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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Párbeszédben
a választókkal – Kérdõíves
konzultációt kezdett
választókerületében
Szabó Ödön RMDSZ-es 
parlamenti 
képviselõjelölt 3.
Õszi nagytakarítás
és templomfelújítás
kalákában – Az elmúlt nap-
sütéses hétvégéken is együtt
dolgoztak az önkéntesek
több település 
csinosításán 4–5.
Itthon akarnak otthont
teremteni – Példaként is
szolgálhat két margittai
fiatal története, akik saját
vállalkozásukra, szülõ-
földjükön építik 
jövõjüket 13.

Nagyszalonta legjelesebb
szülötte, Arany János költõ
halálának 130. évfordulója
alkalmából tartottak ünnepi
megemlékezést vasárnap délelõtt
a református templomban.

Megtöltötték a templomi padsorokat
a gyülekezet tagjai, az Arany János El-
méleti Líceum diákjai, pedagógusai, és
jelen volt az ünnepi alkalmon Petõ Csil-
la parlamenti képviselõ, Szíjjártó Zoltán
szenátorjelölt, Török László polgármes-
ter is. Az igét Mikló Ferenc esperes hir-
dette, aki a helyes ünneplés mindenko-
ri üzenetérõl és az aranyi örökség mél-
tó ápolásáról szólt. A lélekemelõ szavak
után Petõ Csilla képviselõjelölt mondta

el ünnepi gondolatait, majd az Arany
János Elméleti Líceum diákjainak alka-
lomhoz illõ mûsora következett.

A zenés, irodalmi percek után az
egyházközség jóvoltából négy tanuló,
Krilek Ivett, Nagy Xénia, Kenéz Anna

és Sinka Dóra vehetett át egy-egy aján-
dékot a bibliaismereti vetélkedõn elért
szép eredményeik jutalmául. A nemze-
ti imádság közös eléneklése zárta a
megemlékezés templomi részét, majd a
gyülekezet a szoborparkba vonult át.

Arany János szobrának megkoszorú-
zása elõtt Sánta Elza Hajnalka tanárnõ
szólt a költõ életmûvérõl, munkásságá-
ról, a nevét viselõ iskola két diáklánya
pedig szavalattal idézte meg Nagysza-
lonta neves szülöttének költészetét. Az
ünnepi megemlékezés záró részében az
egybegyûltek fejet hajtottak, s a temp-
lom és az iskola között méltóságteljesen
magasodó Arany-szobor tövében he-
lyezték el a megemlékezés virágait.

Balázs Anita

Határrandevú 
útátadással

Arany Jánosra emlékezett a hajdúváros

9.
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A Nagyváradi Õsz kulturá-
lis rendezvénysorozat része-
ként szabadtéri tárlatot és né-
pi mesterek vásárát szervezett
a Hagyományos Kultúrát
Népszerûsítõ és Védõ Megyei
Központ. A Bihar megyei ön-
kormányzat égisze alatt mû-
ködõ intézmény munkatársá-
tól, Anca Popescu Raþiutól
megtudtuk, hogy mintegy két-
tucatnyi amatõr festõ és vala-
mivel több kézmûves tette
közszemlére alkotásait a
Nagyvásár téren (ma Decem-
ber 1. park) a városnapot, ok-

tóber 12-ét is magában fogla-
ló hétvégén. Voltak gyöngyfû-
zõk, bõrdíszmûvesek, kerami-
kusok, ötvösök, és olyan is
akadt, aki a lemetszett szõlõ-
venyigében látta és láttatta
meg a mûvészi formát. Nem
bánták meg, akik felkeresték
a kiállítással egybekötött vá-
sárt, értékes, megbecsülésre
érdemes munkákat vásárol-
hattak, láthattak, és lélek-
nyugtatásnak, feltöltõdésnek
is alkalmas volt a séta a nyarat
búcsúztató napsütésben.

(-fia)

Üzemanyag-szubvenció mezõgazdászoknak
Október 31-éig még igé-

nyelhetik a földmûvelõk és ál-
lattenyésztõk a harmadik év-
negyedre járó állami üzem-
anyagár-támogatást. Az idén
a gazdálkodók a mezõgazda-
sági munkához használt gáz-
olaj jövedéki adójára kapnak
kedvezményt, mégpedig lite-
renként 1,2686 lejt. A mosta-
ni határidõig azok jelentkezze-
nek a Mezõgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügynök-
ségnél, akik korábban meg-
kapták az elõzetes jóváha-

gyást, és az igénylõ nyomtat-
vány mellé adják le az összesí-
tett üzemanyag-fogyasztásuk
kimutatását is.

Traian Abrudan, az ügy-
nökség Bihar megyei köz-
pontjának ügyvezetõ igazga-
tója közölte, hogy a megyé-

ben 465 elõzetes jóváhagyást
adtak ki, ezek alapján a nö-
vénytermesztõk megközelítõ-
leg 1,4 millió liter gázolaj után
1,77 millió lej értékben része-
sülhettek a támogatásban, az
állattenyésztõk pedig 29 ezer
litert kevéssel meghaladó gáz-
olaj után majdnem 37 ezer le-
jes jóváírást kaphattak. Tény-
legesen azonban csak 351
igénylés érkezett az ügynök-
séghez az elsõ negyedévben,
de jóval több üzemanyagra,
összesen több mint 1,7 millió

literre 2,2 millió lej értékben.
A második negyedévben a
359 kérvény 2,1 millió liter
gázolajra vonatkozott 2,7 mil-
lió lejt meghaladó értékben.
Október közepéig viszont
még csak 108 igénylés érke-
zett az ügynökséghez, ám a
kért támogatás már megha-
ladja a 1,5 millió lejt. A valós-
nál nagyobb igény bejelenté-
sét, a támogatott árú gázolaj
értékesítését vagy egyéb célra
használását 20 ezer lejes bír-
sággal büntetik.

A nitrátszennyezés veszélyeirõl Szalacson
Harmadik szakaszához érkezett az

az országos felvilágosító kampány,
amelynek célja tudatosítani elsõsor-
ban a vidék lakosságában a talaj és a
vizek nitrátfertõzésének veszélyeit és
a szennyezés megelõzésének fontos-
ságát. A projektet az Európai Újjáépí-
tési és Fejlesztési Bank meg a Globá-
lis Környezetvédelmi Alap finanszí-
rozza. Romániában ugyanis 1900-nál
több településen nitráttal, nitrittel

szennyezett az ivóvíz, ami legtöbb-
ször az istállótrágya helytelen tárolá-
sának következménye. A fertõzött víz
ivása súlyos egészségkárosodást, cse-
csemõknél halált is okozhat.

A 2013 augusztusában lezáruló
projekt mostani szakaszában mezõ-
gazdasági, környezetvédelmi, állat-
egészségügyi és közegészségügyi
szakemberek csoportjai a legveszé-
lyeztetettebb térségekben 86 telepü-

lés lakosságának tartanak felvilágosí-
tó elõadásokat. Bihar megyében
Szalacs kapcsolódott be a program-
ba, itt holnap, október 27-én,
szombaton tartják meg a szeminári-
umot. Az elmélet mellett gyakorlati
segítséget is jelent a projekt: beton-
alapú községi trágyatároló épült a
községben, és további 70 helyen ad-
tak/adnak át ilyet az országban.

(-fia)

Napsugaras tárlat és vásár
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Évek óta komoly veszélyforrást jelen-
tett Nagyszalontára a csõdeljárás alá ke-
rült Prodaliment cég hûtõberendezése,
amelynek mûködtetésére már nem volt
pénz, ám a keringetés leállása esetén a
szerkezet felrobbanhatott volna. Az
áramtalanított, de nem hatástalanított
ipari hûtõ felrobbanásakor nagyjából egy
kilométeres sugarú körzetet boríthatott

volna be a felszabaduló, súlyosan mérge-
zõ ammónia.

