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Megyénk 101 választási körzetében
összesen 647 szavazókör nyílik meg va-
sárnap reggel 7-kor, hogy a szavazati
joggal rendelkezõ állandó romániai la-
kosok – mind a román, mind az Európai
Unió más tagországainak állampolgárai
– lakóhelyükön leadják voksukat az ön-
kormányzati választáson. Mindenki
négy szavazólapot kap, a polgármester-
jelöltek, a helyi, illetve a megyei taná-
csosi tisztségre pályázók, továbbá a me-
gyei tanácselnökjelöltek nevét tartal-
mazzák ezek. A 101 közigazgatási egy-
ségben értelemszerûen különbözõ pol-
gármester- és tanácsosjelölti listák lesz-
nek, de mindenütt azonos lesz a megyei
tanácsi funkciókra pályázók nevét tar-
talmazó két szavazólap. Utóbbiakból
több mint 557 ezret nyomatott Bihar-
ban a kormánybiztosi hivatal.

Elkészültek a szavazócédulák, és ma-
holnap szállítják ki a szavazókörökbe. A

szavazóköri elnökök és az urnabiztosok
megkapták a felkészítést, és kiképezték a
voksolás zavartalanságára vigyázó rend-
õröket, csendõröket is. Elõbbiek megye-
szerte tájékoztatták a polgárokat arról,
hogy börtönnel sújtható bûncselekményt
követ el az, aki adományokkal próbál
szavazatot vásárolni és az is, aki „eladja”
a voksát. Utolsó kortesbeszédüket tart-
hatják meg ma a jelöltek, stábjaik az utol-
só plakátokat ragaszthatják ki. Szombat
reggel 7-tõl kampánycsend, az urnazárá-
sig tilos bármiféle választási propaganda.

Itt az ideje a megfontolásnak. Egyet-
len vokson is múlhat, kik töltik be a kö-
vetkezõ négy évben az elöljárói tisztsége-
ket. A polgármester, a megyei tanácsel-
nök személyén, eggyel több vagy keve-
sebb önkormányzati képviselõ meglétén
pedig a mindennapjainkat meghatározó
döntések múlnak. Egy járda, egy utca le-
aszfaltozása, egy megyei út felújítása

vagy egy nemzetközi repülõtér… Egy
óvodai csoport, egy tanítói állás, egy
szakiskolai osztály vagy egy egész
iskola… Egy mûemléket jelzõ tábla, egy
új emlékmû, egy utcanév, egy monográ-
fia, egy színházi produkció, maga a
színház… Egy piaci asztal helypénze, egy
korszerû piac, egy játszótér vagy egy fa-
sor, egy ravatalozó, a fûtési számla és a
vízdíj nagysága, szolgálati lakás a házior-
vosnak, úszótanfolyam a gyereknek,
munkahelyeket kínáló új üzem…

Aki úgy dönt, nem él a szavazati jogá-
val, lehet, annak mindez nem fontos.
Remélem, nem lesznek sokan. Rajtunk
múlik, hogy olyan jelölteket bízzunk
meg a feladattal, akik elkötelezettségü-
ket bizonyították, a mellettük álló kö-
zösség erejére is támaszkodva képesek
lesznek végigvinni a kampányban kínált
stratégiát mindannyiunk javára.

Máté Zsófia

8–9.

Négy szavazólap, egyetlen forduló
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Pásztor Szabolcs, a Deb-
receni Egyetem Világgazdaság
és Nemzetközi Kapcsolatok
Tanszékének titkára tartott
elõadást az RMDSZ Bihar me-
gyei szervezete által életre hí-
vott Szacsvay Akadémia köz-
gazdaságtudomány moduljá-
nak keretében. Az elõadót
Horváth Edit programkoordi-
nátor köszöntötte, majd az
elõadást követõen õ jelentette
be, hogy június 7-én a közgaz-
dasági modul záróelõadását
Csáki György, a budapesti
Szent István Egyetem oktatója
tartja.

Pásztor Szabolcs (õ az ere-
detileg meghirdetett elõadó, a
más elfoglaltsága miatt hiány-
zó Trón Zsuzsanna helyére
„ugrott be”) A tér szerepe a
gazdasági elméletekben és
folyamatokban címmel érte-
kezett. Beszélt a regionális
gazdaságtanról, a telephely-el-

méletekrõl és az új gazdaság-
földrajzról is. A regionális gaz-
daságtan szerint a gazdasági
szereplõk egymástól bizonyos
távolságra helyezkednek el, és
eltérõ adottságokkal, illetve
árakkal kell szembesülniük,
szemben a mainstream köz-
gazdasággal, mely szerint ha-
sonló feltételeknek, egységes

árnak és piacnak kell megfe-
lelniük a szereplõknek. Pász-
tor Szabolcs több telephely-el-
méletet is bemutatott, például
a XIX. század elsõ harmadára
jellemzõ Thünen-modellt és az
1900–1920-as évekre jellem-
zõ Weber-modellt. Lösch hat-
szög-modelljét ismertette, és
kitért arra, hogy ma milyen té-

nyezõk befolyásolják a telep-
helyválasztást. A Thünen-mo-
dell egy elszigetelt, földekkel
körülvett államot vesz alapul,
a Weber-modell lényegében
egy háromszög, amely a te-
lephelynek a fogyasztópiactól
és a nyersanyag-lelõhelyektõl
való távolságát veszi figyelem-
be. Az elõadó szükség esetén
krétát ragadott, hogy felrajzol-
jon egy-egy grafikont, vagy il-
lusztrálja, hogyan torzulnak az
egyes modellek például egy
országhatár közelében. Az új
gazdaságföldrajz még alakuló
elméletét ismertetve beszélt a
térbeli koncentrációs erõkrõl
(ezek lehetnek centripetális
vagy centrifugális erõk) és a
különféle modellezési lehetõ-
ségekrõl, valamint Belgiumot
és Spanyolországot példának
véve bemutatott egy földrajzi
koncentráció-modellt is.

Balogh Aletta

A Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügy-
nökség június 15-ei kezdettel újabb in-
gyenes tanfolyamot indít a nyilvántartá-
sában szereplõ munkanélkülieknek. Ezút-
tal panzióvezetõi képesítést szerezhetnek
a résztvevõk, akik a megyei központban
(Nagyvárad, Transilvaniei u. 1-2.) vagy a
belényesi, élesdi, margittai és nagysza-

lontai kirendeltségeken jelentkezhetnek.
A munkanélküli segélyt már nem kapó ál-
lástalanoknak havi 500 lejt fizet az ügy-
nökség a tanfolyam idejére. A képzést az
Európai Szociális Alap megközelítõleg
17 millió lejjel finanszírozza egy 2010-
ben indított, jövõ májusban lezáruló,
négy megyét érintõ projekt alapján.

Panzióvezetõket képeznek Standok
a Top Expóra

Már lehet igényelni kiállítóhelyeket
a szeptember 20–23. között a nagy-
váradi Antonio Alexe Sportcsarnok-
ban és mellette megrendezendõ nem-
zetközi termékbemutatóra és vásárra.
A Top Press rendezvényszervezõ part-
nere a megyeszékhely önkormányza-
ta, a Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a magyarorszá-
gi Körös Trade. Harmadízben szerve-
zik meg az építõipari, lakberendezési
szolgáltatásokat és árukat, ingatlano-
kat, bútort, gépkocsikat, gépeket,
élelmiszert, ruházatot és ezekhez kap-
csolódó termékeket kínáló expót ha-
zai és magyarországi cégek részvételé-
vel. Kül- és beltéri, 6-tól 48 négyzet-
méterig terjedõ standok bérlésére vo-
natkozó igényüket bejelenthetik Mihai
Dacin fõszervezõnek a 0722/394-
390-es telefonszámon vagy a
mihai.dacin@toppress.ro villanyposta-
címen.

A Mezõgazdasági Kifizetési és Interven-
ciós Ügynökség Bihar megyei központja
tudatja az érintettekkel, hogy június 11.
után már levonással sem fogadnak el több
igénylést az idénre járó európai uniós
földalapú támogatásra. A május 15-ei ha-
táridõ lejárta után leadott kérvényeknél
minden munkanap késésért 1-1 százalé-
kos levonást alkalmaznak. A tavalyi nyil-
vántartás alapján 39 339 gazda kérelmé-
re számítottak, és értesítették õket a helyi

kirendeltség munkatársai révén, de a ha-
táridõ leteltéig 1183-an nem jelentkeztek.
Még megtehetik hétfõn a váradi, belénye-
si, élesdi, margittai, nagyszalontai, szé-
kelyhídi, tenkei vagy vaskohsziklási kiren-
deltségen, és jelentkezhetnek még azok
is, akik tavaly és az elõzõ években nem
igényeltek ilyen támogatást. Az idén meg-
közelítõleg 315 ezer hektárra kérték a já-
randóságot a legalább egy hektárt meg-
mûvelõ magán- vagy jogi személyek.

Még kérhetik a földalapú támogatást

A tér szerepe a gazdaságban
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Tiszta váróterem, modern
rendelõ. Mészáros Csilla asz-
szisztensnõ épp a páciens ada-
tait jegyzi, miközben Csordás
Csaba-József csokalyi házior-
vos fejét csóválva megállapítja a
részleges diagnózist: túlságosan
magas a néni vérnyomása.
Gyorssegélyként egy pirulát té-
tet az idõs asszony nyelve alá.
Aztán újabb betegek jelentkez-
nek be, a legtöbben a vérnyo-
másuk megállapítását kérik.

