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Semmi sem pótolhatja
az orvos-beteg
párbeszédet – Interjú
dr. Bódis Ferenc
nyugalmazott
belgyógyász 
fõorvossal 6–7.
Egy pap, aki a jövõbe
pötyögteti a múltat –
Bemutatjuk
Gavallér Lajos micskei
helytörténész-
lelki-
pásztort 8–9.

Tavaly februárban, az
RMDSZ nagyváradi kongresz-
szusának napjaiban kötött me-
gyei szintû együttmûködési
megállapodást a magyar érdek-
védelmi szervezet a Nemzeti Li-
berális Párttal (NLP) és a Szoci-
áldemokrata Párttal (SZDP).
Utóbbi kettõ azóta – a Konzer-
vatív Párttal kiegészülve – a

Szociál–Liberális Szövetséget
(SZLSZ) megalkotva kormány-
ra került, és június 10-én meg-
szerezte az ellenõrzést az or-
szágban a helyhatóságok több-
ségében. Biharban is jó ered-
ményt ért el az SZLSZ, bár sok
helyen egymás ellenében indul-
tak a liberális és a szocdem je-
löltek, így történhetett meg,

hogy a legtöbb polgármesteri
és helyi tanácsosi mandátumot
az RMDSZ szerezte meg.

A megyei önkormányzatban
a pártszövetség tagjai egyszerû
többséget képeznek (18) , az
RMDSZ-nek és a Demok-
rata–Liberális Pártnak 7-7, a
Dan Diaconescu Néppártnak
pedig 2 tanácsosa van. A két-
harmados többség kialakításá-
ért folytatott tárgyalások ered-
ményét szerdán közösen jelen-
tette be Cornel Popa szenátor,
megválasztott megyei tanácsi
elnök, az NLP megyei szerve-
zetének elnöke, Kiss Sándor
megyei RMDSZ-elnök és Ioan
Mang szenátor, az SZDP me-
gyei elnöke. A lényeg: nem
rúgják fel a tavalyi megállapo-
dást, továbbra is a három ala-
kulat együtt vezeti a megyét. A
protokollum a megye más ön-
kormányzataira is kiterjed, te-
hát az SZLSZ színeiben várha-

tóan több alpolgármester lesz,
mint eddig. Nagyvárad a kivé-
tel, itt ugyanis a szövetség két-
harmados többséget nyert a
városi tanácsban.

Mind Popa, mind Mang
hangsúlyozta a sajtótájékozta-
tón, hogy fel sem merült ben-
nük a lehetõség, hogy a me-
gyei önkormányzatban kellõ
súlyú képviselet nélkül hagyják
a Biharban élõ magyar közös-
séget, amelynek reprezentán-
saival mindig is jól együttmû-
ködtek. Az SZDP-s politikus le
is szögezte: a megyét liberális
tanácselnök vezeti egy-egy szo-
ciáldemokrata és RMDSZ-es
alelnökkel. A grémium alakuló
ülését június 30-ára tûzték ki;
azért ilyen késõre, mert a man-
dátumot nyert tanácsosok kö-
zött sok a törvényhozó, és a
parlamentben még fontos jog-
szabályokról kell dönteniük.

Máté Zsófia

4–5.
Félidõben az érettségi

Marad a megye hárompárti irányítása

Kiss, Popa és Mang együtt jelentette be a közös folytatást



Hibaigazítás
Múlt heti számunkban

szerzõi figyelmetlenség-
bõl tévesen közöltük
Hegyközcsatár újravá-
lasztott polgármesteré-
nek nevét. Természete-
sen Vitályos Barna
tölti be a következõ négy
évben is az elöljárói tiszt-
séget. Az érintettet és ol-
vasóinkat megkövetjük.
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Prioritásként kezeli az idén a
rendõrség a lopások megelõzé-
sét. Az országos akcióba illesz-
kedve a Bihar Megyei Rendõr-
fõkapitányság egész nyáron,
augusztus végéig megelõzõ-tá-
jékoztató kampányt folytat a la-
kosság körében. A bûnmegelõ-
zési osztály munkatársai a zseb-

tolvajok által elõszeretettel láto-
gatott helyeken – zsúfolt villa-
mosmegállókban, piacokon –
figyelemfelkeltõ és jó tanácsok-
kal szolgáló szórólapokat oszto-
gatnak, és személyesen is elbe-
szélgetnek a jelenségrõl a járó-
kelõkkel. A tömegközlekedési
jármûveken román, illetve ro-

mán és magyar nyelvû plakátok
is figyelmeztetik az utazókat: vi-
gyázzanak értékeikre.

A rendõrök szerint a bevá-
sárlószatyrokkal megrakott uta-
sok tartsák mindig szemmel a
válltáskájukat, a pénztárcát ne
dugják a ruha külsõ vagy a nad-
rág farzsebébe, ne számolják az
utcán, nyilvános helyen a pén-
züket, strandon használják az
értékmegõrzõket. Ha buszon,
villamoson meglökik õket, ha
gyanús alakok pontos idõt, út-
baigazítást kérve igyekeznek el-
terelni a figyelmüket, azonnal
ellenõrizzék, megvan-e még a
tárcájuk, és jól figyeljék meg a
delikvenseket, hogy személyle-
írást adhassanak róluk. Sose
tartsák egy helyen a pénzüket a

személyi igazolványukkal és la-
káskulcsukkal! Fürdõben, stran-
don ne hagyják õrizetlenül a
medence partján a holmijukat!

A nyár a zsebesek szezonja

Július elsejétõl csak azoknak
a természetes személyeknek
kell általános forgalmi adót (áfa)
fizetniük, akiknek 65 ezer
eurónál, illetve az ennek megfe-
lelõ 220 ezer lejnél több a bevé-
telük. Az adótörvénykönyv erre
vonatkozó elõírását az idei 24-
es sürgõsségi rendeletével mó-

dosította a kormány, Az eddigi
határérték 35 ezer euró volt. az
áfa-kötelesek jegyzékébõl való
törlést az adófizetõnek kell kér-
vényeznie az adóhatóságnál a
096-os nyomtatvány kitöltésé-
vel. A mentesség az errõl szóló
határozat kézhez vételétõl érvé-
nyes, addig fizetni kell az áfát.

Emelik az áfa-mentesség
plafonját

Június 30-áig fogadják a
Mezõgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség terü-
leti kirendeltségein a szarvas-
marhatartók igényeit az álla-
tok után járó nemzeti kiegészí-
tõ támogatás kifizetésére. A
legalább három, hat hónapos-
nál idõsebb, az Országos
Farmjegyzékben szereplõ álla-
tot tartó magánszemélyek,
egyéni vagy családi vállalko-

zók, jogi személyek tarthatnak
igényt a 2012-re járó pénzre,
ha a szarvasmarhákat legké-
sõbb április 30-áig nyilvántar-
tásba vették. A jogosultaknak
szerepelniük kell a kifizetési
ügynökség nyilvántartásában
is. A típuskérvényeket felve-
hetik személyesen vagy meg-
bízott által az ügynökségnél,
de felhatalmazásukkal eljárhat
a nevükben a törvényesen

mûködõ tenyésztõi egyesület
is. Az 50 állatnál többet neve-
lõk az ügynökség honlapján
(www.apia.org.ro) interneten
is kitölthetik az igénylést. Ta-
valy több mint nyolcezer gaz-
da kérvényezte Biharban a tá-
mogatást 49 ezret meghaladó
jószág után, a múlt hétig vi-
szont csak 5235 kérvényt ik-
tattak az ügynökségen 30 ez-
ret megközelítõ állatszámmal.

Szarvasmarhatartóknak!

Járatritkítás
A nagyváradi Helyi Közleke-

dési Vállalat a hét elejétõl beve-
zette a vakációban érvényes
menetrendjét. Ez azt jelenti,
hogy kevesebb tömegközleke-
dési eszközt indít útnak, ezért
ritkábban járnak a villamosok
és egyes autóbuszok. Csúcsfor-
galomban az eddigi 42 villa-
mos helyett 35 jár, csúcsforgal-
mi idõn kívül pedig csak 30. A
11-es vonalon háromból 2, a
12-esen 8-ból 5, a 17-esen 6-
ból 5 autóbusz indul, a 14-es
járatát pedig vasárnaptól, július
elsejétõl ritkítják majd. A többi
vonalon ugyanannyi busz jár,
mint eddig.
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A kormánybiztos, Claudiu
Pop jelentette be a mandátu-
mok érvényesítését, majd a
korelnök és a két legfiatalabb
önkormányzati képviselõ vette
át az ülés vezetését a mandá-
tumigazolások idejére. A pre-
fektus üdvözölte a képviselõ-
testület tagjait, és a kormány
támogatásáról biztosította a
megyeszékhely önkormányza-
tát. Bár a választáson közös lis-
tát állított a Nemzeti Liberális
Párt és a Szociáldemokrata
Párt, a tanácsban külön frakciót
alkottak, utóbbit Ioan Mureºan,
az elõbbit Octavian Dan vezeti,
és a szabadelvûekhez csatlako-
zott a Konzervatív Párt egyet-
len tanácsosa is. Az RMDSZ
hatfõs frakciójának élére Biró
Rozáliát választották meg tár-
sai, Huszár István, Pásztor
Sándor, Delorean Gyula és
Szabó József, a Demokrata–
Liberális Párt három tanácsosa
közül pedig Dorin Corcheº lesz
a frakcióvezetõ. Itt már sze-
mélycsere is történt, ugyanis
Mihai Groza volt polgármester-
jelölt lemondott mandátumá-
ról, helyét a listán következõ
Adelina Coste foglalta el.