Szerencsére ez a veszély már nem áll
fenn, ugyanis az áramellátással kapcsola-
tos probléma megoldása után az ammó-
niát két tartályba helyezték el, és a tartá-
lyokat, melyek darabonként 3,5 tonnát
nyomtak, október 5-én kiürítették. Mivel
jelentõs mennyiségû vegyi anyag maradt

még a hûtõrendszer rejtett részein, példá-
ul a kanyarulatokban, kádakban, szivaty-
tyúkban, s a megmaradt ammónia körül-
belül négy-öt hét alatt gyûl össze a tartá-
lyokban, ezt a mennyiséget ellenõrzött
körülmények között egyszer egy héten a
levegõbe engedik. A következõ két hét
alatt a berendezést teljesen kiürítik.

Balázs Anita

Másfél évtizedes közsze-
replés, ifjúsági, majd
RMDSZ-es megyei vezetõ
funkciók, szervezési és ön-
kormányzati tapasztalat bir-
tokában vállalta a képviselõ-
jelöltséget Szabó Ödön, a
Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetség Bihar megyei
szervezetének ügyvezetõ el-
nöke, megyei tanácsi frakci-
ójának elnöke. Az egy éve
képviselet nélkül maradt 2.
számú egyéni választókerü-
letben indul, amely – meglá-
tása szerint – az egész me-
gyét leképezi.

Negyvenhárom település,
egy város (Székelyhíd) van a
Kiskerekitõl Biharszentand-
rásig, illetve Borstól Mezõte-
legdig húzódó körzetben,
ahol a magyar közösség
tömbben is (Érmellék), szór-
ványban (Mezõszakadát) és
kisebbségben (20 százalék
körüli arányban) is él. A ro-
mán lakosság mellett vannak
németek, szlovákok és ro-
mák, s minden parlamenti
pártnak vannak itt polgár-
mesterei. Szabó bejelentette,
hogy – bár rendszeresen jár-

ta a vidéket – a problémák
pontos feltérképezése és a
lehetséges megoldások kör-
vonalazása érdekében kon-
zultációt kezdeményezett.

Tíz témában (kultúra, ok-
tatás, ifjúság, sport, vállalko-
zás, mezõgazdaság, egyház,
szociális, egészségügy, ön-
kormányzat) szakértõk segít-
ségével állított össze kérdõ-
íveket, amelyeket postán
küld el a választókörzetében
élõ, az illetõ területen tevé-
kenykedõ szakembereknek
(pl. pedagógusok, papok, or-
vosok, vállalkozók, elöljárók
stb.). A kérdõívek kitöltésével
az illetõk értékes, a választási
program megalkotásához,
majd a képviselõi munkához
lényeges visszacsatolással
szolgálhatnak. Összesen két-
ezer ilyen kérdõív készült, és
további háromezret a válasz-
tókerület polgárai kapnak
majd az említett tíz téma
mindegyikét érintõ kérdések-
kel. Véleményt mondhatnak
például a település szerintük
legégetõbb hiányosságairól,
az egészségügyi rendszert il-
letõ tájékoztatásról, a sporto-

lási lehetõség meglétérõl,
vagy hiányáról stb.). A kér-
dõív mellett válaszboríték is
lesz, és a visszaérkezett kér-
dõívek kiértékelése után vál-
tozó helyszíneken szakmai
tanácskozást tart a jelölt az
érintettekkel. A meghívókat
is ugyanabban a borítékban
postázzák.

Elõször az önkormányzati
tisztségviselõkkel konzultál
Szabó Ödön október 30-án
Szalárdon. Következik az if-
júsági és sport témájú ta-
nácskozás Paptamásiban
november 8-án, a kultúra és
oktatás kerül terítékre Bor-
son november 15-én, a vál-
lalkozás és a mezõgazdaság
Székelyhídon november 22-
én, végül az egymással is

összefüggõ egyház, szociális
és egészségügy témakör Bi-
hardiószegen november 27-
én. A konzultáció alapján ál-
lítja össze programját a je-
lölt. A konzultáció eredmé-
nyét a www.szaboodon.ro
honlapon is közzéteszik, il-
letve megtalálhatók itt a kér-
dõívek is, amiket on-line is ki
lehet majd tölteni. Ez a kon-
zultáció a tavalyi, egész me-
gyét érintõ RMDSZ-es fel-
mérés folytatásaként is te-
kinthetõ, akkor 15 400-an
válaszoltak a kérdésekre –
tette hozzá Szabó. Elmondta
azt is, hogy a román elöljá-
rókkal is egyeztetni szeretne,
hiszen a közigazgatási gon-
dok közösek.

Máté Zsófia

Párbeszédben a választókkal

Megszûnt az ammóniaveszély a hajdúvárosban

Szakmai és általános konzultációt kezdeményezett
SZABÓ ÖDÖN RMDSZ-es képviselõjelölt választó-
kerületében, hogy az érintettek elvárásainak
legjobban megfelelve állítsa össze programját.
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Biharfélegyházán már reggel 8
óra elõtt elkezdték a helyi kaláka elõké-
születeit. Kelemen Zoltán polgármester
irányításával általános õszi nagytakarí-
tást vállaltak a helyi önkéntesek. Mun-
ka elõtt reggeli, utána pedig ízes bog-
rácsgulyás fogadta a kalákásokat. Bor-
si Lóránt, a Tulipán Kaláka Egyesület
vezetõje, a megyei mozgalom ötletgaz-
dája üdvözölte a munkálkodókat, és át-
adta a részvételrõl szóló emléklapokat.

Biharvajdán a település központjá-
ban lévõ parkosított játszóteret rendez-
ték a helyi kalákások. A munkálatot
Kelemen Zoltán polgármester és Kere-
csenyi Imre alpolgármester szervezte, a
fáradozás jutalmaként itt sem hiányzott
a közös ebéd. Akárcsak máshol, min-
denki névre szóló emléklapot vehetett
át Borsi Lóránt megyei programfele-

lõstõl, aki ezután egy csoportképre in-
vitálta a jelenlévõket.

Érolasziban a református templom
belsõ felújítását kezdték el a Tulipán Ka-
láka égisze alatt. A munkálatot Futó Fe-
renc tiszteletes irányította. Kihordták az
istenháza berendezését, majd felszedték
a régi padlót. Részt vett a munkában
Béres Csaba polgármester és Karancsi
Béla helyi tanácsos is. A renováláshoz
szükséges anyagiak elõteremtéséhez

Székelyhíd önkormányzata (közigazga-
tásilag ide tartozik Érolaszi) és a helyi
RMDSZ-szervezet járult hozzá.

Az ugyancsak Székelyhídhoz tartozó
Nagykágyán a temetõt takarították
szombaton. Közel 40 önkéntes gyûlt
össze, többek között Béres Csaba pol-
gármester, Nagy István helyi tanácsos,
valamint a helyi labdarúgócsapat tagjai

is. Összegyûjtötték a szemetet, kivág-
ták az elburjánzott növényzetet. Borsi
Lóránt gratulált a kezdeményezéshez,
hiszen november elseje, mindenszen-
tek és halottak napja elõtt a temetõk
rendbetétele aktuális.

Mezõtelki is csatlakozott a Tulipán
Kaláka mozgalomhoz. Géczi János és
Lõkös Katalin helyi tanácsos
irányításával a zömében fiata-
lokból álló csapat nyírfákat

Õszi nagytakarítás 
és templomfelújítás kalákában
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ültettet az épülõ foci-
pálya köré. A mun-
kát területrendezés-

sel és szemétgyûjtéssel kezd-
ték, ezután álltak neki a
gödrök kiásásának, amikbe
a facsemeték kerültek. A
résztvevõk gratuláció mellett
emléklapokat kaptak Borsi
Lóránt megyei programfele-
lõstõl.

Fugyivásárhelyen is ka-
lákába álltak a helyiek. A
kultúrház udvarát tette rend-
be a Lakatos Rozália helyi
RMDSZ-elnök által irányított
önkéntes csapat. Az udvar-
rendezéssel párhuzamosan a
bográcsban már az ebédet is
elkezdték fõzni, mely ugyan-
csak jól esett az elvégzett
munka után. A kalákában

részt vett Visky István hely-
beli református lelkipásztor
is.

