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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Kastélymentés
Ottományban –
Félmillió eurót nyert el
Szalacs a több mint
300 éves Komáromi-
kastély rendbe-
hozatalára 4.
„Hiszem az isteni
küldetés valóságát” –
Interjú Kovács Gyula
margittai református
lelki-
pásztorral 6-7.
Egy év késéssel el-
készül a pádisi út –
Helyszíni szemlén
a megyei önkormányzat
illetékeseivel 9.

Vasárnap tartották meg a
Vedresábrány községhez tar-
tozó Monospetri falunapi ün-
nepségét. A több mint egy
évtizedes hagyománnyal ren-
delkezõ ünnepség az idén is
ökumenikus istentisztelettel
kezdõdött, melyet a római
katolikus templomban tartot-
tak meg a katolikus, reformá-
tus, baptista és ortodox hívek
részvételével. Mindhárom
gyülekezet képviselõje szót
kapott, és az istentisztelet vé-
gén mindannyian áldást
mondtak. Nagy János tiszte-
lendõ házigazdaként köszön-
tötte a résztvevõket, a test-

vérgyülekezetek vezetõit és a
meghívott díszvendéget, Cse-
ke Attila szenátort, aki szinte
minden évben megtiszteli je-
lenlétével a rendezvényt. Az

ökumenikus szertartás szín-
vonalát nagyban emelte a ka-
tolikus kórus közremûködése,
az énekkar a református zá-
róéneket is hibátlanul énekel-

te. Közremûködött továbbá a
köröstarjáni fúvószenekar. A
Himnuszt az õ zenei vezeté-
sükkel énekelték a résztve-
võk. A templomból a temp-
lomkertbe vonultak az ün-
neplõk, ahol a világháborús
emlékmûnél megemlékeztek
a falu elesett hõseirõl. Ünne-
pi megemlékezõ beszédet
Barcui Barna polgármester
és Cseke Attila mondott,
mely után elhelyezték a meg-
emlékezés koszorúit. Ezt kö-
vetõen a helyi mazsorettek
utcatánca zárta a falunapok
délelõtti eseményeit.

szefi

Népünnepéllyé érett
a nyúzóvölgyi megemlékezés

Monospetri falunap az ökuménia jegyében

8.
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Könyvgyûjtés a szórványnak
A szórványban élõ bihari magyarságnak

is meg kell adni a lehetõséget, hogy anya-
nyelvén olvashasson szaklapokat, folyóirato-
kat, szépirodalmat. Ez elõsegítendõ indított
tavaly könyvgyûjtési akciót az RMDSZ Bihar
megyei szervezete, hogy a szórványtelepülé-
seken könyvtárak létesüljenek, illetve a már
létezõ tékák állománya bõvüljön. A kezde-
ményezés nyomán 7000 kötet gyûlt össze,
amelyek eljutottak Mezõtelegdre, Örvéndre,
Mezõbikácsra, Révre, Köröstárkányba, Pó-
salakára, Kövesegyházára, Belényesújlakra

és Oláhszentmiklósra. A Szövetség megyei
szervezete folytatja a könyvgyûjtést. Aki szí-
vesen ajándékozna otthoni könyveibõl az
említett települések magyar közösségének,
leadhatja azokat az RMDSZ megyei székhá-
zában, Nagyváradon a Fekete Sas-palotá-
ban, vagy vidéken Nagyszalontán, Székely-
hídon, Margittán, Érmihályfalván és Élesden
az RMDSZ-irodákban. Bõvebb tájékoztatá-
sért tárcsázzák a 0259/432-884 telefonszá-
mot, vagy írhatnak a biharmegye@
rmdsz.ro e-mail címre.

Szeptember 21-éig kérhet-
nek támogatás az Európai Me-
zõgazdasági Garanciaalapból a
hátrányosnak nyilvánított öve-
zetekben élõ tej- és marhahús-
termelõk, tájékoztatott a Me-
zõgazdasági Intervenciós és Ki-
fizetési Ügynökség (APIA) Bi-
har Megyei Központja. A tá-
mogatást a tejelõ teheneket és
bivalyokat, valamint húsmar-
hát tartó gazdák kérhetik, akik
jogi  vagy magánszemélyként,
egyéni vagy családi vállalkozó-

ként szerepelnek az Országos
Állat-egészségügyi és Élelmi-
szer-biztonsági Ügynökség
(ANSVSA) nyilvántartásában.

A kifizetési ügynökség
meghatározta a kérvények
beadásának idejét, és kéri, a
gazdák tartsák be az alább fel-
sorolt menetrendet: augusztus
16–20. Biharkaba; 20–21.
Vaskoh; 21–22. Belényesir-
tás; 22–24. Nagybáród; 24–
28. Barátka; augusztus 27–
29. és szeptember 13. Bon-

doraszó; augusztus 29–30.,
Felsõmezõs; 30–31. Alsóbi-
harkristyór; augusztus 31. –
szeptember 4. Tisztásfalva;
szeptember 4. Várasfenes és
Diófás; 5–6. Vasaskõfalva; 6.
Élesd; 7–10. Biharrósa; 10–
11., Sólyomkõvár; 11., Vas-
kohsziklás; 12. Belényes; 12.
és 14. Vársonkolyos; 14. Es-
küllõ és Köröstárkány.

A támogatási kérelmeket
az ügynökség nagyváradi,
Matei Corvin utca 1. szám

alatti székhelyén kell leadni,
mellékelve a másolatát a kö-
vetkezõ okmányoknak: a ké-
relmezõ személyi vagy cég-
azonosító igazolása, az APIA
nyilvántartási igazolása, a
marhalevelek, az igénylõ
bankszámlaszáma. Húsmar-
hák esetén az eredetigazolás
is szükséges, és a kérvényt lát-
tamoztatni kell az APIA föld-
szintjén található, az állatállo-
mány minõségének javulását
felügyelõ hivatalban is.

Támogatás tej- és hústermelõknek

Képzelt riport a várban a Mandalával
A nyíregyházi Mandala Dalszínház az

idén immár a 21. nyári turnéját szervezte
meg, és ezúttal a magyarországi vidéki hely-
színek mellé felvette az eseménynaptárába
Nagyváradot is. Augusztus 26-án, va-
sárnap este 9-kor már a harmadik elõ-
adásukat láthatja a közönség a vár Csonka
bástyájában kialakított nyári színházban: a
klasszikus magyar rock-musical, a Déry Ti-
bor kisregényét feldolgozó Presser–Adamis
darab „mandalásított” változatát, melynek
címe Krétarajzok a képzelt riportról egy
amerikai popfesztiválról. A jegyeket 25 le-
jért a Nagyváradi Magyar Diákszövetség
székhelyén, a Fekete Sas-palota alagsorá-
ban, illetve az RMDSZ megyei titkárságán

(az emeleten) lehet megváltani hétközna-
ponként 10–22 óra között.

E-szemét-
gyûjtés
vidéken

Folytatódik az egész me-
gyére kiterjedõ begyûjtési ak-
ció, amelynek során vidéki
városokban és községekben
is leadhatják fölösleges, tönk-
rement háztartási gépeiket és
elektronikus berendezéseiket.
A Bihar Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség kezde-
ményezésében a nagyváradi
Bene International és a ko-
lozsvári Ecotic cég mûködik
közre. Ezek dolgozzák fel az
elektronikus hulladékot, ki-
nyerik a még újrahasznosít-
ható részeket, és biztonságo-
san tárolják a környezetkáro-
sító anyagokat. Augusztus
17-én, pénteken Érsemjén-
ben, 18–20-án Érmihály-
falván, 21-én, kedden Ér-
körtvélyesen, 22-én, szer-
dán Bályokon, 23-án, csü-
törtökön Tótiban, 24-én
Papfalván, 25-én Be-
rettyószéplakon, 27–28-
án pedig Margittán állítják
fel a gyûjtõpontokat, majd a
fekete-Körös-völgyi települé-
sek következnek.
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Nevet változtattak
a nagyszalontai iskolák

Õsztõl immár új nevet viselõ taninté-
zetekben tanulhatnak a diákok a hajdú-
városban. Az idén nyáron végzõdött
tanévben még a Mezõgazdasági Iskola-
csoport, az Arany János Iskolaközpont
és az Arany János Fõgimnázium várta
a tanulókat, õsztõl azonban már az
Arany János Elméleti Középiskola, az
1-es számú Mûszaki Középiskola és a
Dacia Fõgimnázium termeiben tanul-
hatnak majd az iskolások.

