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Otthon tartanák
a fiatalokat – Diószegi
jövõkép Mados Attila
polgármester
szemszögébõl 3.
„Köszönettel elfogadtam
a számomra kijelölt
utat” –  Beszélgetés
Ft. Nagy János Csabával,
Monospetri búcsúzó 
plébánosával 5.
Mi is a kórházi igazgató-
tanács? – Dr. Földes
Béla, a nagyváradi városi
kórház és a megyei
sürgõsségi klinika fel-
ügyelõ testületének 
tagja adott 
tájékoztatást 6.

A Magyarkakucsról elszár-
mazottak találkozóját tizedik
alkalommal tartották meg
augusztus 5-én. Most is ha-
zatértek az egykori szomszé-
dok, a barátok, a családta-
gok és a magyarországi test-
vértelepülés, Kakucs is szép
számú küldöttséggel képvi-
seltette magát.

Az Árpád-kori templom-
ban a kismarjai Tamás Ger-
gely református lelkipásztor
hirdetett igét, amelyben ki-
emelte: a szeretet a legerõ-
sebb, amely Istent és em-
bert, illetve bennünket egy-
mással összeköt, és ez hozta
el a kis bihari településre a

hazatérõket is. Szilágyi
Gyöngyi parókus lelkész kö-
szöntötte az egybegyûlteket,
majd az istenháza kertjében
a helybéli fiatalok szolgáltak
alkalomhoz illõ mûsorral. Itt
Barabás Imre, a református
egyházközség kurátora, az
RMDSZ helyi szervezetének
elnöke, majd Biharkeresztes
polgármestere, Barabás Fe-
renc és Petõ Csilla parla-
menti képviselõ szólt a jelen-
lévõkhöz. A hõsök emlék-
mûvének megkoszorúzása
után a magyarországi test-
vértelepülésük képviseleté-
ben Kendéné Toma Mária
köszönte meg a meghívást.

Az ünnepség a lelkészlak
udvarán szeretetvendégség-
gel folytatódott, ahol a nagy-
váradi Szigligeti Színház két
mûvésze, Molnár Júlia és
Kiss Csaba operett- és musi-
cal-slágereket énekelt. A
gyülekezeti házban kiállítást

nyitottak Péter Julianna al-
kotásaiból, akinek munkáját
a Népmûvészet Mestere díj-
jal jutalmazták. A rendez-
vény végén a Kakucsi Nép-
dalkör és a Borvirág férfikó-
rus énekelt.

Farkas Áron

Dinnyevilág
homokországban

A szeretet a legerõsebb

8.



2 Gazdaság Biharország / 2012. augusztus 24.

Júliusban 16 410 munka-
adó szerepelt a Bihar megyei
Területi Munkaügyi Felügyelõ-
ség nyilvántartásában, õk
158 885 alkalmazottat foglal-
koztattak. Megyénknél egyéb-
ként ennél többen, 170 654-
en dolgoznak egyéni munka-
szerzõdéssel. Az elmúlt hó-
napban 384-en igényelték a
napszámosok nyilvántartásá-
hoz szükséges formanyomtat-
ványt, és 81 munkaadó nyúj-
totta be a napszámosok foglal-
koztatásáról szóló igazolást.
Júliusban 15 cégnél találtak
37 feketemunkást. A múlt hó-
napban négy munkabaleset
történt, a sérültek minden
esetben idõlegesen vesztették

el munkaképességüket. Kol-
lektív elbocsátást három cég
jelentett be, emiatt augusztus
és október között 196-an ma-
radnak állás nélkül.

Júliusban 575 ellenõrzést
hajtottak végre a munkaügyi
felügyelõség munkatársai,
346 esetben a munkaviszony-
ra vonatkozó, 229 esetben a
munkabiztonsági és -egészség-
ügyi elõírások betartását vizs-
gálták. A vizsgálatok során
659 kihágást állapítottak meg,
599 esetben figyelmeztették a
szabálytalankodókat, és 60,
összesen 478 600 lej értékû
pénzbírságot szabtak ki.

A munkaügyi elõírások be-
tartását 54 esetben ellenõriz-

ték, ezek megsértése miatt 30
munkaadó kapott 47 bírságot,
a pénzbüntetés értéke
163 100 lej. Hat vállalkozónál
17 feketemunkást találtak,
köztük egy 15 évnél fiatalab-
bat, rájuk 160 ezer lejnyi bün-
tetést róttak ki, de bírságoltak
hiányzó munkaköri leírások, a

fizetés elmaradása és a túl-
órákra vonatkozó szabályok
be nem tartása miatt is.

A munkabiztonsági és
-egészségügyi elõírások betar-
tását 18 munkáltatónál ellen-
õrizték, a szabálytalanságok
miatt 35 figyelmeztetést és
egy tízezer lejes bírságot szab-
tak ki. Ellenõrizték a kánikula
idejére vonatkozó elõírások
betartását is 84 vállalatnál, kö-
zülük 77-en összesen 91 fi-
gyelmeztetést és három,
16 500 lej értékû bírságot
kaptak. Büntettek a zuhany-
zók és a megfelelõ szellõzés,
valamint az elsõsegély-nyújtás-
ra is alkalmas, klimatizált he-
lyiségek hiánya miatt.

Bírságoltak a munkaügyiek

Adótanácsadás magyarul
A Bihar Megyei Közpénzügyi Fel-

ügyelõségen ismét magyarul kaphatnak
tájékoztatást adóügyekben az érdeklõ-
dõk – tudtuk meg Fándly Marius igaz-
gatóhelyettestõl. Õ maga válaszol a vil-
lanypostán hozzá magyarul eljuttatott
kérdésekre (fandlymarius@yahoo.com),
és fogadóórát is tart szerdánként 10–12
óra között a hatóság nagyváradi székhe-
lyén (D. Cantemir u. 2/A, III. emelet,
320-as ajtó). Erre be lehet jelentkezni a

0259/433-050-es telefonszám 2009-
es mellékén. A magyar nyelvû adóta-
nácsadást egyébként õ kezdeményezte
még 2007-ben, és folytatta, amint ismét
vezetõ pozícióba került. A pénzügyi
igazgatóságon egyébként több helyen
van lehetõség magyar nyelvû ügyfélfo-
gadásra: az adóügyi feddhetetlenséget
(cazier fiscal) ellenõrzõ, a pénztárgépek-
kel, továbbá a magánszemélyek adóbe-
vallásával foglalkozó osztályon.

E-szemétgyûjtés vidéken
Végéhez közeledik az egész megyére

kiterjedõ begyûjtési akció, amelynek so-
rán vidéki városokban és községekben is
leadhatják fölösleges, tönkrement ház-
tartási gépeiket és elektronikus berende-
zéseiket. A Bihar Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség kezdeményezésében a
nagyváradi Bene International és a ko-
lozsvári Ecotic cég mûködik közre. Ezek
dolgozzák fel az elektronikus hulladékot,

kinyerik a még újrahasznosítható része-
ket, és biztonságosan tárolják a környe-
zetkárosító anyagokat. Augusztus 24-
én, pénteken Papfalván, 25-én, szom-
baton Berettyószéplakon, 27–28-án
Margittán, majd Délkelet-Biharban:
29-én Tataroson (Brusturi), 30-án és
31-én Belényesben, szeptember 1-jén
és 2-án pedig Vaskohszikláson állítják
fel a gyûjtõpontokat.

Szórványkönyvtár
Köröstarjánban

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete
által kezdeményezet II. szórványprog-
ram részeként folytatják a könyvgyûjtést
a szórványban élõ magyar közösségek
számára. Köröstarjánban a napokban
avatták fel a tavalyi adományokból ösz-
szeállított, közel 600 kötetes szórvány-
könyvtárat, ami a református templom
irodájában kapott helyet. Az esemé-
nyen jelen volt Rézik László alpolgár-
mester és Grim András, az RMDSZ
szórványért felelõs megyei ügyvezetõ
alelnöke. A program istentisztelettel
kezdõdött, amelyen Farkas Zsolt refor-
mátus lelkipásztor hirdetett igét.

A Területi Munkaügyi Felügyelõ-
ség székhelye a Rulikowsky úton
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Otthon tartanák a fiatalokat
Diószegi jövõkép polgármesteri szemszögbõl

A június 10-ei helyhatósági
választást követõen a
bihardiószegi tanácsba a Ro-
mániai Magyar Demokrata
Szövetségnek (RMDSZ)
nyolc, a Szociál–Liberális Szö-
vetségnek (SZLSZ) három, a
Demokrata–Liberális Pártnak
(D–LP) kettõ, míg az Erdélyi
Magyar Néppártnak és a ro-
mapártnak egy-egy képviselõ-
je jutott be. Helyi szinten az
RMDSZ az SZLSZ-frakcióval
lépett koalícióra. A szociál-
liberálisok az alpolgármesteri
tisztséget kérték, amibe végül
beleegyezett az RMDSZ taná-
csosi csapata, ám szigorú fel-
tételeket szabott: csakis abban
az esetben támogatják az
egyébként a Szociáldemokra-
ta Pártból érkezõ alpolgár-
mestert, ha az a kormányon
lévõ pártszövetség segítségé-
vel forrásokat talál az új iskola
felépítésére és az ivóvízveze-
ték-hálózat teljes felújítására.
Ezen kitételekkel megállapo-
dást írtak alá, amely 2014 vé-
géig érvényes. Mados Attila
elmondta, másfél év múlva új-
ratárgyalják a paktumot, és
ha a szocdem alpolgármester
nem teljesítette a vállaltakat,
ugyancsak a megállapodásba
belefoglaltak szerint megvon-
ják tõle a támogatásukat, és
így elveszíti alpolgármesteri
funkcióját.

Az RMDSZ-es elöljáró el-
magyarázta, helyi szinten úgy
kell politizálniuk, hogy a kö-
zösségnek jó legyen. Azért
kellett megkötniük a kor-
mánypártiakkal a megállapo-
dást, mert egyelõre úgy tûnik,
csak így van esélyük arra,
hogy állami támogatást kap-
janak terveik megvalósításá-
hoz. Az ivóvízvezetékek mi-
hamarabbi felújítására és az
új iskolaépületre pedig nagy
szükség van.

