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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Provokáció és gyanús
vízügyek – Rendkívüli
ülésen vitáztak
a székelyhídi tanácsban
a vízszolgáltatás
kiszervezésérõl 3.
A televízió hatása
a gyerekekre – Veres
Andrea pszichológus
tanácsai a tévézési
szokásokkal 
kapcsolatban 6.
Lelki küldetés egy kis
gyülekezetben – Interjú
ifj. Mátyás Árpád monos-
petri református 
lelkipásztorral 11.

Az iskolakezdés elõtti utol-
só táborban angol nyelvi
készségeket és kézimunka-

technikákat sajátítottak el a
gyerekek, akik nagyon élvez-
ték az érdekes nyelvórákat

és a kreatív foglalkozásokat.
A kézimunkával fûszerezett
angoltábor nagy sikernek ör-
vendett, hiszen több mint 60
gyermek tanult és játszott
együtt a tábor hetében. A
legkisebbek 4 évesek voltak,
a legnagyobb résztvevõ pe-
dig már a 12-t is betöltötte.

Verseket, énekeket tanultak,
játszva, észrevétlenül sajátí-
tották el az angol nyelv alap-
jait, gyarapították szókincsü-
ket. Ügyes kezük nyomán
csillogó kincsesláda, szél-
csengõ, akrilkép és érdekes
asztaldísz készült.

A hét végén, a táborzáró
ünnepségen énekes-verses
elõadáson mutatták meg szü-
leiknek, szeretteiknek, meny-
nyit okosodtak és hogy mi-
lyen szép kézimunkákat ké-
szítettek. Egész hetes mun-
kájuk elismeréseként egy-egy
oklevelet és ajándékot kap-
tak. A jó hangulatú tábor vé-
gén a gyerekek és az oktatók
azzal a közös elhatározással
váltak el egymástól, hogy jö-
võre ugyanitt találkoznak.

B. A.

Agrárexpó –
negyedszer

Kézimunkával fûszerezett angoltábor Nagyszalontán

12.

Az elmúlt évekhez hasonlóan augusztus utolsó
hetében ismét kitárta kapuit a nagyszalontai
RMDSZ-székház, ahol Nagy Evelin és Balázs Anita
vezetésével nyárbúcsúztató táborozásra várták
a város gyerkõceit.
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TUDASSÁK AZ ÜRESEDÉST! A Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség
emlékezteti a munkáltatókat arra, hogy törvényi kötelességük értesíteni a foglalkoz-
tatási ügynökséget, ha megüresedik náluk egy állás a munkaviszony megszûnése
miatt, vagy új munkahelyet hoznak létre. Öt napon belül jelezniük kell ezt a hiva-
talban, a mulasztás „ára” 3000-tõl 5000 lejig terjedõ bírság. Akkor is értesíteniük
kell a foglalkoztatási ügynökséget, ha munkanélküli-segélyen lévõ állástalant alkal-
maznak. Erre három napjuk van, a késedelemért 5–10 ezer lej lehet a bírság.

A nagyváradi római katolikus püs-
pökség titkárságának értesítése alapján
közöljük, milyen áthelyezések léptek
érvénybe szeptember 1-jétõl a nagyvá-
radi egyházmegyében. Ns. és Ft. Lõ-
rincz F. Ottó Várad-Újvárosból Nagy-
szalontára, Ft. Gyenge Béla Nagysza-
lontáról Várad-Õssibe került plébánosi
megbízással, egyben a lelkiségi mozgal-
mak felügyelõje és irányítójaként. Ft.
Pék Sándor Tasnádról Várad-Újvá-
rosba, Ft. Bodor Zoltán Székelyhídról
Tasnádra, Ft. Duma Ferenc Sza-
lacsról Székelyhídra, Ft. Pitó Lajos Ki-

rálydarócról Szalacsra, Ft.
Demsa Pál Érsemjénbõl
Királydarócra kapott plébá-
nosi kinevezést. Ft. Nagy
Tibor Várad-Õssibõl Szilágy-
csehbe kerül plébánosként,
ahonnan ideiglenesen ellátja Zsibót
is. Ft. Petriºor Constantin Szilágy-
somlyóról Monospetribe, Ft. Nagy Já-
nos Monospetribõl Érsemjénbe, Ft.
Kuglis Gábor Szilágycsehbõl Szilágy-
somlyóra kapott plébánosi kinevezést,
ahonnan ideiglenesen ellátja Selymes-
ilosvát is. Ft. Knecht József Selymes-

ilosváról Szalárdra kapott
plébánosi kinevezést. Ft.
Ozsváth József Tasnádról
Tasnádszántóra kerül plébá-

nosként. Ft. Láber Ferenc
Zsibóról kisegítésre Érmihályfal-

vára került, Ft. Varga Sándor
Érmihályfalváról Margittára kapott se-
gédlelkészi megbízást. Ft. Kruzslitz
Imre újmisés a várad-olaszi plébániára,
Ft. Tóth Attila Levente újmisés pedig
a várad-újvárosi plébániára megy se-
gédlelkészként. Biharszentjánost a to-
vábbiakban Biharpüspöki látja el.

Zárul a vidéki e-szemétgyûjtés
Véget ér a héten az egész megyére

kiterjedõ begyûjtési akció, amelynek
során több mint egy hónapon át vidéki
városokban és községekben is leadhat-
ták fölösleges, tönkrement háztartási
gépeiket és elektronikus berendezései-
ket. A Bihar Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség kezdeményezésében a
nagyváradi Bene International és a ko-

lozsvári Ecotic cég mûködik közre.
Ezek dolgozzák fel az elektronikus hul-
ladékot, kinyerik a még újrahasznosít-
ható részeket, és biztonságosan tárol-
ják a környezetkárosító anyagokat.
Szeptember 7-én, pénteken Körös-
kisjenõben, 9-én Pusztahollódon,
végezetül pedig 10-én Várasfenesen
állítják fel a gyûjtõpontokat.

Újraalakultak a községi rendõrõrsök
Belügyminiszteri rendeletre szeptem-

ber elsejétõl az egész országban visszaállí-
tották a községi rendõrõrsöket, Bihar me-
gyében 91 ilyet létesítettek (újra). Az elõzõ
kormány idején a vidéki rendfenntartók
körzetesítésétõl várták a közrend javulá-

sát, a rendelkezésre álló eszközök (járõr-
autó, üzemanyag) és állomány optimális
kihasználását. Most visszatértek a régi
rendszerhez, a megyei rendõrség közle-
ménye szerint a szabad posztokat is betöl-
tötték.

Áthelyezések a római katolikus
egyházmegyében

Bûnmegelõzési
kampány

Augusztus végén indította a Bihar
megyei rendõrség, annak is a bûnmeg-
elõzési és kapcsolattartási részlege azt
a tájékoztató kampányt, amellyel a ve-
szélyeztetett társadalmi csoportok tag-
jait igyekszik felvilágosítani olyan hasz-
nos tudnivalókról, amelyek ismereté-
ben elkerülhetik, hogy bûncselekmé-
nyek áldozataivá váljanak. Nagyjából
bárki tartozhat a veszélyeztetett kategó-
riába: az autósok, a gyermekek, a diá-
kok, a nõk, az idõsek. Nagyvárad for-
galmas pontjain felállított standoknál
teljesítenek majd szolgálatot a rend-
õrök, és szórólapokkal, illetve szemé-
lyesen is tanácsokat adnak a polgárok-
nak: miként elõzhetik meg az autólo-
pást vagy az autóból lopást, a betörést,
a zsebmetszést, mire vigyázzanak a fia-
talkorúak és szüleik a valós és a kiber-
netikus közösségekben, hogyan lehet
elkerülni a csalókat. A rendõrök szep-
tember 11–12-én a Decebal piac mel-
lett, 13–14-én az õssi piacnál, 18–19-
én a Körös Áruháznál, 20–21-én pedig
a Nagyvásár téren (December 1. park)
lesznek megtalálhatók 11.30-tól 18
óráig.
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Provokáció és gyanús vízügyek
Székelyhídon mindig tör-

ténnek olyan események,
amelyek felborzolják a kedé-
lyeket. Emlékezzünk vissza,
Gyurcsik Zoltán volt RMDSZ-
es polgármester regnálása
idején a debreceni Medicor
munkahelyteremtõ szándék-
kal kereste fel az elöljárót, aki
megfelelõ „figyelmesség” hí-
ján meggátolta az orvosi mû-
szereket gyártó cég székelyhí-
di terjeszkedését. No, meg az
sem elfelejtendõ, hogy a köz-
ponti vendéglõben megpo-
fozta a pincérnõt, akinek
annyi „bûne” volt, hogy be-
nyújtotta a cehet. A pofozko-
dó polgármester mellett ak-
kor teljes mellszélességgel ki-
állt a magyar érdekképviselet,
õ viszont azóta átvedlett a li-
berális párt helyi tanácsosá-
vá. Nem õ az egyetlen „ma-
gyar vándor”, Rhédey Emília
mostanság az EMNP-ben óv-
ja érdekeinket, nemrég vi-
szont még román pártoknak
jelentette a Nagyváradra
sztrájkolni igyekvõ magyar
pedagógusok mozgolódását.

