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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Le kell adni az adó-
hivatalba az árenda-
szerzõdéseket – Fándly
Marius, a megyei pénz-
ügyi igazgatóság helyettes
vezetõje tájékoztat
a részletekrõl 3.
Kórházat és közösséget
gyarapít – Interjú
Bradács Aliz Ildikóval,
a margittai Dr. Pop Mircea
Városi Kórház
menedzserével

6-7.
Focimeccsek és slágerek
– Tizenharmadjára
tartották meg a Hegyközi
Napokat, a csatári
Kismezõn állt 
a színpad 8.

Néptánctábort tartottak júli-
us végén Arany János szülõvá-
rosában. A több éves múltra
visszatekintõ rendezvényen ez

alkalommal is számos fiatal
vett részt, hétfõ reggel, a tá-
bornyitáson mintegy félszáz
kis táncolni vágyó sorakozott

fel a Zilahy Lajos Mûvelõdési
Házban. A Toldi néptánccso-
port kis- és nagycsoportja mel-
lett tucatnyi érdeklõdõ gyer-
mek érkezett a táborba, hogy
új tánclépéseket sajátítson el,
így a késõbbiekben minden bi-
zonnyal bõven lesz utánpótlás
a néptánccsoportokban.

A tábornyitón Török Lász-
ló, Nagyszalonta polgármes-
tere, Carmen Laza, a kultúr-
ház igazgatója és Tõtõs Hor-
tenzia szegedi táncoktató kö-
szöntötte a fiatalokat, majd
kezdetét vette az új tánclépé-
sek megtanulása. A táborban

mindennap reggeltõl délután
5-ig tanultak a gyermekek,
esténként pedig a felnõtteket
várták a mûvelõdési házba az
oktatók.

A jó hangulatú táborozás
során rengeteg élménnyel és
új ismerettel gazdagodtak a
résztvevõk, kicsik és nagyok
egyaránt. A tábor záró napját
megelõzõ este közös ünnep-
lésre gyûltek össze a gyer-
mek- és a felnõttcsoport tag-
jai, a kultúrház udvarán hatal-
mas tábortûz mellett ropták a
táncot.

(folytatás az 5. oldalon)

Gyülekezeti házat 
avattak Élesden

A néptánc világa megelevenedett Nagyszalontán

9.

Lesz utánpótlás a néptánccsoportokban
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Életmentést, illetve tájé-
koztatást szolgáló projekteket
indított el a megyei kórház
sürgõsségi részlege az élet-
mentõ szakszolgálatokat ösz-
szefogó SARTISS Egyesület-
tel és a nagyváradi önkor-
mányzattal közösen. Heli-
kopter-leszállópályát fognak
kiépíteni az egészségügyi in-
tézmény mellett, hogy meg-
spórolják azt az idõt, amíg a
légi úton szállítandó pácien-
seket elfuvarozzák a repülõ-
térre. Ez a 30–40 perces idõ-
nyereség akár életet is ment.
Továbbá a megye déli részé-
bõl a kórházba utalt súlyos
betegeket is egyszerûbb lesz

helikopterrel szállítani. Az ön-
kormányzat adja a heliport-
hoz a telket, amelynek pon-
tos elhelyezkedésérõl egyez-
tetni kell az Országos Légügyi
Hatósággal is. A tervezés és a
kivitelezés költségeit – 90
ezer lej értékben – a Rompet-
rol kõolajipari vállalat állja,
amely Együtt mindenkiért
elnevezéssel 2009-ben indí-
tott karitatív programot a tár-
sadalmi felelõsség erõsítése,
a helyi közösségek életszínvo-
nalának emelése érdekében.

Ugyancsak a Rompetrol
járul hozzá 45 ezer lejjel egy
olyan informatikai hálózat ki-
alakításához a kórházban,

amelynek segítségével a hoz-
zátartozók – egy kód birtoká-
ban – a számítógépes adatbá-
zisból értesülhetnek a sürgõs-
ségi osztályra került páciens
kezelésérõl, az elõzetes diag-
nózisról, esetleges beutalásá-
ról. Mivel a váradi létesít-
mény évente 70 ezer beteget
lát el aránylag kevés személy-
zettel, a hozzátartozók ilyen

formájú tájékoztatása az õ
dolgukat is megkönnyíti
majd. Az adatbázis használa-
tát szórólapokon tudatják
majd az érintettekkel. Mind-
két projektet október végére
akarják gyakorlatba ültetni –
áll a kórház sürgõsségi részle-
gét vezetõ Hadrian Borcea
fõorvos közleményében.

M. Zs.

Sikeresen pályázta meg
Szalacs község önkormány-
zata a Tápanyagszennyezés
integrált ellenõrzése elneve-
zésû kiírást, amit a Világ-
bank, a Globális Környezet-
védelmi Alap és a román kor-
mány finanszíroz. A pályázat
célja, hogy csökkentse a víz-
ben és a talajban keletkezõ

tápanyagszennyezést, ami-
nek forrása a mezõgazdasági
tevékenységbõl származó nit-
rogén és foszfor.

A megyében egyedül Sza-
lacson valósult meg ez a pro-
jekt – közölte lapunkkal Vida
Attila alpolgármester. A tele-
pülésen kiemelten magas az
ivóvíz ammónium-nitrát-tar-

talma, a hanyagul tárolt istál-
lótrágya közelében lévõ ásott
kutakban jelentõs a beszivár-
gás.

A további szennyezés
megfékezésére a falu határá-
ban úgynevezett községi plat-
formot építettek a trágya tá-
rolására. A gazdák között
hetvenöt egyéni platformot
osztottak ki. A háztáji platfor-
mok tartalmát a községi lera-
kóba szállítják, ahol egy ülepí-
tõbe külön felfogják a trágya-
levet. Három-négy hónapi tá-
rolás után már kiszórható a
földekre a trágya, a felfogott
lével pedig a községi legelõt
szándékoznak feljavítani. A
projekt keretében mindehhez
olyan, más területen is hasz-
nosítható gépeket kaptak,
amit egyébként önerõbõl
nem tudott volna megvásá-
rolni az önkormányzat – so-

rolta az alpolgármester. A
trágyaszállításhoz traktor és
két utánfutó dukált, de emel-
lett homlokrakodót, trágya-
szórót, valamint szivattyús
ciszternát is kaptak.

Szintén ennek a program-
nak köszönhetõen a település
szennyvízelvezetõ rendszeré-
nek a kiépítése is elkezdõdött.
De ahogyan az már lenni szo-
kott, Romániában semmi sem
mûködik tökéletesen. Meg-
vannak a munkagépek, csak
éppen nem alkalmazhatnak
rájuk szakembereket. A Világ-
bank helyi képviselõje ígéretet
tett, hogy miniszteri szinten
közbenjár e lehetetlen helyzet
áthidalásának érdekében, an-
nál is inkább, mivel ez a pro-
jekt országosan 34 megyében
86 nitrátszennyezéssel veszé-
lyeztetett települést érint.

D. Mészáros Elek

Korszerû trágyatárolás pályázati pénzen

Helikopterleszálló a megyei
kórháznak

Vida Attila alpolgármester és a nitrát-projekten nyert gépek egy része 
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Le kell adni az adóhivatalba
az árendaszerzõdéseket

Olvasóink érdeklõdtek, mi
a teendõje a földtulajdonos-
nak az árendába adott mezõ-
gazdasági területe után fize-
tendõ jövedelemadóval kap-
csolatban. Aggódtak amiatt,
hogy a tájékozatlanság miatt
kár érheti a kistulajdonoso-
kat, vagy visszamenõlegesen
megadóztatják õket, vala-
mint hogy az utánajárástól
tartó vagy arra képtelen idõs
gazdák inkább eladják a föld-
jüket. A Bihar Megyei Köz-
pénzügyi Igazgatóság helyet-
tes vezetõje, Fándly Ma-
rius adott tájékoztatást a so-
kakat érintõ kérdésben.

Csökkenthetõ
az adóalap

Az adótörvénykönyv hatá-
lyos elõírása szerint a ma-
gánszemély földtulajdonos-
nak az idei elsõ kifizetés elõtt
le kell tennie az adóhatóság-
hoz az árendaszerzõdést,
amelyben rögzítve van a jö-
vedelemadó kifizetésének
módja. Ha a bérlõ pénzben
fizet, akkor két lehetõség
adott: a visszatartott adózás
(stopare la sursã) és a valós
adózás (sistem real). Az elsõ
esetben a bérlõ még kifizetés
elõtt levonja a 16 százalékos
jövedelemadót, ekkor a tulaj-
donos 25 százalékkal – költ-
ségjóváírásként – csökkent-
heti az adóalapját bármiféle
számlabizonylat bemutatása

nélkül. Ha például az árenda
100 lej, akkor a csökkentett
adóalap 75 lej lesz, ennek a
16 százalékát vonja le a 100
lejbõl a bérlõ, és a maradé-
kot kapja meg tisztán a tulaj-
donos, akinek semmi mást
nem kell tennie – magyaráz-
ta Fándly.