Erdõgyarakon temetõt
takarítottak az elmúlt hétvé-
gén. A Tulipán Kaláka moz-
galomhoz csatlakozva ötve-
nen gyûltek össze a helyi ön-
kéntesek, akik Rostás Le-
vente alpolgármester irányí-
tásával látható eredményt

értek el. A kalákában részt
vett Petõ Csilla parlamenti
képviselõ és Szíjjártó Zoltán
szenátorjelölt is, akik Borsi
Lóránttal, a Tulipán Kaláka
Egyesület elnökével közösen
köszöntötték a jelenlévõket.
A munka befejeztével jól
megérdemelt finom gulyás
várta a munkában megfárad-
takat.

Merici Szent Angéla tisz-
teletére és hálaadásul az
orsolyita nõvérek nagyváradi
mûködéséért szentmise ke-
retében háromnapos lelki-
gyakorlatot tart Böjte Csaba
OFM ferences szerzetes

Nagyváradon ezen a hétvé-
gén. Pénteken és szomba-
ton, október 26-án és 27-én
18 órakor, majd vasárnap,
október 28-án 11.30-kor a
Barátok templomában kez-
dõdik a szertartás.

Hálaadás Csaba testvérrel
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Bokros Lajos EP-képvi-
selõ, volt pénzügyminiszter,
egyetemi tanár tartott elõ-
adást Nagyváradon, az
RMDSZ Bihar megyei szer-
vezete által indított Szacsvay
Akadémia közgazdaságtudo-
mányi moduljának kereté-
ben. A meghívottat Szabó
Ödön ügyvezetõ elnök muta-
tatta be, majd az est végén õ
moderálta a kérdésfeltevést,
az elõadás után ugyanis
Bokros Lajos válaszolt az ér-
deklõdõk kérdéseire is.

Az elõadás során többször
is szó esett arról, hogy a je-
lenlegi válság nemcsak a gaz-

daság, hanem a politikum, a
korrupt állam válsága is. Gö-
rögországban például min-
den harmadik munkavállaló
állami alkalmazott, ugyanak-
kor az ország az uniós csatla-
kozása óta nem tett eleget az
EU elvárásainak, hangzott el.
A déli államok mindegyiké-
nek válságát a korrupt hata-
lom okozza, és sajnos ilyen
szempontból Magyarország
és Románia is déli típusú ál-
lamnak számít. Bokros sze-
rint például Magyarországon
a 3200 önkormányzat he-
lyett elegendõ lenne 240, ha
azok valóban minõségi szol-
gáltatásokat nyújtanának.

Az 1929–33 közötti vál-

ság kapcsán Bokros elmond-
ta, szerinte léteznie kell hu-
mánusabb válasznak is, hi-
szen az a válság életre hívta
a nácizmust, és évtizedekre
bebetonozta a sztálinizmust
is. Európának szembe kell
néznie azzal, hogy veszít a
versenyképességébõl, vala-
mint azzal is, hogy új ver-
senytársak (például Kína, In-
dia) jelentek meg a piacon.
Gondot jelent a strukturális
munkanélküliség is, ami ab-
ból ered, hogy nem megfele-

lõ képzettségû a munkaerõ.
A szakember többször hang-
súlyozta, hogy szükség van
az oktatás, ezen belül a fel-
sõoktatás reformjára is. Je-
lenleg úgy látszik, mintha a
gazdaság fejlõdése megtor-
panna, ez pedig jelentõsen
érinti a 16 és 24 év közötti
korú, nem tanuló fiatalokat,
akik között például Spanyol-
országban több mint 50 szá-
zalékos a munkanélküliek
aránya.

Balogh Aletta

Bihar megyében 768 céget ellen-
õriztek a Területi Munkaügyi Felügyelõ-
ség munkatársai az elmúlt hónapban.
Ezeknél 612 esetben a foglalkoztatási,
156 esetben a munkabiztonsági elõírá-
sok betartását vizsgálták.

Szeptember 30-án 16 593 munkál-
tatót tartottak nyilván megyénkben, õk
közel 158 ezer alkalmazottat foglalkoz-
tattak, egyéni munkaszerzõdéssel
egyébként összesen csaknem 170 ezer
ember dolgozott. A múlt hónapban
414-en igényelték a napszámosok nyil-
vántartására használatos nyomtatványt,

és 72-en nyújtották be a nyilvántartást.
A felügyelõséget két kollektív elbocsá-
tásról értesítették, novemberben és de-
cemberben körülbelül 165 alkalmazott-
jának mond fel egy építõipari cég.

Szeptemberben egy országos kam-
pány során 147 munkaadónál ellen-
õrizték a foglalkoztatási elõírások be-
tartását, közülük 89-re 262 szabályta-
lanságért összesen 123 bírságot róttak
ki 80 500 lej értékben. Négy munka-
adónál hét feketemunkást találtak, mi-
attuk 70 000 lejnyi pénzbüntetést szab-
tak ki.

Szeptember 3–15. között az építke-
zéseken használatos berendezéseket el-
lenõrizték 30 vállalatnál. A 30 cég ösz-
szesen 60 figyelmeztetést és 9,50 ezer
lej összértékû pénzbírságot kapott, töb-
bek között az alábbi szabálytalanságo-
kért: nem tartották karban az elõírá-
soknak megfelelõen a gépeket; a ma-
gasban dolgozók munkahelyét nem
biztosították kellõen; hiányzott a meg-
felelõ szellõztetés; az emelõ berendezé-
seket engedélyek nélkül mûködtették.

B. A.

Gazdasági és politikai
válság is van

Szeptemberi munkaügyi ellenõrzések



Az európai Mobilitás He-
te rendezvénysorozat a vidé-
ki települések lakóit is lendü-
letbe hozta, és a Fekete-Kö-
rös mentén is az volt a célja,
hogy felhívja a figyelmet a
mozgás fontosságára, az
egészséges életmódra, illet-
ve arra, hogy kerékpározni

jó. Október 3-án a rendõr-
ség kísérete és felügyelete
mellett a feketetóti iskolások
és tanáraik elkerekeztek
Feketebátorig. Ott csatla-
koztak hozzájuk a helyi isko-
lások, és együtt tekerték a
bringát egészen Árpádig.
Néhány perces pihenõt kö-

vetõen az árpádi V.–VIII.
osztályosokkal kiegészült
csoport Bátorig kísérte visz-
sza a helyieket.

Olyan jól érezte magát ta-
nár és diák egyaránt, hogy
10-én a bátori központi is-
kolában találkozott Árpád,
Tót, Talpas és természetesen
Bátor fiú és lány focicsapata,
hogy összemérjék ügyessé-

güket e sportjátékban. A
gyõztes fiúcsapattal (Bátor) a
tanárok csapata is megmér-
kõzött. Mi, árpádiak, nem
búsultunk, hogy az utolsó
helyen végeztünk, hiszen
nem a helyezés számított,
hanem a mozgás, a szórako-
zás, amihez a szép õszi nap-
sütés is hozzájárult.

Bunãu Irén pedagógus
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Ha valaki azt hangoztatja, hogy je-
lenleg sajtószabadság van kies tájain-
kon, az vagy nem ismeri a valóságot,
vagy szándékosan lódít. Mert hát
megírni meg lehet ugyan a történése-
ket, az viszont már kérdéses, hogy
garantáltan minden következmény
nélkül. Másrészt a társadalom eme
szegmensére is érvényes, hogy a tör-
vények kijátszhatók.

A kellemetlenkedõ firkászt kerék-
be lehet törni az információk zárolá-
sával, az események elhallgatásával
is. Eközben a tutyimutyi, az újságírás
fogalmát, valós tartalmát kiüresítõ,
mindenre bólogató jancsik, a szakma
szégyenfoltjai megbecsült kegyeltjei
a mindenkori „kasztnak”. A hivatás
tudatos mûvelõi csak megvetéssel né-
zik, nézhetik õket. Nem úgy az „ille-
tékesek”, akik úgy táncoltatják a
pennát, mintha a saját kezükben len-

ne. És itt nem feltétlenül a politi-
kumra gondolok, a sarlatánok egyhá-
zi, tanügyi és másmilyen szinten is
feljövõben vannak.

