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Viki bácsi,
az igazgató – Portré
Hegyesi Viktorról,
a székelyhídi
középiskola nyugdíjba
vonuló 
igazgatójáról

6–7.
Egy jó asszisztens 
felér egy fél
diagnózissal – Interjú
dr. Szabó József
neonatológus 
szak-
orvossal 8–9.

Nehéz négy évet zártunk, de
ez idõ alatt is sikerült fejleszte-
nünk – jelentette ki többek kö-
zött Kiss Sándor, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség
megyei szervezetének elnöke a
megyei választmány múlt hét-
végi ülésén az önkormányzati
választást elemezve. „Tudtuk,
hogy megpróbálják a magyar-
ságot szétszakítani, volt rá pél-
da négy és nyolc éve is, most
volt rá pénz, média, képzés,
volt erre sajnos megtévesztett
magyar, és be kell ismerni, vol-
tak hibáink is” – fogalmazott
Kiss, aki elmondta: nem számí-
tottak arra, hogy a hatalomra
jutott Szociál–Liberális Szövet-
ség nem tartja be maradéktala-
nul a 2012–2016-ra megkö-
tött megállapodást, és Nagyvá-
radon nem maradt meg a ma-
gyar alpolgármester.

A megyei elnök röviden
szólt az Erdélyi Magyar Nép-

párt negatív kampányáról,
majd leszögezte: ahol szüksé-
ges, meg kell ejteni a tisztújí-
tást. Rögtön bizalmi szavazást
is kért maga ellen, mivel õ tár-
gyalt az SZLSZ-szel, és csak
ennyit tudott elérni. Biró Rozá-
lia, a Szövetség nagyváradi

szervezetének elnöke kifejtette:
a megyeszékhely újraválasztott
liberális polgármestere annak
ellenére rúgta fel a protokollu-
mot, hogy az SZLSZ két társel-
nöke, Victor Ponta és Crin An-
tonescu is amellett foglalt ál-
lást. A jelenlévõk egyébként

egyhangúlag bizalmat szavaz-
tak a megyei elnöknek.

Szabó Ödön megyei ügyve-
zetõ elnök kiemelte: a magyar
szavazatok 90 százalékát az
RMDSZ kapta annak ellenére,
hogy a két kisebb magyar párt
a választási küszöb alá akarta
kényszeríteni. „A felelõtlen po-
litizálásnak véget kell vetni” –
szögezte le Szabó. Az ügyveze-
tõ elnök végül ismertette a Szö-
vetségi Állandó Tanács határo-
zatait a parlamenti választások
elõkészítésérõl és az elõválasz-
tásokról. A megyei jelölõ gyû-
lést október 5-ére tervezik, a
küldöttgyûlésen 270 fõ a kör-
zetetek, 50 pedig a Bihar Me-
gyei Területi Ifjúsági Egyeztetõ
Tanács képviseletében vesz
részt, és 18 új, kis helyi szerve-
zet (például Gyanta, Nagy-
ürögd, Érábrány) is mandátu-
mot kap.

Balogh Aletta

5.

Partiumi

Tisztújítás és parlamenti választás elõtt az RMDSZ

A választmány bizalmat szavazott Kiss Sándor megyei elnöknek
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A társadalombiztosítási és
az egészségbiztosítási
járulék fizetésének módja
megváltozott a hónap
elejétõl.

Július 4-étõl már megkap-
hatják az adóalap kiszámításá-
hoz szükséges formanyomtat-
ványokat a Bihar Megyei Köz-
pénzügyi Igazgatóság székhe-
lyén (Nagyvárad, Ghillányi/ ma
D. Cantemir u. 2/B. szám)
azok, akik most kötik meg az
alább felsorolt szerzõdések va-
lamelyikét. Akiknek már meg-
állapították az adóalapját, az
eddig megszokott módon fize-
tik a járulékokat.

Az adótörvénykönyvnek a
járulékfizetésre vonatkozó elõ-
írásait a 2011/125. számú
sürgõsségi kormányrendelettel
módosították, eszerint július 1-
jétõl kezdõdõen az adóhivata-
lok kezelik a társadalombiztosí-
tási és az egészségbiztosítási já-
rulékokat. A járulékokat azok-
nak kell fizetniük, akiknek sza-
badfoglalkozásból, bérleti díjak-
ból, mezõgazdasági tevékeny-
ségekbõl, jutalmakból, szeren-
csejátékból, szerzõi jogdíjból
vagy más forrásokból szárma-
zó jövedelmük van. Az egyéni
vállalkozóknak, családi vállal-
kozások tagjainak (întreprinzã-
torii titulari ai unei întreprinderi
individuale, membrii întreprin-
derii familiale és persoanele
fizice autorizate), a szabadfog-
lalkozásúaknak, illetve a szerzõi
jogi szerzõdéssel dolgozóknak

(de csak ha az egyszerûsített
könyvelési eljárást használják)
31,3 százaléknyi társadalom-
biztosítási és 5,5 százaléknyi
egészségbiztosításai járulékot
kell fizetniük. A munkakönyv-
vel foglalkoztatottaknak és a
nyugdíjasoknak nem kell a tár-
sadalombiztosítási járulékot fi-
zetniük. A járulékok összegét
az adóhatóság állapítja meg,
miután az adófizetõ által be-
nyújtott nyilatkozat alapján ki-
számolja az adóalapot. A hatá-
rozatot postán, átvételi elis-
mervénnyel kézbesítik az adófi-
zetõknek.

Azoknak a magánszemé-
lyeknek, akiknek a jövedelem-
forrásnál fogják le az adójukat,
és szerzõi jogi, a Polgári Tör-
vénykönyv szerint megkötött,
illetve ügynöki szerzõdésbõl,
továbbá mûszaki vagy könyve-
lési szakvéleményezés alapján
származó jövedelme van, 10,5
százalékos társadalombiztosítá-
si és 5,5 százalékos egészség-

biztosítási járulékot kell fizetni-
ük. A szerzõi jogdíjak után csak
akkor kell egészségbiztosítási
járulékot fizetni, ha az illetõ
nem áll munkakönyves munka-
viszonyban vagy nyugdíjas, te-
hát ez az egyetlen jövedelem-
forrása. Azok a magánszemé-
lyek, akik kisvállalkozással vagy
profitadót fizetõ román jogi
személlyel társulnak, 5,5 száza-
lékos egészségbiztosítási járulé-
kot kell fizetniük, ezt azonban a
jogi személynek kell kiszámíta-
nia, bejelentenie és visszatarta-
nia.

Azoknak a magánszemé-
lyeknek, akiknek mezõgazda-
sági tevékenységbõl származó
jövedelmük van, 5,5 százalé-
kos egészségbiztosítási járulé-
kot kell fizetniük, ennek pontos
összegét az általuk benyújtott
nyilatkozat alapján állapítja
meg az adóhatóság. Azok után
a jövedelmek után, amelyek
olyak mezõgazdasági termékek
értékesítésébõl származnak,

amelyeket a speciális feldolgo-
zó vagy gyûjtõpontokon ke-
resztül értékesítenek, az egész-
ségbiztosítási járulékot a jöve-
delem kifizetõjének kell kiszá-
mítania, bejelentenie és vissza-
tartania.

Azoknak a magánszemé-
lyeknek, akik használati jog át-
adásából, befektetésekbõl, ju-
talmakból vagy szerencsejáté-
kokból, bizalmon alapuló (fidu-
cie) vagy más forrásból szárma-
zó jövedelmük van, és kizáró-
lag az említett forrásokból van
jövedelmük, az 5,5 százalékos
egészségbiztosítási járulékot a
jövedelmek megszerzését kö-
vetõ évben kell fizetniük, az
összeget az adóhatóság állapít-
ja meg az adófizetõ nyilatkoza-
ta alapján. A határozatot átvé-
teli elismervénnyel küldik el az
adófizetõnek.

Azok a magánszemélyek,
akiknek semmilyen jövedelmük
sincs (sem munkanélküli-se-
gélyben, sem nyugdíjban nem
részesülnek, és nem tartoznak
a befizetés nélkül is egészség-
biztosításra jogosultak közé),
ahhoz, hogy egészségbiztosí-
tással rendelkezzenek, az or-
szágos bruttó átlagbér (ez
2012-ben 700 lej) 5,5 százalé-
kát kell hogy befizessék egész-
ségbiztosítási járulék gyanánt.

Bõvebb tájékoztatást az igaz-
gatóság nagyváradi székhe-
lyén, a 303. számú adótanács-
adási irodában vagy a
0259/433-056-os telefonszá-
mon kérhetnek.

Az adóhivatal szedi a járulékokat

A Nagyvárad–Arad fõútvo-
nal felújítási munkálatainak
keretében körforgalmat alakí-
tanak ki Nagyszalonta köz-
pontjában. A Csonkatorony
közelében lévõ útkeresztezõ-
désben az Astaldi cég emberei
dolgoznak, õk készítik a közle-

kedés megkönnyítését szolgá-
ló körforgalmat. A munkálat
idejére a megszokott gyalogát-
kelõhelyek kicsit módosulnak,
ezért a városvezetés minden-
kit arra kér, közlekedjen figyel-
mesen, tartsa tiszteletben az új
szabályokat.

Körforgalom készül



A nagyszalontai Arany
János Iskolaközpontban
a következõ tanévtõl
szakmai oktatás
kezdõdik.

Kiss Mária, az Arany János
Iskolaközpont aligazgatónõje
lapunknak elmondta, hogy a
2012/13-as tanévtõl két ma-
gyar tannyelvû, középiskolai
szintû technikumi osztály indul
egyenként 28 hellyel, ahol a
diákok elsõsorban szakmát ta-
nulnak, és már a X. osztály el-
végzése után szakmunkás-
oklevelet szerezhetnek. Mind-
ezek mellett idegen nyelveket
és számítástechnikát is tanul-
nak majd az általános mûvelt-
ségi tantárgyakon kívül. A jó
képességû tanulók a XII. osz-
tály elvégzése után érettségi
vizsgára is beíratkozhatnak.