A valós adózás esetében –
a példánál maradva – a 100
lejt kapja kézhez a tulajdo-
nos, de nincs kedvezmény,
legfeljebb az ingatlanadót
vonhatja le költségként, és a
16 százalékos jövedelem-
adót magának kell befizet-
nie, ezenfelül egyszerûsített
könyvelést kell vezetnie nap-
rakészen, és rendszeresen
jövedelembevallást kell leten-
nie. Emiatt az aligazgató
mindenkinek az elsõ, jóval
egyszerûbb variánst ajánlja.

Ha nem pénzben, hanem
terményben kapja a tulajdo-
nos az árendát a szerzõdés

szerint, akkor az adóhivatal
a megyei tanács által megál-
lapított terményárakat veszi
figyelembe az adókivetésnél.
A bérlõ által leadott szám-
adás alapján állapítják meg,
hogy mennyi terményt ka-
pott a tulajdonos. Lényeges
még, hogy ha a föld bérbe-
adásából származó bevétel a
tulajdonos egyedüli jövedel-
me, akkor a 16 százalékos
adón felül még 5,5 százalé-
kos egészségbiztosítási járu-
lékot is kell fizetnie utána.

A haszonbérbe adott föld
szerzõdését nem kell beje-
lenteni az adóhatóságnak,
mivel ott nem képzõdik jöve-
delem, ami után adót kellene
fizetni.

A tulajdonos
kötelessége

Ha az idén kötötték az
árendaszerzõdést, az elsõ ki-
fizetés elõtt kell azt eljuttatni
a lakhelye szerint illetékes
adóhivatalba (Bihar megyé-
ben öt ilyen van: Nagyvára-
don, Belényesben, Élesden,
Margittán és Nagyszalon-
tán), ha régebbi az érvényes
szerzõdés, akkor az ahhoz
csatolt kiegészítõ okiratot
kell leadni. A szerzõdés má-

solatát (vagy a kiegészítõ ok-
mányt) iktatni kell annál a
polgármesteri hivatalnál is,
ahová közigazgatásilag a
földterület tartozik.

Visszamenõlegesen akkor
vizsgálhatják a fináncok a
magánszemély jövedelmét,
ha a bérlõ jogi személy idei
bevallásából kiderül, hogy
bérleti díjat fizetett az illetõ-
nek, de a bérleti szerzõdés
nem szerepel az adóhatóság
nyilvántartásában. Ilyen eset-
ben az 500 lejtõl kezdõdõ
bírságon felül természetesen
a jövedelemadót, annak ka-
matát és a büntetõkamatot is
behajtják a tulajdonoson.

A jövedelemadót az állam
a tulajdonoson kéri számon,
az õ érdeke tehát az okmá-
nyok rendezése, neki kell fel-
keresnie a bérlõt a szerzõdé-
sért vagy a kiegészítõ okirat
aláíratásáért. Nem érdemes
arra várnia, hogy az árendás
jöjjön el hozzá, mivel ha a
neki kedvezõ, visszatartott
adózást választja, akkor több-
letmunkát ad a bérlõnek, ami
annak nem érdeke. A tulaj-
donos kötelessége, hogy a
bérlõvel mielõbb elintézze a
szerzõdés módosítását, mert
õt ellenõrzi az adóhivatal –
szögezte le Fándly Marius.

Máté Zsófia

Január elsején lépett hatályba a módosított
adótörvénykönyv, amely a földterületek bérbe
adásából származó jövedelmeket illetõen is
változásokat hozott. A tulajdonosoknak jelenteniük
kell az adóhatóságnak, miként fizetik
a jövedelemadót.
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Perelnek a pénzügyi palotáért
Az új demokrata–liberális

párti megyei önkormányzati
képviselõ eskütételével kez-
dõdött a Bihar megyei tanács
júliusi rendes ülése. A pártlis-
tán korábban befutó helyen
szerepelt Cãlin Mocan man-
dátumát ugyanis összeférhe-
tetlenség miatt nem igazol-
ták, fellebbezését pedig el-
utasította a bíróság, ezért he-
lyét Dorel Dume vette át a
megyei önkormányzatban.

Az ülést a megyei költség-
vetés módosításával kezdték,
Traian Bulzan költségvetési
bizottsági elnök javaslatára a
diófási kórháznak juttattak
kilencezer lejjel többet, illet-
ve az ugyanazon az ülésen
létrehozott Bihari Ipari Par-
kok Kft. alaptõkéjét emelték
fel ezerrõl tízezer lejre. A kft.
kapcsán késõbb vitáztak is
arról, hogyan jelöljék ki an-
nak igazgatótanácsi tagjait,
ám feleslegesen, mert mint
kiderült, a tisztségeket nem
kinevezéssel, hanem ver-
senyvizsgával kell betölteni.

Nem halasztottak

Tartózkodott az RMDSZ-
frakció az egykori pénzügyi
palotáról készült szakjelentés
elfogadásakor. Szabó Ödön
frakcióvezetõ elõször a kér-
dés halasztását javasolta, mi-
vel új dokumentumok kerül-
tek elõ, melyek azt bizonyít-
ják, hogy a román állam az
1920-as években bérleti díjat
fizetett a nagyváradi Fõ utca
sarkán álló, a római katolikus
egyház által visszaigényelt
épületért, amiben a közel-
múltig a járóbeteg-ellátó inté-
zet mûködött. Az RMDSZ-es
tanácstag arra kérte kollégá-
it, vizsgálják át az új doku-
mentumokat, és csak azt kö-
vetõen döntsenek, ám a töb-
bi párt képviselõi ennek elle-
nére elfogadták a 2009-ben
megrendelt szaktanulmányt,
mely szerint az épület a ma-
gyar állam tulajdonában volt,
a telek volt az irgalmas ren-
dé, s az impériumváltás után
jogosan került a román állam

tulajdonába. A pénzügyi pa-
lotát egyébként visszaadták
az egyháznak, emiatt a ta-
nács be is perelte az Orszá-
gos Visszaszolgáltatási Bi-
zottságot.

Védett területek

Két, Székelyhídon és Ré-
ven megépítendõ, a védett
területekrõl tájékoztató köz-
pont mûszaki tervét is jóvá-
hagyták. A központokat a
Környezeti infrastruktúra
kialakítása Bihar és Hajdú-
Bihar megyék védett terü-
letein címû projekt kereté-

ben hozzák létre megyénk-
ben. A központok építésére
három hónapja lesz majd a
kivitelezõnek, a költségeket
áfával együtt egyenként 320
ezer lejre becsülik. A tervek
szerint az egyemeletes épü-
letekben konferenciatermek
és irodák lesznek. Kialakíta-
nak parkolót és egy kempin-
get is a két védett terület kö-
zelében, illetve elkészítik
azoknak a térképét is. A vé-
dett területeken ugyanakkor
úgy alakítják ki a turistaösvé-
nyeket, hogy azok bejárásá-
val a látogatók ne károsítsák
az óvott környezetet.

Balogh Aletta

Elsõ ízben elnökölt munkaülést az új megyei vezetõség: Cornel Popa
tanácselnök (középen), Ioan Mang és Kiss Sándor alelnök

A hajdani pénzügyi palotát a magyar állam építtette az irgalmas rendi-
ek telkére. Amíg tisztázatlan a tulajdonjoga, senki sem költ rá

Az RMDSZ-esek tartózkodtak a volt nagypoliklinikáról szóló jelentés
megszavazásától
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Két helyszínen szállásolták
el a sok résztvevõt: a fiatal al-
kotó diákokat a református if-
júsági központban, a piktoro-
kat pedig a katolikus plébáni-
án. Az alkotótáborba 40 diák
jelentkezett, az egy héttel ko-
rábbi néptánctábor öt lakója is
velük maradt, hogy a mûvész-
palántáknak népi táncokat ta-
nítson. Felügyeletüket és a
programok szervezését, irá-
nyítását a margittai magyar is-
kola pedagógusai – Deák
Andrea, Fügedi Anikó, Ga-
lambos Edina, Juhos Márta,
Könczei Erzsébet –, valamint
a berettyószéplaki Tímár An-
géla látták el. A kézmûves-fog-

lalkozásokon változatos tech-
nikákat sajátíthattak el, gyako-
rolhattak a fiatalok: volt neme-
zelés, gipszfestés, quillingezés
(papírtechnikával készített üd-
vözlõlapok), gyöngyfûzés, filc-
tárgyak készítése, varrás.
Ügyességi játékok, vetélke-
dõk, sportrendezvények, ter-
mészetjárás, esténként pedig
karaokeparti szolgálta a kikap-
csolódást, délelõttönként és
délutánonként pedig egy-egy
órát néptáncot tanultak. Az
étkezésrõl a mindenkori sza-
kács, Bundik Sándor gondos-
kodott, akinek a magyar isko-
lából érkezett egy segítsége
Kuli Klaudia személyében.

