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Lovakat nyergeltek,
huszárokat okosítottak
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Elõtérben a kistérségi
identitás – Interjú
a Körösök Vízügyi
Igazgatóságát vezetõ Pásztor
Sándorral, az RMDSZ
megyei tanácselnök-
jelöltjével 4–5.
Folytatódhat a város-
fejlesztés – Beszélgetés
Pocsaly Zoltán margittai
alpolgár
mesterrel 6–7.
Nagyvárad jeles szülötte,
a hadi medicina úttörõje
(1) – Dr. Flór Ferencrõl,
a magyar orvostudomány
kiemelkedõ alakjáról
Szilágyi Aladár 
összeállítása 10.

Évszázadokat összekötõ jelké-
pes helyszínen, a nagyváradi
várban, annak is az RMDSZ
kezdeményezésére a Csonka-
bástyában megépült várszínhá-
zában tartotta kampánynyitó
rendezvényét a Szövetség Bihar
megyei szervezete. A felszólalók
mindegyike – Kiss Sándor me-
gyei, Biró Rozália nagyváradi el-
nök, Pásztor Sándor megyei ta-
nácselnökjelölt, Cseke Attila
váradi polgármesterjelölt és
Szabó Ödön megyei ügyvezetõ
elnök – hangsúlyozta a helyszín
jelentõségét, amely egyben bi-
zonyíték is arra, hogy az
RMDSZ valóra váltja ígéreteit.

A mandátumuk végéhez kö-
zeledõ önkormányzati elöljárók
szilárd meggyõzõdéssel ajánlot-
ták a jelölteket támogatásra, ed-

digi munkájuk során elért ered-
ményeiket hangsúlyozva. Ma-
guk a jelöltek pedig azt szögez-
ték le, hogy valós esélyük van a
gyõzelemre, mivel közigazgatási
terveiken túlmutató, átfogó fej-
lesztési stratégiát is kínálnak a
választópolgároknak. A stratégia
pedig arra irányul, hogy Bihart
és megyeszékhelyét regionális
központtá emeljék gazdasági,

oktatási, egészségügyi, idegen-
forgalmi, kulturális és sport té-
ren egyaránt. Különösen jelen-
tõs, hogy az egyfordulós válasz-
tási rendszerben egyetlen na-
pon, urnanyitástól urnazárásig
eldõl, ki kapja a legtöbb voksot,
ki lesz az elöljáró a következõ
négy évben. Ezt kell tudatosítani
és a kishitûséget félretéve a sza-
vazáson való részvételre buzdíta-

ni a választókat, hangoztatták a
szónokok a várszínház amfiteát-
rumát megtöltõ hallgatóságnak.

A beszédek között Meleg Vil-
mos színmûvész szavalatai és a
Szigligeti színház Nagyvárad
Táncegyüttesének fellépései tet-
ték ünnepélyesebbé a hangula-
tot. Végül egyenként színpadra
szólították a „csatába induló-
kat”: a fent említettek mellett a
megyei és váradi tanácsosjelöl-
teket, továbbá 31 vidéki polgár-
mesterjelöltet, akik mindannyi-
an egy-egy puzzle-darab hozzá-
adásával rakták ki a színpadi
táblán a szövetség emblémáját
és közös jelmondatát, „Együtt
nyerünk”. Zárásként együtt
énekelték el a jelenlévõk a ma-
gyar himnuszt.

M. Zs.

8.

A várban állt „hadrendbe” az RMDSZ csapata

Számos vidéki szervezet küldöttsé-
ge is jelen volt a kampánynyitón

Kis részletekbõl kerekedett ki az
egész, egyénekbõl állt össze a csapat
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Hivatalosan is felgördült a
függöny a helyhatósági válasz-
tási kampány színterén, elõzõ-
leg azonban még jelentõs sze-
replõcseréknek lehettünk ta-
núi. A szétforgácsolódó De-
mokrata–Liberális Párt annyi
„játszó személyt” vesztett a
törvényhozásban, hogy kény-
telen volt lelépni a színrõl, és
az ellenzék vette át a kor-
mányrudat. A közlekedési esz-
közökre áttérve, a kormány-
párt süllyedõ hajójáról szinte
az utolsó pillanatban lépett át
az ellenzéki katamaránra, an-
nak is a piros felére Petru Filip
szenátusi alelnök, volt váradi
polgármester és európai par-
lamenti képviselõ, a D–LP Bi-
har megyei szervezetének ko-
rábbi elnöke, aki jó ideje egy-
re kevesebbet mutatkozott itt-
hon, s úgy hírlik, Bukarestben
keres magának önkormányza-
ti posztot.

Távozását minden esetre
fájlalták az itthon maradt exp-
párttársai, sem árulónak sem
opportunistának nem nevez-
ték. Maguk is „fejetlenek” kis-
sé, ezért sem örülhetnek fel-
hõtlenül új „szerzeményük-
nek”, Radu Þîrle volt megyei
tanácsi elnöknek, aki a trend-
del ellentétben a hatalomba
jutott Nemzeti Liberális Párt-
ból állt át (vissza) a demokra-
tákhoz. Érkezésével viszont

ªtefan Seremi parlamenti
képviselõ érezte úgy, hogy ne-
ki sürgõsen távolodni kell a
narancssárga alakulattól; egy-
elõre a megyei elnökségtõl
vált meg. A szabadelvûek nem
búsultak Þîrle távozása miatt,
sõt, de nem is örültek Filip ér-
kezésének szövetségesükhöz,
a Szociáldemokrata Pártba.
Nehezen tudnák megmagya-
rázni ugyanis szimpatizánsaik-
nak, hogy most hirtelen meg-
szerették azt, akinek (és alaku-
latának, párttársainak) szinte
minden megmozdulását kriti-
zálták vagy egy évtizeden át.

Még nehezebb lenyelniük
ezt a békát a szocdemeknek,
de a megyei politikai morgoló-
dás ritkán hallatszik Bukares-
tig. Most is így van ez, amikor
pedig az SZDP megyei elnö-
ke, a Szociál–Liberális Párt-
szövetség Bihar megyei társel-
nöke, Ioan Mang szenátor mi-
niszteri székben landolt. Több-

szöri próbálkozás után osztot-
ta ki rá Victor Ponta kor-
mányfõ a tanügyi tárcát, hi-
szen nála ádázabb kritikusa
nem akadt a törvényhozásban
a Boc-kormány tagjának, az új
tanügyi törvény számos bi-
csaklása miatt elhíresült Da-
niel Funeriunak. Nem is meg-
lepõ, hogy éppen Boc egyik
közeli munkatársa „fedezte
fel” a Mang beiktatását követõ
napon, hogy utóbbi állítólag
plagizált egy tudományos pub-
likációjában. A cáfolatok köz-
ben az újdonsült miniszternek
azért arra még volt ideje, hogy
visszavonassa a fellebbezést a
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem ma-
gyar önálló karának létrehozá-
sát elutasító bírósági végzés el-

len. Közben pártja Biharban a
magyarok voksaiért is kampá-
nyol, sõt nem egy magyar ön-
kormányzati jelöltet is indít…

A tét a kormányra jutott
pártszövetség számára a hata-
lom megszilárdítása a helyha-
tósági választásokon való mi-
nél jobb szerepléssel, és ehhez
a procedúra lebonyolításáért
felelõs kormánybiztosokat
már le is cserélte. Biharban le-
köszönt Gavrilã Ghilea, aki
visszatér a D–LP-be, helyére a
szocdem Claudiu Pop volt al-
prefektus, képviselõ, a váradi
Vízmûvek kereskedelmi igaz-
gatója kerül, helyettese pedig
a tavaly augusztusban ugyan-
errõl a posztról leváltott Cris-
tian Bitea lett.

Máté Zsófia

Másfélszáz lapszám után
sajátos kísérletbe kezd a Bi-
harország szerkesztõsége, hi-
szen amellett, hogy elõfize-
tõink továbbra is kapják a la-
pot, egy idõre a Bihari Napló
pénteki számának mellékle-
teként igyekszünk eljutni a
szélesebb olvasóközönség-
hez, mint a legnagyobb pél-
dányszámban megjelenõ ro-
mániai magyar hetilap. Kö-

szöntjük hát ezúton is hûsé-
ges elõfizetõink mellett új ol-
vasóinkat, akik most elõször
vették a kezükbe a Bihar-
országot.

Nyilván ez a változás azzal
is jár, hogy a lap szerkezete
illeszkedik a napilapi kör-
nyezethez, egy-egy tematika
köré csoportosítható anya-
gokat kínálva az olvasónak.
Szeretnénk, ha azokon a te-

lepüléseken is megismerked-
nének e hetilappal, ahová
eddig nem sikerült eljut-
nunk, ami azt is jelenti, hogy
bõvül ez által lehetséges te-
matikáink köre is.

A Biharország ez idõ alatt
is igyekszik minél több mû-
fajban minél többféle élet-
helyzetet, minél többféle té-
mát feldolgozni olvasói szá-
mára, e témák között to-

vábbra is a legfontosabbnak
az embert tekintve, minden-
napjaink hõseit, Biharország
lakosait. Akikrõl s akiknek
szól ez a lap.

Kérjük, hogy észrevétele-
ikkel, ötleteikkel segítsék
munkánkat, hogy ezt a mé-
diakísérletet nevezhessük
majd sikeresnek, eredmé-
nyesnek.

A szerk.

Biharország, széles körben

Szerepcserék menet közben

Mang (középen) legutóbb idén januárban látta vendégül Váradon a kormány-
fõvé lett szocdem pártelnököt és exminiszterekbõl álló kíséretét

A demokraták megfogyatkoztak



Hivatalosan nem testvértelepülések
ugyan, de testvéri a kapcsolat Hegyköz-
csatár község és a magyarországi Derecs-
ke városa között. Együttmûködésük újabb
állomásaként közös európai uniós projek-
tet indítanak a diákok környezettudatos
nevelésére. A részletekrõl Nagyváradon
tájékoztatta a sajtót Vitályos Barna csa-
tári és Bakó István derecskei polgármes-
ter.

