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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Köszönik, jól vannak
az áttelepültek – A határ
túloldalára költözött
családok beilleszkedésérõl
is beszélt Barabás Ferenc
biharkeresztesi
polgármester 5.
Székelyhídon a víz-
probléma és az alpolgár-
mester is maradt –
A városi tanács legutóbbi
ülésén végre
alpolgármestert
választottak 6.
Isten elõbb-utóbb minden-
kihez közelebb kerül –
Interjú Orosz Márta
érbogyoszlói református 
lelkipásztorral 11.

Szombat délelõtt a református temp-
lomban tartotta az ünnepélyes tanév-
nyitóját a nagyszalontai Arany János
Elméleti Líceum. Részt vettek az iskola
vezetõi, az önkormányzat részérõl Ily-
lyés Lajos alpolgármester, Kéry Hajnal
megyei fõtanfelügyelõ-helyettes és ter-
mészetesen a diákok hozzátartozóikkal.

Mikló Ferenc esperes köszöntötte a
gyerekeket, a pedagógusokat és a szü-
lõket, majd a János írása szerint való

szent evangélium 17. részének 3. ver-
sét olvasta fel a gyülekezetnek. Az es-
peres az élet egyik legnagyobb örömé-
nek nevezte a tanulást, ezért is fontos,
hogy általa az ismeretek és az Isten is-
merete felé utazzanak a diákok ebben
az új tanévben. Lõrincz Ottó kanonok
imára buzdította a gyülekezetet, majd a
magyar iskola két diáklánya, Kenéz
Anna és Nagy Xénia ajándékozták meg
szavalataikkal az egybegyûlteket.

Az irodalmi percek után Mészár Juli-
anna, a tanintézet igazgatója osztotta
meg ünnepi gondolatait a hallgatóság-
gal. Azt is elmondta, hogy az új tanév-
ben 1110 diák 51 osztályban tanul
majd az Arany János Elméleti Líceum-
ban, melynek könyvtára az utóbbi idõ-
ben sok szép kötettel gazdagodott. Az

igazgatónõ után Kéry Hajnal, majd Ily-
lyés Lajos kívánt jó munkát, erõt,
egészséget minden pedagógusnak és
diáknak az új tanévre. Záró momen-
tumként az iskola három tanulója,
Krilek Ivett, Kenéz Anna és Nagy Xé-
nia Abigél egy hangszeres-dalos össze-
állítást adott elõ, majd a Himnusz kö-
zös eléneklése zárta az ünnepi alkal-
mat.

Balázs Anita

Margittai városnapok

Templomi tanévnyitó Nagyszalontán
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Tanévkezdés elõtt az idén is ellenõriz-
tette a kormánybiztos, hogy miként ké-
szültek fel a tanintézetek a gyerekek fo-
gadására. A prefektúra megbízottai a Bi-
har Megyei Tanfelügyelõség és a Köz-
egészségügyi Igazgatóság embereivel
együtt öt munkacsoportot alkotva járta
be az iskolákat-óvodákat. Kifogásolniva-
lót most is találtak. Arról nem szólt a
prefektúra közleménye, maradt-e tanin-
tézet egészségügyi mûködési engedély
nélkül, ám az kiderül belõle, hogy a XXI.
század második évtizedében még mindig
vannak iskolák folyóvíz és vízöblítéses
vécé nélkül. Biharban például Nagybá-
ród és Magyarcséke község falvaiban.

Ráadásul az árnyékszékeket sem szip-
pantatták ki a nyári vakáció alatt. Az el-
lenõrök azt is megállapították, hogy a
falusi iskolák-óvodák nem kérték az ivó-
vizük bevizsgáltatását, pedig a vegy-
elemzést az egészségügyi hatóság in-
gyen végzi el. Az épületek nagyjából
rendben voltak, bár a szokásos éves ta-
karítással-meszeléssel még nem végez-
tek mindenütt az inspekció ottjártakor.
Az állami uzsonna (tej-kifli-alma) szétosz-
tásának-tárolásának feltételeit ellenõriz-
ve sem volt minden helyiség megfelelõ.
A kormánybiztos elrendelte, hogy az
összes észlelt hiányosságot még a tanév-
nyitó elõtt pótolják.

Hibádznak a vizes
blokkok

A tanulmányaikat az idén befejezett,
de még elhelyezkedni nem tudó fiatalok-
nak szervez állásbörzét a Bihar Megyei
Foglalkoztatási Ügynökség szeptember
28-án 9–13 óra között Nagyváradon
a Szakszervezetek Mûvelõdési Házában.
Egyúttal emlékezteti az érintetteket arra,
hogy joguk van munkanélküli-segélyre.

Ha a segélyezési idõszak letelte elõtt ál-
lást találnak, akkor is megkapják a hátra-
lévõ idõre a segélyt a fizetés mellé.

Az állami gondozásból kikerült 16 és
25 év közötti fiatalokkal pedig úgyneve-
zett szolidaritási szerzõdést köthet a fog-
lalkoztatási ügynökség, amely segíti õket
a munkahely megtalálásában. Az állást

kínáló munkáltatónak meghatározott
idõre szóló munkaszerzõdést kell kötnie
az ilyen hátrányos helyzetû fiatallal, ami-
ért cserébe az állam (az ügynökségen ke-
resztül) legfeljebb két évig átvállalja az if-
jú munkaerõ alapfizetését (a nettó orszá-
gos átlagbér 75%-át meg nem haladó
összegig).

Állásbörze frissen végzetteknek

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség Bihar Megyei Szerveze-
te szeptember 10-éig fogadta
mindazok jelentkezését, akik
a 2012. december 9-ére ki-
tûzött parlamenti választá-
son indulni kívánnak a szö-
vetség színeiben a megyé-
ben lévõ szenátori és
képviselõi választókerü-
letekben. A szenátori
körzetekre a követke-
zõk iktatták jelentkezé-
süket: Biró Rozália – 1-es
választókerület, Ferkõ Jenõ – 2-es,
Kéry Hajnal – 3-as, dr. Ritli László –

4-es. A képviselõi körzetekre a követke-
zõk jelentkeztek: 1-es számú választóke-

rület – Cseke Attila, 2-es –
Szabó Ödön, 3-as –
Grim András, 4-es
– Bálind György,

5-ös – Fenesi Tibor,
6-os – Petõ Csilla, 7-

es – Csuzi István, 8-
as – Pásztor Sándor,

9-es – Huszár István.
A megyei szervezet a je-

lölteket hivatalosan az ok-
tóber 5-ére összehívott me-

gyei küldöttgyûlésen végle-
gesíti.

Jelöltnek menendõ RMDSZ-esek

Jubilál
a Premfoto

Tizedik alkalommal írta ki a
nagyváradi Tavirózsa Fotóklub az
Euro Foto Art Egyesülettel közösen
a Premfoto Nemzetközi Sza-
lont. A Nemzetközi Fotómûvészeti
Szövetség, a Romániai Fotómûvé-
szek Egyesülete védnökségét, a
megyei és a nagyváradi önkor-
mányzat támogatását élvezõ sza-
lonra az egész világról bárhonnan
benevezhetnek alkotásaikkal az
amatõr és hivatásos fotográfusok.

A legfontosabb, hogy olyan képek
legyenek, amelyek még sehol se je-
lentek meg. Színes és fekete-fehér,
legalább 3000 pixeles felbontású,
1 Mb-nál nem nagyobb fotókat
küldhetnek be elektronikus formá-
tumban (jpg) CD-n vagy villanypos-
tán az eurofotoart.ro@gmail.com
címre legkésõbb november 1-jé-
ig. A pályamunkákat nemzetközi
zsûri bírálja el, a díjakat november
21-én 11 órakor adják át az Euro
Foto Art Galériában, a Premfoto
2012-es tárlatnyitóján.

Tóth István, a váradi fotóklub és az orszá-
gos szövetség elnöke a tavalyi tárlatnyitón
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Épüljenek kerékpárutak Váradon

Nagyváradnak, mint sok
más romániai városnak, hi-
ányzik a hosszú távú fejlesz-
tési stratégiája, amit politikai
változásoktól függetlenül kö-
vethetnének, mondta Biró
Rozália. Példaként hozta fel,
hogy míg Váradon jelenleg
körülbelül 4 kilométernyi,
nem összefüggõ kerékpárút
van, a hasonló nagyságú
Debrecenben több mint 16

kilométernyi bicikliutat épí-
tettek ki, ellátva a megfelelõ
jelzéssekkel. A Nagyvárad–
Berettyóújfalu kerékpárút ki-
vitelezésére már kiírták a
közbeszerzési eljárást,
mondta Delorean Gyula, aki
Pafka Ernõ mûépítésszel
együtt mérte fel a várost,
hogy lássák, hol építhetõk ki
újabb bicikliutak.