Õsszel tehát két szak közül
lehet választani. Az építõ-
ipar, berendezések és köz-
mûvek szakon a tanulók el-
sajátítják az építészeti külsõ és
belsõ berendezések felépítését
és mûködését, ezeknek a be-
rendezéseknek és rendszerek-
nek a megtervezését, doku-
mentálását, illetve a tervek ér-

telmezését s ezek alapján való
munkálatok elvégzését, továb-
bá mûszaki rajzok készítését
és számítógépes ábrázolását.
A szolgáltatás–kereskede-
lem szakon a tanulók megis-
merik a gazdasági tevékenysé-
geket, szert tesznek kereske-
delmi és turisztikai, pénzügyi
és gazdasági szolgáltatásokra
vonatkozó ismeretekre, meg-
tanulják a könyvelést, a piac-
kutatás (marketing) és a pénz-
ügy alapjait.

„Idén elõször sikerült a spe-
ciális oktatásban VIII. osztályt
végzõ gyermekeknek is lehe-
tõséget biztosítani a szakmata-
nulásra anyanyelven. Számuk-
ra indítunk egy speciális, szol-
gá l tatások–kereskedelem
szakosztályt, ahol gazdasági
tevékenységeket, kereskedel-
mi szolgáltatásokat, áruelosz-
tás és raktárrendezési ismere-
teket szerezhetnek 3 iskolai év
alatt, majd 720 órás gyakorla-
ti képzés után szakmunkás-
diplomát kaphatnak” – közöl-
te az aligazgatónõ.

Az iskola vezetõjétõl azt is
megtudtuk, hogy a szakosz-
tályokba a beíratkozás három
fordulóban zajlik, az I. forduló július 2-án kezdõdött, és 14-

én függesztik ki az eredmé-
nyeket. Ebben az elsõ forduló-
ban csak azok íratkozhatnak
be, akik sikeresen befejezték a
VIII. osztályt, azaz nem buktak
meg semmilyen tantárgyból.
Ezek a diákok még akkor is
beíratkozhatnak az elsõ fordu-
lóban, ha netán rosszul sike-
rült a felmérõ vizsgájuk. A
fennmaradó helyekre a II. for-
dulóban lehet jelentkezni. Ek-
kor azok a diákok íratkozhat-
nak be, akik átmentek a pót-
vizsgán, és azok is, akik romá-
nul végezték a gimnáziumi
nyolc osztályt, de magyarul
folytatnák tanulmányaikat a
nagyszalontai tanintézetben

(pl. a technikai osztályokban).
Ezek a diákok magyar nyelv-
vizsgát tehetnek július 16–17-
én, és utána íratkozhatnak be.
Azok a diákok, akik nem jutot-
tak be sehova az elsõ két for-
dulóban, még pályázhatnak a
fennmaradó helyekre a III. for-
dulóban, ami szeptember 5-én
és 6-án lesz. Elõtte, szeptem-
ber 4-én és 5-én ismét lehet
magyar nyelvvizsgát tenni.

Kiss Mária elmondta, hogy
számítanak a környék olyan
magyar településeinek diákjai-
ra is, akik esetleg eddig romá-
nul végezték tanulmányaikat,
de most magyar iskolába je-
lentkeznének továbbtanulásra.

Balázs Anita
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Szakmai oktatás
a szalontai magyar iskolában

Kiss Mária aligazgató
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Az RMDSZ nagyszalontai
szervezete február elején
meghirdette a Magvetõ
programot azzal a céllal,
hogy egy újabb hasznos
gyakorlati támogatással
álljon a hajdúváros
lakosainak
rendelkezésére.

A program keretében az
RMDSZ minden egyes rászoru-
ló háztartásnak zöldség- és vi-
rágmagokat adott ingyenesen,
hogy ezáltal is gyarapodhasson
a hajdúváros. Amint annak ide-
jén lapunk is beszámolt róla, a
felajánlás nyomán mintegy 100
család igényelte az ingyenes ve-
tõmagcsomagot, amely többek
között petrezselyem-, répa-,
borsó-, zöldbab-, burgonya-, sa-
láta- és virágmagokat tartalma-
zott. A kezdeményezésben el-
sõsorban a kisnyugdíjasok és a
hátrányos helyzetû családok ré-
szesülhettek, olyan személyek,
akik rendelkeznek kiskerttel, és
a jövedelmük alacsony.

A kivételes lehetõségnek kö-
szönhetõen több mint száz
nagyszalontai otthon kiskertjé-
ben keltek ki tavasszal a zöld-
ség- és virágmagok, köztük
Szatmári Klára és Kósa Jo-
lán veteményesében, akik
örömmel mutatták meg kiskert-
jüket és mondták el véleményü-
ket a Magvetõ programról.

– Kitõl hallott elõször a
Magvetõ programról?

Sz. K.: – Elõször a szom-
széd, majd a lányom szólt,
hogy lehet ilyen vetõmag-tá-
mogatást igényelni.

K. J.: – Az egyik ismerõsöm
mondta, meg én is olvastam
egy hirdetést, abból tudtam
meg, hogy van ez a lehetõség.

– Miért döntött úgy, hogy
jelentkezik a Magvetõ prog-
ramra?

Sz. K.: – A kevés jövedelmû
idõs embereknek nagyon jól
jön minden segítség, meg azért
is, mivel így a kiskertemben
egész nyáron van friss zöldség,
és nem kell hogy kimenjek a
piacra vagy a boltba, és ezzel is
tudok egy keveset spórolni.

K. J.: – Úgy gondoltam,
hogy ezt a lehetõséget meg kell
hogy ragadjam, mivel alacsony
a nyugdíjam. Az ilyen kisnyug-
díjas idõs emberek, mint én is,
nem engedhetnek meg maguk-
nak mindent, amit szemük-szá-
juk megkíván, ezért minden se-
gítség, támogatás nagyon jól
jön.

– A vetõmagcsomag mi-
lyen minõségû magokat tar-
talmazott?

Sz. K.: – Jó minõségû mag-
vakat kaptam. A kertben a bor-
só virágzik, az uborka, a
krumpli, a répa, a káposzta ki
van bújva. Meg vagyok eléged-
ve a magvak minõségével.

K. J.: – Jó minõségû magva-
kat kaptam, mivel minden,
amit elvetettem kikelt.

– Ön szerint tehát hasznos
volt a Magvetõ program?

Sz. K.: – Igen, szerintem na-
gyon hasznos volt. Rengeteg
idõs, kevés jövedelemmel ren-
delkezõ család volt az RMDSZ-
nél, mikor a vetõmagcsomago-
kat osztották, sok embernek
segített a szervezet.

K. J.: – Nagyon hasznos
volt. A programnak köszönhe-
tõen mindenki meg tudott spó-

rolni egy kis pénzt. Különösen
nagy segítség volt a szociálisan
hátrányos családoknak is.

– Ha a jövõ évben is meg
lenne hirdetve a vetõmag-
program, jelentkezne-e újra?

Sz. K.: – Feltétlen, mivel na-
gyon hasznos. Ritka az a polgár-
mester, aki gondoskodik a város
idõseirõl, valamint a szegény,
alacsony jövedelmû családokról.

K. J.: – Természetesen. A
program rengeteg ember szá-
mára biztosított egy kisebb
kertre elegendõ vetõmagot.
Egy ilyen lehetõséget senki
sem szalasztana el, fõleg a ke-
vés pénzbõl megélni kénytelen
nagycsaládok és az alacsony
nyugdíjú idõs emberek.

Balázs Anita

Meghozta gyümölcsét
a Magvetõ program

Szatmári Klára elégedett a vetõmagok minõségével
A tavaszi felvétel is igazolja, Kósa Jolán is gondosan
ápolta a veteményest
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Az idén hét hagyományápo-
ló csoport – az érmihályfalvi
Nyíló Akác, az érsemjéni
Ezüstperje, a kalotaszentkirályi
Felszeg Gyöngye, a margittai
Gyöngyvetõk, a szalárdi Pity-
pang, a biharszentjánosi Szent-
jánosbogarak és a mezõtelegdi
Pacsirták – tett eleget a Görböc
meghívásának. A hagyomány-
nak megfelelõen a falu köz-
pontjában gyülekeztek, ahol a
fõszervezõ Hodgyai Edit iskola-
igazgató-néptáncoktató kö-
szöntõje után utcai össztánc
következett. A kezdést a rekke-
nõ hõség miatt késõbbre tol-
ták, de a táncosoknak így is
meg kellett megküzdeniük a
kánikulával. Azért a népvisele-
tek parádéja nem maradt el, a

résztvevõk felvonultak a fõut-
cán az iskoláig, bár a helybeli-
ek kevesebben jöttek ki a tûzõ
napra köszönteni õket, mint
máskor.

Az ünnepélyes megnyitón
az RMDSZ megyei tanácsi
frakcióját Forró László taná-
csos képviselte, aki méltatta
Micske aktív kulturális életét,
melynek egyik fõ mozgatóru-
gója a Görböc néptáncegyüt-
tes. Köszönetet mondott a
szervezõknek, a szülõknek, a
felkészítõ pedagógusoknak és
természetesen a fõszereplõk-
nek, maguknak a táncosoknak.
A rendezvényt anyagilag a Bi-
har megyei tanács RMDSZ-
frakciója és a Communitas Ala-
pítvány támogatta. A mûsorve-

zetést szintén a szokásokhoz
hûen Erdei Sándor vállalta el, a
produkciók egy részéhez a
Soroglya együttes szolgáltatta
az élõ zenét. A táncosok a tûzõ
napon álló színpadon kitettek
magukért, és elõadásukon nem
tükrözõdött a bágyasztó hõség.
A nézõket megvédte ugyan az
ibolyántúli sugárzástól a né-
hány felállított sörsátor, de a
hõség elõl nem nyújtott nekik
menedéket. Valószínûleg ezért
voltak sokkal kevesebben, mint
máskor, de akik ott voltak, ki-
tartottak.