A nagyközség élén a ko-
rábbi polgármestert, Bacsó
Lászlót váltó Mados Attila az
elõzõ önkormányzati ciklus-
ban önkormányzati képvise-
lõként tevékenykedett, így jól
ismeri a problémákat, és ha-
tározott elképzelése van ar-
ról, mely lépéseket kell elõ-
ször megtenni ahhoz, hogy a
település élete kicsit felpezs-
düljön. Például a régi pékség
épületét akarja multifunkcio-
nális ifjúsági központtá átala-
kítani, ahol a községben élõ
mûvészeknek állandó kiállítá-
si teret biztosítana, de alkalmi
tárlatok is megszervezhetõk
lennének. Egy kisebb rendez-
vényterem, ifjúsági klub is he-
lyet kapna a jelenleg igen
rossz állapotban lévõ épület-
ben. A polgármester úgy vé-
li, a helyiség bérbe adásából
lehetne annyi pénzre szert

tenni, amibõl fenntartható
lenne az ifjúsági központ.

Ám ahhoz, hogy az ifjú-
ság, a kultúra és a turizmus
megfelelõ hangsúlyt kapjon,
feltétlenül szükségesek az inf-
rastrukturális fejlesztések is.
Bihardiószeg múltja rendkívül
gazdag, van mit fel- és meg-
mutatnia, de meg kell terem-
teni a feltételeket, be kell ke-
rülni a turisztikai körforgásba.

A községközpont és a hoz-
zá tartozó települések rende-
zése sem várathat sokáig ma-
gára, sok a tennivaló, kevés a
pénz. Amit lehet, pályázatok
révén valósítanak meg. Példá-
ul a Diószeg szívében találha-
tó, hányattatott sorsú Zichy-
kastély állagának javítása és
késõbbi felújítása is európai
uniós támogatással kezdõdhet
el. Egy másik projekt kereté-
ben zöldövezetet karbantartó
eszközöket vásárolnának.

Mados Attila szerint a köz-
séget úgy kell irányítani, akár
egy vállalkozást. Fontos,
hogy legyenek állandó és al-
ternatív bevételek, és meg
kell nézni, mire fordítanak
pénzt, mert hosszú távon kell
gondolkodniuk, olyan beru-
házásokba kezdenének, ame-
lyek idõvel megtérülnek. A
munkahelyteremtés az egyik
ilyen problémakör. Mivel Dió-
szeg nem képes helyben tar-
tani a fiatal, szakképzett mun-
kaerõt vagy a felsõfokú vég-
zettségûeket, olyan tervet kell
készíteniük, amely a helyzet
megváltozásához vezet. A
polgármester is tudja, hogy
ez nagy feladat, de ha élhe-
tõbbé alakítják Diószeget, be-
ruházókat vonzanak a telepü-
lésre, megvan az esélye,
hogy a fiatalságot is otthon
tartsák.

Farkas Áron

A közösség életszínvonalának emelése, a helyben
adódó lehetõségek jobb kihasználása, a fiatalság
helyben maradásának támogatása, a gazdaság,
a turizmus és a kulturális élet fellendítése
és utóbbi kettõ összekapcsolása a hosszú távú
célja MADOS ATTILA polgármesternek. A nemrég
megválasztott elöljáró elmondta azt is, a következõ
pár évben egy ifjúsági és kulturális központot
alakítanának ki a régi pékség épületébõl, továbbá
elsõbbséget élvez egy új, tizenhat tantermes iskola
felépítése.
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Mûemlékek és sport

Cseke szenátor elmondta,
a kormány a parlament fel-
hatalmazásával a parlamenti
vakáció idején határozatokat
hozhat, többek között a tör-
ténelmi városközpontok mû-
emlék épületeinek felújításá-
ról is. A parlamenti vakáció-
ból két hét van hátra, remél-
hetõleg történnek lépések az
ügyben, tette hozzá. Nagy-
váradon jelenleg 77 mûem-
lék épület van, és 45 vár a
mûemléki besorolásra. Itt
van a legtöbb szecessziós stí-
lusban emelt épület, ezek fel-
újítása hozzájárulna ahhoz
is, hogy Nagyvárad tranzit-
város helyett turisztikai célál-
lomás legyen.

A mûemlék épületek fel-
újítását a tömbház-hõszige-

telési programhoz hasonló-
an lehetne lebonyolítani, fej-
tette ki a szenátor, a költsé-
gek egy részét központi, uni-
ós alapokból származó tá-
mogatásból és az önkor-
mányzatok költségvetésébõl,
a fennmaradó összeget pe-
dig a lakók pénzébõl fedez-
nék. Hasznos lesz a 2011/
153. számú törvény módosí-
tása is, a módosító javaslat
értelmében ugyanis a helyi
önkormányzatok is támogat-
hatnák a mûemlék épületek
felújítását akkor is, ha az ab-
ban lévõ lakások magántulaj-
donban vannak (erre jelenleg
nincs mód), hiszen a lakók-
nak sok esetben nincsenek
meg a megfelelõ anyagi for-
rásaik a ház rendbetételé-

hez. A módosító javaslatot a
szenátus már elfogadta, és a
képviselõház tárgyalja, tette
hozzá a szenátor

A sajtótájékoztató máso-
dik részében a versenyspor-
tok támogatásának hiányos-
ságaira hívta fel a figyelmet
Cseke Attila. Mint mondta,
nagyon örülne, ha Nagyvá-
radnak is lenne olimpia baj-
noka, bár erre valószínûleg
még várni kell. A szenátor
nehezményezte, hogy az el-
sõ osztályba bejutott férfi-
röplabdacsapatnak vissza
kellett lépnie az élvonalból,
mivel nem kapnak támoga-
tást. Risztov Éva olimpiai
bajnok példáját említette a
szenátor, mondván: a londo-
ni versenyre elrepült Kósa
Lajos, Debrecen polgármes-
tere az úszó édesanyjával, a
versenyzõ a városnak is kö-
szönetet mondott azért,
mert támogatták, ugyanis ott
készült fel az olimpiára. A
szenátor azt is hozzátette,

hogy a nagyváradi sportcsar-
nok bérleti díja 1000 lej egy
órára külsõ kluboknak, egy
egész napos rendezvény ese-
tén tehát a szervezõknek 5-
6000 eurót kell kiadniuk
csak a csarnok bérlésére,
holott az ilyen versenyek se-
gítségével közismertebbé
válhat Várad, hangzott el.

Balogh Aletta

Szükség lenne egy országos mûemléképület-felújítási
programra, mondta CSEKE ATTILA RMDSZ-es
szenátor múlt heti sajtótájékoztatóján. A Bihar
megyei törvényhozó ennek érdekében beadvánnyal
fordult Eduard Hellvig régiófejlesztési és turisztikai
miniszterhez.

Barcui Barnát, Vedres-
ábrány polgármesterét a
monospetri falunapok alkal-
mából kérdeztük arról, van-e
már alpolgármestere a köz-
ségnek. Elmondta, hogy
még nincs, nem került még
a helyi tanács napirendjére a
téma, de az egyezkedések
folynak helyi és megyei szin-
ten egyaránt. Ha megtalálják
a megfelelõ személyt, akkor
napirendre tûzik a megvá-
lasztását, ha nem, az sem je-
lent gondot, hiszen a köz-
ségben ez nem újság: már
három egymást követõ man-
dátumban alpolgármester

nélkül boldogultak. A felada-
tokat a polgármester és a hi-

vatal dolgozói veszik át, ami
eddig sem jelentett és ezután
sem fog hátrányt jelenteni a
község lakosai számára –
szögezte le Barcui Barna.

Az elmúlt mandátumban
szóba került az is, hogy a
polgármesteri hivatalt átköl-
töztetik Monospetribe. Ez
elé a hatóságok mindenféle
akadályokat gördítettek, de a
legutóbbi bírósági határozat
kedvezõ volt, így el lehetne
kezdeni a procedúrát. Most
viszont a „politikai csillagál-
lás” nem kedvezõ ehhez.
Nem tettek azonban le az el-
határozásukról, csak a ked-

vezõ alkalomra várnak. Ad-
dig megpróbálják áthidaló
megoldásokkal könnyíteni a
monospetriek ügyintézését.

Az elöljáró beszámolt ar-
ról is, hogy van mit felmutat-
ni, mivel épül a központi
park, és kiöntötték az idõs-
otthon alapjait. Európai uni-
ós pályázat alapján elkezdték
az utak alapozását az aszfal-
tozáshoz több mint 15 km
hosszúságban. Bõvítik az
ivóvízhálózatot az egész köz-
ségben, továbbá elkészült az
apátkeresztúri új kultúrház
és a monospetri irodaház.

szefi

Ábrányban nem hiányzik az alpolgármester
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– Mikortól gyökerezik
Önben a papi hivatás gon-
dolata?

– Emlékeim és élményeim
szerint a kora gyermekkorra
vezethetõ vissza. Felmenõim
mélyen vallásos katolikusok
voltak, engem is ilyen szel-
lemben neveltek. Örömmel
mentünk a templomba, ami
pedig fél óra járásra volt, de
nem esett nehezünkre. Már
négyéves koromban jelent-
keztem ministrálásra, de a
nagyobb társaim elhesseget-
tek mondván, hogy túl fiatal
vagyok. Nem adtam fel, és
ötéves koromtól rendszere-
sen ministráltam. Folyama-
tosan érlelõdött, erõsödött
bennem az elhatározás,
hogy pap legyek. Voltak más
kósza elképzeléseim is – ré-
gész, történelemtanár –, de
ezek nem ragadtak meg iga-
zán. Tizenegyedik osztályos
lehettem, amikor már bizto-
san tudtam, hogy a papi hi-
vatás lesz az életutam. Úgy
gondolom, pusztán engedel-

meskedtem a bennem meg-
fogalmazódott isteni sugal-
latnak. Ez az út volt szá-
momra kijelölve, melyet kö-
szönettel elfogadtam.

– A katolikus papság vi-
lági lemondásokkal jár.
Nem visszatartó erõ ez?

– Aki ezt a hivatást választ-
ja, ismernie kell a katolikus

egyház törvényeit. A cölibá-
tust minden felszentelt kato-
likus pap önként vállalja.
Igaz, hogy elveszítjük a szû-
kebb családalapítás lehetõsé-
gét, de helyette Istentõl egy
nagyobb családot kapunk, a
reánk bízott katolikus közös-
séget, melynek lelki irányítá-
sa és vallásos nevelése a fel-
adatunk. Ezt pedig csak el-
kötelezettséggel lehet tenni.