A városban hét fõ útvona-
lat terveztek, a központ felõl
a lakónegyedek irányába ve-
zetnének, és az ezeket ösz-
szekötõ utak nyomvonalát is
kijelölték. Az összesen 37,3
kilométernyi kerékpárút ter-
vezett költsége 4,4 millió
euró lenne, a 8,8 km hosz-
szúságú bekötõutak az elõze-
tes számítások szerint vala-
mivel több mint egymillió
euróba kerülnek. A kivitele-

zési költség azonban rend-
szerint a tervezettnél jóval
alacsonyabb – tette hozzá az
önkormányzati képviselõ.
Az elõtanulmányt már lead-
ták a helyhatóság illetékes
szakmai osztályára, abban a
reményben, hogy már e hó-
napban a tanács elé kerülhet
a határozati javaslat. Tizen-

két évre elosztva a költsége-
ket, nem jelent túl nagy ki-
adást a civilizált kerékpáros
közlekedés feltételeinek
megteremtése – érvelt Delo-
rean. A frakcióvezetõvel
együtt szeretné, ha már a jö-
võ évi büdzsébe befoglalnák
a költségek egy részét.

Balogh Aletta
A megyeszékhely negyedeit ke-
rékpárutakkal is összekötnék

A következõ 12 évben közel 38 kilométernyi
kerékpárút építését javasolja a nagyváradi tanács
RMDSZ-frakciója. A tervet Biró Rozália
frakcióvezetõ és annak kidolgozója, Delorean
Gyula tanácstag ismertette.

Delorean és Biró mielõbb napirendre vétetné a határozati javaslatot

Újraindult a kalákamozgalom
Idén tavasszal azzal a szándékkal indí-

tották útjára a kalákamozgalmat, hogy
õsszel folytassák azt, mondta Szabó
Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szerve-
zetének ügyvezetõ elnöke. Gondolkod-
ni sokan tudnak a közösségért, de cse-
lekedni kevesebben, a hagyományra
épülõ kalákamozgalom éppen a cselek-
vést állította a középpontba. Közmun-
kát végeztek a résztvevõk, a közössé-
gért tettek a kalákázók úgy, hogy abból
semmilyen egyéni hasznuk nem szár-
mazott. Tavasszal 70 településen közel
kétezer ember dolgozott, Nagyváradon
is kalákáztak, például az Ady Endre
mellszobrát körülvevõ hiányos kerítést
pótolták ki és festették zöldre. Nagyvá-

radon összesen 11 kalákát tartottak,
tette hozzá Biró Rozália, aki szintén je-
len volt a sajtótájékoztatón. A kaláka-
mozgalom kezdeteirõl egyébként könyv
is megjelent.

Szeptember 15-én három települé-
sen, Gyantán (fahidat javítottak), Váras-
fenesen (a közösségi ház tavasszal
megkezdett építését folytatták) és Sza-
lacson (az óvodát és udvarát tették
rendbe) kezdõdött el az önkéntes mun-
ka. Ebben a hónapban Berettyószépla-
kon, Szentjobbon, Árpádon, Biharon,
Hegyközszentmiklóson és Paptamási-
ban is közös önkéntes munkára várják
a helybelieket. Eddig 40 település jelez-
te, hogy csatlakozna, mondta Borsi Ló-

ránt, a Tulipán Kaláka Egyesület veze-
tõje. Újabb települések is bekapcsolód-
nak a mozgalomba, például Gyanta
mellett Ant, Oláhszentmiklós és Hegy-
közkovácsi. A jelentkezõket még várják
a 0747/508-925 telefonszámon, illet-
ve a borsi.lorant@gmail.com e-mail
címen.

B. A.
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Mark H. Gitenstein, az Amerikai
Egyesült Államok bukaresti
nagykövete személyesen adta át
a Nagyváradi Zsidó Hitközség
elnökének azt a pénzt, amivel
egy régi zsinagóga zsidó
múzeummá alakítását támogatja.

Nem elõször járt Nagyváradon az
amerikai nagykövet, de, mint mondta,
már elsõ ittlétekor megragadta a város
épített örökségének és kultúrájának
gazdagsága. Az USA külképviseletei-
nek rendelkezésére áll egy alap, amibõl
kizárólag kulturális rendeltetésû épüle-
tek, intézmények támogatására költ-
hetnek. Az elmúlt tíz év alatt a harma-
dik legnagyobb összeget, 129 600 dol-
lárt ítélt oda a washingtoni külügymi-
nisztérium a Teleki utca 25. szám alat-
ti épület rendbehozatalára.

A nagykövetet és nejét Koppelmann
Félix hitközségi elnök és Ilie Bolojan
polgármester fogadta, és elkalauzolták
õket a Kossuth utcai neológ zsinagógá-
ba is, amelyet a helyhatóság és a hit-
község együttmûködésével, koncertte-
remmé átalakítva fognak bekapcsolni a
város kulturális körforgásába. A Teleki
utcai, épület elõtt egyházi és világi elöl-
járók várták az amerikai diplomatát.
Csûry István református, Virgil Bercea
görög katolikus püspök, a kormánybiz-
tos, a megyei tanács elnöke, a megyei
rendõrfõkapitány, az ortodox püspök
megbízottai, megyei és városi önkor-

mányzati képviselõk, a Nagyváradi
Egyetem rektora, kulturális intézmény-
vezetõk üdvözölték. Rövid beszédében
Gitenstein – a jelenre is apropózva –
emlékeztetett, hogy a holokauszt bekö-
vetkeztét az is elõmozdította, hogy az
igazságszolgáltatás intézményei nem
mûködtek demokratikusan. A hitközsé-
gi elnök hálás szavakkal mondott kö-
szönetet a támogatásért, a polgármes-
ter hasonlóképpen, és a majdani zsidó
múzeum avatására is meginvitálta a
diplomatát.

Az 1926-ban Löbl Ferenc tervei
alapján felépült Hinech Neorim orto-
dox zsinagóga állapotfelmérését a felújí-
tás tervezõje, a Novartis építész céget
képviselõ Vasile Puºcaº ismertette. Az
alapoktól a tetõig mindent renoválni
kell, mert az évtizedek óta használatlan
létesítményt kikezdte az idõ: hiányoz-

nak az ablakok, lyukas a tetõ, a tégláig
lemállott a vakolat, egyes szögletek le-
omlással fenyegetnek. A tervezõ szerint
a teljes felújítás ára a 700 ezer eurót is
meghaladja, a most kapott adomány a
legsürgõsebb állagmegõrzõ munkákra
(tetõ, alap) lesz elég. A többit a hitköz-
ség a Körösvidéki Múzeummal közösen
igyekszik más pályázati forrásokból elõ-
teremteni, a zsidó közösség múltját be-
mutatni szándékozó tárlat ugyanis a
múzeumhoz fog tartozni.

Máté Zsófia

A zsinagóga közvetlen szomszédja a református
püspökség és egy ortodox templom

Jelképes csekken nyújtotta át az adományt a nagykövet Mark Gitensteint és nejét helybeli notabilitások fogadták

A fehér falú zsinagóga évtizedek óta az idõjárás
martaléka

Múzeum lesz a zsinagógából
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Furcsa érzés végigjárni az
országhatár mentét, me-
gyénk nyugati szélét; érett ku-
koricások hajladoznak béké-
sen ma ott, ahol közel ne-
gyedszázada gyakori volt a
fegyverropogás. Egy generá-
ció nõtt fel azóta. A román
gettóból való kitörést töme-
gesen próbálták meg. Sokan
sokféle trükköt agyaltak ki a
menekülésre, idehaza hagyva
házat, családot, egy egész
élet alatt összekuporgatott ja-
vakat. De nem sokáig tartott
az eufória. A késõbbiekben
az elhidegülést a magyar poli-
tikum is fokozta, nem is olyan
régen még húszmillió román
inváziójával fenyegetõztek –
mint kiderült, alaptalanul.

A magyar–román határ za-
vartalan átjárhatóságát az Eu-
rópai Unióhoz csatlakozás te-
remtette meg. Ekkorra már a
kivándorlási hajlam jócskán
mérséklõdött, viszont elindult
egy másfajta migráció, még-
pedig a kétlaki életvitel meg-
honosodása. Ez fõként a
határ közeli romániai nagyvá-
rosokban vált jellemzõvé; oka
elsõsorban a két országbeli
nagy ingatlanár-különbségek-

ben keresendõ. A Romániá-
ból induló vásárlók két kate-
góriába sorolhatók: egyrészt
olyanok vettek ingatlant pél-
dául Biharkeresztesen és a
környékbeli falvakban, akik-
nek nem futotta itthon lakás-
ra, másrészt beindult a „la-
kásbiznisz”. A kereslet-kínálat
effektus hatására hamarosan
dupla árat kértek ingatlanjai-
kért a tulajdonosok. Az ön-
kormányzatok is nyertek, de
legtöbbet talán a tanintéze-
tek: több lett a diák a legtöbb
kistelepülésen eddig csak ve-
getáló iskolákban.

Egy ismerõsöm azt mond-
ta, hogy Magyarországon ak-
kora a rend, hogy még a fû-
szálak is egyformák. Igaza
volt, hisz nyírják.