Táborzárás elõtt az esti tá-
bortûz hangulatos fényénél
tartották meg a kiértékelést,
majd kiosztották a részvételi
és az érdemokleveleket. Juta-
lompontokat is kaptak a leg-
ügyesebbek, melyeket bevált-
hattak azokra az ajándéktár-
gyakra, melyeket a margittai
Caritas és Bradács Alíz körze-
ti RMDSZ-elnök ajánlott fel.
A lángosnak is nagy sikere
volt, fogyott belõle bõven a
szakácsok örömére.

A festõmûvészek tulajdon-
képpen a margittai mûvelõ-
dési házban nyitották meg a
tábort a Nagybörzsönybõl
(Magyarország) érkezett Kiss
András kiállításával. Innen
mentek testületileg Sólyom-
kõvárra, összesen húszan há-

rom országot képviselve: Ma-
gyarország (Miskolc, Nagy-
börzsöny, Nyergesújfalu),
Szlovákia (Kassa), Románia
(Belényes és környéke, Mar-
gitta, Nagyvárad). A mûvé-
szek a hamísítatlan termé-
szetben alkottak, teljes ellátá-
sukról a Pro Folk gondosko-
dott, amit egy-egy ott készült
festményükkel honoráltak.
Szombaton meglátogatták a
megyeszékhely nevezetessé-
geit is a vendéglátók által
szervezett kiránduláson. A
mûvésztábor társszervezõje a
margittai Papp Gábor festõ
volt, az rávalót a megyei ön-
kormányzat RMDSZ-frakció-
ja és a margittai helyi tanács
biztosította.

Szõke Ferenc

Három országból érkeztek a mûvészek a csodás környezetbe

A margittai Gyöngyvetõk Néptánccsoport civil
szervezetén, a Pro Folk Egyesületen keresztül az idén
is megrendezte az alkotótábort és a nemzetközi
festõmûvésztábort Sólyomkõváron július végén.
A fõszervezõ Deák Andrea tanítónõ volt.

Változatos volt a fiatalok programja

Diákok és festõk Sólyomkõváron
Véget ért a VIII. Alkotótábor és II. Nemzetközi Mûvésztábor

(folytatás az 1. oldalról)

A néptánctábor résztvevõi
megosztották lapunkkal, hogy
milyen nagy élmény volt szá-
mukra a foglalkozás, mekkora
öröm volt újra találkozni régi
ismerõsökkel, barátokkal, s

mindeközben jó hangulatban
új tánclépéseket elsajátítani. A
rendezvény lezárásaként pén-

tek délután a szüleik, hozzá-
tartozóik elõtt léptek színpad-
ra a gyerkõcök, bemutatva

mindazt a tudást, amit a tábor
napjai alatt elsajátítottak.

Balázs Anita

A néptánc…

Felnõttek is tanulták az új lépéseket Tábortûz a záró estén Kicsik és nagyok jól szórakoztak
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Mint minden fiatal, õ is a
ranglétra alsó fokán kezdte,
de az évek során fennebb-
fennebb került. Sokat tanult
tisztviselõ kollégáitól, tõlük
sajátította el a közigazgatás
mikéntjét. Sikerrel felvételi-
zett az aradi Vasile Goldiº
Egyetemre, közigazgatási
jogból szerzett diplomát
2000-ben. Továbbra is az
önkormányzatnál dolgozott,
és lassacskán alapembernek
számított. Szorosan együtt-
mûködött a mindenkori al-
polgármesterrel – a rend-
szerváltás után a szokásjog
szerint a tisztséget az
RMDSZ által javasolt ma-
gyar tanácsos töltötte be –,
és tapasztalataival, kapcsola-
taival segítette annak mun-
káját. Ha valaki elakadt az
iroda „útvesztõiben”, azt ki-
segítette, tanácsokkal látta
el. Az érdekvédelmi szerve-
zetben vezetõ funkciókat bíz-
tak rá, és több mint két éve
õ irányítja a Dr. Pop Mircea
Városi Kórházat.

– Ön tisztviselõként is
igyekezett tartalmasabbá
tenni a margittai magyar-
ság életét. Milyen lehetõsé-
gei voltak erre?

– A rendszerváltás után a
betakarítás napját, mely tu-
lajdonképpen a város õszi
ünnepe volt vásárral egybe-

kötve, felváltotta az ennél
tartalmasabb városnapi ün-
nepség. Ezen már sokkal
több volt a kulturális mûsor,
melynek magyar részét én
szerveztem, illetve koordinál-
tam. Magyar együtteseket,
színjátszókat hívtunk meg er-
re az alkalomra, fogadtuk a
testvérvárosi küldöttséget
Kiskõrösrõl, majd késõbb
Berettyóújfaluból. Tanácsi
alkalmazottként állandó kap-
csolatban voltam a kor-
mánybiztosokkal, az ellenõr-
zõ szervek képviselõivel,
akik közül sokan ma is hiva-
talban vannak, és jól jön az
ismeretség bizonyos lobbik
során.

– Amikor 2004-ben fel-
vetõdött a gondolat, hogy
magyar polgármestert in-

dítsanak, Ön lelkesen pár-
tolta az ötletet, sõt kellõ
bátorsága volt ahhoz, hogy
a jelölt, Pocsaly Zoltán
kampányfõnöke legyen.
Munkahelyén hogyan fo-
gadták ezt az elhatározá-
sát?

– Azok bizony nem voltak
könnyû napok. Tanácsi al-
kalmazottként „szembemen-
tem” az akkori polgármes-
terrel, aki újra jelöltette ma-
gát. Mivel közalkalmazott
voltam, fel kellett függeszte-
nem állásomat a cél érdeké-
ben. A fenyegetések és a
megfélemlítések napirenden
voltak, de én nem tágítot-
tam. Amit elkezdtünk, végig-
vittük, és lett magyar polgár-
mestere Margittának. A volt
fõnököm gratulált elsõnek,
elismerte, hogy szervezett,
jó munkát végeztünk. Én a
polgármesteri kabinet alkal-
mazottja lettem, és tanács-
adóként tevékenykedtem.

– Mondhatjuk úgy, hogy
ekkor evezett a politika vi-
zére?

– Igen, nem sokkal ez-
után, 2005-ben megválasz-
tottak az RMDSZ helyi szer-
vezete elnökének, majd a
körzetesítéskor, 2008-ban
körzeti elnöknek. Új tisztsé-
geim során új embereket is-
mertem meg, új kapcsolato-
kat építettem, igyekeztem
megfelelni az elvárásoknak.
2008-ban Pocsaly Zoltán új-
ra indult a polgármester-vá-
lasztáson, de sajnos nem járt
sikerrel. Az okok köztudot-
tak, erre most nem térnék
ki. A lényeg az, hogy sem a
helyi, sem a megyei RMDSZ
nem tudta teljesíteni az új
polgármester kívánságát,
nevezetesen azt, hogy ne
Pocsaly Zoltán legyen az al-
polgármester, ezért én el-
vesztettem az állásomat. A
székelyhídi polgármester,
Béres Csaba tanácsadója let-
tem 2010-ig. Ekkor
lett Cseke Attila
egészségügyi minisz-

Tõsgyökeres margittai, akinek már a dédapja is
a Berettyó-parti városban élt. Tanulmányait
érettségiig szülõvárosában végezte, majd 1988-tól
munkába állt a helyi néptanácsnál. Odakerülése
az akkori alelnöknek, Kovács Gábornak
köszönhetõ, aki meglátta benne a munkaszeretõ,
jó szervezõképességû csapatembert.

Kórházat és közösséget
gyarapít
Interjú Bradács Aliz Ildikó kórházmenedzserrel

A balneológia átadási ünnepségén
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ter, ami új távlatokat
nyitott a városnak és
nekem is. Az orvosok

közül többen megkerestek,
és arra biztattak, vállaljam el
a kórház menedzseri tisztsé-
gét. Meglepõdtem, de át-
gondoltam, egyeztettem a
Szövetség megyei vezetõsé-
gével, a miniszter úrral, és
belevágtunk. Sikerült, 2010.
február 10-én megkaptam a
kinevezést.

– Voltak ilyen irányú ta-
pasztalatai?

– Addig a kórházat csak
páciensként ismertem kívül-
rõl, de tudtam, hogy kellõ
akarattal és elhatározással
mindent meg lehet tanulni.
Új igazgatótanács alakult, el-
készítettük a rövid és hosszú
távú stratégiát, belevágtunk
a munkába Tudtuk azt, hogy
a legmagasabb szinten van
támogatónk. Munkánk leg-
nagyobb elismerése a gyó-
gyult beteg mosolya, elége-
dettsége.

– Akkoriban „nyerõ pá-
rosként” emlegették Önö-
ket. A kórház második vi-
rágkorát élte. Soha nem lá-
tott, addig el sem képzelt
munkálatok kezdõdtek el.