– Majd egy évtizede szol-
gálja Monospetri katolikus
közösségét. Információim
szerint szeretik és tisztelik
Önt, és Ön is megszerette
az ottani szolgálatot. Ho-
gyan összegezné eddigi te-
vékenységét?

– A várad-olaszi pasztorális
év alatt sokat tanultam, meg-
tapasztaltam a papi életet a
maga valóságában, szépsé-
gével és buktatóival. Volt
azonban mellettem egy ta-
pasztalt pap, Kiss Albert plé-

bános, aki már mindent tu-
dott. Monospetriben nekem
kellett önálló döntéseket
hoznom. Sok dolgot meg
tudtunk valósítani az egyházi
alkalmazottak, az egyházta-
nács és a hívek segítségével.
Megszerettem a helyet, ott-
hon éreztem magamat. Fel-
újítottuk a plébániát, a ká-
polnát, rendeztük az ingat-
lanügyeket, testvéregyházi
kapcsolatot létesítettünk, az
önkormányzattal közösen a
templomkertben világhábo-
rús emlékmûvet állítottunk.
Úgy éreztem, erõsödött a
katolikus közösség. Igyekez-
tem jó kapcsolatot kiépíteni
a testvéregyházakkal is.

– Szeptember elsejétõl
sok katolikus pap fog új he-
lyen szolgálni, Ön is. Mi le-
het az áthelyezések logiká-
ja? Milyen érzésekkel távo-
zik?

– Úgy tudom, ezek a dön-
tések nem a logikára, ha-
nem a szokásra alapozód-
nak. Az egyházmegye fõ-
pásztora rendelkezik azzal a
joggal, hogy idõnként áthe-
lyezzen saját belátása sze-
rint. Valószínûleg van ennek
értelme, és így van jól… Sok
barátot, ismerõst szereztem,
kissé fájó és nehéz a búcsú,
de el kell fogadnom a dön-
tést, és hozzálátni a munká-
hoz új közösségemben, Ér-
semjénben. Köszönetet
mondok a monospetrieknek
mindenért, ezután is imád-
kozni fogok értük, és mindig
szeretettel fogadom õket új
helyemen, s ha idõm engedi,
meglátogatom õket.

Szõke Ferenc

Nagy János Csaba Érsemjénbe
költözik

Nagyszalonta szomszédságában, Tenkegörbeden
született egyszerû munkáscsalád egyetlen
gyermekeként. Nyolcadik osztályig szülõfalujában
tanult, a középiskolát az éppen akkor (1991-ben)
induló nagyváradi Szent László gimnáziumban
végezte el. Még abban az évben felvették
a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi
Fõiskolára. A negyedik év elméleti képzése után
következõ gyakorlati – pasztorális – évet a várad-
olaszi plébánián töltötte. Ezt újabb két év elméleti
oktatás követte. Ötödév után diakónussá, majd egy
év múlva, 2002-ben pappá szentelték. Elsõ
szentmiséjét szülõfalujában, Görbeden
a Nagyboldogasszony-templomban mutatta be.
Káplánként egy évig ismét a nagyvárad-olaszi
plébánián szolgált, majd 2003. szeptember 1-jén
kezdte el önálló papi szolgálatát Monosptriben.

Monospetri katolikus temploma

„Köszönettel elfogadtam
a számomra kijelölt utat”
Beszélgetés Ft. Nagy János Csabával, Monospetri búcsúzó plébánosával
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– Cseke Attila minisztersé-
ge idején iktatták törvénybe a
közkórházak decentralizálá-
sát, amelynek értelmében az
önkormányzati tulajdonba
adott, illetve az állami (egész-
ségügyi minisztériumi) fenn-
hatóság alatt maradt kórhá-
zakban létrejött az igazgatóta-
nácsi struktúra. Az elnevezés
nem fedi a valóságot, mert
szerepét tekintve helyesebb
lenne felügyelõtanácsnak ne-
vezni, bár ez a jogköre sem
teljes. Feladatköre általános: a
kórház fejlesztési stratégiájá-
val, költségvetésével, személy-
zeti problémákkal foglalkozik,
értékel, megszervezi a ver-
senyvizsgát a menedzseri
posztra, kezdeményezheti a
menedzser, a gazdasági és az
orvos igazgató felmentését. A
menedzsert mi választjuk ki,
viszont a polgármesterrel köt
szerzõdést, ezt az iratot mi
nem is láttuk.

– Ön a nagyváradi városi
kórház és a megyei sürgõssé-
gi kórház igazgatótanácsá-
nak tagja. Ki kaphat helyet
a testületekben?

– A minisztérium, a polgár-
mester és az önkormányzattal
partnerségben álló orvosi
egyetem jelölt egy-egy sze-
mélyt, a helyi tanács pedig
kettõt. Tanácskozási joggal
részt vehet az üléseken a kór-
házbeli szakmai szervezetek,
illetve a szakszervezet képvi-
selõje, de a betegek érdek-
képviseletét senki sem látja el.
Ez a majdnem felügyelõ testü-
let konkrét betegjogi képvise-
leti szerepet nem hivatott el-
látni, bár ezt is elõírhatta vol-

na a törvény. A kórház opera-
tív vezetõsége, a menedzser
nem tagja az igazgatótanács-
nak, ám összehívhatja annak
ülését. Ez is a törvény egyik
furcsasága. A testület elnökét
a tagok 6 hónapra választják
meg maguk közül, a megyei
kórházban nemrég engem új-
raválasztottak. Általában ha-
vonta ülésezik a grémium, ne-
gyed- és félévente, illetve
évente kötelezõen napirendre
kell venni a büdzsé végrehaj-
tását, a struktúraváltásról szó-
ló döntés is a testület hatáskö-
re. Az elmúlt két év alatt pél-
dául mind a megyei, mind a
városi kórház szerkezete át-
alakult: összevontak korábban
önálló intézményeket, átköl-
töztettek osztályokat. Most
igazítják a szükségletekhez a
struktúrát.

– Az igazgatótanácsi dön-
tések miben érintik konkré-
tan a betegellátást?

– A testület dolga a betegút
szervezése, az ellátás biztosí-
tása a pillanatnyilag érvényes
jogszabályok szerint. Ezek vi-
szont nem elégítenek ki min-
den szükségletet. Ilyenkor
meg kell szervezni, hogy a be-
teg máshol megkapja a szük-
séges ellátást. És azon dolgo-
zunk, hogy a mostaninál szé-
lesebb ellátást adhassanak a
kórházak. Például a debreceni
kórházzal együttmûködve el-
értük, hogy a megyei kórház-
ban is alkalmazzák a trombo-
lízis kezelést agyi infarktuso-
soknál, ilyet sem Kolozsvá-
ron, sem Temesváron nem
végeznek. Feladatunk a már
megnyert Viva Anima kardio-

lógiai programot mûködtetni.
Stratégiai hozzájárulás volt az
is, hogy pár hónapja javasol-
tuk az épülõ onkológiai köz-
pont terveinek megváltoztatá-
sát annak érdekében, hogy
ne csak helyi, hanem regioná-
lis jelentõségû legyen. Keres-
sük az õssejtterápia megho-
nosításának módját is, ugyan-
csak a debreceni klinikával
együttmûködve.

– Az önkormányzat ho-
gyan kap betekintést a kór-
ház ügyeibe?

– A tulajdonos önkormány-
zatot a vezetõtanács elõtt csak
a polgármester képviseli, több
kapcsolat kellene hogy legyen
a testület és a helyi tanács kö-
zött, amely így túl kevés tájé-
koztatást kap az aktuális nép-
egészségügyi kérdésekrõl. A
helyi képviselõ-testület által
delegált igazgatótanácsi tagok
törvényileg nem kötelesek
rendszeresen beszámolni, de
eddig érdeklõdést sem tapasz-
taltam ez iránt a tanácsosok
részérõl.

– Az egészségügyi intéz-
mény szakellátó színvonalá-
ba milyen beleszólásuk van?

– Stratégiai szempontok
szerint, általános döntéseket
hozunk, de a versenyvizsgák

megszervezésével, az embe-
rek beosztásával nem foglal-
kozunk. Ez az operatív veze-
tõség dolga. A szakemberhiá-
nyon nem tudunk változtatni,
még mindig be vannak fa-
gyasztva a posztok. Emiatt a
drága, korszerû berendezések
kezeléséhez sincs elég ember.
Például a megyei kórházban
van egy régi és egy ultramo-
dern CT, de egy gép kapaci-
tását sem tudjuk kihasználni a
meglévõ személyzettel. A vá-
rosi kórház mellett épülõ on-
kológia felszereltsége a debre-
ceniével lesz egyenrangú, de
a személyzete tizedannyi. A
hatékonyságot így nem lehet
elérni. Erre nem gondolnak a
döntéshozók! A parlament
szakbizottsága is elmaraszta-
landó emiatt, hiszen az ember
érdekeinek képviselõje nem a
miniszter, hanem a választott
törvényhozó.

– Jár-e juttatás az igazga-
tótanácsi munkáért?

– A törvény szerint a kór-
ház költségvetésébõl kaphat
illetményt a tag, de mi a
váradi testületekben úgy dön-
töttünk, hogy amúgy is alulfi-
nanszírozott az ágazat, ezért
nem veszünk el pénzt.

Máté Zsófia

Az önkormányzati kézbe átadott kórházak
felügyeletét az úgynevezett igazgatótanácsokra
bízta a decentralizálásról szóló törvény. A testület
szerepérõl kérdeztük DR. FÖLDES BÉLA fõorvost,
aki a kezdetektõl tagja volt az ilyen váradi
grémiumoknak.