A 27 fõs képviselõ-testület
elsõ határozatával mandátum-
igazoló bizottságot választott,
majd ennek jelentése alapján
egyenként megszavazta a taná-
csosok mandátumát. Az eskü-
tétel következett: az eskü szö-

vegét egyvalaki felolvasta, majd
minden önkormányzati képvi-
selõ a Bibliára és az Alkot-
mányra megesküdött, hogy be-
tartja azt. Az RMDSZ-esek a
„Jur!” (Esküszöm) mellett ma-
gyarul is fogadták: „Isten en-
gem úgy segéljen!” Ionel Vila
jegyzõ tudatta, hogy ezzel meg-
alakultnak tekinthetõ az új ön-
kormányzati döntéshozó testü-
let, a régi pedig megszûnt.

A tanács ülésvezetõ elnök-
nek a következõ három hónap-
ra Ioan Cupºát választotta
meg, és már õ szólította eskü-
tételre az újabb négy évre szó-
ló megbízatást elnyert Ilie Bolo-
jan polgármestert. Az elöljáró
a hivatalos szöveg után külön
köszönetet mondott korábbi
három alpolgármesterének
(Biró Rozália, Gheorghe Carp
és Florica Cherecheº), akikkel
megosztotta a felelõsséget,

megköszönte a városházi alkal-
mazottaknak szakértõ munká-
jukat, a korábbi kormánytámo-
gatásokat, a közintézmények-
tõl és a magáncégektõl a város
érdekében kapott segítséget. A
váradi polgároknak is megkö-
szönte, hogy felelõsen viseltet-
nek szülõvárosuk iránt, s ígér-
te, nem okoz csalódást a rá
szavazóknak, de minden vára-
dinak a polgármestere lesz. „Is-
ten óvja Nagyváradot és Ro-
mániát!” – zárta mondandóját
az elöljáró.

Az alpolgármesterek megvá-
lasztása az indokoltnál több
idõt vett igénybe, bár a két
helyre csak két embert jelöltek:
a liberálisok Mircea Mãlant, a
szociáldemokraták pedig Ovi-
diu Mureºant. Az urnás, titkos
voksolás eredménye nem volt
kétséges, az érdekesség az,
hogy a három demokrata taná-
csos érvénytelenül szavazott,
az RMDSZ-esek pedig csak a
szocdem jelöltre mondtak
igent, ezzel üzenve Bolojan-
nak, aki a kampányban kijelen-
tette, hogy a városi végrehajtó
hatalomban nem lesznek ma-
gyarok. Megalakították még az
öt állandó bizottságot: jogi,
gazdasági-pénzügyi, urbaniszti-
kai, szociális, kulturális-okta-
tási-ifjúsági-sport, utóbbinak az
elnöke Biró Rozália lett. Az el-
sõ rendes tanácsülés a jövõ hó-
napban esedékes.

Máté Zsófia

Múlt csütörtökön megalakult Nagyvárad új helyi
tanácsa. A június 10-ei választáson kétharmados
többséget szerzett Szociál–Liberális Szövetség adja
a két alpolgármestert a következõ négy évre.

Letették a hivatali esküt

Ilie Bolojant a szavazók kétharma-
da választotta újra

Ovidiu Mureºant a szocdemek jelöl-
ték alpolgármesternek

Mircea Mãlan jogász is alpolgár-
mester

A polgármester mellett Claudiu Pop prefektus és Ionel Vila jegyzõ
Titkosan szavaztak a tanácsosok az
alpolgármesterekrõl

Magyar alpolgármester nélkül
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Zajlanak az érettségi vizs-
gák a margittai Horváth János
Iskolaközpontban. A képes-
ségfelmérõ szóbeli vizsgákra a
három osztályból 84 tanuló
volt jogosult, és közülük vala-
mennyien beíratkoztak. Júni-
us 11–12-én a román nyelvi,
13–14-én az anyanyelvi, 18–
21-én az informatikai, 25–28-
án pedig az angol nyelvi ké-
pességeikrõl adtak számot. A

diákok minõsítést kapnak, de
nem bukhatnak meg.

Az eddigi megmérettetésen
román nyelvbõl megoszlanak
a minõsítések, magyarból a
döntõ többség a legjobb minõ-
sítést kapta, informatikából
szintén a legjobb minõsítés
volt a jellemzõ. A vizsgatermet
kamerával szerelték fel, és leg-
alább két tanár felügyelte. Ed-
dig minden rendben ment, kü-

lönösebb zavaró tényezõ nem
fordult elõ. Egy tanuló az
egyik vizsga elõtt rosszul érez-
te magát, ezért a következõ
napra halasztották a meghall-
gatását. Az informatikavizs-
gán áramszünet okozott fenn-
akadást, de ez 30 percnél rö-
videbb volt, így folytatták a fel-
mérést. Az esetrõl jegyzõ-
könyvet vettek fel, valamint
felkérték az áram- és az inter-
netszolgáltatót, hogy a vizsgák
ideje alatt lehetõleg ne szakít-
sák meg a szolgáltatást, vagy
értesítsék elõre az ilyen szán-
dékról a tanintézetet.

Az írásbelikre július 2–6.
között az Octavian Goga Fõ-
gimnáziumban kerül sor, a kö-
vetkezõ sorrendben: román
nyelv, magyar nyelv, szaknak
megfelelõ kötelezõ, majd vá-
lasztott tantárgy. Azért vizs-
gáznak a magyar iskola végzõ-
sei is a fõgimnáziumban, mert
egy vizsgacentrumban az elõ-
írás szerint minimum 200 ta-
nuló kell hogy legyen. Június

25–27. között a Horváth Já-
nos Iskolaközpont térségi köz-
pontként adott helyet a nyol-
cadikosok záróvizsgájának –
nyilatkozta Nagy Gabriella
igazgató.

Szõke Ferenc

Az Iskola másképpen elnevezésû orszá-
gos program keretében a húsvéti vakációt
megelõzõ héten a margittai Horváth Já-
nos Iskolaközpont tanulói változatosabb-
nál változatosabb programokat szerveztek
az iskola falain belül és kívül egyaránt. A
lényeg az volt, hogy a tanóráktól eltérõ
foglalkozásokon szerezzenek hasznosítha-
tó tudást, élményeket.

A tanintézetek be is nevezhettek a
programokkal az országos versenyre, Bi-
har megye nyolc programja bekerült a

legjobbak közé. Köztük volt a margittai,
amely az Idõutazás virágvasárnaptól
húsvétig címet viselte. Ez egy interaktív
kiállítás volt az Árpád-házi Szent Margit-
nak szentelt római katolikus templomban.
Az alapötletet a nagyváradi Posticum
egyik tárlata adta. A látogatók végighalad-
tak Jézus szenvedésének útján, mintha
maguk is jelen lettek volna az eseménye-
ken. A kiállítás egy héten át volt megte-
kinthetõ. Bukaresti zsûri bírálta el a pro-
jekteket, majd a végsõ sorrendet on-line
szavazással lehetett eldönteni. A pontok
40 százaléka volt így megszerezhetõ. Ko-
moly háttérmunkával a margittaiak meg-
szervezték, hogy minél többen voksolja-
nak rájuk, és meg is kapták a legtöbb sza-
vazatot, 1448-at, így országos összesítés-
ben a harmadik helyezést érték el, saját
kategóriájukban pedig elsõk lettek.

A díjkiosztó ünnepséget Bukarestben,
a parlamentben tartották. A jutalmakat

személyesen a tanügyminiszter, Liviu Ma-
rian Pop adta át, utána állófogadás követ-
kezett, és a díjazottaknak bemutatták a
parlamentet. Margittáról Rend Erzsébet
aligazgató, Bordás Mária nevelési igazga-
tó, projektmenedzser és Petõ Tamara ti-
zedikes diák volt jelen. Országos szinten
Bihar megyébõl még egy tanintézet kép-
viseltette magát, de a Horváth János Isko-
laközpont volt az egyetlen magyar iskola.

Szõke Ferenc

Az elsõ vizsga Margittán

Nagy Gabriella igazgató

Infóvizsga elõtt

Az elismerõ oklevél és az emlékplakett

A díjkiosztón

Országos díjat nyert a magyar iskola
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Múlt péntekig rendben zajlottak me-
gyénkben az érettségi vizsgák, senkit sem
kellett kizárni, tájékoztatta lapunkat Kéry
Hajnal megyei fõtanfelügyelõ-helyettes.
A szóbeli vizsgák június 27-én fejezõdtek
be, az írásbelik július 2-án kezdõdnek és
6-án fejezõdnek be. Az eredményeket jú-
lius 8-án függesztik ki, az óvásokat 9-én
8 és 12 óra között lehet benyújtani. Az
óvások elbírálása után, július 13-án teszik
közzé a végleges eredményeket.

Megyénkben 6875 diák érettségizik,
765-en magyar tagozaton. A korábban
megbukottak közül 1449-en jelentkeztek
ismét az érettségi vizsgára, közülük 29-en
az elmúlt évben végeztek. Biharban 25-
en jelentkeztek speciális érettségire (ezt a
tantárgyversenyeken vagy sportversenye-

ken induló diákok részére szervezték), kö-
zülük tízen vizsgáztak sikeresen, közölte a
fõtanfelügyelõ-helyettes.

A VIII. osztályt végzetteknek június
25–27. között tartották meg a képesség-
felmérõ vizsgákat román nyelvbõl, anya-
nyelvbõl és matematikából. Az eredmé-
nyeket ma 14 óráig teszik közzé, az óvá-
sokat ugyanaznap 14 és 18 óra között fo-
gadják, a végleges eredményeket július 2-
án hirdetik ki. A vizsgákra 4207 román,
1058 magyar, 23 német és 31 szlovák
anyanyelvû diákot vártak, õket eredmé-
nyeik szerint helyezik el a tanintézetek-
ben. A IX. osztályba mindenkinek be kell
íratkoznia, mivel a X. osztály elvégzése
kötelezõ, emlékeztetett Kéry Hajnal.