– Való igaz, sok mindent
elértünk mind az épületfelújí-
tás, mind a felszereltség te-
rén. Bõvítettük is az osztá-
lyok nagy részét – belgyó-
gyászat, szülészet-nõgyógyá-
szat, konyha, balneológia,
tüdõgyógyászat, gyermek-
osztály, pszichiátria, fül-orr-

gégészet –, emellett felépí-
tettük az új balneológiai osz-
tályt is. Közben a margittai
kórházhoz csatolták az érmi-
hályfalvi egészségügyi köz-
pontot, melynek beruházási
munkálatait be kellett fejez-
nünk. Miniszterváltás tör-
tént, de szerencsére az el-
kezdett munka folytatódott.
Ki kellett cserélnünk a mûtõ
és szülészet elavult felszere-
léseit, új eszközöket kapott a
járóbeteg-rendelõ, a bel- és a
tüdõgyógyászat. Korszerûsí-
tettük a konyha felszerelése-
it egyrészt önerõbõl, más-
részt holland támogatók se-
gítségével. Konferenciater-
met és szolgálati lakásokat
alakítottunk ki a volt konyha
emeleti részein. Szaksze-
mélyzetünket is bõvítettük a
hiányzó szakorvosokkal: or-
topéd traumatológus, kardi-
ológus. A kardiológus, gyer-
mekgyógyász és altatóorvos
szolgálati szerzõdéssel ren-
del. Folyamatosan pályá-
zunk magunkban vagy tár-
sakkal a fejlesztés érdeké-
ben. Éppen a napokban kez-
dünk újabb épület felújításá-
hoz.

– Úgy tudom, a civil szfé-
rában is aktívan ügyködik
egyházi és kulturális síkon
egyaránt. Sõt, ezt jóval a
politizálás elõtt elkezdte.
Kérem, beszéljen errõl is.

– A helyi Taizéi Közösség-
ben kezdtem el tevékenyked-
ni. Rendszeresen tartottunk
imaórákat, összejöveteleket,

kirándulásokat, évente egy-
szer zarándokutat szervez-
tünk Taizébe. Sajnos ez a
társaság késõbb felbomlott.
Aktív szervezõje, illetve társ-
szervezõje voltam a csíksom-
lyói búcsújárásnak, valamint
egyéb külföldi zarándokutak-
nak. Alapító tagja vagyok a
Patrona Marghitae Társa-
ságnak, a Horváth János
Társaságnak, a Margittai Os-
koláért Társaságnak és a
Margittai Közösségfejlesztõ
Egyesületnek. Ezenkívül a
Helios Fotóklub aktív alapító
tagja vagyok. Évente több ki-
állítást szervezünk. Tavaly
volt az elsõ önálló tárlatom
Örményországi zarándok-
lat címmel. A kórháznak is
van civil szervezete, a Haþie-
ganu–Pápai-Páriz Alapít-
vány, melyen keresztül sike-
rült több pályázattal is anya-
gi támogatást szereznünk.
Szervezõje és támogatója va-
gyok a Bihari Tulipán nép-
táncmozgalom margittai
eseményeinek.

– Mindemellett méhész-
kedik, pálinkát is fõz, és hi-
vatalos fordító…

– Ma már nincs idõm a
méhészkedésre, de a családi
szõlõt és gyümölcsöst fenn-
tartom és rendezem. Elvé-
geztem egy pálinkafõzõ tan-
folyamot, errõl oklevelet is
kaptam, és kifõzöm a saját
termékemet. Bejegyzett hi-
vatalos fordító vagyok, ezt a
magyar állampolgárságot
igénylõk ügyintézésének se-

gítésében tudtam hasznosíta-
ni, hiszen az RMDSZ vállalá-
sa értelmében a szervezet és
a parlamenti iroda alkalma-
zottaival közösen ingyen for-
dítottuk az okiratokat.

– Hogyan, mikor jut ide-
je ennyi mindenre?

– Nagyon szeretek közéle-
ti munkát végezni, erre tet-
tem fel az életem. Nálam a
szûkebb családot a nagy köz-
életi család helyettesíti. Édes-
apám is sokoldalú, örökmoz-
gó, jó szakember volt, aki a
munkát nem napi nyolc órá-
ra korlátozta. Valószínûleg
ezeket a géneket örököltem.
Szeretek segíteni az embe-
reknek és közösséget építe-
ni. Vallom, hogy nagyobb
öröm adni, mint kapni. Kö-
szönöm beteg édesanyám-
nak, hogy elfogadja, keve-
sebbet vagyok vele, mint
amennyit szívem szerint sze-
retnék. Köszönöm továbbá
minden támogatónak a segít-
séget.

– Lehet-e a tevékenységi
területét a jövõben még bõ-
víteni?

– Folytatni akarom mind-
azt, amit elkezdtem, mindad-
dig, ameddig hagyják. Ezen-
kívül szeretnék egy magán
napközit beindítani, ahol a
gyerekek más típusú okta-
tásban részesülnek, és foglal-
koztat az a gondolat, hogy
játszóházakat hozzunk létre,
ahová a gyerekeket el lehet-
ne vinni alkalmi felügyeletre.

Szõke Ferenc

Felújított kórházépületek sora Az új balneológia
A konyha, ebédlõ és konferenciaterem elõtti
térség most kap díszburkolatot
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A sporttól a mulatós
slágerekig mindenki
talált megfelelõ mûsort,
ha kilátogatott
Hegyközcsatárba, a
XIII. Hegyközi Napokra.

Ha augusztus elsõ hétvé-
géje, akkor Hegyközi Napok,
ez a hagyomány nem sza-
kadt meg az idén sem. A ko-
rábbi évektõl eltérõen azon-
ban – mindenki nagy örömé-
re – az idén elmaradt az esõ,
a viharos felhõszakadás,
egész nap nagy volt a hõség.
Ez megviselte a szombat dél-
elõtti kispályás focitornára
benevezett hét csapat játéko-
sait is. A szalárdi Gyros King
együttese az idén csak a má-
sodik lett, de õk ennek is
örültek, az örökifjú Elek Pé-
ter most is remek gólpasszo-
kat adott, és be is talált a há-
lóba. A tornagyõztesnek járó
díjat és kupát Kiskereki csa-
pata érdemelte ki, a harma-
dik helyezett a csatári Vízmû
gárdája lett.

Még fülledt meleg volt,
szélcsend, a sok gépjármû
által felkavart por kezdett le-
szállni a kulturális rendezvé-
nyeknek helyt adó Kisme-
zõn, amikor színpadra lépett
a sokak által kedvelt helybeli
Kurucz Anita táncoslányok

kíséretében. Változatos mû-
fajokat felölelõ zenés össze-
állításukkal minden korosz-
tály igényét kielégítették. Ze-
nés-táncos elõadással ruk-
koltak elõ a helybeli gyere-
kek is. Szülõk, nagyszülõk,
pajtások, más településekrõl
érkezett látogatók elõtt igazi
amerikai cowboy-táncot mu-
tattak be a Hegyközcsatári
Csibészek, a tánccsoportot
Dudás Gyöngyi tanította be.

Mire a nap lebukott a
hegyközi dombok mögött, a
színpad mögött felállított laci-
konyhák már alig gyõzték ki-
szolgálni a vendégeket. A

magya ro r s zág i Bes t i ák
együttes koncertjére gyüleke-
zett a kíváncsi közönség. A
vendégelõadók késtek, en-
nek leginkább a büfések örül-
tek. A várakozás alatt Kurucz
Anita és táncosai szórakoz-
tatták a hallgatóságot. Végül
megérkezett a lánycsapat
Vitályos Barnának, Hegy-
közcsatár polgármesterének
a vezetésével, és elkezdõdhe-
tett az elõadás. A közönség
együtt énekelte az ismertebb
slágereket a lányokkal, akik
ezt rutinosan ki is használtak,
még nagyobb kedvvel és
odaadással koncerteztek, a

publikumot is bevonták a
produkcióba.

A pechsorozat sajnos foly-
tatódott, mert egyszer csak a
rendezvényhez is
szükséges áramot
adó transzformátor

A cowboynak öltözött Csibészek

Váratták magukat a Bestiák Együtt fújta a közönség a lánycsapattal a slágereket

Focimeccsek és slágerek
Vihar helyett áramszünet okozott fennakadást Hegyközcsatárban

Kurucz Anita változatos repertoárt
adott elõ
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biztosítéktáblája fel-
mondta a szolgálatot,
teljes sötétségbe bo-

rult a színpad, az elõadást fél-
be kellett szakítani. Ezúttal a
villanyszerelõkre kellett vár-
ni. Végül minden jól végzõ-
dött: helyreállították az áram-
szolgáltatást, az elõadás foly-
tatódott, a szombati napot
reggelig tartó diszkó zárta.

Tóth Zsigmond A szalárdi Elek Péter remek gólja A tótteleki kapus itt még hárította a síteri játékos lövését

Gyülekezeti házat avattak
Élesden
Találkozás hétvégéje
címmel tartalmas
rendezvényt tartottak
a múlt héten Élesden,
ebbõl az alkalomból
avatták fel a város
reformátusainak
gyülekezeti házát.