Mint késõbb megtudom a
doktor úr ingyenes vérnyomás-
és vércukorszint-mérési akciót
hirdetett meg a faluban májusra
és júniusra. Amint akad egy
szusszanásnyi idõ, Csordás dok-
tor elmondja, nem önreklámo-
zás volt a célja az ingyenes vizs-
gálatokkal, hanem az indokolja,
hogy az emberek nagy része
csak akkor jön a rendelõben, ha
már nagy a baj. Ezt megelõzen-
dõ jó tudni, hogyan is állunk az-
zal a vérnyomással. Az akció
megkezdése óta már olyan cu-
korbetegre is bukkantak, akinek
fogalma sem volt nyavalyájáról.

A székelyhídi születésû fiatal
orvos 2006-ban fejezte be az
egyetemet, aztán elvégezte a
hároméves háziorvos-képzést.
A székelyhídi elöljáróságon ki-
lincselt egy rendelõnek megfele-
lõ helyiség bérlése végett, de a
polgármester nem talált helyet a
kezdõ orvosnak a kisvárosban.
Felajánlotta viszont a városhoz
tartozó Csokaly betegeinek a
gondozását, mivel ott nem volt
megfelelõ az orvosi ellátás, az

addigi háziorvos csak mellékfog-
lalkozásnak tekintette a szolgá-
latot, nem tartotta be a rendelé-
si idõt. A faluban került megfe-
lelõ rendelõnek való, az önkor-
mányzat igényesen felújíttatta a
helyiséget. A doktornak csak a
berendezést kellett elõteremte-
nie, ami elmondása szerint úgy
kétezer eurónyit kóstált.

Tavaly augusztusban kezd-
hette el végül is a praktizálást,
ami közben kibõvült a nagyká-
gyai háziorvosi rendelõ megnyi-
tásával, amihez szintén a városi
tanács biztosított épületet. Hét-
fõn, szerdán és pénteken Cso-
kalyon, kedden és csütörtökön
Nagykágyán látja el a betege-
ket. Legalább hatszáz beiratko-
zott lakos után köt szerzõdést a
háziorvossal az egészségbiztosí-
tási pénztár; Csordás páciensei-
nek száma már elérte az ezret,

Székelyhídról, Kiskerekibõl és
Érkeserûbõl is felkeresik. Cso-
kalyon meglehetõsen nagy a ve-
sebántalmakban szenvedõk szá-
ma, aminek elsõsorban a fo-
gyasztásra nem alkalmas víz az
oka. „Persze ez ne legyen ok ar-
ra, hogy a férfiemberek mos-
tantól csak bort fogyasszanak

víz helyett!” – hangzott el a ke-
délyes intés.

Romániában akkut az orvos-
hiány, az egyetemekrõl nem ke-
rül ki annyi gyógyító, mint
ahány elhagyja az országot, kül-
földön vállal munkát. Csordás
doktor ezzel szemben elégedett
mostani helyzetével, esze ágá-
ban sincs máshová ácsingózni.
Rövid szolgálati ideje alatt jól
szót értett a falusiakkal, nem tud
úgy végig menni az utcán, hogy
ne szólítanák meg, egy kézszorí-
tásra, néhány szóra ne állítaná
meg valaki. A fiatal háziorvos
igazi lokálpatriótának vallja ma-
gát, nem vonzza a toronymagas
kórházi komplexumok adta kar-
rier, itt akar gyógyítani az övéi
között, mert a jó szó, az emberi
hang nem mérhetõ euróban.

D. Mészáros Elek

Hivatását nem euróban méri
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Második mandátuma
végén, a közelgõ
választás elõtt arra
kértük a napokban
a hajdúváros elöljáróját,
értékelje az elmúlt évek
eredményeit, s ossza meg
lapunk olvasóival
a jövõre vonatkozó
elképzeléseit, terveit.

– Második polgármesteri
megbízatása végén milyen
mérleget tud vonni eddigi
munkájáról?

– A legfontosabb ered-
ménynek azt tartom, hogy az
elmúlt esztendõkben sikerült
összefogni a közösséget,
ugyanis ezelõtt tíz évvel, ami-
kor átvettem az RMDSZ itteni
szervezetének vezetését, szét-
zilált, úttalan magyarság élt a
városban, ma pedig egy olyan
közösség, amely reményekkel
és elvárásokkal van teli. Utób-
bi abból ered, hogy látják a si-
kereinket, és még több utat,
járdát, megvalósítást akarnak
magukénak, elõbbit pedig az
motiválja, hogy hisznek ben-
ne, a terveinket gyakorlatba is
tudjuk ültetni. Tíz évre kell
visszatekintenünk, illetve a két
polgármesteri mandátumomat
elindító Bocskai-tervhez, hi-
szen nyolc esztendõ után bebi-
zonyosodott, hogy ez az el-
gondolás kiállta az idõ próbá-
ját, és jó irányba fordította vá-
rosunk vitorláit.

– Melyek voltak az utóbbi
esztendõk legfontosabb meg-
valósításai?

– Szívesen soroljuk ezek kö-
zé azt a hét gyárat, amit Nagy-
szalontára tudtunk vonzani,
ezekkel együtt a több millió
eurós beruházásokat, valamint
az új munkahelyek létesítését
ezres nagyságrendben. Ez fõ-
képp akkor észlelhetõ, ha fi-
gyelembe vesszük a települé-
sünkkel nagyjából azonos
nagyságú városok hasonló

eredményeit. Bátran elmond-
hatjuk, hogy mind Margittát,
mind Élesdet és Belényest le-
köröztük ebben a versenyben.
Csak az idén több száz új
munkahely jöhet létre, de ép-
pen a napokban kaptuk a hírt,
hogy a belga kartongyár újabb
termelõ egységet épít, továb-
bá az Eurobuffalo osztrák cég

gazdasági vállalásába is ott
szerepel egy húsgyár építése.

– A kedvezõ gazdasági
eredmények mellett hogyan
alakult a város arculata?

– Javult ez is, számos köz-
épületet, óvodát, iskolát tet-
tünk rendbe és komfortosítot-
tunk. Szívünkhöz közel áll a
városháza, a Csonkatorony, az

Arany Palota vagy épp az
Arany János szülõhelyén álló
porta megalkotása. Sokat dol-
goztunk továbbá településünk
infrastrukturális megújulásán
is. Ma már elmondhatjuk,
hogy a város 165 utcájának
95 százalékában van vezetékes
ivóvíz. Látványos eredményt
értünk el emellett a csatorna-
hálózat bõvítésében, 50 száza-
lék fölé emeltük a lefedettsé-
get, de tudni kell, hogy ez még
korántsem elegendõ, ezért vá-
rosunk az Országos Fejlesztési
Ügynökség finanszírozási ke-
retébõl egy 6 millió eurós be-
ruházással a közeljövõben foly-
tatja az ivóvíz-, szennyvíz- és
csatornahálózat bõvítését.

– Hogyan alakult az utak,
járdák rendbetétele, a zöld-
övezetek gyarapítása?

– Városunk komfortosítása
az infrastrukturális fejleszté-
sekkel összhangban zajlott,
nagy figyelmet fordí-
tottunk a kavicsozott
utak leaszfaltozására,

Emberközpontú a városvezetés
Interjú Török László nagyszalontai polgármesterrel

1967. október 24-én szü-
letett Nagyszalontán; a
Nagyvárad i Egyetem
elektromechanikai fakultá-
sának végzettje, az aradi
Vasile Goldiº Egyetem jogi
karán is diplomát szerzett;
az RMDSZ nagyszalontai
szervezetének elnöke;
nyolc éve polgármester;
nõs, két gyermek apja.

Németh Szilárddal, a testvérváros, Csepel polgármes-
terével a honosítási eljáráshoz nyújtandó anyaországi
támogatásról kötöttek szerzõdést A nyugdíjasokkal is törõdik az önkormányzat

Nyolc éve polgármester
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a járdák rendbetételé-
re, és úgy érzem, kéz-
zelfogható eredménye-

ket értünk el. Tervünk, hogy
2016-ra minden utca le le-
gyen aszfaltozva. Hasonlóan
eredményesek voltunk a zöld-
övezetek gyarapításában, a
játszóterek számának a növe-
lésében, de említésre méltó a
mintegy fél tucat európai uni-
ós projekt is, amelyek végigvi-
teléhez sikerült elnyernünk az
anyagi támogatást.

– Milyen projektekrõl van
szó?

– A nyertes pályázatok kö-
zött tarthatjuk számon a Bé-
késcsaba és Nagyszalonta kö-
zötti kerékpárút kivitelezését,
az út mintegy 2 km-es szaka-
sza a belvároson is átvezet. Ide
tartozik az esõvíz-elvezetõ csa-
tornázás kiépítését segítõ uni-
ós támogatást, melynek révén
mûszaki terv készült az egész
városra, s amely ma már kivi-
telezésre van elõterjesztve.
Egy másik kiemelkedõ projek-
tünk a város turizmusának,
azon belül a kulturális idegen-
forgalomnak a kiterjesztése.
Ezzel kapcsolatban Debrecen-
nel együtt pályáztunk egy
olyan terv megvalósítására,
amely remélhetõleg városunk
fejlõdéséhez vezet. A sok út,
aszfaltozás vagy újjáépített
középület mellett mégis a leg-
kedvesebb számunkra az em-
berekkel való törõdés. Ez ko-
rántsem hoz olyan látványos

eredményeket, mint a koráb-
ban felsoroltak, de amikor a
Toldi Néptánccsoportról be-
szélünk, melynek fiataljai
mintegy hat év alatt tanultak
meg úgy táncolni, hogy ma
már bármely színpadra feláll-
hatnak, s vihetik városunk jó
hírnevét, akkor érzékeljük, mit
is jelenthet az igazi elhivatott-
ság. Ugyanilyen szívhez szóló
küldetésünk az egyházainkkal
való törõdés, vagy éppen a
Szent Ferenc Alapítvány árva
gyermekeinek a felkarolása.
Az RMDSZ itt Szalontán több
mint fél évtizede rendszeresen
rangos adománygyûjtõ este-
ket szervez, de itt kell megem-
lítenünk azt a hatalmas mun-
kát, amelyet az RMDSZ titkár-
sága lebonyolított az elmúlt
másfél esztendõben a könnyí-
tett honosítással kapcsolato-
san. A nagyszalontai és a kör-
nyékbeli magyarságból nem
kevesebb mint legalább tízezer
ember fordult a szövetség vá-
rosi szervezetéhez, hogy in-
gyen, bérmentve összeállítsa
számára azt a dokumentációt,
amivel igényelheti a magyar
állampolgárságot. Ez máskü-
lönben egyénenként két-há-
rommillió régi lejes kiadást,
családok esetében ennek a
többszörösét jelentette volna.
Nem kevesebb mint félmillió
euró nagyságrendû összeget
tudtunk a szalontai és kör-
nyékbeli magyarok tárcájában
megtartani az információs iro-

da nyújtotta szolgáltatásokkal.
Ezek mellett az idõsgondozás,
a gyermekek nevelésének tá-
mogatása vagy akár a kulturá-
lis rendezvényeink mind az
emberekrõl, az embereknek
szólnak.