Balogh Aletta

Vizsgáznak a végzõsök

Június 15-én a nagyszalon-
tai Arany János Iskolaközpont
három VIII. osztálya búcsúzott
tanáraitól és diáktársaitól. A
74 tanuló immár hagyomá-
nyosan csengõszóra, virág-
diadalív alatt kísérte osztályfõ-
nökeit a református templom-
ba.

Az ünnepség elsõ percei-
ben Mikló Ferenc esperes kö-
szöntötte a ballagókat és a
megjelenteket, szívbõl kíván-
va, hogy Isten áldása legyen a
diákok útján és döntésükön,
hogy jövõjüket építsék meg-
fontoltan és szeretettel. Mé-
szár Julianna igazgatónõ be-
szédében kiemelte a sok aggó-
dást, munkát és reményt,
mellyel a pedagógusok végig-

kísérték diákjaikat az eltelt
években, és biztatóan mond-
ta, hogy a mai nap a végzõsök
nagy részének nem a végleges
búcsú ideje, hisz az iskola visz-
szavárja õket a kilencedik osz-
tályba.

Az önkormányzat nevében
Török László polgármester
köszöntötte a diákokat, és egy
nagy családhoz hasonlította az
egybegyûlteket, kiknek legfél-
tettebb kincsük a most búcsú-
zó fiatalok. A VIII.-sok nevé-
ben Krylek Yvett, Gricz Ale-
xandra, Criste Henrietta és
Tóth Márta köszöntek el az is-
kolától, a tanároktól és a diák-
társaktól, a VII.-esek nevében
pedig Kenéz Anna és Szath-
máry Henrietta búcsúztatta a

„ballagókat”. Az ünnepség fé-
nyét emelték a Patócs Csilla
tanárnõ által betanított éne-
kek, amelyeket a három osz-
tály együtt zengett.

Az ünnepségen az osztály-
fõnökök kiosztották diákjaik-
nak a jó tanulmányi eredmé-
nyekért járó okleveleket, jutal-
makat, majd számos különdí-
jat is átadtak a református, a
római katolikus egyház és az
RMDSZ nagyszalontai szerve-
zete jóvoltából. Zárásként az
iskola zászlaját Abrudán Dáni-
el és Balogh Brigitta adta át a
hetedikes Orosz Enikõnek és
Kocsis Róbertnek, majd a vég-
zõsöknek immár az osztályter-
mekben megtartották az utol-
só osztályfõnöki órát.

Balázs Anita

Búcsúztak a nyolcadikosok Nagyszalontán
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Az akkori tanárok belopták
a magyar történelmet a tan-
anyagba, és természetesen az
’56-os forradalom is napi-
rendre került. Olyan tanár-
egyéniségek oktattak ott, mint
András Gusztáv és András
Ágoston. Több diákot és ta-
nárt meghurcoltak, õ sem ke-
rülte el a kihallgatást, de mivel
semmit sem tudtak rábizonyí-
tani, megúszta a dolgot. Maga
a kihallgatás az egyik tanár la-
kásán történt, és valószínûleg
egy Magyarországra írt levele
adta rá az okot, melyben az
’56-os eseményekrõl érdeklõ-
dött, mivel az elérhetõ rádió-
kat úgy állították be, hogy
csak Bukarestet fogja. Bódis
Ferencet is megpróbálták
megkörnyékezni és beszervez-
ni, de a határozott és egyértel-
mû nem után békén hagyták.
Véleménye szerint csak az vált
besúgóvá, aki az is akart lenni.

1958-ban érettségizett, és
anyagi okok miatt nem felvé-
telizett azonnal az egyetemre.
Helyettesítõ tanárként dolgo-
zott egy évig Érszõllõsön,
hogy pénzt gyûjthessen. Köz-
ben a család is hazakerült, õt
pedig besorozták katonának,
és mivel érettségije volt, java-
solták a tiszti iskolára. Azt
azonban nem fogadta el, ha-
nem sikerrel felvételizett a ko-
lozsvári Orvostudományi
Egyetemre. Magyarul felvéte-
lizhetett, de tanulmányait már

román nyelven végezte;
1965-ben diplomázott. Köz-
ben, még a vizsgák elõtt meg-
nõsült, felesége vele egyszerre
diplomázott ugyanazon egye-
temen.

– Tudomásom szerint an-
nak idején a frissen végzet-
teknek nem volt egyszerû
dolog két orvosi állást talál-
niuk ugyanazon a helyen.
Önöknek sikerült?

– A helyeket a tanulmányi
eredmény függvényében vá-
laszthattuk, és én ilyen szem-
pontból az elsõk között vol-
tam, így sikerült „megfogni”
Bihar megyét. Ez mindket-
tõnkre érvényes volt. A máso-
dik „menetet” már Nagyvára-
don kellett megvívni. Sajnos
eleinte nem sikerült egy helyre
kerülnünk. Én Almaszegen
lettem bányaorvos, a felesé-
gem pedig Érkeserûben köror-
vos. Még mielõtt elfoglaltam
volna az állásomat, le kellett
töltenem négy hónap katona-
idõt. Hazatértem után mellénk
állt a szerencse, és mindketten
Érszõllõsre kerültünk, felesé-
gem gyermekorvosként, én
pedig körorvosként. Összesen
tíz település tartozott hozzánk.
Sajnos az akkori elsõ titkárral
volt egy komolyabb vitánk,
mely már-már tarthatatlanná
tette a helyzetet. Volt egy ver-
senyvizsga, én éltem a lehetõ-
séggel, és a margittai belgyó-
gyászatra kerültem valamikor

a ’70-es évek elején. Ezt köve-
tõen elvégeztem a belgyógyá-
szati szakosítást Kolozsváron,
a vizsgákat pedig Jászvásáron
tettem le, 1975-ben. Ettõl
kezdve folyamatosan a mar-
gittai belgyógyászaton dolgoz-
tam szakorvosként 2010-es
nyugdíjazásomig, amikor is az
egyetemi évekkel együtt 50 le-
dolgozott évet tudhattam ma-
gam mögött. Közben letettem
a fõorvosi vizsgát is. Nyugdíja-
zásom után magánrendelõm-
ben fogadom a hozzám ra-
gaszkodó pácienseket.

– Volt mintaképe a család-
ban?

– Azt mondhatnám, hogy
nem egyenes ági. Egy nagy-
néném orvoshoz ment férj-
hez, és vele beszélgetve las-
sanként felkeltette az érdeklõ-
désemet ez a hivatás. Külön-
ben is szerettem a természet-
tudományokat és az anatómi-
át. Az orvos a gyermekgyó-
gyászatot ajánlotta, mondván:
a gyerekek nem hazudnak. Én
mégis belgyógyász lettem, és
rá kellett jönnöm, hogy bizony
a páciensek néha valótlan dol-
gokat állítanak. Meg kellett ta-
nulnom kérdezni a be-
tegeket, és kiszûrni a
valótlan elemeket.

Semmi sem pótolhatja
az orvos-beteg párbeszédet
Interjú dr. Bódis Ferenc nyugalmazott belgyógyász fõorvossal

Az Érmellék szülötte, Érszõllõsön született 1940.
május 12-én. Elemi iskoláit szülõfalujában kezdte el,
de Biharpüspökiben fejezte be, mivel édesapját
géplakatos mesterként oda helyezték, hogy létrehozza
a helyi gép- és traktorállomást. További tanulmányait
a nagyváradi Klasszikus Magyar Vegyes Líceumban
végezte. Az övé volt az utolsó végzõs évfolyam, mert
– valószínûleg az ’56-os események hatására –
a tanintézet ebben a formában megszûnt.
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– Miért érdeke egy

betegnek, hogy valót-
lant állítson?

– Két különbözõ eset lehet-
séges. Az egyik az, hogy a pá-
ciens rosszul méri fel a valósá-
got, vagy kisebbíti, illetve fel-
nagyítja a tüneteket, minden
mellékgondolat nélkül. A má-
sik pedig határozott érdekkel
próbálja félrevezetni az orvost,
mert betegszabadságra vagy
betegnyugdíjba akar menni.
Ezeket az eseteket ki kell szûr-
ni. Nem szólom meg õket,
mert a legtöbbször a szükség
viszi õket erre a megoldásra.
Olyan is van, aki a család elõtt
akar mártírkodni, és persze
vannak a képzelt betegek.
Õket mindenképpen vissza
kell helyezni a valós világba,
mert elõbb-utóbb lehetetlenné
teszik a saját és a környezetük
életét is.

– Milyen módszerrel lehet
a  leghatékonyabban diagnó-
zist felállítani?

– Véleményem szerint az el-
sõ számú és legbiztosabb még
mindig a beteggel való elbe-
szélgetés. Az anamnézis (gö-
rög szó, jelentése: kórelõz-
mény) még ma is a belgyógyá-
szat alappillére. Persze a mo-
dern laboratóriumi és egyéb
vizsgálatok segítik a belgyó-
gyászt, irányvonalat adhatnak,
de véleményem szerint a ki-
kérdezést semmi sem tudja
helyettesíteni. A laborvizsgála-
tok néha félre is vezethetik az
orvost. Sokszor jönnek hoz-
zám betegek, és kezembe
nyomják a leleteket. Én ezeket
félreteszem, és megkezdem a
kivizsgálást, s majd a végén
nézem meg, nehogy engem is
befolyásoljon döntésemben.
Az orvos beszélgetés közben
minden betegtõl tanul, csupán
az elmondott tüneteket le kell
fordítania orvosi nyelvre. Az,
hogy az ember jó diagnoszta
legyen, nagyon sok gyakorlást
és élettapasztalatot igényel.
Emellett állandóan tanulni
kell. Egy szakorvos kb. 52 be-
tegséggel foglalkozik, és ennyi
hét van egy évben. Célszerû
minden héten újratanulni
egyet.