Az Élesdi Református
Egyházközség, a helybei
RMDSZ-szervezet és Cast-
rum Egyesület együtt szer-
vezte a rendezvényt, amely-
nek második napján, szom-
baton ünnepi istentisztelet
tartottak, melyen Csûry Ist-
ván, a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület püs-
pöke hirdette az igét. A
templomban szolgált a kórus
és a fiatalok is, majd Dénes
István helybeli lelkipásztor

köszöntötte a megjelenteket,
majd ezt követõen bemutat-
ták az Élesdrõl elszármazott
Dezsõ Ilona Anna A kincs
címû kötetét. A kötetet,
amelynek bevételét a gyüle-
kezet javára ajánlotta fel a
szerzõ, már ismerhetik az
élesdiek. Meglepetéssel is
készültek a szervezõk: Sza-
mosközi Sándor ötlete nyo-
mán és támogatásával egy
hatalmas fényképalbum ké-

szült el, melyben a gyüleke-
zet életének fontos pillanata-
it örökítették és örökítik meg
a továbbiakban is.

Az ünnepség a gyülekeze-
ti ház felavatásával folytató-
dott. Mikló Ferenc esperes
ünnepi beszéde után az es-
peres és Kajántó Pán gond-
nok leplezte le az épület táb-
láját, majd Dénes István, az
élesdieket támogató hiuzeni
(Hollandia) csoport képvise-

letében Jan van Netten, to-
vábbá Zeno Þipþer polgár-
mestert és Petõ Csilla
RMDSZ-es parlamenti kép-
viselõ mondott beszédet. A
hollandok ajándékkal is ked-
veskedtek: egy hatalmas
fénykép-összeá l l í tássa l ,
melynek hátterében az élesdi
református templom látható,
a kisebb fotók a közös mun-
kát örökítették meg, és hoz-
tak egy harangot is, amire a
„Szeressük egymást gyere-
kek” feliratot vésték.

A szalagátvágás után az
érdeklõdõk bejárhatták a
gyülekezeti házat, majd kö-
zös ebéd következett, ame-
lyen négyszáz személyre terí-
tettek. Az ebéd közbeni jó
hangulatról Molnár Júlia
színmûvész gondoskodott
társaival.

Balogh Aletta
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Nemzetiségi politikája a
magyarosításban foglalható
össze. Tisza kísérletet tett a
nemzetiségek kiszorítására a
politikai életbõl és a közigaz-
gatásból is. Az õ idejében el-
fogadott, Trefort Ágoston
fémjelezte iskolatörvények
(amik egyben a magyaror-
szági középiskolai alaptörvé-
nyek is lettek a monarchia
széthullásáig) is ebbe az
irányba mutattak. A közigaz-
gatási reform az erdélyi szá-
szok területi és kulturális au-
tonómiájának felszámolásá-
val kiváltotta a német ajkú
lakosság haragját, egyúttal
pedig beindította önálló poli-
tikai mozgalmukat, ami a
Szász Néppárt megalakításá-
ban csúcsosodott ki.

Sikerek és kudarcok

Kormányához köthetõ Bu-
dapest és vele Magyarország
történetének leglátványosabb
fejlõdése, az 1879-es nagy
árvíz után Szeged teljes újjá-
építése, a budapesti Ország-
ház tervpályázatának meghir-
detése (1881), az építkezés
megkezdése (1885), ahogy a
Magyar Állami Operaház
megépítése is, országszerte
számos más beruházással, fo-
lyamszabályozással (pl. Al-
Duna), vasútépítéssel együtt.

A kiegyezés értelmében tíz-
évente kötelezõen megújítan-
dó osztrák–magyar gazdasági
egyezmény körüli parázs viták
miatt Simonyi Lajos miniszter
1876-ban lemondott, és az õt
követõkkel, illetve a még ko-
rábban kilépett képviselõkkel,
összesen mintegy 70-en meg-
szervezték a Független Sza-
badelvû Pártot. Az ekkoriban
zajlott viták indulatosságát jól
jellemezte, hogy egy ízben Ti-
sza a lemondását is benyújtot-
ta, amit a király el is fogadott,
azonban végül mégis meg-
egyezés született, és a minisz-
terelnök kormányával együtt
a helyén maradt.

A kompromisszum létrejöt-
te után a korábbinál kedvezõt-
lenebb feltételekkel újította
meg a kormány a gazdasági
kiegyezést, ami, kiegészülve a
berlini kongresszus értelmé-
ben Bosznia-Hercegovina
megszállásával, újra belsõ el-
lentéteket szült, és szakadás-
hoz vezetett. A távozó, de ak-
tív politikusok a nagyváradi
születésû Szilágyi Dezsõ veze-
tésével a pártot korábban el-
hagyókkal, illetve fõleg a De-
ák Pártból kiváltak egy részé-
vel egyesülve Egyesült Ellen-
zék néven új formációt alakí-
tottak az Országgyûlésben. A
kormány hatalma a rengeteg
(száz körüli) távozó képviselõ
ellenére sem ingott meg külö-

nösebben, mivel az 1875-ös
választásokon a mandátumok
80,43 százalékát, azaz 333
helyet söpörtek be a 414-bõl.

Az 1879-es szegedi nagy
árvíz okozta katasztrófát is si-
kerrel kezelte a kormány, az
újjáépítésre Tisza saját öccsét,
Tisza Lajost nevezte ki kor-
mánybiztosnak az árvizet kö-
vetõ egy hónapon belül. Tisza
Lajos a bátyjához hasonló szi-
gorral irányított; 1883-ra a
kor legmodernebb módszere-
it és elgondolásait alkalmazva
teljesen újjáépítették Szege-
det.

Lemondása, utolsó
évei

Tisza Kálmán keménykezû
és gyakran ellentmondásos
kormányzása, sok szövetsé-
gesének korruptsága és az
1889. évi véderõ-törvényja-
vaslat – ami az újoncállítás
korlátozásán keresztül szuve-
renitásvesztést jelentett volna
Magyarországnak – gyorsan

aláásta a tekintélyét. Szintén
1889-ben történt, hogy a
még 1879-ben elfogadott ál-
lampolgársági törvény értel-
mében elkezdték elvenni min-
den olyan személy (köztük
Kossuth Lajos és köre) ma-
gyar állampolgárságát, akik a
törvényben meghatározott 10
év megszakítás nélküli külföldi
tartózkodás után sem kértek a
monarchiától külföldi tartóz-
kodási engedélyt.

A Kossuth állampolgársága
elvételének hírére 1890 leg-
elején kezdõdött tüntetések
kiegészülve az egyszerre a
párton belül és kívül is kézzel
fogható népszerûségvesztés-
sel oda vezették Tiszát, hogy
1890. március 15-i hatállyal
beadta lemondását. Távozását
igyekezett úgy beállítani,
mintha a bécsi udvar Kossuth-
ellenes nyomásgyakorlása el-
len tiltakozna, noha valójában
sem õt, sem kabinetjét nem
izgatta különösebben a kér-
dés. Lemondása után egészen
1901-es visszavonulásáig
képviselõ maradt. 1902-ben
hunyt el.

Gárdonyi Géza így emlé-
kezett a politikus utolsó évei-
re: „Ezelõtt pár évvel magam
is láttam, hogyan hajladoztak
elõtte az emberek. Ma már
nem hajladozik senki. Tisza
Kálmán egyszerû öreg úr. Pó-
zolni sohasem tudott. Most is
azt a kabátot viseli, amit a
nagyváradi szabója varr neki,
és pirítós kenyeret eszik
kuglerek helyett a vacsorája
után. A parlamentnek most
már csöndes tagja õ.”

Szilágyi Aladár 
összeállítása

Másfél évtizedes kormányzása Magyarország
látványos fejlõdését eredményezte.
Kompromisszumai, sokak által vitatott döntései
miatt viszont egyrészt a nemzeti kisebbségek,
másrészt a saját pártjából levált, az ellenzékkel
szövetségre lépett politikusok ellene fordultak.
1890-ben távozott a kormány élérõl.

Biharország
legnagyobb államférfia (3.)
Tisza Kálmán pártvezér, miniszterelnök

Az idõs Tisza Kálmán. Halála elõtt
egy évvel hagyta abba a politizálást
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Kedvezmények a munkaadóknak
A szociálisan hátrányos
helyzetûeket, illetve frissen
végzettek alkalmazók különféle
kedvezményeket
és támogatásokat kaphatnak,
tájékoztatott a Bihar Megyei
Foglalkoztatási Ügynökség.