Csak az védheti meg a természetet, aki
ismeri azt 2012 – ez a címe és a lényeget
összefoglaló jelmondata a projektnek,
amelynek keretében a két település iskolá-
inak mintegy száz, 9–15 év közötti tanuló-
ja táborozhat 5-5 napig a két térségben
két-két turnusban. Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap 98 százalékban támogatja
a magyar partner által vezetett, 100 ezer
euró értékû projektet. A pénzbõl a Termé-

szetbúvár táborok lebonyolításához szük-
séges eszközöket (távcsövek, fényképezõ-
gépek, mikroszkópok) szerzik be, amelyek
késõbb az iskolák tanfelszerelését gazda-
gítják, a kistérségek természeti értékeit be-

mutató kétnyelvû munkatankönyvet adnak
ki, és két honlapot indítanak.

Derecskén július 2–6. és 9–13. között,
Csatárban pedig 16–20., illetve 23–27. kö-
zött fogadják a természetbúvár gyerekeket
és kísérõiket. A foglalkozásokról Lógósné
Nagy Ilona derecskei biológiatanár, a pro-
jekt szakmai koordinátora és hegyközcsatá-
ri kolléganõje, Somogyi Gabriella szólt.
A magyarországi helyszínen terepgyakorla-
tokat, kerékpártúrákat, vizes és erdõs élõ-
helyek élõvilágának megfigyelését lehet ki-
emelni, a Bihar megyei vendéglátók pedig
a Hegyközön kívül kirándulást szerveznek a
résztvevõknek Nagyváradra, a Félixfürdõre
és a tordai sóbányába is. A cél a Sárrét és
Hegyköz természeti értékeinek megismer-
tetése a gyerekekkel, a környezettudatos
életmódra nevelés.

Máté Zsófia
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Természetvédelemre oktatnak

Adófelajánlási
határidõ

Május 25-éig vallhatják be Romániában
vagy külföldön szerzett jövedelmüket, és
rendelkezhetnek adójuk 2 százalékról az
adófizetõk. Az adóhatóság honlapjáról
(www.anaf.ro) is letölthetõ 230-as forma-
nyomtatvány segítségével a jövedelemadó
2 százalékát ajánlhatják fel civil szervezetek,
politikai pártok, egyházak, tulajdonostársu-
lások stb. számára. Fontos megjegyezni,
hogy az adó 2 százalékát mindenki felajánl-
hatja az általa választott szervezet számára,
nem csupán azok, akiknek jövedelembeval-
lást kell tenniük. A fel nem ajánlott össze-
gek az államkasszát gyarapítják majd.

A 200-as nyomtatványt kell benyújtani
azoknak, akik szabad foglalkozásból, szer-
zõi jogokból, használati jogok átadásából
stb, származó jövedelemre tettek szert, a
201-es nyomtatvány segítségével a külföld-
ön szerzett jövedelmeket kell bevallaniuk az
adófizetõknek.

Bõvebb tájékoztatást az igazgatóság
nagyváradi, Ghillányi (ma Cantemir) utca
2/B szám alatti székhelyén a 303-as irodá-
ban és a 0259/433-056-os telefonszámon
kérhetnek. Az adóbevallás benyújtásának
elmulasztását 50 és 500 lej közötti bírsággal
büntetik.

F. N. L.

Bakó István és Vitályos Barna

Mûvészpalánták jelentkezzenek!
Több mint tíz év után indulhat újra

magyar V. és IX. osztály a nagyváradi
Mûvészeti Középiskolában – jelentette
be a közelmúltban Biró Rozália alpol-
gármester. A minisztériumi jóváhagyás
esedékes, már csak egyetlen akadály
állhat fenn? Ha nincs elég jelentkezõ,
ami kisebbségû tannyelvû oktatásról lé-
vén szó, 15 fõt jelent. Hogy ne legyen
hiábavaló az engedélyeztetés fáradsá-
ga, a tisztségviselõ arra buzdítja az ér-
deklõdõket, hogy mihamarabb juttas-
sák el a jelentkezési iratcsomót az
RMDSZ megyei titkárságára (Sas-palo-
ta), így az iskolában még véletlenül

sem veszhet el a dosszié, vagy nem
utasíthatják el a szülõket azzal, hogy
nem érdemes próbálkozni.

Az iratcsomóban legyen egy kézzel
írott szülõi jelentkezési kérvény, sze-
mélyi igazolvány másolata, a gyerek
anyakönyvi kivonatának másolata, iga-
zolás a IV. osztály elvégzésérõl az isko-
lától és az elérhetõség (telefonszám,
cím). Szeptember elején képességfel-
mérõ lesz a mûvészei iskolában, ennek
pontos idejérõl is az RMDSZ értesíti
majd az érdekelteket. A IX-be jelentke-
zõk képességvizsgája május 31-én és
június 1-jén lesz, ezért õk is igyekezze-
nek jelentkezni. Õk a VIII. osztály el-
végzésekor kapott jelentkezési lapot vi-
gyék a mûvészetibe, de a biztonság
kedvéért egy másolatot adjanak le az
RMDSZ megyei titkárságára. További
részletekrõl Wagner Izabellánál érdek-
lõdhetnek a 0259/430-753-as tele-
fonszámon.

Az alpolgármester kiemelte, hogy vi-
dékiek számára a Szövetség segít bent-
lakást szerezni, illetve hogy az érdeklõ-
dõk egy késõbbi nyílt napon megismer-
kedhetnek tanintézet jövendõ magyar
osztályainak pedagógusaival.

(-fIa)
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– Nagyváradi önkormány-
zati képviselõként az elmúlt
két mandátumban mit tar-
tott prioritásnak?

– Nem hiába a jelmonda-
tom „Építjük Bihart!”. A helyi
tanács urbanisztikai bizottsá-
gában városépítészet, zöld-
övezet foglalkoztatott, és szak-
mámból adódóan az utóbbi
két évben a leglátványosabb
eredmény a Körös-part belvá-
rosi szakaszának rendezése.
Ehhez tartozik a Kis-Körös, az
Adona-patak mederrendezé-
se, befedése, és nagyon jól
haladunk a határ irányába a
Sebes-Körös partjának rende-
zésével is. A megyében is vol-
tak olyan reprezentatív, nagy
munkák, amiket vezetésem
alatt a Vízügynek sikerült befe-

jeznie, ilyen a berettyószéplaki
víztározó, amelynek a határon
túl is rendkívüli a jelentõsége,
illetve a gyantai árvízi szükség-
tározó megépítése is.

– Városi tanácsi tisztség
helyett most miért indul a
megyei önkormányzati elnö-
ki megmérettetésen?

– Nyilvánvalóan az ember
egy életpályán lép elõre. Nagy
megtiszteltetés számomra,
hogy megfeleltem azoknak az
elvárásoknak, amiket a ta-
nácselnökjelölttel szemben tá-
masztotta a megye magyarsá-
ga. Remélem, ezt bizonyíta-
nom is sikerül majd. Jó lenne
Bihart újból az élre vinni, ahol
a helye van. Megyénk orszá-
gos szinten az ötödik-hatodik
megye mind lakosság, mind

terület szempontjából, és eh-
hez méltó súlya kell hogy le-
gyen. Jelen pillanatban a
rangsor második felében kul-
logunk akár a fizetések, akár a
pénzvisszaosztás terén, nem
figyel kellõképpen az ország
miránk. Ezen kell, ezen aka-
rok változtatni, hiszen egyszer
már bebizonyítottuk, hogy tu-
dunk változtatni a megítélé-

sen. Volt magyar tanácselnö-
künk, és megyénk akkor fel-
zárkózott az elsõk közé.

– Mik a legfontosabb meg-
oldandó problémák?

– Továbbra is vannak inf-
rastrukturális hiányosságok,
akár elcsépeltnek is hat a köz-
lekedési feltételek javí-
tásának szükségessége
mind a közúti, mind a

Nagyváradon született 1967-ben, tanulmányait a mai
Ady Endre Gimnáziumban végezte, majd a Történelem-
filológia Líceumban érettségizett, Temesváron
a hidrotechnikai építõmérnöki szakon diplomázott,
ugyanott elvégezte az építészeti menedzsment szakot
is. Húsz éve dolgozik a vízügyi szakmában, végigjárta
a szamárlétrát a kezdõ mérnöktõl mostani beosztásáig,
a hat megyét érintõ Körösök Vízügyi Igazgatóságának
regionális vezetõségéig. A forradalom Temesváron
érte, a TEMISZ, majd hazakerülve a MIDESZ tagja lett,
1996-tól az RMDSZ tagja, a réti, majd a biharpüspöki
körzet alelnöke, az SZKT tagja 2004-tõl, az elmúlt
négy évben a váradi szervezet politikai alelnöke,
nagyváradi önkormányzati képviselõ 2004-tõl, ebben
a minõségében az urbanisztikai ügyekért felelõs.

Elõtérben a kistérségi identitás
Pásztor Sándor, a Körösök Vízügyi Igazgatóságának vezetõje, megyei tanácsi elnökjelölt

Kalákában BiharfélegyházánÚjságírókkal a Biharpüspökiben elkészült kerékpárúton

A várbeli kampánynyitón
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vasúti közlekedésé.
Rendbe kell tenni a
Margitta–Berettyószép-

lak, illetve a Margitta–Szé-
kelyhíd utat. Ezzel párhuzamo-
san oda kell figyelni a termé-
szetbarát fejlesztésekre is. Lát-
hatjuk, Nyugaton fõvárosok
között vannak kerékpárutak,
beindítottuk a Nagyvárad és
Berettyóújfalu közötti bicikliút
kiépítésének projektjét, de mi-
ért ne csinálhatnánk meg ezt
megyei szinten? Vigyük ezt to-
vább, összeköthetjük így a tele-
püléseket. Elsõ kicsi lépésként
Biharpüspökiben a Vízügy
nemrégiben átadta a néhány
kilométeres valódi kerékpár-
utat a befedett Kis-Körösön,
következik a Sebes-Körös
partja menti sétányon egy
ilyen sáv kialakítása. Fontos-
nak tartom, hogy a megyén
belül súlyuk legyen a kistérsé-
geknek, fontos az identitástu-
dat. Egy hegyközi vagy belé-
nyesi-medencei, érmelléki em-
ber büszke arra, hogy odavaló-
si, õ oda tartozik. Ennek Nyu-
gaton már felismerték a jelen-
tõségét, és regionális terméke-
ket, italokat, ételeket gyárta-
nak. Ebben mi még gyerekci-
põben járunk. A megyei ön-
kormányzat lehet az az intéz-
mény, amely megadja a lehe-
tõség arra, hogy az emberek
büszkék lehessenek termékeik-
re, amelyeket más térségek-
ben is megismertet. A megyei
önkormányzathoz tartoznak
olyan szociális intézmények,
amelyek mûködésükben igen-

igen sántítanak még. Fontos
lenne a teljes intézményrend-
szer feljavítása.