– Betegei, munkáltatói el-
ismerték-e, megköszönték-e
tevékenységét?

– Az igazi elismerés az, ha
nyugodt a lelkiismeretünk, és
önmagunk munkájával elége-
dettek vagyunk. Nekem nyu-
godt a lelkiismeretem. A mun-
káltatók oklevelekkel adtak
nyomatékot az elismerésük-
nek. Jólestek ezek a figyel-
mességek, de a legjobban

Érszõllõs lepett meg, amikor
díszpolgárává fogadott. Örül-
tem, és bevallom, meghatód-
tam. A betegeimtõl pedig nap
mint nap megkapom a köszö-
nõ szavakat, esetenként figyel-
mességeket. Jólesõ érzés tud-
ni azt, hogy segítettem. Ezért
cserébe soha semmit sem kér-
tem, hiszen ezért kaptam a fi-
zetésemet. Nem mondom,
hogy soha semmit nem fogad-
tam el, de nem követeltem ki.
Mélységesen elítélem azt a
tényt, hogy van olyan orvos,
aki szinte követeli a hálapénzt.
Ez etikátlan, és ellentmond hi-
vatásunk lényegének. Hiszen
azért vagyunk, hogy segít-
sünk. Ha valaki felállít az ut-
cán egy elesett embert, az
sem nyújtja a markát hála
után, pedig segített. Miért kell
egy orvos rosszabb legyen az
átlagembernél? Én ezt nem
értem… Az ilyen orvosra nem

illik a „humán orvos” elneve-
zés, inkább a „kereskedelmi
orvos” fedné a valóságot.

– Ön szerint mi okozta a
torzulást?

– Nem tudom biztosan
megmondani, de mindenkép-
pen nevelési hiányosság a
gyökere. Az otthoni és iskolai
nevelés ma már lazább, mint a
mi idõnkben volt, és szerintem
a vallástalanság is bõven ben-
ne van.

– Meddig marad a pályán?
– Ameddig segíteni tudok

az embereken. Ha egy héten
csak egy embernek segítek,
már akkor is megéri.

– Hogyan kapcsolódik ki
egy nyugdíjas orvos?

– Ha tehetem, utazgatok,
sokat vagyok együtt a család-
dal, és szõlészkedem, borász-
kodom az érszõllõsi családi
birtokon.

Szõke Ferenc

Meghatódott díszpolgárként feleségével 

Szülõfalujának elöljárójától vette át
a díszpolgári oklevelet 

A korai kánikulában bizony
nagyon jó lenne, ha Margittán
mûködnének a szökõkutak.
Sajnos ez évek óta nem követ-
kezett be. Pedig több is van,
olyan is, melyet EU-s pályáza-

ti fedezettel építettek, de csak
néhány óráig mûködött, a ki-
próbáláskor. Az egyetlen szö-
kõkút, mely üzemszerûen mû-
ködik, az a Dr. Pop Mircea
Városi Kórház rendezett park-
jában található. Jó lenne, ha a
város is követné az egészség-
ügyi intézmény példáját.

(-szefi)

Jól jönne a víz hûsítõ ereje…

A város egyetlen 
mûködõ szökökútja
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Amicskei református
templom
és a katolikusok

misehelye kókadón
terpeszkedik el egymás
szomszédságában a falu
magaslatán. A régi egyházi
villongások mintha sosem
léteztek volna, a pléhtetõn
koppan a fény, szilánkokra
tört aranysugarak
spriccelõdnek a tájra.

Mindenki a hûsre menekül, a
faluszéli csorda az út menti je-
genyék árnyát keresi. Az impo-
záns kiállású paplak nyújt némi
menedéket, Gavallér Lajos
református lelkipásztor meg-
szokott vidám természete is
kedvezõen hat a bágyadt újság-
írói lelkületre. A rendezett papi
iroda gondos gazdát sejtet még
egy idegen számára is, aki vi-
szont régi ismerõse az egyházi
embernek, jól tudja róla, hogy
mindig maradéktalant nyújtott
szolgálattevõként éppúgy, aho-
gyan vendéglátóként is jeleske-
dett.

Gavallér Lajos Máramaros-
ban született egy hatgyermekes
család legkisebb fiaként. Édes-
apja nyomdokát követte, aki
Hosszúmezõn volt lelkipásztor.
Teológiai tanulmányait követõ-
en az Arad megyei Szemlakra
került 1977-ben, ahol két éven
át pásztorolta az ottani, mint-
egy 240 lelkes gyülekezetet. Az
elsõ szolgálati helyének érde-
kessége, hogy a Királyhágó-
melléki Református Egyházke-

rület egyetlen német ajkú gyüle-
kezete volt a szemlaki. A német
ajkú gyülekezetbõl Mezõtelkibe
került, ahol tizenhét éven ke-
resztül szolgált a bõséges aratás
reményében. Jó magyarok, hí-
võ reformátusok laknak a több-
nemzetiségû faluban – emléke-
zett vissza Gavallér. 1996-ban
került a jóval nagyobb lélekszá-
mú Micskére, a gyülekezet hív-
ta meg a hatszázötven lélek
pásztorlására, akik mellett úgy
harmincra tehetõ a „csellen-
gõk” aránya. Római katolikus
vallásúak kétszázan vannak a
faluban, és a náluk jóval keve-
sebb baptista hívõvel egészül ki
a felekezeti összetétel.

Gyarapodó gyülekezet

A tiszteletes elhívásnak tartja
a fiatalok iránti szolgálatot.
Péntekenként külön csoport-
ban foglalkozik az I.–IV. osztá-
lyosokkal, az V.–VI.-os diákok-
kal, valamint a hetedikes tanu-
lókkal. Ehhez megfelelõ ingat-

lannal is rendelkeznek, a Timo-
theus-ház eredetileg ifjúsági- és
katekétikai központnak épült,
az elõadóterem mellett alagsori
konyhával és ebédlõvel van fel-
szerelve. A modern tervezésû
létesítmény a kezdeti években
alig állt kihasználatlanul, szinte
egész nyáron fiatalok táboroz-
tatására szolgált. Emellett ének-
kari próbákat, nyelvoktatást is
tartanak benne. Immár fel sem

tevõdik a kérdés, hogy az egy-
házmegye hol kerítsen sort be-
számoló gyûléseire, hisz adott a
micskei Timotheus-ház. Szin-
tén ilyen természetes módon az
egyházmegyei ifjúsági kórusta-
lálkozóknak is immár évek óta
a micskei református közösség
ad otthont.

A lelkipásztor Micskére kerü-
lését követõen örömmel nyug-
tázta, hogy gyarapodóban van
a lakosság száma, de mint kide-
rült, mindez csak a hazatelepü-
lési kedvnek, a vidékre költö-
zõknek volt köszönhetõ. Az el-
múlt év statisztikai adatai példá-
ul a mélypontot láttatják, há-
rom születésre húsz elhalálozás
jutott. Ennek ellenére minden
évben voltak konfirmándus fia-
talok, az idén pedig a templom-
látogatók száma is növekvõ
tendenciát mutat – bizakodik a
tiszteletes.

A már említett Timotheus-
központ és az új, emeletes pa-
rókia mellett az egyház gyöngy-
szeme a XIV. században épült
templom. Ennek megfelelõen
gondoskodnak is állagmegõrzé-
sérõl. Felújították a haranghá-
zat, belsõ javításokat végeztek,
aminek során kicserélték a
XVII. századból való kazettás
mennyezetet, újjáépítették a
karzatot, a belsõ falakat
újravakolták. Egyúttal a
villanyhálózat cseréjére

Egy pap, aki jövõbe

A közel hétszáz éves református
templom A micskei parókia
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is sor került, új lámpa-
testeket szereltek fel,
ablakokat és ajtókat vá-

sároltak. Immár ravatalozójuk is
van; mivel a katolikusok és a
baptisták is besegítettek a költ-
ségekbe, így közösen használ-
hatja mindegyik felekezet. A
helyi önkormányzat pedig a
mûszaki felszerelések beszerzé-
sével járult hozzá az európai
színvonal eléréséhez.

Meglepõen nagy, százhektá-
ros birtokkal rendelkezik a re-
formátus egyházközség. A lelki-
pásztor elmondta, hogy meg-
közelítõleg harminc hektár volt
a hajdani birtok, amit az elsõ
Orbán-kormánynak köszönhe-
tõ magyarországi támogatással
további hetven hektár földdel
megnöveltek, amit részesedés
fejében kiadnak megmunkálás-
ra helyi mezõgazdasági vállal-
kozóknak.

A helytörténész
igehirdetõ

Gavallér Lajos hosszúmezõi
tarisznyájába a lelkész édesapa
útravalója mellé még sok min-
den belefért. Az egymást köve-
tõ rátermett tanárok a történe-
lem szeretetére csábították el.
Ez a gyermek- és ifjúkorból ho-
zott ajándék egész eddigi életút-
ján elkísérte a tiszteletest, a
múltban való kutakodás a jövõ-
ben való megmaradást láttatta
vele. Az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy ebben is édesapja
nyomdokaira lépett, aki megír-
ta Hosszúmezõ falu- és egyház-
történetét.

Gavallér már mezõtelki pa-
poskodása idején nekilátott a
helyi történések feldolgozásá-
hoz. Négyévi munkája lapult az
íróasztal fiókjában, amikor a
hírhedt szekuritáté emberei
„tiszteletüket tették” nála. Kér-
désekkel ostromolták, arra vol-
tak kíváncsiak, milyen külföldi
kapcsolatai vannak, milyen cél-
lal fogott neki a helytörténet-

írásnak. Kik bízták meg ezzel a
munkával? Ezek után nem volt
kétséges, hogy valaki kétes juta-
lom reményében bevádolta.
Még hónapokig citálták kihall-
gatásokra, a kéziraton kívül ma-
gukkal vitték szépirodalmi
könyveinek színe-javát.