Barabás Ferenc biharke-
resztesi polgármester hellyel
tessékel, majd amikor felfe-
dem jövetelem valódi okát, el-
mosolyodik. A román médiá-
ban elterjedt a hír, hogy mivel
a magyar oldalon házat vásár-
lók többsége csak lakhelyet
cserélt, de munkahelyet nem,
a viszonylag alacsony románi-
ai bérükbõl képtelenek megél-
ni Magyarországon, így töme-

gesen rakják ki házaikra az
„ELADÓ” táblát abban a re-
ményben, hogy visszatérjenek
Romániába. Barabás ezt
rosszindulatú hírlapi kacsának
minõsíti, nála eddig senki sem
jelezte visszatelepülési szándé-
kát. Az igaz, hogy mostanra
már alábbhagyott a házvásár-
lási láz Biharkeresztesen is, az
ingatlanok árai normalizálód-
tak.

A polgármester elégedett
a betelepedettekkel, úgy véli,
hogy a helyiek is elfogadták
õket. Körülbelül hatszáz sze-
mélyrõl van szó, többségük
magyar anyanyelvû. Rend-
szeresen rendeznek lakossági
fórumot számukra, ahol lehe-
tõség nyílik a problémák
megbeszélésére. Az viszont
bosszantja a városvezetõt,
hogy az üzérkedõ szándékkal

náluk házat vásárlók gondo-
zatlanul hagyják ingatlanjai-
kat.

Nemcsak a szülõk, de a
gyermekek többsége is visz-
szajár Nagyváradra tanulni.
Kiküszöbölendõ a két ország
közti idõeltolódást, tervezik
az óvodai program rugalma-
sabbá tételét, ezzel is arra
ösztönözve az ingázó szülõ-
ket, hogy hozzájuk járassák a
kicsiket, akik remélhetõleg az
iskolát is ott kezdik majd el. A
Nagyváradi Helyi Közszállítá-
si Vállalat igazgatójával, Csuzi
Istvánnal való tárgyalásaik
eredményeként már több
buszjárat is közlekedik a két
település között. Felvetésem-
re, hogy mégis sok az eladó
ház a kisvárosban, a polgár-
mester kijelentette, hogy
nem a betelepültek adják el
ingatlanaikat. Egyszerûen el-
öregedõben van a település,
a fiatalok zöme pedig az or-
szág gazdagabb szegletében
keresi a boldogulását.

Biztosan akadnak olyanok,
akik a Magyarországon való
egyre nehezebb megélhetést
örömmel látják. De csak
azért tüzet kiáltani, mert a
szomszéd házban meggyútják
a lámpást, miközben felet-
tünk már a födém is ég, ba-
darságnak tûnik.

D. Mészáros Elek
Biharkeresztes önkormányzata külön lakossági fóru-
mokat szervez az áttelepülteknek

Barabás Ferenc polgármester

A határ túloldalára költöznek sokan

Köszönik, jól vannak
az áttelepültek
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A nagyszalontai Infinity hip-hop
tánccsoport maximális szavazattal ju-
tott tovább a Românii au talent címû
hazai tehetségkutató verseny elsõ for-
dulójában. A hajdúvárosi csapat ügyes-
ségét egyre szélesebb körben megisme-
rik, városnapokon, fesztiválokon lép-
nek fel. Nagy Evelin és Kiri Norbert, a
tánccsoport vezetõi mesélték el lapunk-
nak, hogy a megmérettetésen produk-
ciójukat óriási taps kísérte, a háromta-
gú zsûri (az énekesnõ Andra, Mihai

Petre sporttáncos és Andi Moisescu
mûsorvezetõ) egyöntetûen, dicsérõ elis-
merések kíséretében juttatta tovább a
csapatot. Az Infinity tehát az elsõ for-
dulót sikerrel vette, azonban még hátra
van egy selejtezõ, melynek tétje a kép-
ernyõre kerülés. A zsûri a következõ
hetekben újranézi az elsõ fordulóból to-
vábbjutottak videóit, közülük választják
ki azokat, akik ott lehetnek majd ta-
vasszal az élõ mûsorokban.

Balázs Anita

Az elmúlt héten tartotta
meg havi soros ülését a szé-
kelyhídi tanács. Ahhoz ké-
pest, hogy az utóbbi idõszak-
ban számtalan zajos ese-
mény történt a testület ösz-
szejövetelein, ezúttal viszony-
lag zökkenõmentesen tár-
gyalták meg a napirendi
pontokat. Pedig a vízhálózat
bérbeadásáról elõzõleg tar-
tott lakossági fórum történé-
sei nem erre engedtek követ-
keztetni, ott a hónapok óta

húzódó vita személyeskedé-
sekbe torkollt. A gond az,
hogy mindennek a vízdíjat
rendesen fizetõ kisemberek
isszák meg a levét, a döntés-
hozatalt pedig addig csûrik-
csavarják, mígnem úgyis az
lesz, ami egy szûk réteg érde-
keit szolgálja majd.

Miután Cservid Levente
ülésvezetõ ismertette a tizen-
egy napirendi pontot, az épp
szolgálatos RMDSZ-es javas-
lattevõ, Gõdér Attila azonnal
kérte a vízszolgáltatás bérbe-
adásának elnapolását. Ké-
sõbb ugyancsak õ tett javas-
latot az RMDSZ által kijelölt
alpolgármester személyére
is. Az ügy pikantériája, hogy
Gõdér neve is ciklusonként
felmerült mint potenciális al-
polgármester-jelölt, de eddig
még nem került tisztségbe.

A vízügy továbbgörgetését
az indokolta, hogy a döntés-
hez szükséges kétharmados
többség ezúttal sem volt meg.
Az EMNT tanácsosa hiány-
zott az ülésrõl, a tizenegy ta-
gú RMDSZ-frakció is foghí-
jasnak mutatkozott, hisz Ma-

jercsik Attila tanácsos közöl-
te, nem szavazza meg az in-
dítványt. Mivel a négy szava-
zattal bíró szociáldemokraták
ellenzik a vízhálózat bérbe-
adását, a tíz RMDSZ-es igen
szavazat nem lett volna elég
még azzal együtt sem, hogy
Gyurcsik Zoltán, a liberálisok
szószólója jelezte, egyetért a
bérbeadással. Úgy látszik,
szakadozni kezd helyi szinten
a liberálisok és a szociálde-
mokraták szõtte bábruha,

hisz mindeddig épp Gyurcsik
volt az egyik legvehemensebb
ellenzõje a vízhálózat bérbe-
adásának.

Az ülésen területátminõsí-
tésrõl hoztak még döntést,
jóváhagyták a lakosság-nyil-
vántartót érintõ szerkezeti át-
alakítást, a költségvetés mó-
dosítását, valamint hitelszer-
zõdéseket. Az utolsó napi-
rendi pont véget vetett az al-
polgármester-választás körül
elhúzódó vitának.

A háttéregyeztetések vég-
eredménye vagy eredmény-
telensége – nézõpont kérdé-
se – három hónap után vált
nyilvánvalóvá. Az RMDSZ-
frakció Csuka Józsefet jelölte
a tisztségre, míg a szociálde-
mokraták volt polgármester-
jelöltjüket, Cristina Duþát sze-
rették volna a kisváros máso-
dik emberének. A voksolás
nyomán 12–4 arányban a
magyar jelölt került ki gyõz-
tesen. Csuka Józsefnek sike-
rült a repeta, immár második
alkalommal töltheti be az al-
polgármesteri posztot.

Érmelléki Elek

Szalontai táncosok a tehetségkutató mûsorban

Székelyhídon a vízprobléma
és az alpolgármester is maradt

Csuka Józsefet újra alpolgármes-
terré választották

Titkos szavazással döntöttek 
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Jubileumi, tizedik rendezvényéhez
érkezett Nagyszalonta kulturális-
szórakoztató ünnepségsorozata, a
Hajdúhét. A szeptember 22-étõl
29-éig tartó programokat alább
közöljük.

Szeptember 22., szombat
9.00: Svájci rendszerû sakkverseny
a Zilahy Lajos Mûvelõdési Házban
(kultúrház);
Hagyományõrzõ nap a Sinka István
Kézmûves Körnél;
12.00: koszorúzás a Fekete bojtár
köztéri szobránál.

Szeptember 23., vasárnap
11.30: kiállítás a Sarkadi Festõtábor
résztvevõinek a munkáiból az Arany
Galériában.

Szeptember 24., hétfõ
Gyeremkprogramok óvodásoknak a

kultúrházban:
10.00: rajzkiállítás, téma: Nagysza-
lonta, a hajdúváros;
11.00: Csupa bohóc! – interaktív
mûsor;
17.00: Közlekedj okosan! – közleke-
désismereti vetélkedõ a nagyiskola
udvarán.

Szeptember 25., kedd
Egészségnap:
10.00: szemvizsgálat I.–II. osztályo-
soknak a Magyar Házban;
10.00: fogászati vizsgálat III.–IV.
osztályosoknak dr. Tóth Ferenc ren-
delõjében;
10.00–12.00: vérnyomás- és vércu-
korszintmérés felnõtteknek a Ma-
gyar Házban.
18.00: A zenén túl… – komolyze-
nei elõadás Thurzó Zoltán zongora-
mûvész közremûködésével a Magyar
Házban.