A produkciók közötti szünet-
ben díjazták a Hajdú-Bihar Me-
gyei Tudományos Ismeretter-
jesztõ Társulat által szervezett
nemzetközi levelezõs tanulmá-
nyi verseny gyõzteseit. A jutal-
makat Hodgyai Edit igazgató
adta át. Erdei Csongor három
elsõ díjat is besöpört, rajta kívül

még Csurai Nikolett, Oláh Má-
tyás, Bagosi Ákos és Székely
Mária lett elsõ. Kiosztották a
Norman-ösztöndíjakat is, ame-
lyeket minden évben a legjobb
tanuló és a legtöbbet fejlõdõ di-
ák érdemli ki. Az adományozó
Norman család az idén a négy
tiszta tízes tanulót (Erdei Cson-
gor, Jakab Emõke, Kelemen
Hunor, Tripó Debóra), az elõ-
menetelért pedig Sordu Szilár-
dot jutalmazta.

A fellépés okozta stressz
után jól jött egy kis lazítás, így
sok táncos nevezett be a ha-
gyományos fánkevõ versenyre,
amelyet egy margittai nyert
meg. Közben a hõség is alább-
hagyott, az esti táncházra már
egészen elviselhetõ volt az idõ-
járás, ami a hangulaton is so-
kat javított. A mulatság a késõ
esti órákig tartott.

Szõke Ferenc

Partiumi néptánctalálkozó

A hõség próbára tette a nézõket és a fellépõket

Ropták a táncot a népi együttesek vasárnap Micske
fõutcáján és az iskola udvarán. A helybeli Görböc
táncegyüttes ugyanis tizedik alkalommal szervezte
meg a Partiumi Néptánctalálkozót. Egy évtized után
joggal állítható, hogy hagyományt teremtettek ennek
a nemes rendezvénynek.

A margittai Gyöngyvetõk

A díjazottak Hodgyai Edit igazgatónõvel

Felvonultak Micske fõutcáján a táncosok
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Közel négy évtizednyi
pedagógusi szolgálat
és tizenöt évnyi igazgatói
munka után nyugdíjba
vonul HEGYESI VIKTOR,
a székelyhídi Petõfi
Sándor Elméleti
Középiskola tanára.

A Hegyesi család ma már
ízig-vérig székelyhídinak tartja
magát, holott a múlt század
ötvenes éveinek végén még
csak ízlelgették az Érmelléken
nem túl gyakori családnevet a
helybéliek. A szász és székely
felmenõktõl származó Hegye-
si Viktor a kalotaszegi Bánffy-
hunyadon találta meg élete
párját. Fiuk, Viktor is ott szü-
letett. A család elõbb Bihar-
diószegre került, majd végleg
Székelyhídon telepedett le.
Ekkoriban a fiatal Viktor még
elemista kisdiák volt. Édesapja
magyar–történelem szakos ta-
nár, majd a helyi középiskola
igazgatója lett. A család a ka-
tolikus iskolában kialakított ta-
nári lakásban élt, amivel átel-
lenben ott volt a város fölé
magasodó gyönyörû kastély, a
Stubenberg-fészek, aminek
lassanként tönkrement, de ak-
kor még a gyermeki fantáziá-
nak számtalan csodát rejtõ
kastélyparkja a cseperedõ He-
gyesinek a mindennapok él-
ményét adta. Meg is jegyezte
nemegyszer, hogy talán még a
gróf sem töltött annyi idõt a
kastélyban, mint õ, hisz nem-
csak gyermekkorának megha-
tározó helyszíne volt, de ké-
sõbb tanárként évtizedeken át
dolgozott az iskolaként funkci-
onáló kastélyban.

Mert a fiatal Hegyesi édes-
apja nyomdokait követve ma-
ga is tanár lett, majd a székely-
hídi Petõfi Sándor Középisko-
la igazgatója. Ettõl a héttõl pe-
dig nyugdíjas pedagógus. Né-
hány nappal a nagy esemény
bekövetkezte elõtt beszélget-
tünk a tanintézetben. Épp
szünnap volt az érettségizõk-

nek, a reggeli órában a tanári
szoba is csendes volt, így nyu-
godt körülmények között be-
szélgethettünk, kiteríthettünk
az emlékek rég felcsavart futó-
szõnyegét.

Tenger helyett
sportpálya

Fiatalkorában két dolog ér-
dekelte igazán: a sport, ami
meghatározta késõbbi életét,
valamint az olvasás, a köny-
vek szeretete. Ez utóbbi élmé-
nyének hatására a kalando-
zásra vágyó fiatal fantáziája
beindult, az érettségihez köze-
ledve egyre jobban megérlelõ-
dött benne, hogy tengerész-
akadémiára jelentkezik. Végül
szülei érvelésének engedve fel-
adta elhatározását, majd szin-
tén az õ tanácsukra az orvosi

egyetemre iratkozott be, pe-
dig tudta magáról, hogy nem
orvosnak való alkat. Szép he-
tet töltött el a felvételi ideje
alatt, az egyetemi város összes
moziját végiglátogatta, az
eredmény, illetve az ered-
ménytelenség sem maradt el –
emlékezett immár mosolyog-
va a régi dolgokra Hegyesi.
1966-ot írtak akkor, még ab-
ban az évben munkakönyvvel
vágott neki az életnek, a
nagykágyai szakiskolában ka-
pott állást. Közben azért va-
kargatta a fülét, hisz a vele
egykorúak már a kötelezõ ka-
tonai szolgálatukat töltötték,
neki pedig nem jött a behívó.
Tisztában volt vele, hogy
elõbb-utóbb rá is sor kerül, de
mivel nem akart felnõtt fejjel
kincstári ruhában tetszelegni,
inkább önként jelentkezett. Az
egyik egyenruhás ismerõsük

mondta is neki, sokan megke-
resték már, hogy segítsen
kibekkelni a katonakötelezett-
séget, de önként szolgálatra
jelentkezõ még soha nem járt
nála.

A katonai szolgálat letelte
után ismét elõtte állt a kérdés,
a hogyan tovább. Tornatanára
javaslatára jelentkezett a buka-
resti testnevelési egyetemre,
ahová végül 1969-ben felvé-
telt nyert, 1200 jelentkezõ kö-
zül 23.-nak jutott be, ösztöndí-
jasként. Nagyváradon is volt
testnevelõtanár-képzés, de mi-
vel csak fõiskolai szintû volt az
oktatás, ezért inkább a fõvá-
rost választotta. A frissen vég-
zett egyetemisták akkoriban
még kihelyezéses alapon kap-
tak állást. Hegyesinek szeren-
cséje volt, vagy aho-
gyan õ fogalmazott, jó
idõben volt jó helyen,

Viki bácsi, az igazgató



így eredeti kihelyezési
lapjára végül is Szé-
kelyhíd lett beírva, ahol

aztán 39 éven át megszakítás
nélkül nevelte az egymást kö-
vetõ generációkat.

Iskolatörténet

A székelyhídi középiskolai
oktatás 1954-ben startolt, és
több mint egy fél évszázadnak
kellett eltelnie ahhoz, hogy sa-
ját ingatlanhoz jusson a tanin-
tézet. A hatalmasságok nem
nézték jó szemmel, hogy az
Érmellék szívében magas szín-
vonalú középiskolai oktatás le-
gyen. Gáncsoskodtak, ahol
csak lehetett, egyik céljuk az
volt, hogy a nagykágyai szak-
iskolát középiskolává minõsít-
ve a székelyhídit elsorvasszák.
Pedig a helybéliek, a szülõk
mindent megtettek az iskolá-
ért, több alkalommal pénzt
gyûjtöttek iskolaépítésre, ab-
ban reménykedve, hogy a
közadakozáshoz az állam is
hozzácsöpögteti a hiányzó
részt. De valahogyan a próbál-
kozások mindig dugába dõl-
tek; Hegyesi tudni véli, hogy a
helyiek iskolára szánt garasai
Ceauºescu palotájában tégla-
ként épültek be.

A forradalmat követõen is-
mét nagy lelkesedéssel fogtak
neki az iskolaépítés ügyének.
Demokratikus módon, közfel-
kiáltással a tanintézet felvette
a Petõfi Sándor Elméleti Líce-
um nevet. Rákóczi Lajos ak-
kori parlamenti képviselõ köz-
remûködésével sikerült a helyi
polgármesterrel együtt He-
gyesinek a szakminiszternél
kihallgatást eszközölnie iskola-

ügyben, aminek hatására egy
minisztériumi küldöttség érke-
zett Székelyhídra. Elkezdõdött
az egyezkedés. A miniszteri
küldöttség vezetõje felajánlot-
ta egy 12 osztályos iskola épí-
tését. A válasz rövid volt: nem
kell! Hegyesi nem engedett a
negyvennyolcból. Végül is ad-
dig verték a vasat, mígnem
egy 16 tantermes tanintézet-
ben egyeztek ki, amihez szak-
termek is társultak, valamint
megígérte az V.–VIII. osztá-
lyoknak helyet adó épület fel-
újítását is a küldöttség. Nagy
csapatmunka volt ez, a me-
gyei RMDSZ is magáénak
érezte a székelyhídi iskola-
ügyet.