A forradalmat és Micskére
kerülését követõen még eleve-
nen éltek benne az igazságtalan
vádak miatti meghurcoltatás
emlékei. Egy ideig hallgatott,
majd mintegy viszonzásként,
kissé dacból, a csak azért is
okán, sorra írta és jelentette
meg helytörténeti munkáit. A
nagy lélegzetvételû, Mezõtelkit
bemutató kötet bár odaveszett,
helyette újabbak születtek. Ti-
zenegy saját kötetet írt, hét
helytörténeti könyv anyagának
kötetté rendezését vállalta fel,

közben Mezõtelki helytörténe-
térõl is megjelent két munka.
Az írások mindegyike Micské-
hez kötõdik. A szerzõ azzal ma-
gyarázza mindezt, hogy a tele-
pülés múltja annyira gazdag,
hogy megér egy ekkora soroza-
tot. Szavainak bizonyításaként
elmondta, hogy Micske amel-
lett, hogy uradalmi központ, já-
rásszékhely és mezõváros is
volt egykoron. Azt azért a tisz-
teletes is elismerte, ha történe-
tesen egy szerényebb múltú te-
lepülésre vitte volna szolgálata,
akkor is elõbuggyant volna be-
lõle valamilyen formában a
múltkutató ember.

Éppen egy évtizede, 2002-
ben jelentetett meg elsõ ízben
történeti munkát, aminek szer-
kesztését végezte. Elsõ saját
könyve 2004-ben látott napvi-

lágot, A micskei református is-
kola története címmel. Majd
egymást követték munkái,
amelynek során betekintést
nyerhettek az olvasók a helyi
egyház története mellett az el-
tûnt zsidók múltjába, feldolgo-
zásra került a falu története
1224-tõl napjainkig, a világhá-
ború megélt eseményei a hely-
béliek szemszögébõl láttatva.

Tavaly avatták fel a micskei
emlékparkot, ahol húsz híres
helybélinek állítottak emlékkö-
vet. Erre az idõpontra idõzítet-
ték a Micske méltó öröksége
címû könyv megjelentetését, a
kötet az érintett faluszülöttek
életét mutatja be. Az idei év
sem múlhatott el egy újabb
könyv megírása nélkül, sõt már
a következõn dolgozik a lelki-
pásztor, amirõl annyit árult el,
hogy ezúttal egyházi témát dol-
goz fel.

A legrövidebb idõ alatt a he-
lyi szõlõmûvelést bemutató
könyvével készült el, a legtöbb
idõt, mintegy tíz esztendõt igé-
nyelt a helyi zsidóság sorsának
feldolgozása. A mûvek megje-
lentetési költségeinek egy ré-
szét saját zsebbõl állta a tisztele-
tes, volt, hogy a megyei tanács
is besegített, máskor meg vállal-
kozók támogatták. Gavallér kü-
lön kiemelte Vígh Ferencet, aki
több munkája megjelentetésé-
nek kiadásait is átvállalta.

A tiszteletes régi írógépét is
megmutatta, azon pötyögteti
jövõbe a múltat. Igyekeznie
kell, még van hátrahagyni való
bõven, az írógépszalag viszont
egyre inkább hiánycikké válik
mostanában.

D. Mészáros Elek

pötyögteti a múltat

A Timotheus-ház
Micske híres szülötteinek nevét õrzik a kövek az em-
lékparkban

Gavallér Lajos a könyveivel
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A Bihar megyei Érsemjénben született
1759. október 27-én, régi nemesi család-
ból származott Kazinczy József Abaúj me-
gyei táblabíró és Bossányi Zsuzsanna fi-
aként. Anyai nagyapja, Bossányi Fe-
renc bihari fõjegyzõ és országgyûlési
követ házánál nevelkedett nyolc-
éves koráig. A késõbbi szenvedé-
lyes levelezõ elsõ ismert levelét
ötéves korában, 1764 decem-
berében szüleinek írta, akik ak-
kor Regmecen laktak. Magán-
tanulóként egy késmárki diák-
tól latinul és németül tanult.

Igen mûvelt és felvilágosult
szellemû apja ritka fogékony-
ságot tapasztalván fiában, ma-
ga is örömest foglalkozott vele.
Kezdetben katonának szánta; a
fiú ellenállása, majd más irányú
tehetségének bontakozása eltérí-
tette e szándékától, hogy aztán
annál makacsabbul kérje tõle szá-
mon az íróvá nevelõdést. Ezen
azonban a vallásos író hivatását értet-
te, ezért fordíttatott le tizennégy éves fi-
ával egy, a vallásról szóló értekezést.
Egyébként korszerû nevelést biztosított ne-
ki: idegen nyelvekre taníttatta, képzõmû-
vészeti és zenei oktatásban részesítette, s
hogy a világban forogjon, magával vitte
megyegyûlésekre.

A sárospataki diák

Kazinczy 1769-tõl tíz éven át a sárospa-
taki kollégium tanulója volt, ahol autodi-
dakta módon elsajátította az ógörög nyel-
vet, 1775-tõl a fõiskolán a korábban már
felvett jogi tantárgyak mellé felvette a teo-
lógiát is, az iskolába érkezett francia kato-
natiszttõl pedig franciául tanult.

Mély hatást tett rá a fõiskola puritán
szelleme; szellemi fejlõdését a kollégium
gazdag könyvtára mozdította elõ. Apja
egyre jobb szemmel nézte fia írói hajlama-
it, és mielõbb szerette volna egy nyomta-

tott könyvét látni. Amikor Kazinczy József
1774-ben váratlanul elhunyt, az özvegy
sürgette az atyai óhajtás teljesítését, így
jött létre, kissé rögtönözve, Kazinczy elsõ
mûve alig 16 éves korában: Magyaror-
szág geographikai, azaz földi állapotjá-
nak lerajzolása, mely anyja költségén
meg is jelent Kassán 1775-ben, és példá-
nyait a záróvizsga után szégyenkezve osz-
togatta társai között.

Anyjának és barátainak ösztönzésére
nemsokára lefordította Bessenyei György-
nek Die Amerikaner címû, németül írt el-
beszélését. Bessenyei válasza, akinek a
fordítást megküldte, serkentõleg hatott rá.

Nagy befolyással volt fejlõdésére az
1777-es év, amikor Zemplén vármegye
küldöttsége Bécsbe utazott. E küldöttség
tagja volt nagybátyja, Kazinczy Ferenc, aki
õt magával vitte. Kazinczy ekkor járt elõ-
ször a császárvárosban, amelynek nagy-
szerû gyûjteményei egészen elragadták.
Sárospatakra visszatérve a magyar iroda-
lom két új tüneménye fogadta. Egyik
Baróti Szabó Dávidnak új mértékre vett

versei, a másik Báróczi Sándor testõr-
írónak mûvészi prózában készült

Marmontel-fordítása. Kazinczyra
mind a versújító, mind a stílusújító
kezdemény nagy hatást tett, vég-
leg elhatározta, hogy író lesz.

A közélet sûrûjében

1780 körül fogott elsõ nagy
irodalmi vállalkozásaiba: neki-
látott Gessner-fordításának, le-
velezésbe kezdett több külhoni
íróval. Az elevenebb szellemi,
politikai életbe is hamar bele-
kóstolt. 1782-ben Pesten foly-

tatta törvénygyakorlatát, és ha-
tása alá került azoknak az egy-

házpolitikai küzdelmeknek, me-
lyekben a felülrõl, a császártól elin-

dított haladás bizonyos eredményei
születtek meg. A tolerancián, a sajtó-

törvényen, a protestáns hivatalviselési jo-
gon fellelkesülõ fiatalembert a felülrõl jövõ
„világosodás” illúziójában erõsítette sza-
badkõmûves meggyõzõdése is. Már Mis-
kolcon, 1784 elején tagja lett a titkos tár-
saságnak.

Ily eszmékkel lépett elõször megyei
szolgálatba: zempléni, majd abaúji aljegy-
zõ lett. A német nyelv hivatalossá tételét
célzó 1784. évi rendelet veszélyességét
nem látta át, mélyebben érintette a neme-
si megye önkormányzatának császári el-
törlése. Ezért is kérte át magát az iskola-
ügy területére; gróf Török Lajos kassai ke-
rületi fõigazgató mellett vállalt állami hiva-
talt. 1786-tól 1790-ig Kazinczy a megúju-
ló magyar iskolázás apostola. Hetvenki-
lenc iskolát vett át, mûködése harmadik
évében számukat már százhuszonnégyre
emelte.

(Folytatjuk.)
Szilágyi Aladár összeállítása

Érmellék legkiválóbb szülötte (1.)
Kazinczy Ferenc író, költõ, irodalomszervezõ

Ha érdemeik szerint rangsorolnánk azokat a személyiségeket, akik
Biharország fiaiként jeleskedtek a magyar irodalmi életben, Pázmány
Péter és Arany János mellett Kazinczy kerülne a lajstrom élére. Joggal,
hiszen a XIX. század eleji kulturális haladásnak a legnagyobb
vezéregyénisége volt, aki egész életét a nyelvújítás harcainak,
az autonóm szépirodalom megteremtésének áldozta.