A tanügyminisztérium honlapján fel-
tüntetett információk alapján a magyar

osztályokat az Arany János Elméleti
Középiskola várja majd, melynek mate-
matika-informatika osztályába 28 diá-
kot vettek fel, a humán tagozatra pilla-
natnyilag 19 tanuló íratkozott be. Eb-
ben az intézményben õsztõl két magyar
nyelvû szakmai osztály is indul: az épí-
tõket, szerelõket képzõ osztályban 23,
a kereskedelmi ismereteket oktató osz-
tályban pedig 15 diák kapott helyet.

A nagyszalontai román iskola – amit
ezentúl Dacia Fõgimnáziumnak hívnak
– 4 kilencedik osztályában 28-28 diák
tanul majd két matek-infó, egy nyelv-
és egy társadalomtudományi osztály-
ban. Az 1-es számú Mûszaki Középis-
kola pedig hat kilencedik osztályt indít,
valamennyit román nyelvû képzéssel.
Az évfolyamon lesz mechanika, gazda-
sági, élelmiszer-ipari, turisztikai, elekt-
ronikai és mezõgazdasági osztály.

Balázs Anita

A Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség Bihar
Megyei szervezetének szór-
vány szakbizottsága ülésezett
a napokban Grim András-
nak, a szórványért felelõs
ügyvezetõ alelnöknek a ve-
zetésével. A Sas-passzázsbe-
li megyei székházban képvi-
seltették magukat a sebes-
Körös-völgyi, a belényesi-
medencei és a dél-bihari
szórványrégiók.

Kiértékelték a helyhatósá-
gi választás eredményeit, és
az ügyvezetõ alelnök megál-
lapította, hogy a korábbi
szórványprogramnak kö-

szönhetõen az érdekképvise-
letre leadott voksok száma
jelentõsen nõtt, ennek ered-
ményeként pedig jelöltjei
olyan szórványközségekben

is bekerültek a helyi tanács-
ba, ahol korábban nem tör-
tént ez meg (Nagyürögd,
Vársonkolyos, Érábrány,
Diófás és Alsóbiharkristyór).

A Szövetség megyei szer-
vezete elindítja a második
nyári szórványprogramot.
Szeptember közepéig a fent
említett mindhárom térség-
ben fórumot tartanak, foly-
tatják a könyvadományok
gyûjtését a szórványkönyvtá-
rak számára, kulturális ren-
dezvényeket szerveznek, át-
adják a Zsiskú János-szór-
ványdíjakat. Õsszel a Him-
nusz és a Székely himnusz
szövegének népszerûsítése
érdekében a megyei RMDSZ
versenyt hirdet a szórvány-
ban élõ magyar diákok szá-
mára.

Újabb RMDSZ-es szórványprogram indul

Az Arany János Elméleti Középiskola

A Dacia Fõgimnázium

A mûszaki szakközépiskola
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Kastélymentés Ottományban

Komáromi Csipkés György
Debrecen fõbírája, Bihar
vármegye alispánja az
1600-as évek vége felé épít-
tette meg a kastélyt, ami el-
hanyagoltsága ellenére ma is
büszkeséggel töltheti el az
ott lakókat. Számtalan le-
genda lengi körül a kastélyt,
állítólag II. Rákóczi Ferenc is
megpihent a kert fái alatt, a
híres nótás kapitány, Fráter
Loránd is gyakran megfor-
dult a szõlõ borította, mesés
panorámát nyújtó dombol-
dalon. Ez utóbbiról a Szabó
István helyi nyugalmazott ta-
nár készíttette emléktábla is
tanúskodik.

A kommunista idõkben a
helyi mezõgazdasági terme-
lõszövetkezet használta az
ingatlant, ami a hozzá tarto-
zó melléképületekkel együtt
mindmáig õrzi eredeti álla-
potát. A garázdálkodók
azért itt is megjelentek, be-
tört ablakok jelzik a vandaliz-

must, az arborétumban fa-
csonkok árulkodnak a lopá-
sokról. Horváth Béla, Sza-
lacs község polgármestere
(közigazgatásilag Ottomány
is oda tartozik) helyteleníti,

hogy kiköltöztették az ingat-
lanban lakókat, mert ha egy
cserép félrecsúszott, õk leg-
alább megigazították, emel-
lett távol tartották a vandál
kezeket is.

Az elöljáró ottjártunkkor
jó hírrel szolgált a kastély
sorsát illetõen. Egy határon
átívelõ pályázat keretében a
gyulai (Magyarország) vízmû-
vekkel közösen egymillió
eurót nyertek, aminek a fele
a szalacsi önkormányzatot il-
leti, célirányosan kastélyfel-
újításra. Az eredeti állapotot
állítják vissza, vízügyi múzeu-

mot fognak majd üzemeltet-
ni benne. A község vezetõ-
ségét nem is annyira a maj-
dani funkciója érdekli, az in-
gatlan megmentését tartják
szem elõtt.

A kúria mellett lévõ másik
épületet, ami többnyire sze-
mélyzeti lakásként mûkö-
dött, szintén renoválják. A
Marconst cég nyerte meg a
kivitelezési pályázatot, már a
szerzõdést is aláírták, így na-
pokon belül el is kezdõdhet a
munka, ami a tervek szerint
jövõ márciusra fejezõdik be.
Bár igyekeznek visszaállítani
az eredeti állapotokat, de
azért a modern kor eszközei
is szóhoz jutnak. A belsõ ab-
lakszárnyakat meghagyják,
de kívülre hõszigetelõ, faszí-
nû keret kerül. A padozat kõ
helyett parketta lesz, benti il-
lemhelyet alakítanak ki.

Horváth szándéka szerint
a kastélyhoz tartozó dendro-
lógiai parkot sem fogja gaz-
dátlanul hagyni. Közösségi
összefogással, helyi erõbõl
kitakarítják a bozótost, szak-
ember bevonásával mentik
majd az értékeket.

D. Mészáros Elek

Ottományba érve a domboldalt birtokló magas fák,
a százesztendõs kusza növényzet rejtekében mesél
a múlt. Regél a Komáromi-kastély a maga
érintetlen, de elhanyagolt állapotában is;
a faritkaságokkal ékesített dendrológiai park,
az alagútrendszerû pince, amit a benne lévõ
forráskút tesz egyedivé.

Elvadult a kastélypark, de óvja az épületet

Horváth Béla polgármester

Évszázados falak – múzeum költözhet közéjük Korhû felújításra törekednek
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Az új strand többszöri ha-
lasztás után nyílt meg. Elein-
te próbaképpen ingyen láto-
gathatták a fürdõzni vágyók,
késõbb aztán minden ünnepi
felhajtás és szalagvágás nél-
kül használatba adták. Ettõl
kezdve fizetõs lett, felnõttek-
nek napi 10, nyugdíjasok-
nak 5 lejbe kerül a lubicko-
lás. A nyitvatartási idõ na-
ponta 8–22 óra. Mindkét
medence fel van töltve, a víz
tisztasága megfelel a köve-
telményeknek, mivel feszí-
tett víztükrû, öntisztító rend-
szerrel mûködnek. Rendsze-
resen leengedik a vizet, fer-
tõtlenítik a medencét, majd
újratöltik. A zuhanyzók és öl-
tözõk szintén rendben van-
nak. A nyugágyakat, naper-
nyõket ingyen lehet igénybe
venni. Mégis aránylag kevés
a strandoló, ugyanis a léte-
sítmény nem kapott elegen-
dõ reklámot. Sok helybeli

sem tudja, hol van, hát még
a máshonnan érkezõk. Se-
hol a városban nem igazít út-
ba jelzõtábla, és eddig az
odavezetõ út is rossz volt. A
másik ok pedig az, hogy
aránylag kevés a strandon az
árnyékos hely, és nincsenek
szolgáltatások. Egyelõre étel-
ital nem kapható a strand te-
rületén.