Szeptember 26., szerda
10.00: Környezettudatos szemléletfor-
málás V.–VIII. osztályos diákoknak (öko-
lábnyom-számítás, természetismereti
„matató” játék, gyógynövény-szimato-
ló, komposztálás) a Magyar Házban.

Sportnap:
16.00–18.00: tömegsport-rendez-
vények (bicikliverseny, ügyességi
próbák, tájékozódási futás, street-
ball, lábtenisz);

18.00: kerékpáros körút a városban
gyermekek, szülõk részére, indulás a
református templomtól, érkezés a
Sándor Péter Sportteremhez;
19.00: Tanácsosok–tanárok labda-
rúgó-mérkõzés a Sándor Péter
Sportteremben;
20.00: Nagyszalonta–Árpád öregfi-
úk focimeccs.

Szeptember 27., csütörtök
18.00: Hajdúvárosi Esték – meghí-
vott elõadó Böjte Csaba ferences
szerzetes, az elõadás címe: Az erdé-
lyi magyarság kibontakozásának
lehetõségei a XXI. században –
helyszín: a Magyar Ház díszterme.

Szeptember 28., péntek
19.00: a budapesti Bulvárszínház
elõadása: Ki a hunyó?, avagy Bubus
– vígjáték két felvonásban, szerep-
lõk: Harsányi Gábor, Csala Zsuzsa,
Straub Dezsõ, Sáfár Anikó, Belez-
nay Endre.

Szeptember 29., szombat
13.00: Kolbászfesztivál a kultúrház
nagytermében:
16.30: Baby Gabi és Sihell Ferry
koncertje (közben zsûrizés);
17.30: Eredményhirdetés.
Idesüss! színpad (a kultúrház ud-

varán):
14.00: Ki mit tud?! vetélkedõ (a
benti koncertek alatt zsûrizés);
16.30: The Faded Moon-koncert;
17.30: Eredményhirdetés;
18.30: Wrong Way-koncert;
20.00: Nagy Feró-koncert;
21.00: Basic Faces-koncert.

Nyolc napig tart a Hajdúhét

Tavaly 18 csapat nevezett be a kolbásztöltõ
versenyre

Kedden komolyzenei elõadás lesz

„Kolbászolás“ ötödször
Minden vállalkozó szellemû baráti társaság, család, munkahelyi gárda harc-

ba szállhat a legjobb kolbászkészítõ csapat címért az V. Kolbászfesztiválon. A
nagyszalontai Hajdúhéten szeptember 29-én, szombaton délben kezdõdik az
ízek versenye a Zilahy Lajos Mûvelõdési Házban. Jelentkezni lehet az RMDSZ-
székház irodájában, a Kossuth Lajos utca 16. szám alatt, ahol bõvebb felvilá-
gosítással is szolgálnak.
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Majd fél évtizedes hagyo-
mánya van annak, hogy a
városnapok elõestéjén a
margittai Horváth János
Társaság (HJT) megrendezi
a környékbeli kórusok talál-
kozóját. Az idén is így tör-
tént. Szeptember 13-án,
pénteken a mûvelõdési ház-
ban mutatta be legújabb nó-
táit, énekeit a diószegi Ve-
gyeskar, az érmihályfalvi Ve-
res László Városi Kórus, a
szalacsi Örökzöld Asszony-
kórus, a székelyhídi Férfikó-
rus, valamint a margittai
Gyöngyvetõk Népdalkórus
és a házigazda HJT Vegyes
Kórus. Rajtuk kívül Beke
Kincsõ szólistaként énekelt
népdalokat.

Összesen 120 kórustag
állt színpadra, és jó hír az is,
hogy évrõl évre egyre több
nézõje van a találkozónak. A
szervezõk remélik, hogy el-
jön az idõ, amikor ez a ren-
dezvény is telt házas lesz. A
kórusok és népdalkörök
mindent megtesznek ennek
érdekében, ezt leszögezte a
mûsorvezetést is elvállaló fõ-
szervezõ, Szõke Ferenc
HJT-elnök is. Üdvözölte azt
az örömteli eseményt, hogy
megalakult a fiatalok népdal-
kórusa, akik zálogai annak,
hogy Margittán és környé-
kén még soká éljen a népdal

és a magyar nóta. A további-
akban kiemelt köszönetet
mondott Cseke Attila szená-
tornak és Szabó Ödön me-
gyei önkormányzati képvise-
lõnek, az RMDSZ megyei
ügyvezetõ elnökének, vala-
mint Pocsaly Zoltán polgár-

mesternek és a jelen lévõ he-
lyi politikusoknak, intéz-
ményvezetõknek. Itt hang-
zott el a köszönõ szó a támo-
gatóknak: a megyei tanács
RMDSZ-frakciójának, a
margittai helyi tanácsnak és
a Communitas Alapítvány-

nak. „Nyílt titok, hogy a me-
gyei támogatások Szabó
Ödön lobbitevékenységének
köszönhetõk” – mondta a
fõszervezõ. A meghívott
vendégek gratuláltak a fellé-
põknek és a szervezõknek,
akik a népdal életben tartása
mellett programjaikkal sokat
tesznek a közösségépítésért
is. Mindig szívesen mennek
ezekre a találkozókra, ame-
lyeknek a fõ célja az, hogy
egymásnak örömet szerezze-
nek, megtanulják és énekel-
jék egymás nótáit – hangzott
el.

Valamennyi kórus a meg-
szokott magas színvonalú
elõadással rukkolt elõ. Az
érmihályfalviak meglepetés-
ként a Bartók Béla Citeraze-
nekart is magukkal hozták. A
fellépõk emlékoklevelet kap-
tak a margittaiak kórusveze-
tõjétõl, Horváth Sándortól.
A házigazdák a találkozó
után vacsorával vendégelték
meg a fellépõket, ahol spon-
tán módon megalakult az Ér-
mellék és Környéke Egyesí-
tett Kórus. A zenét a társa-
ság állandó zenésze, Tóth
Dániel biztosította tangóhar-
monikán. Késõ éjszakáig tar-
tott a nótás vacsora, melyen
a politikusok is bizonyították,
hogy tõlük sem idegen a nó-
tázás. „Nagy ereje van a ma-
gyar nótának, hiszen az em-
ber minden gondját-baját el-
ûzi, sõt az egészségre is jó
hatással van” – mondta Sza-
bó Ödön. Egy svéd kutató-
csoport szerint ugyanis a kar-
énekesek akár öt évvel to-
vább élnek a nem éneklõ tár-
saiknál. Érdemes lenne
mindannyiunknak alkalmazni
ezt a multifunkcionális szert,
hiszen semmibe sem kerül,
és még jókedvre is derít!

szefi

A HJT vegyeskara

Az éltetõ dalolás jegyében

A margittai Gyöngyvetõk Népdalkórus

A nótás vacsorán együtt énekeltek a kórusokA politikusok is dalra fakadtak
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Margittán a város ünnepe
az idén is több helyszínen
szolgált bõséges programmal
az érdeklõdõknek. Új és ötle-
tes elem volt, hogy az egyik
volt katonasági épületet rend-
be tették, és megnyitották
benne a mûvészek és kézmû-
vesek házát.

Festmény, fotó,
„fajankó”

Az egyik helyiségben a vá-
ros képzõmûvészei – Angyal
Anikó, Bagosi Anna, Bánhá-
zi Gyöngyi – és fotósai állítot-
ták ki válogatott munkáikat,
valamint az idei II. Nemzetkö-
zi Sólyomkõvári Alkotótábor-
ban készült azon festménye-
ket, melyeket a mûvészek
ajándékba adtak a tábor szer-
vezõinek. A tábort Papp Gá-
bor margittai képzõmûvész
álmodta meg, a megvalósító
pedig a Pro Folk Egyesület és
elnöke, Deák Andrea tanító-
nõ-néptáncoktató. A képeket
meg lehetett vásárolni, és a
bevételt a jövõ évi tábor meg-
szervezésére fordítják. A kiál-
lított képek nagybörzsönyi,
nyergesújfalui, miskolci, kas-
sai, nagyváradi, belényesi és
margittai festõk munkái. A
fotókat a Helios Fotóklub ki-
lenc tagjának – Antal Julián-
na, Bogdan Bele, Katona Le-
vente, Kékedi Imre, Koszta
József, Perecsenyi Bálint,
Pósán Lajos, Sorin Tabacu,
Végsõ Boglárka – alkotásai-
ból válogatta össze Pósán La-
jos alapító elnök. Bogdan Be-
le Konstancáról érkezett a ki-
állításra, melynek védnöke a
Romániai Fotómûvészek
Egyesülete. A megnyitón be-

mutatkozási alkalmat kaptak
azok a fotósok, akik most ál-
lítottak ki elõször. Az esemé-
nyen Bodor Edina, az Octa-
vian Goga Fõgimnázium di-
ákja bihari román és kalota-
szegi magyar népdalokat
énekelt.