Kazinczy portréja. 
Négy évig a magyar iskolaügy apostola volt
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Búcsút tartott nemrégiben
Tenkén a római katolikusok
közössége. Különleges alkalom
volt ez a hívek számára, hiszen
számos más felekezetû lelki-

pásztor is részt vett az istentisz-
teleten. A római katolikus plé-
bánosok közül megtisztelte je-
lenlétével az alkalmat Schek
László (Tenke), Fügedi Antal

(Bikács), Gyenge Béla (Nagy-
szalonta), Kiss Márton és Rad-
nóti Antal (Bélfenyér), illetve
Iosif Mihãeºti (Rézbánya). To-
vábbá jelen voltak az ünnepen

feleségeik kíséretében a helyi
felekezetek elöljárói, Berke
Sándor református tiszteletes,
Iancu Inel ortodox és Mihai
Terec görög katolikus pap.

Az ünnepi szónok Csilik Já-
nos nagyfalusi plébános volt,
aki egykor több mint tíz évig
szolgált Tenkén, és szívesen jött
vissza találkozni volt híveivel. A
plébános az idén ünnepli pap-
pá szentelésének harmincadik
évfordulóját, ebbõl az alkalom-
ból arról beszélt, mit is tanult a
Jézusnak szentelt évek alatt. El-
mondta, fontos megtalálni a hi-
vatásunkat, fogadjuk el az isteni
elrendeltetést, hiszen elindulha-
tunk a szellemi felemelkedés út-
ján, ha egységre, és nem szét-
húzásra törekszünk. „Elõre kell
tekinteni és menni bizalommal
az Istenbe vetett hit által, kérve
a Szûzanya, a szentek és an-
gyalok közbenjárását a boldog
örök élet felé” – fogalmazta
meg a mindenki számára hasz-
nos útravalót.

B. A.

Nagyszalonta önálló ma-
gyar iskoláját, az Arany János
Iskolaközpontot, illetve az in-
tézmény elsõ évét bemutató
kötet látott napvilágot a na-
pokban. A szép kivitelezésû,
igényes kiadvány tartalmas
beszámolót nyújt a tanintézet
mûködésérõl, a pedagógusok-
ról, a diákéletrõl és számos
más, az iskolához kapcsolódó
eseményrõl, rendezvényrõl.

A kötet elsõ oldalain Mé-
szár Julianna igazgató, Török
László polgármester és Kiss
Mária aligazgató köszöntõi ol-
vashatók, majd egy történelmi
visszatekintés következik a
nagyszalontai oktatás kezdete-
ire. Az iskola névadójáról,
Arany Jánosról olvashatnak a
kötetben, amely részletesen

bemutatja a tanintézet felsze-
reltségét, a könyvtárat, a beis-
kolázási adatokat, a partnere-
ket és a pályázatokat, ame-
lyekben részt vett az iskola.

A következõ fejezet a mun-
kaközösségeket mutatja be: a
tanítókat a kisiskolások kórusá-
val együtt, a román nyelv és
irodalom, a magyar nyelv, iro-
dalom és mûvészet, a képzõ-
mûvészeti nevelés, az idegen
nyelv, a matematika, informa-
tika és technológia, a termé-
szettudományok, a társadalom-
tudományok, a testnevelés és a
speciális integrált oktatás ka-
tedrájának pedagógusi karát.

A könyv késõbbi fejezetei a
szakköröket, tanórán kívüli te-
vékenységeket, a diákélet ese-
ményeit szedik lajstromba. Ol-

vashatunk például a tudomá-
nyos diákkonferenciáról, a
tanévnyitó istentiszteletrõl,
azokról a nemzeti ünnepekrõl
amelyek megülésében aktívan
részt vesz az iskola diáksága,
továbbá a családnapról, a drá-
makörrõl, a Kulin György

Csillagászkörrõl, az angol és
német szakkörrõl, a hangsze-
res képzésrõl, a rajzkörrõl, a
háztartástan szakkörrõl és a
pedagógusbálról is. Bemutat-
kozik a Hajdú Diáktanács, ol-
vashatunk a gólyabálról, az is-
kolanapról, a nagyszalontai
IKE-közösségrõl, a diáklapról,
a tantárgyversenyekrõl, kirán-
dulásokról.

A számos fotóval gazdagí-
tott kötet végül bemutatja a
végzõsöket is: a IV., a VIII. és
a XII. osztályokat, végül mint-
egy keretbe foglalásaként az
igazgatónõ útravaló gondola-
tai zárják a kiadványt. Az év-
könyv megvásárolható az
Arany János Iskolaközpont-
ban, ára 20 lej.

Balázs Anita

Ökumenikus búcsú Tenkén

Szalontai iskolaévkönyv

Református lelkész a katolikus oltárnál
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Az elmúlt hétvégén startolt
VI. Érmihályfalvi Alkotótábor
résztvevõit a közös alkotás mel-
lett a barátság és a családias
légkör hozza évenként össze –
mondta el lapunknak Szalai Ilo-
na könyvtáros, az alkotótábor
megálmodója, fõszervezõje. A
homokvilág fõvárosának mû-
vészei 2000-tõl lettek tagjai a
Máté Imre Körnek, hat éve pe-
dig felvették Marcsó Imre ne-
vét, amikortól kezdve képzõ-
mûvészeti körként definiálták
önmagukat.

A mûvészeti ágak széles
spektrumát használják az önki-
fejezés eszközeként. Jelenleg
tízen vannak helybéli alkotók,
mindannyian az alkotótábor
résztvevõi. Rajtuk kívül meghí-
vott mûvészek, további tizen-
hárman is vállalták az együttal-
kotás örömét. Az évenkénti al-
kotótábor nyitónapján a részt-
vevõk egyike önálló kiállítással
áll a közönség elé. Az idén Pa-
tai István, a tábor mûvészeti ve-
zetõje, Kölcsey-díjas hajdúná-
nási festõmûvész munkáit mu-
tatták be a Máté Imre Városi
Könyvtárban. A tárlat anyagát
a költészet napja alkalmából,
április 11-én a nagyváradi Ti-
bor Ernõ Galériában már kö-

zönség elé vitték. Ezúttal Bá-
nyai Szabados Katalin méltatta
a látottakat.

A tíz napig tartó alkotótábor
anyaga egy adott téma köré
csoportosul, amit elõzõleg kö-
zösen határoznak meg. A tá-
bor debütáló évében Ádám volt
a központi téma, értelemszerû-
en a második évben az Éva kö-
ré fonódó gondolati sor mere-
vedett mûalkotássá, míg a rá
következõ év Angyalok és dé-
monok címmel nyitott tág le-
hetõséget az önkifejezésre. A
negyedik évben a nagybetûs
Embert értelmezték különbözõ

aspektusban, tavaly Leonardo,
az idén pedig Pier Paolo
Pasolini olasz filmrendezõ film-
jei, azok képi világa mozgatja
meg a táborlakók fantáziáját.

A táborzáró napon egy kö-
zös kiállítás keretében mutatják
meg az eltelt idõszakban szüle-
tett alkotásokat, majd a sza-
bályzat értelmében minden
résztvevõ a városnak adja egy-
egy mûvét, amelyek a könyvtár
felügyelete alá kerülnek. Az
évek során már jókorára duz-
zadt az adományozott értékek
száma, a gyûjteményt vagy egy
részét kérésre gyakran köl-
csönadják egy-egy eseményre
intézmények számára – tudatta
Szalai Ilona.

A táborban résztvevõk ellátá-
sát a helyi önkormányzat támo-
gatja, valamint több városlakó
is felsorakozik Szalai mellé,
hogy az étkeztetésben nyújtsa-
nak segítséget. Ha kell, fõznek,
elhozzák az ebédnek valót,
vagy történetesen palacsintát
sütnek. Az alkotótábor sikeré-
nek éppen ez a családias, meg-
hitt hangulat a titka, ami az ön-
zetlenséggel társulva remélhe-
tõleg még sokáig fennmarad –
bizakodott a fõszervezõ.

Mészáros ZsuzsannaSzalai Ilona könyvtáros az ötletgazda, fõszervezõ

Friss

Várad

lapszám

A Várad folyóirat
legújabb, idei 6. számá-
ban versekkel jelentke-
zik Sall László, Keszt-
helyi György, Láng Esz-
ter, Bene Zoltán, Oláh
András, prózával Lász-
lóffy Csaba, Lipcsei
Márta, míg Czirják Ár-
pád Üdvlak címû ko-
médiájával. A Galéria
rovatban Hagyomány
és újítás szimbiózisa
címmel értekezik Gaál
József, míg Ujvárossy
László a sepsiszent-
györgyi Nemzetközi
Metszet Biennálé anya-
gát méltatja. Pomogáts
Béla Ilyés Erdélyben és
Erdélyrõl címmel esz-
szét közöl, Kupán Ár-
pád pedig Edelmann
Menyhért gyermekor-
vos, szakíró alakját idé-
zi meg. Rimlertõl a
rock and rollig címmel
Szûcs László a Holnap
Festrõl írt bevezetõ
jegyzetet. A folyóirat
megvásárolható a Lib-
ris, a Libris Antiqua, az
Ilyés Gyula könyves-
boltokban, s megren-
delhetõ a 0259/447-
060 telefonszámon.

A tavalyi táborlakók döntöttek az idei témáról

Ahol az alkotás
a barátsággal társul



2012. június 29. / Biharország Sport  13

Tavaly még a Határtalan Ví-
zilabda Ligában edzõdtek a lá-
nyok, akik azonban nem tartoz-
tak semmilyen helyi klubhoz
vagy egyesülethez. A nõi baj-
nokság kiírását követõen a
Criºul Sportklub karolta fel Or-
bán Zoltán edzõ csapatát,
amely a bajnoki serleg elhódítá-
sát tûzte ki célul. A romániai
nõi vízilabda egyelõre még gye-
rekcipõben jár, mindössze há-

rom csapat vesz részt az elsõ
bajnokságban, miután a kolozs-
váriak a kezdés elõtt pár nappal
visszamondták a szereplést. A
Marosvásárhelyi Torpi és a
Nagyváradi Criºul egyforma já-
tékerõt képvisel, míg a Buka-
resti Brenntag egyelõre csak
edzõpartnere a két gárdának.