Pedig nem szándékunk feltétlenül
és mindenáron beletúrni a szennyes-
be, már csak azért sem, hogy ne árt-
sunk egy közösségnek azzal, hogy jo-
gos botránkozásba jusson a hitéletük,
vagy az „életre nevelõ” alma materbe
vetett bizalmuk megrendüljön. Ennek
ellenére az egyház dolgai még manap-
ság is tabutémának számítanak, úgy
vélik, nem tartozik a világi sajtóra,
jobb mindent házon belül elintézni.
Pedig hát a hívek, akár tetszik, akár
nem, e világban forgolódnak, és vég-
sõ soron õk tartják el papjukat.

Nem volt szándékunk egyházme-
gyei választások lecsapódásait „pára-
mentesítenünk” tisztánlátás végett,
vagy a dicsõséges fejedelemrõl nem-

rég elnevezett gimnázium építési-fel-
újítási körülményeirõl értekeznünk.
Pedig hát tetemes összegnek veszett
nyoma, így holland önkéntesekkel
tudták csak befejezni a munkálato-
kat. Az ilyen és ehhez hasonló törté-
nések generálják a belsõ „újságírók”
létét, gátolva a korrekt hírlapírást.
De mit szólnának hozzá, ha amíg a
papi ember az önkormányzatról, az
iskoláról vagy épp egy aktuális egy-
házi találkozóról írja az elvártakat,
addig az újságíró lépne a szószékre
az isteni üzenettel?

Mindezek a megtapasztalások még
inkább arra serkentenek, hogy néz-
zünk mélyebben a fazék aljába, akár
tetszik ez egyeseknek, akár nem, hisz
a legendás filmbéli Virág elvtárshoz
hasonlóan „az a gyanús, ami nem
gyanús”.

D. Mészáros Elek

Virág elvtárs és a sajtószabadság

Együtt mozgott Feketebátor iskoláinak diáksága
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Donald L. Fowler poli-
tológia professzor, nyugal-
mazott ezredes, a Demokra-
ta Párt legfõbb vezetõségé-
nek volt tagja és a politoló-
gus, politikai pszichológus,
valamint politikai kommuni-
kációs szakember végzettsé-
gû Paul Pelletier, a Repub-
likánus Párt kampányszerve-
zõje, volt fehér házi tanács-
adó az USA bukaresti nagy-
követségének közremûködé-
sével, a washingtoni külügy-
minisztérium szervezésében
Bukarest, Kolozsvár és Te-
mesvár mellett a váradi felsõ-
oktatási intézményben is elõ-
adást tartott. Pelletier hang-
súlyozta, hogy bár a hazai és
a nemzetközi közvélemény is
az elnökválasztásra fókuszál,
országának jövõje szempont-
jából legalább ilyen fontos a
képviselõházi, valamint a
részleges szenátusi választás.
Fowler mindenekelõtt azt
szögezte le, hogy bármilyen
élesek is legyenek a viták, a
hatalomra törõ két fõ politi-
kai párt sosem akart változ-
tatni az amerikai demokrácia
négy fõ alapelvén, amelyeket
még az Alapító Atyák fektet-
tek le. Ezek pedig: az emberi
szabadságjogok tiszteletben
tartása, a meglévõ szövetségi
államforma, a kétkamarás
parlament és az elnöki hiva-
tal intézménye.

A gyõztes mindent visz

Szintén az államalapítás
(1776) után megfogalmazott
alkotmány (1787) rögzíti a

máig érvényes bonyolult vá-
lasztási rendszert, amelynek
célja a hatalom központosí-
tásának kiküszöbölése. Az
alapelv az, hogy az államoké
a kormányzás, néhány terü-
leten azonban ezt a jogot át-
ruházták a szövetségi kor-
mányra. A szövetségi tör-
vényhozás alsóháza a népet,
a felsõház pedig az államo-
kat képviseli. Egy-egy állam
a népességgel arányos szá-
mú képviselõt küldhet a
Kongresszusba, de minden
államnak egyaránt két sze-
nátora van. Az elnököt – a
közhiedelemmel ellentétben
– nem közvetlenül választja
meg a nép. Az Elektori Kol-
légium mondja ki a végsõ
szót, igaz, kötelezõen a nép
voksának eredménye alap-
ján. Egy államnak annyi
elektora van, ahány képvise-
lõje és szenátora összesen.
Ezeknek (két állam kivételé-
vel) arra a jelöltre kell szavaz-
niuk, aki az illetõ államban
megnyerte az elnökválasz-

tást. A gyõztes tehát az ösz-
szes elektori voksot viszi. Eb-
bõl a rendszerbõl levezethe-
tõ az amerikai kampányok
sajátossága: amint Pelletier
fogalmazott, a kampányhoz
sosincs elég idõ és pénz,
ezért a költséghatékonyan
„meghódítható” államokra
kell koncentrálni a kortes-
körutakat. Nem érdemes ott
idõt és pénzt pazarolni, ahol
hagyományosan a másik
pártra szavaznak az embe-
rek, de ott sem, ahol eleve
kevés az elektor. Az idén pél-
dául az ötvenbõl mindössze

9 államban versengenek iga-
zán a jelöltek a lakosság vok-
saiért.

Kevesek voksa dönt

Egy kampány felépítésekor
azt is tisztázni kell, kiket akar-
nak megszólítani. Amint a
szakemberek elárulták – le-
vonva az érdekteleneket, a
biztos pártválasztókat, az ur-
náktól eredeti szándékuk elle-
nére távol maradókat – ez
mindössze a teljes lakosság 3-
5 százaléka. Hagyományosan
az ifjúság körében a legala-
csonyabb a részvételi hajlan-
dóság, és a 40–65 éves kor-
osztályban a legmagasabb. A
váradi egyetemisták kérdésé-
re adott válaszokból az is kide-
rült, hogy az USA külpolitiká-
ja ezúttal sem fontos kam-
pánytéma, a lehetséges vok-
solókat elsõsorban az érdekli,
a belsõ gazdasági kérdésekre
(adók, munkahelyteremtés,
egészségügy) milyen válaszo-
kat ad a hivatalban lévõ Ba-
rack Obama és republikánus
kihívója, Mitt Romney.

Máté Zsófia

Teljében van a választási kampány az Egyesült
Államokban is. A közelmúltban egy republikánus
és egy demokrata párti kampánystratéga tartott
elõadást a Nagyváradi Egyetem hallgatóinak
az ottani választási rendszerrõl.

Kampány amerikai módra

Fowler (állva) és Pelletier diskurzusát Lia Pop professzor moderálta

Az elnökjelöltek televíziós vitája amerikai találmány, kampánycsend vi-
szont nincs náluk
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A Szilárd burkolatú út épí-
tése Bagamér (HU) és Érke-
néz között elnevezésû projekt
2010 novemberében startolt,
két esztendõ állott a kivitele-
zõk rendelkezésére. Az euró-
pai szabványnak megfelelõ út
közel 4,5 km hosszúságú, a
munkálatok összértéke meg-
közelítette 1,16 millió eurót.
A költségek 96,44 százalékát
az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap finanszírozta. A
projektzáró szombat délelõtti
ünnepségen szalagvágásra is
sor került az Érmelléket ketté-
szelõ országhatárnál.

Hosszú autókonvoj indult a
határsáv irányába, ahol haj-
dúruhába öltözött fiatalok ke-
zükben zászlókkal fogadták
az érkezõket. Az ünnepi szó-
noklatokat megelõzõen elõ-
ször a két ország himnuszai
csendültek fel, majd pedig a
moderátor szerepét felvállaló
Somogyi Sándornak, a helyi
iskola aligazgatójának az útról
szóló lírai elmélkedését hall-
gathatták meg a jelenlévõk.
„Út: két hang csupán, mégis

ezernyi jelentésárnyalat hor-
dozója, bölcsõtõl a koporsóig
kísér vagy inkább vezet ben-
nünket. Az Út maga az élet,
van erre egy szép szavunk,
életút. Van, aki utat téveszt,
míg mások rátalálnak a he-
lyes útra… Az összeköt…”

Cseke Attila szenátor az el-
sõ határrandevú emlékét
idézte, amelyre 2006-ban ke-
rült sor, amikor még Romá-
nia nem volt az Európai Unió
tagja. Mégis sikerült együtt
ünnepelni, hisz az összefogás
mindig eredményt hoz, és
csak ez hozhat eredményt. Ez
az út is összefogásból fogant,
amely még inkább összeko-
vácsolja a két közösséget, hi-
szen történelmünk, hagyo-
mányaink közösek. Most ösz-
szekötöttük azt, amit mások
szétválasztottak – mondta
Cseke.