– Mik a jövõre vonatkozó
tervei, célkitûzései?

– Ha a jövõrõl, elképzelése-
inkrõl kellene számot adnunk,
azt kell mondanom, hogy az
elkövetkezõ esztendõk is az
emberekrõl kell hogy szólja-
nak. Az elkezdett munkát to-
vább kell vinnünk, a hiányos-
ságainkat, hibáinkat ki kell ja-
vítanunk és össze kell tarta-
nunk a közösségünket. A fent
említett emberközpontú gon-
dolkodás mellé nyilván több új
programot is szeretnénk beve-
zetni. Ezek közül az egyik,
amely minden családnak és
helyi vállalkozásnak is segítsé-
gül szolgálhat, a Városkártya
program, melynek révén a
helyben vásárlók mind a szol-
gáltatásban, mind a kereske-
delemben kedvezményekben
részesülhetnek.

– Milyen más új progra-
mot terveznek?

– Szeretnénk, ha több fi-
gyelmet tudnánk fordítani az
idõs korosztályra, épp ezért
javasoljuk a nyugdíjasboltok
létrehozását, ahol önköltségi
áron lehetne alapélelmiszere-
ket vásárolni. A fiataloknak új
munkahelyeket akarunk te-
remteni további középnagysá-
gú vállalkozások idevonzásá-
val, amelyeknél nemcsak a
munkások, hanem a maga-
sabb végzettségûek is találnak
állást. Új ifjúsági lakásokat
akarunk építeni a fiatal csalá-
doknak és szociális létesítmé-
nyeket a rászorulóknak. A pá-
lyakezdõket külön csomaggal
szeretnénk ösztönözni, java-
soljuk, hogy támogassuk
anyagilag azokat a fiatalokat,
akik nyelvvizsgát vagy ECDL
számítógép-felhasználói vizs-
gát, esetleg érettségi elõtt jo-
gosítványt akarnak szerezni.
Külön ösztöndíjrendszert kívá-
nunk létrehozni azoknak a
szalontai származású orvos-

tanhallgatóknak, akik vállal-
ják, hogy visszatérnek leg-
alább a rezidensi idõszakot
Nagyszalontán kitölteni, s ké-
sõbb akár orvosként is itt ma-
radnak. Emellett városunk
épített örökségének megvédé-
se, az infrastrukturális beruhá-
zások, a járdák, utak moderni-
zálása mind, mind hozzátarto-
zik a Bocskai-terv folytatásá-
hoz csakúgy, mint a zöldöve-
zet, a Kölesér, a Nádasér élõ-
világának a megõrzése úgy,
hogy szabadidõs-rekreációs
helyekként is szolgáljanak.
Terveink között szerepel to-
vábbá a közösségi rendõrség
létrehozása, ösztöndíjrendszer
a jól tanuló diákok számára
vagy épp a helyi rádió és tele-
vízió beindítása. Itt említjük
meg a megújuló energiafor-
rások (szél, nap, víz) felhasz-
nálásának elõmozdítását is,
amely nem maradhat ki a kö-
zéptávú terveinkbõl. Fontos
eleme városunk élhetõbbé té-
telének az is, hogy megépül-
jön a települést elkerülõ út,
amely kivezetné a lakóöveze-
tekbõl az átmenõ teherforgal-
mat. Céltalan hajósnak a szél
a legnagyobb ellensége,
mondják, de mint, látható
Arany János városának, a
nemzeti keresztény gondolko-
dású Nagyszalontának töretle-
nek az álmai, és hisszük, hogy
képes lesz érdemben is csele-
kedni.

Balázs Anita

Húsz helyhatóság nyerte el az idén a
Családbarát önkormányzat címet,
amelyet a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség ítél oda azoknak az elöljáró-
ságoknak, amelyek erõfeszítéseket tet-
tek egy családbarát közösség kialakítá-
sára. A kitüntetettek között van Nagy-
szalonta önkormányzata is, hiszen szá-
mos családbarát programot mûködtet,
mint például a fogyatékkal élõ helyi fia-
talok oktatása, nevelése, képességeinek fejlesztése, a Szent
Antal Gyermekotthon, a szociális konyha mûködtetése, a
Szociális Egészségügyi és Betegellátó Központ támogatása.
A díjat egy hete a Tulipán Karaván egyik megállóhelyén, a
Bocskai negyedben vette át Török László polgármester
Székely Istvántól, az RMDSZ fõtitkárság vezetõjétõl. A Szövetség városi szervezetét tíz

éve irányítja 
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Székelyhídon a Magyar Polgári Párt
(MPP) helyi szervezete
INCZE LEVENTE BÉLA
személyében önálló polgármester-
jelöltet indít a kisváros elöljárói
székének elnyeréséért. Incze
1977-ben született Esküllõn,
házassága révén 2006 óta él
a Székelyhídhoz tartozó
Érolasziban. Egy leánygyermek
édesapja, programozó mérnöki
diplomát szerzett 2002-ben,
jelenleg Nagyváradon dolgozik.

– Mióta tagja ön a Magyar Polgári
Pártnak?

– Az idén léptem be csupán a pártba,
eddig nem voltam egyik irányba sem el-
kötelezett annak ellenére, hogy alkal-
manként eljártam szavazni. Mostanra
meguntam a sok be nem teljesített válasz-
tási ígéretet, amivel négyévente traktál-
nak bennünket. A polgári pártban viszont
olyan emberekre leltem, akik tenni is
akarnak a közösségükért. A helyi MPP
már hozott is egy japán befektetõt, aki
mezõgazdasági melléktermékekbõl állí-
tott volna elõ elektromos energiát. Egy
kilowatt villamos energia elõállítási költ-
sége 0,1 lej lenne, a termelés biztosítaná
Székelyhíd áramszükségletét. A munka-
helyteremtés, az olcsóbb áram mellett a
hasznavehetetlen területeken fûzfát lehe-
tett volna termeszteni, ami alapanyagul
szolgált volna az áramtermeléshez, így
juttatva pénzhez a gazdákat. Tudni kell,
hogy a zöldenergia Európa-szerte támo-
gatott, csak éppen a mi városunkban
nem. Az ötmillió eurós beruházásnak
mindössze a két százalékát kellett volna

önerõbõl állni. A helyi tanács meg is sza-
vazta a beruházást, de Béres Csaba pol-
gármester mint nem életképes tervezetet
elutasította azt.

– Hány tagjuk, szimpatizánsuk van
Székelyhídon és az ide tartozó falvak-
ban?

– Úgy két-háromszázra tehetõ azok-
nak a száma, akik a párt erõs szimpati-
zánsi körét képezik.

– Ilyen támogatói bázissal komolyan
bízik abban, hogy polgármesterré vá-

lasztják? Nem lett volna jobb stratégia,
ha sok más helyi szervezetükhöz ha-
sonlóan az Erdélyi Magyar Néppárthoz
(EMNP) csatlakoztak volna?

– Úgy gondolom, hogy az EMNP Tõ-
kés László jelenlegi közszereplése folytán
elfogadhatatlan a számomra. Nagyra be-
csülöm mindazt, amit 1989-ben tett a
magyarságért, de úgy vélem, rég ki kellett
volna szállnia a politikából. Papi ember
maradjon távol az effajta közszerepléstõl.
Egyébként komolyan bízom a választók-
ban, hisz elegük van már a jelenlegi pol-
gármester üres ígérgetéseibõl.

– Ön tud-e olyan ígéretekkel a vá-
lasztók elé állni, amelyeket négy év
alatt meg is valósítana?

– Elsõsorban a munkanélküliség felszá-
molása a célom, amihez hozzájárulna a
Béres Csaba által elutasított beruházás
megvalósítása. Komoly kapcsolatban va-
gyunk egy osztrák–magyar befektetõi
csoporttal, velük egy tízhektáros ipari
park kivitelezését tervezzük. Nem feled-
kezhetünk meg a falusi turizmus beindítá-
sáról sem, amirõl évek óta csak beszél-
nek, de a valóságban nem tesznek érte
semmit.

– Négy éve csak két magyar indult a
polgármesteri székért, Béres akkor
Székelyhídon veszített a román jelölt-
tel szemben, a falvak menekítették
meg. Nem gondolja, hogy most ön to-
vább gyengíti a magyar esélyeket?

– Nem, mert az akkori eredmény csak
az õ népszerûtlenségét mutatja. Ne feled-
jük el, hogy nyolcvanszázaléknyi magyar
lakosságon osztozunk, így mindenkép-
pen magyar lesz az új polgármester.