– Elkezdõdött a megyei
hatáskörbe tartozó szociális
szolgáltatások egy részének
kiszervezése. Ön folytatná
ezt a folyamatot?

– Igen, én azt tartom, hogy
sokkal jobban mûködik egy in-
tézmény, minél önállóbb, mi-
nél alacsonyabb szintû érdek-
szféra van fölötte. Azt is lát-
juk, hogy nagyon nehezen le-
het megélni a mezõgazdaság-
ból. Bár az egyéb árakhoz ké-
pest a termények olcsók, de
ezt is nehezen engedik meg
maguknak az emberek. Segí-
teni kellene a piac fejlõdését:
a felvásárlást, a csarnokrend-
szert, hogy a termelõ köny-
nyebben tudja értékesíteni –
akár vidéken is – a mezõgaz-
dasági termékeket.

– Mi a szándéka a megyei
önkormányzat elkezdett, ám
be nem fejezett beruházásai-
val, mint amilyen a Körösvi-
déki Múzeum új székháza és
a reptérbõvítés? Az utóbbira
az Ungureanu-kormány szin-
te az utolsó pillanatban jóvá-
hagyta a jelentõs támoga-
tást.

– Nyolc éve a mi mandátu-
munk alatt volt egy életképes
elképzelés egy új, a nemzetkö-
zi kívánalmaknak megfelelõ
reptér építésére. Egy légikikö-
tõ eredményes mûködtetésére
kell az 5-600 ezres népesség,
ennyi nincs Váradon. Az ak-
kori koncepció figyelembe

vette a leendõ autópálya kö-
zelségét, így a megyeszékhely-
tõl 20-30 kilométerre lett vol-
na a helyszín. De a hatalom-
váltás után elvetették ezt az el-
vet, s most olyan helyzetben
vagyunk, hogy egy példával il-
lusztráljam, mintha ahelyett,
hogy vettünk volna egy új au-
tót, felújítunk egy ütött-kopott
tragacsot. Átnéztem a doku-
mentációt, 22 hónap a kor-
szerûsítés, a futópálya meg-
hosszabbításának határideje,
ebbõl 3-4 hónapra teljesen le
kell állítani a repülõgépek for-
galmát. De mit is oldunk meg
ezzel? Tíz év múlva megint el-
avult lesz, nagy gép nem fog
tudni a várostól 100 méterre
le- vagy felszállni… Mindegy,
most már ezen a pályán van a
projekt, végig kell vinni. A
másik, sok éve megoldatlan
problémával, a múzeummal
kapcsolatban intézményveze-
tõként is úgy vélem: mivel
megvolt a terület, az épület,
megvolt rá a pénz, régen be
kellett volna fejezni. Egy jó

menedzsernek át kell lépnie a
kisebb akadályokon, meg kell
oldania a menet közben fel-
merülõ gondokat. Már csak
azért is, mert a megyei kasszá-
ból kemény pénzeket kell fi-
zetni a közgyûjtemény bérleti
díjaként. Négy éve elképzelni
sem tudtuk volna, hogy még
mindig megoldatlan ez a kér-
dés, és nem technikai okok
miatt, hanem az állandó tor-
zsalkodás hátráltatta. Nyilván-
valóan a történelmi egyháza-
inknak is biztosítani kell, hogy
saját tulajdonukban, kényel-
mesen, zavartalanul építkez-
hessenek az egész megyében.
Vigyázni kell arra is, hogy a
kistelepüléseken, a szórvány-
ban is megkapják az egyháza-
ink a mûködésükhöz szüksé-
ges segítséget. Ennek tudatá-
ban is vallom: mindenki szá-
mít!

– Az említett feladatok el-
végzéséhez bizonyára szük-
sége lesz többségi támoga-
tásra is. Miként fogja ezt
megszerezni?

– Olyan ember vagyok, aki
törekszik arra, hogy megtalál-
ja a mindenki számára elfo-
gadható megoldást. Nem hi-
szem, hogy – tetszik, nem tet-
szik – kisebbségben lévén a
megyében, a konfliktuskere-
sés lenne a célravezetõ. Való-
színûbb, hogy kompromisz-
szummal mindig is meg tu-
dunk gyõzni a többségbõl egy
részt, hogy az érdekeinket õk
is fel tudják vállalni.

Máté Zsófia

Helyszíni szemlén a Kis-KörösnélA befedett Adona patak átadásán a váradi polgármesterrel

A regionális vízügyi igazgatóságon



– Kérem, beszéljen a
2004–2008 idõszak megvaló-
sításairól!

– Hosszú lenne mindet fel-
sorolni, ezért csak a legfonto-
sabbakat említem meg. A ma-
gyar óvoda teljes felújítása, a 3-
as és 4-es óvoda bõvítése, illet-
ve felújítása, a Margittához tar-
tozó vidéki óvodák felújítása,
iskolák felújítása, bõvítése, egy
A típusú sportcsarnok felépíté-
se, a B típusú felszerelése. Fel-
lendítettük a néptáncmoz-
galmat, profi oktatók közremû-
ködésével. Elkezdtük az ivóvíz-
és csatornahálózat teljes felújí-
tását, modernizáltuk a közvilá-
gítást, elkezdõdött a szabadidõ-

központ építése, leköveztük a
belvárosi sétányokat, szépítet-
tük a parkokat. Kialakítottuk a
körforgalmat, beindítottuk a
Partium Rádió helyi stúdióját.
Teleházban ingyenes internet-
használatot biztosítottunk Mar-
gittán, Magyarkécen és Genyé-
tén. Felépíttettünk és átadtunk
120, illetve 96 lakrészes állami
bérlakásokat, egészségügyi
központ épült Magyarkécen,
befejeztük a szociális konyhát
Margittán, szociális lakóházak
épültek, partnerkapcsolatok lé-
tesültek, támogattuk a szociális
intézményeket. Ezek jutnak
hirtelen eszembe, de a felsoro-
lás korántsem teljes.

– Ilyen sikersorozat és bi-
zonyságtétel után úgy gon-
dolnánk, alapértelmezett
volt a gyõzelem a következõ
helyhatósági választáson.
Mégsem így történt. Mi lehe-
tett ennek az oka?

– Ennek több összetevõje
van. Mi is úgy gondoltuk,
hogy eleget tettünk le az asz-
talra ahhoz, hogy ismét
ránk/rám szavazzanak. Saj-
nos egy kicsit mindenki hátra-
dõlt a székében, mert azt hit-
te, biztos a siker. Ezen kívül a
független jelölt és a polgári ol-
dal is elvitt jó néhány szavaza-
tot. Annyit nem, hogy nyerje-
nek, de annyit igen, hogy mi

elveszítsünk két tanácsosi
mandátumot és a polgármes-
teri széket. Mindössze 7 taná-
csosunk lett a 17-bõl. Minden-
képpen koalíciós társat kellet
keresnünk, ami nem ment
akadálymentesen, de végül si-
került. A Szociáldemokrata
Párt vállalta a kényszerszimbi-
ózist, hiszen csak két tanácsi
helye volt, és nélkülünk tehe-
tetlenek voltak, mi meg nélkü-
lük, mert a többi párt nem
óhajtotta a koalíciót, vagy
csak olyan áron, ami nekünk
nem volt elfogadható. Együtt
megvolt a többségünk,
de a 2/3-os szavaza-
toknál muszáj volt
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Folytatódhat a városfejlesztés
Interjú Pocsaly Zoltán margittai alpolgármesterrel

Ismert és elismert vállalkozóból lett – mondhatni,
véletlenül – politikus. Közösségi munkában szerzett
némi gyakorlatot a városi kórház szakszervezeti
vezetõjeként, és késõbb õ volt a fõszervezõje
a vállalkozók éves báljának. A 2004-es választások
elõtt az RMDSZ megyei vezetõsége úgy gondolta,
Margitta magyarsága képes arra, hogy magyar
polgármestert juttasson tisztségbe. Petõ Csilla jelenlegi
parlamenti képviselõ ajánlotta jelöltnek az aktív és
sikeres vállalkozót, akirõl feltételezték, képes
megbirkózni a feladattal. A helyi szervezet nem
osztotta ezt a véleményt, ezért elõször õket kellett
meggyõzni. No meg a jelöltet. Végül a választók is úgy
ítélték meg, hogy ha képes volt vállalkozásait sikerre
vinni, akkor a város irányítását is rá lehet bízni.
Pocsaly Zoltán személyében ezzel sok évtized után
ismét magyar polgármestere lett Margittának.
Nem tévedtek. Sikerült megmozgatni a vállalkozók
azon rétegét is, amely eddig kevésbé vett részt
a közéletben, négy év alatt komoly fejlõdés következett
be, sok nagy volumenû beruházás indult el. Vállalkozóból lett elöljáró

Nõnapkor személyesen kedveskedett virággal a hölgyeknek

1953. február 22-én született Gyantán. Ötödikes koráig lak-
tak ott, majd a család Nagyváradra költözött. Ott fejezte be
gimnáziumi tanulmányait, a mostani Ady-középiskolában
érettségizett. A kötelezõ sorkatonai szolgálat letöltése után
kitanulta a lakatos szakmát, közben mûszaki rajzot és mérõ-
mûszer-kalibrálást is tanult technikusi szinten. A ‘70-es évek
elején került Margittára, a városi kórházban dolgozott mûsza-
ki rajzolóként, és erõsítette a város focicsapatát, melyben
alapember volt. A rendszerváltás után vállalkozásokba kez-
dett, több sikeres céget alapított. Házasságából egy leány-
gyerek született, aki fél éve megajándékozta egy fiúunokával.
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alkalmi társakat keres-
ni. Nem volt egy köny-
nyû idõszak, mégis ér-

tünk el kézzel fogható ered-
ményeket. Ide sorolnám elsõ-
ként az önálló magyar iskola
megalapítását. Ez volt a legne-
hezebb meccs. Nagyon nagy
ellenállásba ütköztünk, de ki-
tartó munkával, türelemmel,
megyei és országos segítség-
gel megoldottuk. Folytattuk a
víz- és csatornahálózat felújítá-
sát és a szabadidõközpontot,
melynek strandja idén nyáron
megnyitja kapuit. Mivel kisebb-
ségben voltunk, és én csak al-
polgármester voltam, ennél
többet nem érhettünk el.