A négy évvel ezelõtt elkez-
dõdött és máig tartó Béres-
éra sem hozott nyugalmat.
Az állami tömbházlakások
körül gyûrûzött az elsõ vita:
Béres Csaba polgármestert
azzal vádolták, hogy önké-

nyesen módosította a lakás-
kérelmezõk rangsorolását. A
közhangulat siralmas, a be-
ígért munkahelyek nem te-
remtõdtek meg, illetve csak
egyeseknek. Ilyen kivétel a
polgármester egyik testvé-
rének az AVE (szemétgazdál-
kodási cég) igazgatójává tör-
ténõ kinevezése. Mostanság
az a hír járja, hogy Béres
azért pedáloz a helyi vízszol-
gáltatás bérbe adása mellett,
mert az Aqua Bihor cserébe
az elöljáró másik testvérét
nevezné ki igazgatónak.

A vízellátás bérbe adásá-
nak okán már többször is
összeült a városi tanács, de
eddig még nem jutott dûlõre
a dolog. A múlt heti rendkí-
vüli ülés sem hozott érdem-
legeset. A hatvanas években
lefektetett vízhálózat elavult,
éveken át veszteséget ter-
melt a sorozatos csõtörések,
valamint a roma lakosság ki
nem egyenlített vízszámlái
miatt. Ezt figyelembe véve
indokolt lenne a kiszervezés.
Csakhogy az éremnek másik
oldala is van. Az ülésen fel-
szólaló Baranyi Károly volt
tanácsos szerint a sajtóban
megjelent, Béres által közölt
adatok a vízhálózat felújítá-
sának jelenlegi állapotáról
nem valósak. Ugyanis Szé-

kelyhídon kilencven száza-
lékban, a közigazgatásilag a
városhoz tartozó Érolasziban
pedig teljesen elkészült.
Ezért az ellenzéki tanácsosok
a vízszolgáltatás önkormány-
zati kézben tartása mellett
érveltek mondván, hogy az
új hálózat várhatóan profitot
fog termelni, ráadásul –
amint Gyurcsik Zoltán libe-
rális tanácsos rámutatott – a
munkálatokra felvett banki
kölcsönt tizenöt évig még
törleszteniük kell. „Ha kell
nekik a vízszolgáltatás, akkor
vigyék adósággal együtt. Mi-
ért az adófizetõket kell ter-
helni, miközben a cég lefölö-
zi a hasznot?”– érvelt Gyur-
csik. Cristina Duþã szociálde-
mokrata tanácsos korrupció-
gyanúsnak nevezte a helyze-
tet, mivel állítólag olyan fel-
adatkiírást fogalmaztak meg,
amely kizárólag az Aqua
Bihor cégre lett méretezve.

A legrosszabb vízdíjbefize-
tõk a roma kolónián élõk.
Szóba került, hogy az új szol-
gáltató tõlük is behajtja a
pénzt, vagy elzárják tõlük a
vizet. A tanácsülésen jelen

lévõ roma delegátus, Hamza
Aurel számon kérte Bérestõl
a választási kampányban tett
ígéretét, miszerint ha õrá
szavaznak a cigányok, akkor
nem kell fizetniük a vízért. A
polgármester nem reagált az
ellene felhozott egyik vádra
sem. A tanácsülés után mi is
rákérdeztünk ezekre, az elöl-
járó az elhangzottakat visz-
szautasította.

Az amúgy is viharos ta-
nácsülést egy adag magyar-
ellenességgel is sikerült meg-
spékelnie Ioan Raþiu helyi la-
kosnak, aki a magyar nyelv
használata ellen ágált. Mint
mondta, nem érti az idegen
szót, fordítsák le románra,
holott köztudott, hogy töké-
letesen beszél magyarul. Bár
Cservid Levente ülésvezetõ
hivatkozott az érvényben lé-
võ nyelvhasználati törvény-
re, a soron következõ felszó-
lalók ennek ellenére romá-
nul is elmondták mondandó-
jukat. Talán nem kellett vol-
na, hisz a megszerzett joga-
inkat egy provokatõr nem
orozhatja el.

D. Mészáros Elek

Duþã és Gyurcsik

Ioan Raþiu a polgármestertõl kéri számon a magyar beszédet
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Díszpolgárok és motoros kunsztok
Érszõllõs lakossága az elmúlt hétvége

két napján több helyszínen – a mûvelõ-
dési ház udvarán felállított színpad, refor-
mátus templom, a község utcái – meg-
rendezett programokon szórakozhatott a
falunapi rendezvényeken. Szombaton a
már megszokott szekeres, lovas felvonu-
lás keretében hívogatták a közönséget,
majd a szabadtéri színpadon a helyi isko-
lások tánccsoportja, a Let’s Dance lépett
fel. Este a Lotus és az Insect együttes
koncertezett, hangulatba hozva a fiatal-
ságot az ezt követõ szabadtéri diszkóhoz.

Vasárnap az ökumenikus istentisztelet
nyitotta meg a programok sorát, mely,
mint az eddigi években is, egy kicsit
hosszúra sikeredett. Ezt követõen a pol-
gármester jutalmazta és köszöntötte az
aranylakodalmasokat – három házas-
párt –, majd díszpolgárokat avattak. Ta-
más Balázs néhai matematikatanár post

mortem elismerést kapott, Székely La-
jos, a helyi egyházközség korábbi refor-
mátus lelkésze pedig személyesen vette
át az oklevelet Beke László polgármes-
tertõl. Az ünnepséget a magyar himnusz
zárta.

Az események a világháborús emlék-
mûnél folytatódtak, ahol elhelyezték a

tisztelet és megemlékezés koszorúit. Itt
hangzottak volna el a meghívott vendé-
gek ünnepi beszédei, de megyei szintrõl
senki sem tett eleget a meghívásnak.
„Szerencsére Barcui Barna és Végsõ Mi-
hály polgármester barátaim megtisztel-
tek jelenlétükkel, így nem maradtunk
vendég nélkül” – nyilatkozta Beke László
kissé csalódottan. A szervezõk az idén is
igényes és bõséges ebéddel várták a ven-
dégeket, mely után egy új programmal
lepték meg a közönséget. A debreceni
Motoros Show tagjai adták elõ igen sok
akrobatikus elemmel kombinált bemuta-
tójukat a községháza utcájában. Népes
nézõsereg figyelte õket valamennyi kor-
osztályból, végül a bátrabbak fel is ülhet-
tek a két motoros akrobata mögé.

Szõke Ferenc

Megtámadták a restitúciót
Pert indít a Bihar megyei

tanács az egykori nagyváradi
pénzügyi palota (a közelmúl-
tig járóbeteg-rendelõ) vissza-
szerzéséért, döntött augusz-
tusi ülésén a testület. Szabó
Ödön RMDSZ-es frakcióve-
zetõ jelezte, hogy a jogi
szakbizottságban egy ellen-
véleménnyel (ez értelemsze-
rûen az övé volt), fogadták el
a határozattervezetet. Az
RMDSZ-frakció a határozat
ellen szavazott, mely szerint
a megyei önkormányzat be-
perli az Országos Visszaszol-

gáltatási Bizottság azon dön-
tését, mellyel a római katoli-
kus egyháznak ítélte a Fõ ut-
ca 35. szám alatti, annak
idején az irgalmas rend tel-
kén felépült pénzügyi palo-
tát.

Szabó az ülés után el-
mondta: az eset emlékeztet a
Székely Mikó Kollégium
ügyére, ott is a restitúciós bi-
zottság döntését kérdõjelez-
ték meg. Az érdekvédelmi
szervezet megyei ügyvezetõ
elnöke leszögezte: az iratok
alapján egy igazságos bíró-

ságnak az egyház javára kel-
lene döntenie, és hozzátette,
remélhetõleg mindkét félnek
az az érdeke, hogy ne húzód-
jon soká a per, mivel annak
eldõléséig senki sem költhet a
mûemlék épület felújítására.
A volt pénzügyi palotát jelen-
leg védõhálók borítják. Az
épületet 2002-ben igényelte
és idén márciusban kapta
vissza a katolikus egyház.

Az ülésen döntöttek ellen-
ben a megye költségveté-
sének módosításáról. Töb-
bek között 50 ezer lejt ka-

pott a Szigligeti Színház az
Interetnikai Színházi Feszti-
vál megszervezésére. Kétmil-
lió lejt áthelyeztek elmaradá-
sok kifizetésére, illetve a
vissza nem térítendõ támo-
gatású projektek önrészének
biztosítására, 604 ezer lejt fi-
zetnek annak a projektnek
az el nem számolható költsé-
geként, amelybõl a vészhely-
zeti bázisokat szerelik fel, a
speciális oktatási intézmé-
nyek pedig 22 ezer lejnyi tá-
mogatást kaptak.

Balogh Aletta

Lóhátról, szekérrõl hívogattak

Helyi iskolások a színpadon

Ugratták a vasparipákat
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A tanácsülés napirendjére
az utolsó pillanatban került fel,
ám elsõnek szavazták meg an-
nak a kormányhatározatnak a
kezdeményezését, mellyel vá-
rosi köztulajdonba és a tanács
kezelésébe kerülhet a Nagyvá-
radot elkerülõ út két szakasza
az Országos Autópálya és Or-
szágút Társaságtól az aradi és
dévai úti közúti felüljáró építé-
se miatt. A két felüljáró két
éven át épülhet majd, a dévai
úti áfával 24,6 millió lejbe, az
aradi úti 25,5 millió lejbe kerül
majd. A felüljárók építése el-
számolható költségeinek
80,25 százalékát strukturális
alapokból, 17,65 százalékát
az állami költségvetésbõl fede-
zik, az önkormányzat a két-
százalékos önrész mellett a
nem elszámolható költségeket
állja.