Az épület másik szárnyá-
ban kaptak kiállítási teret a
kézmûvesek. Ennek ötletgaz-
dája Ioana Burlibaºa. Sarkadi
Ilona hímzett és varrottas ké-
zimunkákat állított ki, Kovács
Rozália sással bevont és díszí-
tett székeket, bútorokat ho-
zott, valamint olyan régi szer-
számokat, mint a fajankó.
Luminiþa Prohanca üveg-
ikonjai, Marian Noémi és
Varga Katalin üvegre készí-
tett rajzai is helyet kaptak a

teremben. A leglátogatottabb
rész Sárkány Szabolcs és Me-
linda korongozók, kerámia-
készítõk kiállítása volt.

Kötettel tért haza
a költõnõ

A városnapok egyik irodal-
mi színfoltja volt Német And-
rea Világvége ábécé címû

verseskötetének bemutatása.
Az eseményre a városháza
dísztermében került sor, és
mint más hasonló alkalom-
mal, most is szép számbanl
jelentek meg az érdeklõdõk.
Úgy látszik, a margittaiak ér-
tékelik a kortárs irodalmat.
Bevezetõként Nagy Gabriel-
la, a magyar iskola igazgatója
mondott rövid köszöntõt,
majd a szerzõ maga mutatko-
zott be. Értelmiségi családban
született Margittán, Albison
nevelkedett, az iskoláit szülõ-
városában végezte. Késõbb
Székelyhídra került, melyet
ma már otthonának tart, mi-
vel az ottaniak „adoptálták”.
Örömmel köszöntötte volt
osztálytársait, tanárait, osz-
tályfõnökét, akik jelen voltak
a bemutatón. A költeménye-
ket Gavrucza Tibor nyugal-
mazott lelkipásztor és Erdei
Ferenc székelyhídi tanító mél-
tatta. A magyar iskola dákjai
felolvastak a kötetbõl, mely-
nek illusztrációit is a költõnõ
készítette, és Zilahon nyom-
tatták ki. Beke Kincsõ népda-
lai, valamint Oláh Rebeka és
Oláh Márta furulyamuzsikája
gazdagították az eseményt. A
kötet a helyszínen megvásá-
rolható volt, és a szerzõ ké-
résre dedikálta.

Szõke Ferenc

A fotótárlat megnyitója

Német Andrea

Sarkadi Ilona munkái

A Sárkány házaspár a kiállítás
szervezõjével

Megnyílt a margittai mûvészek
és kézmûvesek háza
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Még az ellenzék jelöltjeként így vázol-
ta fel tervbe vett jogi reformjait pozsonyi
választóihoz írt levelében: „Feladatomul
tûztem ki igazságügyi reformjainkat a
magok egészében felkarolni. (…) Az
egyik fõalkatrész a bírói szervezet kiépí-
tése és konszolidálása. Ezzel összefügg,
legalább lényeges részeiben, magának
az igazságügyi minisztériumnak, vala-
mint az igazságügyi szervezet többi al-
katelemeinek reformja is. A második,
párhuzamosan munkába veendõ feladat
a jog egységének megalkotása, rendsze-
res törvénykönyvek szerkesztése által.”

Valódi életet
az önkormányzatokba

Az egyesült ellenzék támadó ereje
1880-ban érte el tetõpontját. Szilágyi
nevezetes büdzsé-beszédében a közigaz-
gatási reformot tárgyalta. Kifejtette,
hogy a szervezetet javítani kell, szigorúb-
bá kell tenni az ellenõrzést nemcsak fel-
felé, hogy a kormány rendeletei gyorsan
és pontosan végrehajtassanak, hanem
lefelé is, hogy a polgárok minden köz-
igazgatási önkény ellen megvédessenek.
Közigazgatási bíróságokat kell szervezni,
melyekben a választott elemek lennének
többségben. Itt nyílnék legfontosabb tér
az önkormányzati elemek számára. De
ezeknek nem csupán ellenõrzõ szerepet
szánt, hanem bizonyos közérdekû intéz-
kedéseket is ezek hatáskörébe kívánt
utalni. Szilágyi Dezsõ nagyszabású köz-
igazgatási programot fejtett ki az ország
színe elõtt. Lényege az, hogy az önkor-
mányzatba valódi életet akart önteni.

Újonnan kinevezett miniszterként új
választásnak vetette magát alá, és 1889.
április vége felé ismét programszerû
nyílt levelet intézett pozsonyi választói-
hoz. E levélben mindenekelõtt körvona-

lazta igazságügyi programját, mely azt
tûzte ki céljául, hogy az elposványoso-
dott igazságügyet végre kiemelje mély
züllöttségébõl. Minisztersége alatt ezt ré-
szint megvalósította, részint tervezetek-
ben utódjára hagyta. Szilágyi hadat
üzent a nepotizmusnak és a korrupció-
nak. Proklamálta a jogegyenlõség meg-
valósítását az állami intézményekben.

Fontos törvények bábája

Jogszabálytervezetek sorát terjesztet-
te be azon felfogás jegyében, mely sze-
rint elõször a szervezeti kereteket kell
modernizálni, majd ezt követõen lehet
reformálni az eljárási jogot. A királyi íté-
lõtáblák és a királyi ügyészségek reform-
jával, valamint a bírói és ügyészi szerve-

zet módosításával megteremtette az eljá-
rási jog reformjának alapjait. Szilágyi a
jogegységet és jogbiztonságot kívánta
elõmozdítani az örökösödési eljárást sza-
bályozó törvénycikkel, amely kizárólag a
járásbíróságok hatáskörébe utalta az el-
járást, és biztosította a telekkönyvi be-
jegyzések szinkronját a jogi állapot válto-
zásaival.

Az elsõ Wekerle-kormány igazság-
ügy-minisztereként Szilágyi Dezsõ nyúj-
totta be 1893 végén a házassági jogról
szóló törvényjavaslatot. Indoklásában a
reform szükségessége melletti legfõbb
érvként hozta fel, „hogy a vallásfeleke-
zetek szerint párhuzamosan érvényben
levõ különféle házassági jogok és még
inkább a vegyes házasságok tekinteté-
ben fennálló kettõs jog és kettõs bírás-
kodás a házasság intézményének szi-
lárdságát megrendítették, ellentétes jog-
állapotokat létesítettek, és a visszaélések
egész sorozatára vezettek”. A kötelezõ
polgári házasság formáját ajánlotta, mi-
vel ez egységes anyagi jogot biztosít,
nem sérti a lelkiismereti szabadságot.

A kisparasztok gazdasági felemelke-
dése érdekében készítette elõ a telepí-
tésrõl szóló törvényt. Ennek köszönhe-
tõen jelent meg több település Magyar-
ország térképén a századforduló évei-
ben. Köztük a Bácskában Szilágyifalva,
amely 1903 óta viselte az egykori mi-
niszter nevét.

1889 áprilisától 1895 januárjáig igaz-
ságügy-miniszter a Tisza-, a Szapáry- és
az elsõ Wekerle-kormányban. A Bánffy-
kormány idején a képviselõház elnöke
volt 1898 decemberi lemondásáig. Je-
lentõs közéleti szerepet vállalt egyházi
téren is. 1876-tól a Duna-melléki Refor-
mátus Egyházkerület világi fõjegyzõje,
1898-tól az egyházkerület fõgondnoka
volt. 1897-ben a Magyar Tudományos
Akadémia tiszteleti tagja lett.

Jászi Oszkár írta róla nem sokkal ha-
lála, 1901. július 30. után: „Egész két-
ségtelen elõttünk, hogy a jövõ történet-
írója a Szilágyi Dezsõ halálával fogja
megjelölni a magyar liberalizmus végét.”

Szilágyi Aladár összeállítása

Egy óriás a törpék között (2.)
Szilágyi Dezsõ jogász, publicista, politikus

Szilágyi Dezsõ. 
Három évig a képviselõház elnöke volt

A Mérsékelt Ellenzék vezetõ politikusaként, független képviselõként,
majd Tisza pártjába visszatérve három kormány igazságügy-
minisztereként a mélyre ható reformok híve volt. Korszerûsítési
törekvései csak részben valósulhattak meg, de alapvetõen
befolyásolták a századforduló Magyarországának jogrendszerét.
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– Köztudott, hogy a két
színmagyar és színreformá-
tus település, Albis és
Bogyoszló között már õs-
idõk óta létezik ellentét.
Egyházi szempontból érzõ-
dik-e ez, illetve mit tudnak
tenni a lelkipásztorok en-
nek elsimítása érdekében?

– Hála Istennek, albisi lel-
késztársammal, Dénes Bélá-
val nagyon jó viszonyban va-

gyunk. Mindig megbeszéljük
az aktuális gyülekezeti prob-
lémákat, és próbáljuk bizo-
nyos alkalmakkor összehoz-
ni a két gyülekezetet; közös
istentiszteleteket tartunk,
ilyenkor mindig a másik falu
lelkésze hirdeti az igét. Hal-
lottam én is az ellentétrõl,
amit igen érdekes jelenség-
nek tartok, mivel a két falu
lakosságát számos rokoni
kapcsolat is összefûzi. Igen
sok az átházasodás, mely ál-
tal, mondhatni, a két falu
összefonódott. A közös is-
tentiszteleteken egyre több
albisit fedezek fel, akik úrva-
csorát vesznek Bogyoszló-
ban, ugyanez fordítva is ér-
vényes. Egyházi szinten én
alig érzékelem ezt az ellenté-
tet, amely biztos, hogy nem
egyházi eredetû.