Azoknak a munkaadóknak, akik
idén végzetteket alkalmaznak meghatá-
rozatlan idejû munkaszerzõdéssel, 12
hónapig nem kell az illetõ fiatal után
társadalombiztosítási járulékot fizetni-
ük, és ugyanerre az idõszakra támoga-
tást is kapnak az új alkalmazottak után.
A támogatás mértéke függ az alkalma-
zott iskolai végzettségétõl, minimális
értéke az úgynevezett társadalmi szoci-
ális mutató összege, ami jelenleg 500
lej. Aki frissen végzett fogyatékkal élõt

alkalmaz, annak 18 hónapig jár a tá-
mogatás. A törvény szerint a frissen
végzett alkalmazottnak ugyanakkor leg-
alább három évig a támogatást megka-
pó munkaadónál kell dolgoznia. Ha a
munkaviszony nem szûnik meg a há-
rom év letelte után, az alkalmazó újabb
kedvezményre jogosult, évente meg-
kapja az alkalmazott után befizetett tár-
sadalombiztosítási járulék összegét.

Ha valaki 45 évesnél idõsebb vagy
gyermekét egyedül nevelõ, munkanél-
küli szülõt alkalmaz meghatározatlan
idõre munkaszerzõdéssel, 12 hónapra
mentesül az illetõ után járó társada-
lombiztosítási járulék befizetése alól, il-
letve ugyanennyi idõre az 500 lejes tá-
mogatást kapja az alkalmazott után,
ha a munkaviszonyt kötelezõen két
évig fenntartja.

Mindazok, akik olyan munkanélküli-
eket alkalmaznak, akik három éven
belül elérik a korkedvezményes vagy a
rendes nyugdíjkorhatárt, a társadalmi
szociális mutató összegének megfelelõ
támogatást kapnak az alkalmazott
nyugdíjba vonulásáig. Akik fogyatékkal
élõket alkalmaznak meghatározatlan
idõre, 12 hónapon át az 500 lejes tá-
mogatást kapják, de a munkaviszonyt
legalább két éven át fenn kell tarta-
niuk.

Diákokat és egyetemisták nyári
szünidõ alatti foglalkoztatásáért is jár
támogatás: két hónapon át 250 lejt
kap utánuk a munkáltató. Bõvebb tájé-
koztatást a www.bihor.anofm.ro hon-
lapon vagy az ügynökség nagyváradi,
Transilvaniei utca 2. szám alatti szék-
helyén kérhetnek.

A rendkívüli meleg és a tartós aszály
miatt a Bihar Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség ismételten felhívja a lakos-
ság figyelmét arra, hogy tilos a tarlók, a
lekaszált növényzet felégetése. Ez alól
csak a kórokozók vagy kártevõk elsza-
porodását megállító növény-egészség-
ügyi intézkedés jelenthet kivételt. Ekkor
is engedély kell hozzá, amit az alábbi ok-

mányok alapján adhat ki az ügynökség:
elõzetes igazolás a mezõgazdasági igaz-
gatóság szakosztályától, a területileg ille-
tékes önkormányzatnak szóló értesítés,
a tûzoltóság engedélye, az érintett terü-
let térképe. Ezek hiányában a gyújtoga-
tó magánszemélyt 3000-tõl 6000 lejig,
jogi személyt pedig 25-tõl 50 ezer lejig
terjedõ pénzbírsággal sújtják.

Tilos a tarlóégetés! E-szemétgyûjtés
vidéken

Folytatódik az egész megyére
kiterjedõ begyûjtési akció, amely-
nek során vidéki városokban és
községekben is leadhatják fölösle-
ges, tönkrement háztartási gépei-
ket és elektronikus berendezései-
ket. A Bihar Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség kezdeményezé-
sében a nagyváradi Bene Interna-
tional és a kolozsvári Ecotic cég
mûködik közre. Ezek dolgozzák
fel az elektronikus hulladékot, ki-
nyerik a még újrahasznosítható
részeket, és biztonságosan tárol-
ják a környezetkárosító anyago-
kat. Augusztus 10-én, pénteken
Feketebátorban, 11-én, szomba-
ton Tenkén, 13-án, hétfõn
Szalárdon, 14-én Bihardiószegen,
15-én és 16-án Székelyhídon,
17-én Érsemjénben, 18–20-án
Érmihályfalván, 21-én Érkört-
vélyesen állítják fel a gyûjtõponto-
kat, majd a Berettyó-völgyi tele-
pülések következnek.
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Útvonaltippek kerékpárosoknak
Az aktív kikapcsolódás hí-

vei számára kellemes idõtöl-
tés lehet, ha kerékpárra pat-
tannak, és úgy járják be a
környék legszebb helyeit,
hogy közben minden porci-
kájukat alaposan megmoz-
gatják. A kerekezés kedvelõi
számos túraútvonal közül vá-
laszthatnak, de hogy melyek
azok az utak, amelyek egy
kezdõ biciklistának is ajánlot-
tak, arról Kovács Sándort
és Kovács Lászlót, a nagy-
szalontai Szamob Kerékpár-
szaküzlet hozzáértõ sport-
embereit kérdeztük.

A kerékpárosok lapunk-
nak elmondták, hogy min-
denképpen közeli célpont,
rövidebb útvonal javasolt,
vagy ha hosszabb távot tûz-
nek ki célul maguk elõtt, ak-
kor érdemes kijelölni olyan
pihenõhelyeket, ahol sátrat
verhetnek, vagy lehetõség
van szállásfoglalásra, ahol el-
tölthetik az éjszakákat.

Néhány ajánlat következik
a rövidebb-hosszabb útvona-
lak közül, választhat bárki
kedvére valót.

1. Madarász–Marcihá-
za–cséffai halászcsárda:
viszonylag rövid táv, az út
nagy része aszfaltos, csupán
Marciháza után, a csárda fe-
lé kell földes-kavicsos úton
kerekezni. Itt kellemesen el
lehet tölteni egy pikniket,
van kilátó, halastó, alkalmas
hely családok számára.

2. Kötegyáni ökopark:
a határ túloldalán van mes-
terséges domb, kiülõ, látha-
tók érdekes, faragott faosz-
lopok, szintén kellemesen ki
lehet itt kapcsolódni.

3. Sólyom völgye: ez
már a tapasztaltabb kerékpá-
rosoknak való úti cél Belé-
nyes közelében, hosszabb
távval kell számolni. Érde-
mes ide sátorral menni, és
másnap hazaindulni. A Fe-
kete-Körös vize kellemesen

hûsítõ a fürdõzés szerelme-
sei számára, meg lehet nézni
a forrást, és aki akar, még
hegyet is mászhat. A közeli
Borz falunál még egy lengõ-
hidat is megnézhetünk.

„Mindenki a saját erõnlétét
figyelembe véve válasszon
magának túraútvonalat, azon-
ban bármerre is induljanak,

érdemes elõtte ellenõrizni a
kerékpárt. Továbbá hasznos,
ha az úti csomagba kerül né-
hány alapvetõ szerszám és
gumijavító készlet. Ajánlatos
még a túratáska, a bukósisak,
a kesztyû, no meg napszem-
üveg a bogarak ellen” – taná-
csolják a szakemberek.

Balázs Anita

A nyári hõség igencsak
megviseli az emberek szerve-
zetét, ezért nagyon fontos
odafigyelni a megfelelõ
mennyiségû folyadék fo-
gyasztásra, a vitamindús ét-
kezésre, hogy szervezetünk
számára biztosítsuk a szüksé-

ges ásványi anyagokat.
Csonka Andrea gyógy-
szertári asszisztens (képün-
kön) elmagyarázta, hogy eb-
ben az idõszakban fokozot-
tabban ki van téve a szerve-
zet a kiszáradás veszélyének,
ami azonban némi odafigye-

léssel, sok víz fogyasztásával
elkerülhetõ. Ezenkívül fontos
a vitaminok, ásványi anya-
gok pótlása. Azoknak, akik a
nagy meleg miatt esetleg ét-
vágytalanok, azt ajánlotta,
hogy szedjenek C-vitamint.

B. A.

Hidratáljunk!

Kovács Sándor tapasztalt kerekezõ

A Sólyom völgye

Fel kell készíteni a bringát is a túrára
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Kékek és pirosak csaptak
össze 100 évvel az után,
hogy a Rhédey-kertben leját-
szották az elsõ labdarúgó-
meccset, amelyen szintén a
pirosak és kékek csapata
mérte össze tudását 1902.
június elsején. A mostani
esemény színhelye légvonal-
ban alig párszáz méterre van
az akkoriétól, a fõszereplõk
azonban különböztek. Kék
mezben és védõfelszerelés-
ben a hazaiak, a Váradi Csil-
lagok tagjai futottak ki a pá-
lyára, ellenfelük piros szere-
lésben a Kolozsvári Keresz-

tes Lovagok (Crusader)
együttese volt.