Az országos közútkezelõ
társaság elvi beleegyezését ad-
ta két kisebb felüljáró építésé-
hez is, melyek a Nojoridului, il-
letve a Ciheiului utcák környé-
kén ívelnek majd a körgyûrû
felett. A tanács arról határo-
zott, hogy elkészíttetik ezek
mûszaki dokumentációját.

„Szégyelljék magukat!”

A kutyamenhely szabályza-
ta heves indulatokat váltott ki
már az augusztus 10-ei közvi-
tán is, fõleg az állatok elaltatá-
sát ellenezték. Elsõként az
SOS Dogs önkéntese, Mirela
Pamfil emelt szót az ebek ér-
dekében, többek között az ál-
latvédelmi rendõrség létreho-
zásának elmaradását kérte
számon Ilie Bolojan polgár-
mesteren. Az RMDSZ-es Sza-
bó József tanácstag a tervezet
elfogadásának halasztását és
egy újabb közvita megtartását
javasolta, ám indítványát le-
szavazták. A szintén RMDSZ-
es Pásztor Sándor ezután mó-
dosító javaslatokkal élt, egy

weboldal létrehozását szorgal-
mazta, amelyen a befogott ku-
tyák fényképe és adatai egy
héten át láthatók-olvashatók
lennének, emellett azt szerette
volna, hogy az állatok elaltatá-
sát a civil szervezetek felügyel-
hessék, hogy csak a valóban
túl koros és gyógyíthatatlan
ebeket részesítsék eutanáziá-
ban. A javaslatokat azonban
mondhatni futószalagon utasí-
tották el, az eredeti szabályza-
tot pedig 17 vokssal fogadták
el, az öt RMDSZ-es tanácsos a
tervezet ellen szavazott. A ku-
tyabarátok egyébként mind-
három javaslatot tapssal üdvö-
zölték, majd a végsõ voksolás
után hangos szóval is kifejez-
ték elégedetlenségüket. Mi-
közben kivonultak a terembõl,
a „Szégyen!”, „Megbántuk,
hogy rátok szavaztunk!” és
„Nem vagytok váradiak!” kiál-
tásokat lehetett hallani.

Módosították
a költségvetést

Az önkormányzat döntés-
hozó testülete egyébként még
a „kutyás” napirendi pont
elõtt megszavazta Nagyvárad

költségvetésének módosítását,
ebben szerepel a kutyamen-
hely fenntartására szánt ösz-
szeg is. A Közterület-kezelõ-
ség szeptembertõl decemberig
erre a célra 195 ezer lejt ka-
pott, ebbõl 100 ezer lejt sze-
mélyi, 95 ezer lejt pedig dolo-
gi költségekre. Jóváhagyták,
hogy a Városi Sportklub elfo-
gadja az összesen 61,1 ezer
lejnyi támogatást, amelyet cé-
gektõl és magánszemélyektõl
kapott, ezeket az összegeket a
támogatási és szponzori szer-
zõdésekben meghatározott
célokra használhatják fel. A
Megyei Sürgõsségi Klinikát
két cég támogatta 97,3 ezer
lejjel, ennek az összegnek az
elfogadását is jóváhagyták.

Az önkormányzat 23 ezer
lejt különített el a kilencedik al-
kalommal megszervezendõ,
Suflet de stea elnevezésû,
gyermekeknek szóló országos
könnyûzenei fesztiválra, a
Szent Miklós görög-katolikus
katedrális felújítására pedig
225 ezer lejt különítettek el,
miután annak az önkormány-
zattal és egy magyarországi
féllel benyújtott pályázata nem
nyert támogatást.

Balogh Aletta

Kutyabarátok a tanácsteremben – perrel fenyegetõztek

Nagyvárad helyi tanácsa augusztus 28-án tartotta
rendes havi ülését, amelyen az állatbarátok is
megjelentek, és a Közterület-kezelõségnek átadott
kutyamenhely mûködési szabályzatának elfogadása
után hangot adtak nemtetszésüknek.

Az RMDSZ-frakció ellenezte a menhely mûködési szabályzatát

Ilie Bolojan polgármester szerint
egy civilizált városban nincsenek
kóbor kutyák

Tiltakoztak a kutyabarátok
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– A tévémûsorok és a te-
levíziózási szokások az el-
múlt évtizedekben sokat vál-
toztak. Véleményem szerint
a probléma ott kezdõdött,
amikor a mára már klasszi-
kussá vált, hangulatos, bölcs
és vidám meséket (Mazsola
és Tádé, Futrinka utca, Pom-
Pom, Süsü, a sárkány, Ma-
gyar népmesék) felváltották
az erõszakot és agressziót
sugárzó, silány képi ábrázo-
lású és erkölcsi tartalmú ak-
ció-rajzfilmek. Itt a szereplõk
zombik, szörnyek, ördögsze-
rû sárkányok, ijesztõ figurák.
Nincs határvonal a pozitív és
negatív hõsök között, a rajz-
filmekben átok, mágia, tá-
madás, kínzás szerepel. A
nézõ valóságosnak vélheti,
amit a képernyõn lát, holott
annak a valósághoz semmi
köze. A benyomást gyors
kameramozgások, merész
vágások, számítógépen elõ-
állított terek idézik elõ. A té-
vé megformál egy mestersé-
ges világot, amely az emberi
agyban a való világ helyébe
lép, éppen ezért nem kétsé-
ges, hogy a gyermekek 8
esztendõs korukig a képer-
nyõ elõtt veszélyeztetettebb
helyzetben vannak, mint a
felnõttek.

– Miért van ez így?
– Számukra a filmben lá-

tott események ugyanúgy
megtörténnek, mint a való-
ságban; nehezebben tesznek

különbséget képzelet és va-
lóság, játék és valóság kö-
zött, mint a felnõttek. Ebben
az életkorban (3–8 év) nem
egyszerûen a fantáziáról és a
kreativitásról van szó, ha-
nem magáról a gondolko-
dásról. Az ilyen korú gyerek
még nem rendelkezik abszt-
rakt – szemlélettelen – fogal-
makkal: képet alkot a világ-
ról, mely körülveszi õt, em-
berekrõl, állatokról, tárgyak-
ról – elsõsorban szimbolikus
játékai segítségével – képek-
ben gondolkodik. A képal-
kotó készség, a szimbolikus
játékok gazdagsága lényegé-
ben a gyermek IQ-jával azo-
nos, és amikor azt mondjuk,
hogy a tévé csökkenti a gye-
rekek képalkotó erejét, és a
szimbolikus játékok helyébe
lép, az azt jelenti, hogy a té-
vé akadályozza a gyermeki
intelligencia fejlõdését.

– Valóban ennyire elke-
serítõ a helyzet? Hiszen ré-
gebben is volt tévé és ab-
ban gyermekmûsorok…

– Igen, de a régi gyermek-
mûsorok humorosak voltak.
A gyerekek számára a tévé-
ben látott történet akkor iga-
zán vonzó mese, ha ráismer-
nek azokra a szituációkra,
emberi viszonyokra és nor-
mákra, amelyek mentén a
játék zajlik. A „férfi”, „nõ”,
„apa”, „anya”, „gyermek”
szerepkörökben kínálják a
felismerést és egyfajta tanu-

lási lehetõséget a gyermek
nézõknek. Sajnos az ilyen
mûsorok mára már majd-
nem teljesen eltûntek a kép-
ernyõrõl. Úgy gondolom,
hogy a televíziózás értékét a
nézett mûsor minõsége, a
készülék elõtt eltöltött idõ,
valamint azok a körülmé-
nyek határozzák meg, ame-
lyek között a gyerek és a su-
gárzott program kapcsolata
megvalósul. Kétségtelen
tény, ha a mûsor pocsék, a
televízió elõtt eltöltött idõ
haszontalan, sõt ártalmas is
lehet.

– Pontosan mit ért azon,
hogy ártalmas?

– Számos pszichológiai
kutatás bizonyította, hogy
összefüggés van a televízió-
ban látott agresszivitás és a
gyerekek gondolkodásmód-

ja, viselkedése között. Mégis
rögtön meg kell jegyeznem,
hogy a szülõnek semmi oka
sincs arra, hogy a gyerek in-
tellektusát, fantáziáját, krea-
tivitását féltse a televíziótól,
mert a tévé segíti a gyerme-
ki megismerés fejlõdését.
Számos vitathatatlan pozití-
vumát azonban meg kell ta-
nulni okosan és értõen hasz-
nálni. Az ehhez szükséges
szelektív és kritikus szemlélet
kialakításában a gyerekéért
felelõsséget érzõ felnõttek
nagyobb szerepvállalására
van szükség.

– Mire kell odafigyelniük
a szülõknek?

