttese sza-
bad fordulóval kezdte a Baj-
nokok Ligája csoportkörét,
mivel elsõ ellenfele, a fehér-
orosz Vityebszk Region visz-
szalépett a sorozatból azok
után, hogy sikerrel vette a
selejtezõt, amelyben a jóval
esélyesebbnek tartott spa-
nyol Sabadell gárdáját elõzte
meg. A második meccsen
hazai medencében mutatko-
zott be a VSK Európa leg-
jobb klubcsapatai között. A
tavalyi negyeddöntõs Szeged
azonban túl kemény diónak
bizonyult a hazaiaknak. A
Tisza-partiak végig vezetve,
magabiztosan verték meg a
váradiakat, akiknek szurko-
lóit nem annyira a vereség
ténye, mint inkább a ked-
vencek gyenge játéka keserí-
tette el.

Gyengébb csapatunk
van?

A román és a magyar vízi-
labda között fennálló különb-
ség nyilvánvaló annak elle-
nére, hogy a nyáron lezajlott
londoni olimpián a román
csapat kis híján meglepetést
okozott a címvédõ, ám jóval
tudása alatt szereplõ magyar
csapat ellen. Ha a szegedi és

a váradi csapat játékoskere-
tét nézzük, akkor is reálisnak
tûnik a magyarok fölénye,
de ne feledjük el, hogy a
VSK-nál is van jó néhány vá-
logatott játékos. Ezért is volt
nehéz elfogadni, hogy a
váradiak egyetlen percig
sem tudták megszorongatni
ellenfelüket.

Az sem titok, hogy a je-
lenlegi VSK játékereje jóval
gyengébb, mint azé a csapa-
té, amely három évvel ez-
elõtt a LEN-kupa legjobb
nyolc csapata közé jutott.
Abból a csapatból öt alap-
ember, Negrean, Georges-
cu, Kincses, Monostori és
Barát távozott, meggyengít-
ve a támadójátékot, s hiába
erõsödött a védelem a két
román válogatott védõ (Ghi-
ban és Buºilã) érkezésével, a

csapat gyengébben szerepelt
a nemzetközi porondon.

Bravúr lesz
a továbbjutás

Közvetlenül a sorsolás után
bizakodóan nyilatkoztak a
VSK vezetõi, akik úgy vélték,
nem okozhat gondot a to-
vábbjutás, hiszen a fehérorosz
és a török csapat ellen boríté-
kolható volt a gyõzelem, míg
a németekkel ki-ki meccset
játszott volna a VSK (három
évvel ezelõtt a LEN-kupa ne-
gyeddöntõjében állta útját a
VSK-nak a berlini együttes). A
Szeged és a Partizán ellen az
esélytelen nyugalmával játsz-
hatott volna a váradi együttes,
amely akár a csoport harma-
dik helyét is megcélozhatta
volna. Legalábbis az elõzetes
számítások szerint. Csakhogy
a török bajnokcsapat bravú-
ros döntetlennel kezdett a BL-
ben éppen Belgrádban, s ez
az eredmény, na meg az a
tény, hogy az isztambuliaknál
szerb és horvát válogatottak

játszanak, igencsak felborítot-
ta az úgynevezett papírfor-
mát. Jelenleg már az is siker
lenne a VSK-nak, ha elcsípné
a negyedik helyet, ezzel pedig
– a román férfi vízilabda törté-
netében elõször – bekerülne a
Bajnokok Ligája egyenes ki-
eséses szakaszába.

Ki-ki meccsek
döntenek

A következõ fordulóban,
október 20-án, szombaton
Belgrádban játszik majd a
VSK, amelynek bravúrra lesz
szüksége ahhoz, hogy elke-
rülje a vereséget. Az elsõ ki-
ki meccset november 14-én
a Ioan Alexandrescu Uszodá-
ban játssza a gárda, amely a
török Galatasaray csapatát
látja vendégül (a visszavágót
2013. január 9-én rendezik).
Ez lesz az a találkozó, amely
után állást lehet majd foglalni
a váradi együttes továbbjutá-
si esélyérõl.