Vásárhelyen a váradi lányok
nyertek egy góllal (11–10),
azonban a Ioan Alexandrescu
Uszodában megrendezett má-
sodik tornán a Torpi visszavá-
gott, s ugyancsak egy góllal bi-
zonyult jobbnak. A találkozót
több mint száz sportkedvelõ kö-
vette figyelemmel, többségük a
játékosok baráti köréhez tarto-
zott, de voltak olyanok is, aki-
ket a fürdõruhás lányok látvá-
nya csábított az uszodába.
Utóbbiak a végére arról is meg-

gyõzõdhettek, hogy a váradi lá-
nyok nemcsak szépek, de vízi-
labdázni is tudnak: küzdelembõl
jelesre vizsgáztak, és szépségdí-
jas gólokkal is megörvendeztet-
ték szurkolóikat. A fordulatok-
ban és izgalmakban gazdag
mérkõzést a vásárhelyiek nyer-
ték, így a döntés a július
21–22-én Bukarestben sorra
kerülõ záró tornára maradt.

Orbán Zoltán edzõ a követ-
kezõ játékosokra számított a
tornán: Ioana Prodan (kapus),
Georgia Bodog, Oana Vidican,
Andreea Fãrcanea, Xenia Bon-
ca, Tóth Johanna, Mãdãlina
Voivod, Dorog Alexandra,
Nicoleta Cimpoia, Alafi Ingrid,
Bakó Anita, Bakó Annamária,
Adriana Turla.

Hajdu Attila

Harminchárom dobogós
helyezést szereztek meg a
Nagyváradi King Do–Lions
Sportklub versenyzõi a Romá-
niai Nyári Kupa elnevezésû
nemzetközi megmérettetésen,
amelynek a hónap közepén a
váradi egyetemi sportcsarnok
adott otthont. A házigazda
egyesület mellett 16 hazai és
egy-egy magyarországi, illetve
szlovákiai klub küldte el 260
sportolóját a versenyre, amit a
Romániai Tékvandó Szövet-
ség ITF szervezett a Tulkos
Romeo vezette King Dóval, a
Bihar Megyei Sport- és Ifjúsá-
gi Igazgatósággal és a Nagyvá-
radi Royal Kwon Sportklubbal
közösen.

A hivatalos megnyitón részt
vett Petõ Csilla parlamenti
képviselõ, Nagy Miklós szalár-
di polgármester, a sportigaz-
gatóság képviseletében Koro-

di József, a Megyei Hagyomá-
nyos Karate Szövetség elnö-
ke, Alina Pop, a magyarorszá-
gi szakszövetség fõtitkára,
Szalay Gábor és hazai kollégá-

ja, Mircea Muntean. Az emlí-
tetteken kívül Nagyváradról a
West Team (elnök Ruszkai
Hajnalka) és a Taekyon (Sas
Alexandru) egyesület is bene-
vezett a versenyre.

A King Do versenyzõi mind
gyermek, mind ifjúsági, mind
felnõtt korosztályban, egyéni-
ben és csapatban remekül sze-
repeltek, 9 arany-, 8 ezüst- és
16 bronzérmet szereztek. Tul-
kos Romeo klubelnök az õ tu-
dásukat elismerve megköszön-
te az edzõk – Andreea Ganea,
Bogdan Gug, Molcsán Tamás,
Kis Róbert Váradon, Nelu
Roºca Belényesben és Cris-
tina Þîrle Szalárdon – munká-
ját is.

Szépek, ügyesek
és vízilabdáznak

Éremesõ a King Do–Lions tékvandósainak

Saját szurkolótábora van a nõi csa-
patnak

A lányok játéka is bizonyította, van jövõje a váradi nõi vízilabdának

Elõször rendeznek Romániában nõi vízilabda-
bajnokságot, s örömteli, hogy nagyváradi csapat is
benevezett a küzdelembe, mi több, bajnokesélyesként
tartják számon.
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Publius Syrus (Kr. e. I. sz.) szír szárma-
zású római költõ és színész volt. Egyik
gondolatát idézzük a rejtvényben a
vízsz. 1. és a függ. 53. alatt.

VÍZSZINTES: 13 Lendület. 14. Az isz-
lám vallás szent könyve. 15. A Földközi-
tenger melléktengere. 16. Tudományos
mûsor a magyar köztévében. 18. Hirte-
len sütött hússzelet. 20. Garas része!
21. Gárdonyi regényhõse. 22. Csíkokra
vág. 24. Vonatkozó névmás. 26. Latin
és. 27. Odébb mozdít. 28. Ben … –
William Wyler Oscar-díjas filmje (1959).
29. A kén és az ittrium vegyjele. 30. Po-
hárféle. 32. Karikatúra. 34. Kerti szer-
szám. 36. Rajzfilmhõs, Béni társa. 38.
Állatövi jegy. 39. Keskeny törmelékgát.
41. Akkád eposz. 43. Irán betûi. 44.
Titkárnõ munkahelye. 46. Görög erede-
tû nõi név. 48. MAA. 49. Sekélyen ka-
pál. 51. Édesség. 53. Szélein mutat!
54. Felfog. 56. Pokorny színésznõ sze-
mélyneve. 57. Saját kezûleg. 59. Föld-
szoros, a Maláj-félsziget legkeskenyebb
szakasza. 60. Német város Lipcse köze-

lében. 62. Esõben álló. 63. Rög betûi.
65. Ausztráliában honos „maci”. 67.
Olaszországi tenger. 69. Igényli. 71.
Magánszám. 73. Ilyen jel is van.

FÜGGÕLEGES: 1. Középkori. 2. Erõ-
re kapott. 3. Díszünnepség. 4. Határ kö-
zeli település Bihar megyében. 5. E, e, e.
6. Kossuth-díjas opera-énekesnõ (And-
rea). 7. Becses tulajdonság. 8. A Bánk
bán operafilm rendezõje (Csaba). 9. Spa-
nyol exkirályné. 10. Békülni kezd! 11.
Magyar színész (István), leányai is színész-
nõk (Kati és Márta). 12. Chris … – brit
gitáros és énekes. 17. Formátlan. 19.
Pénzcsiga. 23. Országos napilap volt.
25. Kihegyezett csattanójú karcolat. 27.
Növényi egyed. 28. Feltételes kötõszó.
29. Város Közép-Olaszországban. 30.
Magával ragad. 31. Lassan megy. 32.
Bormárka. 33. Irodalmi mûfaj. 35.
Veszteségen kesereg. 37. A Musza-…
negyven napja – Franz Werfel regénye.
40. Idõben megy. 42. Korallzátony. 45.
Takarmány. 47. Vidám szellem Shakes-
peare A vihar c. mûvében. 50. Motoral-

katrész! 52. A tantál vegyjele. 55. Ten-
geri rabló. 57. Fegyverek csoportja. 58.
Égéstermék. 59. A közelébe. 60. Szülõ-
föld. 61. Tündér … – Szabó Magda me-
seregénye. 62. Hadonászik. 64. Nyílás.
66. Az oxigén és a szilícium vegyjele.
68. Északi folyónk. 70. Jegyez. 72. Ál-
latház.

Barabás Zsuzsa

Múlt heti keresztrejtvényünk (Feltét-
len szeretet) helyes megfejtése: „A
szeretet nem nézheti az érdemet, mert
különben alkuvá válik.”

Ezt hallotta?…
Az ifjú asszonyka bútort vásárol, és

megkéri a szállítót, hogy szerelje össze
a bútorelemeket. A fiatalember össze
is állítja a bútorokat, de elmegy egy
busz a ház elõtt, és az elemek szétes-
nek. Még egyszer összerakja, megint
jön egy busz, az elemek összedõlnek.
Mit csináljon, fogja tehát megint, ösz-
szerakja a szekrényt, és beleáll, magá-
ra csukja az ajtót, hogy megnézze be-
lülrõl, mi az oka az egésznek. Hazaér-
kezik a férj, kinyitja a szekrényajtót, és
a férfinak szegezi a kérdést:

– Mit keres maga itt?!
– Nem fogja elhinni, uram, de vá-

rom a buszt.

☺

Hazatérve a fáradt férfi így szól a
feleségének:

– Bárki keresne, nem vagyok itt-
hon!

Kis idõ múlva szól a telefon. A fe-
leség veszi fel a kagylót, majd így
szól:

– Itthon van a férjem.
A férj felháborodottan lép hozzá:
– De hiszen kértelek!…
– Nyugi, engem kerestek.

☺

Talpig bundában megy az utcán
egy nõ, amikor odamegy hozzá egy
másik:

– Tudja, hány szegény állatot kel-
lett ezért a bundáért lemészárolni?

– És azt tudja, nekem hány állattal
kellett lefeküdnöm ezért a bundáért?
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Annak emlékét õrzi e nap, hogy Benja-
min Franklin Pennsylvania állam egyik
képviselõjeként aláírta a Függetlenségi
Nyilatkozatot. Természetes intelligenciája
és szerteágazó tehetsége törvényszerûen
sikerre ítélte Benjamin Franklint. Õ találta
fel többek közt a villámhárítót és a bifoká-
lis szemüveglencsét, de sikeres nyomdász
és tehetséges író is volt. Hírnevet és meg-
becsülést szerzett számos más közhasznú
területen: 1753-ban átalakította az ameri-
kai postaforgalmat, létrehozott közkönyv-
tárat, tûzoltóegyletet, kórházat, egyetemet
és biztosítótársaságot. Londonban és
Franciaországban diplomáciai feladatokat

végzett, Pennsyl-
vania kormányzója
is volt; az Amerikai
Egyesült Államok
Alapító Atyáinak egyike. Az abban a kor-
ban hatalmasnak számító, 150 ezer dollá-
ros vagyonát azonban nem találmányai-
nak és politikai pozícióinak, hanem föld-
ügyleteinek köszönhette, mivel üzletem-
bernek sem volt utolsó. Amerika-szerte
számos helyen volt birtoka és háza. Frank-
lin 84 éves korában halt meg, végrendele-
tében többek közt Boston és Philadelphia
városra hagyományozott nagyobb össze-
get alapítványi formában.