– A legfontosabb szülõi
feladat, hogy rendszeresen
megbeszéljük a gyerekkel,
mi az, amit megnézhet, mi-
ért ajánljuk az egyik mûsort,
és miért beszéljük le a másik-
ról. El kell érni azt, hogy
gyerekeink 6-7 éves korukra
aktív, tudatosan választó té-
vénézõk legyenek, akik sza-
badidejük csak meghatáro-
zott – nem túl jelentõs – ré-
szét töltik a készülék elõtt.
Nézzük együtt a televíziót a
gyermekeinkkel, és beszéljük
meg velük amit láttunk! Szá-
moljunk be saját vélemé-
nyünkrõl, érzéseinkrõl is. S
végül soha ne feledjük el,
hogy a gyermek számára mi
szülõk vagyunk a legfonto-
sabb modellek. Ha azt akar-
juk, hogy a gyermekünk ne
töltsön el naponta négy-öt
órát a televízió elõtt, lehetõ-
leg mi se váljunk rabjává a
„varázsdoboznak”.

– Optimális esetben
mennyi idõt tölthet a gye-
rek a képernyõ elõtt?

– A 3–8 éves gyerekek
heti 10–12 óránál többet ne
töltsenek tévézéssel.

Balázs Anita

Rohanó világunkban egyre több az olyan szülõ,
akinek nincs ideje a gyermekével foglalkozni,
és egyre elterjedtebb az a rossz szokás, hogy
a gyereket minduntalan a tévé elé ültetik, hiszen
akkor legalább csöndben van, és baja sem lehet.
A tévé a legolcsóbb „bébicsõsz”, ami mindig
rendelkezésre áll. A tévénézés önmagában nem
baj, de a jóból is megárt a sok. De mennyi is
az a túl sok? Mit nézhet a gyermek?
Errõl kérdeztük VERES ANDREA pszichológust.

A televízió hatása a gyerekekre
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Fertõzések, betegségek
bárhol, bármikor rajtaütés-
szerûen meglephetnek ben-
nünket. Felkészülhetünk a tü-
netek enyhítésére, és a házi
patika hasznos szereit ajánla-
tos magunkkal vinni túrákra,
kirándulásokra, külföldi uta-
zásokra is. Tamás-Arany
Hajnalka gyógyszerésztõl
kaptunk felvilágosítást az
alapvetõ tennivalókról.

Ételmérgezés

Romlott étel okozta fertõ-
zést leggyakrabban a házi
disznósajt, tejszínes vagy to-
jásos krémek, fagylalt, hal és
gombás ételek, megbontott
és állott konzervek fogyasz-
tása okozhat. A lappangási
idõ 5–12 óra között változik.
A mérgezés tünetei: émely-
gés, hányás, hasmenés, láz,
gyengeség. Kezelésére aján-
lottak a következõk: az ásvá-
nyi sók pótlása, például
Prolyte por vagy Elektroliti,
NaCl és glükóz perfúziója,
kalciumpótlás, széntabletta,
mely felszívja a káros anya-
gokat a belekbõl, a hasme-

nés megállítására diétás éte-
lek fogyasztása, savlekötés,
mivel ilyenkor savtúltermelés
keletkezik a gyomorban, ami
puffadást és gyomorégést
idézhet elõ, emellett hányin-
ger- és görcsoldók szedése.

Hasmenés

A hasmenés általában
bakteriális vagy vírusos fertõ-
zés miatti bélgyulladás követ-
kezménye. Mindenképpen
orvoshoz kell fordulni, ha 48
órán túl is fennáll, továbbá
ha a láz meghaladja a 38,5
fokot, ha a széklet véres vagy

fekete, ha kiszáradás fenye-
get, vagy ha állandóan kiújul
a hasmenés. A betegség ke-
zelésére javasolt: menta-, kö-
römvirág-, málnalevéltea fo-
gyasztása, ásványi anyagok
(Ca, Mg, K) pótlása, pre- és
probiotikumok szedése, me-
lyek a belek baktériumflórájá-
nak a helyreállításában segí-
tenek, fontos továbbá a dié-
ta, csak fõtt és párolt ételek
fogyasztása (pl. répa, rizs,
csirkemell, pirítós), a hasme-
nés megállítása gyógyszeres
kezeléssel, görcsoldó, szén-
tabletta, puffadásgátló sze-
dése.

Hányinger, émelygés

Amikor hányingerünk
van, javasolt, hogy nyitott
ablak mellett, fekvõ helyzet-
ben húzzuk fel mindkét lá-
bunkat, vegyünk mély leve-
gõt, és tegyünk vizes boroga-
tást a homlokunkra. Kortyol-
junk teát gyömbér és menta
keverékébõl. Vannak patiká-
ban kapható természetes ké-
szítmények, amiket kisma-
mák is szedhetnek, továbbá
vannak olyan gyógyszerek,
amelyek az idegrendszerre
hatva gátolják meg a hányin-
ger jelentkezését (pl. Eme-
tiral, Emetostop). Ugyancsak
hatásos a Metoclopramid és
a Papaverin is.

Ha a hányinger elmúlt, a
következõ lépés a hidratálás,
az ásványi anyagok pótlása,
a diéta, a gyomorsav, a gyo-
morégés kezelése. Tamás-
Arany Hajnalka gyógysze-
rész gyomorrontás esetére
emésztést elõsegítõ gyógy-
szerek, epehajtó készítmé-
nyek, esetleg megelõzés cél-
jából májvédõk szedését ja-
vasolja.

Balázs Anita

Mindennapos nyavalyák ellen

Mûtõk közös pályázati pénzbõl
Hivatalos értesítést kapott a nagyvá-

radi önkormányzat arról, hogy meg-
kapja a finanszírozást a román–magyar
határ menti együttmûködést támogató
európai uniós alapból egészségügyi in-
tézményei korszerûsítésére. A megye-
székhely a Debreceni Egyetemmel és az
ottani klinikával közösen pályázott az
alárendeltségébe tartozó Gavril Curtea-
nu Városi Kórház és a Megyei Sürgõs-
ségi Klinika mûtõinek bõvítésére, mo-
dernizálására, felszerelésére. A városi
kórházban teljesen új mûtõrészleget

építenek és rendeznek be. A 2,22 mil-
lió eurósra becsült értékû projekt há-
romnegyed része jut Váradra, a vissza
nem térítendõ támogatás 1,4 millió
euró, az önrész megközelítõleg 245
ezer euró. A megyei kórház már meglé-
võ mûtõit úgy alakítják át, hogy külön-
féle operációkra (ortopéd-, szem-, szív-
vagy idegsebészeti beavatkozások) le-
gyenek alkalmasak, új felszereléseket
vesznek, az elkülönítõ és öltözõ helyisé-
geket korszerûsítik. Váradi és debreceni
orvosok közös mûtéteit is megszerve-

zik. Ennek a projektnek nagyjából két-
millió euró az értéke, a megyei kórház
részesedése szintén háromnegyednyi,
az önrész 164 ezer euró. Mindkét beru-
házást 2014 augusztusának végére kell
befejezni.

A városi kórház teljesen új mûtõrészleget kap
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Nyárvégi kellemes idõjárás
köszöntött az elmúlt héten
Székelyhídon az Érmelléki
Õsz rendezvénysorozaton
részt vevõkre. Kezdésként
csütörtök délután a sportoló-
kat díjazták, és köszöntötték
az ötven éve házasokat.
Ugyanakkor jótékonysági
labdarúgó-mérkõzésen is
szurkolhatott a közönség, a
sport révén a kisvárosban
mûködõ, a Böjte Csaba szer-
zetes nevével fémjelzett, rá-
szoruló gyermekeket felkaro-
ló alapítványt támogatták.

A városnap hivatalos meg-
nyitója péntek délután volt a
központi parkban. Felveze-
tésként a lezárt utcarészen
elõször a hajdúböszörményi
fúvószenekar zendített rá,
majd az ugyanonnan érdeke-
zett menettáncosok bûvölték
el a jelenlévõket. Ezúttal az
ünnepi beszédek sallang-
mentesek, lényegre törõk
voltak, a turulmadár szárnyai
alatt lévõ szónoki emelvé-
nyen sem sorakoztak fel any-
nyian, mint az elmúlt évek-
ben. Béres Csaba polgár-
mester a magunk mögött ha-
gyott évszelet nehéz idõsza-
kát idézte fel, amiben a vá-
lasztások, a referendum és a
máig tartó aszály is próbára
tett bennünket. Cseke Attila

szenátor nevesítés nélkül
méltatta a településen elért
eredményeket, szólt a szer-
vezõk sokrétû, kitartást
igénylõ munkájáról, majd jó
szórakozást kívánt a város la-
kóinak. A belgiumi Ecaus-
sinnes-bõl érdekezett küldött-
ség képviselõje tolmácsolta a
testvértelepülés lakóinak jó-
kívánságait. Az emlékmû
megkoszorúzása elõtt a Bú-
zavirág Népdalkör énekelt.