Tasó László magyar or-
szággyûlési képviselõ szólt ar-
ról a megfeszített munkáról,
amit következetes makacs-
sággal vittek véghez azért,
hogy az útépítés szándéka va-

lósággá váljék. A képviselõ
egyfajta „bocsánatkérést” is
megfogalmazott a határon kí-
vül rekedt magyarság felé,
felvázolta azokat a sérelme-
ket, amelyek az elszakított ré-
szeken élõket érte 1920-tól
egészen a szégyenteljes 2004
decemberi népszavazásig.

Szabó Ödön megyei ön-
kormányzati képviselõ, az
RMDSZ Bihar megyei ügyve-
zetõ elnöke többpólusú be-
széde során az útépítés hát-
térmunkájáról szólt, ami az
érintett közösségek életében
a kapocs szerepét is betölti.
Majd egy példázattal meg-
toldva az éppen azon a na-
pon Érmihályfalván pártiro-
dát avató EMNP ténykedése-
ire is utalt, mondván: a nagy

zajjal közeledõ szekér mindig
üres, nem hoz semmit, de a
megrakottan érkezõ nem veri
fel a környéket, csendben kö-
zeledik. Csak jó „fül” kell hoz-
zá, mint a példázatbeli nagy-
apának volt, aki már hangjá-
ról felismerte az üres szeke-
ret.

Az országhatárt elválasztó
szalag ünnepélyes elvágása
után az „útgazda” polgármes-
terek léptek mikrofon elé.
Balazsi József történelmi je-
lentõségûnek nevezte az ese-
ményt, annak bensõséges,
meghitt voltát emelte ki, majd
gyerekkori emlékeibõl merí-
tett, amikor azon tépelõdött,
miként lehet, hogy nem me-
hetnek oda, ahol rokonok,
testvéreik élnek, és ahonnan
áthallatszik vasárnaponként
még a harangszó is. Orvos
Mihály bagaméri elöljáró kije-
lentette, hogy az együttmû-
ködés ezzel nem áll meg, ez
csak a kezdet, további közös
terveik vannak még. Ese-
ményzáróként a bagaméri is-
kola tanulói ünnepi mûsorral
kedveskedtek, majd pedig az
érsemjéni Ezüstperje nép-
tánccsoport ropta a táncot.

Érmelléki Elek

Itteni és ottani elöljárók vágták át a határon az avatószalagot

Az égiek is kegyesek voltak a hétvégén
ünneplõkhöz. Az õszi színek kellemes, békességet
sugárzó cirógatása csak fokozódott a napsütésben.
Érsemjén és Bagamér önkormányzata ismét
határrandevúra invitálta a lakosságot, a találkozót
ezúttal az együttlét öröme mellett az Érkenéz
és Bagamér közötti aszfaltos út átadása tette
emlékezetessé.

Emlékezetes határrandevúra gyûltek össze a test-
vérközségek lakói Helyi néptáncosok is felléptek

Határrandevú útátadással
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Grósz Lajos nagyváradi orvosra
Balassa János sebészprofesszor köre
már 1863-ban felfigyelt. Az alkotmá-
nyos élet beálltával Balassa vezetése
alatt megindultak a mozgalmak a köz-
egészségügyi tanács létrehozására. Ko-
rányi Frigyes szerint: „Midõn szóba
jött, hogy nincs a tanácsnak jegyzõje,
azt mondta Balassa: ismerek egy igen
jóravaló embert: nem lakik itt, de fel
kell hozni: Csatáry Lajos”.

Nemességet kapott, átkeresztelkedett
reformátusnak, és harcos ifjúságára em-
lékezve vette fel a Csatáry nevet, a
Grósz ugyanis a szemészeknek volt „le-
foglalva”. A Közegészségügyi Tanács
megalakulásának évében (1868) tehát
felkerült a fõvárosba, ahol, miként
Nagyváradon, a jogi akadémián is elõ-
adta az „orvosi rendészetet”.

1870-ben a magyar királyi államvas-
utak fõorvosává nevezték ki, a közleke-
dési egészségügy területén úttörõ érde-
meket szerzett. Indítványára állították
fel kontinensünkön másodiknak a köz-
egészségügyi tanszéket.

A pesti társaságok kedvence

A fõvárosba kerülve – felelõsségér-
zettel végzett, szerteágazó tevékenysé-
ge mellett – nagy kedvvel vetette bele
magát a kiegyezés után fellendülõ társa-
sági élet sûrûjébe. A millenniumi idõk-
nek megvoltak az asztaltársaságai, e
kompániáknak pedig a házi poétái. Pél-
dául a történész Thallóczy társaságnak
Réthy László, ismertebb nevén Lõwy
Árpád. Trágárságban Csatáry – a
Balassa kör szellemes rigmusrögtönzõje

– soha nem akart versenyre kelni nép-
szerû költõtársával, ám ezek a sete-suta
strófák, olykor szándékoltan botló vers-
lábak hûen tükrözik a jeles orvostár-
saság fehérasztali hangulatát. Szívesen
verselt francia nyelven is, ám azoknak
csekélyebb a kortörténeti érdekességük.

Korányi Frigyes professzor – aki
szintén orvostanhallgatóként vett részt
a szabadságharcban – volt a legrégebbi
és legjobban értõ barátja. Aki „már
mint fiatal ember, hírét hallotta egy
igen jeles tanulónak, ez Csatáry Lajos
volt. Azután, úgy hiszi, 1849-ben talál-
koztak mint kiszolgált honvédek. Mikor
aztán Bécsbe került, mint operateur,
meghívták egy vacsorára azzal, hogy
ott egy kitûnõ zongorázó lesz: ezt is
Csatáry Lajosnak hívták. Késõbb hal-
lotta, hogy a török császárnak van egy
híres alattvalója: ezt is Csatáry Lajos-
nak hívták”. Humorért egyikük sem
ment a szomszédba. Talán a fentiekbõl
kitetszik, mily önfeledten tudtak tréfál-
kozni ezek a komoly orvostanárok.

A magyar egészségügy utazó
nagykövete

Élete és munkássága elsõsorban az
Országos Közegészségi Tanács elsõ ne-
gyedszázados mûködésével és történe-
tével forrt össze. Ennek nagyobb, jelen-
tõsebb része volt orvostársadalmi és
közéleti tevékenysége.

Csatáry 1883-ban rendszeresítette a
MÁV nagyobb fõnökségeinek és a sze-
mélyszállító vonatok mentõeszközök-
kel, mentõszekrénnyel, mentõtáskával
való ellátást, és mentõvagont szerelte-
tett fel. Nagy gondot jelentett a vasút
számára az 1880-as években az or-
szágban fellépett kolerajárvány, ame-
lyet a vasúton utazók fokozottan ter-
jesztettek. Ezért szigorú rendszabályo-
kat léptetett életbe a vonatok és az ál-
lomásépületek fertõtlenítésére, rend-
szeres takarítására és szellõztetésére.
Megszervezte a vasutasok egészségügyi
szûrõvizsgálatát.

A legtöbb európai nyelvet beszélvén,
mint a magyar kormány képviselõje
részt vett a nemzetközi egészségügyi ki-
állításokon, illetve minden nemzetközi
orvosi és egészségügyi kongresszuson,
mely alkalmakkor elnöki vagy másodel-
nöki tisztségre emeltetve, több érteke-
zést tartott. Az általa föltalált mentõko-
csi a legelsõ díjban részesült.