Mi is a kórházi igazgatótanács?
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A Megyei Sürgõsségi Klinika nõ-
gyógyászati és újszülöttosztályának át-
alakításáról, renoválásáról tájékoztatta a
sajtót a minap Gheorghe Carp, a váradi
egészségügyi intézmény menedzsere,
Lucia Daina orvos-igazgató és Florin
Rob ápolási igazgató. A kivitelezõ
Selina cég munkásai a múlt héten már
át is vették a terepet: az épület elsõ és
második emeletét. Carp doktor szerint
a közel húszéves épület megérett a kor-

szerûsítésre. Belülrõl átépítik a kórter-
meket, hogy mindegyikhez tartozzék
mosdó, kicserélik a nyílászárókat, az
elektromos hálózatot, szigetelik a pado-
zatot, felújítják a vakolatot, a berende-
zéseket, és kívülrõl is hõszigetelõ burko-
latot kap az említett két szint. A megkö-
zelítõleg 7 millió lej értékû munkálatok-
ra egy éve van a kivitelezõnek, de a kór-
házmenedzser szerint hatékony beosz-
tással hamarabb is elkészülhetnek vele.

A költségekbõl több mint ötmillió lejt az
egészségügyi minisztérium fizet, a töb-
bit a városi önkormányzat, amely a kór-
ház fenntartója.

Felújítják a nõgyógyászatot

Nyáron sajnos több aller-
giával is szembesülhetünk,
amit kiválthat a pollen, a
por, a kullancs, a szúnyog
csípése, a napsütés, de je-
lentkezhet ételallergia is el-
sõsorban apró magvas gyü-
mölcsök, tejszín, tojás fo-
gyasztása esetén, ilyenkor
gyakori lehet a hasmenés is,
mondta el lapunknak Szat-
mári Csilla asszisztensnõ,
akitõl azt is megtudtuk, hogy
miként lehet védekezni az al-
lergiás panaszok ellen.

„Az ételallergia elkerülése
érdekében ne fogyasszanak
például majonézes ételeket,

romlandó élelmiszereket,
ezenkívül nagyon fontos a
gyakori kézmosás. Ilyenkor
nyáron, amikor mindent
könnyen beterít a por, még
fontosabb odafigyelni a kéz-
mosásra, amivel a kórokozók
egy részét el tudjuk távolíta-
ni. A szúnyogok, kullancsok
ellen védekezhetünk a
gyógyszertárakban kapható
különféle készítményekkel,
vannak krémek, spray-k. Lé-
tezik olyan karkötõ is, amely
szintén elriasztja a vérszívó-
kat. Erõs citrom illatúak, el-
sõsorban a kicsi gyerekek vé-
delmére szokták alkalmazni a
szülõk, a baba csuklójára, bo-
kájára tehetjük. Hasznos le-
het még a védekezésben a B-
vitamin-kúra, ugyanis ez a vi-
tamin a bõrön keresztül pá-
rolog, az illatát viszont nem
szeretik ezek a rovarok, ezért

elkerülik az embert. Egyéb-
ként ez a legolcsóbb védeke-
zési forma.”

A napallergia tüneteinek
jelentkezését megelõzendõ
magas faktorszámú napvédõ
krémet kell használni, illetve
napozás után érdemes bõr-
nyugtató krémmel bekenni a
bõrünket, amellyel szintén
csökkenthetõk az allergiás
panaszok, tudtuk meg Szat-
mári Csillától.

„A legfontosabb, hogy
rendszeres használattal, oda-
figyeléssel megelõzhetjük az
allergiás panaszokat, de ha
mégis azt tapasztaljuk, hogy
az allergia elhatalmasodik
rajtunk, vagy netalán észre-
vesszük, hogy kullancs fúró-
dott a bõrünkbe, haladékta-
lanul forduljunk orvoshoz” –
tanácsolja a szakértõ.

Balázs Anita

Nyári allergiák és ellenszerek
Könnyezõ szem, tüsszögés, viszketõ bõr, kiütések,
légszomj, hasmenés – bármelyik lehet az allergia
tünete. A nyálkahártyák (orr, szem, torok, hörgõk,
belek) begyulladnak, a bõr kipirosodik, megduzzad,
hólyagok vagy kiütések jelennek meg rajta.
Világszerte több millió ember szenved valamilyen
allergiától. A legjobb megelõzés és egyben terápia
az érzékenységet kiváltó anyagok kerülése.
Ez azonban nem mindig lehetséges.
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Elõbb a mûút, majd a ka-
vics fogy el alólunk, faluszé-
len diceg-döcög a porszínez-
te járgány. Zih István Sándor
érkörtvélyesi gazda hirtelen
fékez, a kocsitetõre rakódott
pihekönnyû szemcsék felhõ-
ként gomolyognak tova.

A kocsma a szélesre ter-
peszkedõ utca közepén in-
cselkedik az arra járókkal:
vagy betérsz, vagy megkerü-
löd; észrevétlen elosonni
nem lehet elõle. Nagy a kí-
sértés, de a pokoli hõség mi-
att kevés az arra járó, mind-
össze három örökös kun-
csaft elõtt van pohár. Ven-
déglátónk ölnyi, ásványvízzel
teli palackot vásárol, a diny-
nyecsõszöknek viszi, mert a
kútvíz nem állna el, hamar
megposhadna ebben a me-
legben. Többször dolgozta-
tott napszámosokkal, idõsza-
kos munkásokkal; mint
mondja, nála elsõdleges
szempont, hogy munkaidõ-
ben nincs italozás. Manap-
ság 30 lej a napszám, ami
mellé reggel kávé, napköz-
ben üdítõ és ásványvíz dukál,
valamint egy ebéd. Munka
végeztével aztán lehet poha-
razgatni.

Ahogy elhagyjuk az utolsó
házat is, a látvány hozza a
beszédtémát. Jobb és bal ol-
dalon a napraforgótábla
kényszermosollyal fordul az
izzó korongú hasonmás felé.
A kukoricaföldek rozsdás-
perzselt világvége-hangulatot
sejtetnek. Elviselhetetlen kat-
lan a táj, a hõség beszorul a
dûlõutakra, izzadó testünkön
csordogál a porlé. Jöttünkre
kábult madár röppen a nap-
korongnak, a rejtekül szolgá-
ló bozót alól szúnyograj riad,
kiszáradt testük vérre vágyik.

A tavaszi esõzések idején
keletkezett mély kerékvágá-

sokat elsimította a por. Ez
már egy új világ, itt nem dö-
cög az autó, nem nyikorog a
rugózat alattunk, siklunk az
aranyszínû tájban. Ránk kö-
szön az érmelléki homokvi-
lág. A talajt ide-oda viszi a
szél, ha ma földbe rejtesz va-
lamit, lehet, már holnap tíz
méterekkel odább, vagy so-
hasem találod meg. Egyedü-
li mentsvárat a homok édes
gyermeke, az akác jelent,
amely nemcsak megköti a
talajt, de elsõrendû méhlege-
lõ is. Nem csoda hát, ha száz
kilométerekrõl felmálházva

érkeznek ide a bogarász em-
berek.

A búzatarlókon átfú a
szél, ez már a nyár vénülésé-
nek elõjele, de az is lehet,
csak a képzelet, a hûs utáni
vágyakozás játszadozik az ér-
zékekkel, és továbbra is déli-
bábidézõ, mozdulatlan hõ-
ben libeg a táj.

Inkább lehetne 
Dinnyefalva

Érkörtvélyes Bihar megye
legészakibb települése, mind-

össze öt kilométerre a ma-
gyar határtól. Közigazgatási-
lag tartozott már a magyaror-
szági Szabolcshoz, de volt,
hogy Szatmárnémetibõl vagy
Zilahról mondták meg a he-
lyieknek a tutit. A lakosság ja-
va része magyar nemzetisé-
gû, így a forradalmi változá-
sokat követõen mindig sike-
rült magyar polgármestert ál-
lítani a község élére. A tele-
pülés nevét valószínûleg a ha-
tárában egykoron fellelhetõ
számtalan vadkörtérõl kapta.
Ha manapság kellene nevet
választania, sokkal inkább a
Dinnyefalva megnevezés ille-
ne rá, hisz a térség legízlete-
sebb dinnyéje itt terem.

A faluban lassan-lassan,
nemzedékeken át alakult ki a
dinnyetermesztés hagyomá-
nya. Ahogyan Magyarorszá-
gon a Heves megyei Csány,
úgy a Partiumban Érkörtvé-
lyes nevezhetõ a legismer-
tebb dinnyés településnek.
Ásatások során nyert bizo-
nyítást, hogy ezt az értékes
gyümölcsöt már a honfogla-
lás korában is ismerték õse-
ink. 

A tökfélék családjába tar-
tozó „házi kedvencnek” vi-
lágszerte ötszáz fajtája is-
mert. Eleinte fõúri kertek és
kolostorok kedvelt növénye
volt, de késõbb piaci megje-
lenése okán szabadföldön
termesztették. Nemcsak íze,
de vitamingazdagsága miatt
is jelentõs értékû csemege.
Kilencven-kilencvenöt száza-
lékos víztartalma miatt kiváló
a vesemûködés fokozására,
gazdag A-, B1-, B2-, B5-,
B6- és C-vitaminban, emel-
lett tartalmaz jelentõs meny-
nyiségû káliumot, kalciumot,
magnéziumot, fosz-
fort, cinket, vasat és
szelént. Nem hallgat-

Dinnyevilág homokországban

Zih István Sándor dinnyetermesztõ dinasztia sarja
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ható el likopintartal-
ma sem, ami dagana-
tos megbetegedések

megelõzésére szolgál. A né-
pi gyógyászatban a szárított
dinnyemagból készített fõ-
zettel a vesebajt és a cukor-
bajt kúrálták.

A görögdinnyét legjobb
hûtve fogyasztani, emellett
azt is érdemes tudni, hogy a
dinnyehéj lehámozva befõtt-
nek kiváló, ahogyan az apró,
be nem érett gyümölcs téli sa-
vanyúságként keresett. Ha
olyan dinnyét fogunk ki,
amelyik nem túl édes, akkor
sincs semmi veszve, paradi-
csommal, uborkával, olívaolaj
hozzáadásával, fûszerekkel és
joghurttal ízesítve saláta ké-
szíthetõ belõle. Szegényes
idõkben fõételként is szolgált
– emlékszem, nagymamám
mindig kenyeret evett hozzá,
akkor is, amikor már nem
kényszerûségbõl tette.

Fele fekete, fele sárga

Egy kis dombtetõre
érünk; kiszabadulva a kuko-
ricások hõszorításából, a kö-
zeli erdõ libbent némi hûst.
Elõttünk hosszan nyúló diny-
nyeföld zöldell. Az éber ku-
tyus veszett ugatásba kezd,
bizonyítandó a gazda elõtt,
hogy õ aztán jól teszi a dol-
gát. Gazdája a nádkunyhó

hûsébõl hunyorít az érkezõ-
re, felbecsüli a köztünk lévõ
távolságot, és csak az utolsó
tíz méteren lép ki a napra.