– Újra Ön az RMDSZ pol-
gármesterjelöltje. Úgy tu-
dom, voltak kétségek, nem
ment minden simán. Ellenje-
löltként felmerült Bradács
Alíz körzeti elnök neve. Ar-
ról is volt szó, hogy elõvá-
lasztásokat tartanak. Nem
volt teljesen egyértelmû,
hogy élvezi a választmányok
bizalmát, sõt nyílt titok volt
az, hogy két tábor alakult ki.
Kérem, beszéljen errõl!

– Valóban, nincs mit tagad-
ni, volt két tábor. A helyi vá-
lasztmány egyértelmûen en-
gem támogatott, a körzeti pe-
dig Bradács Alízt. Az önkor-

mányzati képviselõk vélemé-
nye, úgy tudom, megoszlott.
Ez a szembenállás senkinek
sem tett jót, és hosszas tárgya-
lásokkal sikerült feloldani. A
választmányok úgy döntöttek,
nem érdemes elõválasztással
megosztani a szavazópolgáro-
kat, a mostani helyzetben,
amikor van esély a gyõzelem-
re, nem volt érdemes kockáz-
tatni. Végül Bradács Alíz visz-
szalépett, és a választmányok
kettõnket hatalmaztak fel a
tanácsosjelöltek rangsorolásá-
ra. Ez sem volt sétagalopp, de
megoldottuk.

– Bradács Alíz a régi csa-
patból válogatta ki embereit,
Ön viszont teljesen új neve-
ket vett a lajstromba. Nem bí-
zott meg senkiben a régiek
közül?

– Valóban az én jelöltjeim új
emberek, de õk voltak azok,
akik egyértelmûen kitartottak
mellettem az RMDSZ-beli tiszt-
újításkor és most is. Természe-
tesen van olyan a régi csapat-
ból, akinek hiányolni fogom a
jelenlétét. Ilyen esetben nem
lehet teljesen jó döntést hozni,
de remélem, a két tábor eggyé
kovácsolódott. Ez most a leg-
fontosabb.

– Közben megjelent egy
újabb „zavaró tényezõ”, az
EMNP polgármesterjelöltet
állított Nagy János személyé-
ben. Veszélyt jelentett volna
az õ indulása?

– Minden szavazat számít.
Most van esély arra, hogy újra
magyar polgármester legyen
Margittán. Õk is belátták, hogy
nem nyerhetik el a polgármes-
teri tisztséget, de a szavazato-
kat tõlünk vennék el, ezért
Nagy János visszalépett. Mar-
gittán különben sem voltak el-

lentétek a két párt között. Ezzel
megoldódtak a gondok, egye-
düli magyar jelölt vagyok, a
többi a választókon múlik. Re-
mélem, élnek majd a nagy le-
hetõséggel.

– Milyen elképzelései van-
nak, mit kíván feltenni az
asztalra új mandátumában?

– Elsõsorban folytatni aka-
rom a nyolc éve elkezdett pro-
jekteket, gondolok itt elsõsor-
ban a víz- és csatornahálózatra.
Rendbe kell tennünk az utakat,
járdákat, és tisztábbá akarom
tenni a várost. A központnak
új arculatot szeretnék adni,
folytatva a parkosítást. Fontos-
nak tartom a munkahelyek te-
remtését, mert csak akkor erõ-
södhet egy város, ha van ben-
ne hol és mit dolgozni. Bõvíte-
ni fogjuk a szabadidõközpon-
tot, rendbe tesszük a majdnem
düledezõ kultúrházat. Kialakít-
juk a kerékpárutakat, az autó-
buszmegállókat, újraindítjuk a
szociális konyhát. Szórakozási
lehetõséget biztosítunk a fiata-
loknak, folytatjuk az állami bér-
lakások építését, ha lesz rá
igény. Természetesen megra-
gadunk minden pályázati lehe-
tõséget, mert önerõbõl nem
sokra tudunk majd haladni.
Hazai és uniós támogatásokat
kell megnyernünk. Ezek csak a
legfontosabbak, amikhez hoz-
záadódnak majd a napi problé-
mák, lehetõségek.

Szõke Ferenc

Kisunokájával

Kolbásztöltõversenyen a fiatalok körében

A nyugdíjasok farsangján maga is maskarában
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Amint magunk mögött
hagyjuk az utolsó házakat, a
homokvilág édes gyermeke,
az akác, erdõvé erõsödve sze-
gélyezi az út két oldalát. A te-
nyérsimításnyi domborulato-
kon takaros szõlõsök, pajták,
pincék sorjáznak. Még pár
száz métert zötykölõdünk a
mezei úton, majd hirtelen
elénk tárul a Létavértes mö-
götti tanya.

Vendéglátónk, Csontos Já-
nos volt parlamenti képviselõ
éveken át építgette, szépítget-
te rezidenciáját, az Álomzu-
got, ahová, amint mondta,
immár végleg kiköltözött, job-
bára kedvenc lovaival tölti az
idõt. Emellett nem szûnt meg
ápolni kapcsolatait a határon
túliakkal, évek óta átjár erõsí-
teni az együvé tartozás érzé-
sét, a hagyományok továbbvi-
telét.

Az elmúlt hétvégén immár
második alkalommal saját bir-
tokán látta vendégül a térség
hagyományõrzõ huszárjait,
honfoglaláskort megidézõ íjá-
szait. A Hajdú-Bihar megyei
és több magyarországi telepü-
lésrõl érkezett huszárok mel-
lett ott voltak a bihardiósze-
giek, a szentjobbiak, valamint
az érmihályfalvi és a székelyhí-
di Pusztai Farkasok, de Erdély
távolabbi vidékeirõl is érkeztek
hagyományõrzõk. A házigaz-
da Érmelléki Huszárokosító

Táborként definiálta az ese-
ményt. Indoklásként elmond-
ta, hogy a virtus, a fizikai rá-
termettség nem elég, okosod-
nia is kell a huszárnak, mert
ismeretek terén van mit bepó-
tolni. Erre rímelt Dr. Kelemen
Atillának, a romániai lovas-
sport és lótenyésztés emble-
matikus személyiségének elõ-
adása, aki a házigazda véle-
ményét osztva szintén a törté-
nelmi ismeretek, a huszárvise-
let, a lóápolás fortélyainak el-
sajátítását sürgette. A számta-
lan hiányosságot felemlegetõ
szakember keményen som-
mázta tapasztalatait: a karban-
tartás nem szarbantartást je-
lent, hisz a nyalka hagyo-
mányõrzõ huszárok gyakran
ápolatlan paripákkal parádéz-
nak.

Alapos betekintést nyerhet-
tünk az évszázadok során el-
terjedt és dominánssá vált faj-
ták tulajdonságaiba is. Nem
egyedüli fontosságú az állat
mérete, külleme, emellett
mentálisan is kiváló kell hogy
legyen. Ilyen a lipicai fajta –
hozta a példát Kelemen. Rajta
kívül budapesti huszártisztek
értekeztek a lovak felszerelési
és málházási technikáiról,
helyben bemutatva az elhang-
zottakat.

Némi majszolgatás után
gyakorlati oktatással egybekö-
tött bemutatókra került sor.

Volt ott futószárral féken tar-
tott, szõrén megülhetõ ló, de
akik vadulni szerettek volna
kissé, azok nyeregbe szökken-
ve vágtázták körbe a birtokot.
Miközben a lovak körül az íjá-
szok tanonckodtak, addig a
huszárok a honfoglalás kori
harci eszközökkel ismerked-

tek. Újdonságként ezúttal a
sepsiszentgyörgyi lovas íjá-
szok ejtették ámulatba a jelen-
lévõket.

A huszárokosító nyitóévé-
hez képest az idei gazdagabb
programkínálattal kecsegte-
tett. Az álomzugbeli esemé-
nyeken kívül a résztvevõk
meglátogatták Álmosdon a
Kölcsey-emlékházat, Létavér-
tesen a görög katolikusok
templomának freskóit nézték,
emellett fegyver-és egyenruha
kiállítás is nyílt a létavértesi re-
formátus egyház szervezésé-
ben. Minden résztvevõ izga-
tottan várta az esti fõrendez-
vényt, hiszen a borok viadala
sem alábbvaló a lóugratásnál.
Aztán jöhettek a táncos lábú-
ak, magyarországi néptánco-
sok mellett a Szilágyságból és
Kolozs megyébõl is érkeztek
fellépõk.

A madárcsivitelést bagoly-
huhogás váltotta fel, a füves
réten vattacukorként nyúlt el a
pára, lassanként titkok hordo-
zójává sötétült az erdõ. A csiz-
maszárverõk alakja groteszk
módon megnyúlt, táncoló lán-
gokkal ölelkeztek. Kötélhossz-
nyira törpült az este.