A Mentõk Lapja így méltatta: „Dr.
Csatáry Lajos a napokban ülte orvos-
doktorrá avatásának 50 éves jubileu-
mát. Az ünnepeltet a legmelegebben
üdvözölték úgy orvostársai, mint a tár-
sadalom minden rétege. Ünnepelteté-
sében elsõ helyet kértek 1848/49-es
honvéd bajtársai, akikkel együtt küzdött
a harc mezején.” Jókai Mór pedig arra
emlékeztetett, hogy „Bemet, erdélyi
hadjárata alatt, mint hadsegéde, egy
orozva történt támadás alkalmával, sze-
mélyes vitézségével megmentette. Her-
culesi erejû!”

Szilágyi Aladár összeállítása

Bem tábornok
kamaszkapitánya (2.)
Csatáry Grósz Lajos fõorvos, egészségpolitikus

A közegészségügynek nem volt olyan területe, amellyel kapcsolatban
már Nagyváradon, de fõleg Budapestre kerülése után ne lettek volna
intézményalapítási, korszerûsítési javaslatai. Méltó módon képviselte
a magyar orvostársadalmat nemzetközi kongresszusokon, s nem
utolsósorban a fõvárosi társadalmi élet egyik legszínesebb
személyisége volt.

Csatáry Grósz Lajos. Jókai tollára illõ alakja
volt a kiegyezés utáni kornak
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Sokan ismerik, vagy legalábbis hallot-
tak már az Assisi Szent Ferencet körül-
lengõ legendáról. Korában, a XIII. szá-
zadban felismerte mindannak a fontossá-
gát, amivel a ma embere még mindig
„nyûglõdik”: a környezetében lévõ állat-
világ megóvásának, szeretetének szüksé-
gességét.

Gyakran elfelejtjük, hogy e sárgolyó,
melyen élünk, nemcsak az ember tulaj-
dona, hanem az azt benépesítõ állatvi-
lágnak és növényeknek is otthonául
adatott. Szent Ferenc természetközeli

élete megszülte a hozzá fûzõdõ legen-
dát: értette az állatok nyelvét, kommuni-
kálni is tudott velük. Értelemszerû tehát,
hogy az állatok 1931 óta létezõ világ-
napját a szent emléknapján, azaz min-
den esztendõ október 4-én ünneplik.

Az évek során egyre bõvült az állatvé-
delemre való odafigyelés, ma már nem-
csak a vadon lakóira hívják fel a figyel-
met, a háziállatok óvása is középpontba
került. E nemes szándékot biológiataná-
raik segédletével a székelyhídi Petõfi
Sándor Középiskola diákjai is bizonyítot-
ták. Évek óta kisállat-kiállítással jelzik
meggyõzõdésüket arról, hogy minden
élõlénynek joga van a méltányos élet-
hez. Az idén sem volt ez másként, mint-
egy ötven iskoláskorú hozta el házi ked-
vencét az iskolaépület elõtti térre. Voltak
ott kutyák minden mértben és színben,
szelíd kecskék, macskák, galambok, de
még tyúkok is. Egzotikusabb állatok is
akadtak a kínálatban: hörcsög, tengeri-
malac, papagáj, de még ékszerteknõc is.
Minden részt vevõ állatbarát kapott egy-
egy oklevelet. A rendezvény szervezõi

elmondták, hogy legfontosabb céljuk az
állatok megszerettetése, hogy a ma még
bámészkodó diákokból holnapra gon-
doskodó gazdik váljanak.

D. M. E.

Állatszeretõ székelyhídi diákok

Ambrus Ákos és Rocky kutya

Todosie Vivien és Lóri papagáj

A hagyományokhoz hûen az idén is
megtartották Nagyszalontán a gólyabált,
amit az Arany János Elméleti Líceum X.
A és X. B osztályos tanulói szerveztek
Sánta Elza Hajnalka IX. A, Bence Dé-
nes IX. B, Szabó Loránd IX. C és Kósa-
Kiss Gizella IX. D osztályának, illetve a
IX. E osztálynak. A két mûsorvezetõ Er-

dei Anita és Huli Nándor-István volt. A
X. A-sok a IX. A-sokat és D-seket, a X.
B-sek pedig a másik három kilencedikbe
járókat tették próbára, elõbb azonban
közös, mégpedig táncos feladatot adtak
a versenyzõknek. Az árgus szemekkel fi-
gyelõ zsûritagok is tizedikesek voltak.

A X. A nyelvtörõvel kezdett, majd az
almaevés próbája következett. Egy pál-
cika közepére egy alma volt felhúzva,
amit egy kis gólyának meg kellett ennie
a kezei használata nélkül, míg másik két
társa a szájával tartotta a pálcika végeit.
A X. B repertoárjában volt lábra kötött
lufi kipukkasztása tánc közben, ajándék-
palacsinta, de nem mind volt ám ízletes.
A hangulatot a karaoké fokozta. Aki
nem teljesítette megfelelõen a próbákat,
büntetés-sütit kapott.

Amíg a zsûri visszavonult döntéshoza-
talra, Nagyszalonta kiváló tánccsapata,

az Infinty nyûgözte le a közönséget.
Hosszas mérlegelés után a X. A osztály
zsûrije szerint a IX. A osztály gólyakirály-
nõje címét Takács Emese, a gólyakirályit
Jámbor Erik érdemelte ki, a X. B osztály
zsûrije szerint pedig a IX. B gólyakirály-
nõje Kiss Bernadett, gólyakirálya Kiss
György lett. A „megkoronázást” követõ-
en az oklevelek kiosztása, valamint egy
hatalmas buli zárta az estét.

Balázs Anita

Próbára tették a gólyákat

Gólyatánc

Gólyakirályok és -királynõk
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Napjainkban sajnos gyako-
ri jelenség, hogy fiataljaink
külföldön keresnek/találnak
megélhetési lehetõséget. A
legtöbb esetben nem a ka-
landvágy szólítja el õket szülõ-
földjükrõl, hanem itthon nem
találnak képességükhöz mért,
tisztességes megélhetési lehe-
tõséget. Vannak olyan végzõs
osztályok, melyekbõl a diá-
koknak több mint a fele kül-
földön dolgozik. Éppen ezért
öröm, ha arról hallunk, hogy
ifjaink itthon dolgoznak, vál-
lalkoznak, még ha esetleg ta-
nulmányaikat külföldön vé-
gezték is. Ezen írásban két
olyan fiatalt mutatok be, akik
itthon akarnak érvényesülni.

Buzi Jácint Margittán
született kisiparos családban:
édesapja szabómester, édes-
anyja fodrász. Szülõvárosá-
ban érettségizett az elméleti
líceum biokémia szakán. Mi-
vel gyermekkorában sokat
sertepertélt a mûhelyben
édesanyja mellett, az elméleti
tanulmányok után úgy dön-
tött, kitanulja a fodrászatot,
amit kiskorától csodált és sze-
retett. Nagyváradon végezte
el a szakiskolát 2004-ben,
utána édesanyja mellett dol-
gozott, és tökéletesítette
szakmai felkészültségét. Meg-
szerették a kliensek, különö-

sen a fiatalabb korosztály,
mert ízlésüknek és a divatnak
megfelelõ frizurát készített.
Kialakult a saját kliensköre,
és õ maga is úgy látta, eljött
az önállósulás ideje. Szülõi se-
gítséggel, felhasználva meg-
takarított tõkéjét, az idén sa-
ját fodrászszalont nyitott.

– Nem félt belevágni egy
önálló vállalkozásba ma-
napság, amikor egyre töb-
ben mennek csõdbe?

– Sokat gondolkodtam a
dolgon, de végül klienseim,
szüleim és barátaim biztatása
meggyõzött. Szüleim arra ta-
nítottak, hogy a becsületesen
végzett munka meghozza az
eredményét, az elégedett
vendég visszajár. Meg voltak
elégedve a munkámmal,
édesanyám mûhelyében sok-
szor sorban állva vártak rám.

Nem bántam meg, hogy a sa-
ját lábamra álltam. Sokat se-
gített az a tapasztalat, amit
gyerekként önkéntelenül szív-
tam magamba édesanyám és
édesapám mûhelyében. Nem
elég jól dolgozni, a klienssel
kedvesnek, elõzékenynek,
óhajaikhoz rugalmasnak kell
lenni. Régebben a fodrászüz-
let a hírek, napi pletykák for-
rása is volt. Ma már nem any-
nyira, de azért érdemes ked-
vesen elbeszélgetni a klienssel
hajszobrászat közben. Az a
fõ, hogy elégedetten és jó
hangulattal távozzon, hogy
máskor is engem válasszon
frizurája elkészítéséhez.