D. Mészáros Elek

Új munkahelyeket
ígér az MPP Székelyhídon

Villamos járt Örvénden
Múlt szerdán szállították le

Kolozsvárra megyénken át,
közúton a napokban Kolozs-
várott munkába álló új, len-
gyel gyártmányú villamosokat.
Különösen a kanyargós szaka-
szokon okozott nehézséget a

szállítás, ilyen helyeken a sze-
relvényt felvezetõ rendõrök le
is állították a szembõl haladó
forgalmat. A szokatlan szállít-
mányt Örvénden sikerült len-
csevégre kapnunk.

Szûcs László felvétele



– Kérjük, mutatkozzon be
olvasóinknak, különös tekin-
tettel szakmai és közéleti te-
vékenységére.

– Harmincnégy éves egye-
temi oktató vagyok. Nõs, két
kislány édesapja. Érmihályfal-
ván élek. Regionális és köz-
igazgatási földrajzzal, valamint
területfejlesztéssel foglalko-
zom. Emellett az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács alelnöke
és az Érmelléki Demokrácia
Központ vezetõje vagyok.

– Melyek programjának
fontosabb elemei, mi az,
amin változtatna a megyei
önkormányzat mûködésével
kapcsolatban?

– Konkrét elképzeléseim
vannak regionális, megyei és
kistérségi vonatkozásban is.
Javaslataim eddigi tudomá-
nyos munkásságomban gyö-
kereznek. 2002 óta foglalko-
zom közigazgatási földrajzzal,
és ezen belül a Partiumi Régió
kialakításának lehetõségével, s
mint tudjuk, tíz évvel ezelõtt
még egyetlen romániai politi-
kai szervezet sem ismerte fel a
jelenlegi regionális térfelosztás
tarthatatlanságát. Számos
publikációm jelent meg ezzel
kapcsolatban csakúgy, mint a
kistérségek újjáalakításának a
témájában is. A kistérségek-
ben való gondolkodás hiányát
a jelenlegi romániai közigaz-
gatás egyik nagy hibájának
tartom. Szívügyem még az
önrendelkezés és az önkor-
mányzatok megerõsítése, a
hosszú távú gondolkodás és
tervezés (a Mikó Imre-terv ki-
dolgozásában partiumi szakér-
tõként vettem részt). Pillanat-
nyilag a határokon átnyúló
vonzáskörzetekkel foglalko-
zom, amelyek kiteljesedése se-

gíthet az elmaradt határöveze-
tek újraélesztésében.

– Hogyan vélekedik szû-
kebb pátriája, az Érmellék
jövõjérõl?

– Kapcsolódva az elõbb el-
mondottakhoz, az Érmellék
napjainkban a magyar–román
határövezet leginkább periféri-
kusnak tekinthetõ szakasza. Je-
lenleg két, egyetemek közötti
kutatási programunk fut, ame-
lyekben a határvidék fejleszté-
sét modellezzük. Amennyiben
megvalósulnak a román és ma-
gyar nemzeti fejlesztési tervek-
ben elõirányzottak, ez a perifé-
riahatás még inkább növekedni
fog. A Partium legmagyarabb
tájegységének érdekében vál-
toztatni kell a fejlesztési tervek
hibás pontjain. Ennek érdeké-
ben lobbizni kezdtünk. Az Ér-
mellék fejlõdésében Nagyvárad
és Debrecen lehet a kovász.
Erõsíteni kell kapcsolatainkat,
fõleg ez utóbbi esetében.

– Milyen megoldásokat kí-
nál az EMNP a megye sajá-
tos problémáira?

– Javaslatainkat nyilvános-
ságra hoztuk a megyei prog-
ramban. Azok a hiányossá-
gokkal és kiugrási lehetõségek-
kel vannak összefüggésben.
Hadd említsek meg egy-két
példát a kihagyott lehetõsé-
gekkel és ötlettelenséggel kap-
csolatban. Az integrált fejlesz-
tésekben hiszek, vagyis abban,
hogy a bihari tervezésekkor te-
kintettel kell lenni a környezõ
megyékben folyó munkára is.
Meg kell keresni, hogy miben
vagyunk egyediek, meg kell ta-
lálnunk a magunk helyét. Je-
lenleg sokszor mintha csak
Hajdú-Bihart majmolnánk.
Manapság divatos a hévizekrõl
beszélni, a megyén belül is a

fürdõturizmusba fektetünk.
Ugyanezt teszi Hajdú-Bihar
megye is, hisz nincs is más vá-
lasztása. Várhatóan túlkínálat
áll majd elõ, hiszen a kapacitá-
sok megtöbbszörözõdnek, mi-
közben a népesség fogy és
szegényedik. Ezzel egy idõben
a kelet-magyarországi lakos-
ság Bihar megye helyett az
ausztriai vagy felvidéki hegyek-
be utazik nyaralni vagy telelni.
A másik jó példa a debreceni
Virágkarnevál, egy országos
és nemzetközi jelentõségû ese-
mény, amely Debrecennek eu-
rópai hírnevet szerzett. Nagy-
várad is többet érdemelne an-
nál, hogy áthozunk néhány vi-
rágkocsit Debrecenbõl saját öt-
let hiányában.

– Lát-e lehetõséget az
együttmûködésre a megye
többi magyar és román poli-
tikai szervezetével?

– Csakis együttmûködéssel
látom megvalósíthatónak a si-
keres irányváltást. Nem tar-

tom magam politikusnak, és
minden józan gondolkodású
biharival, partiumival szívesen
kommunikálok vagy mûkö-
döm együtt.

– Mi az oka, hogy kerüli a
nyílt viták lehetõségét ve-
télytársaival?

– Nem politikai alapon be-
töltött állásom van, kampány
ideje alatt is minden munka-
helyi kötelezettségemnek ele-
get tettem. Kampányrendez-
vényeken a szabadidõmben
vettem részt, s azt az idõt pró-
báltam magyar választópol-
gárok között tölteni. Amúgy
egyetlen szervezet hívott vitá-
ra, amelyre azért nem men-
tem el, mert a meghívóban a
nevemet elrománosítva tün-
tették fel, igaz, utólag elnézést
kértek. Úgy gondolom, hogy
nemzetiségtõl függetlenül,
minden ember érdemel any-
nyit, hogy helyesen leírva lás-
sa a nevét. Nem olyan nagy
dolog, 14 betû az egész.
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Erõsítené a kisrégiókat
Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyében több
településen állított polgármester- és helyi
önkormányzati képviselõjelölteket. A megyei
önkormányzati elnöki tisztségért is versenybe szállt
jelöltjük, SZILÁGYI FERENC, aki programjáról,
elképzeléseirõl nyilatkozott lapunknak.
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A búcsú eredete az 1567-es
évig nyúlik vissza, amikor a he-
lyi katolikus székelység harccal
és imával védte meg hitét. Se-
gítségért a Szûzanyához imád-
koztak, aki meghallgatta kéré-
süket, és a gyõzelem óta min-
den évben megrendezik a pün-
kösdi búcsút. A helyszín eleinte
a kegytemplom volt, de a ’90-
es évekre a templom és a
templomtér nem tudta már be-
fogadni a több százezres töme-
get. Ezért 1993-ban a két
Somlyó közötti nyeregben
megépítették a szabadtéri ol-
táremelvényt, és ettõl kezdve
tartják meg ott az ünnepi
szentmisét.

A búcsújárók száma évrõl
évre nõ, ma már becslések sze-
rint eléri a félmillió fõt. (Igaz,
errõl egyes hazai médiumok
másképpen tájékoztatnak.)
Mindenképpen ez a magyarság
legnagyobb találkozóhelye,
melyre pünkösd szombatján fe-
lekezeti hozzátartozástó függet-
lenül eljönnek a hívek. A kato-

likus emberek kötelességüknek
érzik, hogy életükben legalább
egyszer elmenjenek a csíksom-
lyói Szûz Máriához. Az erdélyi,
partiumi és csángó magyaro-
kon kívül igen nagy számban
érkeznek az anyaországból is.
Az idén a két menetrend sze-
rinti zarándokvonattal 1600 fõ
érkezett, de rajtuk kívül sokan
érkeztek buszokkal és személy-

autókkal is. Már csütörtöktõl
kezdve a Csíksomlyó felé veze-
tõ utakon a jármûveknek szinte
fele magyar rendszámú volt.

Az a szokás alakult ki, hogy a
zarándokok felkeresik a kör-
nyék nevezetességeit is. Az
egyik vonat például Máriaradna
érintésével érkezett. Akik autó-
úton érkeznek, meglátogatják a
segesvári várat, Fehéregyházán
a Petõfi-emlékmûvet és – mú-
zeumot, vagy akik az északi út-
vonalon közelítenek, Korondra,
Farkaslakára, Tamási Áron sír-
helyénél fejet hajtani térnek be.
Szinte mindenki elmegy a
Nyergestetõre, ahol megláto-

gatják a hõs székely szabadság-
harcosok emlékmûvét és a tisz-
teletükre létrehozott kopjafa-
kertet. A másik hely, ahová
minden zarándok elmegy, a
gyimesbükki ezeréves határ,
melynek végvára a Rákóczi-vár.
Tövében áll a MÁV egykori
utolsó állomása, ma már felújí-
tott állapotban. Nem messze
van tõle Kontumác templom
romja, mely a térségben a leg-
régebbi istenháza.