A továbbiakban a Berlini
Spandauval (november 28-
án otthon, december 19-én
idegenben), a Belgrádi Parti-
zánnal (2013. január 23-án
otthon) és a Szegedi A-Híd
csapatával (2013. február 6-
án idegenben) játszik még a
bajnokcsapat. Hogy sikerül-e
a hõn áhított továbbjutás, az
majd a csoportkör végén de-
rül ki. Egy azonban biztos:
addig is színvonalas vízilabda-
meccseket láthat a váradi kö-
zönség

Hajdu Attila

KARATEVERSENY NAGYSZA-
LONTÁN A Shotokan Karate
Sportklub, a Reavan Trans Kft. és a
nagyszalontai Polgármesteri Hivatal

szeretettel meghív minden sportked-
velõt a Kuranai Karate Open Cup
2012 (a Pepe’s Karate Open Cup
emlékverseny utódja) elnevezésû

nyílt karateversenyre, amelyet októ-
ber 20-án rendeznek meg a hajdúvá-
rosi Nicolae Talpoº Sportcsarnok-
ban.

Vízilabda BL-csaták Váradon
Éveken át a vízilabda Bajnokok Ligájának
csoportkörébe kerülésrõl álmodozott a hazai
bajnokcsapat, a Nagyváradi VSK-Digi. Most, amikor
ez sikerült (igaz, nem kellett selejtezõt játszania),
s a hatszoros aranyérmes együttes felkerült
a legrangosabb európai kupasorozat fõtáblájára,
sokan úgy vélik, túl nagy kalap a váradiaknak a BL.

A hatszoros országos bajnok VSK magasabb osztályba lépett
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Jókai Mór megállapítása található a
rejtvényben a vízsz. 1., függ. 21.
és 28. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Kezd érteni vala-
mit (biz.). 14. Ókori császárok fejdísze.
15. Portugál tengerész és felfedezõ
(1450–1500). 16. Jellegzetes illat és
zamat. 18. Német testvérek, nyelvé-
szek, irodalomtörténészek, meseírók.
20. Trenírozni kezd! 21. Tagadás.
22. …-ce – kínai filozófus, a taoizmus
megalapítója. 24. Állami bevétel. 26.
E, e, e. 27. Sereg. 29. Három – szláv
nyelvekben. 30. Szintén. 31. Száj –
tréfásan. 34. Szállít. 36. Részben be-
pakol! 38. Kis idõvel ezelõtt. 39. Kes-
keny deszkahíd. 40. Végzet. 42. Apá-
val kapcsolatos. 44. A tallium és az er-
bium vegyjele. 45. Vendéglátó-ipari
egység. 46. Elõtag, hátrafelé mozgást
jelöl. 48. Utol… - behozza a lemara-
dást. 49. Fogyasztotta. 50. Forgás.

52. A lantán vegyjele. 53. Csapadék.
55. Író betûi. 56. Irodalmi és mûvé-
szeti folyóirat volt 1916–1925 között.
58. Vinni képes. 60. Luxemburg,
Kambodzsa és a Vatikán gépkocsijele.
61. Aga betûi. 62. Cocker angol éne-
kes, dalszerzõ személyneve. 64. Elekt-
roncsõ. 67. Finn építész, iparmûvész
(AALTO). 69. Kossuth-díjas festõ (Jó-
zsef, 1883–1951). 71. Sokba kerül.
73. Iskolába felvesz.

FÜGGÕLEGES: 1. Szabó István film-
je (1966). 2. … Ferkó – Móricz Zsig-
mond regénye (1913). 3. Körülhatárolt
forma. 4. Plazmában van! 5. Szám-
jegy. 6. Rovarevõ énekesmadár. 7. A
deutérium és az argon vegyjele. 8. Vé-
delem alatt tart. 9. Vissza: növény ter-
mése. 10. Részben fed! 11. Elõtag,
kõvel, kõzettel való kapcsolatra utal.
12. Végtag. 17. 3438 m magas csúcs
Etiópiában (ALAGI). 19. Erõsen csíp.