Az események a múzeum-
ban folytatódtak, ahol közös
képzõmûvészeti kiállítás
nyílt. Csorján Melitta mutatta
be az alkotókat és az alkotá-
sokat. Nicolette Duþã képein
divatos cipõtervek sorakoz-
tak, Szilágyi László a tájké-
pek izgalmas megjelenítõjévé
lépett elõ, a néhai Kerekes

Géza olajfestményei érmellé-
ki barangolásra vitték a kép-
zeletet. Kerekes Zsuzsa igé-
nyes, a kiforrottság jeleit mu-
tató munkákkal lépett a kö-
zönség elé. Lovaskompozí-
ciói, csendéletei, pasztellké-
pei gazdag élményanyagot
hordoznak. Juhász Imre ez-
úttal a színekkel kísérletezett
hatásosan. Gavrucza Tibor,
az érmelléki táj „dalnoka”
puha, érzékeny színvilágot
vonultatott fel. Péter Emese
ízlésesen kidolgozott kerámi-
ái nemcsak a szemnek szé-
pek, de érzésközlõek is.
Csorján Dezsõ olajfestmé-
nyei csapongó érzelemvilág-
ról árulkodnak, míg Angyal
Olívia grafikái különleges,
meseszerû világot varázsol-
nak elénk. Kustán Erzsébet

makramécsomózás-technikát
alkalmazott, munkáiban a
termékenység-szimbólumok
köszönnek vissza. Két „ide-
genlégiós” is érkezett a kiállí-
tásra a belgiumi testvértele-
pülésrõl, Christian Dume-
nuier és Alain Soartian.

A múzeum emeletén Szé-
chenyi-emlékek nyomában
Európában címmel 33 tablót
állítottak ki, amely 16 ország
tárgyi emlékeit mutatja be. A
kiállítási anyag ennél jóval
gazdagabb, és a Magyar Em-
lékekért a Világban Közhasz-
nú Egyesület tulajdonát ké-
pezi. A nap színvonalas
programjaihoz sorolható
még Griffiti dráma- és film-
mûhely bemutatója, amit az
Örkény-centenárium ihletett.

A változatos programkíná-
latban itt-ott még fellelhetõ
volt az értékteremtés, de az
immár évtizedes hagyo-
mánnyá vált profitteremtõ
szándék ezúttal is jellemzõje
maradt az Érmelléki Õsznek.

Érmelléki Elek

Székelyhídra beköszöntött
az Érmelléki Õsz
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Negyedszer tartottak Nagyváradon
termékbemutatóval egybekötött vásárt
a megye agrártermelõi, állattenyésztõi
számára. Az Era bevásárlóközpont par-
kolójában felsorakoztatták kínálatukat
a mezõgazdasági gépeket és felszerelé-
seket forgalmazó cégek is, sõt három
vállalat hat munkagépe gyakorlati be-
mutatót is tartott a repülõtérrel szem-
beni parcellában. Félszáz gyümölcs- és
zöldségtermesztõ Margittától Nagysza-
lontáig, Éradonytól Keményfokig hozta
el válogatott portékáját – tájékoztatott
Marius Francisc ªtefan, a fõszervezõ
Bihar Megyei Agrárkamara ügyvezetõ
igazgatója. Többen jelentkeztek hagyo-
mányos eljárással készült élelmiszerek-
kel – méz, pálinka, hidegen sajtolt nö-
vényi olaj, ízesített sajtok –, és huszon-
öt tenyésztõ mutatta be fajtiszta állo-
mányának legjavát: juhokat, lovakat,
szarvasmarhákat. A kiállított egyedeket
szakzsûri értékelte és díjazta is.

Az idén a rendezvény szakmai jelle-
ge dominált, bár a társszervezõk – a
megyei önkormányzat, a kormánybiz-
tosi hivatal és a váradi önkormányzat –
a nagyközönségnek szóló programokat
is beiktatott az augusztus 31-étõl szep-

tember 2-áig tartó expó programjába.
Vasárnap délelõtt például fogatok ver-
sengtek, délutánonként népzenei elõ-
adók foglalták el a színpadot. Az érdek-
lõdés ennek ellenére csekély volt,
ugyanis mindössze a pénteki nyitás
elõtt egy nappal jutott el a sajtóhoz a
rendezvény híre, így a nagyközönség
sem értesülhetett róla. Akik mégis kilá-
togattak, nem bánták meg, különösen
a gyerekek élvezték a sok látnivalót, a

kocsikázás a pónifogaton és a pónilo-
vaglás nagyon népszerû volt.

Máté Zsófia

Agrárexpó kevés érdeklõdõvel
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A millenniumot követõ
századforduló Ady szerint „lázas
és nyughatatlan” városának egyik
legtevékenyebb, legsokoldalúbb
közéleti személyisége volt,
Nagyvárad konzervativizmusa
mellett is nyitott, a liberális
értékeket is felvállaló
polgárságának jeles képviselõje.

1837-ben született a felvidéki szárma-
zású gálszécsi Ritoók Dániel földbirtokos
fiaként, a Bihar megyei Darvason. Kö-
zépfokú tanulmányait a debreceni refor-
mátus kollégiumban végezte, azután a
pesti, majd a bécsi egyetem jogi karának
hallgatója lett. Tanulmányai befejeztével
1858 és 1861 között a Helytartótanács-
nál szolgált. 1861-ben szerzett diplo-
mát, és hazatérve Nagyváradra hamaro-
san sikeres gyakorló ügyvéd lett belõle.
Házasságából két gyermek született: lá-
nya Emma (1868), a Pesten, Lipcsében
és Párizsban filozófiát és pszichológiát
tanult író, költõ, az elsõ magyar nõ, aki
bölcsészetbõl doktorált, fia (II.) Zsig-
mond (1870) pedig belgyógyász, orvos-
professzor, a budapesti kórházak fõigaz-
gatója volt. Az õ fia, (III.) Zsigmond mér-
nök, feltaláló, a Láng Gépgyár egyik ter-
vezõje volt. A dinasztia mai is élõ tagja
(IV.) Zsigmond, Széchenyi- és Bolyai-dí-
jas klasszika-filológus, akadémikus,

egyetemi tanár, a római és ógörög iro-
dalom, ezen belül a költészet és az esz-
tétika jelentõs tudósa. A tágabb családi
körhöz még egy jeles férfiú tartozott, az
orvos, II. Zsigmond apósa, Tormay Bé-
la (1838–1906) mezõgazdász, akadémi-
kus. Kortársunk, IV. Zsigmond így val-
lott felmenõirõl: „Konzervatív szabadel-
vû családban nõttem fel”.

A közélet sûrûjében

A dinasztia alapítója egyre-másra vál-
lalt közéleti feladatokat a kiegyezés után
gyorsan fejlõdõ Nagyváradon. 1869-ben
a város iskolaszékének elnöke, 1875-
ben az ügyvédi kamara megalakulásával
annak szintén elnöke lett. Az egyesület-
ben hetente szakszerû felolvasásokat
tartottak, megvitatva a jog- és igazság-
szolgáltatás napirenden levõ kérdéseit.
A református egyház 1877-ben megvá-
lasztotta õt segédgondnokának, az
1881. október 31-i debreceni zsinat
egyik jegyzõjévé választatott, a fontosabb
kérdések tárgyalásánál gyakran szólalt fel
az egyházalkotmányi bizottságban.

1885-ben Sipos Orbánnak, Bihar
vármegye tanfelügyelõjének kezdemé-
nyezésére megalakult a Nagyváradi
Tanító-Kör, díszelnökei Ritoók Zsig-
mond és Zajnay János apátkanonok let-
tek. Jól menõ ügyvédi irodája jövedel-
mébõl megvásárolta a megyeházával
szembeni saroktelket, és a református
egyháznak adományozta, hogy azon
egy leánynevelõ intézetet építsen rész-
ben internátusnak, részben tanítóképzõ-
nek. 1905-ben – Ritoók Zsigmond el-
hunyta után – nyílt meg a késõbb Lo-
rántffy Zsuzsannáról elnevezett tanító-
képzõ a gyakorló elemivel, s rövidesen
virágzó iskola lett belõle.

Földijét, a Nagyváradon született Szi-
lágyi Dezsõt Tisza Kálmán 1889-ben
nevezte ki kormánya belügyminiszte-

rének. Szilágyi államtitkárul óhajtotta
maga mellé venni, de Ritoók nem kívánt
a fõvárosba költözni. Mint nagytekinté-
lyû jogászt 1891-ben a nagyváradi ítélõ-
tábla elnökévé nevezték ki. A királyi íté-
lõtábla hatásköre az aradi, gyulai és
nagyváradi törvényszék területére terjedt
ki.

A közíró

Bár egyre-másra vállalta fel az újabb
közéleti teendõket a múzeumalapító
Biharvármegyei Régészeti és Történelmi
Egylet, a Szigligeti Társaság választmá-
nyi tagjaként, idejébõl újságírásra is fu-
totta. Egyike volt a gyarapodó nagyvára-
di lapok rendszeresen közlõ külsõ mun-
katársainak. A lapok megjelenése ser-
kentõ hatással volt a gyorsan fejlõdõ vá-
ros szellemi életére, ugyanakkor a szá-
zadforduló magyar irodalmi forradalma
számára is értõ közönséget nevelt.
Ritoók cikkei a Nagyvárad, a Szabad-
ság, a Népnevelési Közlöny, a Protes-
táns Szemle hasábjain jelentek meg. Írt
a közigazgatás központosításról, egy-
házszervezési, nevelési kérdésekrõl, a
községi iskolák védelmérõl, a nõk társa-
dalmi és jogi helyzetérõl, az alkoholiz-
mus elterjedésérõl.