– Meg lehet tisztessége-
sen élni szakemberként?

– Úgy gondolom és ta-
pasztalom, hogy igen. Igaz,
az induláshoz szülõi segítsé-

get kaptam, így nem kellett
kölcsönt felvennem. Maga a
mûhely nagy befektetés, de
szerintem néhány év alatt
megtérül. Ha meggazdagod-
ni nem is tud, de szolidan,
tisztességesen meg tud élni
egy szakember a munkájából.

Mihály Babetta Orso-
lya szintén Margittán szüle-
tett 1991-ben. Otthon végez-
te tanulmányait az általános
iskoláig, majd a gimnáziumot
a kecskeméti Kandó Kálmán
Mûvészeti Szakközépiskolá-
ban, kerámia szakon. Az
érettségi diploma mellé így
szakoklevelet is kapott. Mun-
káit még a gimnáziumi évek
alatt több kiállításon bemutat-
ták a helyi mûvelõdési ház-
ban és a Nemzetközi Kerá-
mia Stúdióban is. Ott alkalma
nyílt együtt dolgozni neves
külföldi mesterekkel.

A kerámia mellett a másik
„szerelme” a virág és virágkö-
tészet volt. Margittán a nyári
vakációkban hódolhatott e
szenvedélyének. Mivel egy
kerámiamûhely felszerelése
óriási összegbe kerülne, úgy
döntött, egyelõre a virágköté-
szetet gyakorolja. A lehetõ-
ségbe szinte belebotlott, mi-
vel Margittán egy virágkötõ
mûhely-virágüzlet éppen ki-
adó volt. Hamar döntött, és
elindította saját vállalkozását.
Így megvalósíthatja saját el-
képzeléseit itthon, szülõváro-
sában. Az üzlet megy, meg
lehet élni belõle. Panaszra
nincs ok, mondta.

A két szorgalmas fiatalt ér-
zelmi szálak kötik össze, való-
színûleg házasság lesz a vége.
Mindketten komolyan veszik
az életet, és példát mutatnak
társaiknak arra, hogy itthon
is lehet otthont építeni.

Szõke Ferenc

Itthon akarnak otthont építeni

Két fiatal vállalkozó

A virágüzlet Munka közben a saját fodrászatban
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Henry David Thoreau (1817–1862)
amerikai író, költõ, politikai publicis-
ta megállapítását idézzük a rejtvény-
ben a vízsz. 1. és függ. 39. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Puliszka. 14.
Sportlövõ olimpiai és világbajnok (Diá-
na). 15. Tamási személyneve. 16. Õsi
sumer város (ERIDU). 18. Isten veled
(francia). 20. Gombadarab! 21. Szá-
mítógép-memória. 22. Olasz város, itt
halt meg Kossuth Lajos 1894-ben. 24.
Páratlan rokon! 26. Igeképzõ. 27.
Egykor a magyarságba beolvadt török
nép. 28. … Ce-tung – kínai politikus
(1893–1976). 29. Lufi közepe! 30.
Kinintartalmú, kesernyés üdítõital. 32.
Ben Johnson színmûve. 34. Vasal a
közepén! 36. Bolyongó. 38. Megoko-
lás. 39. Szép Ernõ színmûve. 41.
Gyerünk! 43. Tati betûi. 44. Menyasz-
szony. 46. Pénzcsiga, az Indiai-óceán-
ban élõ faj. 48. Czuczor Gergely egyik

írói álneve. 49. Érzékiség. 51. Nagy
energiát fénysugárban összpontosító
berendezés. 53. Kínai eredetû hossz-
mérték. 54. A Volgába ömlõ folyó.
56. Mobiltelefonok közötti írott üze-
netváltás. 57. Diéta része! 58. Skandi-
náv aprópénz. 59. Csörte. 61. Mûvé-
szet – latinul. 62. Molekulasúlynyi
anyag. 64. Átlátszó mûanyag. 66. Az
egyik Körös. 69. Iskolai figyelmeztetõ.
71. Számukra. 73. Bobby … – olasz
énekes.

FÜGGÕLEGES: 1. Franz Kafka befe-
jezetlen regénye. 2. Föld alatt fúrt út.
3. Hajdan (latin). 4. Patak a Bakony-
hegységben. 5. Kettõzve: V. Minelli 9
Oscar-díjas filmje. 6. Kettõzve: biológi-
ai táptalajnak használt zselatin. 7. Vol-
taire francia író, költõ, filozófus elbeszé-
lése. 8. … Pelin – bolgár író (1877–
1949). 9. Gyergyó része! 10. Közepén
leás! 11. Királyi szék. 12. Kacat. 17.

Kolozsvárt megjelent irodalmi lap volt.
19. A finnugor és szamojéd nyelveket
magában foglaló nyelvcsalád. 23. …
Jack – a brit birodalmi lobogó népies
neve. 25. Elhasználódni. 27. Kiütés.
28. Mozogni kezd! 29. Fásult. 30. Tá-
rolásra való tárgy. 31. Varjúféle madár.
32. Magyar herceg, Géza fejedelem
unokaöccse. 33. Idõben befut (ék. h.).
35. Indiai nõk viselete. 37. Morzsada-
rab! 40. Színész (rég.). 42. A háború
istene a görögöknél. 45. Amerikai ma-
tematikus (AIKEN). 47. Erõs. 50. Ki-
csinyítõ képzõ. 52. Kiejtett betû. 55.
Édesség. 57. Erõsíti a láncfonalat. 58.
Magára veszi. 59. A föníciai ábécé elsõ
betûje. 60. Kevert szín! 61. Község
Edelénytõl északra. 63. A hét vezér
egyike Anonimus gestájában. 65.
Vissza: foghús. 67. Csapadék. 68.
Rengeteg. 70. Rögdarab! 72. A függ.
50. párja.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
– Mintha már láttam volna ma-

gát valahol! – mondja gyanakodva
a bíró a vádlottnak.

– Igen, uram! – szól az remény-
kedve. – Tavaly télen én adtam
hegedûórákat a fiának.

– Ja persze, emlékszem. Húsz
év!

☺

Egy kislányt mindig az apukája
visz az iskolába reggelente. Egyik
nap azonban a papa beteg lesz,
így az anyuka ülteti be a kocsiba a
kicsit. Délután, amikor hazajön az
iskolából, a kislány boldogan újsá-
golja az apjának:

– Képzeld papa, ma a mami
vitt az iskolába, és útközben nem
találkoztunk egyetlen baromarcú-
val meg köcsöggel sem!

Bölcsesség

Elõzõ heti rejtvényünk (Bûnbeesés)
helyes megfejtése: „Aki az ördöggel
kezet szorít, ne restellje, hogy kor-
mos lesz a tenyere.”
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Luther Márton wittenbergi teológia-
professzor 95 tézisének közzététele in-
dította el a változást. Tézisei a búcsúcé-
dulákkal való visszaélések és a katolikus
egyház elvilágiasodása ellen szóltak.
Luther (született 1483. november 10.),
az Ágoston-rendi szerzetes, a szász vá-
lasztófejedelemség bibliamagyarázó
professzora Wittenbergben közzétett
95 tézisével indította el a reformációt,
amely súlyos tudati válságot okozott a
nyugati kereszténységben. Az egységes
egyház evangélikus és katolikus egy-
házra szakadt. Luther téziseiben eluta-
sította a bûnbocsánati cédulák árusítá-

sát, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a
búcsúval való visszaéléseket, bírálta a
bûnök pénzzel való megváltását. Lu-
thert a pápa kiátkozta és kiközösítette,
III. (Bölcs) Frigyes szász választófejede-
lem védelme alatt élt Wartburgban,
ahol 1522-ben lefordította németre az
Újszövetséget.