23. Rövid, csattanós történet. 25. Fel-
kapott szokás. 27. Feltételes kötõszó.
29. Növényi egyed. 30. Isli fánk. 31.
Férfi szerzetes. 32. …hoz – megalkot.
33. … Department – az USA külügy-
minisztériuma. 35. Kossuth-díjas zon-
gorista, zenekar-alapító (Lajos,
1942–2007). 37. Költõ (rég.) – ék. h.
41. Gyûjtögeti. 43. Kisegítõ tisztviselõ.
47. Rakéták orr-részének görbéje. 50.
A kripton vegyjele. 51. Kis folyóvíz.
54. Város Pest megyében. 56. Dae-
woo autómodell. 57. Népgyûlés – a
görögöknél. 58. Alban … – osztrák ze-
neszerzõ (1885–1935). 59. … a bor –
Móricz regénye (1931). 60. Olasz tó.
61. Cseh festõ és grafikus (Mikolas,
1852–1913). 63. Amerikai mûhold-
család. 65. Mesterséges nemzetközi
nyelv. 66. Szarvasféle. 68. … Kobo –
japán író (1924–1993). 70. Azonos
betûk. 72. Római súlyegység.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
Bankrablás után kiderül, hogy

kétmillió forint hiányzik a kasszá-
ból.

– Írják azt, hogy a rabló ötmilli-
ót vitt el! – mondja a bankfiók
igazgatója az újságíróknak. – Így
legalább jól ellátja majd a felesége
a baját, hogy csak kétmilliót tett le
otthon az asztalra!

☺

– Anyu, adj egy százast! – kéri
Móricka édesanyját.

– Minek, kicsim?
– A sarkon áll egy bácsi, neki

kellene.
– Látod, Móricka, ez szép tõ-

led. Biztos koldulásból él a sze-
gény öreg.

– Hát nem éppen. Fagylaltot
árul.

Bûnbeesés

Elõzõ heti rejtvényünk (Gyerek-
száj) helyes megfejtése: „A nagyi
azért olyan kövér, mert tele van
szeretettel.”
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A felkelõk a szovjet csapatok kivonását,
szabad választásokat, többpártrendszert, a
sztálinizmussal való szakítást, a cenzúra el-
törlését, a politikai foglyok szabadon bo-
csátását és a mezõgazdaság megreformá-
lását követelték. A lengyel szolidarítási
tüntetésnek indult megmozduláson a diá-
kokhoz felfegyverzett munkások is csatla-
koztak. Ledöntötték a Sztálin-szobrot,
megostromolták a rádió székházát, amire
az államvédelmi rendõrség tüzet nyitott a
felkelõkre. Nagy Imre miniszterelnök ok-
tóber 24-én a népfelkelõket felszólította a
harc beszüntetésére, és közölte, hogy a
Szovjetunió kész visszavonni csapatait.
November 1-jén bejelentette az ENSZ-
nek Magyarország semlegességét és kilé-
pését a Varsói Szerzõdésbõl, s ezek elis-
merését kérte a nagyhatalmaktól. Ugyan-

ezen a napon Ká-
dár János fõtitkár
az MSZMP meg-
alakulását jelentette
be, és a szocialista társadalmi rend meg-
óvására szólított fel. November 4-én a Bu-
dapestre bevonuló szovjet csapatok lever-
ték a népfelkelést, amely a kommunista
párt hatalma és a Szovjetunió ellen irá-
nyult. Apró Antal, Kádár János, Kossa Ist-
ván és Münnich Ferenc nyilatkozatot bo-
csátott ki, amely szerint november 1-jén
megszüntették kapcsolataikat Nagy Imre
csoportjával, valamint bejelentették a For-
radalmi Munkás–Paraszt Kormány meg-
alakítását Szolnokon. Nagy Imre utolsó
rádióbeszédében segítséget kért az ENSZ-
tõl, majd társaival a jugoszláv nagykövet-
ségen keresett menedéket.

DVD-ajánló

Sammy nagy kalandja
2.

Sammy és Ray kérgesteknõsök
és örök barátok, akik gondtalanul
lubickolnak egy atoll környékén,
és felkészítik az ifjakat, például
Rickyt és Ellát, hogy õk is boldo-
gulhassanak a tengerben. Egy nap
azonban felbukkan egy orvvadász,
aki foglyul ejti és elszállítja a tek-
nõsöket, hogy aztán betuszkolja
õket Dubaj egyik látványos vízi
showjába. A hely kisfõnökeként
ismert Nagy D, a csikóhal mene-
külést tervez, és a két teknõcnek is
feladatot akar osztani ebben.