Érdeklõdésemre Bános
István adminisztrátor biztató
hírekkel szolgált. Azt mond-
ta, napok kérdése, hogy
megnyíljon az elsõ ABC,
ahol ételt, üdítõitalt és hirte-
lensülteket lehet majd vásá-
rolni. Kutat fúrnak, melynek
vizébõl locsolják majd a pá-
zsitot. Õsszel új fákat ültet-
nek. A tervek között szere-
pel az is, hogy az egyik me-
dencét hideg vizessé alakít-
ják az úszni kívánók számá-
ra. Parkolóhely van bõven,
és állandó egészségügyi fel-

ügyeletet tartanak. Az egyik
bekötõutat leaszfaltozták a
Jókai Mór utcáig, így innen
már aszfaltúton, pormente-
sen közelíthetõ meg a sza-
badidõközpont. Ezenkívül a
Progresului utcán lehet még
a strandhoz jutni, melynek a
bekötõ szakaszát szintén le-
aszfaltozták, de maga az ut-
ca még köves. Ezért érde-
mes az elõbbi irányból meg-
közelíteni. Megrendelték a
jelzõtáblákat, melyeket a vá-
ros bejáratainál és a fonto-
sabb csomópontoknál he-
lyeznek el. Újabb szolgálta-
tókat várnak a szabadidõ-
központ területére, akik ja-
vítják majd a komfortérzetet.
Az már biztos, hogy õsszel
megnyílik a diszkó, ami sok
fiatalt fog majd odacsábítani.

A régi strand az idén a
megszokottnál késõbb nyi-
tott, mivel felújításba kezd-

tek, és csak az épületeket fe-
jezték be. A nagyobbik me-
dence jelenleg nem használ-
ható, ezért a kisebbiket ketté-
osztották. Nincs öntisztító
rendszerük, ezért a víz tiszta-
sága megkérdõjelezhetõ, bár
meghatározott idõszakon-
ként cserélik. Pozitívum,
hogy sokkal több itt az ár-
nyék, és faházak is vannak,
ahol vendégeket szállásolhat-
nak el. A hotel közelsége
szintén az õ malmukra hajtja
a vizet. A szállóvendégeknek
építettek egy új öntisztítós
medencét, melynek befoga-
dóképessége limitált. Nyitva-
tartási idejük naponta 9–20
óra, szállóvendégek esetében
ez az idõkorlát nem érvé-
nyes. Felnõttek napi 8, nyug-
díjasok 6, gyerekek 5 lejért
fürdõzhetnek. Megközelíthe-
tõ a Garoafei utca felõl.

Szõke Ferenc

Az új strand nagyobbik medencéje

A nyári nagy melegben sokan választják
kikapcsolódásként, felüdülésként a fürdõzést.
Margittán két termálvizes strand mûködik, egyik
a már régebben megnyitott Termal Strand, amely
késõbb magánkézbe került, a másik pedig
a szabadidõközpont területén megépült új
létesítmény, amely önkormányzati tulajdonban van.
Vizük gyógyminõsége azonos, hiszen ugyanabból
a forrásból származik.

Az új létesítmény területén még kevés az árnyék
A régi strandon több az árnyék, fõleg a faházi-
kóknál A régi strand kettéosztott medencéje

Hol fürdõzhetnek
a margittaiak?
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– Mikor fogalmazódott
meg Önben elõször a gon-
dolat, hogy a lelkészi hiva-
tást választja? Mikor érke-
zett a lelki „felhívás”?

– Már gyermekkoromban,
ha megkérdeztek, mi akarok
lenni, gondolkodás nélkül a
felelet a lelkipásztor volt. Ta-
lán akkor még a szolgálat
külsõ szépsége ragadott
meg, de késõbb egyre erõsö-
dött az a belsõ hang, mely
erre a nemes és szép szolgá-
latra terelte életutamat. Meg-
határozó volt az otthoni val-

lásos légkörben való nevelés.
Édesapám presbiter volt,
édesanyámtól pedig a zsoltá-
rokat tanulhattam meg, õ
ezeket otthon is nagy szere-
tettel és odaadással énekelte.
Mindezek mellett igen nagy
hatással volt rám az akkor
Margittán szolgáló Bartha
Kálmán református lelkipász-
tor. Beiktatásom alkalmával
is felemlítettem azt a néhány
sort, melyet pap költõként õ
fogalmazott meg a nehéz
idõben szolgáló lelkipászto-
rok sorsáról: „Köztünk a

szent magot híven szórta s
bõven / Derült ég alatt és fel-
leges idõben, / Ráfröccsent
a sár is, tüskebozót tépte, /
De Valaki mindig felemelte,
védte.” Ez a láthatatlan Vala-
ki az örökkévaló Isten, aki
megragadja teremtményét,
az embert, elhívja, elküldi, és
tanúbizonyságot tevõvé for-
málja. Gyermekkorom óta
bennem volt ez a belsõ hang,
soha más irányba nem ka-
csingattam, ezt a hivatást vá-
lasztottam életcélul. Hiszem
az isteni küldetés valóságát,
hiszem, hogy életünk min-
den percét, óráját Tõle kap-
juk, hiszem, hogy Õ hívott
meg erre a szolgálatra.

– Templomjárók a mar-
gittai reformátusok? A fia-
talokat hogyan sikerül „be-
csábítani” Isten házába?

– Hála Istennek, vasárna-
ponként megtelik hívekkel a

templom. Egyetemes egyhá-
zunk kiemelt problémája az
ifjúság vallásos nevelése.
Azonban ez nem könnyû,
mert sokat változott a világ.
Amíg évtizedekkel ezelõtt a
18–20 éves ifjú maga volt a
kirobbanó erõ, addig mára
erre a korra nagyon sokan
testileg és lelkileg kiégnek.
Az õ számukra kell az egy-
háznak kiutat mutatnia. A
hetenkénti bibliaórás össze-
jövetelek, szabad foglalkozá-
sok mellett nagy szükség van
olyan közösségi alkalmakra,
kirándulásokra, ifjúsági na-
pokra, nyári táborozásra,
ahol tartalmas programok
keretében együtt lehetnek
egymással Isten szereteté-
ben. Igyekszünk minél több
közösségi programot szer-
vezni. Hálaadással
említem meg, hogy
az elmúlt hónapban

Interjú Kovács Gyula református
lelkipásztorral

Margittán született, ott érettségizett, a kolozsvári
Protestáns Teológiai Egyetemen diplomázott
1997-ben. Az Erdõhegy-Kisjenõ református
egyházközségben (aradi egyházmegye) kezdte el
lelkészi hivatása gyakorlását, ahol több mint
11 évig szolgált. Megszerette a helyet, erõs
és összetartó közösséggé kovácsolta, de érkezett
egy meghívás a margittai református közösségtõl,
melynek nem lehetett ellenállni, így 2009.
december elsejétõl szülõvárosa református
közösségét szolgálja parókus lelkészként.

Konfirmálás

„Hiszem az isteni küldetés
valóságát”
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másodízben rendez-
tünk meg kihelyezett
ifjúsági napot Fekete-

erdõn, valamint az egyház-
megye 13 településérõl ér-
kezett 130 résztvevõvel ifjú-
sági csendes napot tartot-
tunk gyülekezetünkben. Jól
megfért egymás mellett az
igei áhítat, az énektanulás,
az elõadások és a különféle
közösségi játékok, illetve egy
szabadtéri koncert, melyet
az Élõ Kövek keresztyén ze-
nekar szolgáltatott. Ezek a
programok nagyszerû alkal-
mat adnak a tartalmas
együttlétre, egymás megis-
merésére. Nõszövetségünk
Egerbe és környékére szer-
vezett kirándulást, az egy-
házközség 40 tagja pedig
Brassót és környékét láto-
gatta meg.

– Úgy látom, Ön nagyon
fontosnak tartja a közös-
ségépítést. Margittán van-
nak ilyen sikertörténetek?

– A közösségépítés igen
nehéz szolgálat, de elmu-
laszthatatlan. Sok örömmel,
de néha csalódással, szomo-
rúsággal is járhat. A tartós
közösséget mindig Krisztus
lelke és igéje építi, ebben a
munkában lehetünk munka-
társai. A világ fenyegetõ ün-
neptelenségében nélkülöz-
hetetlen az egyház és az egy-
házközség ünnepi, közösségi

élete, ami komoly összetartó
erõt jelent. Ezt élik meg és
gazdagítják a különbözõ cso-
portok, mint egy-egy pici
csillag, világítanak, együtt
pedig a fényt mutatják az éj-
szaka vándorának: gyermek-
foglalkozás, vallásóra, kon-
firmációs csoportok, ifjúsági
csoport, nõszövetség, ének-
kar. Egyházunkat is egy kö-
zösség, a presbitérium veze-
ti, mely a hivatalos teendõ-
kön túl õszinte emberi kap-
csolatra törekszik egymás
között, valamint a hívekkel
és a lelkipásztorral. Presbite-
ri bibliaórákat is tartunk.