Ottjártunkkor futott be a
Boldogasszony Zarándokvonat
Magyarországról 600
fõvel, és a Kontumác
templom szabadtéri ol-

A csíksomlyói szûzanya
hazavárja gyermekeit
A csíksomlyói pünkösdi búcsú az évek során
az összmagyarság ünneplõ és találkozóhelyévé vált.
A katolikus zarándokhelyre ma már szinte annyi más
vallású magyar és esetenként nem magyar ember
eljön, mint ahány katolikus hívõ. Eleinte csak
a székelység zarándokhelye volt, de Isten tudja miért,
az évek során egyre nagyobb tömeget vonzott
magához a csíksomlyói Szûz Mária.

A csíksomlyói Szûz Mária

A csíksomlyói kegytemplom 

Anyaországi zarándokok az ezeréves határnál Elõtérben a margittai zarándokok
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táránál vettek részt
szentmisén. A helybéli-
ek nagy szeretettel fo-

gadták az anyaországi testvére-
ket, akik rendezett sorokban
haladtak Gyimesbükk fõutcá-
ján. Így a katonai konvoj is el-
fért mellettük, amely véletlenül
éppen akkor haladt át a tér-
ségen… Megemlítendõ, hogy
a rendfenntartó rendõrök és
csendõrök nagyon udvariasak
és szolgálatkészek voltak. Irá-
nyították az érkezõket a „gra-
niþa veche” felé. Mindenütt,
ahol arra alkalom volt, a zarán-
dokok virágokat és koszorúkat
helyeztek el.

Maga a csíksomlyói búcsú
péntek este kezdõdött el ünne-
pi szentmisével, mely után reg-
gelig volt virrasztási lehetõség.
Közben a kegytemplomban fo-
lyamatosan el lehetet haladni a
napba öltözött Szûz Mária
szobra elõtt, és lábaihoz érinte-
ni azt a tárgyat, melyre áldást
kértek. Szombaton reggel két
szentmise is volt a kegytemp-

lomban, folyamatos gyónási le-
hetõséget biztosítottak a temp-
lomkertben, majd 10.30-kor
indult a menet a fõpapsággal a
Nyeregben lévõ oltárhoz. Az
ünnepi nagy szentmise 12.30-
kor kezdõdött, dr. Jakubinyi
György gyulafehérvári római
katolikus érsek celebrálta, az
ünnepi szónok dr. Tempfli Im-
re, a Stuttgarti Magyar Katoli-
kus Egyházközség plébánosa
volt. A búcsú mottója: Máriá-
val, Jézus anyjával. Az érsek
beszédében hangsúlyozta,
hogy a csíksomlyói búcsúnak
meg kell maradnia annak, ami-
nek indult, nem szabad egyéb,
politikai vagy világi rendezvé-
nyekkel összekötni. Az ünnep-
ség egyetlen meghívottja idén
is csak a szónok volt, de az ér-
sek köszöntötte a vendégek
között a politikai élet résztvevõ-
it is.

Az ünnepi szónok hangsú-
lyozta, hogy mindnyájan Isten
választott népe vagyunk. Hi-
tünk megtartása a záloga an-

nak, hogy megmaradhassunk,
és ne tûnjünk el a történelem
süllyesztõjében. „Pünkösd azt
üzeni, a mi népünk is kiválasz-
tott nép, van helyünk a nap
alatt. A népnek azonban Isten
csak addig ad jövõt, ameddig
az féli õt” – mondta a szónok.
Külsõségekre, világi javakra
épült birodalmak összeomlot-
tak, de az egyszerû, többségé-
ben írástudatlan apostolok által
épített hit világa fennmaradt.
„Nem a gazdaság, hanem a
hit, az emberi értékek vannak
válságban” – mutatott rá a szó-
nok, majd az összefogás fon-
tosságát és szükségszerûségét
emelte ki: „Kapaszkodjunk ösz-
sze, hogy a lelkes testvériség
valósággá váljon”.

A szentmise idejére rendelni
sem lehetett volna alkalmasabb
idõjárást. Afféle „kalapos idõ”
volt, se nem meleg, se nem hi-
deg, és az esõ sem esett. Az
idén is példaértékû volt az a
rend és fegyelem, ami a részt-
vevõk magatartásának köszön-

hetõ. A rendfenntartóknak
semmi dolguk sem akadt. Az
emberek vigyáztak egymásra,
senki sem türelmetlenkedett
vagy elégedetlenkedett.  A bú-
csú kegyelme járta át mindenki-
nek a lelkét, és ehhez méltóan
viselkedett. A nyerget egy nagy
templomnak tekintették, elvo-
nulásuk után keresve sem lehe-
tett szemetet találni. Az ünnep-
séget a pápai, a magyar és a
székely himnusz zárta. Feleme-
lõ, szívet melengetõ érzés volt
együtt énekelni majd félmillió
emberrel nemzetünk imáit.

Margittáról a kialakult ha-
gyománynak megfelelõen az
idén is szép számú zarándok
érkezett – 150 fõ – két autó-
busszal és személyautókkal.
Lelki vezetõjük Majernyik Mi-
hály esperes-plébános volt. So-
kan visszajárók voltak, mert aki
egyszer megtapasztalta a cso-
dát, mindig visszavágyik. A
csíksomlyói szûzanya hazavárja
gyermekeit.

Szõke Ferenc

Ezeréves határ, a Rákóczi-vár

Kontumac templom romjai Gyimesbükkön Rákóczi fejedelem latin jelmon-
datával: Istennel a hazáért és szabadságért

Kopjafa-erdõ a Nyergestetõn Székely szabadságharcosok emlékmûve a Nyergestetõn
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Örvénd képe sokat válto-
zott az utóbbi években, ehhez
meg sem kell állni a Kolozsvár
felé vezetõ országúton, hiszen
az autóból is látszik a falu ren-
dezettsége, az újonnan kialakí-
tott parkok, a templom körül
napelemekkel mûködtetett
lámpatestek. Persze ahhoz,
hogy pontosabb képet kap-
junk a héten véget érõ önkor-
mányzati mandátum eredmé-
nyeirõl, érdemes megállni.

Hétköznap délelõtt van,
szünet nélkül dübörög át a te-
lepülésen a forgalom, ami bi-
zony megkeseríti az itt élõ em-
berek életét, s nemcsak a fo-
lyamatos zaj miatt, hanem saj-
nos több súlyos balesetet is
feljegyeztek. Kíváncsi vagyok,

mennyiben változik majd a
Sebes-Körös völgyében, az or-
szágút mentén fekvõ települé-
sek hangulata, élete akkor, ha
majd egyszer valóban elkészül
az észak-erdélyi autósztráda,
mely az itt élõk reményei sze-
rint a jármûforgalom jó részét
elviszi, s nem kell a sok ezer
nehéz kamion zaját, bûzét el-
viselni. Persze, mint minden
éremnek, ennek is két oldala
van, hiszen akadhatnak, akik
– például az út menti gyü-
mölcsárusok – nem örülnek
majd a forgalom apadásának.

Pozitív példa
a szórványnak

A faluba érkezve
elsõként Grim
Andrással, az
R M D S Z
B i h a r
me-
gye i
szerve-
zetének
s z ó r v á -
nyért felelõ
ügyvezetõ alel-
nökével, alsólu-
gasi tanácsosje-
lölttel beszélgettünk.
Egyébként a találkozá-
sunk utáni napon történt,
hogy egy plakátolási vita
után a községközpontban
bántalmazták liberális párti fia-
talok.

– Optimistán látom a Sebes-
Körös-völgyi magyarság jövõ-
jét annak ellenére, hogy szór-
ványban vagyunk. Úgy látom,
hogy azokon a településeken,
ahol a közösség jól meg tudott
szervezõdni, rendszeresen

vannak rendezvényeink, szer-
teágazó a kulturális élet. Per-
sze azt is figyelembe kell venni,
hogy egy román tömbben léte-
zünk – mondja mintegy elõre-
látva a késõbbi konfliktust. –

Viszont a jövõnk elsõsorban
tõlünk függ – teszi hozzá.

Hogy számba vegyük
a térség településeit,

ahol kisebb-na-
gyobb arányban

magyarok él-
nek, Várad

felõl a fel-
s o r o l á s

kezdõ-
d i k

Fugyivásárhellyel, majd
jön Telegd község, Alsó-

lugas, benne a magyarok lakta
Örvénddel, aztán Élesd városa,
Rév község, de ide tartoznak
olyan magyarlakta falvak még,
mint Magyarkakucs vagy Me-
zõtelki. Községi szinten úgy
húsz százaléknyi arányban él-
nek magyarok, Élesden mint-
egy 15 százaléknyian.

A térség egyedüli magyar
polgármestere az örvéndi Sor-
bán Levente, aki négy éve az
alsólugasi polgármesteri hiva-
talt vezeti. – Ez egy pozitív
példa a többi, hasonló helyzet-
ben lévõ település számára –
mondja Grim András. – Hi-
szek a regionális együttmûkö-
désben – teszi hozzá –, ez erõ-
sítheti az egyes településeken
élõ magyar közösségeket. El-
járunk egymás rendezvényei-
re, falunapjaira, problémáink-
kal elsõsorban egymáshoz for-
dulhatunk.

Grim szerint „az egész szór-
vány számára pozitív példa,
hogy Alsólugason, ahol közsé-
gi szinten húsz száza-
lék körüli az ará-
nyunk, magyar pol-

Megismételhetõ-e a csoda?

A napokban bántalmazott Grim András megyei ügyvezetõ alelnök

Örvénd, egészen pontosan Alsólugas község azon
települések sorába tartozik, ahol négy esztendeje
meglepõ eredmény született, hiszen annak ellenére,
hogy a lakosságnak csupán egyötöde magyar
nemzetiségû, az RMDSZ-jelöltje, Sorbán Levente lett
a polgármester. Sokan reménykednek abban, hogy
a csoda június 10-én megismételhetõ.