Eljutottak az alapkõletéte-
lig. Majd ismét csend lett. Sóki
Béla késõbbi parlamenti kép-
viselõ kavarta fel ismét az álló-
vizet. Ekkor már a beígért 16
tantermes létesítmény helyett
24 tantermes iskoláról folyt az
egyezkedés. Pásztor Gabriella
államtitkárként, Ákos Zoltán
megyei fõtanfelügyelõ-helyet-
tesként is sokat segített a ma-
ga „befolyási övezetében”.
2008-ban végül felépült az is-
kola, ami a 24 tanterem mel-
lett egy 8 termes B szárnnyal
tovább bõvült. Ez utóbbi költ-
ségeit a helyi önkormányzat
vállalta fel. Jelenleg már ott
tartanak, hogy jóváhagyásuk
van egy 24 tantermes iskolai
campus építésére. Az alapok
elkészültek. Ide kerülne egy
300 férõhelyes kollégium, a
15 lakrészes tanári panelház,
iskolai tanmûhelyek, konyha
ebédlõvel, valamint klubhelyi-
ség. Hegyesi nem titkolt álma
megvalósulni látszik, neveze-
tesen a székelyhídi tanintézet

kibõvítése érmelléki iskolaköz-
ponttá.

Idõközben a Stubenberg-
fészek az enyészet útjára lé-
pett, az önkormányzat tehe-
tetlenül állva szemlélte a kisvá-
ros jellegzetes épületének ago-
nizálását. Mígnem a Böjte
Csaba ferences szerzetes ve-
zette alapítvány bérleti szerzõ-
dés fejében nekilátott az épü-
letmentésnek. A gyermekott-
honná nemesülõ grófi juss a
korbeli építészeti jegyeinek a
megóvása mellett a szemünk
elõtt éled újjá.

Sosem akart igazgató
lenni

A kilencvenes évek elején dr.
Wilhelm Sándor igazgató mel-
lett az aligazgatói teendõket lát-
ta el Hegyesi, amikor is egy
vélhetõen eltervezett forgató-
könyv szerint az igazgatót meg-
buktatták. Történt ugyanis,
hogy egy küldöttség tagjaként
mindketten elutaztak Belgium-
ba, az ottani testvértelepülésre.
Wilhelm, bár idõben kérte el-
utazásának jóváhagyását, a
tanfelügyelõségtõl nem kapott
választ kérvényére. Mivel enge-
dély nélkül mégis elutazott, le-
váltották, egyúttal felajánlották
Hegyesinek az igazgatói szé-
ket, aki igazságtalannak ítélve
az eljárást, maga is lemondott.

Aztán olyan négy év követ-
kezett az iskola életében, ami-
kor nem mentek jól a dolgok,
az új igazgató enyhén szólva
sem a közösség érdekeit kép-
viselte, ezért Hegyesi kollegái
nógatására 1997-ben elvállal-
ta a líceum igazgatását. Akkor
úgy gondolta, áthidaló megol-
dásként vállalja el a tisztséget,
de végül is ott ragadt nyugdíja-
zásáig.

A tengerészeti akadémia öt-
letén ma már mosolyog, úgy
érzi, ha elölrõl kellene kezde-
nie, ismét tornatanár lenne,
de semmiképp sem igazgató!

A fiatalokkal mindig sikerült
szót értenie, a régi drákói szi-
gort éppúgy elveti, ahogyan a
tanügyben manapság tapasz-

talható nagyfokú liberalizmust
is. De mint mondja, minden
esetben a pedagógus kisugár-
zása, habitusa a döntõ, ettõl
függ, hogy hatékony-e az a
nevelõmunka, amire vállalko-
zott. Önmagára kivetítve így
sommázott: „Én mindenesetre
örülök annak, hogy az igazga-
tó urazás helyett Viki bácsinak
szólítanak a gyerekek”.

D. Mészáros Elek
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– Ön mind a mai napig
csodálattal tekint a gazdál-
kodó emberekre, és szereti
ezt az életformát. Ennek el-
lenére az orvosi pályát vá-
lasztotta. Mi motiválta dön-
tését?

– Gyermekkori álmom volt,
hogy orvos lehessek. Azt már
nem tudom, miért, csak úgy
jött. A líceumi évek alatt vég-
legessé vált az elhatározásom.
Édesanyám szeretett volna a
papi pálya felé irányítani, de
ahhoz nem fûlött a fogam.
Sajnos 11 éves koromban
édesapám meghalt, és a csa-
lád fenntartása, a két gyerek
nevelése, taníttatása édes-
anyám vállára nehezedett, aki
bizony nagyon sokszor erején
felül teljesített. A húgom a ta-
nítói pályát választotta, jelen-
leg is szülõfalunkban dolgozik.
Én is ott lakom ma is, onnan
ingázom a munkahelyemre.

– Az átlagember újszülött-
gyógyásznak inkább egy nõt
képzelne el. Ön férfiember-
ként miért ezt a szakágat vá-
lasztotta?

– Eredetileg nem a gyer-
mek- és újszülöttgyógyászatot
képzeltem el életcélul, hanem
az immunológiát, illetve a mo-
lekuláris medicinát. Ezek vol-
tak a kedvenceim az egyetemi
évek alatt. Sajnos a rezidensi

vizsga után ezekben a szak-
ágakban nem kaptam helyet,
ezért választottam a neonato-
lógiát. Eleinte még kacérkod-
tam a váltás gondolatával, de
aztán megszerettem ezt a
szakágat, és maradtam. Dön-
tésemet nem bántam meg.
Szeretem a gyerekeket, és
szeretek velük foglalkozni.

– Mi vonzotta Margittára?
– A család és szülõföld kö-

zelsége. Maradhattam volna
Marosvásárhelyen vagy Sza-
lontán is, de az említett két in-
dok Margitta mellett szólt.
Úgy éreztem, ha tehetem, kö-
telességem édesanyám köze-
lében lennem, aki mindent
megtett értünk. Ezenkívül el-
kezdtem helytörténeti kutatá-
sokkal foglalkozni, melyek
szintén szülõföldemhez kötöt-
tek. A harmadik indokom,
mely talán a legfontosabb, pe-
dig személyes jellegû, mivel
Diószegen találtam meg Füze-
si Laura személyében azt a
hölgyet, akivel jól érzem ma-
gam, és már hét éve tartó
kapcsolatban vagyunk. Õ a
micskei iskolában tanít német
nyelvet és földrajzot. Egyelõre
nem vonzanak más ajánlatok,
legyen az bel- vagy akár kül-
földi.

– Margittán ön az elsõ
olyan orvos, aki újszülöttek-

re szakosodott. Azelõtt ezt
az osztályt gyerekorvosok
látták el. Szakorvosként mit
tekintett prioritásnak, min
kellett változtatni?

– Az egyetemi központ és
egy városi kórház ellátottsága
között nagy a különbség. A te-
endõk közül elsõ helyen az
osztály fejlesztése és a hotel-
körülmények rendezése állott.
Ebben több mérföldkövet tu-
dok említeni. Elsõ lépésben si-
került újrafesteni az egész osz-
tályt külföldi segítségbõl – ön-
rész hozzáadásával – és javíta-
ni a körülményeket. 2008-
ban az országos programban
kaptunk inkubátorokat és
egyéb fontos felszereléseket,

majd tavalyelõtt következett a
nagy lépés: egy teljesen új
osztályt hoztunk létre, feljavít-
va és bõvítve a régit. Mindez
nem jöhetett volna létre az ak-
kori egészségügyi miniszter,
Cseke Attila és Bradács Alíz
kórházmenedzser támogatása
nélkül. Tavaly megnyertünk
egy pályázatot a brüsszeli
NATO Charity Bazaar Alapít-
ványnál 8800 euró értékben.
A pályázatot a kórház mellett
mûködõ Haþieganu–Pápai Pá-
riz Alapítvány nevében írtam
meg. Az összegbõl vettünk két
betegkövetõ monitort, egyik
az újszülött-, a másik
pedig a gyerekosztályt
fogja szolgálni. Itt em-

Az Érmellék szülötte, 1974-ben Bihardiószegen látta
meg a napvilágot, mindkét szülõi ágról gazdálkodó
családban. Nyolcadik osztályos koráig szülõfalujában
tanult, majd a nagyváradi Ady Endre Gimnáziumban
végezte a középiskolát, ott érettségizett,
a Marosvásárhelyi Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Egyetem általános orvosi karán
diplomázott 1999-ben. Két év múlva kezdte el
Kolozsváron az újszülött-gyógyászati szakosítást, amit
2006-ban fejezett be. Szakorvosi pályáját a
nagyszalontai kórház újszülöttosztályán kezdte el
2007-ben, de nyolc hónap múltán „elcsábították”
a margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórházba, ahol
a mai napig dolgozik. Közben az idén letette
a fõorvosi vizsgát is. A megyében Nagyváradon kívül
csak Margittán van újszülöttgyógyász szakorvos.

Egy jó asszisztens felér
Interjú dr. Szabó József neonatológus szakorvossal
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líteném meg külföldi
támogatóinkat, akik
sokat segítenek az osz-

tálynak: Jannigje és Herman
Hulsman, Aafke és Piet de
Vries, Areke Wigmans, vala-
mint a Stichting Promotie és
Stichting Hoesel alapítványo-
kat. Ezenkívül vannak német,
francia és belga támogatóink.
Közöttük olyanok is, akikkel
ismeretségi körömön keresz-
tül én létesítettem kapcsola-
tot. A személyzettel teljes egé-
szében meg vagyok elégedve,
ezen a szinten nem kellett vál-
toztatni. Köszönettel tartozom
az elõzõ fõnõvérnek, Szõke
Annának, aki kötelességtudó,
képzett és fegyelmezett csapa-
tot hagyott rám. Odakerülé-
semkor nekem is sokat segí-
tett az „ismerkedés” idõszaká-
ban. További képzésüket mind
a mai napig szem elõtt tar-
tom, és erre minden lehetõsé-
get megragadok. Nálunk köte-
lezõ részt venni a képzéseken.
Kolozsváron megtanultam,
hogy egy jó újszülöttgyógyász
asszisztens felér egy fél diag-
nózissal. Az újszülöttosztály
mindig elismert volt, ahol
olyan orvosok tevékenyked-
tek/tevékenykednek, mint a
jelenlegi fõorvos, dr. Yacoob
Ismail, dr. Komlósi Ilona,
dr. Margócsi Judit, dr. Lápos
Éva és dr. Bordás Judit. Sze-
retném hírnevét tovább öreg-

bíteni. Munkánk van bõven,
és ahhoz képest, hogy mind-
össze évi 500-520 szülésünk
van, kis pácienseink klinikai
kórházzal vetélkedõ patológiai
eseteket „produkálnak”. Talán
a környék földrajzi, szociális
és járványügyi sajátosságai is
hozzájárulnak ehhez. Példa-
ként megemlíteném a spontán
légmelleket nem jellemzõ tü-
nettel vagy a világon eddig le
nem közölt genetikai mutáci-
ón alapuló Down-kórt, az ext-
rém ritka anyagcseréket, a ve-
leszületett tüdõgyulladásokat,
fejlõdési rendellenességeket.
Utóbbinak a gyakorisága osz-
tályunkon 9,2 százalékos, ami
országos viszonylatban elég
magas.