A kenyere javát már
megette Csák Ferenc, a
csõszkunyhó teljes jogú bir-
tokosa, maga is tudja, hogy
a nagy meleg nem tesz jót
sem a magas vérnyomásá-
nak, sem pedig a mellkasá-
ban vacakoló ketyegõnek.
Akkurátusan kezet ráz ve-
lünk, majd „helyzetjelentést”
ad az éjszaka történtekrõl.

Bár itt-ott csaholtak a ku-
tyák, de tolvajt nem észlelt,
csak a vadak próbálkoztak
ismét a betöréssel. Manap-
ság kénytelenek bekeríteni a
dinnyést, mert éjszakánként
a vadnyulak harminc-negy-
ven dinnyét is megrágnak.
Zih Istvánnak a pamacsfar-
kúakkal idõrõl idõre akad
perlekedni valója, az állatok
a legjobb „dinnyebevizsgá-
lók”, mindig a legszebb és a
legérettebb gyümölcsöt kós-
tolgatják.

Vendéglátómnak bár van
saját földje, mégis több ter-
melõvel összefogva bérelt
parcellán kertészkedik. En-
nek több oka is van, elsõsor-
ban nem mindegy, milyen
növény után vetik a dinnyét,
de önmaga után sem vethe-
tõ, csak négy év elteltével.
Nem mellékes az õrzésre for-
dított költségek lefaragása
sem: együtt fizetik a csõszö-
ket. A közös parcella négy
sarkán egy-egy csõszkunyhó
áll, azon belül mindenki a sa-
ját területét mûveli.

Érkörtvélyes sajátossága,
hogy a földek fele zsíros fe-
kete, a többi homok. Sok ci-
vódást okozott ez a földvisz-
szaigénylések során, hiszen
mindenki fekete földbõl sze-
rette volna visszakapni az õsi
jusst. A jóféle termõföld érté-
ke tízezer lej hektáronként,
míg homokiból ennyi pén-
zért már öt-hat hektárt is ad-
nak. Ez az arány a termés-
ben is megmutatkozik: ötször
több gabonát teremnek a jó
parcellák. Ennek ellenére
mégis a homoknak köszön-
heti hírnevét Érkörtvélyes.
Zih szerint ez a különleges
összetételû talaj az éghajlattal
való szerencsés párosításnak
köszönhetõen adja az ízében
kiváló gyümölcsöt. Elég ki-
mondani a piacon, hogy
körtvélyesi dinnye, és máris
túlad a portékán az árus. A
helyiek közül van, aki fekete
földön termeszti a dinnyét,
de az a homok adta elõnyök-
kel nem versenyezhet. Az íze
sem az igazi, de mivel a ho-
mok hamarabb átmelegszik,
így akár két héttel elõbb szü-
retelhetõk az elsõ gyümöl-
csök, ami meghatározó a be-
vétel szempontjából, hiszen
szezonkezdetkor még maga-
sak az árak.

A faluban az egyházi ün-
nepek mellett a legjelentõ-
sebb közösségi együttlétet az
évenkénti dinnyefesztiválok
adják. Ilyenkor a kedvenc

A csõszkunyhóban Csák Ferenc ügyel

Apa és fia Nyúl rágta kobakos
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gyümölcs áll az események
középpontjában. Dinnye-
evõ-versenyeket tartanak,
volt már, hogy egy perc alatt
három kilót is megevett be-
lõle a gyõztes. A gazdák íz és
méret szerint vetekednek
portékáikkal, Zih István az
egyik ilyen versenyen egy
24,8 kg-os görögdinnyével
vitte el a pálmát.

Több lábon,
biztonságban

A dinnyeföldrõl visszaérve
már kellemesebb, hûs kör-
nyezetben, a családi házban
beszéljük meg a látottakat

Zih Istvánnal és feleségével,
Erikával. A Zih család diny-
nyetermesztõ dinasztia, õk
maguk tizenöt éve vágtak
bele a gazdálkodásba, miu-
tán a férj megunta, hogy ke-
reskedelmi dolgozóként a
semminél alig többért foglal-
koztatták. Ma már 1,5 hek-
táron termesztenek görög-
dinnyét, emellett ház körüli
kertjükben sárgadinnyét.

Lelkemre köti, hogy írjam
meg, õk még mindig hagyo-
mányos módszerekkel, vegy-
szermentesen dolgoznak,
ami szintén hozzájárul ahhoz,
hogy ízletes a portékájuk. Ül-
tetéskor természetes trágyát
használnak, nem fújtatják
táppal, vegyszerrel sem erõl-
tetik a korai érést, mégis júli-
us elején már szüretelnek.

A régiek szerint Szent Lõ-
rinc napjáig fogyasztható a
dinnye, azon túl már „lõrin-
cesedik”, ízét veszti. Manap-
ság már olyan fajták is meg-
jelentek, amelyek fogyaszt-
hatósága szeptember 10-e
utánra is kitolható, emellett
jól eláll búzába vagy rozsba
rejtve is. Szedésre nem min-
dig a legnagyobb méretû ter-
més a legalkalmasabb, akkor
érett, amikor sokáig áll rajta
reggelente a harmat, csíkjai
kifehéredtek, és koppintásra
olyan hangot ad, mint a csiz-

ma szára vagy mint a félig
teli boroshordó.

Tavaly Zihék 35 tonnát
takarítottak be egy hektár-
ról, de volt, hogy ennek a
dupláját is meghaladta a ter-
mésátlag. A dinnye javát vi-
szonteladók vásárolják fel,
akárcsak a fóliasátorban ter-
melt paradicsomot. Emellett
támrendszeres uborkájuk is
van, egy magyarországi cég
viszi el tõlük a termést. A
családfõ a több lábon való
gazdálkodást tartja elõnyös-
nek, így biztosított a család
megélhetése. Idõközben föl-
det is vásároltak, jelenleg tíz
hektár a saját tulajdon, ami-
nek egynegyedén kertész-
kednek, a többin gabonát
termesztenek.

Konkurenciális gondot je-
lent a külföldrõl behozott,
kétes eredetû és minõségû
dinnye. Ezek többsége hete-
ken keresztül tárolt, fony-
nyadt, poshadt ízû termés,
amit a nagyáruházak elõsze-
retettel forgalmaznak, majd
az eladhatatlan terméket le-
árazzák, amire a viszontela-
dó kiskereskedõk csapnak
le. Lenyomott áraikkal gyak-
ran kísértésbe ejtik a vásárló-
kat. Szerencsére újabban
már kialakulóban van egy ér-
tékes fogyasztói kultúra,
amely kezd hajlani a minõsé-
gi áru felé. Ez garantálja a

körtvélyesi dinnyetermesztés
hosszú távú fennmaradását –
bizakodik Zih István

Epilógus

A Szatmárnémeti–Nagy-
várad útvonal mentén fek-
szik Érkörvélyes. A falu hatá-
rához közeledve egymást
érik a dinnyeárusok. Van,
aki szekérrõl kínálja a porté-
káját, míg az igényesebbje
nádfedeles kirakodóhelyet
épített magának. Zih István-
nal és tizenhárom éves fiá-
val, Attilával megtekintjük a
standot is. Csábító küllemû
portékák késztetik megállás-
ra az autósokat. Itt még léke-
lik a dinnyét, a vásárló hara-
pásnyi próbaízlelést tehet.
Ez a szokás Magyarországon
ismeretlen.

A sok beszéd után kóstoló-
ra kerül sor, Attila nagyokat
fal a gyümölcsbõl. Az úttest
túloldaláról félpucér cigány-
fiú hunyorítva sandít felénk.
Nem úgy néz ki, mint aki au-
tóstopra vár. A gazda észre-
veszi, serceg a kés, amint ka-
nyarít egyet. Nem int, nem
füttyent, hanem átviszi a túl-
oldalon lévõnek. Így ez már
nem alamizsna, nem szána-
lom. Megvendégelés.

D. Mészáros ElekCigánygyerek vendégségben

A támrendszeres uborkatermesztéssel exportra dolgoznak

Több lábon kell állni a mezõgaz-
daságban is

A körtvélyesi dinnye messze föl-
dön híres a zamatáról
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A magyar–ugor összehasonlító
nyelvészet hûséges sámánja (2.)
Munkácsi Bernát nyelvész, orientalista, néprajztudós

A fiatal tudósnak két keleti
expedíciója között volt ideje,
energiája az akkor tetõzõ
török–ugor származásvitába is
döntõ módon beleavatkozni.
Második, az Urálon túli kutatóútja
minden addigi próbálkozást
felülmúlt. Hazatérve nem gyõzte
az általa összegyûjtött hatalmas
anyag közlését.

A csángó nyelvjárásokról szóló mun-
kájával elnyerte a Magyar Tudományos
Akadémia Sámuel-díját. Miután 1882-
ben elnyerte a tanári és bölcseletdoktori
oklevelet, származása miatt nem kapott
tanári állást, ekkor szaktudományán kí-
vül a régi s a késõbbi zsidó irodalommal
is foglalkozott. Nevelõ lett, de ezt az ál-
lást nem tudta megszokni. Az emlékeze-
tes „ugor–török háború”, Budenz és
Vámbéri vitája akkortájt lobogott a leg-
hevesebben, nyelvünk ugor vagy török
eredetûségének kérdése a közvélemény-
be is átcsapott. Munkácsinak megvolt a
széleskörû tudása, felkészültsége és igaz-
ságában való rendületlen hite, hogy a
döntõ küzdelemben részt vegyen, és
hogy tudása éles pengéjével dûlõre vigye
a hosszú évek óta dúló harcot. „Nem tu-
dom – mondta egyik õszinte percében
Vámbéri –, hogy bosszankodjak-é,
avagy dicsekedjek vele, hogy íme, saját
tanítványom mérte rám a legérzéke-
nyebb csapást.”