Ady Endre nagyra értékelte publicisz-
tikai tevékenységét, ennek írásaiban
többször is tanújelét adta. 1905 áprilisá-
ban az immár Budapesten tevékenyke-
dõ Ady így méltatta õt: „Kialudt az élet-
lángja egy nemes, magyar, ritka egyéni-
ségnek. Egy puritán lelkû, tiszta elméjû
ember, kinek életfelfogása volt: soha ala-
csony eszmék közt nem cammogni, s el-
végezni minden munkát s amihez erõnk
van, halt meg ma reggel Nagyváradon,
hol élt a puritánságnak, munkának, sza-
badelvûségnek, lelkesedésnek és ma-
gyarságnak ez a tipikus alakja.”

Szilágyi Aladár összeállítása

Ritoók Zsigmond ügyvéd,
törvényszéki bíró, publicista
Egy váradi gyökerû értelmiségi dinasztia alapítója

A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református
Gimnázium. Telkét Ritoók Zsigmond adomá-
nyozta az egyháznak
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– Mi vitte Önt a lelkészi
pályára?

– Nem egy bizonyos okból
lettem lelkész, inkább hatá-
sok összességének köszön-
hetõ a döntésem. Édesapám
lelkész volt, tehát volt elõt-
tem példakép, egy követhetõ
életpálya. Kolozsváron pedig
a református kollégiumban
olyan lelki talajra találtam,
mely a kegyességnek egy
markánsabb vonulatát képvi-
selte. Keresõ ember voltam,
a teológiára is inkább azért
mentem, hogy megtaláljam
az Urat. Ez az idõszak volt
életem legellentmondáso-
sabb idõszaka, mivel meg is
találtam, meg nem is, amit
kerestem. Már két éve dol-
goztam lelkészként Tamáshi-
dán, amikor egy lelkigondo-
zói beszélgetésen letisztult a
kép, és megértettem, hogy
Jézus Krisztus hívott el erre a
hivatásra. Úgy gondolom, Is-
ten akkor „tett a helyemre”,
és én megígértem, hogy en-
gedelmességgel fogom õt
szolgálni.

– Tudomásom szerint
Monospetriben a katolikus
közösség van túlsúlyban. A

református hívek hányan
vannak? Járnak-e rendsze-
resen az istenházába?

– Hivatalosan 260 refor-
mátust tartunk nyilván, de

ennél valamivel többen va-
gyunk. A kis gyülekezetek-
hez tartozunk. A templomba
járással nem tudok dicseked-
ni, mivel az istentisztelete-
ken átlagban a hívek 15 szá-
zaléka jelenik meg. Nagyobb
ünnepeken ez az arány elér-
heti az 50 százalékot. Lel-
készként azt kell monda-
nom, hogy ez kevés. Sajnos
az emberek többsége – tisz-
telet a kivételnek – manap-
ság nem érzi a hitbeli hova-
tartozás és a hitgyakorlás
fontosságát. Elég sok a ve-
gyes házasság, és a más tele-
pülésekrõl érkezett reformá-
tus hitûekkel kapcsolatban
azt tapasztaltam, hogy sok-
szor nem tudnak beilleszked-
ni. Sokszínû a monospetri
közösség, és úgy néz ki, né-
hányan csak szokásból jár-
nak templomba, nem igazi
lelki küldetésbõl. Az ilyenek
csak fizikailag vannak jelen,
és nem érzik át az ige igazi
súlyát, jelentõségét.

– Mi a helyzet a fiatal-
sággal? Õket sikerül meg-
szólítani?

– Sok a fiatal, de egyházi
szempontból sajnos nem
igazán aktívak. Viszont
öröm számomra, hogy a bib-
liahét igen közkedvelt, ahová
még más vallásúak is szíve-
sen eljönnek. Ez a rendez-
vény már ökumenikussá
vált. Saját programot dolgo-
zok ki, és úgy látszik, ez
„megfogta” õket.

– Az ökumené Monos-
petriben a felnõtteknél is
érvényesül. Hogyan tudták
ezt elérni?

– Mi, az egyházak képvi-
selõi jó viszonyban vagyunk,
és úgy értékeltük, szívesen
fogadja a lakosság a falunapi
ökumenikus istentiszteletet.
Évrõl évre többen látogatják,
és kedvezõ visszajelzéseket
kapunk.

– Beszélne egy évtizedes
monospetri munkájának
gyümölcsérõl?

– Rendbetettük a paróki-
át, parkosítottunk, majdnem
kész a saját kápolnánk, fel-
újítottuk a templom tetõszer-
kezetét, bebútoroztuk a gyü-
lekezeti termet. Ezek fizikai
sikerek, de a legfontosabb
az, hogy érzésem szerint si-
került többeket is Krisztus-
hoz közelebb vezetni.

Szõke Ferenc

Monospetri református temploma

Ökumenikus istentisztelet a falunapon

Szilágyerkeden született 1976-ban, ahol édesapja
elsõ önálló lelkészi szolgálatát teljesítette.
Hamarosan Érábrányba, késõbb Csokalyra szólította
az apa hivatása a családot. A középiskolát
a kolozsvári Református Kollégiumban végezte el,
majd a Protestáns Teológiai Intézetben diplomázott
1999-ben. Lelkipásztorként Tamáshidán kezdte,
ahová püspöki kinevezés szólította. Két év múlva
sikeresen megpályázta az akkor megüresedett
kisszántói gyülekezetet, majd 2002-ben meghívásra
a monospetri református közösség élére állt, melyet
mind a mai napig szolgál.

Lelki küldetés egy kis
gyülekezetben
Interjú ifj. Mátyás Árpád monospetri református 
lelkipásztorral
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A versenyen eredetileg
azok a lovasok mérték össze
tudásukat, akik valamelyik du-
nai vagy alpesi ország állam-
polgárai voltak. Késõbb ez tá-
gabb értelmet nyert, és ebbõl
alakult ki a világbajnokság. A
kupa ennek ellenére megõriz-
te régi fényét, és kétévente
ezért mérkõznek meg az euró-
pai fogathajtók. Magyarorszá-
gon elõször rendezték meg ezt
versenyt. Legutóbb Svájc
adott otthont a megmérette-
tésnek, majd Szlovákia követ-
kezett volna, de két éve vissza-
lépett a házigazdai teendõktõl.
Magyarország régóta készült
otthont adni e rangos verseny-
nek, annál is inkább, mivel az
egykor aranykorát élõ lovas-
sport az utóbbi idõkben veszí-
tett csillogásából (a svájci ver-
senyen a Rákóczi Gergõ, Pál
Attila, Bodó Zoltán összetéte-
lû romániai csapat jóval meg-

elõzte). Mivel az évadzáró
izsáki verseny az idén elma-
rad, a magyar bajnokság utol-
só, bajnokavató fordulóját is itt
rendezték meg ugyanazon a
hétvégén. Így közel 50 fogat
állt rajthoz a magyar és az eu-
rópai élvonalból.

A balesetektõl sem mentes
verseny végül is meghozta a
rég várt magyar sikert: a házi-
gazda ország csapatban gyõ-
zött, egyéniben pedig Lázár
Vilmos szerezte meg az arany-
érmet. A Bajkó Tibor, Kádár
Barna és Rákóczi Gergõ al-
kotta román válogatott az ötö-
dik helyen végzett. Egyéniben
Rákóczi Gergõ érköbölkúti
versenyzõ az elsõ napon a be-
mutató, álló bírálat verseny-
számában a harmadik, díjhaj-
tásban pedig a nyolcadik he-
lyen végzett.

A maratonhajtásban elke-
rülte a szerencse a romániai

válogatott tagjait. A 42 fokos
hõség megviselte a lovakat,
ami még nem lett volna vég-
zetes, de Rákóczi segédhajtó-
ja a hatodik akadályban le-
esett a fogatról, Bajkó Tibor
segédhajtója meg a hetedik
akadály vizesárkánál perdült
le. Az így kapott büntetõpon-
tokat már nem tudták ledol-
gozni a versenyzõk, így a jó
idõeredmények ellenére is
csak a középmezõnyben vé-
geztek. Ezek után a csapat-
ban elért 5. hely is dicséretes.

A Román Nemzeti Bajnok-
ság döntõje van még hátra a
2012-es fogathajtó évadban.
A bajnokságon pillanatnyilag
Rákóczi Gergõ áll az élen, hi-
szen eddig minden fordulót

megnyert. A döntõre Maros-
vásárhelyen kerül sor szep-
tember 14. és 16. között.

Újdonságnak számít, hogy
az idei Európa-bajnokságon
részt vevõ hazai versenyzõket
többen is támogatták erköl-
csileg és anyagilag is. A Rá-
kóczi-csapat ezúton is szeret-
ne köszönetet mondani an-
nak a lelkes, közel száz szur-
kolónak, akik Fábiánsebes-
tyénbe elkísérték õket, végig-
izgulták a versenyt és lelkesí-
tették a versenyzõket, vala-
mint Kiss Sándornak, a me-
gyei tanács alelnökének, a
székelyhídi helyi tanácsnak és
a Marconst vállalatnak az
anyagi támogatásért.