– Önök, mint említette,
rendelkeznek megfelelõ csa-
pattal, szaktudással és mû-
szerekkel. Miért kell mégis
sok esetben elküldeni a be-
teg újszülöttet Nagyváradra
vagy más klinikára?

– Az ok igen egyszerû. Ná-
lunk is, mint bárhol a világon,
az újszülöttellátó rendszer
többszintû. Vannak a városi
kórházak, a megyeiek, az
egyetemi klinikák és a kiváló-
sági központok. Egy protokoll
elõírja azt, hogy melyik szintû
ellátó egységben milyen esete-
ket lehet kezelni, és ezt kötele-
zõen be kell tartanunk. Meg-
ragadnám az alkalmat, hogy
megköszönjem azoknak a szü-
lõknek a türelmét, akik kivár-

ják a rendelõink elõtt gyakran
kialakuló sort, és nem zavar-
ják a vizsgálatot és a kezelést.

– Hogyan lehet kommuni-
kálni az újszülöttel, mi segít
a diagnózis felállításában?

– Az õ kommunikációjuk a
sírás. Ha sírnak, azt üzenik,
hogy valami nincs rendben.
Persze az õ betegségeiknek is
vannak konkrét tüneteik, csak
az a baj, hogy akár 50 beteg-
ségnek 5–10 hasonló vagy
azonos tünete van. Ott kezdõ-
dik a szakma szépsége, ami-
kor ezekbõl helyes diagnózist
kell felállítani. Sok türelemre,
odafigyelésre és szakmai tu-
dásra van szükség, és egy éle-
ten át tanulnunk kell, akár a jó
papnak.

– Hogyan kapcsolódik ki,
mi a hobbija?

– A hobbim is elég sok mun-
kát igényel: amatõr néprajz- és
helytörténet-kutató vagyok.
Mivel káros szenvedélyektõl
mentes vagyok, én ebben
„élem ki magamat”. Vannak
kézzel fogható eredményeim
ezen a téren is: Bihardiószeg
kismonográfiája (2003), vala-
mint kutatások Irinyi Jánossal
és Józseffel kapcsolatban.
Ezenkívül az Érmellék szõlésze-
te-borászata és a lecsapolás
története foglalkoztat. Ha ma-
rad még idõm, besegítek a csa-
ládi gazdaságban is.

– Milyen terveket szõ a jö-
võre orvosként és civil em-
berként?

– Szeretném megszerezni az
ultrahang-diagnosztikai szak-
képesítést, és gondolkodom a
gyermekgyógyász szakképesí-
tés elvégzésén is. Az osztályo-
mat eszközök szempontjából
tovább alkarom fejleszteni. Bõ-
vítem a kapcsolatrendszert a
támogatókkal. Ezenkívül sze-
retnék konferenciákra járni és
tanulmányokat írni saját esete-
imrõl. Civilként pillanatnyilag
a családalapítást látom aktuális
„feladatnak”.

Szõke FerencA betegkövetõ monitorok és a szolgálatos szakszemélyzetA sírás jelzi, valami nincs rendben

Vizit az osztályon

egy fél diagnózissal
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1794. december 14-én éj-
jel anyja házában fogták el,
majd Budára szállították, és
perbe fogták a Martinovics-fé-
le összeesküvésben való rész-
vétel vádjával. Bírái azzal gya-
núsították, hogy a Hajnóczy
által neki kézbesített reform-
kátét lemásolta és terjesztette.
1795. május 8-án fõvesztésre
és teljes vagyonelkobzásra ítél-
ték, de ezt az ítéletet három
héttel késõbb a király várfog-
ságra enyhítette. Rokonainak
közbenjárására a királyi ke-
gyelem bizonytalan ideig tartó
börtönre változtatta bünteté-
sét. Budáról a spielbergi vár-
börtönbe szállították. Nedves,
föld alatti cellába került, ahol
annyira beteg lett, hogy már
nem tudott felkelni a szalma-
zsákjáról. Olykor írószereit is
elszedték, és õ rozsdafesték-
kel, néha vérével, és ablakón-
ból gyúrt vesszõvel jegyezge-
tett.

Börtönbõl börtönbe

Késõbb sora jobbra fordult:
József fõherceg utasítására
egy emeleti szobába helyezték
át, ahol saját költségén élhe-
tett, illetve használhatta köny-
veit is. 1796 januárjában át-
szállították a Brünn melletti
obroviczi börtönbe, innen
1799. június 22-én továbbvit-
ték Kufstein várába. A francia
hadak közeledtével 1800. jú-
nius 30-án továbbszállították
Pozsonyon és Pesten át Mun-
kácsra. 1801. június 28-án
kegyelmet kapott a királytól.
2387 napot töltött fogságban.
Életének ezt a szakaszát legtel-

jesebben Fogságom naplója
címû mûvében dolgozta fel.

A börtönben sem szakított
korábbi gondolkodásával. Ma-
gával vitte Hollmannak d’Hol-
bach szellemében írt könyvét
(melybõl korábban fordított
is). Jakobinus tevékenységérõl
a legnehezebb helyzetben is
csak ennyit volt hajlandó elis-
merni: „A zavaros idõkben a
gondolatban tett vétkes tett-
nek vétetik”. Nem törte meg a
börtön, és ekkor indult meg
benne egy új folyamat, mely
világképét, ízlését, irodalmi tu-
datát módosítani kezdte.

Spielberg penészes, föld
alatti zárkájában nem kapott
olvasmányt sem, az obrovici
fegyházban valamivel jobban
bántak vele, ismét könyvekhez
juthatott, s ezentúl állandóan
dolgozott fogsága alatt.

Az újrakezdés
gyötrelmei

Szabadulását követõen egy-
elõre meglehetõsen visszavon-
ta magát a nyilvánosságtól.
Bebörtönzésekor ingatlanai-
nak értéke mintegy húszezer
forint volt, ez a rabsága idején
részére tett költségek miatt
teljesen elenyészett. Anyja
nem adott neki mást, csak az
általa Széphalomnak nevezett
bányácskai dombot és egy
csekély szõlõt. Magánélete
éveken át rendezetlen volt:
Regmecen és Érsemjénben la-
kott, s mert anyjának és fivé-
reinek szemében kompromit-
tálta a családot, a feszültség
köztük nemegyszer kirobbant.
Járandóságát nem kapta ki,

öccse, József, igyekezett kifor-
gatni õt abból is, ami koráb-
ban az övé volt, Széphalom el-
vadult, kipusztult.

1804-ben feleségül vette
korábbi fõnöke, gróf Török
Lajos leányát, Zsófiát. 1806-
ban Széphalomra települt,
ahol mindössze három szoba
állt készen az új udvarházból.
Folyamatosan anyagi gondok-
kal küzdött, 1806-ban rákény-
szerült, hogy könyvtárát eladja
a Sárospataki Református
Kollégiumnak. Apósa halála
(1810) után a neje örökségét
lefoglaló sógora ellen indított
per költségeit is fizetnie kel-
lett. Anyja halálát (1812)
követõen kapta csak meg va-
gyona apai részét. A testvére-
ivel való osztozkodás során
csak jelentéktelen birtokrésze-
ket kapott, mivel azok betud-
ták örökségébe a fogsága alatt
ráfordított összegeket.

A nyelvújítás
érdekében

Visszavonultsága azonban
nem sokáig tartott, a sanyarú
anyagi körülmények ellenére

Kazinczy legtöbb idejét nagy
célja elérésére, a magyar
nyelv megújítására és nemesí-
tésére fordította. Leveleiben
és dolgozataiban fellépett az
idõközben felkapott debreceni
népiesség és laposság ellen.

Az irodalmi viszonyok sokat
változtak, számos író meghalt
vagy pedig fogságba került, és
egy pár új jelenség is tûnt fel,
mint Csokonai Vitéz Mihály és
Kisfaludy Sándor, akik a ma-
guk talentumával nem éppen
azt az irányt támogatták, ame-
lyet Kazinczy követett. Újra
összeköttetésbe lépett a leg-
több íróval, és hozzálátott fog-
sága hosszú ideje alatt érlelt
eszméinek terjesztéséhez: be-
oltani nemzetünk szellemébe
a nyugati mûveltséget, meg-
nemesíteni az irodalmat, fino-
mítani az ízlést, újítani a nyel-
vet és képezni a stílust. Mind-
ebben az európai finomságot
sürgette, és az ósdi és magyar-
kodó ízlést gúnyolta; támadta
a stílus laposságát, a népies
versformákat, a nyelv nehéz-
kességét.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár 

összeállítása

Érmellék legkiválóbb szülötte (3.)
Kazinczy Ferenc író, költõ, irodalomszervezõ

A magyar jakobinusok perében mintegy ötven
személyt fogtak perbe, közülük tizennyolcat – köztük
Kazinczyt is – fej- és jószágvesztésre ítélték. Az író
végül tizenhárom társával együtt királyi kegyelemben
részesült. Több mint hét évig tartották börtönben.
Szabadulása után is sokáig nehezen boldogult.