Napelemmel mûködõ utcai lámpa A kultúrház elõadóterme

Kopjafa
Örvéndi Pál

emlékére
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Ha majd egyszer elkészül az autópálya, megszûnik a nehézgépjármûvek dübörgése Örvénd fõutcáján

gármestert választottak
2008-ban, több évti-
zeddel azután, hogy

megszûnt Örvénd községi stá-
tusa”. E négy esztendõ során
látványos fejlõdés történt az
egész községben, hiszen töb-
ben is megerõsítették, hogy
Sorbán Levente polgármes-
terként kiemelten kezelte
ugyan szülõfaluját, de nem fe-
ledkezett meg a község másik
két falujáról sem, sõt többet
tett azokért, mint az elõzõ
korszakok román polgármes-
terei összesen.

A korábban elhanyagolt
Örvéndre ugyancsak ráfért a
fejlesztés. – Vannak világos
céljaink, tudjuk, hogy mit sze-
retnénk elérni, ez a siker egyik
fontos elõfeltétele – szögezi le
az ügyvezetõ alelnök. – Hi-
szem, hogy az emberek tud-
ják, ezeknek az eredmények-
nek a legfontosabb feltétele a

meglévõ képviseletünk volt.
Mi itt, ebben a régióban elsõ-
sorban magunkra számítha-
tunk, még akkor is, ha min-
denki mással jó kapcsolatra
törekszünk. De az, hogy lesz-e
itt jövõnk, csak rajtunk múlik.
Egyfordulós választás van, ha
nem engedjük megosztani
magunkat, s vasárnap egysé-
gesen elmegyünk szavazni,
akkor az eredmény most sem
marad el – összegzi Grim
András az örvéndi sikerrecep-
tet.

Nem is lehet
összehasonlítani…

A faluban járva természete-
sen betérünk a református egy-
házközség parókiájára is, ahol

az imateremben Kánya Endre
lelkipásztorral beszélgetünk. A
faluban a legtöbben reformátu-
sok, rajtuk kívül van néhány
baptista család is, nekik külön
imaházuk is van, s van néhány
szlovák család is, õk katoliku-
sok. Mint a tiszteletestõl meg-
tudjuk, a reformátusok száma
jelenleg 565 lélek. Sajnos a
korszerkezet azt mutatja, hogy
mint a vidék többi magyar kö-
zössége, az örvéndi is elörege-
dõben van, egyre több a teme-
tés, s egyre kevesebb a keresz-
telõ, az esketés a református
templomban. Az idén eddig öt
temetés volt, s egy keresztelõ,
esküvõ majd csak ezután lesz
az elsõ idei. Ez az átlag, sajnos
– teszi hozzá.

A dokumentumok szerint
1590 óta él a faluban a kálvi-

nista vallás, magát a régi
templomot, a most álló helyén
1600 körül emelték. A refor-
mátus iskolát 1666-ban nyi-
tották meg, 1770 körül bõví-
tették az istenházát, abban az
évtizedben épült a parókia is.
A XVIII. század végén tartott
elsõ népszámlálás 110 refor-
mátus családot talált a falu-
ban, a környéken csak a
telegdi közösség volt akkor
népesebb. 1943-ban készült
az I. világháború hõsei emlé-
kére a turulmadaras emlékmû,
sajnos a hatvanas években le-
rombolták, alighanem meg is
semmisítették. A mostani, im-
már mindkét világégés helyi
hõseinek emléket állító 2002-
ben készült, de még a
madár nem szállt visz-
sza rá…Kánya Endre református lelkipásztor

A régi templomot 1600 körül
épjtették ezen a helyen

Világháborús emlékmû
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A lelkipásztor más-
fél évtizede szolgál a
gyülekezetben, koráb-

ban Várad-Olasziban szolgált
segédlelkészként; 2000-ben
készült el az imaterem. Az
egyháznak szerencsére nem
sok földje volt a felduzzasztott
Körös-szakasz mentén, van
gyümölcsösük bérbe adva, il-
letve erdõrészük a közbirto-
kosságban. A templomot
2004–2005-ben sikerült kí-
vülrõl felújítani, elkészült a
légbefúvásos fûtés is. 2006-
ban kopjafát állítottak Örvéndi
Pál emlékére, aki állítólag
Bocskai kapitánya volt. 2008-
ban sikerült visszaperelniük a
kis iskolát, ahol az elemisták
tanulnak, most bért fizet érte a
község. 2010-ben megkezdõ-
dött a temetõkápolna építése
megyei tanácsi támogatással.

Mikor Kánya Endrét arról
kérdezem, mennyire érezték
meg, hogy az utóbbi négy év-
ben magyar polgármestere
volt a községnek, azt mondja:
„Nem is lehet ezt a négy esz-
tendõt összehasonlítani az elõ-
zõ idõszakokkal. Ezt tanácsos-
ként is látom, ezért is bízom
benne, hogy meg tudjuk ismé-
telni a négy évvel ezelõtti
csodát”.

Változások
a kis iskolában

A parókiáról lesétálunk a
kis iskola felé, közben meg-
szemléljük a háborús emlék-

mûvet, az említett kopjafát, a
templom mögött a napele-
mekkel mûködõ lámpákat, a
parkosított, virágos részeket,
majd immár az iskola udvarán
kialakított tetszetõs játszóte-
ret. Odabent épp szünet van,
pár percre raboljuk csak el a
pedagógusokat munkájuktól.
Két tanítónõ, Székely Anna és
Kálmán Mónika és egy óvó-
nõ, Földes Izabella foglalkozik
az apróságokkal, egyébként
mindhárman helybeliek. Mint
elmondják: az óvodába 23-an
járnak, tehát az utánpótlás
biztosított, az elemi osztályok
összevontan mûködnek, az
I.–III. osztályba 14, a II.–IV.
osztályba 13 gyermek jár. Az
oktatói munka során arról be-
szélnek, még nem tudják ma-
guk sem pontosan, hogyan
mûködik majd a nulladik osz-
tály, milyen lesz ez az átmenet
óvoda és iskola között. Annyi
biztos, hogy nem lesz minõsí-
tés. Mint elhangzik, ebben a
korban az egy év különbség
nagyon jelentõs, érdemes erre
odafigyelni. Az összevont osz-
tályoknak elõnyük is van, a

harmadikosok gyakran segíte-
nek az elsõsöknek, s a gyere-
kek megtanulják elfogadni is a
segítséget.

Szinte kérdeznem kell, egy-
behangzóan állítják a tisztele-
teshez hasonlóan, hogy más
világ van, mióta Sorbán Le-
vente a polgármester, lett az

iskolában központi fûtés, van
projektoruk, új nyílászárók, a
már említett játszótér. Ugyan-
csak az elöljáró érdeme, hogy
a támogatásával kirándulások-
ra, koncertekre, versenyekre
vihették a gyerekeket. „Az a
legjobb, hogy ha bármi prob-
lémánk van, felhívhatjuk õt, és
azonnal segít. Például elõfor-
dult, hogy elromlott a fénymá-
soló, azonnal küldött valakit,
hogy megjavítsa. A falu és az
iskola szempontjából egyaránt
fontos, hogy õ maradjon a
polgármesterünk.”

Szavazókra várnak
a fülkék

Miközben átsétálunk a
templom túloldalára, a nagy
iskola felé, bekukkantunk a
mûvelõdési házba, mely egy
valamikor szép napokat látott
udvarházban kapott
helyet. Ott mûködik a
helyi RMDSZ-iroda is,

Kálmán Mónika tanítónõ

Földes Izabella óvónõ Székely Anna tanítónõ

Kajántó Judit kémiatanárnõ

Dávid Zoltán számtantanár
becsenget

Már várják a szavazófülkék a voksolókat a kultúrházban 

2005-ben tatarozták a templomot
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illetve a polgármesteri
hivatal is mûködtet itt
egy irodát, hogy ne

kelljen mindenért a község-
központba, Alsólugasra át-
menni; itt Kolozsvári József
fogadja az embereket. Bekuk-
kantunk a belül nemrég igé-
nyesen felújított elõadóterem-
be, ahol valóban korszerû, tet-
szetõs kép fogad, bárhol büsz-
kék lehetnének egy ilyen te-
remre, melynek végében már
szavazókra várva elõkészítet-
ték a vasárnapi választáson
szereplõ fülkéket. Ott, azok-
ban dõl majd el a község kö-
vetkezõ éveinek a sorsa.

A nagy iskolába éppen dél-
ben toppanunk be, Dávid Zol-
tán matematikatanár és Ka-
jántó Judit kémia–fizika sza-
kos tanár fogad. Összesen a
23 diákot öt pedagógus, plusz
a vallástanár oktatja, tehát
van, akire több tantárgy elõ-
adása jut. Itt is két összevont
osztály van, az egyikbe az
V.–VI., a másikba a VII.–VIII.
osztályosok járnak. Mint el-
hangzik, itt is sok fejlesztés
történt, vadonatúj mosdók
vannak, tornaterem, számító-
gépek. Amikor azt kérdezem
a pedagógusoktól, hogy mi-
lyen igényük lenne még a köz-
ség vezetésétõl, az internet-
szolgáltatás bekötését említik.
Kérésüket hamar tolmácsolni
is tudjuk, hiszen örvéndi sé-
tánk utolsó stációjaként magá-
val a polgármesterrel beszél-
getünk.

Folytatni az elkezdett
munkát

Sorbán Leventével még
reggel kellett volna találkoz-
nunk, ám egy csõtörés miatt
akkor intézkednie kellett, hiá-
ba, a polgármesternek kam-
pány idején is intéznie kell a
napi ügyeket. Elsõként arról
kérdezem, hogy milyen álla-
potokkal szembesült négy éve,
amikor átvette a hivatal veze-
tését.