Raþiu Rozália

Maraton a vizesárokban

A hõség megviselte a lovakat isDíjhajtásban is le a kalappal Rákóczi Gergõ elõtt

KETTESFOGATHAJTÓ DUNA–ALPESI KUPA

Fábiánsebestyénben helytállt
a hazai válogatott
Az év legfontosabb kettesfogathajtó eseményének
adott otthont a magyarországi Fábiánsebestyén
augusztus utolsó hétvégéjén. Itt rendezték meg
a Duna–Alpesi Kupa néven ismert, nem hivatalos
Európa-bajnokságot, amelynek Bihar megyei
résztvevõje is volt.
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A bajnoki rajt elõtt három
nappal kupamérkõzésen
mutatkozott be a szurkolók-
nak a két bihari csapat a
nagyváradi Bodola Gyula
Stadionban. A találkozó kö-
zel háromórásra sikeredett,
mert a rendes játékidõben
2–2 volt az eredmény, ezért
félórás hosszabbításra volt
szükség, végül büntetõrúgá-
sokkal dõlt el, ki a gyõztes. A
második félidõ közepétõl
emberhátrányban játszó Bi-
har FC (Olteant kiállította a
játékvezetõ) végül 5–3-ra
nyert a fõként tartalék játé-
kosokat pályára küldõ ellen-
felével szemben.

A stadionba kilátogató
szurkolók elégedetten távoz-
tak, sokan közülük a Bihar
FC élvonalba jutásában re-
ménykednek. Ennek egyik
alapja lehet, hogy a piros-
kék együttes négy új labda-
rúgóval – Georgi Korudjev
(középpályás), Ognijen Szi-

nik (védõ), Adrian Voiculet
(csatár), Andrei Tânc (védõ)
– erõsített a nyári szünetben,
s vélhetõen az elsõ helyet cé-
lozza meg a bajnokságban.
A kupameccsen a négy új
szerzemény közül ketten
mutatkoztak be, nem lépett
pályára a két idegenlégiós, a
bolgár Korudjev és a szerb
Szinik.

A Luceafãrulnál szintén
akadtak újdonságok, a csa-
pat kispadjára visszatért Cã-
lin Moldovan, aki Leo Gro-
zavut váltotta. A keretben
egyetlen új játékos kapott
helyet, Neluþ Roºu a Kolozs-
vári CFR-tõl érkezett. A ha-
zai pályás meccseit Várad-
szentmártonban játszó
együttes nem tûzött ki me-
rész célokat az új idényre, a
klubvezetõk a másodosztá-
lyú tagság megtartását és a
fiatal, tehetséges bihari lab-
darúgók szerepeltetését sze-
retnék megvalósítani. A ku-
pamérkõzés tanulsága sze-
rint jó úton járnak, mert a
pályára küldött fiatalok a ve-
reség ellenére nem vallottak
szégyent.

A bajnokságban gyõze-
lemmel mutatkozott be a Lu-
ceafãrul, amely hazai közön-
ség elõtt gyõzte le 1–0-ra a
Piteºti-i Argeº FC-t (a gyõz-
tes gólt Ianc szerezte), míg a
Bihar FC értékes döntetlent
(0–0) ért el a szintén élvonal-
beli tagságért küzdõ Mio-
veni-i SK otthonában.

A két váradi csapat to-
vábbi programja: szep-

tember 8.: Marosvásár-
hely–Luceafãrul, Bihar FC–
Gyulafehérvár; szeptember
15.: Brassói Korona–Bihar
FC, a Luceafãrul szabadna-
pos lesz; szeptember 22.:
Bihar FC–Slatinai Alro,
Nagyszeben–Luceafãrul;
szeptember 29.: Luceafã-
rul–Nagybányai Máramaros
FC, Damila FC–Bihar FC;
október 6.: Bihar FC–Lu-
ceafãrul; október 13.:
Râmnicu Vâlcea–Bihar FC,
Luceafãrul–Aradi UT; októ-
ber 20.: Bihar FC–Argeº
FC, Temesrékási Poli–Lu-
ceafãrul; október 24.: Ma-
rosvásárhely–Bihar FC, Lu-
ceafãrul–Mioveni; október
27.: Gyulafehérvár–Lucea-
fãrul, a Bihar FC szabadna-
pos lesz; november 3.:
Nagyszeben–Bihar FC, Lu-
ceafãrul–Brassó; november
10.: Slatina–Luceafãrul, Bi-
har FC–Nagybánya; no-
vember 17.: Luceafã-
rul–Damila FC, a Bihar FC
szabadnapos lesz; novem-
ber 24.: Aradi UT–Bihar
FC, a Luceafãrul szabadna-
pos lesz.

Hajdu Attila

Idénykezdet élvonalbeli álmokkal

Izgalmas kupameccsel nyitotta az új idényt a két váradi gárda

A Bihar FC négy új szerzeménye is az elsõ osztályban akar futballozni
a következõ idényben

Egymás ellen mutatkozott be a másodosztály új
idényében a két nagyváradi labdarúgócsapat.
Látványos és izgalmakban bõvelkedõ mérkõzésen
a Bihar FC büntetõrúgásokkal bizonyult jobbnak
a szintén váradi Luceafãrul gárdájánál. Utóbbi
együttes a bajnokságban nyitott gyõzelemmel.

A Luceafãrul régi-új edzõje, Cãlin
Moldovan
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Az amerikai író (1835–1910) regényei
az ifjúsági irodalom örök darabjai.
Egyik gondolatát idézzük a rejtvény-
ben a vízsz. 1. és a függ. 38. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Aranylabdás brazil
labdarúgó. 14. Rövid idõ alatt. 15. Di-
vat. 16. Rövid, vidám történet. 18. Si-
keres színésznõ (Ildikó). 20. Tesz, he-
lyez. 21. Húz. 22. Durr ikerszava. 24.
Nyereg része. 26. Az izmot rögzíti a
csonthoz. 27. Férfinév. 28. A francia
kártya színe. 29. Kettõzve: -légy, az
álomkór terjesztõje. 30. Szabad terepen
játszott labdajáték. 31. Ír rockénekes,
zeneszerzõ, szövegíró. 32. A bór és a
szamárium vegyjele. 33. Osztrák költõ,
író (Rainer-Maria, 1875–1926). 25. Íz-
letes tengeri hal. 36. Boszorkányperei-
rõl híres város az USA-ban. 38. Állat-
kert – névelõvel. 39. Fényképezõgép-
márka. 40. Nyugat-afrikai ország. 41.
Csíkos állat. 43. Szemüvegtartó. 44.

Hriszto … –  jeles bolgár költõ, publicis-
ta (1848–1876). 45. Nem betûi. 46.
…ház – kettõs lakóház. 48. A … – Kas-
sák Lajos indította irodalmi és kritikai fo-
lyóirat. 49. Keresztül. 50. A hírszerzõ.
51. Folyó széle. 52. Hollandia autójele.
53. Gyomai könyvmûvész család. 55.
Hosszúságot megállapít. 57. Az ilyen
hal nem hal. 59. Logaritmikus mérték-
egység. 61. Bûnügyi regény. 63. Cím-
lánc, kapcsolat a világhálón. 65. Hátsó-
Indiában honos kemény fájú fa. 67. Lé-
tezés.

FÜGGÕLEGES: 1. Csiky Gergely szín-
darabja. 2. Sûrû erdõ. 3. Grafikus objek-
tum a számítástechnikában. 4. Íme. 5.
Ghána autójele. 6. …kész – rendben le-
võ (pl. könyvelés). 7. Mohamedán feje-
delem. 8. Fogával tép. 9. Színészcsalád.
10. Römi egynemû betûi. 11. Mózes öt
könyve. 12. Arra a helyre. 17. Gram-
my-díjas brit soulénekesnõ. 19. Csata-

kos. 23. Petrov szerzõtársa. 25. Folyó
Olaszországban. 27. Cserje. 28. A
szerb királyok palotája Belgrádban. 29.
Patak, melyben II. Lajos király halálát lel-
te. 30. Az Erzsébet-kor leghíresebb szín-
háza Londonban (1599–1644). 31. …
Pál – költõ, író. 1983-ban Budapestre
költözött. 32. Kártyalap. 34. Hírt kül-
dött (nép.). 35. Vallásos tiszteletben álló
tárgy természeti népeknél. 37. Azon a
másik helyen. 42. Amerikai matemati-
kus, az elsõ automatikus számítógép el-
készítõje. 44. Színésznõ (Kati). 47. Hí-
vatja. 48. Hajó hátsó része. 50. Anto-
nov gépe. 51. Fagylaltféle. 52. Európai
nép. 53. A szabad ég alatt. 54. Kelt be-
tûi. 55. Angol mérföld. 56. Martin … –
amerikai film- és színházi rendezõ, szí-
nész. 58. Információ-alapegység. 60.
Vissza: egyszerû hangszer. 62. Jól for-
mázható fém. 64. Kicsinyítõ képzõ. 66.
Az asztácium vegyjele.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
– Mit mondott az orvos, mama?
– Azt mondta, hogy jót tenne a

testmozgás, méghozzá magaslati
levegõn.

– Nagyszerû! Úgyis régen volt
már kitakarítva a padlás.

☺

Egy közvélemény-kutató be-
csönget Kovácsékhoz:

– Jó napot kívánok, a szexuális
szokásokról készítek felmérést.
Megmondaná, kérem, hogy ön
milyen gyakran él házaséletet a
feleségével?

– Átlagosan hetente három-
szor.

– Hm, ez eggyel több, mint
amit a szomszédja mondott…

– Na hallja, mégiscsak az én fe-
leségem!