– Templomjárók az érbo-
gyoszlóiak?

– Mai mércével mérve azt
kell mondanom, hogy itt
sem rosszabb a helyzet, mint
máshol, de nem is jobb. A
629 regisztrált református
lélekbõl vasárnaponként úgy
70–120-an vesznek részt az

istentiszteleteken. Télen va-
lószínûleg egyeseket a fûtés
hiánya tart távol, ami meg-
érthetõ. Viszont a fûtés be-
vezetése igen sokba kerülne,
mindig akadt fontosabb te-
endõ. Mindezek ellenére el-
mondhatom, hogy nagyjából
200 hívem rendszeres temp-
lomlátogató. Remélem, ja-
vulni fog a helyzet, mivel Is-
ten elõbb vagy utóbb min-
denkihez közelebb kerül.
Van egy réteg, amely még
nem tudja, nem élte meg,
mit jelent Isten közelsége.
Van, aki már megélte és tud-
ja, nem is tagadja meg, de
fontosabbnak tartja a pénzt,
az anyagiak utáni rohanást,
és nem érzi magát ráutalva
az Õ segítségére. Eljön az
idõ, amikor rájönnek, hogy
tévedtek. Sokan a vasárna-
pot a pihenésre, és nem Is-
ten dicséretére szánják. Ta-
lán emberi szempontból
meg is lehet õket érteni, vi-
szont azt felejtik el, hogy éle-
tünk Isten kezében van, és
õk épp attól az isteni kegye-
lemtõl maradnak el, amit há-

zában megkapunk. Akkor
fognak felébredni, amikor
nagy bajban vannak, amikor
már nem tudják egyedül
megoldani gondjaikat, és
utolsó lehetõségként Isten-
hez fordulnak segítségért.
Ezt általában megkapják, és
attól kezdve sokkal szorosab-
ban kötõdnek Istenhez és az
egyházhoz.

– Mit sikerült elérnie ed-
dig a gyülekezetben, és mik
a tervei?

– Sikerült teljesen elvégez-
ni a parókia belsõ felújítását,
megerõsítettük a templomsi-
sak faszerkezetét, villamosí-
tottuk a harangokat, a mag-
tárat imateremmé alakítot-
tuk. Elkezdtük a templom
külsõ felújítását az ajtók és
ablakok cseréjével együtt.
Mivel mûemlék épületrõl van
szó, szigorú szabályoknak
kell eleget tenni, ami növeli
a költségeket. Megalakítot-
tuk a nõszövetséget, és az
idén házigazdái leszünk az
egyházmegyei bibliavetélke-
dõnek.

Szõke Ferenc

Orosz Márta üzenete az olvasók-
nak: „Minden dolgotok szeretetben
menjen végbe.” (1 Kor. 16,14)

A Szatmár megyei Tasnádon született 1973-ban.
Édesapja asztalosmesterként, édesanyja betanított
munkásként a bútorgyárban dolgozott az üzem
felszámolásáig. Három leánygyerek közül
õ a középsõ. Szülõvárosában érettségizett le, majd
a kolozsvári református teológián diplomázott
1996-ban. Elsõ kinevezését Érendrédre kapta,
ahol egy évtizedig szolgált. Ott ismerkedett meg
élete párjával, 2000-ben ment férjhez.
Házasságukat eddig három gyermekkel áldotta
meg a Fennvaló – Anna 11, Máté 10, Ákos 8 éves
–, a jövõ év elejére várják a negyediket. Hat éve
pályázattal került Érbogyoszlóra, ahol férje a helyi
iskolában tanít.

Az érbogyoszlói református temp-
lom mûemlék

A világháborús emlékmûnél

„Isten elõbb-utóbb
mindenkihez közelebb kerül”
Interjú Orosz Márta református lelkipásztorral
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Az átkosban, annak min-
den rossz vonatkozása mel-
lett, virult a sportélet. Szinte
minden faluban volt ilyen-
olyan bajnokságban szereplõ
focicsapat. A rendszerváltás
után aztán dominószerûen
dõltek össze, szûntek meg az
egyesületek. Az Érmelléken
alig egy-két településen rúg-
ják még a bõrt, a televízió, a
számítógép nemcsak az
egészséges életmódot szorí-
totta ki, hanem az emberi-
közösségi kapcsolatok is elsi-
lányultak. Éppen ezért a
RMDSZ Bihar megyei szer-
vezetének vezetõsége készsé-
gesen támogat minden olyan
kezdeményezést, amely a vi-
déki sportélet talpra állítására
irányul.

A támogatás egyik formá-
jaként a Szövetség megyei
„válogatottja” figyelemfelke-
lõ szándékkal barátságos
mérkõzést vívott az idén
megalakult, a megyei baj-
nokság másodosztályában
játszó Hegyközszentmiklósi
Toldy FC-vel az utóbbi meg-
hívásának eleget téve. A me-
gyei szervezet csapatában

pályára lépett többek között
Cseke Attila szenátor, Szabó
Ödön ügyvezetõ elnök, az
ügyvezetõ alelnökök sora:
Szabó József (helyi szerveze-
tekért felelõs), Botházy Nán-
dor (sportügyekért felelõs) és
a szórványügyekkel megbí-
zott Grim András.

A hajdan volt szentmiklósi
sportpálya állapota siralmas,
szó szerint libalegelõ. Csak a
két háló nélküli kézilabdaka-
pu árulkodik arról, hogy
sportpályán járunk, a pálya-
vonalakat is sebtében húzták
meg mészporral. A meccs
közepén a nézõk száma több
százzal gyarapodott: egy ju-
hász nem zavartatta magát,
a pályaszélre terelte a nyájat.
A jelen lévõ Béres Csaba
polgármester maga is meg-
gyõzõdhetett a lakosság pa-
naszának jogosságáról. Re-
mélhetõleg mostantól igye-
kezni fog „karámon belül”
tartani az önkényesen legel-
tetõ gazdát.

A körülmények láttán
nagy bátorság kellett a fut-
ballklub beindításához. A fel-
szerelésük szegényes; mások

által levetett, használt mez-
ben lépnek pályára, minden-
ki a saját cipõjében játszik.
Az edzéseket és az otthoni
mérkõzéseket Székelyhídon
játsszák, Béres polgármester
jóvoltából eddig az utaztatá-
sukat sikerült megoldaniuk.
A helyi református tisztele-
tes, Árus László Csongor és
a presbitérium is hozzájárult
a csapatindításhoz az egyhá-
zi tulajdonban lévõ termál-
strand bevételébõl. Mocsár
László helyi tanácsos is szí-
vén viseli a csapat sorsát,
legfontosabbnak a pályaépí-
tést tartja, legelõször a terü-

letet kell bekeríteniük. A csa-
pat ügyeinek fõ intézõje Ka-
szoni Sándor, az edzõi fel-
adatokat pedig Ványa László
vállalta el.

Annak ellenére, hogy ba-
rátságos, sõt csapattámoga-
tó mérkõzésrõl volt szó, a já-
tékosok komolyan vették a
meccset. A rutinosnak szá-
mító vendég csapat 4–2
arányban alulmaradt a helyi-
ekkel szemben. A szentmik-
lósiak közül Istvándi Gábor
és Csornai Csaba egy-egy
alkalommal, míg Rácz Bar-
na kétszer talált az ellenfél
kapujába. Az RMDSZ-csa-
pat góljait Szabó Krisztián
és Botházy Nándor szerezte.
A szentmiklósi gárdának tel-
jes mezfelszerelést ajánlott
fel a megyei RMDSZ. A já-
tékosok, akik magukra ölt-
hetik az új mezeket: Kaszoni
Sándor, Istvándi Gábor,
Csornai Csaba, Makkai Atti-
la, Egeresi Norbert, Molnár
Levente, Horváth Levente,
Erdei Mátyás, Herman Já-
nos, Rácz Barna, Schek
Csaba, Adonyi Richárd,
Oláh Róbert, Juhász
György.

D. Mészáros Elek

Közös fotó a barátságos találkozó résztvevõirõl

Ványa László, a szentmiklósiak
edzõje Nem csak mímelték a focit

Meccsnél többet, támogatást
nyertek



Rangos megméretteté-
sen vett részt az Arny
Dance Táncstúdió két tán-
cospárja, a Bogdan Ve-

liciu–Szabó Tímea, illetve
a Balázs Dávid–Rusanovs-
chi Laura kettõs. Az ügyes
fiatalok a Balaton partján

fekvõ Zánkán, a XVIII.
Gyermek és Ifjúsági Tánc-
fesztiválon léptek a tánc-
parkettre. Major Arnold
tehetséges tanítványai ki-
válóan szerepeltek a ver-
senyen: Veliciu Bogdan és
Szabó Tímea a hobby la-
tin junior I-es kategóriá-
ban hibátlan produkciót
mutattak be, és minden
versenytársukat maguk
mögé utasították. Balázs
Dávid és Rusanovschi La-
ura a junior II B kategóriá-
ban az 5. helyen zárták a
megmérettetést.