A találkozó a kincses vá-
rosiak hathatós segítségével
jött létre, hiszen õk kölcsö-
nözték a váradiaknak is a já-
tékhoz elengedhetetlen vé-
dõfelszerelést. Egy-egy ilyen
felszerelés súlya akár 6 kilo-
grammot is nyomhat, ára

pedig pár száz dollár. Mivel
így sem volt elegendõ felsze-
relés, csak 9 a 9 ellen léptek
pályára a csapatok a meg-
szokott kétszer 11 helyett. A
kezdõrúgás a hazaiaké volt,
azonban az elsõ pontokat a
vendégek szerezték, igaz,
váradi származású játékos
révén: Cristian Feier, Ko-

lozsváron tanuló egyetemis-
ta juttatta vezetéshez a Lova-
gokat. A hõség ellenére nem
kímélték egymást a csapa-
tok, a nézõk sok látványos
jelenetet láttak többnyire a
vendégek részérõl, ám a
Csillagok is bebizonyították,
nem idegen számukra a ten-
gerentúlról importált sport-
ág: Vlad Olar el is jutott a
Lovagok büntetõterületére
(touchdown), kialakítva a
6–54 arányú végeredményt.

A Nagyváradi Csillagok
bemutatkozó mérkõzésén a
következõ hazai játékosok
léptek pályára: Sorin Bra-
dea, Samuel Filip, Rãzvan
Pârcãlab, Andrei Chiribiºan,
Bogdan Drãgoescu, Bogdan
Lengyel, Valentin Plugar,
Vlad Olar, Daniel Vereº, Da-
vid Daragiu, Eduard Dara-
giu, Sergiu Crãciun, Antonio
Ari, Filip Barabaº, Ovidiu
Burcuº. A találkozót öt te-
mesvári bíró vezette.

Hajdu Attila

Közel kétszáz
sportkedvelõ volt tanúja
múlt szombaton
a sporttörténeti
jelentõségû eseménynek
a Nagyváradi Egyetem
rögbipályáján: elsõ
alkalommal játszottak
amerikaifoci-meccset
a bihari
megyeszékhelyen.

Ping-
pong-
tanítás

Az asztalite-
nisz elsajátításá-
ra vágyó fiúkat,
lányokat várják
6-tól 10 éves
korig a nagysza-
lontai Peter Is-
kolában minden
kedden és pén-
teken 18 órától.
Érdeklõdni a
0724/064-268
telefonszámon
lehet.

Bemutatkozott az amerikai foci

Várad legújabb csapata, a Csillagok is bemutatkozott a sportkedvelõknek

Hortobágyi félmaraton szalontai indulókkal
Rekkenõ hõségben bonyolították le Magyaror-

szágon az idei Hortobágy Félmaraton futóver-
senyt, amelynek nemzetközi mezõnyében 584
futó indult, köztük két nagyszalontai. Illyés Lajos
a 217. helyen végzett, Kovács László a 243. lett.

A IX. E.ON Délibáb Sportfesztiválon – ennek
része volt a félmaraton – 14 ország (Ausztrália,
Kanada, Japán, Spanyolország, Németor-
szág, Norvégia, Nagy-Britannia, Hollandia, Len-
gyelország, Finnország, Szlovákia, Románia,
Szerbia, Magyarország) mintegy 1600 sportolója
nevezett be. A rendkívüli meleg ellenére remek
volt a hangulat, a résztvevõket barátságos környe-
zet, kellemes körülmények fogadták.

A hajdúváros kiváló sportemberei elmondták,
hogy a kánikulában nehéz volt teljesíteni a távot,
ennek ellenére sikerült, és nagyon jó érzéssel ér-
tek a célba. „Szép emlékeink maradtak errõl a
versenyrõl is. Nekünk, szalontaiaknak ez volt a
negyedik próbánk a Félmaraton Mánia nevû ese-
ménysorozatban, melynek célja, hogy négy
félmaratont kell lefutni négy évszak alatt. Nos, ne-
künk ez sikerült.”

Balázs AnitaIllyés Lajos Kovács László
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Az író (1859–1929) meseíróként és
népmesegyûjtõként maradandót al-
kotott. Egyik, elsõsorban a gyerme-
keknek szóló tanácsát idézzük a rejt-
vényben a vízsz. 1., valamint a
függ. 1. és 19. alatt.

VÍZSZINTES: 12. Kiskabát. 13. A te-
tejére. 14. Hírügynökség az USA-ban.
15. Ebbe az irányba. 16. Egy asszony
… – Maupassant regénye. 18. Tarka
keleti szõttes. 21. Bõ. 22. Skandináv
nyelv. 23. Családtag. 25. Füves terület.
27. Kiejtett mássalhangzó. 28. Rizses
ürühús, kedvelt keleti étel. 30. Voznye-
szenszkij verseskötete. 31. Kicsinyítõ
képzõ. 32. Kuckó. 33. A germánium,
a kálium és a nitrogén vegyjele. 35.
Plan betûi. 37. AFZ. 39. Illés István
elõadómûvész, humorista mûvészneve.
41. … a kakukk fészkére – Ken Kesey
világsikerû regénye. 42. Német taga-
dás. 44. A legfõbb vallási tiszteletet ér-

demlõ keresztény. 46. Termést betaka-
rít. 47. Világhírû belga hegedûmûvész
(1858–1931). 48. Kossuth-díjas szí-
nész, rendezõ (Andor, 1903–1975).
50. Szabó István filmje (1966). 51. Át-
másolni kezd! 52. Motortípus. 53.
Bukta közepe! 55. Növényi egyed. 56.
Karalábédarab! 58. Vörösmarty alkotta
nõi név. 60. A kén és az urán vegyjele.
61. Játékpénz. 63. Kiütés. 64. Svéd-
ország, Olaszország és Luxemburg autó-
jele. 65. Építész, író, grafikus, néprajz-
kutató (Károly). 67. Auguste … (1840–
1917) – francia szobrász. 68. David …
– angol filmszínész (1910–1983). 71.
Irányt mutató jel. 73. Te és õ. 74. Az
itt levõ. 76. Áni … – Bella István író
mesehõse.

FÜGGÕLEGES: 2. Vörösmarty Mi-
hály kritikus költeménye. 3. Piet van
… – flamand író (ék. f.). 4. Bibliai sze-
mély, Hárán fia. 5. Arrafele! 6. Tok-

termésû gazdasági növény. 7. Az USA
patinás egyeteme. 8. Tehetségtelen
utód. 9. Vetni kezd! 10. Tisztán halló.
11. Vissza: kárt okoz. 17. Andrew
Lloyd Webber musicalje. 20. Sportöl-
tözék. 24. Pusztít. 26. Olasz-amerikai
operaénekes (Mario, 1921–1959).
28. Pályaudvar – röv. 29. Részterület.
31. Fejfedõ. 32. Thaiföld korábbi ne-
ve. 34. Svájc szövetségi államainak ne-
ve. 36. Néhányat. 38. Munkácsy Mi-
hály is ilyen mûvész volt. 40. … kirá-
lya – Lalo operája. 43. Hegyes fapál-
ca. 45. Kettõzve: becézett szülõ. 49.
Folyó Észak-Amerikában. 52. Nemesí-
tett (növény). 54. … Pál – Kossuth-dí-
jas szobrász. 57. Levegõ. 59. Igevég-
zõdés. 60. Város Közép-Olaszország-
ban. 61. A Dunába ömlõ hazai folyó.
62. Fõisten a germán mitológiában.
64. Németországban élõ népcsoport.
66. OYE. 68. Tagadás. 70. Fohász.
72. Római számmal 55. 75. Kettõs
betû.

Barabás Zsuzsa

Az elõzõ számunkban közölt ke-
resztrejtvény (Müller Péter gondo-
lata) helyes megfejtése: „Ha magad-
dal nem vagy harmóniában, mások-
kal sem lehetsz.”

Ezt hallotta?…
Az orvos izgatottan telefonál a

betegének:
– Uram, a gyógyszert, amit teg-

nap írtam fel, ne szedje be! Idõ-
közben kiderült, hogy nem a ma-
ga pulzusa ver túl gyorsan, hanem
az én órám késik.

☺

A nõvérke így szól a kórházban
a fekvõ beteghez:

– Legyen szíves, keljen fel, és
ugráljon egy kicsit.

– De hát miért?
– Mert elfelejtettem az orvossá-

got felrázni, mielõtt beadtam ma-
gának.

Benedek Elek tanácsa
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Semmelweis Ignác Fülöp (1818. július
1.– 1865. augusztus 13.) a lelkiismere-
tesség, a kötelességtudás és az önzetlen-
ség mintaképe. Pénzszerzés, dicsõség vá-
gya sosem vezérelte. Fõorvosként kimu-
tatta az antiszeptikus (fertõzést megelõzõ)
eljárások elõnyeit a szülészetben és a se-
bészetben. Mind gyakorlatával, mind írá-
saiban próbálta terjeszteni nézeteit, de az
orvostársadalom nem vett róla tudomást.
Rájött, hogy a sok nõ életét kioltó gyer-
mekágyi lázat az orvosok és orvostanhall-

gatók okozták azzal, hogy boncolás után
fertõtlenítetlen kézzel vizsgálták az I. szá-
mú klinika szülészeti osztályának pácien-
seit. A bábák nem végeztek boncolást,
így a vérmérgezés eme fajtája harmad-
annyi esetben fordult elõ a szegényebbe-
ket kiszolgáló II. számú klinikán. Semmel-
weiss kötelezte az orvosokat, az orvostan-
hallgatókat és az ápolószemélyzetet,
hogy klórmészoldattal mossanak kezet,
ha belépnek a szülészetre, majd elõírta a
kézmosást két beteg vizsgálata között is.