– Mandátumom kezdetén
nagy adósságokkal küszködött

az önkormányzat, rengeteg
kivitelezés volt félbehagyva, il-
letve kifizetési elmaradásaink
voltak. Ezeket sikerült idõköz-
ben rendeznünk, sõt több új
beruházást elindítanunk, s vé-
gig is vinnünk a gazdasági vál-
ság ellenére. Az mindenkép-
pen elõnyös volt a számomra,
hogy az elõzõ ciklusban alpol-
gármester voltam, tehát volt
némi rálátásom a község hely-
zetére. A korábbi, 2002-es
népszámlálás idején a község
összlakossága 3314 fõ volt, s
ebbõl mintegy 20 százaléknyi

a magyar, a többség román, s
élnek romák is köztünk igen
nagy számban.

A polgármester meglepõ
adattal szolgál, hiszen tíz év
múltán azt tapasztalhatták,
hogy a magyar lakosság szám-
belileg is, arányában is nõtt.
Ennek egyik oka, hogy né-
hány magyar család települt
idõközben a községbe, illetve
a magyar anyanyelvû, gyer-
mekeiket magyarul taníttató
romák többsége ezúttal ma-
gyarnak vallotta magát. Így
most a magyarok aránya a je-

lenleg 3500 fõs községben
mintegy 29 százalék.

Sorbán Leventét arról kér-
dezem, miként sikerült elérni
a szemmel látható arculatvál-
tást a településen. „Többféle
forrásból fejlesztettünk: kor-
mányzati pénzekbõl, a megyei
tanács támogatásával, amiért
külön köszönet a tanács
RMDSZ-frakciójának. Saját
forrásaink sajnos még az ön-
fenntartásra sem lennének
elegendõek, egy évben úgy 3-
4 hónapnyi mûködésre csu-
pán. Kedvezõ fejlemény vi-
szont, hogy a magántulajdo-
nú, de támogatásunkkal létre-
jött ipari parkban már négy
cég megtelepedett, s a válság
után újabbakra is számítunk,
melyek akár több száz új mun-
kahelyet is teremthetnek.”

A polgármester úgy véli, si-
került jó kapcsolatot kialakíta-
ni a román közösséggel, jó
pár gondjukat tudta megolda-
ni, olyanokat, amiket az elõzõ
polgármesterek elmulasztot-
tak megtenni.

A tervekrõl szólva azt
mondja, vannak ilyenek, de
ezek sorsa attól függ, milyen
politikai támogatottságra,
képviseletre támaszkodhatnak
majd. Több megkezdett pro-
jektet mindenképpen folytat-
niuk kell: a mezõgazdasági
utak fejlesztését, a vízelvezetõ
csatornák rendbetételét. Ke-
rékpárutakat is szeretnének
kialakítani, remélik, hogy ezt a
projektet az új kormány nem
állíttatja le. Újraburkolják a
járdákat is. A gondok közt
említi, hogy a víztározó gátja
miatt elvesztett földek utáni
kárpótlás ügye elakadt.

„Reméljük, ha egyszer
megépül az észak-erdélyi
sztráda, a kisebb mértékû for-
galom miatt nyugodtabb élete
lesz az itteni embereknek” –
zárja beszélgetésünket a pol-
gármester, aki bízik abban,
hogy négy év munkáját, négy
év eredményeit a választás
napján nem felejtik el válasz-
tói. Sem a magyarok, sem a
románok.

Szûcs László

Sorbán Levente polgármester hiszi, hogy újraválasztják

Játszótér is épült a kis iskola udvarán



14 Üdítõ Biharország / 2012. június 8.

Voltaire (1694–1778) francia író, filozó-
fus, történetíró gondolatát idézzük: „Egy-
általán nincs véletlen, …”. Folytatása a
rejtvényben a vízsz. 1. és 32., valamint
a függ. 26. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Régi. 14. Csokoládé-
ban is van. 15. Old. 16. A Bolero zene-
szerzõje. 18. Olasz mérnök, építész
(NERVI). 20. Hunnia része! 21. Norvég
popzenekar. 22. Czuczor Gergely egyik
írói álneve. 24. … Grande – folyó az USA
és Mexikó határán. 26. Kvótában van! 27.
Modell. 29. Jelrendszer. 30. Pecázik a kö-
zepén! 31. Az udvarban. 35. Malom be-
rendezésének alkatrésze. 37. … Népe – fo-
lyóirat (1935–42 között). 38. Bizonyító ál-
lítás. 39. Fordított kettõs betû. 40. Ugyan-
az (röv.). 41. Kis folyóvíz. 43. Nátrium.
44. Hozzá… – megszerzi. 46. Savanykás
gyümölcs. 48. Kiemelkedõ romániai ren-
dezõ (György, 1925–1985). 50. Felvilágo-
sító, tanácsadó. 52. Tó Afrikában, az Eti-
óp-fennsíkon. 53. Személyes névmás. 54.
Hervadni kezd! 55. Enyhén lejtõs dombol-
dal. 57. Kiejtett betû. 59. Forrás. 61.

Szenvedés. 62. A lábaihoz. 63. Ráskai …
– kódexmásoló apáca (XVI. sz.). 65. Ízesí-
tésre használt folyékony készítmény. 68.
Norvég drámaíró (Henrik, 1828– 1906).
70. Európai uralkodók, hercegek neve.
72. Pályaudvar része. 74. Mûvészeti ág.

FÜGGÕLEGES: 1. Magyar író, régész. 2.
Az USA egyik szövetségi állama. 3. Könyv-
újdonság. 4. Német, norvég és spanyol
gépkocsik betûjele. 5. Népköztársaság –
röv. 6. Francia festõ, grafikus
(1832–1883). 7. Talajmûvelõ eszköz. 8.
Bariton szerep Erkel Hunyadi László címû
operájában. 9. Lipova része! 10. Folyó
Ázsiában. 11. Ír rockénekes, zeneszerzõ,
szövegíró. 12. …-Máni – Bella István hõse.
17. Elhallgattat. 19. …-kõ – a Kõszegi-
hegység legmagasabb csúcsa (882 m). 23.
Ütésálló robbanóanyag (röv.). 25. Elém.
27. Kérdés (két szó). 28. … Kobó – japán
író (1924–1993). 29. Gyomai könyvmû-
vész család. 30. Vékony fonal. 31. A krip-
ton vegyjele. 33. Tanácskozás. 34. Vonal-
zóféle. 36. Aranynyúl. 37. Kartondarab!
40. Bevetetlen szántóföld. 42. Zola regé-

nye. 45. Temes megye betûjele. 46. Gép
adagoló része. 47. …hárfa – szélhárfa. 48.
Vidéki fellépéssorozat. 49. Ragadni kezd!
51. Nagy fülesbagoly. 52. Visszaint! 56.
Színész (rég.). 57. Idegen Ilona (ék. f.). 58.
Lovak csoportja. 59. Dobó … – színésznõ.
60. …-köz – a magyarok szállásterülete.
62. Megtörtént ügy. 64. Összeviszsza vet!
66. NPE. 67. Fizikai képesség. 69. Hab-
zás része! 71. Fogdában van! 73. Tiltás.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (Anyanyel-
vünkrõl) helyes megfejtése: „A termé-
szet csak egyetlen édesanyát adott ne-
künk, csak egyetlen édes anyanyelvet.”

Ezt hallotta?…
A japán, az amerikai és az orosz

motoros balesetet szenved, a kór-
házban másnap a vizitnél az orvos
kérdezi az amerikait: 

– Hát maga mit csinált? 
– Menni nagy Harleyvel 200-

zal, kanyarba megcsúszni, árokba
beborulni.

A japán ágyához lép a doki.
– Magával mi történt?
– Menni nagy Hondával, 200-

zal, kanyarban kicsúszni, fára fel-
tekeredni.

Az oroszhoz lépve a válasz:
– Menni nagy Rigával, 40-nel,

amerikai, japán elhúzni mellettem,
azt hinni, állni, hát leszállni…

☺

Száguldozik egy motoros az or-
szágúton, amikor nekicsapódik a
bukósisakjának egy veréb. A veréb
elájul, a motoros megsajnálja és
hazaviszi. Otthon beteszi egy
kalitkába, ad neki egy kis keny-
eret, vizet, és elmegy munkába.
Kis idõ múltán a veréb magához
tér és körbepillant:

– Atyaég! Rács, kenyér, víz…
Csak nem halt meg a motoros?

☺

– Miért büntették meg a japán
origamimûvészt Magyarországon?

– ???
– Gyorshajtásért...

A véletlenrõl
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Párizs jelképe, Gustave
Eiffel-rõl (1832–1923), az
építõrõl kapta a nevét, aki-
nek mellszobra ma is látha-
tó az északi pillér tövében.
Az építmény a francia for-
radalom centenáriumán
rendezett világkiállításra ké-
szült. 700 terv közül fogata
el a zsûri Eiffel mérnök mû-
vét, az építkezés 1887. ja-
nuár 26-án kezdõdött,
majd tiszteletreméltó gyor-
sasággal, 2 év, 2 hónap és
2 nap alatt fel is épült az
acéltorony. Az akkori szo-
kásokkal ellentétben külö-

nös figyelmet fordítottak a
biztonságra, egyetlen mun-
kás sem halt meg az építke-
zés során. Elkészültekor a

világ legmagasabb építmé-
nye volt, és az is maradt
1929-ig, amikor felépült a
New York-i Chrysler Buil-
ding. Jelenleg a késõbb fel-
szerelt tévéantennákkal
együtt 326,75 méter ma-
gas. 15 000 különbözõ
fémdarabját 2,5 millió, kéz-
zel formázott csavar tartja
össze, melyek közül egyet-
len egyet sem kellett újra-
formázni, annyira pontos
munkát végeztek. 7,5 mil-
lió akkori frankba került,
vagyis a torony minden
egyes kilója 1 frankba.