D. Mészáros Elek

Lovakat nyergeltek,
huszárokat okosítottak
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A hegyközpályi református
gyülekezet tagjai és a helyi vál-
lalkozók példaértékû összefo-
gásának jóvoltából újulhatott
meg kívül-belül az istenháza,
amely zsúfolásig megtelt má-
jus 5-én, szombaton délután.
A piros-fehér-zöld avatószala-
got Csûry István, a Királyhá-
gómelléki Református Egy-
házkerület püspöke és Kiss
Sándor, az RMDSZ Bihar
megyei szervezetének elnöke
vágta át. A rendezvényen je-
len voltak a magyarországi
testvértelepülés, Hosszúpályi
küldöttei is Berényi András
polgármester vezetésével. Az
ünnepi istentiszteleten – több
év kimaradás után, Kozma
Gyula karnagy fáradságos
helyreállító munkájának kö-
szönhetõen – ismét megszólalt
a százéves orgona. A hang-
szert 1912-ben Debrecennek
szánták, errõl tanúskodik a
belsejében talált írás.

Igehirdetés után a püspök
és Mikló Ferenc, a Bihari

Református Egyházmegye es-
perese megáldotta a templo-
mot és az orgonát. Katona
János házigazda lelkipásztor
köszöntõ és köszönõ szavaiból
kiderült, nagyon sokan segí-
tettek a kezdeményezõ presbi-
terek, Tóth Zoltán helyi vál-
lalkozó és Csarnai Attila fel-
hívására. A munkálatok 2008

késõ õszén kezdõdtek, apró
lépésekkel haladtak elõre,
ahogy az anyagiak engedték,
elõbb kívül, majd belül tataroz-
tak, végül még klímaberende-
zésre is telt. A megrepedt ha-
rang kijavítására is lehetõséget
kínált Kiss Sándor: felajánlot-
ta, állja a költségek harmadát,
ha a fennmaradó részt vállalja
az egyházközség, az egyház-
kerület meg az önkormányzat.
Katona tiszteletes és Somogy
Lajos polgármester – az érin-
tettek kellemes meglepetésére
– sokéves munkájuk elismeré-
seként emlékplakettet adott át
a több mint fél évszázada
kántorizáló Szabó Károly-
nak és Csíki Imre fõgond-
noknak, aki 17 éve igazgatja
az egyházközség javait.

A templomozás után a köz-
ségben tevékenykedõ egykori
tanítókat, óvónõket is kitüntet-
ték, erre a kultúrotthonban
megrendezett pedagógustalál-
kozón került sor. A pályi kisis-
kolások Tóth Olga tanítónõ
és Imre Julianna óvónõ irá-
nyításával szép mûsorral lep-
ték meg a jelenlévõket. Hegy-
közpályi Községért-emlékpla-
kettet kapott Németi Julian-
na, Kóta Piroska, Régheni
Julianna, Bajkó Magdolna,
Kiss Ibolya nyugalmazott ta-
nítónõ, Rárok Ibolya nyugdí-
jas óvónõ és Bajkó Balázs
egykori iskolaigazgató.

A kultúrház elõtt elhelyezett
színpadon elõször a gyerekek
nagy örömére bábelõadást lát-
hattak, majd a zene és humor
vette át a szerepet. Retek Or-
solya után Kun Zsolt és Szabó
Nándor lépett fel, utánuk a
hegyközcstári Szikra modern-
tánccsoport és a Bad Girls kö-
vetkezett. Már esteledett, ami-
kor birtokba vette a színpadot
a paptamási AmazonÁsz, az-
tán Mohácsi Brigitta énekelt.
A magyarországi Krisz Rudi
koncertjének az esõ vetett vé-
get, de a kultúrotthonban DJ
Szatmári & Jucus folytatta a
bulit reggelig. Az esõ miatt el-
maradt a tûzijáték, de a pol-
gármester megígérte, hogy a
falunapon pótolják azt.

Tóth Zsigmond

A százéves orgonánál Kozma Gyula karnagy és Szabó Károly kántor

A hagyományos hegyközpályi majálist az idén
rendkívüli ünnepi alkalmak is gazdagították. Egyházi
elöljárók megáldották a felújított istenházát és annak
százéves orgonáját, a helyi önkormányzat
és RMDSZ-szervezet pedig nyugdíjas pedagógusokat
tüntetett ki. Az esõ beleszólt a községközpontba
költöztetett színpad programjába, de a koncertek
a kultúrházban folytatódtak hajnalig.

Egyházi és világi elöljárók összefogásával kijavíthatják a repedt harangot is

Négy évig tartott a renoválás

Sokan voltak az ünnepségen

Egyházi és világi ünnep Pályiban
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A reformkor igazi gyermeke volt,
aki a magyar nemzeti újjászületés
idõszakában – igaz magyarként
és a nemzet polgáraként – a honi
tudományok felemeléséért, európai
színvonalra hozásáért fáradozott.

Várad-Olasziban látta meg a napvilá-
got 1809. október 10-én Flór János
kereskedõ, mezõgazdász fiaként.
Nagyváradi, majd nagykárolyi elõta-
nulmányok után 1827-ben iratko-
zott be a pesti egyetem orvosi ka-
rára. Negyedéves orvosnövendék-
ként az 1831-ben kitört kolerajár-
ványban Kalocsára küldték ki ko-
leraorvosnak, ahol nemcsak áldo-
zatos munkájával, hanem szerve-
zõkészségével is elismerést szer-
zett. 1833-ban avatták orvosdoktor-
rá: az orvosi karon elsõként írta és
védte meg magyarul a Kisdedápolás cí-
mû disszertációját. A visszaemlékezések
szerint mindig sebésznek készült, de tud-
ta, hogy a hazai lehetõségek nem elégsé-
gesek a sokoldalú felkészüléshez, így
1833–1834-ben Berlinben és Bécsben
gyarapította ismereteit, elsajátította az
újabb sebészeti és szemészeti mûtéttant.

A pálya kezdete

Hazatérése után orvosi-sebészi állást
még nem kapott ugyan, de „segédtanár-
nak” alkalmazták az egyetem állatgyógy-
ászati intézetében, ahol állatorvosi isme-
reteket oktatott. Valójában itt döbbent rá,
hogy a csak az anyanyelvüket ismerõ
„baromorvosoknak” milyen nehéz elõad-
ni a latin meghatározásokat és elnevezé-
seket tartalmazó medicinát. E kérdésben
találkozott Bugát Pállal, az 1831-ben el-
indított Orvosi Tár alapítójával és szer-
kesztõjével, aki ugyancsak komoly erõfe-
szítéseket tett az egységes magyar orvosi
„nevezéktan” megteremtéséért.

Bugát Pál az Orvosi Tárat 1833-ig
Toldy Ferenccel együtt szerkesztette, de
szemléleti különbségek miatt megváltak
egymástól, s lett helyette Flór Ferenc a

társszerkesztõ. Kitûnõ lapot szerkesztet-
tek, amelyben eredeti közlemények mel-
lett nagy teret adtak a rokon tudomá-
nyoknak, a külföldi lapszemléknek és a
hazai orvostársadalom eseményeinek.
Flór új iránti fogékonyságát mutatja,
hogy 1847-ben az elsõk között alkalmaz-
ta hazánkban a sebészet fejlõdését nagy-
ban fellendítõ kloroformos altatást.

Az orvosi nyelv magyarítója

Magyar polgárnak vallotta magát, aki a
nagy európai eszmék mellett soha nem fe-
ledte el magyarságát. Úgy akarta a ma-
gyar medicinát európai szintre emelni,
hogy az magyar orvostudományként illesz-
kedjék be az egyetemes gyógytudomá-
nyok rendszerébe. Ezért fáradozott az or-
vosi szaknyelv megmagyarításáért, a ma-
gyar nyelvû szaksajtó megteremtéséért,
magyar tudományos társaságok megszer-
vezéséért, a hazai közegészségügyi állapo-
tok rendezéséért. A Vasárnapi Újság
1871. július 16-ai száma a Flór doktor tra-
gikus halálát követõ napon így méltatta
ilyen irányú tevékenységét: „Flór Ferencz

1832-ben tette le orvostudori szigorlatát, s
õ volt az elsõ, ki az alma mater elõtt vala-
mennyi orvostudományi tételét az édes
magyar haza zengzetes nyelvén védelmez-
te. Ez által megtörte a jeget, s ezentúl min-
dig számosabban követték példáját.”

A karrier csúcsán

A harmincas évek közepén Flór Fe-
renc szakmai pályafutásában jelentõs
fordulat következett be: 1835-ben
Stáhly Ignác sebészprofesszor tanár-
segédje, majd 1837-tõl a pesti Ró-
kus Kórház „tiszteletbeli” fõorvosa
lett. E kórház hosszú évtizedekre
szakmai gyakorlatának színterévé
vált, s az intézménytõl csak nagyobb

célok megvalósítására vagy kényszer-
bõl vált meg. 1840-ben lett tényleges fõ-
orvos, 1838-tól a Magyar Tudományos
Akadémia levelezõ tagjai sorába fogadta.

Szakmai pályájának emelkedését jelez-
te, hogy 1847-ben Pest város fõorvosá-
nak és a Szent Rókus Kórház igazgatójá-
nak választották meg. A város lakossága
elõtt nagy tekintélye volt, hiszen az
1838. évi pusztító jeges árvíz idején õ is
csónakos csapatot szervezett, életét is
kockáztatva mentette a szerencsétlenül
járt embereket. Az árvíz ösztönözte arra
is, hogy javaslatot tegyen a mentésügy
megszervezésére, valamint könyvet írt a
vízbe fúlt emberek felélesztésérõl, a vízbõl
való mentés technikájáról.