Kufstein vára. Számos magyar börtöne, id. Wesselényi Miklóstól Rózsa Sándorig
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Riporteri forgolódásaim közben
terelõdött a figyelmem Bihar
megye egyik jobb sorsot érdemlõ
mûemlékére, a Zichyek hajdani
magaslaki vadászkastélyára.
A napjainkban Poiana Florilor
helynéven emlegetett impozáns
épület – mint megannyi nagyúri
lak – sorsa igen hányatott volt.

A vadászkastélyt Zichy Jenõ építtette
1891–1893 között. A többszöri gazda-
váltás közben ebek harmincadjára jutott
ingatlan jelenlegi használója és… teljes
jogú tulajdonosa a várad-hegyaljai orto-
dox Szent Kereszt Kolostor. Nem áll
szándékomban nyomon követni, hogy
miként váltak a derék apácák a többek ál-
tal igényelt hajdani „fõúri kéjlak” törvé-
nyes gazdáivá. Mentségükre szóljon,
hogy – bár nem élnek benne állandó jel-
leggel –, legalább bádogtetõvel lefedet-
ték, és bevezettették az áramot a néhány
szoba kivételével lakatlan épületbe. Írá-
som nem a tulajdonvitáról szól, hanem a
kastély fénykorából igyekszik ízelítõt kí-
nálni olvasóink számára, s felidézni, ki
mindenki fordult meg a falai közt a „bol-
dog” békeidõkben…

Internetes kutakodásaim során buk-
kantam rá egy, a Vasárnapi Újság 1898.
január 16-i számában megjelent riportra
Milán király Biharban címmel. A hely-
színrõl tudósító kolléga megállapítja: „Ré-
gi és bizalmas barátság fûzi Milán királyt
Zichy Jenõ grófhoz; bizonysága ennek az
is, hogy egy év alatt most másodszor lá-
togatta meg Bihar megyét, hogy itt a gróf
meghívásának engedve, magyar urak tár-
saságában élvezze a vadászat örömeit.”

A riporter szerint: „Zichy Jenõ gróf
magaslaki uradalma Bihar megye egyik
legszebb részén, a kies Körös-völgyön te-
rül el. 30 000 holdnyi rengeteg erdõsé-
geiben számos szarvas, õz és vaddisznó
kecsegteti és csalogatja a vadászat kedve-
lõit, s az itt eltöltött vadásznapok minden-
kor maradandó kedves emlékekkel jutal-
mazzák a részvevõket. (…) A nem régen
épült kastélyt 600 holdnyi szép fenyves
környezi, az erdõért rajongó gróf ültetvé-
nye, a ki nagy költséggel és sok évnek fá-
rasztó munkájával létesítette azt egy
elõbb kopár területen. A 124 kilós vad-
disznót ifj. Zichy Ödön gróf terítette le; ez
volt a fiatal gróf elsõ zsákmánya, a miért
régi vadász-szertartással s Milán király ke-

resztapasága mellett a kastély tágas elõ-
csarnokában gróf Széchenyi Géza avatta
föl.”

Nos, nem idézem tovább a millennium
éve után két esztendõvel lezajlott vadá-
szat eseményeit, inkább a szövegben fel-
bukkanó személyiségek kivoltát villantom
fel néhány sor erejéig. Gróf Zichy Jenõ
– a vadászat házigazdája a kiegyezés elõt-
ti-utáni korszak kiváló politikusa, gazda-

sági szakíró, Ázsia-kutató, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tiszteletbeli tagja.
Elõször 1861-ben választották meg, halá-
láig országgyûlési képviselõ maradt.
1881–1906 között az Országos Ipar-
egyesület elnöke volt. Közremûködésével
86 városban indult meg az alsó fokú ipar-
oktatás. Saját költségén több tudomá-
nyos expedíciót szervezett és vezetett
Ázsiába, a Kaukázusba, Kínába a ma-
gyarság eredetének felkutatására, neves
tudósok részvételével. Idézett kollégám
ezzel a mondattal fejezte be tudósítását:
„Magaslak és Feketeerdõ vadász-kasté-
lyaiban a kapuk most jó idõre bezárultak,
mert gróf Zichy Jenõ újra nagy utazásra
készül.” Valóban, ez után a vadászat után
indult harmadik, legsikeresebb útjára,
melynek anyagából hat vaskos kötet szü-
letett. 1901-ben Budapesten magánmú-
zeumot létesített, gyûjteményét a fõvá-
rosra hagyta.

Gróf Zichy Ödön – Jenõ fia, az elsõ
zsákmányát ejtõ ifjú vadász, akár az apja,
Bihar megyei földbirtokos, egyebek mel-
lett az Erdélyi Kárpát Egyesület támoga-
tója. Az EKE krónikája szerint: „A révi
cseppkõbarlangot 1905-ben avatták fel,
majd a környék birtokosáról, Zichy
Ödönrõl nevezték el, aki itt a Sebes-Kö-
rös felett egy hidat és a barlang közelé-
ben egy vasúti megállót is építtetett.”

Gróf Széchenyi Géza – a Váradon
született jeles vadászíró, Széchenyi Zsig-
mond nagybátyja, maga is szenvedélyes
vadász volt. Igen hosszú idõt töltött Afri-
ka és Amerika vadonjaiban, ahonnan
rengeteg kiváló trófeával tért vissza.

Milán király – szerb exuralkodó,
Magaslak legelõkelõbb vendége, az
Obrenovics-dinasztia tagja. Szoros szá-
lakkal kötõdött az Osztrák–Magyar Mo-
narchiához, számos magyar barátja volt.
1899-ben sikertelen merényletet követ-
tek el ellene. Szerbia akkor vált a monar-
chia nyílt ellenségévé, amikor Milán szin-
tén osztrákbarátnak bélyegzett fiát, Sán-
dort egy radikális tisztekbõl álló különít-
mény a feleségével együtt meggyilkolta.
Ugyanez a Dragutin Dimitrijevics száza-
dos vezette terrorszervezet végzett 1914.
június 28-án a Boszniába látogató Ferenc
Ferdinánd trónörökössel és feleségével. S
ez a békés magaslaki vadászat után tizen-
hat évvel végrehajtott merénylet robban-
totta ki az elsõ világháborút…

Szilágyi Aladár

Vadászat a millennium korában

Zichy Jenõ portréja. Magaslak ura három expedí-
ciót szervezett Ázsiába
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Az Északnyugati Fejlesztési
Régió megyéi – Bihar, Szat-
már, Szilágy, Kolozs, Beszter-
ce-Naszód és Máramaros –
Észak-erdélyi Közösségközi
Fejlesztési Egyesületként már
2010-ben közösen pályáztak
a térség katasztrófavédelmi
kapacitásának javítására. Ak-
kor 12 millió eurós vissza nem
térítendõ támogatásból vásá-
rolhattak sokféle beavatkozás-
ra alkalmas jármûveket. Ioan
Baº dandártábornok, a fel-
ügyelõség parancsnoka rövi-
den be is mutatta az udvaron
felsorakozott „szerzeménye-
ket”, a legkorszerûbb beren-
dezésekkel, mûszerekkel ellá-
tott tûzoltóautókat, életmentõ,
mûszaki mentõ, illetve sugár-
és vegyvédelmi autókat. Büsz-
kén közölte, hogy segítségük-
kel a reagálási idõ vidéken 12,
városban pedig 8 percre csök-

kent, beavatkozási hatékony-
ságuk pedig EU-s színvonalú.

A július 7-én megkötött
újabb finanszírozási szerzõdés
megközelítõleg 8 millió eurós
támogatásról szól, ebbõl Bihar
megyének 2 százalékos ön-
rész mellett nagyjából 1,7 mil-
lió euró jut, egy tûzoltóautóra
és egy mûszaki és életmentõ
autóra való – ismertette a
részleteket Dan Poinar, aki a
megyei tanács regionális fej-
lesztési osztálya részérõl felel a

projektért. Ahogy az elõzõ al-
kalommal, a megyei önkor-
mányzat most is vállalta az ön-
rész kifizetését, a beszerzés le-
bonyolítását. Ebben, a szak-
szerû kritériumok meghatáro-
zásában és a leszállított jármû-
vek, eszközök ellenõrzésében
remekül együttmûködtek a
tûzoltóság nagy tudású szak-
embereivel – hangsúlyozta
Poinar. Az egyik ilyen szakem-
ber, Ioan Avrãmuþ ezredes
körbe is vezette az érdeklõdõ-
ket a szemlére kiállított jármû-
veknél, és taglalta, mi minden-
re alkalmasak a csodamasi-

nák. Cornel Popa javasolta is,
hogy tûzoltónapon vonuljanak
fel velük, hadd lássa õket a la-
kosság.

A személyzet hozzáértésé-
nek fejlesztésére is gondot for-
dítanak. Június legvégén pél-
dául Margittán mérte össze tu-
dását a helybeli 2-es, a nagy-
szalontai 3-as és a váradi 1-es
egység négy versenyszámban.
A létramászás, az egyéni és
váltó akadálypálya, továbbá a
tûzoltás gyorsasága próbáját
követõen a házigazdák végez-
tek az élen a váradiak elõtt.

M. Zs.

Husztig Róbert akolitust diakónussá,
Tóth Attila Levente és Kruzslitz Imre dia-
kónusokat pedig áldozópappá szentelte
Böcskei László római katolikus megyés
püspök múlt szombaton délelõtt a baziliká-
ban megtartott szentmisén. A szertartás
keretében elsõként Husztig Róbertet szen-
telte fel a püspök szerpappá, majd a két ál-
dozópap szentelésére került sor, melynek
részeként a püspök fejükre tett kézzel je-

lezte papi hatalmának átadását, majd a
papság képviselõi tették ugyanezt. A szer-
tartás talán egyik legünnepélyesebb része
az volt, mikor a Mindenszentek litániája
közben a felszentelendõk a földre borul-
nak, teljes engedelmességük és önátadá-
suk jeleként. A felszentelés után az új dia-
kónus és az új áldozópapok a püspökkel
együtt fejezték be a szentmisét.