DVD-ajánló

A szingli fejvadász

Stephanie Plum (Katherine
Heigl) teljesen le van égve: már
fél éve munkanélküli, és a tartozá-
sai miatt a kocsiját is elvették. Mi-
vel sürgõsen pénzre van szüksé-
ge, kijátssza az utolsó lapját: meg-
gyõzi hanyag unokatestvérét,
hogy adjon neki munkát a vállala-
tában óvadékbehajtó ügynökként.
Stephanie elsõ megbízásával rög-
tön a környék legnagyobb simlise,
az exzsaru és gyilkossági gyanúsí-
tott Joe Morelli (Jason O’Mara)
nyomába szegõdik – annak a Joe
Morellinek, aki a gimi idején el-
csábította, majd lepattintotta.

Idõjárás
Borongós, ámde ká-

nikulára jellemzõ napi
csúcshõmérsékletekkel
bõven megtûzdelt hét-
nek nézünk elébe. A
nap imitt-amott elbújik
majd a nyári záporokat
szállító felhõk mögé, de
ez a hõmérséklet csökkenését
nem vonja majd maga után.
Egész héten 30 Celsius-fok körüli
melegre számíthatunk, éjszaka
sem hûl 17 Celsius-fok alá a leve-
gõ. Csapadékra is van kilátás, a
hét közepén esõ, a hét elején és
végén zápor-zivatar várható.
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Augusztus 12.,
vasánap
Klára – latin eredetû.
Jelentése: világos, ragyo-
gó, híres.

Augusztus 13., hétfõ
Ipoly – a Hippolit régi
magyar alakváltozata,
amely a görög, mitológi-
ai eredetû Hippolütosz
név latinosított formájá-
ból származik, jelentése:
a lovakat kifogó, eloldo-
zó.

Augusztus 14., kedd
Marcell – a latin Mar-
cellus családnévbõl szár-
mazik, ez pedig a Marcus
(Márkus) becézõjébõl.
Más elmélet szerint szin-
tén latin eredetû, de je-
lentése: Mars hadisten-
hez tartozó, neki szen-
telt.

Augusztus 15.,
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.

Augusztus 16.,
csütörtök
Ábrahám – héber erede-
tû. Jelentése a Biblia sze-
rint: a sokaság atyja. A
pátriárka eredeti neve
Abirám (Ábrám) volt. A
hosszabb névváltozatot
akkor kapta, amikor Isten
megígérte neki: „népek
sokaságának atyjává tesz-
lek”.

Augusztus 17., péntek
Jácint – a görög mitoló-
giai névnek a latin Hya-

cinthus
formájá-
ból való, je-
lentése a virág neve.

Augusztus 18.,
szombat
Ilona – a Heléna régi ma-
gyarosodott alakváltoza-
ta. Magyarországon a kö-
zépkor óta gyakori. Elter-
jedésében a keresztény-
ség, a homéroszi történe-
tet feldolgozó középkori
Trója-regény Szép Iloná-
ja, valamint a XVI. száza-
di széphistória Árgirus ki-
rályfiról és Tündér Iloná-
ról szóló alkotás játszott
szerepet. A magyar név-
forma használatos a né-
met, szlovák, cseh, finn
névadásban is.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1865. augusztus 13-án meghalt 
Semmelweiss Ignác, az „anyák megmentõje”
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Hozzávalók két félliteres üvegnyi-
hez: 40 dkg gomolya, 4 dl szûz olíva-
olaj, egy csomag szárított petrezse-
lyem, pár szál szárított majoránna, két
kis fej lila hagyma, 4 gerezd fokhagy-
ma, színes bors.

Elkészítés: Felvágjuk a sajtot akko-
ra darabokra, hogy jól lehessen majd
kenyérre fektetni és jól átjárhassa a
pác, a hagymákat megpucoljuk, a lila
hagymát felkarikázzuk. A hozzávalókat
rétegenként berakjuk egy befõttesüveg-
be. Elõször egy kis olívaolaj, majd sajt,
aztán a fûszerek, a hagymák következ-
nek, ugyanezt ismételhetjük, amíg el
nem érünk az üveg tetejére. Arra fi-
gyeljünk, hogy a végén mindent ellep-

jen az olaj. A végeredmény finom és
szemet gyönyörködtetõ lesz. Lehet hû-
tõben (egy hétig) vagy szobahõmérsék-
leten (3-4 napig) érlelni.

Csúszóka, fûdzõ rózsa, nagy
papsajt néven is ismert, egész
Európában elterjedt, lágy szárú.
évelõ növényfaj, a parlagon
hagyott területeket, töltéseket
kedveli.

Szára kúszó vagy felálló, 30–120
cm-esre nõ meg, fûrészes szélû, 3-7
karéjú levelei hosszú levélnyeleken ül-
nek. Viszonylag nagy, rózsáspiros virá-
gai 2-6-osával a levélhónaljban nõnek.
Termése a lapos, korong alakú papsajt,
barna magja vese alakú. A népi gyógy-
ászatban a virágjának, ritkábban a leve-
lének a fõzetét használják.

Nyálkaanyagokat, flavonoid-
szulfátokat, kis mennyiségû cseranya-
got tartalmaz. A virágban kis mennyi-
ségben antociánok, malvidin és delfinin
található. Belsõleg székrekedés és gör-
csös vastagbélgyulladás tüneti kezelésé-
re, valamint köhögéscsillapítóként al-

kalmazzák. A szájüreg betegségeinél
fájdalomcsillapító, nyálkahártya-nyug-
tató hatású. Külsõleg a bõrbetegségek-
nél csillapítja, nyugtatja a viszketést.

Jövõ héten az eukaliptuszról ejtünk
néhány szót.

KOS: Ezen a héten kívül tudja he-
lyezni magát érzelmileg egy olyan

ügyön, amely eddig csak bosszúságot oko-
zott, vagy könnyeket csalt a szemébe.

BIKA: Diplomáciai érzéke és meg-
érzései átlagon felül mûködnek a hé-

ten, már sejti, hogy valami történik olyan
emberek között, akikkel nem volt igazán jó-
ban.

IKREK: Szerelem jár a gondolatai-
ban. Választottja megnevetteti, feled-

teti a gondjait, de talán egy kicsit tart is tõ-
le, mert olyan titkai lehetnek, amelyekrõl
jobb, ha nem tud senki.

RÁK: Amihez hozzá sem nyúl, még
az is pénzt hoz a házhoz. Legyen foko-

zottabban óvatos, ne száguldozzon az uta-
kon, mert bírság-veszélyes a hét.

OROSZLÁN: Nyitott egy õszinte
beszélgetésre, és képes olyan dol-

gokról is színt vallani, amelyek fájdalmat
okoztak, de szükséges, hogy változni tudjon
mindenki.

SZÛZ: Olyan hírek jutnak el a fülé-
be, amelyeket lehetõleg ne adjon to-

vább, mert ha kimondja, akkor lehetséges,
hogy nem is jön létre mindaz, amit hallott.

MÉRLEG: Az a fontos, hogy a héten
tartsa tiszteletben a határokat, mert

sajnos elveszítheti józan belátását, és úgy
fog nyomulni, mint egy tank.

SKORPIÓ: Felettese új, de nem
könnyen megvalósítható ötletekkel áll

elõ. Õszintén tudassa vele az aggályait, és
meglátja, hogy értékelni fogja, és még több-
re tartja majd önt.

NYILAS: Népszerûbb, mint valaha,
és boldog, mert olyan emberek kere-

sik a társaságát, akiktõl ezt megtiszteltetés-
nek veszi. Anyagi ügyei is jobban alakulnak,
mint ahogy várta.

BAK: Kedvese nem mindenkinek
fog tetszeni, mert valószínûleg össze

fogják hasonlítani a mostani partnerét vala-
ki mással, és fájni fog a szíve, hogy ön meny-
nyire szerencsés.

VÍZÖNTÕ: Megdöbbentõ hírt hall
egy régi ismerõsrõl. Ön mindent el tud

fogadni, meg tud érteni, de erre talán azt
mondja, hogy ez túlmegy már a jó ízlés ha-
tárán.

HALAK: A munkahelyén ellenõrzés
várható, ezért idegesebb az átlagos-

nál. Ne hergelje magát, meglátja, hogy ké-
pes õszintén beszélni az illetõvel.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (36.)
Az erdei mályva (Malva sylvestris)

Ínyenceknek 

Fûszeres olajban
pácolt sajt
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