– Ittléte óta a felsorolta-
kon kívül milyen egyéb
megvalósításokról tud be-
számolni?

– Az igehirdetés és a lelki
gondozás mellett oda kell fi-
gyelni a földi építkezésre is.

Fontos és közösségépítõ té-
nyezõ a templom rendje és a
közösség otthonának rend-
betétele. Az egyházközség
vezetõségével egyetemben
igyekszünk a reánk maradt
hagyatékot ápolni, becsület-
tel megõrizni, sõt gyarapíta-
ni. Elõrebocsátom, hogy
minden megvalósításunkért
elsõsorban Istené a dicsõség.
A teljesség igénye nélkül fel-
sorolnék néhányat: kívül-be-
lül felújítottuk a parókiát, be-
leértve a tetõszerkezetet és a
fûtésrendszert, ebben az év-
ben kialakítottunk a tetõtér-
ben egy konferenciatermet,
az alagsorban pedig gyer-
mek- és ifjúsági találkozóhe-
lyet. A templomon a szüksé-
ges állagmegõrzési és javítá-
si munkálatokat elvégeztük.

– Mik a jövõ terveinek
prioritásai?

– A presbitérium döntése
alapján rendbe tesszük és
üzembe helyezzük az „elné-
mult” toronyórát. Az idõsebb
generáció számára igen fon-
tos volna egy illemhely a
templom közelében, a pol-
gármesterrel egyeztettünk er-
rõl, és úgy néz ki, megoldó-
dik a helyzet, mivel a városi il-
lemhelyet a templom melletti
parkban építik majd fel. To-
vábbi találkozókat, rendezvé-
nyeket is szervezünk a nagy-
kegyelmû Isten dicsõségére.

– Végszóként mit szeretne
elmondani az olvasóknak?

– Legyen szabad hinnünk,
hogy Krisztus biztatása ne-
künk szóló üzenet: „Ne félj,
te kicsiny nyáj, mert úgy tet-
szett a ti Atyátoknak, hogy
nektek adja az országot”.
Kérem Istent, áldjon, õrizzen
és vezessen bennünket az
Anyaszentegyházban meg-
tartva, s annak életét enged-
je gazdagítanunk krisztusi
életünkkel. A 122. zsoltár
utolsó verseivel köszönte-
ném egyetemes egyházunk
körén belül a margittai híve-
ket, a testvéregyházak tagja-
it és minden kedves olvasót:
„Legyen békesség falaidon
belül, legyen boldogság pa-
lotáidban! Testvéreimért és
barátaimért mondom: Bé-
kesség neked!”

Szõke FerencVakációs bibliahét záró istentisztelete

Ifjúsági nap Brassó környéki kiránduláson
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Beteljesülni látszik Gellért
Gyula bihardiószegi reformá-
tus lelkipásztor álma, aki az
évente megrendezett nyúzó-
völgyi ünnepséget partiumi
Csíksomlyóként aposztrofál-
ta. Az elmúlt hétvégén heted-
jére megtartott vallási-mû-
velõdési-történelmi népünne-
pélyen értékek sokaságából
szemezgethetett, aki kilátoga-
tott a magyar–román határ
közelében lévõ völgybe.

A szervezõk gyakorta kém-
lelték az eget, mélyet szip-
pantva a levegõbe esõszagot
szimatoltak. Az anyaország
felõl hömpölyögtek a sötét

felhõk esõt prüszkölve a tájra,
hogy aztán nagy hirtelenjé-
ben az égi karmester nap-
fénnyel borítsa a tarlót és a
lennebb húzódó mocsár-
mélyet. A bizonytalan idõjá-
rás ellenére sokan eljöttek az
1604-es dicsõ csata helyszí-
nére, ahol Bocskai hajdúi fé-
nyes gyõzelmet arattak az
osztrák Petz ezredes vezette
túlerõvel szemben.

A dûlõutak mentén rög-
tönzött irányjelzõ táblák segí-
tették a tájékozódást, a fino-
man ívelt magaslatokról már
látni lehetett a kiépített tábor-
helyet, a nádsátrak tornyán
libbenõ zászlókat, az ácsolt
magaslest. Kukoricaföldek,
tarlók szegélyezte úton halad-
va felsejlettek a magasba kú-
szó füstcsíkok; lángnyelvek
nyaldosta üstök mélyén már
kora délelõtt óta rotyogott az
étel. Fakanálbetyárok hada-
kozása, ízek és illatok viadala
volt ez a javából.

A legapróbbak számára is
volt kínálat, gyermek- és ifjú-
sági programokkal kezdtek,
majd megnyitották az Érmel-
léki Nemzetközi Nép- és Kép-
zõmûvészeti Kiállítóvásárt,
kézmûves-foglalkozást is tar-
tottak. Ghitea Angéla tanár-

kántor a népdalgyûjtõ Kodály
Zoltánról értekezett, majd pe-
dig a számtalan érdekes elõ-
adás mellett itt is bemutatták
Rencz Csaba újságíró nem-
rég megjelent publicisztikai
kötetét. Ezúttal is színpadra
lépett a környék kórusaiból
verbuválódott Száztagú Nyú-
zóvölgyi Kórus, majd Nagy
Zsolt, a Bihari Református
Egyházmegye (Magyaror-
szág) esperese hirdette az
igét. Miután Rákosi Jenõ ér-
melléki esperes is megosztot-
ta gondolatait a hallgatóság-
gal, a nyárádszeredai Bekecs
néptáncegyüttes fergeteges

produkcióval bûvölte el a kö-
zönséget. Meleg Vilmos szín-
mûvész elõadása tüzesítette a
kedélyeket, majd pedig a
Pusztai Farkasok hagyo-
mányõrzõ íjászainak bemuta-
tója erõsítette az öntudatot,
azt, hogy magyarnak lenni
jó.

Petrucz József Bocskait
ábrázoló festményének lelep-
lezése után a nap csúcspont-
ja következett: a gyõztes csa-
ta megjelenítése. Miközben
lovak prüszköltek, csatazaj
töltötte meg a völgyet, és ma-
gasba szállt az ágyúfüst, Papp
Gyula ezredes és Csontos Já-
nos huszártiszt kommentálta
a látottakat. Mint minden al-
kalommal, a csata kimenetele
ezúttal sem volt kétséges. A
harci zaj elülte után a völgy
mélyén felállított emlékszikla
megkoszorúzásával zárult az
eseménysor. Ettõl még a tá-
borhely korántsem ürült ki,
sátrak alatt bográcsgulyás illa-
ta szállt, jó fajta diószegi bor
marasztalta a résztvevõket.

D. Mészáros Elek

A csata kimenetele ezúttal sem volt kétséges

Papp Gyula, Csontos János és Szoboszlai Endre
az emléksziklánálEgyre többen zarándokolnak el a Nyúzóvölgybe

Petrucz József (szemben) a fejede-
lem egész alakos portréját festette
meg

Népünnepéllyé érett
a nyúzóvölgyi megemlékezés



2012. augusztus 17. / Biharország Közélet  9

Egy év késéssel
elkészül a pádisi út

A Kisszedres–Vasaskõfal-
va–pádisi menedékház kö-
zött 28,5 kilométeres útsza-
kasz felújítási szerzõdését
2009 októberében írták alá,
a munkát 2010 tavaszán
kezdték, és tavaly augusztus-
ban kellett volna befejezni,
hangzott el. A pádisi útból
egy 13,1 kilométeres sza-
kasz átadásra kész, mint
meggyõzõdhettünk róla, re-
mekül járható, már az útjel-
zéseket is felfestették. Egy
újabb, 4 kilométeres résszel
hamarosan elkészülnek, a
fennmaradó 11,4 kilométe-
res szakaszt pedig november
10-éig kell befejezni. Ottjár-
tunkkor egyébként több he-
lyen is dolgoztak, volt, ahol
már az aszfaltot öntötték,
volt, ahol a vízelvezetõ árko-
kat vájták, vagy a már kivájt
árokba rakták le a betonele-
meket.