DVD-ajánló

A lány és a farkas 

Valerie (Amanda Seyfried) meg
akar szökni. Szeret egy fiút (Shiloh
Fernandez), de a szülei egy ismerõs
család gazdag fiának (Max Irons)
szánják. A tervezett szökés napján
holtan találják Valerie nõvérét. A
tettes valószínûleg a falujukat körül-
vevõ sötét erdõben élõ vérfarkas. A
falusiak a híres vérfarkasvadászhoz
(Gary Oldman) fordulnak segítsé-
gért, aki azt állítja: a farkas nappal a
faluban élhet. Valerie sejti, olyasva-
laki lehet, aki nagyon közel áll hoz-
zá. Ez teszi õt egyszerre gyanúsítot-
tá, a következõ lehetséges áldozattá
és csalétekké is.

Idõjárás
Kellemetlen, csapadé-

kos levegõvel telt hideg-
front érkezik fölénk a kö-
vetkezõ héten. A kelleme-
sen meleg nyári levegõ
nem hûl le ugyan számot-
tevõen, záporokra, zivata-
rokra azonban mindennap
lehet számítani. A nappali
hõmérséklet 27–29 Celsi-
us-fok körül alakul, és éj-
szaka sem lesz 16 Celsius-
foknál hidegebb. Javulás csak a hét
második felében várható, akkor nap-
közben több órára is kisüt a nap. Bo-
rongósabb, csapadékosabb levegõ jövõ
szombaton érkezik újra térségünk fölé.

Július 1., vasárnap
Annamária – az Anna és a Mária ösz-
szekapcsolása. Az Anna héber eredetû
bibliai név, Szûz Mária édesanyjának a
neve. Eredeti formája: Hannah; jelenté-
se: kegyelem, könyörület. A Mária bibliai
név, eredeti héber formája Mirjam volt,
ez a görög és latin bibliafordításokban
módosult. Jelentése megfejthetetlen.
Tihamér – a szláv Tihomir névbõl szár-
mazó régi magyar személynév, jelentése:
csend, béke.

Július 2., hétfõ
Ottó – német eredetû, az Ot- kezdetû,
germán eredetû nevek önállósult becézõ-
je. Jelentése: birtok, vagyon.

Július 3., kedd
Soma – a magyar nyelvújítók alkották a
som szóból a Kornél (Cornelius) magyarí-
tására annak a feltevésnek az alapján,
amely szerint ez a latin eredetû név egy
somfa jelentésû szó származéka.
Kornél – latin eredetû, a Cornelius nem-
zetségnév rövidülése. Jelentése: somfa,
szarv, corneliusi.

Július 4., szerda
Ulrik – a német eredetû Ulrich névbõl
származik. Jelentése: öröklött birtokán
uralkodó.

Július 5., csütörtök
Emese – magyar eredetû, jelentése:
anyácska, szoptató.
Sarolta – török–magyar eredetû, egy
másik magyarázat szerint a francia
Charlotte név magyarosítása. Jelentése:
fehér menyét.

Július 6., péntek
Csaba – török–magyar eredetû, régi ma-
gyar személynév. Jelentése: pásztor, kó-
borló; egy másik elemzés szerint: aján-
dék.

Június 7., szombat
Apollónia – görög–latin eredetû, az
Apollonius férfinév nõi párja. Jelentése:
Apollónak szentelt.

Névnapjukat ünneplõ
olvasóinknak 
sok boldogságot kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Évforduló
1776 óta július 4-e az amerikai
függetlenség napja
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Hozzávalók 4 személyre: 4 tojás, 1
púpozott evõkanál liszt, 1 dl tejföl vagy
natúr joghurt, 1 fej lila hagyma, 2 gerezd
fokhagyma, 2 szelet száraz fehér kenyér,
1 szem paradicsom, 5 dkg reszelt sajt, 5
dkg húsos szalonna vagy sonka, pár kari-
ka füstölt kolbász vagy szalámi, só, bors,
olaj a sütéshez.

Elkészítés: Vágjuk kockákra a kenyér-
szeleteket, és süssük ropogósra a felmele-
gített olajon a felaprított fokhagymával
együtt, majd szedjük ki a lábosból, tegyük
félre. Kockázzuk fel a lila hagymát, kevés
olajon süssük üvegesre, majd adjuk hozzá
a felszeletelt paradicsomot, és nagy lán-
gon süssük 2 percig. Szórjuk bele a son-
kát és a kolbászt is, ezekkel is süssük egy
kicsit. Verjük fel a tojásokat, keverjük el
benne a lisztet, a reszelt sajtot és a tejfölt,

sózzuk, borsozzuk. Tegyük viszsza a ke-
nyérkockákat is a serpenyõbe, majd önt-
sük rá a tojást. Fedjük le, és kevergetés
nélkül, takarékon süssük 15 percig, míg
az alja teljesen megszilárdul, a teteje pedig
éppen hogy csak rezeg. Ekkor a fedõ se-
gítségével fordítsuk meg, és 2-3 perc alatt
pirítsuk meg a másik oldalát is.

Bicskafa, csipkebo-
gyó, csipkebokor, eb-
csipke, gyepûrózsa,
kutyarózsa néven is is-
mert; bogyóra emlé-
keztetõ termését csip-
kebogyónak, csipké-
nek, hecsedlinek, bics-
kének, csitkenyének
nevezik.

Évelõ, 2-3 m magas
cserje. Ágai ívesen hajlók,
tüskések. Levelei 5 levél-
kébõl tevõdnek össze. Vi-
rágai fehérek vagy hal-
ványpirosak. Termése to-
jás, körte vagy gömb, eset-
leg orsó alakú, 1,5–3 cm
hosszú, húsos falú, kevés
nedvû, éréskor kezdetben

világos, majd meggypiros
színû, savanykás, aromás
ízû. Belsejében búzaszem
nagyságú magok vannak,
amit szúrós hegyû szõrök
vesznek körül.

A gyógyászatban a gyü-
mölcse (Fructis rosae)
használatos. Gazdag C-vi-
taminban, tartalmaz A-,
B1-, B2-, P-, K-vitamint,
cukrokat, citromsavakat,
tanint és nikotinsavat is.
Jó hatással van a hajszál-
erekre, elõsegíti a vérke-
ringést. Erõsítõ szirupként
használatos, étvágyger-
jesztõ, de kiváló aromatea,
szörp és lekvár is készülhet
belõle. Csakis zománcos
edényben fõzzük, hogy ki
ne oldódjon a benne levõ
C-vitamin.

Jövõ héten a csombor-
mentáról ejtünk szót.

KOS: Ha utazásra készül, akkor ne
hagyjon ki olyan látnivalókat, ame-

lyekre jó lesz visszaemlékezni. A munká-
ban jól megy minden, talán túl jól ahhoz,
hogy igaz lehessen.

BIKA: Ön a legjobb szervezõ. Fan-
tasztikusan tudja megoldani a dol-

gokat, és ez arra utal, hogy le tud csípni
annyi idõt magának, amire nagy szüksé-
ge van.

IKREK: Talán a héten végre leesik
a tantusz, hogy olyan emberekkel

barátkozott, akikkel nem kellett volna.
Anyagi, megélhetési ügyekben fantaszti-
kus ígéret hangzik el.

RÁK: Kicsit mintha elszállna magá-
tól ezen a héten. Otthonára vigyázzon

most jobban. Ingatlannal kapcsolatos ügy-
intézéssel várjon még legalább egy hetet.

OROSZLÁN: A héten teljesülnek a
kívánságai. A barátai között van va-

laki, aki mosolyog ugyan, de mást gondol.
Ennek ön az oka, ha átgondolja, hogy mit
tett vele…

SZÛZ: Egészségügyi téren jó hírt
kap. A munkahelyén nem õszinték

önnel, és ha úgy érzi, a jövõje itt nem biz-
tos, most kezdjen el munkahelyet keres-
gélni.

MÉRLEG: Hajlamos úgy viselked-
ni, mintha semmit sem tanult volna

a közelmúltban elszenvedett dolgokból.
Mintha továbbra is fölöslegesen rágódna
a rég történteken.

SKORPIÓ: Ha külföldre utazik, ak-
kor ezt csak biztosítások megköté-

sével és több pénzzel tegye. Valaki kriti-
zálni fogja a munkáját, de ne vegye rossz
néven, tanulhat belõle.

NYILAS: Annyi munkája lesz, hogy
alig tudja tartani a tempót. A pénz

pedig úgy megy, hogy már azt sem tudja,
honnan vegyen annyit, hogy maradjon is
valami.

BAK: Pénzügyei cefetül állnak, már
csak az hiányzik, hogy a felettese ki-

tegye a szûrét. A szerelemben valljon
színt, a kiválasztott éppen erre a vallo-
másra vár.

VÍZÖNTÕ: Furcsa és izgalmas hét
lesz ez. A munkában álomszerûen

jó lehetõség kínálkozik, míg a szerelem-
ben elõfordulhat, hogy valaki teljesen el-
varázsolja.

HALAK: A lakása biztonságára
ügyeljen, és törõdjön többet a sze-

retteivel, akik közül ezen a héten valaki-
nek olyan bánata lehet, amelyet feltétle-
nül megosztana valakivel.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (30.)
Csipkerózsa (Rosa vanina)

Ínyenceknek 

Gazdag omlett
vacsorára
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