Idõjárás
Csökkenni fog a nap-

pali és az éjszakai hõ-
mérséklet egyaránt a kö-
vetkezõ napokban. Ned-
ves légtömegekkel hidegfront ér-
kezik fölénk, bár egyelõre napsü-
tés is várható mindennap. A leg-
magasabb hõmérséklet rövid idõn
belül nappal 13 Celsius-fokról 8
Celsius-fokra, éjszaka pedig 5 Cel-
sius-fokról fagypontra fog süllyed-
ni. Némi enyhülés szerdától kezdve
érkezik a térségbe, akár 17 fokig is
felkúszhat a hõmérõ higanyszála,
de ezzel együtt eltûnik a napsütés.
Igazi õszi idõ fogja jellemezni októ-
ber még hátralévõ napjait.

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.
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Elõfizetési díjak: 1 évre 50 lej, hat hónapra 30 lej, negyedévre 15 lej. Készült az Inform Média Kft. debreceni nyomdájában. ISSN 2066-4166

Október 21., vasárnap
Orsolya – latin eredetû,
az Ursula névbõl szárma-
zik, jelentése: kis medve.
Másik magyarázat szerint
ófelnémet, latin eredetû
név, jelentése: ló, paripa.

Október 22., hétfõ
Elõd – magyar eredetû,
az elõ szó -d kicsinyítõ
képzõs származéka, e
szó jelentése: elsõ, elöl
levõ, illetve elsõ rész,
kezdet. A név jelentése:
elsõszülött, õs.

Október 23., kedd
Gyöngyi – a régi ma-

gyar gyöngy szóból szár-
mazik. Lehet a Gyöngy-
vér becézése is, amely
Arany János névalkotása
(Buda halála). A költõ
magyarázata szerint a je-
lentése: gyöngytestvér.

Október 24., szerda
Salamon – héber erede-
tû bibliai név, jelentése:
békés, szelíd.

Október 25., csütörtök
Blanka – középlatin,
spanyol eredetû név, je-
lentése: fényes, ragyogó,
tiszta. Más magyarázat
szerint germán eredetû

név lati-
nosított
formája,
j e l e n t é s e
ugyanaz.
Bianka – a Blanka név
olasz formájából szárma-
zik, jelentése: fehér.

Október 26., péntek
Dömötör – magyar ere-
detû név, a Demeter
alakváltozata.

Október 27., szombat
Szabina – latin eredetû,
a Szabin férfinév nõi pár-
ja. Jelentése: a szabin
néphez tartozó.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1956. október 23-án forradalom tört ki
Magyarországon



16 Szélrózsa Biharország / 2012. október 19.

Hozzávalók 3-4 fõre: 1 padlizsán,
5 kápia paprika, 2 paradicsom, 4 ge-
rezd fokhagyma, 1 fej vöröshagyma.

Elkészítés: A zöldségeket megmos-
suk, a hagymát meghámozzuk, a padli-
zsánt jól megszurkáljuk. Beteszünk
mindent egy tepsibe, majd 170 fokon
elkezdjük sütni. Idõnként átforgatjuk,
mert könnyen odakaphatnak. Amint
átsült, a paprikát, a paradicsomot és a
hagymát kivesszük, a padlizsánt még
nagyjából 15 percig sütjük. Hagyjuk ki-
hûlni a zöldségeket, majd a paprikák
csumáját levágjuk, a paradicsom, a
paprikák és a padlizsán héját lehúzzuk.
A kész sült zöldségeket felkockázzuk,
majd külön-külön összeturmixoljuk, a
hagymát kicsit durvábbra hagyjuk. Az

egészet összekeverjük, ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk, tehetünk bele kevés
rozmaringot és olívaolajat is. Császár-
szalonnával is dúsíthatjuk: a kisütött
szeleteket felaprítjuk, és ugyanúgy az
összeturmixolt mártáshoz adjuk. Kicsit
füstös ízt kölcsönöz neki.

A borágófélék családjába tartozó
gyógynövény más elnevezései:
forrasztófû, sarkosfû,
összeplántálófû, nadálygyökér,
madárgyökér vagy feketegyökér.