Balázs Anita
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A díjátadó ünnepséget
múlt szombaton, a Hegyköz-
pályi Kinder–Biharszentand-
rási Criºul negyedik ligás baj-
noki mérkõzés megkezdése
elõtt tartották meg Botházy
Nándornak, a sportért fele-
lõs RMDSZ-es megyei ügy-
vezetõ alelnöknek a jelenlé-
tében. Az elismerést Jenei
Imre BEK-gyõztes és érde-
mes edzõ, valamint Kiss
Sándor megyei RMDSZ-
elnök adta át. A pályi stadi-
on fedett lelátóján több mint
háromszáz nézõ tapsolta
meg László Zoltánt, aki
ugyanazon a poszton játszik,
mint a díj névadója, a Nagy-
váradi Atlétikai Club és a ro-
mán válogatott legendás csa-
tára, Bodola Gyula.

A kitüntetett focista
1993. június 24-én született
Nagyváradon, nyolcévesen
az ottani Juventus gyermek-
csapatában kezdett futballoz-
ni, majd játszott a szintén vá-
radi Dinamo és a Frontiera
FC junior csapatában. 17
évesen került a Hegyközpá-
lyi Bioland utánpótlás együt-
teséhez, egy évvel késõbb
pedig már a helybéli KSK
mezét öltötte magára. A
pályi fociklub és a nagyvára-
di Kinder Junior FC egyesü-
lése után a megyei ifibajnok-
ság egyik legjobb és legered-
ményesebb játékosa volt az
elmúlt idényben. Ha készült
volna hivatalos statisztika, bi-
zonyosan õ kapta volna meg
az utánpótlás bajnokság gól-

királyi címét, hiszen volt
olyan meccs, amelyen ötször
is betalált az ellenfél kapujá-
ba. A Hegyközpályi Kinder-
rel bajnok lett a juniorok kö-
zött. A Kinder az országos
bajnokságban bronzérmet
szerzett Cãlin Capotã edzõ
és Muzsnay Zsolt technikai
igazgató vezetésével.

A díjra jelölték Tóth Sán-
dort, a Borsi Viitorul 17 éves
futballistáját is, aki a 2011–
2012-es idényben meghatá-
rozó játékosa volt a határ
menti együttes junior csapa-
tának. Tavaly a Bihari Föld-
vár játékosa, Heghedüs Zsolt
kapta meg a díjat.

Hajdu Attila

László Zoltáné lett a Bodola-díj

Kiss Sándor, László Zoltán és Jenei Imre

A Veliciu–Szabó páros a do-
bogó legfelsõ fokán 

Másodszor ítélték oda az RMDSZ Bihar megyei
szervezete által alapított Bodola Gyula-díjat,
amellyel a megye legtehetségesebb ifi korosztályú
magyar labdarúgóját tüntetik ki. Az idén a megyei
elsõ osztályban szereplõ Hegyközpályi Kinder
csatára, László Zoltán kapta meg az elismerést.

Balázs Dávid és Rusanovschi
Laura edzõjükkel

Nagyszalontai sporttáncosok sikerei Kick-boksz-tanfolyam
Az iskolakezdéssel egy idõben,

szeptember közepétõl a nagysza-
lontai Bushido Kick-Box Sport-
klub is kitárja kapuit mindazok
számára, akik szeretnének megis-
merkedni a kick-boksz sportág rej-
telmeivel. Dr. Tóth Ferenc edzõ
lapunknak elmondta, hogy az
edzéseket hétfõn, szerdán és pén-
teken 19–21 óra között tartják a
gacsói iskola tornatermében, aho-
vá szeretettel várnak minden
sportkedvelõt. A puszta kezes és
fegyveres önvédelmi oktatás egy-
aránt ajánlott nõknek és férfiak-
nak, 5 és 85 év között mindenki-
nek. Az edzéseket dr. Tóth Ferenc
és Fodor Imre tartja, részvételi díj
50 lej/hónap.
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Kosztolányi Dezsõ (1885–1936) köl-
tõ, író véleményét idézzük a rejtvény-
ben a vízsz. 1. és függ. 60. alatt.

VÍZSZINTES: 14. Frissít. 15. Fõvá-
ros Európában. 16. Verdi operája.
17. A Szilágyság központja. 19. Ne-
ves olasz hegedûkészítõ család (16–17.
sz.). 21. Piros – németül. 22. Becézett
Enikõ. 23. „… eszem, ropog a fogam
alatt” – slágerszöveg. 25. Több római
pápa neve. 27. … meg én – Paul Gé-
raldy verseskötete. 28. Kocsma része.
29. Nem mozdul. 30. Giga-, piko- –
mértékegységet módosító elõtagok je-
le. 32. Állati eredetû ipari nyersanyag.
34. A Batthyány-kormány belügymi-
nisztere (Bertalan, 1812–1869). 36.
Idõszámításunk szerint – röv. 38. Dör-
zsöl. 40. Térbeli nagyság. 41. …szavú
– kevés beszédû. 43. Tettet. 45. Bu-
dapesti egyetem – röv. 46. Mûködés
befejezése. 48. Huszonnégy órás. 50.

Pocsolya. 51. Feszültséget növelõ be-
rendezés. 53. Csipkés szegélyt készít.
55. Érdeklõdõ kérdés. 56. Eladható
termék. 58. Tesz. 59. Hangtalanul sí-
ró! 61. Zsákolni kezd! 62. Város Pest
megyében. 64. Tíz betûi. 65. … Pau-
lo – Brazília legnagyobb városa. 67.
Üdvözlégy – latinul. 69. Kozmetikai
márka. 71. Szûz Mária anyja. 73. Vá-
sári. 75. Golyóval játszott sport.

FÜGGÕLEGES: 1. Hubay Miklós
egyfelvonásos drámája. 2. Nagyváros
Északkelet-Olaszországban. 3. Bolon-
déria. 4. Mintadarab! 5. Komp része!
6. Elektromosság. 7. Ilyen a csizma a
népdalban. 8. Kutya teszi. 9. Marie-
José … – francia filmszínésznõ. 10. A
lantán vegyjele. 11. Joan … – katalán
festõ, grafikus, szobrász (1893–1983).
12. Állami bevétel. 13. Rögzítõ vas-
szerszám. 18. Magas hegység. 20. Jó
modor. 24. Magyar kártyajáték. 26.

Ötletes. 28. Lekvár. 29. Ázni kezd!
30. Garbo svéd színésznõ személyne-
ve. 31. Britten (1913–1976) operája.
32. Folyadékot tisztító eszköz. 33.
Magasabb társadalmi osztályba tartozó
hölgy. 34. Uszály. 35. A naprendszer
egyik kisbolygója. 37. Indiai nõk vise-
lete. 39. Palóc nagymama. 42. Olim-
piai és világbajnok vízilabdázó (Tamás).
44. Franciaország leghosszabb folyója.
47. Zokogás. 49. A skandinávok kö-
zépkori vándor dalnoka. 52. Tupoljev
repülõgépe. 54. Történés elõidézõje.
57. … testvérek (Sámuel és Leó) – a
nevüket viselõ nagylexikon kiadói. 59.
Sebészkés. 61. Övezet. 62. Lengyel,
olasz és norvég autók betûjele. 63.
…légy – az álomkór terjesztõje (ék. f.).
64. Felment! 66. Település a Fekete-
Körös mentén, a határ közelében. 68.
Lap betûi. 70. Czuczor Gergely egyik
írói álneve. 72. Lant közepe! 74.
Jegyzetel.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
A fiatal feleség idegesen telefo-

nál a férjének:
– Képzeld, a mama leesett a

lépcsõn, beütötte a fejét, vérzik.
Most mit csináljak?

– Krumplistésztát, az hamar
megvan.

☺

Kovácsot a lépcsõházban ked-
vesen hátba veregeti a szomszéd-
ja:

– Nahát, barátom! Hogy neked
milyen vidám, jó humorú kis fele-
séged van!

– Úgy gondolod?
– Komolyan. A múltkor elme-

séltem neki egy jó disznó viccet,
és annyira nevetett, hogy majd’
kiestünk az ágyból!

A tanulásról

Elõzõ heti rejtvényünk (Tanács) he-
lyes megfejtése: „Úgy gondolkodj,
mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az
egyszerû ember.”
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V. Károly német–római császár és a bi-
rodalmi rendek kötötték meg, ez vetett
véget a reformáció kori vallásháborúk-
nak. A Német–Római Birodalomban
jogilag is elismerték az evangélikusokat,
a Confessio Augustanát (ágostai hitval-
lást), a lutheri tanításokat. A birodalmi
rendek teljes vallásszabadságot élvez-
tek, joguk volt dönteni arról, hogy me-
lyik felekezethez tartozzon tartomá-
nyuk. Alattvalóik a „cuius regio – eius

religio” („akié a föld, azé a vallás”) elve
szerint az õ hitüket követték. Ha nem
voltak hajlandóak a fejedelem vallását
elfogadni, el kellett vándorolniuk. Az
egyházi fejedelmek esetében, ha áttér-
tek a lutheránus vallásra, földjüket el-
vesztették, amely a katolikus egyház bir-
tokában maradt. Az augsburgi vallásbé-
ke nem vonatkozott a kálvinistákra.