Balogh Aletta

Gyorsabb mentés, oltás

Papszentelés volt Nagyváradon

A Criºana Katasztrófavédelmi Felügyelõség
nagyváradi székhelyének udvarán Cornel Popa
megyei tanácselnök és a sajtó jelenlétében jelentették
be a közelmúltban, hogy újabb sikeres pályázat
eredményeként további két korszerû speciális
jármûvel gyarapodik a szolgálat eszköztára.

Olajgyûjtés
Három hónap elteltével újra

olajgyûjtési akciót hirdetett meg
Nagyváradon az EKE ’91 Nagyvá-
rad – Bihar. A környezet védelmét,
vizeink tisztaságának megóvását
szolgálja a kezdeményezés. Július
13-án, pénteken délután 3 és
este 8 óra között négy gyûjtõ-
ponton veszik át a lakosságtól az
elhasznált étolajat: a Lotus bevá-
sárlóközpont parkolójában, az õssi
piac elõtt, a rogériuszi piaccal
szembeni parkolóban és a Szent
László téren, az Eminescu-szobor
közelében. Az akcióban részt ve-
võk tombolajegyet kapnak aján-
dékba, a szerencsések háztartási
gépeket nyerhetnek.
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A Bukarestben megrende-
zett bajnoki döntõn a kánikula
nehezítette a versenyzõk dol-
gát, bár a versenyszámok
többségét késõ délután és este
rendezték. A nagyváradi VSK-
Egyetemi SK versenyzõjének
hat ugrásra volt lehetõsége,
hogy teljesítse a londoni ötka-
rikás játékok kiküldetési szint-
jét, a 675 centimétert, amely
csupán öt centiméterrel volt
több, mint egyéni legjobb
eredménye. Az elsõ két kísér-
lete biztató volt: 651, illetve
654 centimétert mértek a bí-
rák. 21 centiméter kellett csak
a londoni repülõjegy megszer-
zéséhez. A harmadik ugrásnál
Deiac pár centivel belépett az
úgróküszöbön, ezért kísérlete
érvénytelen volt. Negyedikre
biztonsági ugrást hajtott végre
a váradi atléta, ez ismét 651
cm volt.

A bajnoki cím nem forgott
veszélyben, ám az olimpiai in-

duláshoz ennél több kellett,
így a végén kockáztatott a
VSK versenyzõje. Az ötödik
és a hatodik ugrása is érvény-
telen volt, mivel a Nagyváradi

Egyetem alig félszáz méter
hosszú atlétikatermében ké-
szülõ lány (Váradon szabadté-
ren nincs megfelelõ körül-
mény a felkészülésre) nem
szokta meg a hosszú nekifu-
tást, mindkét kísérleténél belé-
pett, így nem tudott javítani.
Maradt számára az országos
aranyérem és a remény, hogy
négy év múlva a jelenleg 23
éves atlétának sikerül majd az
ötkarikás játékokon való rész-
vételi jog megszerzése.

A román bajnokság döntõ-
jének meglepetésembere a
szintén váradi Halai Erika volt,
aki távolugrásban és hármas-
ugrásban is a dobogó legalsó
fokára állt fel. A sportoló sike-
re reményt ad rá, hogy a kö-
vetkezõ olimpiai ciklusban
már nem egy, hanem két
váradi ugró küzdhet majd az
ötkarikás kvóta megszerzésé-
ért. A váradi távolugrók a fér-
fiaknál is remekeltek, hárman
jutottak a döntõbe, közülük
Andrei Sasca a második, Sil-
viu Uivaroºan az ötödik, míg
Sergiu Foltuþ a hetedik helyen
zárt.

Hajdu Attila

Húsz centire volt Londontól

Cornelia Deiacnak még próbálkoz-
nia kell, hogy olimpikon legyen

Halai Erika két bronzéremmel zárta
a felnõtt bajnokságot

Nem sikerült az olimpiai kvóta megszerzése
a nagyváradi távolugrónak, Cornelia Deiacnak, aki
megnyerte ugyan a román országos bajnokságot,
ám több mint 20 centiméterrel elmaradt az ötkarikás
résvételi szinttõl.

Az Arany János Iskolaközpont szerve-
zésében július 2-án kezdõdött, és ma ér
véget az immár második nagyszalontai
sporttábor. A remek kikapcsolódást,

ugyanakkor hasznos sportolási lehetõsé-
get biztosító tábornak a városi strand, il-
letve a Peter Iskola adott otthont.

A foglalkozások reggel 9 órakor közös
bemelegítõ tornával indultak, majd úszó-
lecke, vizes játékok, labdajátékok, ügyes-
ségi próbák következtek. Délben ízletes
ebéd várta a kis táborozókat, majd dél-
után folytatásként, mintegy levezetés
gyanánt, a Peter Iskolában zumba- és
karateóra, kézmûves-foglalkozás és drá-
majáték várta a gyerekeket.

A nagyszalontai sporttábor legfõbb cél-
ja, hogy a gyerekek elsajátítsák a helyes
testtartás, a helyes légzés technikáját,
hogy a levegõ, a víz és a nap jótékony ha-
tásait felhasználva részesüljenek hatékony
testedzésben. „A táborban mindenki azért

dolgozik fáradhatatlanul, hogy a gyerekek
az egészséges életmód jegyében, sportol-
va, hasznosan szórakozva töltsék el a va-
kációjuk két hetét” – mondta Andor Irén-
ke, a tábor fõszervezõje.

Balázs Anita

Sporttáborban Nagyszalontán

Reggel bemelegítõ tornával indítottak

Úszni is tanultak a táborlakók



14 Üdítõ Biharország / 2012. július 13.

Paulo Coelho világhírû brazil író gondo-
latát idézzük a rejtvényben a vízsz. 1. és
függõleges 1. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Kossuth-díjas költõ, író
(Zoltán, 1906–1981). 14. Igénylik. 15.
Régi ûrmérték (kb. 8 dl). 16. Erkölcstan.
18. Ország jelképe. 20. Iparosok érdekvé-
delmi szervezete. 21. Angol tagadás. 22.
Gyûjtögeti. 24. Részben kóser! 26. Vér-
edény. 27. Építész, író. Grafikus, néprajz-
kutató, politikus (Károly, 1883–1977). 28.
Elme. 29. Léptékben van! 30. Röptében
megfog. 32. Rómától délkeletre fekvõ vá-
rosba való. 34. Kibújik a földbõl. 36. Jósi-
ka Miklós regénye. 38. Község Gyöngyös-
tõl délkeletre. 39. Dolgos kéz jelzõje. 41.
Görög betû. 43. Óír írás. 44. Kocsiszín.
46. Város Litvániában, Vilniustól északra.
48. Ukulele része! 49. Társasági szabályok
rendszere. 51. Hibás. 53. Középen festet!
54. …-Máni – Bella István mesehõse. 56.
Vegyi hatással roncsol. 57. A mangán
vegyjele. 58. Feleletben van! 59. Befolyás-
sal van (valamire). 61. A parknak is van-
nak. 62. Évszak. 64. Jókai Mór alkotta nõi

név. 66. Kezdõpont. 69. A ritmus alap-
egysége. 71. Áttelelõ növény. 73. …, te is
– mi mindketten.

FÜGGÕLEGES: 2. Traktormárka. 3. Elõ-
kelõ. 4. Páratlan makákó! 5. Hektár része!
6. Kacsa. 7. Õsi sumer város. 8. …
Räikkönen – finn autóversenyzõ, Forma–1-
es világbajnok. 9. Földmûvelõ eszköz. 10.
Személyes névmás. 11. … homo – Mun-
kácsy festménye. 12. Cég betûi. 17. Indi-
ai uralkodó, aki elsõként egyesítette India
legnagyobb részét. 19. Szita. 23. Nõi blúz
fodros dísze. 25. Megrovó. 27. Ezer liter –
röv. 28. A föld és a vizek ura Mezopotámi-
ában. 29. Szarvasmarha gyomrából készült
étel. 30. Alapvetõ. 31. Gyapotfonal. 32.
Ritkás erdõ. 33. Jövendõmondó az ókori
perzsáknál. 35. Fogyasztható a gyümölcs.
37. Orosz költõ, mûfordító (1820–1892).
40. Súrol. 42. … levente – Heltai Jenõ
színdarabja. 45. Muzsikával kapcsolatos.
47. Ünnepélyes átadó. 50. Te és õ. 52.
Kiejtett betû. 55. … a hideg – rosszullét
fogja el. 57. Babonás szertartás. 58.
Áramforrás. 59. Elemi szilícium. 60. Érzé-

kel. 61. Északi nép. 63. Görög betû. 65.
Szorgalmas rovar. 67. Kaszáló. 68. Kos
betûi. 70. Te és én. 72. Rögdarab!

Barabás Zsuzsa

Múlt heti keresztrejtvényünk (Talá-
nyos létünk) helyes megfejtése:
„Az élet nem megoldandó találós
kérdés, hanem átélendõ rejtély.”

Bocsánat!
Alaposan megnehezítettük a júni-

us 29-én, 25. számunkban megje-
lent keresztrejtvényünk megfejtését,
az elcsúszott számozás miatt a 62-
es, 63-as kockáktól kezdve a meg-
határozások nem illeszkedtek. Az
újság készítõi is emberbõl vannak,
ezért kérjük olvasóink megértését!
Helyesbítjük a július 6-ai rejtvény
függõleges 66. sorának meghatáro-
zásában elírt évszámot is: az elsõ
magyar hírlap, a Magyar Hírmondó
1780-ban jelent meg.