Mint a munkálatokat meg-
rendelõ megyei tanács elnö-

ke, Cornel Popa elmondta,
a kivitelezõ több gépet irá-
nyít a munkálatokhoz, hogy
minél hamarabb leöntsék az
út betonalapját, annak
ugyanis kellõen ki kell szá-
radnia, mielõtt rákerül az
aszfaltréteg. A mûszaki okok
mellett az idõjárás is hátrál-
tatta a munkát, hangzott el.
A 3 méter széles utat he-
lyenként 10–12 méteresre

kellett szélesíteni, át kellett
helyezni a villanyoszlopokat,
de voltak olyan munkálatok
is, amelyeket meg kellett is-
mételni, például helyenként
a támfalak megerõsítését,
ezt azonban saját költségén
végezte el a kivitelezõ.

A pádisi út felújítása áfá-
val 62,5 millió lejbe kerül, az
összeg 85 százaléka európai
uniós, 13 százaléka pedig
kormánytámogatásból szár-
mazik, a megyei önkor-
mányzat önrésze 2 százalék.
A tanácselnök egyébként el-
mondta, hogy a kivitelezõ
szerette volna emelni a szer-
zõdés értékét, ám végül a

tárgyalások nyomán elállt et-
tõl, és az eredeti árért fejezi
be a munkát.

Azonban ennek a 28,5 ki-
lométeres szakasznak a befe-
jezése is csak részben köny-
nyíti meg a kirándulók dol-
gát. Pádis felé tartva ugyanis
azt tapasztaljuk, hogy a kivá-
ló útszakasznak Vasaskõfal-
vánál vége szakad, és krimi-
nális az út állapota. Amint a
sajtósokat kísérõ szakembe-
rektõl késõbb megtudtuk, az
út 6,5 kilométeres szakasza
községi útnak számít, azt an-
nak idején SAPARD-támo-
gatásból felújíttatta a vasas-
kõfalvi önkormányzati hiva-
tal. Ennek azonban mára
nyoma sincs, és tudomásunk
szerint még két éven át nem
is nyúlhatnak az útszakasz-
hoz.

Balogh Aletta

Cornel Popa Bihar megyei tanácselnök, Filip
Cheºeli, a Bihar megyei tanács mûszaki igazgatója
és Horaþiu Marchiº, a kivitelezõ Kolozs megyei
MBS Group Kft. építésvezetõje társaságában
tekintették meg az újságírók a pádisi utat és annak
most készülõ szakaszát.
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Édesapja, Méir Ábrahám
tanító, majd kereskedõ
Munk Adolf néven vált a
váradi zsidó értelmiség nagy
tekintélyû tagjává. A Nyitrá-
ról származó Adolf tagja volt
az úgynevezett Maszkilim
körnek, a nagyváradi zsidó-
ság ama csoportjának, mely
a XIX. század második felé-
ben buzgón érdeklõdött a
megújhodó héber nyelv és
irodalom iránt, s azt sikerrel
mûvelte. A felvilágosodás
korában megindult Haszkala
mozgalomból eredõ irányzat
szorgalmazta a gettóból való
kilépést, a nem zsidó nyel-
vek elsajátítását, színvonalas
héber nyelv használatát és a
zsidók fokozatos integráló-
dását az európai kultúrába.

Közös pályakezdés

Munk Adolf a hagyomá-
nyokat is ápoló újítók irány-
zatához tartozott, 1860-ban
született fiát is ebben a szel-
lemben nevelte. Õ tanította
17 éves koráig az elemi tan-
tárgyakra, s a Talmudban is
jártasságot szerzett. Bernát
középiskolai tanulmányait a
premontrei rend nagyváradi
fõgimnáziumában végezte, a
gimnáziumi önképzõkör
egyik vezetõje volt, s három
pályadíját nyerte el. A héber

tanulmányok mellett már ak-
kor nagy elõszeretetet tanú-
sított a keleti nyelvek iránt,
szorgalmasan tanult törökül.

1878-ban Budapestre ke-
rült, az egyetem bölcseleti
karára íratkozott be, s külö-
nösen az összehasonlító
nyelvészettel foglalkozott.
Nagy buzgalommal hallgatta
Budenz finn-ugor, Simonyi
magyar és Vámbéry török
elõadásait. Különösen Bu-
denz gyakorolt nagy befo-

lyást egész szellemi életére;
Munkácsi az õ támogatásá-
nak köszönhette nagyrészt
azt is, hogy késõbbi külföldi
tanulmányútjaira indulhatott,
és így elérhette legfõbb vá-
gyát. Mint elsõéves bölcse-
let-hallgató elnyerte Budenz-
nél a szorgalmi díjat; ugyan-
csak ekkor adott neki mun-
kát Simonyi Zsigmond is a
nagy nyelvtörténeti szótár-
nál. Egyik tanulótársa figyel-
meztette a Debreceni Refor-
mátus Kollégiumban érettsé-
gizõ, késõbb a turkológia je-
les mûvelõjévé növekedett
Lusztig (utóbb Kúnos) Ignác-
ra, akit szerinte jó volna az
összehasonlító nyelvtudo-
mánynak megnyerni. Bernát
elgyalogolt tehát Debrecen-
be, megnyerte a fiatalem-
bert, aki vele jött fel Pestre, s
beíratkozott a bölcsészkarra.

1880-ban barátjával, Kú-
nossal három hónapig utaz-
gatott a moldvai csángók kö-
zött, hogy nyelvjárásukat ta-
nulmányozza. Munk – im-
már Munkácsi Bernát néven
– jelentette meg 1881-ben
errõl szóló tanulmányát a
Magyar Nyelvõr hasábjain,
A moldvai csángók nyelvjá-
rása címmel.

Elsõ útja a Volga
mentére

A három hónapig tartó
moldvai barangolás jó
„edzésnek” bizonyult a két
fiatal kutató számára. Kúnos
fél évszázaddal késõbbi meg-
fogalmazása szerint „Munká-
csi már mint egyetemi hall-

gató növekedett vérbeli tu-
dóssá, és a magyar–ugor
összehasonlító nyelvészet-
nek holtig hûséges sámánjá-
vá szegõdött”.

Akkoriban még az anyag-
gyûjtésnek sem alakult ki a
módszertana. Munkácsi csán-
góföldi útja szinte modellje
késõbbi udmurtföldi útjának:
mindkét esetben 600–700
kilométert tett meg többnyire
gyalogszerrel, és az útvonal
szinte spontán módon, a pil-
lanatnyi lehetõségek függvé-
nyében alakult.

Már egyetemi tanulmá-
nyai során megtanult oro-
szul, és tanulmányozni kezd-
te a finnugor nyelveket. Tu-
datosan készült legendás
elõdje, Reguly Antal vogul
szövegeinek megfejtésére.
Az oroszországi utazások
azért is jelentõsek voltak,
mert Magyarországon még
csak nem is hallottak az ott
megjelent szakirodalom
nagy részérõl. Az utazást
nemcsak az ottani utak álla-
pota és a bürokrácia nehezí-
tette, hanem az is, hogy a
gyûjtött anyagot, a lejegyzett
szövegeket több másolatban
is szállítani kellett. Kézzel
kellett másolatokat készíteni.

Munkácsi útja során kálvi-
nistának vallotta magát, de
mindig igyekezett felkeresni
a helyi zsidó közösségeket.
A cári Oroszországra jellem-
zõ antiszemitizmus, a zsidók-
ra vonatkozó korlátozó ren-
delkezések miatt valódi ve-
szélyben volt.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár 

összeállítása

A címben foglalt minõsítést neves kutatótársa,
Kúnos Ignác vetette papírra a Nagyváradon
született tudós 70. születésnapja alkalmából.
A több mint tizenöt nyelvet értõ, három nyelven
publikáló akadémikus a XIX. század végére
a magyar tudományosság egyik legkiválóbb
képviselõje lett.

A magyar–ugor összehasonlító
nyelvészet hûséges sámánja (1.)
Munkácsi Bernát nyelvész, orientalista, néprajztudós

Az ifjú Munkácsi Bernát. Csángóföl-
dön készült fel expedíciós útjaira
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Az idõs ember jövõje
0A statisztikai
tanulmányok szerint
2050-ben a Földön
2 milliárd idõs ember
(60 év fölötti) fog élni.
A jól tervezett szociális
hálóval rendelkezõ
országok már évtizedek
óta figyelembe veszik
azokat a szükségleteket,
amelyek ebbõl
az átalakulásból
keletkeznek.

Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban 1965 óta a nyugál-
lományba vonulók egy speci-
ális kártyát kapnak (senior
citizen), amely a tisztelet és
méltóság kifejezésén túl
anyagi, élelmezési, utazási,
orvosi ellátási és szociális tá-
mogatási elõnyöket garantál
a nyugdíjas embereknek. Ka-
nadában a társadalom há-
romszintû támogatást bizto-
sít: megelõzõ jellegût (felké-
szítés és tájékoztatás az öre-
gedéssel járó változásokra)
személyes szükségletekre sza-
bottat (tárgyi, pénzügyi stb.)
és közvetlen közösségi be-
avatkozást, amikor az idõs
ember szakellátást igényel.

Az idõs korral járó gondo-
kat a mi kultúrkörnyezetünk
és a mi szociális-egészségügyi
rendszerünk dilettáns, empiri-
kus és olykor populista mó-

don kezeli. Elfogadhatatlan
például, hogy az annyi refor-
mot kezdeményezõ egészség-
ügyi fõhatóság a mai napig
nem hozott létre gerontológi-
ai (idõs embereket gyógyító)
központokat sem helyi, sem
pedig megyei szinten. Még
azok a minimális szolgáltatá-
sok is eltûntek, amelyeket
hajdanán dr. Ana Aslan indí-
tott be a fõvárosban és ké-
sõbb vidéken is (pl. Félixfür-
dõn). Már akkor, de késõbb
még inkább nyilvánvalóvá
vált, hogy az öregek orvoslá-
sa szakmailag is kihívás. „Az
idõs emberek sokkal inkább
különböznek egymástól, mint
a fiatalok” (V. Sãhleanu), te-
hát a velük kapcsolatos egész-
ségügyi munka sem unalmas
a hivatást érzõk számára. En-
nek ellenére a gerontológiá-

nak az alapfogalmait sem ta-
nítják az egyetemeinken és a
nõvérképzõ fõiskolákon.

A tudomány már igazolta,
hogy amikor „beindul” az
öregedés (genetikai és sok
más okból), naponta 200-
250 ezer agysejtünk pusztul
el az eredetileg 5-6 milliárd-
ból, és a köztudattal ellentét-
ben az idõ múlásával szem-
ben a szív izomsejtjei a legel-
lenállóbbak. De a máj és a ve-
se sejtjei is idõt állóbbak, mint
az agyéi.

Az öregedéssel kapcsolatos
orvosi, pszichológiai és szoci-
ális teendõk helyes összehan-
golása a társadalom feladata.
Nálunk még mindig az
ageisztikus szemlélet az
uralkodó. Ez formálisan és in-
formálisan egyaránt korlátoz-
za vagy kizárja az idõseket a

szakmai és az aktív szociális
életbõl. Ez a szemlélet valójá-
ban nincs tekintettel az egyedi
képességekre és készségekre.

Az igazi demokráciában
már rég megtörtént a paradig-
maváltás. Ott az aktivista
szemlélet érvényesül. Ez elõse-
gíti az idõs emberek tapaszta-
latának, alkotói képességének
és munkaképességének az ér-
vényesítését. Fõleg a mûvé-
szetek területén igazolódik be
nap mint nap, hogy a koros
emberek is alkalmasak mara-
dandó értékek létrehozására.
Az alkalmassághoz igazított
munkahelyek, a részmunka-
idõs alkalmazások és a tole-
ráns, méltóságtisztelõ kultúr-
környezetben a 70–75 évesek
is lehetnek a hazai összter-
mékhez hozzájáruló és nem
csak a tartalékokat felélõ tagjai
a modern társadalmaknak.

Sajnos a fogyasztói kapita-
lizmus az idõs emberre csak
mint fogyasztóra figyel. Pedig
más szempontokat is lehetne
elõtérbe helyezni, ha a köz-
élet felelõsei õszintén és hoz-
záértéssel vállalnák fel az idõ-
sek ügyét. Erre irányelv lehet-
ne az Egészségügyi Világszer-
vezet jelszava, amely a közös-
ség figyelmébe ajánlja, hogy:
„A jó egészségi állapot éveket
ad az életnek”.

Dr. Földes Béla fõorvos

A nagyváradi székhelyû Ruhama
Alapítvány egy évtizeddel ezelõtt ter-
jesztette ki szolgáltatási körét az idõs-
gondozással. Mostanra havonta általá-
ban 65–70 rászoruló koros ember min-
dennapi ellátásában segítenek a mun-
ka- és családügyi, szociális védelmi mi-
nisztérium anyagi támogatásával. En-

nek köszönhetõen a havi 400 lejnél ke-
vesebb jövedelembõl élõ idõsek ingye-
nes házi gondozását látják el. Mosnak,
mosdatnak, takarítanak, bevásárolnak,
ha kell, fõznek, szállítják a mozgáskép-
teleneket. Monica Suciu, az alapítvány
ügyvezetõ igazgatója a kínált szolgálta-
tások bõvítését tervezi például közössé-

gi rendezvények szervezésével annak
szellemében, hogy az Európai Unióban
2012 az aktív öregedés és a nemzedé-
kek közötti szolidaritás éve. Az idõs-
gondozással kapcsolatban érdeklõdhet-
nek a 0259/456-180 telefonszámon
vagy a fundatia@ruhama.ro villanypos-
tacímen.

Tíz éve az idõsgondozás szolgálatában
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Színes szalacsi falunapok
A múlt hétvégén
tizenhatodik alkalommal
megrendezett szalacsi
falunapok az elmúlt
évekhez hasonlóan
színes és változatos
programokkal várták
a szórakozni vágyókat.
A háromnapos
rendezvény a katolikus
templombúcsúhoz
kapcsolódott.

A tingli-tangli, a kínai
tucatketyeréket kínáló áru-
sok mellett értéket is felvo-
nultattak. Nem hiányoztak a
vásárfiának valók közül a
cserépedények, fatányérok;
vattacukrot haraphattak a
maszatos orrú gyerekek, tük-
rös mézeskalácsszív csalo-
gatta az arra járókat. Népi

tárgyakat bemutató kiállítást
is szerveztek, könyvbemuta-
tóra kerítettek sort. A vasár-
napi templomi együttlétnek
az idõjárás is kedvezett, az
istenháza zsúfolásig megtelt,
sokan a szabadban, lócákon
ülve követték nyomon a
benti történéseket. Duma
Ferenc kanonok-esperes
többéves szalacsi szolgálat
után megválik a gyülekezet-
tõl, szeptember elsejétõl a
székelyhídi hívek pásztorlá-
sára nyert megbízatást.

Horváth Béla nemrég
megválasztott polgármester-
rel szemben fiatal korát hoz-
ták fel érvként az aggályos-
kodók. Az elöljáró e közös-
ségi eseménysor kapcsán is
bizonyítani látszik rátermett-
ségét, hiszen az idõsebb

nemzedék szájíze szerint is
tudott „gondolkodni”, meg-
felelni az elvárásoknak.

Vasárnap délelõttre az el-
származott szalacsiak talál-

kozóját hívták össze a helyi
mûvelõdési házba. A faluban
egykoron felnõtté csepere-
dettek, a még meglévõ gyö-
kerek õrzõi örömmel kö-
szöntötték egymást, a terí-
tett asztaloknál évtizedek el-
orozta emlékeket elevenítet-
tek fel. Horváth Béla kö-
szöntötte a vendégeket,
majd Nagy Béla Élesden le-
telepedett egykori szalacsi-
ként a faluhoz kötõdõ két
egyházi személyiségrõl, Per-
pék János római katolikus
kanonokról és Balaskó Nán-
dor református lelkipásztor-
ról értekezett.

D. Mészáros Elek

A megyei versenyek gyõz-
teseibõl összeválogatott csa-
pattal indult a hónap elején a
megyei Criºana Katasztrófa-
védelmi Felügyelõség a régi-
ós tûzoltóversenyen. Temes,
Arad, Hunyad és Fehér me-
gye válogatottja volt az ellen-
fél a Lugoson (Temes megye)
megtartott vetélkedõn. Mind

a négy számban (létramá-
szás, 100 méteres akadály-
pálya, oltás, 4×100 méteres
váltó) a bihari egység bizo-
nyult a leggyorsabbnak, érte-
lemszerûen az összetett ver-
senyt is megnyerte, így kép-
viselheti ezt a térséget az au-
gusztus végi országos vetél-
kedõn Cãlãraºi-ban.