Udmurtok és csuvasok között

Mint feljegyzéseibõl kitûnik, 1885.
április elején indult el elsõ keleti útjára a
votjákok (udmurtok) földjére. A Káma
folyó vidékén sok nélkülözéssel s nyo-
morral egybekötött utazását gazdag
eredmény kísérte. A szimbirszki csuva-
sok közt forgolódva Kazanyban egy, az
ottani tanítóképzõben tanuló udmurt di-
ák, Nyikolaj Ivanovics Ivanov lett a

nyelvmestere. Egy hónap felkészülés
után indultak nyelvjárásgyûjtõ körútjuk-
ra, mely három hónapig tartott. Hazaút-
ja során megállt a szimbirszki tanítókép-
zõben, és a csuvas diákoktól is nyelvi
anyagot gyûjtött. 1887-ben publikálta
udmurt szövegeit és egy csuvas tárgyú
tanulmányt, illetve összeállította szótárá-
nak anyagát. Ennek közlésére már csak
a vogulokhoz tett útja után került sor.

Bár utazásaik más-más irányba terel-
ték õket, a hûséges barát, Kúnos Ignác
továbbra is nyomon követte Munkácsi
Bernát expedícióit: „Az az átható tekin-
tetû, fénylõ szemû, cingár ifjú, aki a Ki-
rály-hágó bércei közelébõl a Kõrösi
Csomák és Regulyak fanatikus lelkese-
dését hozta magával, erõs nemzeti ér-
zéstõl áthevített lélekkel és kellõ tudósi
felkészültséggel indult élete fõcélját meg-
valósító útjára, a magyar nyelv õsiségé-
nek és a még ismeretlen ugor népha-
gyományoknak fáradságos felkutatásá-
ra. Hisz álmodozó volt õ is, akár a hon-
keresõ Csoma, akár a nyelvkutató Re-
guly, de Munkácsi álomlátásai józan és
leszûrõdött igazságokban gyökereztek.”

Ezeréves múltakat varázsolt elõ

1888 tavaszán indult Pápai Károllyal
vogul gyûjtõútjára. Egy évig a vogulok
(manysik) között járt Nyugat-Szibériá-
ban. A manysikhoz érve útjaik Pápaival
elváltak. 1888 májusa és 1889 áprilisa
között bejárta a vogulok lakta területet,
megfejtette Reguly vogul szövegeit, és új
szövegeket gyûjtött. Ezután még másfél
hónapot töltött Kazanyban, ahol anya-
gát rendezte. Gyûjtésének anyagát négy
kötetben, 1600 oldalon publikálta. A
Nyelvtudományi Közleményekben hat
vogul nyelvjárás nyelvtani vázlatát tette
közzé.

Munkácsi szibériai útja döntõ jelentõ-
ségûvé lett a magyar nyelvkutatás törté-
netében. Eddigelé csak szórványosan ál-

lottak többé-kevésbé pontatlan feljegy-
zések az összehasonlító nyelvészet ren-
delkezésére. Az õ nyelvi anyaga nem-
csak rendkívüli bõségénél és változatos-
ságánál, hanem pogány hitéleti és õs-
mûveltségi tartalmánál fogva is messze
meghaladta az eddigi kutatásokat. Ezer-
éves múltakat varázsolt elõ a már-már
veszendõbe menõ vogul, votják népha-
gyományokból, és az ugor õseredet ho-
mályosságába világító sugarakat villózta-
tott. Tudósi megállapításai, nyelvrokon-
ságot bizonyító adalékai a tudomány
közkincseivé lettek ideahaza és külföl-
dön egyaránt.

Számos, még a XIX. században gyûj-
tött nyelvi-népköltészeti anyaga kiadása
a XX. századra maradt. Reguly Antal ki-
adatlan s nagyrészt megfejtetlen vogul
és osztják gyûjtésének helyszíni ellenõr-
zésére többen is vállalkoztak. Munkácsi
Bernát – Zsirai Miklós szavaival élve –
„szívós kísérletezés után megfejtette a
Reguly hagyatékában maradt rejtelmes
vogul szövegeket, megtalálta a »hét la-
kattal elzárt kincsek« már-már pótolha-
tatlanul elveszettnek hitt kulcsát”.
Reguly és Munkácsi gyûjtése a Vogul
népköltési gyûjtemény köteteiben je-
lent meg (1–4., 1892–1921). Munkácsi
nem tudta véghezvinni a hatalmas
anyag teljes kiadását, két pótkötet sajtó
alá rendezése 1952-ben, illetve 1963-
ban Kálmán Bélára maradt.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

Az Uráltól keletre élõ manysik (vogulok)
a magyarok legközelebbi nyelvrokonai
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Öltözzünk jól, színesen!
Mióta Ádámot és Évát számûzték
a paradicsomból, és az édeni
fügefalevél már nem biztosított
kellõ védelmet, az ember állatok
bõrébõl, szõrébõl, majd késõbb
növényi szálakból volt kénytelen
ruhadarabokat készíteni teste
épségének megóvása érdekében.

A ruházkodás történelme óriási fejlõ-
désen ment keresztül. Míg egykor elsõ-
sorban a védelem volt a fõ szerep, ki-
csit késõbb már a társadalmi és anyagi
különbségek hangsúlyozása vált fontos-
sá. Az egyiptomi nõk altestüket eltaka-
ró kendõt hordtak, és csak a felsõbb ré-
tegek kiváltsága lehetett a felsõtest elta-
karása. A férfiak viseletében a redõzés
sûrûsége mutatta a magasabb osztály-
hoz tartozást. Ez az úgynevezett sentit
volt az egyedüli ruházatuk, és mint a
nõk, felsõtestüket szabadon hagyták. A
görögök ruhája bõ, szellõs, derékban
övvel megfogott, ennek következtében
szépen redõzött textília volt. A ruhák
hosszát és redõzését, az öv használatát
számos módon kombinálták a társadal-
mi hovatartozástól függõen. Az ókori
rómaiak viselete nagyon hasonlított a
görögökére némi színbeli eltéréstõl el-
tekintve. Itt a színen kívül a díszítésbõl
lehetett a rangra következtetni.

Az idõ elõrehaladtával egyre jobban
foglalkoztatta az embereket a divat. A
rokokó idejében valóságos öltözködési
mánia tombolt. Ekkor jelent meg elõ-
ször a divatkövetés fogalma, ami szinte
kötelezõ érvénnyel bírt. Tehát a divatos
öltözék alapkövetelménnyé vált. Az
1700-as évekre a szabók gondolata
már az újdonságok kitalálása körül for-
gott az egyszerû varrás helyett. A roko-
kó vezette be az aszimmetrikus formá-
kat, kerülve a vízszintest, az egyenest és
a derékszöget. XV. Lajos idejében már
a több alsószoknyás krinolin hódított,
ami kellõ mértékben adott hangsúlyt a
nõi csípõnek. Ebben az idõben gyöke-
rezik a ma is kedvelt fûzõ, valamint a
kalapcsat, a vállkendõk, a finom csip-
kék, a legyezõ és egyéb kiegészítõk.

A divatos öltözködés most is nagyon
fontos szerepet játszik a nõk, de a fér-

fiak életében is. Anyagi lehetõségeitõl
függõen mindenki igyekszik divatosan
öltözködni. A legújabb divattrendek
leginkább a fiatalokat, azon belül is a ti-
nédzser lányokat foglalkoztatják. Ha di-
vatkérdésekrõl van szó, akkor õket ér-
demes kérdezni… Ezért a napokban
felkerestük Veres Viktória verseny-
táncost, aki szintén nagyon odafigyel a
megjelenésére, divatosan öltözik, így
mindig jól értesült a legújabb trendekrõl
is.

– Mennyire lényeges számodra a
divat, a divat követése?

– A divat számomra is fontos, de
persze van számos más olyan emberi
tulajdonság, ami ennél lényegesebb,
például a humor, a kedvesség, az intel-
ligencia. Ennek ellenére az elsõ dolog,
amit észreveszünk egy másik emberen,
az a ruhája, hogy mit visel. Ezért sze-
rintem érdemes odafigyelni a divatra és

a divatos megjelenésre a lányoknak és
a fiúknak egyaránt.

– Mi jellemzõ a 2012-es nyári di-
vatra?

– Talán a legfontosabb jellemzõk a
kiegészítõk, amelyek tükrözik az egyé-
niségünket. Például nagyon kedvelt
mostanában a széles lencséjû napszem-
üveg, ami szinte az egész arcot eltakar-
ja. Sokan hordanak széles karkötõket a
legkülönfélébb színekben. A színek kö-
zül egyébként idén a legdivatosabbak a
türkizkék, a fehér és a lilás árnyalatok.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is
trendi a magas sarkú cipõ, és a színes
teniszcipõk is egyre inkább tért hódíta-
nak.

– Mi az, amit az idén nem horda-
nak a lányok?

– Meglepõ módon a bokalánc most
háttérbe szorult, helyette inkább olyan
lapos talpú, pántos szandált vesznek fel
a fiatalok, amit bokán felül kell megköt-
ni, mint egy bokaláncot.

– Mi jellemzi az idei bikinitrendet?
– A francia fehérnemûhöz hasonló

vonalvezetésû fürdõruhák a legkereset-
tebbek, amelyek nem túl kihívóak, de
mégis vonzzák a tekintetet. Egyáltalán
nem divat például a tangabikini. A szí-
nek tekintetében szinte bármi megen-
gedett, ha bikinirõl van szó, a legkere-
settebbek az élénk színû darabok.

– Milyen ruhákat hordanak a fiúk?
– A fiúk ezen a nyáron a fehéret és

a pasztellszíneket részesítik elõnyben.
Nagy hangsúlyt fektetnek a lábbelijük-
re; aki megteheti, kizárólag márkás ci-
põt vesz fel.

– Mit gondolsz, a fiúknak hogy tet-
szik az idei nõi divat?

– Szerintem tetszik nekik, a fiúk kö-
rében nagy sikernek örvendenek azok
a ruhadarabok, amelyek nem kihívóak,
viszont sokat sejtetõek, és mint mindig,
most is érvényesül a kevesebb több el-
ve. Emellett azért divat ide vagy oda,
én úgy gondolom, mindenkinek szem
elõtt kell tartania, hogy neki mi áll jól,
hiszen hiába divatos egy-egy ruhada-
rab, ha rosszul mutat az illetõn, akkor
kár felvennie.