Máté Zsófia

Ezt hallotta?…
Egy férfi büszkén mutatja ismerõ-

seinek új lakását. Az egyik szobában
egy nagy gongot találnak egy kala-
páccsal. Az ismerõsök csodálkozva
kérdezik:

– Hát ez meg mi?
– Ez egy beszélõ óra.
– Micsoda?
– Várj, megmutatom!
Ezzel fogja a kalapácsot, ráüt egy

jó nagyot a gongra. Kisvártatva egy
hang azt üvölti:

– Ne zajongj már, te barom, haj-
nali két óra van!

☺

Egy részeg az úttesten tántorog,
rászól a rendõr:

– Hé, jó ember, azonnal menjen
vissza a járdára!

Mire az ittas férfi:
– A járdára? Hát mi vagyok én,

kötéltáncos?

Ismertetõjegyek
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Negyvenhárom évvel ezelõtt közép-
európai idõ szerint 21.17 órakor Neil
Armstrong (képünkön) és Edwin Aldrin
az Apollo–11 Eagle leszállóegységén a
Holdra ért. Július 21-én 2.56 órakor
Armstrong lépett elsõként a Hold fel-
színére, valamivel késõbb követte Aldrin
is, aki kitûzte az amerikai zászlót. Michael
Collins eközben a Hold körül keringett a
parancsnoki kabinban. A rakéta indítását
és a Holdra szállást mintegy 500 millió
ember kísérte figyelemmel. Július 24-én
17.51-kor tért vissza az Apollo–11 ûrha-
jó, és szállt le a Csendes-óceánon. A
Holdra lépés emlékére ezen a napon
tartják a Hold napját.

DVD-ajánló

Underworld – Az ébredés

Selene (Kate Beckinsale), a vám-
pírok egyik legjobb harcosa 12 év-
nyi raboskodás után megszökik az
emberek fogságából. Közben a világ
megváltozott: az emberek tudomást
szereztek a vámpírok és a vérfarka-
sok létezésérõl, és háborúba kezd-
tek ellenük. Selene meg akarja talál-
ni Nissát, a félig vámpír, félig vérfar-
kas lányát. Híre kel, hogy a Bio-
Com kísérleti alanynak használja õt,
mert a segítségével akarja megal-
kotni azt a felsõbbrendû fajt, mely-
nek tagjai örökre leszámolhatnak a
vámpírokkal.

Idõjárás
A záporokkal, zivata-

rokkal tarkított meleg
nyári napok a hét végéig
folytatódnak, szombat-
vasárnap számíthatunk
zavartalan napsütésre. A
hõmérõ higanyszála is-
mét 30 Celsius-fok fölé
kúszik, de éjszakánként
felfrissülés várható, haj-
nalban 15–17 Celsius-fo-
kig hûl a levegõ. A jövõ
héten ismét nedves légtömegek ér-
keznek térségünk fölé, a nappali fel-
melegedés 27–29 Celsius-fokig
mérséklõdik, és újra záporokra, zi-
vatarokra számíthatunk.

Július 15., vasárnap
Henrik – germán eredetû, jelentése: kö-
rülkerített birtokán uralkodó.
Roland – német eredetû, a germán
Hruodnand névbõl származik, jelentése:
vakmerõ hõs.

Július 16., hétfõ
Valter – német eredetû név, jelentése:
uralkodó sereg.

Július 17., kedd
Endre – német–szláv–magyar eredetû, a
latin Endreas névváltozatból vagy a né-
met Endres, Enders névformából szárma-
zik. Jelentése: férfi, férfias.
Elek – a görög Alexiosz magyar megfe-
lelõje. Más feltevések szerint azonban az
ismeretlen eredetû régi magyar Velek
személynévbõl származik. Jelentése is-
meretlen.

Július 18., szerda
Frigyes – XIX. századi magyar névalko-
tás a frigy szóból, a Friedrich név magya-
rítása. Jelentése: béke, hatalom.

Július 19., csütörtök
Emília – latin eredetû, az Emil férfinév
eredetijének nõi párja. Jelentése: versen-
gõ, vetélkedõ.

Július 20., péntek
Illés – héber–latin–görög eredetû, az Éli-
ás önállósult változata. Jelentése: Jahve
az én Istenem, az Úr az én erõsségem.

Július 21., szombat
Dániel – héber eredetû bibliai név, jelen-
tése: Isten a bírám.
Daniella – héber eredetû név, a Dániel
férfinév nõi párja, jelentése: Isten a bí-
rám.

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Petri Csilla, Szilágyi Aladár, Szõke Ferenc. Felelõs kiadó: Szûcs László. 
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Évforduló
1969. július 20-án elõször 
lépett ember a Holdra
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Hozzávalók: 2 dl tej-
színhab, fél kg eper, leve-
les zselatin, 10 dkg cukor,
fél citrom leve, 3 dl natúr
joghurt.

Elkészítés: Áztassuk
hideg vízbe a 12 lapból ál-
ló színtelen zselatint. Mele-
gítsük fel a tejszínhabot, és
engedjük fel benne a zsela-
tinlapokat. A megmosott
epret turmixoljuk össze, és
adjuk hozzá a cukrot, a fél
citrom levét és a natúr jog-
hurtot. Az így kapott
masszához öntsük még
hozzá a felolvasztott zselét
is, amelyet a tejszínhez ke-
vertünk, és jó alaposan
dolgozzuk össze. Kenjük ki
a tortaformát olajjal, majd

öntsük bele a masszát, és
tegyük hûtõbe néhány
órára. A megkeményedett

tortát díszíthetjük csokiön-
tettel és porcukorral meg-
hintett eperrel.

Az ajakosok családjá-
ba tartozó gyógynö-
vényfaj. A gyökerét
hasznosítják, a növény
3-4 éves korában gyûj-
tik be, és készítenek be-
lõle tinktúrát vagy teát.

Nyugtató, ideg- és rán-
gáscsillapító hatása miatt
ismert. Enyhíti a szénanát-

hát és az asztma tüneteit,
csökkenti a magas vérnyo-
mást, és segít a vérhas és a
hasmenés kezelésében. A
legutóbbi kutatások alap-
ján a gyulladásgátló tulaj-
donságának ismeretében
olyan allergiás megbetege-
dések gyógyítására találták
alkalmasnak, mint a magas

láz, az allergiás nátha, az
ekcéma és a csalánkiütés.

Hûsítõ, keserû fõzete se-
gít a zihálás csökkentésé-
ben is. A cukorbetegség ál-
tal kiváltott bajok kezelésé-
re is alkalmas, mint ami-
lyen a szürke hályog és a
keringési problémák.
Azoknak is ajánlják, akik
fájdalmas húgyúti fertõzés-
ben szenvednek. Más
gyógynövényekkel kombi-
nálva a magas vérnyomás,
az érelmeszesedés, a vissz-
értágulat, a gyenge hajszál-
erek és könnyebb horzsolá-
sok kezelésére használják.

Vigyázat, tinktúrája
nagy mennyiségben zava-
rodottságot, szédülést, rán-
gógörcsöt, esetleg ideggör-
csöt okozhat. Terhes nõk
és szoptatós anyák ne fo-
gyasszák!

Jövõ héten a diólevél jó-
tékony hatásait mutatjuk be.

KOS: Elvarázsoltnak érzi magát
ezen a héten, hiszen olyan dolgok

történnek önnel, amikhez nincs hozzá-
szokva. Kedvesség, figyelem és szeretet
árad ön felé.

BIKA: Végre meg tudja beszélni
kedvesével még azokat a dolgokat

is, amelyektõl korábban elzárkózott. Ezen
a héten a pénz vonzódik önhöz, használja
ki.

IKREK: Ha most megy szabadság-
ra, akkor azt nagyon jól teszi. Csak

a munkahelye miatt van önben feszült-
ség, úgy érzi, a felettese valamit titkol ön
elõtt.

RÁK: Találkozhat olyan ismerõssel,
akit nem kedvel, de furcsa változást

vesz észre, és nem is találja olyan ellen-
szenvesnek, mint amilyennek korábban
tartotta.

OROSZLÁN: Ha szabadságon van,
pompásan fogja eltölteni az idõt,

olyan értékes emberi kapcsolatokra és is-
meretekre tesz szert, mint korábbi nyara-
lásainak egyikén sem.

SZÛZ: A munkahelyén aranyba
foglalják a nevét. Ha a felettese sza-

badságon van, akkor se engedje el ma-
gát, mert vannak, akik figyelik, és alig vár-
ják, hogy jelenthessenek…

MÉRLEG: Óriási mázlija van, ha
vizsgázik vagy valamire pályázik,

mert megszerezheti, amit akar. Ügyeljen,
társaságban ne beszéljen olyan dologról,
ami még nem biztos.

SKORPIÓ: Jól fogja magát érezni,
ha nyaral, még akkor is, ha csak rö-

vid idõre ment. Már attól jó a kedve, hogy
nem kell gyerekesen viselkedõ emberek-
kel foglalkoznia.

NYILAS: Fogja vissza magát a
munkahelyén, mert olyan dolgok

történnek, amelyek önt nem a legjobban
érintik. Még azt is maga mellé állíthatja,
aki eddig nem szimpatizálta.

BAK: Elõfordulhat, hogy a héten a
leglehetetlenebb helyzetben talál-

kozik valakivel, és ez feszélyezi önt. Ám
késõbb kiderül, hogy nem is rossz, hogy
éppen így jöttek össze.

VÍZÖNTÕ: Itt lenne az ideje, hogy
szabadságra menjen. Talán olyasmit

is kipróbál, amirõl eddig csak hallott, és
elõfordulhat, hogy ez lesz majd a hobbija.

HALAK: Ingatlanügyben szeren-
csés, akár venni, eladni vagy bérel-

ni, kiadni akar. A munkahelyén viszont le-
gyen óvatos, valakivel túl bizalmas, és ez
még visszaüthet.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (32.)
A csukóka (Scutellaria)

Ínyenceknek 
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