Régiógyõztesek a bihari tûzoltók
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Véget ért Londonban
a XXX. Nyári Olimpia,
amelynek négy
nagyváradi gyökerû
sportoló, két edzõ
és egy játékvezetõ is
részese volt.
A velük kapcsolatos
eseményeket idézzük
fel.

A cselgáncsozó Dan Fâºie
egyéniben képviselte a Pece-
parti Párizst, ám nem tudott
számottevõ eredményt fel-
mutatni, már a második for-
dulóban kiesett a 66 kg-os
súlycsoport küzdelmében.
Edzõje, Emil Morar minden
bizonnyal többet várt tanít-
ványától, aki tavaly világku-
paversenyt is nyert.

A vízilabda-válogatottban
a Nagyváradi VSK hat tagjá-
nak – közülük hárman, Ká-
dár Kálmán, Nicolae Diaco-
nu és Ramiro Georgescu
számítanak tõsgyökeres vá-
radinak –, valamint Ciprian

Câmpianu másodedzõnek,
Kovács István szövetségi ka-
pitány segítõjének szoríthat-
tunk. A pólócsapat nem ke-
rült be ugyan a legjobb nyolc
közé, ám ennek ellenére
tisztességgel helyt állt a küz-
delemben. Emlékezetes ma-
rad a címvédõ magyar válo-
gatott elleni mérkõzés, ame-
lyet két góllal veszített el Ko-

vács István edzõ gárdája, ám
15 gólt dobni a legutóbbi há-
rom olimpián aranyérmes
„Kemény-legényeknek” ön-
magáért beszél.

Az olimpiai csapatban he-
lyet kapott az ugyancsak
váradi vízilabdabíró, Adrian
Alexandrescu, aki minden
bizonnyal élete sportesemé-
nyeként tekint majd vissza a
londoni játékokra. A cso-
portkörben négy mérkõzé-
sen fújta a sípot, köztük a vi-
lágbajnok olaszok és az Eb-
gyõztes horvátok közti raga-
dón, majd az egyenes kiesé-

ses rendszerben a spanyol–
montengrói negyeddöntõt
és az olasz–szerb elõdöntõt
dirigálta. A nõi csapatok
megmérettetésén is kapott
munkát a sípmester, elõbb
az Egyesült Államok–Olasz-
ország negyeddöntõt, majd
pedig a bronzcsatát dirigálta,
amelyen a magyar váloga-
tott kikapott az ausztrálok-
tól.

Illusztrációinkkal a váradi
sportemberek londoni sze-
replését mutatjuk be önök-
nek.

Hajdu Attila

Váradi emlékek a XXX. Nyári
Olimpiáról

Felejthetetlen élmény, bevonulás az olimpia stadionba (balról a negye-
dik Kádár Kálmán) a megnyitó ünnepségre

Váradiak egymás között a megnyitón: Dan Fâºie (balról a második),
Ramiro Georgescu, Kádár Kálmán és Emil Morar cselgáncsedzõ

Közös képen az elsõ londoni román olimpiai bajnokkal, Alin Moldoveanuval

Adrian Alexandrescu az olimpiai
fáklyával
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Alexander von Humboldt (1769–
1859) német természettudós, utazó
egyik gondolatát idézzük a rejtvény-
ben a vízsz. 1. és 42., valamint a
függ. 16. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Beszél. 14. Vele
megy. 15. Tekintélyes mohamedán
vallástudós. 16. A Micimackó írója.
18. Ûrtartalom mértékegysége. 20.
Olaszország, Németország és Belgium
autójele. 21. Olaszország NOB-jele.
22. Metélt. 24. Érzékszerv. 26. Nó-
gatás. 27. Talpon van. 28. Elõ-India
bennszülött lakosa. 29. Görögország
gépkocsijele. 30. Romániai magyar
közíró (Péter). 32. Corneille francia író
mûve. 33. A tantál és a bór vegyjele.
34. Ebonitdarab! 36. … kapitánynak
is nevezték Fráter Lorándot. 38. Frank
… – amerikai költõ (1926–1966). 40.
Halk zörej. 44. Amerikai énekes fivé-
rek, a Bee Gees együttes alapítói. 45.

Fedett, üveges hintó. 47. Jean … –
francia filmszínész (1904–1976). 49.
Állatkert. 50. Albán hírügynökség.
51. Szófaj. 53. A függ. 3. személyne-
ve (ék. csere). 55. Lazítani kezd! 56.
… Jürgens – osztrák énekes, zeneszer-
zõ, zongorista. 58. Leánynév. 59. Ki-
ejtett mássalhangzó. 60. Czuczor Ger-
gely írói álneve. 61. Francia író
(Robert, 1908–2002). 63. Tánclépés
(francia). 64. A Maros „testvére”. 66.
A Margaréta névbõl önállósult nõi név.
68. Indián törzs. 70. Igyekszik. 72.
Zamat és illat. 74. Ária betûi.

FÜGGÕLEGES: 1. Ókori római
pénzegység. 2. Konyhai eszköz. 3.
Francia író (1840–1902). 4. Len be-
tûi. 5. E, e, e. 6. … Holgersson csodá-
latos utazása – Selma Lagerlöf mûve.
7. …-havasok – hegység a Keleti-Kár-
pátokban. 8. … az alkonyatban – Tóth
Árpád költeménye. 9. Középen méret!

10. Kelet-Ázsiában hasznát hosszmér-
ték. 11. Kusturica filmrendezõ sze-
mélyneve. 12. Vízinövény. 17. Ketten
Párizs … – Vaszary Gábor regénye.
19. Francia park virágágya. 23. Ab-
laktalan fülke. 25. Erdõben van! 27.
Földet mûvel. 28. Római 2-es. 29.
Magas nyakú pulóver. 30. … Rica –
független állam Közép-Amerikában.
31. Emelet (francia). 32. Móricz több
novellájának hõse. 33. Szerzeteskö-
zösség Franciaországban. 35. Nõi név
(ék. h.). 37. Középen talál! 39. A hi-
gany vegyjele. 41. Záporozni kezd!
43. Tapintatosan óv. 48. Kossuth-dí-
jas író (Sándor). 48. Kozmetikai már-
ka. 52. Japán táblás játék. 54. Ének-
lõ szócska. 56. Közterület. 57. Trak-
tormárka. 59. Rövid nevetés. 60.
Táplál. 61. Kötõszó. 62. Hócsalán.
63. Folyó széle. 65. Déry Tibor mûve.
67. Kuroszava filmje. 69. Szeszes ital
(argó). 71. Páratlan téka! 73. Magán-
hangzók.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (Benedek
Elek tanácsa) megfejtése: „Az ál-
lam nyelvét meg kell tanulni,
édesanyátok nyelvét nem szabad
elfelejteni.”

Ezt hallotta?…
Reggel az anya ébreszti a gye-

rekét:
– Kelj fel, fiam, iskolába kell

menned!
– De mama, miért kell men-

nem? Utálok oda járni!
– Mondj két okot, miért ne kel-

lene menned?
– Elõször is: az összes gyerek

utál. Másodszor: a tanárok még
jobban utálnak.

– Ezek csak kifogások, indulj
már!

– Mondj két okot, miért kellene
mennem!

– Elõször is: 52 éves vagy. Má-
sodszor: te vagy az igazgató!

A babonáról
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A Gödöllõi Agrártudo-
mányi Egyetem Mezõgaz-
dasági Gépészmérnöki
Karán 1969-ben szerzett
diplomát, és a Budapesti
Mezõgazdasági Gépgyár
üzemmérnöke lett. A hat-
vanas években ifjúsági vá-
logatott kosárlabdázó
volt. 1971-tõl sportújság-
íróként dolgozott, 31 évet
töltött a Magyar Televízió
sportosztályán riporter-

ként, fõmunkatársként,
rovatvezetõként, illetve
fõszerkesztõként.Társ-
szerzõje volt az 1979-ben
megjelent Foglalkozá-
sunk: sportriporter címû
könyvnek. 1993 és 1997
között a kosárlabda-szö-
vetség társelnöke, 1997-
tõl a Magyar Sportújság-
írók Szövetségének alel-
nöke volt. Nem sokkal
halála elõtt televíziós élet-

mûdíjat vehetett át, és
megkapta a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Tisz-
tikeresztjét. Gyógyíthatat-
lan betegségben, 2003.
június 17-én hunyt el.