DVD-ajánló

Mr. Popper pingvinjei 

Tom Popper sikeres üzletember.
Nem hiányzik belõle a jó szándék,
képes szeretni, csak régóta nem pró-
bálta: értekezletek, határidõk, bevé-
teli kimutatások, üzleti sikerek és dia-

dalok szédületé-
ben él évek óta,
de a családját el-
hanyagolja. Egy
nap ügyvédje ar-
ról értesíti: örö-
költ egy ping-
vint, amelyet egy
félreértés követ-
keztében még öt

társa követ. És Popper úr életét fel-
forgatják a szelídnek látszó, csám-
pás, frakkos madárkák. Elegáns New
York-i lakosztálya jeges vidámparkká
alakul, mindennapjai pedig túlélõtú-
rává válnak, ám végül hõsünk újra
megtanul szeretni és törõdni.

Idõjárás
Kellemetlen, esõs,

csapadékos idõ várható a
jövõ héten. A felhõk már
pénteken megérkeznek
fölénk, de szombaton és
vasárnap még túlnyomó-
an napos lesz fölöttünk
az ég. Ebben a két nap-
ban 15-17, illetve 26-28
Celsius-fokos hõmérséklet várható.
A hétfõ nyári záporokat hoz magá-
val. A hõmérséklet a záporok követ-
keztében nem csökken számottevõ-
en, egész héten 24-26 Celsius-fo-
kos idõ várható, és a hõmérõk hi-
ganyszála éjszaka sem süllyed majd
16 Celsius-fok alá. Az esernyõket
senki se felejtse otthon, zápor-ziva-
tar a hét bármelyik napján meglep-
het minket.

Június 10., vasárnap
Margit – a görög eredetû latin Marga-
reta név magyaros alakja, jelentése:
gyöngy. A németben és a svédben is eb-
ben a formájában használják.
Gréta – a Margareta-Margaréta-Margit
név több nyelvben is önállósult becézõje.

Június 11., hétfõ
Barnabás – arameus eredetû bibliai név,
jelentése: a vigasztalás fia, más feltevések
szerint: a prófétálás fia vagy Nebo fia.

Június 12., kedd
Villõ – új keletû névalkotás Kodály Zoltán
1925-ben gyermekkórusra írt mûvének
címe nyomán. A villõ szó a régi magyar
tavaszi, téltemetõ népszokás, a villõzés
során énekelt versekben fordul elõ. A szó
a latin villusból ered, ennek jelentése:
lomb. A szlovák víla szó jelentése tündér.

Június 13., szerda
Antal – a római Antonius nemzetségnév
rövidülésébõl származik. Jelentése való-
színûleg: herceg, fejedelem, elöljáró.

Anett – az Anna önállósult francia becé-
zésébõl származik, amelynek jelentése:
kegyelem, könyörület.

Június 14., csütörtök
Vazul – a Bazil név régi magyar Wazul
formájából származik. Az írott névformá-
nak a helyes kiejtése Vászol, Vászoly lett
volna.

Június 15., péntek
Jolán – írói névalkotás Dugonics And-
rásnak a Jólánka, Etelkának leánya cí-
mû regényében (1803). Forrása a közép-
kori magyar Jóleán (jó leány) név. A gö-
rög eredetû Jolanda, Jolánta magyarítá-
sának is tekintették.
Vid – a délszláv Gujdó magyar megfele-
lõje. Más magyarázat szerint a latin Vitus
névbõl ered, jelentése: szíves, készséges.

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!
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Évforduló
1886. június 12-én elfogadták az Eiffel-torony tervét
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Hozzávalók 10 szelethez: a tésztához
– 15 dkg liszt + a formához, 10 dkg por-
cukor, fél csomag sütõpor, egy csipet só,
1 kisebb citrom reszelt héja, 2 tojás, 10
dkg natúr joghurt, 10 dkg sütõmargarin
olvasztva + a forma kikenéséhez; az ep-
res részhez – 20-25 dkg eper, 5 dkg kris-
tálycukor, fagylalt a tálaláshoz.

Elkészítés: A lisztet, a porcukrot, a
sütõport, a sót és a reszelt citromhéjat
egy tálban elkeverjük. Hozzáadjuk a tojá-
sokat, a joghurtot és az olvasztott marga-
rint, és sima tésztává keverjük. Margarin-
nal kikent, kilisztezett formába öntjük. Az
epret megmossuk, a zöldjét leszedjük,
majd felkockázzuk. A kristálycukrot egy
serpenyõben aranybarnára karamellizál-
juk, majd 0,3 dl vízzel felöntjük, sziruppá
fõzzük. Az epret kissé megfuttatjuk ben-
ne, csak annyira, hogy ne legyen túl lágy.
A szirupot leszûrjük, és az epret elosztjuk
a formába simított tészta tetején. Ha

szükséges, kissé belenyomkodjuk. 170
fokra elõmelegített sütõben kb. 30-35
perc alatt megsütjük, tûpróbával ellen-
õrizzük. Langyosan szeleteljük, fagylalttal
kínáljuk.

A vérfû nemzetség
faja, ehetõ, évelõ
gyógynövény.
Európában, Észak-
Afrikában, Délnyugat-
Ázsiában honos,
meszes talajokon nõ.
Szárazságtûrõ.

A 16. században fel-
jegyzett monda szerint
Csaba hun királyfi a kato-
náit ezzel gyógyította. A
vérzést elállító tulajdonsá-
gáról a germán és a szláv
néphit is tud. 20–90 cm
magasra nõ, április-július
között virágzik, a ritkásan,
párban álló, tojásdad, fo-
gazott, illatos levelei tõró-
zsát alkotnak.

A növény triterpéneket
(urzolsav, tormentinsav,
tormentozid), fenolkar-
bonsavakat, cserzõanya-

gokat, flavonoidokat, illó-
olajokat (hajtása megdör-
zsölve uborkaillatú) tartal-
maz. A friss, fiatal levele-
ket gyûjtik. A dióhoz ha-
sonló íze miatt fûszerként
salátákba, nyári frissítõ ita-
lokba használják fel. Ét-
vágygerjesztõ, emésztést

javító, hasmenést megfo-
gó, vérzést csillapító hatá-
sú. A népi gyógyászatban
külsõleg a pépesített szárát
fekélyek és sebek gyógyí-
tására alkalmazzák.

Jövõ héten a cseresz-
nye gyógyhatásait ismer-
tetjük.

KOS: Olyan ötlettel áll elõ, amitõl
talán mindenkinek elakad a szava.

De az is lehet, hogy ön tud meg valamit,
amivel gyorsan megörvendeztetheti a kör-
nyezetét.

BIKA: Meddig kell még várnia arra,
hogy megtörténjen a változás? Ne

csüggedjen, mert tanúja lesz egy-két ér-
dekes dolognak, amely az ígéret megvaló-
sulása felé vezet.

IKREK: Csak semmi heveskedés!
Mindent megfontoltan kell tennie,

akkor nem követ el baklövést. Ingatlannal
és rokonokkal kapcsolatos ügyekben le-
gyen nagyon körültekintõ.

RÁK: Megtud egy bomba hírt, de ti-
tokban kell még tartania, mert csak

az ígéret szintjén van. De majd megõrül,
hogy elmondja, pedig várhatóan nem vá-
lik valóra.

OROSZLÁN: Fõnökének furcsa
megjegyzései vannak, és olyan fel-

adattal is megbízhatja, amihez nem ért,
sõt nem is érez kedvet hozzá, de ügyesen
megoldja a feladatot.

SZÛZ: Pénz dolgában nem lesz
oka panaszra, mert amibe koráb-

ban nagy energiákat fektetett, annak
most szüretelheti a gyümölcsét. Egész-
ségügyi téren jó hírt kap.

MÉRLEG: Nem érdemes amiatt
idegeskednie, hogy megkapja azt,

amirõl úgy gondolja, ez járna önnek. Ak-
kor jár a legjobban, ha ezt az ügyet elen-
gedi.

SKORPIÓ: Munkahelyén nem ala-
kul minden úgy, ahogy szeretné, tá-

mogatói köre egyre szûkül, a felettesei
sincsenek túlságosan megelégedve a
munkájával.

NYILAS: A szerelme miatt kissé
idegesebb a héten, pedig ez általá-

ban nem jellemzõ önre. Felettese kiborít-
hatja még a héten; öltsön pókerarcot, és
minden rendben lesz.

BAK: Ha vizsgázik vagy felvételizik,
akkor kösse fel az alsónemût, mert

sajnos a szerencsében most nem bízhat,
és a memóriája sem a lehetõ legjobb.

VÍZÖNTÕ: Kiszórakozhatja magát
ezen a héten, bár ez nem fog tet-

szeni mindenkinek. A következõ napok-
ban pompás kapcsolati tõkére tehet
szert, rövidesen találhat munkát.

HALAK: Kölcsön miatt kell szalad-
gálnia, és ez most már kezd igazán

az agyára menni, de váratlanul olyan hír
érkezik, amely könnyebbé teszi az ilyen
ügyek intézését.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (27.)
Csabaíre (Sangiusorba minor)

Ínyenceknek 

Epres pite


	BO22-01-sz
	BO22-02
	BO22-03
	BO22-04-sz
	BO22-05-sz
	BO22-06
	BO22-07
	BO22-08-sz
	BO22-09-sz
	BO22-10
	BO22-11
	BO22-12-sz
	BO22-13-sz
	BO22-14
	BO22-15
	BO22-16-sz