Balázs Anita
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A román labdarúgáson vé-
gigsöpört anyagi és morális
válság számos labdarúgóklu-
bot sodort a csõd szélére. A
pénzhiány, helyenként pedig
a felelõtlen pénzszórás miatt
több focicsapat volt kénytelen
visszamondani a részvételt a
másod- és a harmadosztály-
ban.

Megfogyatkoztak

A létszámcsökkenés Bihar
megyét is érzékenyen érintet-
te, hiszen harmadára fogyat-
kozott a harmadik ligában
szereplõ csapatok száma. Bár
az Érmihályfalvi Unirea és a
Belényesi Bihorul is megõriz-
te tagságát a 2011–2012-es
idény végén, egyik gárda sem
nevezett be az új idénybe, in-
kább visszatért a megyei baj-
nokságba. Szerencsére a baj-
nokcsapat, a Váradalpári Tri-

colorul azóta nevet váltott, és
Fugyivásárhelyi Sportklubbá
alakult gárdája megnyerte az
osztályozót, így egyedüliként
képviseli majd Bihar megyét a
harmadosztályban. A vásár-
helyiek szabadnaposak lesz-
nek az évad elsõ játéknapján
(augusztus 31-én), csupán a
második fordulóban lépnek
majd elõször pályára a Szat-
márnémeti Olimpia vendége-
ként.

A másodosztályú pontva-
dászat szeptember elsejére
tervezett nyitó fordulójában
két váradi gárda, a Bihar FC
és a Luceafãrul lesz érdekelt,
elõbbi idegenben, az élvonal-
ból kiesett Mioveni-i SK ott-
honában, utóbbi pedig hazai
pályán (Váradszentmárton-
ban), a Piteºti-i FC Argeº el-
len kezd majd. Egymás ellen a
hatodik fordulóban, október
6-án lép pályára a két piros-
kék együttes, az õszi találkozó

színhelye a nagyváradi Bodo-
la Gyula Stadion lesz.

A bihari csapatok számára
jó hír, hogy létszámhiány miatt
kevesebb csapat esik ki a két
bajnokságból, így könnyebb
dolguk lesz az új idényben.

Tanácstalanság uralkodik a
gyermek- és ifjúsági csapatok
háza táján is, ahol a Mircea
Sandu által irányított labdarú-
gó-szövetség illetékesei csak
egy hete tértek vissza szabad-
ságukról, ezért nem tudni,
hány csapat és milyen elosz-
tásban vesz majd részt az U
19 és U 17-es korosztályú
utánpótlás bajnokságban. Az
elsõ fordulót szeptember 2-
ára tervezték, de valószínû,
hogy legalább egy hetet még
halasztani fognak.

Újonc csapatok
a megyében

Ami a bihari foci illeti, a
megyei elsõ és másodosztály-
ban is voltak apróbb zökke-
nõk a bajnokság megkezdése
elõtt, de szerencsére sikerült

ezeket elhárítani, így legalább
a negyedik ligában tartani tud-
ták az elõre beharangozott
idénykezdetet. A csapatokat
illetõen is akadt számos válto-
zás, bedobta a törülközõt a
negyedik ligából kiesett Szé-
kelyhídi Törekvés és a Papfal-
vi Viitorul, valamint a Belé-
nyesújlaki Arsenal és a Nagy-
váradi NMD Zöld Sas együtte-
se, akadtak viszont új klubok,
amelyek feltûntek a megye fo-
citérképén. Utóbbiak közé
tartozik a Hegyközszentmik-
lósi Toldi FC, a Hegyközková-
csi Viitorul, az Almaszegi Mi-
nerul, a Diószegi Phoenix,
míg a visszatérõk listáját gya-
rapítja a Bihardobrosdi Vultu-
rul, a Nagyváradi Bihar FC II
és a Váradalpári Tricolorul II.

A gyermekbajnokságok
kezdetét két héttel volt kény-
telen elnapolni a megyei szö-
vetség, mivel a csapatok több
mint fele csak augusztus má-
sodik felében tudott részt ven-
ni a félévente kötelezõ sport-
orvosi viziten.

Hajdu Attila

Válságban a román labdarúgás

A Bodola Gyula Stadion nemcsak a Bihar FC, hanem a harmadosztá-
lyú Fugyivásárhelyi SK otthona is lesz az új idényben

Egyre kevesebb csapat fut ki a zöld gyepre

Egy héttel a másod- és harmadosztályú labdarúgó-
bajnokság hivatalos megkezdése elõtt elég nagy
a zûrzavar a román labdarúgásban. A drasztikusan
megfogyatkozott létszám miatt a Román
Labdarúgó-szövetség vezetõi két héttel már
elnapolták az idénykezdetet (augusztus 17. helyett
csupán 31-én játsszák az elsõ hivatalos
mérkõzéseket), de nem kizárt, hogy újabb csúszást
okoz majd a bizonytalanság.
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George Bernard Shaw (1856–1950)
ír származású angol író, Nobel-díjas.
Egyik gondolatát idézzük: „Két tragé-
dia van az életben: …” Folytatása a
rejtvényben a vízsz. 1. és a függ.
16. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Vízmosta száraz
völgy. 14. Könyvet kibocsátó. 15. Élel-
miszer. 16. Település Szombathelytõl
nyugatra, a határ mellett. 18. Virág és
nõi név. 20. Hazai folyó. 21. Becézett
Erika. 22. Kiváló képességû versenyzõ.
24. Szintén nem. 26. Mulatni kezd!
27. Köhögés elleni cukorka – névelõ-
vel. 28. Nemes ital. 29. Szélein vet!
30. Mûszaki alakulatban szolgáló kato-
na. 31. Pamlag. 33. Led betûi. 35. A
darmstadtium vegyjele. 36. Helyrag, a
-be párja. 37. Élõ test alkotórésze. 38.
Jegyez. 40. Tetõfedésre való szalma
(táj.). 43. Kortyolná. 44. Az egyik
evangélista. 46. Többletben van! 47.

Mezopotámiai isten, a föld és a földi vi-
zek ura. 49. UEG. 50. Gyenge állapot-
ban lévõ. 52. Észrevétlenül eltanul. 54.
Esel! 55. A kálium és a lítium vegyjele.
56. Dühösen kiált. 57. Svédország és
Uruguay gépkocsijele. 58. Ala betûi.
59. Kofi … – Nobel-békedíjas ghánai
politikus, volt ENSZ-fõtitkár. 60. Rész-
ben tegeznek! 61. Könyv alkotóeleme.
63. Réges-régi múlt. 65. Régi erdélyi
közigazgatási terület – névelõvel. 67.
Állatok fekhelye. 69. Egyszerû, keskeny
ágy – névelõvel. 71. Apátságáról és ar-
borétumáról híres magyar város.

FÜGGÕLEGES: 1. Azonos magán-
hangzók. 2. Rendõr (argó). 3. … Man-
non – ezredes O’Neill Amerikai Elektra
címû drámájában. 4. Vissza: nagytestû
kutya. 5. Igevégzõdés. 6. Helyébõl el-
mozdít. 7. Japán versforma. 8. Ajándé-
kozom. 9. Szembe rakás a ruhán. 10.
Biztató szócska. 11. Régi játék katonák

anyaga. 12. Vízi állat. 17. Város az
ókori Mezopotámiában. 19. Beetho-
ven. V. szimfóniája – névelõvel. 23. Faj-
ta. 25. Fautánzó rajzolattal látja el. 27.
Az asztácium vegyjele. 28. Az épületbe.
29. Francia író (Jules, 1828–1905).
30. Nagyváros Olaszország északkeleti
részén. 31. Juttatnak neki. 32. Isten-
ség a római mitológiában. 34. Mûködé-
se megszakad. 36. Dudor a fejen. 39.
Villamosmérnök, Széchenyi- és Bolyai-
díjas (Tamás). 41. Azonfelül. 42. Köve-
tendõ tett. 45. … a pecsétgyûrûn – Ber-
kesi András regénye. 48. Román leány-
név. 51. Te és õ. 52. Kis Ernõ. 53.
Latin és. 56. Azt mondják (francia). 57.
Csépléshez elõkészített terület. 58. Há-
zastárs szülõje. 59. Verdi-opera. 60.
…, az is – mindegyik. 62. Az alsó részé-
hez. 64. Iráni uralkodó volt. 66. Hiszen
(nép.). 68. Személyes névmás. 70. Ál-
latház. 72. Római 150.

Barabás Zsuzsa

Múlt heti keresztrejtvényünk (A ba-
bonáról) helyes megfejtése: „A sze-
rencsétlen ember babonássá válik,
minden baljóslatként riogatja.”

Ezt hallotta?…
A feldühödött tábornok össze-

trombitáltatja a helyõrséget, és köz-
li, hogy amennyiben huszonnégy
órán belül nem kerül elõ a felesége
eltûnt gyémántgyûrûje, mindenkit
hadbíróság elé állíttat. Izgatott kuta-
tás indul meg minden eredmény
nélkül. Végül a beijedt katonák be-
ráncigálnak az utcáról egy dülöngé-
lõ részeget. Az persze tagad min-
dent. Hogy gyorsabban haladjanak
a „nyomozással”, fejjel lefelé bele-
lógatják az udvar közepén lévõ kút-
ba. Mindhiába, nem vall a „tolvaj”.
Már éppen fel akarják adni, amikor
az éppen felhúzott csöpögõ áldozat
mégiscsak megszólal:

– Fiúk, tényleg hívjatok inkább
valami búvárt. Én akárhogy me-
resztem odalent a szemem, nem ta-
lálok semmit.

A tragédia
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Terrorcselekmény és a 100. magyar
aranyérem miatt emlékezetes a huszadik
nyári olimpia: szeptember 5-én palesztin
terroristák 11 izraeli sportolót meggyilkol-
tak. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy
döntött: folytatják a sportjátékokat. 121
ország versenyzõi mérték össze erejüket,
a magyarok rekordszámú, 232 sportolót
delegáltak az eseményre. A müncheni tel-
jesítmények közül kiemelkedik az ameri-
kai úszóé, Mark Spitzé, aki hét számot

nyert, mindet világcsúccsal. A magyarok
századik olimpiai bajnoki címét Hegedûs
Csaba birkózó szerezte meg. A dobogó
tetejére állt még Gedó György ökölvívó,
Földi Imre súlyemelõ, Balczó András öttu-
sázó, Fenyvesi Csaba párbajtõrözõ és a
férfi párbajtõrcsapat. Ezenkívül 13 ezüst-
és 16 bronzérmet szereztek a magyarok.