DVD-ajánló
John Carter

A harcviselt egykori katonát,
John Carter századost (Taylor
Kitsch) érthetetlen okokból a Mars-
ra szállítják, ahol ismeretséget köt
helyi lakosokkal, Tars Tarkasszal
(Willem Dafoe), és az elbûvölõ
Dejah Thoris (Lynn Collins) herceg-
nõvel. Akaratán kívül belekeveredik
a bolygó bennszülöttjei közötti õsi
konfliktusba, és az összeomlás ha-
tármezsgyéjén egyensúlyozó világ-
ban John Carter újra felfedezi ma-
gában az emberséget, amikor rá-
jön, hogy a bolygó és népének sor-
sa egyedül az õ kezében nyugszik.

Idõjárás
Kellemes, strandolás-

ra alkalmas, meleg nyári
hétvége áll elõttünk. Ke-
vés lesz a felhõ az égen,
és felhõsödés csak he-
lyenként várható. Nap-
közben 30–32, éjszaka
16-17 Celsius-fokra lehet számíta-
ni. Jövõ hét elején aztán egyre
többfelé borul be az ég, kedden
már záporokra, zivatarokra is le-
het számítani. A hõmérséklet is
csökken, jövõ szombaton már
csak 23 Celsius-fok lesz napköz-
ben, és 13–15 Celsius-fok éjsza-
ka, és ez a kellemes, késõ nyári
hõmérséklet napokig kitart majd.
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Augusztus 19., 
vasárnap
Huba – ismeretlen ere-
detû régi magyar sze-
mélynév.

Augusztus 20., hétfõ
István – görög, német,
szláv, magyar eredetû, a
régi magyar Istefán válto-
zata. Jelentése: virágko-
szorú. Régen a görögök
koszorúval díszítették a
házaikat fiúgyermek szü-
letésekor, házasságkötés-
kor. Ez volt a híres harco-
soknak, a versenyek
gyõzteseinek és a közélet-
ben kiváló polgároknak a
dísze, jutalma. Athénban
a hivatali méltóság és a
sérthetetlenség jele is volt.

Augusztus 21., kedd
Sámuel – héber erede-

tû, jelentése: isten meg-
hallgatott.
Hajna – Vörösmarty Mi-
hály névalkotása a hajnal
szóból.

Augusztus 22., szerda
Menyhért – a germán
eredetû Meinhard névbõl
származik. Jelentése: erõ,
erõs, merész. A magyar-
ban a napkeleti bölcsek
egyikét, Melchiort helyet-
tesítették a Menyhért név-
vel.
Mirjam – a Mária erede-
ti héber formája, amely-
nek jelentése megfejtet-
len, valamennyi magya-
rázata vitatott.

Augusztus 23., 
csütörtök
Bence – a latin Vincen-
tius név régi magyar Ben-

c e n c
alakjá-
nak rö-
vidülése,
amelynek
jelentése: gyõztes.

Augusztus 24., péntek
Bertalan – arámeus, gö-
rög, latin eredetû bibliai
név, jelentése: Ptolema-
iosz fia.

Augusztus 25., 
szombat
Lajos – germán, francia
eredetû, a régi germán
Chlodovech névnek a
francia Louis formájából
származik. Jelentése: hír-
név, háború, hangos.
Patrícia – latin eredetû,
a Patrícius férfinév nõi
párja, jelentése: római-
nak született nemes.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1944. augusztus 19-én Nagyváradon
megszületett Knézy Jenõ sportújságíró
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Hozzávalók: 2 kígyóuborka, 20
dkg natúr joghurt, 1 dl olívaolaj, 2 ge-
rezd fokhagyma, 1 csokor kapor, friss
mentalevelek, 1 evõkanál fehér bor-
ecet, só, bors.

Elkészítés: Az uborkákat meghá-
mozzuk, kis lyukú sajtreszelõn lereszel-
jük, enyhén sózzuk, meglocsoljuk kevés
ecettel. 20 percre félretesszük állni,
majd nagyon alaposan kifacsarjuk,
hozzáöntjük az olívaolajat, elkeverjük,
majd hozzáadjuk a joghurtot. Apróra
vágott kaporral, mentával, fokhagymá-
val és sóval ízesítjük. Legalább 1 órára
a hûtõbe tesszük, hogy megérjen. Szal-
makrumplihoz, sült húsokhoz kiváló
mártás.

A mirtuszfélék
családjának
legkiterjedtebb
nemzetsége. Több
mint hétszáz fajt
számlál.

Hamvaskék vagy ham-
vaszöld levelei szétmor-
zsolva jellegzetes illatot
árasztanak. Illóolaja a
cineolnak köszönhetõen
antiszeptikus, nyákoldó
és hûsítõ hatású, kiváló
köptetõ, görcsoldó. Lég-
úti megbetegedések ke-
zelésében inhalálásra, a
fogászatban szájöblítésre
használják. Az eukalip-
tuszolaj baktériumölõ ha-
tása vetekszik a karbolsa-
véval. A levelek kivonatá-
val sebeket, keléseket ke-

zelnek, emellett közis-
mert fájdalomcsillapító és
gyulladáscsökkentõ.

Eukaliptuszt a lakás-
ban is tarthatunk, ott

nem nõ faóriássá, de a
legyeket és a szúnyogo-
kat elkergeti.

Jövõ héten az ezerjó-
füvet mutatjuk be.

KOS: Jövõje érdekében kénytelen
lesz engedelmeskedni a felettesének

még akkor is, ha nem ért vele egyet, mert kü-
lönben elõfordulhat, hogy hirtelen állás nél-
kül marad.

BIKA: Pókerarcra van szükség, mert
nem mutathatja ki, mennyire utál va-

lakit. Olyan dolgokat engedhet meg magá-
nak, amelyek miatt az öröm járja át minden
porcikáját.

IKREK: Semmi panasz, ha az anya-
giakról van szó. De csak akkor, ha a

tisztesség útján halad, máskülönben amit
megszerzett, el is veszítheti.

RÁK: Van elegendõ pénze ahhoz,
hogy ingatlannal kapcsolatos dolgait

rendezze, sõt a családtagjait is segítse. Csa-
ládját érintõ tervei megvalósításához nagy-
szerû ez a hét.

OROSZLÁN: Legyen óvatos ezen a hé-
ten, mert annyi amatõr van az utakon,

hogy kiboríthatják, és már csak az hiányzik,
hogy ön is az ambulancián kössön ki.

SZÛZ: Nemcsak ön hisz magában,
hanem mások is, és sokan örülnek a

sikereinek vagy éppen a gyógyulásának. El-
lensége is a barátja lesz, mert ezt kívánja a sa-
ját érdeke.

MÉRLEG: Ezen a héten hatalmas
erõvel rendelkezik; ha korábban pad-

lóra küldték, akkor most képes felállni, és
amit elkövettek ön ellen, azt most fifikásan
bosszulja meg.

SKORPIÓ: Nem kér, hanem paran-
csol, ami nagy hiba, mert ezzel elveszít-

het olyan embereket, akik igazán szerették. A
munkában elhamarkodott döntést hozhat.

NYILAS: Munkahelyén újabb bizony-
talanság, már nem olyan tiszta a jövõ-

képe, mint korábban. Hiába van valaki, aki
pótolhatatlannak tartja, nem tehet önért
semmit.

BAK: Van minek örülnie, hiszen a csa-
ládba olyan valaki érkezett, akit már

nagyon várt. Nem kizárt, hogy olyan pénz is üti
a markát, amiért nem kellett megküzdenie.

VÍZÖNTÕ: Élvezheti a mûvészeteket,
vagy olyan dolgokban vehet részt,

amelyek igazi bátorságot, sõt vakmerõséget
igényelnek, de úgy érzi, muszáj ezeket átélnie.

HALAK: Anyagi ügyei nem állnak
rosszul, valaki ösztönzésére olyan do-

logba kezd, ami pénzt hoz a konyhára, nem is
akármennyit, így aztán lesz mibõl fizetnie a
hiteleket.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (37.)
Az eukaliptusz (Eucalyptus)

Ínyenceknek 

Tzatziki (joghurtos
uborkasaláta)
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