A reformkor élénk társadalmi élete
ösztönözte a pest-budai orvosokat az elsõ
hazai orvosi társaság, a Budapesti Királyi
Orvosegyesület megalapítására, amely-
hez az elsõk között csatlakozott, míg az
1840-ben megszervezett Magyar Orvo-
sok és Természetvizsgálók Vándorgyûlé-
seinek kiadványát, a Munkálatokat
1848-ig Flór Ferenc szerkesztette. Társa-
ság- és tudományszervezõ, lapszerkesztõi
tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy Pest valóban a magyar tudomány –
ezen belül az orvostudomány központjá-
vá vált. (Folytatjuk)

Szilágyi Aladár összeállítása

Nagyvárad jeles szülötte,
a hadi medicina úttörõje
Dr. Flór Ferenc, a „legmagyarabb magyar orvos”



2012. május 18. / Biharország Kultúra  11

– Az elsõ könyveid mind
nagy filmszínészek portréi, a
Zbigniew Cybulski, Latinovits
Zoltán, Vaszilij Suksin, Karádi
Katalin sorozat kötetei voltak,
közben elkezdted írni monog-
rafikus igényû filmtörténeti
munkáidat is. Mielõtt ezekrõl
beszélgetnénk, inkább olva-
sóink hasznára említem,
hogy Nagyváradhoz több, a
filmgyártás kezdetén tevé-
kenykedõ egyéniség neve fû-
zõdik. Balázs Béla, a késõbb
fõleg filmesztétaként is jelen-
tõs életmûvet létrehozó író,
bár nem lakott Váradon, a
Holnap hét költõjének egyike
volt. Deésy Alfréd színmû-
vész Váradról ment át 1910-
ben Debrecenbe, ahol meg-
nyitotta az Apolló filmszínhá-
zat, majd 1916 és 1945 kö-
zött 77 játékfilmet rendezett.
A sokoldalú tollforgató, Sas
Ede, a Nagyvárad címû lap fõ-
szerkesztõje késõbb a néma-
filmgyártás egyik úttörõje
lett. Mennyire vannak feldol-
gozva ezek a Holnap városá-
hoz is kötõdõ filmtörténeti
tények?

– Deésy Alfréd szerepe a né-
mafilmgyártás hõskorában
közismert a szakmában. És
meg fogsz lepõdni: idõs statisz-
taként egy-két 1960–61-ben
forgatott magyar filmben is
szerepelt, például a Noszty fiú
esetében a fõispáni beiktatáson
ott ült díszmagyarban, gyönyö-
rû fehér szakállával a vendégse-
regben. Sas Ede pedig filmla-
pot is szerkesztett Váradon, és
többször dolgozott Janovits Je-

nõ Kolozsvár melletti, szász-
fenesi stúdiójában.

– Gondolom, nem túlzás,
ha megkérdem: igaz, hogy Te
minden magyar filmet láttál?

– Majdnem mindet. Amit le-
hetett, megnéztem. Fõként az
1945 utániakat, s mióta kihal-
tak a nagy öregek, akik a har-
mincas-negyvenes évekkel fog-
lalkoztak, azokat a filmeket is
megtekintem, lemezen vagy,
ha nem lehet hozzáférni, akkor
a Duna TV, illetve az MTV adá-
saiban. Kamasz koromban
akár napi három filmet is meg-
néztem, reggel az iskolakezdés-
tõl fél kettõig. Késõbb az Egye-
temi Színpadnál is napi egy-két
vetítésen vettem részt. Aztán
kevesebb lett a film, inkább
gyûjtöm õket, és otthon né-
zem. De ezres nagyságrendek-
ben mérhetõ az általam megte-
kintett filmek száma.

– Javasolom, hogy térjünk
át másik „nagy szerelmedre”,
Krúdy Gyulára…

– Igen, Krúdy és Várad…
– Bár egész legendárium

született itteni idejérõl, de
nem igazán szerette Váradot,
fél év múltán el is hagyta. In-
kább arról ejtsünk szót, hogy
már azelõtt történt vele egy
és más. Tizennégy éves kö-
lyökként közölte az elsõ írá-
sait, s ami felkeltette az ér-
deklõdésemet: a nyíregyházi
gimnazista számos pályakez-
dõ publikációja a távoli
Orsován jelent meg. Abban a
fél évszázada Olténiához csa-
pott Krassó-Szörény megyei
kisvárosban, amelynek talán

már száz magyar lakosa sincs
– a múlt századfordulón sem
volt több ezernél –, megjelent
egy magyar hetilap, s az szin-
te hetente Krúdy-írásokat kö-
zölt, akár kettõt is egy lap-
számban. Ez a frigy hogyan
jöhetett össze, tisztázta már
az irodalomkutatás?

– Krúdy ezt úgy csinálta,
hogy ha megírt valamit, akkor
igyekezett minél szélesebb kör-
ben terjeszteni, eleinte még
nem követte el azt a cselt, hogy
ugyanazt az írást több helyre
elküldte, és szorult anyagi hely-
zetében más-más címmel jelen-
tette meg, de a történelmi Ma-
gyarország minden szegletébe
küldözgetett cikkeket, novellá-
kat, nem csak Orsovára, ha-
nem Esztergomba, a Felvidék-
re, a Délvidékre, a Dunántúlra,
mindenhová. És nem hitték el
neki, hogy mindezt egy tizen-
éves fiatalember írja. Amikor
Debrecenben megjelent Gás-
pár Imrénél, azt hitték, hogy az
apja írásait hozta. De hát jött a
kézirat, és jó volt. Az a mai na-

pig rejtély, hogy 18-20 éves
korában olyan, általa bizonyára
sosem látott európai városok-
ról írt hihetõleg, mintha járt
volna bennük. Írt Londonról,
Párizsról, Rómáról… Jókait
követõen a legtermékenyebb
magyar író volt, negyven évig
írt, 14 éves korától 54 éves ko-
ráig. Az is igaz, hogy az összes
mûve szerkesztése közben ki-
derült: szorultságában sok min-
denre képes volt: van egy
olyan regénye, ami Debrecen-
ben megjelent folytatásokban,
hozta ide, Váradra magával,
adott egy másik címet, innen
vitte Pestre, és harmadik cím-
mel közölte újra. Prágában is
közölt, az ottani magyar lap-
ban – szinte ebbe halt bele. Éle-
te utolsó elõtti napján behívat-
ták a minisztériumba, és na-
gyon a szívére vette, hogy egy
hivatalnok gorombán letolta:
hogyan merészel egy „ellensé-
ges” országban megjelenõ ma-
gyar lapnak kéziratokat kül-
deni!

Szilágyi Aladár

A Várad folyóirat Törzsasztalának áprilisi meghívottja
sokoldalú személyiség: prózaíró, filmtörténész, az
irodalomtörténet búvára, számos, a mozi világát
feldolgozó könyv szerzõje, Krúdy összes mûveinek
egyik szerkesztõje.

Két nagy szerelmem:
a mozi és Krúdy Gyula
Interjú Kelecsényi László íróval, filmtörténésszel



Nyolcadik alkalommal szer-
vezett nemzetközi tudományos
diákkonferenciát a nagyszalon-
tai Arany János Iskolaközpont
a múlt héten. A hajdúvárosi ta-
nulók mellett Kolozsvár, Tas-
nád, Belényes (2 iskola), Mar-
gitta és Nagyvárad (3 iskola) fi-
ataljai vettek részt a rendezvé-
nyen, melyen érdekes mate-

matika-, fizika-, informatika-,
biológia- és kémia-bemutatókat
láthattak. A vendéglátók nevé-
ben Mészár Julianna iskola-
igazgató, Kiss Mária aligazgató
és Illyés Lajos alpolgármester,
a tanügyminisztérium képvise-
letében pedig Szabó Csilla ta-
nácsos köszöntötte és bátorí-
totta a versenyzõket. Minden

tanulónak 10 perc állt a rendel-
kezésére a dolgozata bemuta-
tására, majd 5 percig a zsûri te-
hette fel kérdéseit s mondhatta
el észrevételeit. Az idei diák-
konferencián a több iskolából
érkezett ítészek csapatát a kö-
vetkezõ pedagógusok alkották:
Barbu Edit és Nagy Ella (bioló-
gia); Halász Katalin és Szigeti

Balog Irén (kémia); Kiss Ernõ
és Bakó Irén (fizika); Hasas
Tünde és Berek Tamás (infor-
matika); Buftea Bercea Gheor-
ghe, Szíjjártó Tünde és Szél
Gyöngyi (matematika). A ne-
mes versengésen számos nagy-
szerû munkát mutatták be az
alaposan felkészült versenyzõk.

Balázs Anita

A nagyváradi MM Pódium
Színház mûvészei Meleg Vilmos
színmûvész rendezésében nagy
sikerrel mutatták be a Nem elég
álmodozni címû szórakoztató
mûsort Élesden május 4-én. A
kitûnõ produkció igazi csapat-
munka volt, a nagyon gyér ér-
deklõdés ellenére a közel 30 fõs
közönség nagyon jól szórako-
zott, meghatottan hallgatta
Wass Albert költeményeit Me-
leg Vilmos hiteles tolmácsolásá-

ban, együtt énekelt a Molnár
Júlia és Kiss Csaba színmûvé-
szekkel, akik közvetlenségükkel
is megragadták a hallgatóságot,
s nem utolsó sorban nagy taps-
sal jutalmazta Szallós Ildikó és
Szallós Nándor táncait. A mû-
sort Kajántó Pál helyi RMDSZ-
elnök köszönte meg, aki a jelen-
levõk tudomására hozta a szer-
vezet és a Castrum Egyesület jö-
võbeli terveit is.