DVD-ajánló

Mocsokváros utcáin

Nick Flynn fiatal író, aki önma-
gát keresi. Hiányzik neki elhunyt
anyja, de apjáról, az öntörvényû,
magát nagy írónak tartó Jonathan-
ról még emléke sincs, mert az 18
éve elhagyta a családját. A börtönt
is megjárta, néha egy levéllel je-
lentkezett fiánál, és amikor kilakol-
tatják, megkeresi Nicket. Mire
Nick felkészülne rá, hogy helyet ta-
láljon az életében az apjának, az
továbbáll. Az ifjú író egy hajlékta-
lanszállón vállal munkát, ahol ráta-
lál élete és munkája céljára, meg a
szerelmére. Aztán egy éjjel betop-
pan a szállóra Jonathan.

Idõjárás
Ezen a héten is folyta-

tódik a borongós, kora
õszi idõ. Térségünk felett
jellemzõen felhõs lesz az
ég egész héten, csapa-
dékra az egész megye te-
rületén számítani lehet.
A nappali hõmérséklet 22–24 Cel-
sius-fok körül alakul majd, éjszaka
pedig 8–13 fok közötti hõmérsék-
letet mérhetünk. Számottevõ csa-
padék a hét végén érkezik hoz-
zánk, pénteken már komoly ziva-
tarokkal kell számítani.

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 23., vasárnap
Tekla – görög eredetû név, jelentése:
Isten dicsõsége.

Szeptember 24., hétfõ
Gellért – germán eredetû, a Gerhard,
Gerhart névbõl származik, jelentése:
gerely, dárda, erõs, kemény.
Mercédesz – spanyol eredetû név, a
Maria de Mercede kifejezésbõl szárma-
zik. A latin merces (bér) szóból ered, és
arra a váltságdíjra utal, amelyet a XIII.
századi Spanyolországban a mer-
cedarius szerzetesrend gyûjtött fogság-
ba esett keresztény mórok kiváltására.
Jelentése: fogolykiváltó.

Szeptember 25., kedd
Kende – kazár, magyar eredetû név.
Az ótörök méltóságnévbõl származó ré-
gi magyar Kündü személynév változata,
Levédiában és Etelközben az õsmagyar
törzsszövetség fejét nevezték így.
Eufrozina – görög eredetû mitológiai
név, a három Grácia egyikének a neve.
Jelentése: vidám, vidámság.

Szeptember 26., szerda
Jusztina – latin eredetû, a Jusztin fér-
finév nõi párja, jelentése: igazságos.

Szeptember 27., csütörtök
Adalbert – germán eredetû, jelentése:
nemes fény, fénylõ nemesség.

Szeptember 28., péntek
Vencel – német, szláv eredetû, a szláv
Venceslav névbõl származik. A Wen-
zeslaus névforma német Wenzel rövi-
dülésébõl került a magyarba. Jelentése:
koszorú, dicsõség.

Szeptember 29., szombat
Mihály – héber eredetû bibliai név, a
Mikaél magyar formája. Jelentése: aki
olyan, mint az Isten, Istenhez hasonló.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1555. szeptember 25-én
megkötötték az augsburgi
(ágostai) vallásbékét

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!
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Hozzávalók 4 személyre: 20 dkg
rizs, 20 dkg karfiol, 50 dkg darált puly-
kahús, 2 nagy póréhagyma, só, szere-
csendió, 2 dl tejszín, 2 dl tejföl, 10 dkg
sajt, olaj.

Elkészítés: A rizst egy evõkanál
olajon megpirítjuk, majd felöntjük any-
nyi vízzel, hogy ellepje, lefedjük, és pu-
hára fõzzük. A karfiolt megmossuk, ró-
zsáira szedjük, gyengén megpároljuk.
Amikor félig megpuhult, egy villával
összetörjük, és a fõtt rizshez keverjük,
sózzuk. A póréhagymát felkarikázzuk,
és kevés olajon megpároljuk. Hozzáad-
juk a darált pulykahúst, és fehéredésig
pirítjuk. Megsózzuk, és kb. fél mokkás-
kanálnyi szerecsendiót reszelünk rá.
Felöntjük a tejszínnel, és pár perc alatt
összeforraljuk. Egy tûzálló tálba réte-
gezzük a karfiolos rizst és a tejszínes,
póréhagymás pulykahúst, a rétegek
közé teszünk egy kis tejfölt is. A tetejé-

re reszelt sajtot szórunk, és forró sütõ-
ben 20 perc alatt készre sütjük.

A fûzfafélék legismertebb
képviselõje. Vesszõi egészen
a földig lehajolnak. Kora tavasszal
megjelennek rajta a barkák, és
csak azután a keskeny levelek.

Lombhullató, 20–25 méterre meg-
növõ, terebélyes, csaknem mindig tõtõl
ágas fa, kedveli a meleget és a párás le-
vegõt. Levelei lándzsásak, a fonákuk
rásimuló ezüstös selyemszõrös. A fa
kérgét több ezer éve használják gyulla-
dáscsökkentésre, láz és fejfájás csillapí-
tására, mert az aszpirinhez hasonló
szalicil egyik természetes forrása.

A szalicil a szervezetben szalicilsavvá
alakul át, ami csökkenti a fájdalmat, a
lázat és a gyulladást. Bár a gyógynö-
vény lassabban hat, mint az aszpirin, a
hatása tovább tart, és kevesebb a káros
mellékhatása. A fakérget kora tavasszal
hántják a két-, maximum ötéves fa tör-

zsérõl. A fehérfûzfa-kéreg hosszú távú
használata teljesen biztonságos, gyo-
morvérzést nem okoz, de tizenhat év
alatti gyereknek nem ajánlott. Keser-
nyés íze miatt tabletta formájában a
legjobb bevenni. Ne szedje aszpirinnel
együtt, mert fokozza annak mellékha-
tásait.

Jövõ héten a fehérmályvát mutatjuk
be.

KOS: Semmit ne vigyen túlzásba
ezen a héten, ellenkezõ esetben

minden lehetõség megvan rá, hogy a kór-
házban kössön ki. Tudja: ami el romolhat,
az el is romlik.

BIKA: Visszahúzódó a héten, ami
nem csoda, hiszen akiben bízott,

most elszólja magát, és kiderül, hogy ve-
télytársával remekül megértik egymást.

IKREK: A munkahelyén úgy áll a
munkához, hogy más is hozzáfér-

jen, ez pedig most, változások idején nem
a legjobb. Tegye magát nélkülözhetet-
lenné!

RÁK: Keresi az izgalmast, a szo-
katlant, a különlegest, és ezen a hé-

ten találhat egy éppen ilyen feladatot. Rá-
adásul még pénzt is hoz önnek.

OROSZLÁN: Olyan ajánlatot kap-
hat, amely nem nevezhetõ minden-

napinak, és amelyet meg kell ragadni.
Vagyis igent mondani rá, mert ezzel meg-
foghatja az isten lábát.

SZÛZ: Titokzatos emberekkel is-
merkedhet meg, vagy egyik ismerõ-

sével folytathat beszélgetést, aki olyan
dolgokat mond, amelyek inspirálják önt.

MÉRLEG: Partnerével korszakal-
kotó dolgokat tervez, és leköröz va-

lakit, aki ártott önnek, és akit ki nem áll-
hat. Ne legyen kíméletlen vele, mert visz-
szakaphatja.

SKORPIÓ: Pénzügyekben ezen a
héten legyen elõvigyázatos, mert

elõfordulhat, hogy olyasmire ad ki na-
gyobb összeget, ami nem éri meg az árát.

NYILAS: Hajrás hét lesz a mosta-
ni, de ön rugalmas, és még az utol-

só pillanatban érkezõ feladatokat is zok-
szó nélkül teljesíti, és ezt a felettese nagy-
ra értékeli.

BAK: Baráti kapcsolatokban ne
akarja eljátszani a békebíró szere-

pét, különösen, ha egy bonyolult ügyrõl van
szó, mert elfogult lehet az egyik fél javára.

VÍZÖNTÕ: A munkahelyén nagy fel-
fordulás várható a héten, egy bejelen-

tés tovább borzolja a kedélyeket. Rég látott
ismerõssel találkozhat, szívesen nosztalgi-
áznak.

HALAK: Pompás lehetõség a
munkában: lehet, hogy a meglévõ

feladata mellett megtisztelõ tisztségre ké-
rik fel, különösen, hogy az alapítók között
tartják számon.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (42.)
A fehér fûz (Salix alba)

Ínyenceknek 

Pórés-karfiolos rakottas
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