A nedves helyeket kedveli, réteken
vizes gödrökben gyakran elõfordul.
Egész nyáron virágzik. A gyökerét ta-
vasszal vagy õsszel, leveleit virágzáskor
kell gyûjteni, és körültekintõen száríta-
ni. Levele hatóanyagainak listája terje-
delmes, A-, C-, és B12-vitamint, kalci-
umot, káliumot, foszfort is tartalmaz.
Csersavtartalma miatt rákkeltõ és
-megelõzõ tulajdonsággal is bír.

Friss vagy szárított levelét borogatás-
ként, ülõfürdõhöz, gyökerét szintén
mind frissen, mind szárítva és porrá
õrölve is használják borogatásnak, de
tinktúra, esszencia vagy kenõcs is ké-
szülhet belõle. Belsõleg (pl. teaként)
nem ajánlott, mert a májra ártalmas,
ezért terhesség alatt külsõ alkalmazása
is ellenjavalt. A borogatás nyílt sebre
nem használható. Gyógyítja ellenben a

fekélyeket, az égési sérüléseket, a duz-
zanatokat, vérömlenyeket, a zúzódást,
ficamot, rándulást és a törött csonto-
kat. Hatásos szer még a reuma, ízületi
gyulladás, megerõltetés, csontfájdal-
mak, sebek, bénult végtagok fájdalmai-
nak enyhítésére, de tüdõbetegségek
kezelésére is. A levél forrázata fürdõbe,
arclemosóba téve bõrlágyító hatású.

A jövõ héten a fodormentát mutat-
juk be.

KOS: Nagyon népszerû lett, olyan
szeretettel beszélnek önrõl, és örül-

nek önnek, mint régen, és talán egy baráti
kapcsolat is kezd helyreállni. Azért ne bízza
el magát.

BIKA: A felettese rengeteg terhet
rak önre, hiszen önben bízik, jó mun-

kaerõnek tartja. Jó lenne, ha nem ingatná
meg ebben a hitében, hanem tenné, amit
kell.

IKREK: Ingatlanügyben akár alkud-
hat is, és végre pontot tehet a dolog

végére. A szerelemben érzi, hogy tényleg
egymásnak szánta önöket a sors.

RÁK: Vétek lenne nemet mondani
egy váratlanul érkezõ munkaajánlat-

ra. Az egészségére vigyázzon jobban, mert
ezen a héten egy vírus ágynak döntheti.

ORSZLÁN: Sikerül megállapodnia
a héten egy olyan munkáról, amely

pénzt hoz és egyéb elõnyökkel is jár. Arra
ügyeljen, hogy a megbízással minden rend-
ben legyen.

SZÛZ: Anyagi gondok miatt nem
alakul minden úgy, ahogy tervezte. A

felettese többet várt öntõl, de mivel elma-
radt a tervezett teljesítmény, feszültség ala-
kulhat ki.

MÉRLEG: Megünnepelhetné, hogy
a dolgai jól alakulnak, akár el is utaz-

hat. De jobb lenne, ha beiratkozna egy tan-
folyamra, mert ennek késõbb hasznát veszi.

SKORPIÓ: Munkahelyén elismerik.
Érdekes híreket hall egy rokonról, és

egy régi szerelmi viszony kezd barátivá szelí-
dülni.

NYILAS: Végre-valahára megkapja
azt a pénzt, ami jár önnek. Ha van

munkája, de vállalna mellé egy másikat, ak-
kor csak bátran, mert most minden lehetsé-
ges.

BAK: A héten végsõ elhatározásra
jut, hogy mibõl szeretne megélni. Eh-

hez baráti segítségre lesz szüksége, amit
már megígértek, és talán ezen a héten be is
váltják.

VÍZÖNTÕ: Munkahelyének vannak
ugyan hátrányai, de vannak elõnyei is,

és ezeket most kezdi felfedezni, mert valószí-
nûleg sokkal szabadabb, mint korábban.

HALAK: Megtörténhet, hogy bol-
dog-boldogtalan az ön segítségét kéri

ezen a héten, de ezt kisség nehezen tudja
kezelni, hiszen legszívesebben elbújna a vi-
lág elõl.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (46.)
A fekete nadálytõ (Symphytum officinale)

Ínyenceknek 

Sültpaprikakrém (ajvár)
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