Ciavoiné Létai Andrea
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Diáktudósok a hajdúvárosban

Tavaszodó Tulipán TurnéKoronakiállítás
Rövid idõre Arany János

városában pihent meg a ma-
gyar korona mása. A ma-
gyar Koronaõrség jóvoltá-
ból, az RMDSZ nagyszalon-
tai szervezetének meghívá-
sára a Magyar Házban mu-
tatták be a koronakiállítást.
A Történelmi Vitézi Rend
díszõrséget álló tagjainak a
gyûrûjében a látogatók meg-
csodálhatták a szent korona
lenyûgözõ másolatát, vala-

mint megtekinthették a Ko-
ronaõrség múltját bemutató
tárlatot, illetve egy érdekes
kisfilmet amely a korona
menekítését elevenítette fel.
A különleges tárlat megnyi-
tóján Török László polgár-
mester köszöntötte az egy-
begyûlteket, majd Dánielisz
Endre helytörténész idézte
fel a koronával kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat,
végül közös imával hajtottak
fejet a korona elõtt a jelenlé-
võk. A kiállítást a nap során
csaknem ezren látogatták
meg, folyamatosan érkeztek
a diákok, óvodai csoportok,
érdeklõdtek a nyugdíjasok,
érkezett egy csapat a ma-
gyarországi Túrkeve városá-
ból is, sokan a munkahely-
ükrõl egyenesen a Magyar
Házba mentek, hogy lássák
a bemutatót.

B. A.
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Európa legjobb négy vízi-
labda klubcsapata, az olasz
Pro Recco, két horvát együt-
tes, a Mladost Zagreb és a Pri-
morje Rijeka, valamint a ma-
gyar bajnok, a Teva Vasas
Uniqa csapott össze egymás-
sal az elsõ számú európai ku-
pa négyes döntõjében, míg a
Zilahi KC az orosz Lada Togli-
attival mérkõzött meg az EHF
Kupa elhódításáért. A két nap
alatt közel háromezren láto-
gattak ki a Ioan Alexandrescu
Uszodába a vízilabda-fináléra,
a kézilabdadöntõn szintén telt
ház volt, több mint 2500-an
szurkoltak a szilágysági csa-
patnak.

A vízilabdatorna borsos
jegyárai miatt (az elsõ nap 50,
a második nap pedig 75 lejbe
került a két mérkõzésre szóló
belépõ) csak kevés helyi sport-
kedvelõnek adatott meg az al-
kalom, hogy élõben lássa a vi-
lág legjobb játékosait, köztük
az olimpiai bajnok magyar
csapat legjobbjait. Akik mégis
a lelátóról figyelhették az ese-

ményeket, életre szóló él-
ménnyel gyarapodtak, hiszen
testközelbõl megismerhették
Kásás Tamást, Madaras Nor-
bertet, a Varga fivéreket, Dé-
nest és Dánielt, valamint Kiss
Gergelyt és a Steimezt testvé-
reket, Ádámot és Barnabást.
Akik csak tehették, autogra-
mot kértek, s közös fényképet
készítettek a játékosokkal.

A figyelmet nem kerülték el
a szerb, horvát, spanyol vagy
olasz pólózók sem, köztük a vi-
lág legjobbjának tartott Filip Fi-
lipovics, akik szintén tucatjával
adtak autogramot jegyre vagy
éppen pólóra. Az esemény
rangját és méretét mi sem jelzi
jobban, hogy több mint félszáz
külföldi újságírót akkreditáltak,
ekkora érdeklõdés sem a két
évvel ezelõtti világkupa-döntõt,
sem pedig a 2008-as olimpiai
selejtezõtornát nem övezte.
Olaszországból hatvan drukker
érkezett a tornára, míg a leg-
népesebb szurkolótábora a Va-
sasnak volt, az angyalföldieket
több mint háromszázan buzdí-

tották az elsõ és a második ta-
lálkozón is.

A szervezõk kitettek magu-
kért, hiszen kifogástalanul el-

látták feladatukat, ez pedig
újabb elismerést eredménye-
zett az Európai Úszószövet-
ség (LEN) részérõl: Nagyvá-
rad rendezheti 2014-ben a
junior világbajnokságot. A
döntést Nory Kruchten, a
LEN elnöke jelentette be, aki
a BL-gyõzteseket díjazta a fi-
nálé végén. Szakadáti László,
a LEN igazgatója nem rejtet-
te véka alá elégedettségét.
„Az utóbbi hat évben Nagy-
várad sokat tett a vízilabdá-
ért, így kiérdemelte nemcsak
a BL-döntõ, hanem a junior
vb megrendezését is” –
mondta a váradi származású
sportember.

Hajdu Attila

A Vasas szurkolói remek hangulatot teremtettek a vízilabdatorna alatt

Beírta magát a sporttörténelembe Nagyvárad városa,
amely két rangos nemzetközi kupa döntõjének adott
otthont 2012. május 12-én, szombaton. Négyezer
nézõ a helyszínen, több millió pedig a tévékészülékek
elõtt követte figyelemmel a férfi vízilabda Bajnokok
Ligája, valamint a nõi kézilabda EHF Kupa döntõjét.
Jobb reklám nem is lehetett volna ez a bihari
megyeszékhelynek.

Kásás Tamás adta a legtöbb autogramot

A sajtópáholyban európai, sõt más kontinensrõl érke-
zett újságírók is helyet kaptak

Váradon játszott nemzetközi kupadöntõt a zilahi kézi-
labdacsapat

Sporttörténelmet írt Nagyvárad
Egy nap két kupadöntõ, magyar fõszereplõk
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Fekete István XX. századi író gondola-
tát idézzük a rejtvényben a vízsz. 1.,
26. és a függ. 46. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Építõjáték. 14. Szó-
párbaj. 15. Ilyen por is van. 16. Hal be-
tûi. 18. Te és én. 19. … Montalcini –
olasz neuro-biológusnõ, Nobel-díjas
(1986). 20. Indulatszó. 21. Tejipari mel-
léktermék. 24. Szintén ne. 25. Építõ-
anyag. 31. … szívedbe rejtesz – József
Attila verse. 32. Famintázattal lát el. 33.
Elõjel (rossz). 34. Szemtelenség része!
35. Francia zeneszerzõ (1875–1937).
37. Süteménybe teszik. 38. … a porban
– Ady Endre költeménye. 40. Világos
angol sör. 41. Osztrák, magyar és spa-
nyol autójel. 43. Bibliai hajós. 45. Spa-
nyol exkirályné. 46. Norvégia fõvárosa.
47. Az alumínium és a diszprózium vegy-
jele. 49. Édes ital. 51. Tíz betûi. 52.
Olajféle. 53. Összevissza vont! 54. Áll
alatti zsírpárna. 59. Lorán Lenke névbe-
tûi. 60. Maros megye betûjele. 62. A
Tadzs Mahal városa. 36. Csak ékezetben
különböztek. 64. Könnyen bomló. 65.

Az argon vegyjele. 66. Benzinben van!
67. Nagy Olga regénye. 69. Rövid ideig
fõz. 71. Folyadékot fogyasztani.

FÜGGÕLEGES: 1. A granadai mór
uralkodók erõdített palotája. 2. India fõ-
városa. 3. Járom. 4. A kobalt vegyjele.
5. Derékszíj. 6. Szent … – a tizenkét
apostol egyike. 7. Fogyasztható csiga. 8.
A gallium vegyjele. 9. Táplálékot kíván.
10. Kozmetikai márka. 11. Vissza: fog-
hús. 12. Klasszikus kötõszó. 17. … An-
derson – amerikai színésznõ. 21. Rest
betûi. 22. Létszükséglet. 23. Biztató ki-
látás. 25. Eltávozási engedély. 27. Fejlõ-
désében segítik. 28. Ókori görög törzs
tagja. 29. Jules Verne egyik kapitánya.
31. Veszély elõl sietve távozó. 36. Nyu-
godtan pihensz. 37. Színházi tárgy. 39.
Küzdõsportot folytat. 42. Fél – London-
ban. 44. Darabjaira hullt. 48. Orosz fo-
lyó. 50. Eötvös Loránd egyik találmá-
nya. 53. OMG. 55. Fõrangú költõnk
(1703–64). 57. Vissza: táncdalénekesnõ
volt (Márta). 58. Cselekedné. 61. Dor-
gál. 64. Lyuk. 65. … Novák Vilmos –

festõ, grafikus (1894–1941). 66. Kenyá-
ban van! 68. Közepén oszlik! 69. A, a,
a. 70. Éneklõ szócska. 71. Az izmot
rögzíti a csonthoz.

Barabás Zsuzsa

Az elõzõ heti rejtvényünk (Horváth
Imre gondolata) helyes megfejtése a
következõ: „Saját maga ellensége, aki
mindennel megbarátkozik”.

Ezt hallotta?…
Két ivócimbora iszogat a kocsmá-

ban. Megszólal az egyik:
– Komám, nem tudom, mit te-

gyek. Valahányszor hazamegyek éj-
szaka, csendben csukom be az ajtót,
már az elõszobában levetkõzöm, láb-
ujjhegyen lopózkodom a szobába,
óvatosan próbálok bebújni az ágyba,
a feleségem mégis mindig felébred,
és hajnalig veszekszik velem.

Mire a másik:
– Nem így kell ezt csinálni. Én ha

hazamegyek, berúgom az ajtót, a ci-
põmet bevágom a sarokba, felkap-
csolom a villanyt, bevetõdöm az ágy-
ba, rácsapok az asszony fenekére, és
azt mondom neki: „Hé, bébi, vesd be
magad!”. Na, ilyenkor még horkolni
is szokott.

☺

Egy férfi beül egy taxiba. Elindul-
nak, késõbb az utasnak eszébe jut
valami, elõrenyúl, megfogja a sofõr
vállát. A sofõr hatalmasat ordít,
majd reszketve mondja:

– Ne haragudjon, nem régóta taxi-
zom, elõtte a temetkezési vállalatnál
voltam sofõr…

☺

Egy nõ éjszaka megy haza a kihalt
utcán. Az egyik sarkon elétoppan
egy vicsorgó férfi széttárt karokkal,
kidülledt szemekkel, vörös fejjel,
mély hörgõ hangot hallatva. A nõ
ijedtében elõkapja az esernyõjét, és
jól fejbe veri vele. Nagy üvegcsöröm-
pölés, és megszólal a férfi félig sírva:

– A rohadt életbe, ez már a har-
madik tábla üveg, amit nem tudok
hazavinni!