DVD-ajánló

Mindenki szereti
a bálnákat

Igaz történetet dolgoz fel a ka-
landfilm az északi sarkkör jegének
fogságába került szürkebálna csa-
lád megmentésérõl. Az Alaszka
északi csúcsán dolgozó helyi ripor-
ter, Adam Carlson és a Green-
peace-aktivista Rachel Kramer
azon dolgozik, hogy összehozzon
egy különleges szövetséget az esz-
kimó õslakosok, az olajcégek, az
orosz és az amerikai hadsereg kö-
zött. A veszélyeztetett állatok ki-
menekítése a nemzetek közös
ügye lesz, és pillanatnyi enyhülést
hoz a hidegháborúban.

Idõjárás
Hidegfront és némi

lehûléssel kísért boron-
gós napok köszöntenek
ránk a jövõ héten. Felhõ-
södés mindennap várható lesz, és a
hõmérséklet napról napra csök-
kenni fog, amíg a hét végén el nem
éri a 22 Celsius-fokos mélypontot.
Jövõ szombaton és vasárnap már
csak 22-23 Celsius-fok lesz nap-
közben és 12-13 Celsius-fok éjsza-
ka. Csapadékra mindennap lehet
számítani, hol többre, hol keve-
sebbre. A kora õszi idõ szeptember
elsõ napjaiban folytatódik.

Biharország – közéleti hetilap. Kiadja a Várad kulturális folyóirat, Nagyvárad. Szerkesztõség és kiadó: Nagyvárad, December 1. tér 12., I. em.
Postacím: 410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447-060, 0735/154-456, 0735/154-460. Lapterjesztés:
0259/418-933. E-mail: biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro.
Fõszerkesztõ: Máté Zsófia. Munkatársak: Balázs Anita, D. Mészáros Elek, Mészáros Zsuzsanna, Domján Levente, Fleisz Brigitta, Kinde Annamária,
Petri Csilla, Szilágyi Aladár, Szõke Ferenc. Felelõs kiadó: Szûcs László. 
Elõfizetési díjak: 1 évre 50 lej, hat hónapra 30 lej, negyedévre 15 lej. Készült az Inform Média Kft. debreceni nyomdájában. ISSN 2066-4166

Augusztus 26.,
vasárnap
Izsó – héber eredetû bib-
liai név. Lehet az Ézsau
alakváltozata, a József ré-
gi Izsóf változatának rövi-
dülése, estleg az Izsák be-
cézõ formája. Jelentése:
nyers, szõrös.

Augusztus 27., hétfõ
Gáspár – perzsa eredetû, a
hagyomány szerint a nap-
keleti bölcsek egyike. A Bib-
liában nem szerepel a név,
csak a VI. századtól említik
a legendák. Jelentése: kin-
cset megõrzõ, kincstárnok.

Augusztus 28., kedd
Ágoston – latin eredetû,
az Augustus kicsinyítõ
képzõs származékának, az
Augustinusnak magyaros
alakja. Jelentése: magasz-
tos, fennkölt.

Augusztus 29., szerda
Beatrix – latin eredetû, je-
lentése: boldogító, boldog-
ságot hozó.
Erna – ófelnémet eredetû,
az Ernesta önállósult né-
met becézõjébõl szárma-
zik. Jelentése: komoly, ha-
tározott.

Augusztus 30., 
csütörtök
Rózsa – magyar eredetû,
a Rosa latin nõi névbõl
származik. Jelentése a vi-
rág maga.

Augusztus 31., péntek
Erika – germán–latin ere-
detû, az Erik férfinév nõi
párja, tévesen azonosítják
a növénynévvel. Jelenté-
se: nagyra becsült.
Bella – olasz–spanyol ere-
detû, a -bell, -bella végû
nevek több nyelvben elõ-

forduló
rövidülé-
se. Jelen-
tése: szép.

Szeptember 1.,
szombat
Egyed – görög–magyar
eredetû, az Egid név rövi-
dülésének régi magyar ol-
vasata. Jelentése: pajzs-
hordozó. Más feltevés sze-
rint az egy számnév vagy a
szent jelentésû egy szó -d
kicsinyítõ képzõs szárma-
zéka. Jelentése ez eset-
ben: egyetlenke, elsõszü-
lött, szentecske.
Egon – germán eredetû,
az Egbert, Egmont ószász
és középnémet becézõjé-
bõl önállósult. Más feltevés
szerint az Ecke-, Egin- kez-
detû germán nevek önálló-
sult rövidülése. Jelentése:
kard erõs, merész.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1972. augusztus 26-án
nyitották meg
a müncheni olimpiát
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Hozzávalók: 50 dkg padlizsán, 70
dkg darált hús (bárány vagy vegyes), 1
doboz paradicsomkonzerv, 1 fej hagy-
ma, 2 gerezd fokhagyma, 2 tojás, 1
evõkanál liszt, morzsolt feta sajt, 0,5 dl
olívaolaj, 2 marék friss zöld fûszer (pet-
rezselyem, majoránna, oregánó), csi-
petnyi fahéj, só, bors, 3 dl natúr jog-
hurt.

Elkészítés: A padlizsánt vékonyra
szeleteljük, megsózzuk, és szûrõbe rak-
va fél órát állni hagyjuk. Azalatt megpi-
rítjuk a hagymát és a fokhagymát az
olajon, hozzáadjuk a húst sülni. Ha
megpirult, felöntjük a paradicsommal,
megszórjuk liszttel, zöld fûszerekkel,
alaposan összekeverjük, és csendes
lángon rotyogtatjuk 45 percig. Míg a
ragu készül, a padlizsánszeleteket pa-
pírtörülközõvel leitatjuk, kevés olajon
mindkét oldalukat megsütjük. Egy tál-
ban összekeverjük a tojást, a joghurtot
és a sajtot, hozzáadjuk a fahéjat. Egy
tûzálló tálat vékonyan kikenünk olajjal,
beletesszük a padlizsán felét. Öntünk rá
a húsos-zöldséges keverékbõl, aztán is-
mét padlizsán, majd ragu következik. A
tetejét meglocsoljuk a sajtos-tojásos ke-
verékkel. Elõmelegített sütõben 180
fokon 50 percig sütjük.

A tárnicsfélék
családjába tartozó
gyógynövény. Népi
elnevezései: epefû,
gyomorfû, földepe,
cintória, hideglelésfû,
hidegûzésfû,
százaranyosfû,
százforintosfû, lázfû,
ördögcsíptefû.

Erdõs, bokros, félár-
nyékos helyeken, nedves
réteken nõ. Szára négy-
szögletes, 10–50 cm ma-
gas, 3–4 cm-es levelei
hosszúkás tojás alakúak.
A bogernyõben elrende-
zett, piros vagy rózsaszí-

nû, csillag alakú virágok
csak napsütésben nyílnak
ki. A föld feletti virágzó
részt gyûjtik be, csokorba
kötve szárítják.

Teája serkenti az
emésztést és az epemû-
ködést, fokozza az étvá-
gyat, enyhíti a puffadást.
Alkalmas májbántalmak
ellen és vértisztítóként is.
Vesebajok, vérszegény-
ség gyógyítására is hasz-
nálják. A szesziparban a
gyomorkeserûk, keserû
likõrök elmaradhatatlan
alkotórésze, és ürmösbor
készítésénél is felhasznál-
ják. Egyes vidékeken a

komlót helyettesítik vele
a sörkészítéskor.

Jövõ héten a fagyöngy
gyógyhatásait mutatjuk
be.

KOS: A munkában õrült hajtás van,
iszonyatosan sokat kell dolgoznia, és

ez az energiáját teljesen felemésztheti. Rá-
adásul felettese sincs megelégedve a mun-
kájával.

BIKA: Úgy tûnik, hogy nem fogja
megválogatni a szavait, és olyan dol-

gokat mond, amelyek miatt az ellenségei
száma nõ. Az viszont tudja, hogy önnek van
igaza.

IKREK: Ha most megy nyaralni,
pompásan fogja érezni magát. Ha

egészségi gonddal küzd vagy ilyesmire gya-
nakszik, akkor kiderül, hogy csak vaklárma
volt.

RÁK: Vonzó a héten, és ezt ki is
használja. Vesse bele magát az új ka-

landokba. Ha dolgozik, a munkahelyén zû-
rös a helyzet, amit suttognak, az mind igaz.

OROSZLÁN: Ügyeljen az értékeire,
mert elõfordulhat, hogy egy óvatlan

pillanatban megszabadítják tõle. Olyan dol-
gokat terjesztenek önrõl, amelyekrõl talán
nem is tud.

SZÛZ: Akinek olyan barátai vannak,
mint önnek, annak nincs is szüksége

ellenségekre. Elõfordulhat, hogy irigységbõl
egy baráti kapcsolat végleg véget ér, és nem
szépen.

MÉRLEG: Amit kierõszakol magá-
nak, arról kiderül, hogy kár volt. A fe-

lettese támogatását sem élvezi, és otthon
sincs minden rendben, különösen ha haza-
viszi a gondjait.

SKORPIÓ: Engedelmeskednie kell
a fõnökének, nehogy kiessék a pik-

szisbõl, arra aztán igazán nincs szükség,
amikor a magánéletében nehéz helyzet van
kialakulóban.

NYILAS: A pénztárcáját érintõ kelle-
metlen hírt kaphat. Próbáljon higgadt

maradni, nehogy végül még a meglévõ be-
vételi forrásai is elapadjanak.

BAK: Súlyos teherként nehezedik a
vállára egy olyan személy közelsége,

akivel ki nem állhatják egymást. Ez a valaki
olyan irigy önre, hogy szinte belesárgul.

VÍZÖNTÕ: Ezen a héten a kommu-
nikációban legyen nagyon óvatos. Ha

minden óvintézkedést megtesz azért, akkor
is megsérülhet.

HALAK: Ha nyaral, istenien fogja
érezni magát a családi pihenésen.

Sokkal több pénzt vigyen magával, mint ter-
vezte, mert még a levegõvétel is drága lesz.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (38.)
A kis ezerjófû (Centaurium erythraea)

Ínyenceknek 

Muszaka (görög
rakott padlizsán)
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