Mark Twain gondolata

Elõzõ heti rejtvényünk (Vallomás)
helyes megfejtése a következõ:
„Nem az a lényeg, hogy jót tegyek,
hanem az, hogy ne tegyek rosszat.”
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Erzsébet osztrák csá-
szárnét és magyar király-
nét séta közben, a Genfi-
tó partján Luigi Luccheni
olasz anarchista megtá-
madta és leszúrta. A né-
metek népszerû Sissi her-
cegnõje a Wittelsbach
családból származó Miksa
bajor herceg második leá-
nya volt. Erzsébet herceg-
nõ 1854-ben ment hozzá

Ferenc József osztrák csá-
szárhoz. Szépségével és
kedvességével nagy nép-
szerûségnek örvendett. A
családot ért tragédiák –
többek között fiának, Ru-
dolf hercegnek az öngyil-
kossága – súlyos depresz-
sziót okoztak nála, ame-
lyet hosszabb európai uta-
zásokkal próbált enyhíte-
ni. Nehezen viselte a szi-

gorú bécsi udvari etiket-
tet, ezért többnyire Kor-
fun, az Achilleion kastély-
ban vagy Magyarorszá-
gon, Gödöllõn tartózko-
dott.

DVD-ajánló

Titánok haragja

Tíz éve béke van. Zeusz félisten
fia, Perszeusz (Sam Worthington)
már nem hadakozik az istenekkel,
egyszerû halász lett, és a fiát ne-
veli. De az Olümposzon sosem
tartós a nyugalom. A titánok is-
mét megpróbálnak az istenek fölé
kerekedni, és a halhatatlanok már
nem elég erõsek ahhoz, hogy el-
lenállhassanak. 

Idõjárás
Mérséklõdik a felme-

legedés, de továbbra is
kellemes, késõ nyári idõ
várható. A nappali hõ-
mérséklet egész héten 25-26 Cel-
sius-fok körül fog mozogni, és éj-
szaka sem lesz 10-14 foknál hû-
vösebb. Mégis szabadidõs progra-
mokat csak óvatosan szervez-
zünk, mert gyakori lesz a borús,
felhõs égbolt, még ha a csapadék
nem is lesz általánosan jellemzõ
erre a hétre. Pénteken 21 Celsi-
us-fokra csökken a legmagasabb
nappali hõmérséklet,
majd záporokkal, zivata-
rokkal megtûzdelt hét-
vége fog következni.

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

Szeptember 9.,
vasárnap
Ádám – héber eredetû
bibliai név, jelentése: em-
ber. Más kutatás szerint a
jelentése: vörös, vörös
földbõl való.

Szeptember 10., hétfõ
Nikolett – a görög Niko-
laosz (magyarul Miklós)
férfinév francia eredetû
nõi változata.
Hunor – a középkori ere-
detmondából, a csoda-
szarvast üldözõ Hunor és
Magor történetébõl szár-
mazó név. A hun (latin
hunnus) népnév -r kicsi-
nyítõ képzõs származéka.

Szeptember 11., kedd
Teodóra – görög, német
eredetû név, a Teodor fér-
finév nõi párja. Jelentése:
Isten ajándéka.

Szeptember 12.,
szerda
Mária – bibliai név. Ere-
deti héber formája Mir-
jam volt, ez a görög és la-
tin bibliafordításokban
módosult. Jelentése meg-
fejtetlen, valamennyi ma-
gyarázata vitatott. A latin
Maria névváltozatnak
igen sok származéka ala-
kult ki az európai nyelvek-
ben, ezek egy része a ma-
gyarban is használatos.

Szeptember 13.,
csütörtök
Kornél – latin eredetû, a
Cornelius nemzetségnév
rövidülése. Jelentése:
somfa, szarv, corneliusi.

Szeptember 14.,
péntek
Szeréna – latin eredetû,
a Szerénusz férfinév nõi

párja. Jelentése: derûs, vi-
dám.
Roxána – perzsa, görög
eredetû név latinos for-
mája, Nagy Sándor fele-
ségének a neve volt. Je-
lentése: világos, ragyogó.

Szeptember 15.,
szombat
Enikõ – Vörösmarty Mi-
hály névalkotása az Enéh
névbõl, -kõ kicsinyítõ
képzõvel. Jelentése: ünõ,
szarvastehén.
Melitta – görög eredetû
név, jelentése: méh, szor-
galmas.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1898. szeptember 10-én
merénylet áldozatává vált Sissi

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!
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Hozzávalók: 50 dkg penne tészta,
12 evõkanál zsemlemorzsa, 1 csokor
petrezselyem, 5-6 db szardella, 6 ge-
rezd fokhagyma, pár szem magozott
olajbogyó, 1 db szárított erõs paprika,
só, bors, olívaolaj.

Elkészítés: Tegyünk fel kb. 5 liter
vizet forrni, sózzuk meg. Míg forr a víz
és fõ a tészta, készítsük el a morzsát.
Olívaolajon pirítsuk aranybarnára a
morzsát a fokhagymával meg a szardel-
lával, adjuk hozzá az apróra vágott pet-

rezselymet, az összetört szárított csípõs
paprikát és az olajbogyót. A kifõtt tész-
tát szûrjük le, keverjük el a morzsával.
Azonnal tálaljuk.

Már az ókorban is rend-
kívül keresett volt; Indiából
és Srí Lankáról (régen
Ceylon) több mint 2000
éve exportálják. A trópusi
fák ágainak lefejtett, sötét-
barna kérge a jellegzetes
illatú, édeskés, csípõs, kis-
sé fanyar ízû fûszer, amit
darabokban vagy õrölve
forgalmaznak. Illóolajat,
csersavat, nyálkát, gyan-
tát, cukrot, keményítõt és
fahéjaldehidet tartalmaz.

A gyógyászatban
emésztésserkentõ, étvágy-
javító, gyomorerõsítõ ha-
tása miatt használják. Hu-
rutok ellen is kiváló, a szív-
és érrendszerre, valamint
a vércukorszintre is jóté-
konyan hat. Kimutatták
viszont, hogy bizonyos

összetevõi nagy mennyi-
ségben mérgezõek,
ugyanis az õrölt fahéjban
található olajok (eugenol,
kumarin) irritálhatják a
száj, a gyomor és a belek

nyálkahártyáját vagy vér-
zékenységet okozhatnak.
Így tehát a fahéj gyógyá-
szati alkalmazása csak
olyan speciális készítmé-
nyekben engedélyezett,
amelyekbõl ezeket az ösz-
szetevõket már kivonták.

Következõ alkalommal
a farkasalmáról ejtünk
szót.

KOS: Már csak az hiányzik, hogy fel-
bukkanjon egy régi szeretõ a múltból,

aki elég csúnyán elbánt önnel. Anyagi
ügyekben újabb nehézségek várhatók.

BIKA: Ne essen kétségbe, ha a
munkahelyén nem tartanak tovább

igényt önre. Vegye elõ egy régi tervét, mert
most a sors lehetõséget kínál a megvalósí-
tására.

IKREK: Bármilyen õrültséggel kere-
sik meg, vállalja el, még akkor is, ha

nincs hozzá kedve. Jó lenne, ha nem mon-
dana olyan dolgokat, amibõl veszekedés
kerekedhet.

RÁK: El kell gondolkodnia arról, mi-
ért is nem úgy mennek a dolgok,

ahogy azt szeretné. Talán olyasmibe vágott
bele, amire vágyott, de nem értett hozzá.

OROSZLÁN: Muszáj lesz összébb
húznia a nadrágszíjat, mert elkerül-

hetetlen kiadások várhatók. Sajnos a bank-
számláját a vágya szinte teljesen kiürítheti.

SZÛZ: Rokon vagy ingatlan miatt
nem tervezett költségekbe kell vernie

magát. De a most kiadott pénz rövidesen
megtérül. Egészségügyi téren minden rend-
be jön.

MÉRLEG: A héten más ötleteit kell
használnia, mert cserben hagyja a

fantáziája. Ingatlanügyben kiváló lehetõség
adódik, akár venni, akár eladni akar, ragad-
ja meg.

SKORPIÓ: Ha barátnál keres vi-
gasztalást, az megadja, bár nem na-

gyon érdekli. Éppen úgy, ahogy önt sem ér-
dekelte, amikor õ számított az ön segítségé-
re.

NYILAS: Végre megkapja azt a
pénzt, amire vágyott. Váratlan baráti

látogatás miatt viszont mélyebben a zsebé-
be kell nyúlnia, de ezt egyáltalán nem bán-
ja.

BAK: Óriási elõrelépés lesz az életé-
ben. Igazán büszke lehet magára,

mert a szorgalmának és a kitartásának kö-
szönheti mindazt, amit elért.

VÍZÖNTÕ: Olyan élmények érhetik
ezen a héten, hogy rádöbben: változ-

tatnia kell az életén. Ehhez hozzá is foghat,
mert most minden könnyen fog menni.

HALAK: Orvosi beavatkozás lehetõ-
sége áll fenn, vagy valaki más miatt

kell gyakrabban kórházba járnia. Ingatlan-
nal kapcsolatban nehéz, de megoldható
helyzet alakul ki.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (40.)
A fahéj (Cinnamomi cortex)

Ínyenceknek 

Fûszeres-morzsás
penne

A fahéjfa, népies nevén ceyloni fahéj, cinet,
cimet vagy cinnamomi a babérfélék
családjába tartozó Cinnamomum
növénynemzetség egyik legismertebb faja.
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