DVD-ajánló

Az orvvadász

Martin profi zsoldos, legújabb
megbízatását egy rejtélyes, bio-
technikával foglalkozó cégtõl kap-
ja. Az elképesztõ szépségû, ám
egyre fogyó tasmán vadonba kell
utaznia, hogy a kihaltnak hitt er-
szényes farkasok ismét látni vélt
példányaiból hozzon egyet. Mar-
tin a helyiek körében tudósként
jár-kel, egy család farmjának kö-
zelében telepedik le. Miközben
egyre mélyebbre jut a vadonban,
akaratlanul is egyre közelebb ke-
rül a székhelye mellett élõkhöz. 

Idõjárás
Október utolsó nap-

jaiban erõteljes lehûlésre számít-
hatunk. Az elmúlt hét kora tava-
szias idõjárása után ezen a hétvé-
gén már csupán 15 Celsius-fok
lesz térségünkben napközben,
míg a jövõ hét elején egy erõs hi-
degfront kíséretében további 6-8
Celsius-fokkal fog csökkenni a
hõmérséklet. Ekkor már éjszaka
az 1-2 fok sem lesz meglepõ, sõt
a hét második felében 0, –1 Cel-
sius-fokban lesz részünk, melyet
talaj menti fagy is kísér majd. Csü-
törtökön napközben már csak 4
fok lesz, míg éjszaka –2 Celsius-
fokig hûl a levegõ.
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Október 28., 
vasárnap
Simon – a héber Sime-
on név görög Szimón
alakváltozatából szárma-
zik. Jelentése meghall-
gattatás.
Szimonetta – a Simon
olasz kicsinyítõ képzõs
nõi párja.

Október 29., 
hétfõ
Nárcisz – görög erede-
tû, a Narcisszusz férfinév
nõi párja. Jelentése ma-
ga a virág.

Október 30., 
kedd
Alfonz – germán erede-
tû név, jelentése: nemes,
készséges, harcra kész.

Október 31., 
szerda
Farkas – régi magyar
személynév. Azon ritka
eredeti magyar neveink
egyike, melyeket nem
szorítottak ki a keresz-
tény nevek; a középkor
óta folyamatosan hasz-
nálják. Jelentése a szó
maga.

November 1., 
csütörtök
Marianna – latin erede-
tû, a Mariana névbõl
származhat. Jelentése:
Marius családjához tarto-
zó, Szûz Máriához tarto-

zó. Más ma-
gyarázat szerint a Mária
és az Anna összetétele a
legtöbb nyelvben.

November 2., 
péntek
Achilles – görög, latin
eredetû, az Achillesz név
s-sel ejtett, régi magyar
formája. Jelentése: a kí-
gyó fia.

November 3., 
szombat
Gyõzõ – XIX. századi
nyelvújító névalkotás, a
Viktor magyarító lefordí-
tása.

Névnapjukat ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot kívánunk!

Névnapok és jelentések

Évforduló
1517. október 31-én vette
kezdetét a reformáció
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Hozzávalók: 4 szelet száraz fehér
kenyér, 8 dl paradicsomlé, 1 nagy cso-
kor bazsalikom, 1 fej vöröshagyma, 2
gerezd fokhagyma, só, bors, olaj, 12
dkg mozzarella sajt.

Elkészítés: A hagymát apróra vág-
juk, a fokhagymát lekaparjuk, és a felét
a hagymával együtt olajon megfony-
nyasztjuk. Hozzáadjuk a paradicsomle-
vet, ha túl sûrû, vízzel vagy húslével fel-
öntjük. Sózzuk, borsozzuk, sok-sok ba-
zsalikommal (hagyjunk a tálaláshoz is)
és a megmaradt fokhagymával ízesít-
jük, 20 percig fõzzük. A kenyereket
egy kevés olajon megpirítjuk, fokhagy-
mával mindkét oldalukat enyhén be-
dörzsöljük. Tálalásnál minden tányérba
teszünk egy-egy szelet kenyeret, meg-

szórjuk apróra vágott bazsalikommal,
adunk hozzá mozzarellakockákat, majd
rászedjük a forró levest.

Kertben is termeszthe-
tõ. Íze kellemes, mento-
los. A növényi drog illó-
olajat (karvont, karveolt),
cseranyagokat, flavonoi-
dokat tartalmaz. A gyó-
gyászati hatóanyagot a
levelébõl vonják ki. Gyûj-
tési ideje június-augusz-
tus. Hatóanyagainak kö-
szönhetõen jó szélhajtó,
görcsoldó és emésztésja-
vító, fokozza az epeter-
melést, gyomorerõsítõ-
ként is elfogadott. Illóola-
ját megfázás esetén inha-
lálásra használják. Teája

köhögéscsillapító hatású.
Káros mellékhatása nem
ismert.

Fûszerként kellemes
italú tea vagy teakeveré-
kek alkotórésze, ízletes
szósz készíthetõ belõle,
mely a báránysültnek kü-
lönösen pikáns ízt köl-
csönöz. Ismert, a fiatalok
körében kedvelt ital még
a menta felhasználásával
készülõ mojito koktél is.
Illóolaját az illatszer- és
élelmiszeripar is haszno-
sítja édességek (cukorka,
rágógumi), illetve kozme-

tikai termékek (fogkrém,
szájvíz, szappan, sam-
pon) összetevõjeként. A
világ mentoltermelése
évente kb. 100 tonna
körüli kristályos anyag. 

A jövõ héten a fok-
hagyma jótékony hatása-
it ismertetjük.

KOS: Váratlan lehetõsége adódhat,
amit meg kell ragadnia, mert ez a jö-

võje szempontjából lényeges lesz, különö-
sen most, amikor sok a bizonytalansági té-
nyezõ.

BIKA: Választás elé állítja a sors, és
el kell döntenie, hogy azzal a partner-

rel marad, akivel eddig, vagy pedig azzal,
aki nem olyan régen lépett be az életébe.

IKREK: Ne féljen, és ne olvasson
össze egy önt foglalkoztató problé-

mával kapcsolatban mindent, mert végképp
elmegy a kedve. Próbáljon meg optimistán
hozzáállni.

RÁK: Nem kell aggódnia a partnere
miatt, ha egészségi gondjai voltak,

mert gyorsan felépül. A munkában új kihí-
vás vár önre, és ez óriási sikert jelent.

OROSZLÁN: Kicsit szorong, ami
érthetõ, és nagyon jól esik önnek

olyanok társasága, akikrõl most derül ki,
hogy igaz barátok. Anyagi ügyekben elszá-
molhatja magát.

SZÛZ: A héten nem panaszkodhat,
mert szinte még a csapból is pénz fog

folyni. Elképzelhetõ, hogy amit tesz, nagyon
tetszik az embereknek, és ebbõl pénze lesz.

MÉRLEG: Ha belevágott egy mun-
kába, akkor óriási lesz a sikere, és

olyanok ismerik el a munkáját, akikre fel-
néz, és a véleményük nagyon fontos az ön
számára.

SKORPIÓ: Olyan személlyel hozza
össze a sors, aki segíteni tud önnek.

A felettese meg van elégedve önnel, de ez
még nem jelenti azt, hogy el is engedheti
magát.

NYILAS: Már nagyon várja, hogy
végre megkapja azt a pénzt, ami jár

önnek. Nem fogja, csak egy részét, de bizto-
sítják arról, hogy a többi majd ezután jön.

BAK: Ne rágódjon azon, ami az el-
múlt hetekben történt a családban.

Egyszerûen fogadja el, hogy ez van, és
kész. Próbálja meg a csalódáson túltenni
magát.

VÍZÖNTÕ: Ha nincs munkája, ak-
kor a héten akadhat egy jó lehetõség.

Ha egy jóakarója támogatja, akkor egészen
biztos, hogy öné lesz, amit szeretne.

HALAK: Ha egészségügyi gondja
van, akkor jó kezekben van. Sokkal

gyorsabban fog gyógyulni, mint ahogy el-
képzelte, vagy ahogy arról valahol olva-
sott.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (47.)
A fodormenta (Mentha spicata)

Ínyenceknek 

Sajtos-bazsalikomos
paradicsomleves

Nevezik még zöldmentának, köményes vagy
kerti mentának. Az árvacsalánfélék családjába
tartozik, vízpartokon, nedves réteken
elõforduló évelõ fûszer- és gyógynövény.
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