Fény és árnyék
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Miután Kolumbusz Kristóf spanyol
zászló alatt hajózva felfedezte Amerikát
1492-ben, Portugália joggal érezhette,
hogy lépéshátrányba került nagy riválisá-
val szemben. Öt esztendõvel késõbb a
lisszaboni kikötõbõl kifutott az elsõ olyan
flotta, amelyik Indiába akart eljutni.

A flotta élére egy fiatal nemesembert,
Vasco da Gamát állították. 1497 decem-
berére hajói elérték azt a pontot, ame-
lyen túl addig egyetlen felfedezõ sem ju-
tott. Észak felé tartottak Afrika keleti
partjai mentén. Mozambikban arannyal,
ezüsttel, fûszerekkel, gyönggyel és rubin-
nal megrakott arab hajókat láttak.1498

májusában befutottak
Calicut város kikötõ-
jébe, ahonnan Vasco
da Gama fûszermin-
tákkal és a portugál
királynak szóló levéllel indult hazafelé. A
hazaút majdnem egy évig tartott.

Otthon igazi hõsként ünnepelték, hi-
szen bebizonyította, hogy Indiába a ten-
geren át is vezet út. 1502-ben újra elin-
dult Indiába, 1524-ben India alkirályává
nevezte ki III. János portugál uralkodó.
Vasco da Gama Indiába érkezése után rö-
viddel meghalt, hamvait 14 évvel késõbb
szállították vissza szülõhazájába.
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DVD-ajánló

Skyline 

Az Alien vs. Predator mögött álló
csapat új sci-fi-jében egy átmulatott éj-
szaka után egy társaság arra ébred,
hogy földön kívüliek támadták meg a
bolygót, aki igyekeznek leradírozni az
emberiséget Földünk felszínérõl. Az el-
sõ támadás túlélõi csapatba szervezõd-
nek, és úgy döntetnek, felveszik a har-
cot a sosem látott lények ellen.

Idõjárás
Változékony, csapadékos

napokkal köszönt ránk a
következõ hét. Szombaton
még csak borongós, felhõs
idõnek nézünk elébe, de va-
sárnapra már igazi zivatar
érkezhet fölénk. Néhány
szemerkélõ esõs nap után a
hét közepén ismét záporok-
ra, zivatarokra lehet számítani a megye
egész területén. A nappali hõmérséklet
az évszaknak megfelelõen 18–22 Cel-
sius-fok között várható, éjszakánként
10–12 fok között alakul majd.

Május 20., vasárnap
Bernát – germán eredetû, a Bernhard
magyar formája. Jelentése: medve és
erõs.
Felícia – a Félix férfinév nõi párja. A Fé-
lix latin eredetû, jelentése: boldog, sze-
rencsés.

Május 21., hétfõ
Konstantin – a latin Constantinus rövi-
dülése, ami a latin constans szóból ered,
jelentése: állhatatos, következetes, szilárd.

Május 22., kedd
Júlia – a Júliusz férfinév nõi párja, amely
latin eredetû, egy híres, õsrégi római
nemzetség nevébõl származik. Jelentése
bizonytalan, talán: Jupiter istennek szen-
telt vagy: ragyogó.
Rita – a Margit név olasz Margherita
alakjának önállósult becézõje, amelynek
jelentése: gyöngy.

Május 23., szerda
Dezsõ – a latin Desiderius névbõl szár-
mazik, annak kicsinyítõképzõs formája.
Jelentése: kívánt, óhajtott gyermek.

Május 24., csütörtök
Eszter – perzsa eredetû bibliai név, Istár
asszír–babilóniai istennõ nevébõl ered.
Jelentése: csillag.
Eliza – a héber eredetû Erzsébet név né-
met változatának rövidülése. Jelentése:
Isten az én esküvésem.

Május 25., péntek
Orbán – a latin urbanus szóból szárma-
zik. Jelentése: római, finom, mûvelt, ud-
varias ember.

Május 26., szombat
Fülöp – a görög Philipposz név rövidülé-
sének magyar alakváltozata. Jelentése:
lókedvelõ.
Evelin – a francia és az angol Eva, Eve
(magyarul Éva) változata, jelentése: élet,
életet adó nõ. Más magyarázat szerint a
kelta-gael Eiblin név változata, jelentése:
kellemes, kedves, tetszetõs, jókedvû.

Névnapjukat 
ünneplõ olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Postacím: 410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447-060, 0735/154-456, 0735/154-460. E-mail: biharmegye@gmail.com.
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Kinde Annamária, Petri Csilla, Szilágyi Aladár, Szõke Ferenc. Felelõs kiadó: Szûcs László.
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Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Évforduló
1498. május 20-án Vasco da Gama
felfedezte az Indiába vezetõ tengeri utat
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Hozzávalók 4 sze-
mélyre: 1 kg burgonya,
30 dkg fetasajt, 4 dl tej-
szín, só, bors, szerecsen-
dió, vaj és zsemlemorzsa a
tepsihez.

Elkészítés: Megtisztít-
juk és vékony karikákra
szeljük a burgonyát. A tej-
színt egy lábosba öntjük,
hozzáadjuk a fetát, ízesít-
jük szerecsendióval, bors-
sal és csak kevés sóval,
mert a feta sós. Lassan fel-
melegítjük, beleforgatjuk a
burgonyát, és amikor az is
átmelegedett, egy vajazott,
zsemlemorzsával megszórt

tepsibe vagy tortaformába
borítjuk. 140 Celsius-fokra

elõmelegített sütõben
másfél óráig sütjük.

Az õszirózsafélék
családjába tartozik,
Európa és Ázsia rétje-
in, legelõin, útjai men-
tén tömegesen fordul
elõ. Egyéb megnevezé-
sei: orvosi cickafark,
cickóró, cickafarkkóró,
egérfarkúfû, ezerleve-
lûfû, pulykafû.

Évelõ, a szára 20–80 cm-
re nõ meg. Levelei lándzsá-
sak vagy szálas lándzsásak,
virágai fehér vagy rózsaszí-
nû sugárvirágok, melyek
4–9 mm széles sátorozó bu-
gákat alkotnak. Termései 2
mm hosszú kaszatermések.
A népi gyógyászatban csak
a fehér virágúakat használ-
ják, a teljes növényt gyógy-
teaként fogyasztják, de kül-
sõleg borogatásra is hatá-
sos. Készítenek belõle illó-
olajat (kékolaj) és kenõcsöt
is. Kora tavasszal vagy elvi-
rágzása után gyûjtik.

Több száz vegyületet
tartalmaz, mint a kék színû
proazulént tartalmazó illó-

olaj, achillein glukoalka-
loid, keserûanyag, cser-
anyag, aconitsav, konit-
sav, aszparagin, glikozi-
dok, zsírosolaj, gyanta,
szénhidrát, vas, kén, nátri-
um, kálium, magnézium,
mész. Teája gyulladáscsök-
kentõ, fertõtlenítõ, görcs-
oldó, emésztést javító, vér-
zés- és köhögéscsillapító

hatású. Felhasználható tü-
dõ- és légúti megbetegedé-
sek, gyomor- és bélhurut,
magas láz, epebántalmak,
vese- és hólyaggyulladás,
fekélyek, prosztatabántal-
mak, visszértágulat, vér-
szegénység, valamint ma-
gas vérnyomás esetén.

Jövõ héten a citromfü-
vet mutatjuk be.

KOS: Bármennyire aggodalmasko-
dott vagy elbizonytalanodott is vol-

na amiatt, hogy talán még sem jó az, amit
csinál, a héten bebizonyosodik ennek az
ellenkezõje.

BIKA: Ön aztán pontosan tudja,
hogy semmire sem lehet nemet

mondani, ami egy kis pénzt hozhat. Ezen
a héten anyagi szempontból kedvezõ le-
hetõségekre számíthat.

IKREK: Alakulóban vannak a dolgok
ön körül, de még képlékeny a helyzet,

ezért ne nagyon beszéljen róla senkinek,
csak amikor már minden biztossá válik.

RÁK: Ne vegye a lelkére, ha a ba-
rátját nem érdekli az, amitõl ön tel-

jesen el van ragadtatva, és szeretné meg-
osztani vele a boldogságát, a rendkívüli
élményét.

OROSZLÁN: A munkájában, a kar-
rierjében végbement módosulások

miatt sokan irigylik. Nem tudják, hogy a
változás egyáltalán nincs ínyére, de szük-
sége van a pénzre.

SZÛZ: Tele van aggodalommal,
hogy minden jól sikerüljön, hiszen

hihetetlenül sok idõt és erõt fordított arra,
hogy sikert érjen el. Ne izguljon, sikeres
lesz, sõt ünnepelni fogják.

MÉRLEG: Ha buliba hivatalos,
mondja le, így elkerülhet egy csaló-

dást. Ha sehogy sem tudja elkerülni a tár-
sasági eseményt, vértezze fel magát a
rosszakarók ellen.

SKORPIÓ: A partnerében önnek
kell tartania a héten a lelket. Vagyis

biztató szavakat kell mondania, amivel
egy reménytelennek látszó helyzetbõl va-
lóban ki tud jönni.

NYILAS: Annyi munkája lesz a hé-
ten, hogy azt sem tudja, hol áll a fe-

je. De többletbevételre is számíthat. Talán
még egy rossz szokásától is meg tud sza-
badulni.

BAK: Furcsa lesz ez a hét, különö-
sen az érzelmi élete terén. Kiváló

idõszak az utazásra, vizsgákra, felvételik-
re, peres ügyek rendezésére, új állás el-
vállalására.

VÍZÖNTÕ: Ingatlanügylet okozhat
fõfájást ezen a héten,. Ha esetleg le

kellene mondania valamirõl a békesség
kedvéért, tegye meg, mert a sors késõbb
kárpótolni fogja

HALAK: Ön lesz a sztár a héten, ra-
jongani fognak önért, és olyan dol-

gokat engedhet meg magának, amelyet
korábban nem. Természetesen irigyei is
megsokasodnak emiatt.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (24.)
A közönséges cickafark (Achillea millefolium)

Ínyenceknek 

Fetás rakott burgonya
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