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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Virágkocsik
vendégségben –
Nyolcadjára is „ablak nyílt
Európára” Nagyváradon 
augusztus 21-én 4.
Együttmunkálkodás,
közös szórakozás –
Tizenhatodjára tartottak
községi napokat
Bihardiószegen
példaértékû 
összefogással 5.
Ünnepeltek Pósalakán –
A 210 éves református
templom felújítása
alkalmából hálaadó
istentiszteletre gyûltek
össze a szórvány-
faluban 9.

Második alkalommal vetél-
kedtek Tótiban az ország leg-
erõsebb és legszebb igáslo-
vai. Mint tavaly, az idén is a
községi napokra idõzítették a
rendezvényt. Szombat dél-
elõtt 11 órára hirdették meg
a versenyt, az érdeklõdõk és
a lótulajdonosok meg is je-
lentek, de maga a megmé-
rettetés kezdete több mint
két órát késett. Állítólag az
volt a gond, hogy nem érke-
zett meg a hangosító beren-
dezés. A versenyre jelentke-
zõk kitartottak, de az érdek-
lõdõk közül igen sokan meg-
unták a várakozást a 35 Cel-
sius-fokos melegben, és el-
mentek. Valamikor 13 óra
után végül elkezdték volna,

de akkor meg kiderült, hogy
nincs mérõszalagjuk… Tele-
fonálgattak, végül szereztek
egy 3 m-es szalagot, azzal
mérték ki minden alkalom-
mal a megteendõ 20 méte-
res távot.

Maga a rönkhúzó verseny
háromfordulós volt, az elsõ-

ben 1,5 tonnát, a második-
ban 1,75 tonnát, a harma-
dikban pedig 2 tonnát pakol-
tak a faszánra, amit a lovak-
nak 20 méterre kellett elhúz-
niuk a füves terepen. Tapasz-
talt zsûri bírálta el az eredmé-
nyeket, és tavalyhoz képest
nagy haladás, hogy most

nem volt szabad ostorozni az
állatokat. Csak csattogtatni
lehetett, amit többé-kevésbé
be is tartottak a hajtók. A kö-
zönség egy része visszaszi-
várgott, és talán élvezték is a
versenyt, amit a lovakról már
nemigen mondhatunk el, mi-
vel éppen a legforróbb idõ-
ben kellett extrát teljesíteni-
ük. A benevezési díj a rönk-
húzó versenyre 100 lej, a
szépségversenyre 5 lej volt.
A befolyt összeget az elsõ há-
rom között osztották el. A
rönkhúzás hajtói kupát is
kaptak, a szépségverseny
gyõztesei pedig érmeket. A
szervezõk babgulyással ven-
dégelték meg a benevezõket.

szefi

Templombúcsú 
Margittán

Derék lovak, felkészületlen szervezõk

12.
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Poros, érmelléki vasárnap délután.
Széles, ásító utcákon csatangol a per-
zselõ kánikula. A legtöbben lefüggö-
nyözött lakásaikban igyekeznek átvé-
szelni a forróságot. Látszatra minden
békés Érmihályfalva központjában,
még a kóbor kutyák is eloldalogtak
az aszfaltgõzölgés elõl. Bár leterhelt
az emberi szervezet, de az agy azért
dolgozik, holnap ismét egy új hét ve-
szi kezdetét. Kenyér és egyéb effajta
„nyalánkság” kell az asztalra, szám-
lákat is fizetni kell.

Ezek a gondolatok ketyegnek
bennem, hát meg is állok az egyik
bankautomatánál, lehívandó a
számlámon még meglévõ maradé-
kot. A begõzölt technika elnyeli vir-
tuális vagyonom egyetlen tárgyi bi-
zonyítékát, majd piros betûs õszin-
teség tör rá (ki gondolná egy gép-

rõl), beismeri, hogy „hardverhiba”
lépett fel. Hiába a billentyûcsapko-
dás, a banki „partner” hajthatatlan.
Kétségbeesésemben a bejárat mel-
letti csengõre akaszkodom, mire fel-
pörgött temperamentumon kont-
rasztjaként csapzott hajú, álom-kó-
más biztonsági slattyog elõ, hogy
közölje: hétfõ reggelig ne zavarjam,
õ sem zavar senkit, így van ez rend-
jén, másnap majd a kártya is elõke-
rül. Nem érdemes pánikolni, ilyen
nagy melegben amúgy is veszélyes a
magas vérnyomás.

Hétfõn reggel már mosolyogva fo-
gad az ügyintézõ, nevemen nevez.
Hát ezzel az egyoldalú ismeretséggel
majdnem lefegyverez, csak nem va-
gyok eldobandó firkász. Mielõtt ön-
elégültségem tengerén való ringatózá-
somba végleg belefeledkeznék, belém

nyilall a gondolat: hátha csak a biz-
tonsági kamera alapján azonosított?

Visszakapom a kártyát, a pénzem
sem nyúlták le. De mi történt volna,
ha mindez az ország másik végén tör-
ténik velem, egy hosszú hétvégén
pénz nélkül, éhesen, szállás híján mi-
hez kezdtem volna? A választ széttárt
karokkal és némi fejcsóválással adják
a tudtomra.

Végkövetkeztetés: úgy látszik a
pénzautomatának van lelkiismerete,
beismerte, hogy õ a hibás. Eközben a
bankár számít, számol, ridegen kal-
kulál, akár egy gép.

U.i. Azért mégis köszönet a Tran-
silvania Bank érmihályfalvi fiókjá-
nak, hisz e kis malõr idejére elmúlt a
hõérzetem, megfeledkeztem a kínzó
kánikuláról. Teljesen lefagytam.

D. Mészáros Elek

Szeptember végére ígérik az új hidat
Egy hónapja van a

Construcþii Bihor és a Vá-
rosi Utak cégnek, hogy
elkészüljön a nagyváradi
Szilvásként ismert részen
épülõ új Körös-hídra fel-
vezetõ utakkal és járdák-
kal. Július utolsó hetében
fogtak hozzá a megye-
székhely önkormányzatá-
nak megbízásából: már
megépítették a bal parti
körforgalmat, készül a
163 méter hosszú, 7 mé-
ter széles felhajtó sáv, két-

oldalt 2-2 méter széles
járdával, 200 méternyi
vízelvezetõ csatorna, és
nem fog hiányozni a köz-
világítás sem.

A helyhatóság az olasz
Macio céggel partnerség-
ben fogott a hídépítés-
hez: a magánvállalkozás
magát a hidat készíti el, a
szerkezet július közepén
ért el a jobb partról a bal-
ra, most folyamatban van
a szerkezeti elemek rögzí-
tése, a 16-ból 10 már a
helyén van. Az új híd két-
szer egysávos, 7,8 méter
széles lesz, mindkét olda-
lon másfél-másfél méter
széles járdával.

E-szemétgyûjtés
vidéken

Végéhez közeledik az egész megyé-
re kiterjedõ begyûjtési akció, amelynek
során vidéki városokban és községek-
ben is leadhatják fölösleges, tönkre-
ment háztartási gépeiket és elektroni-
kus berendezéseiket. A Bihar Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség kezde-
ményezésében a nagyváradi Bene
International és a kolozsvári Ecotic cég
mûködik közre. Ezek dolgozzák fel az
elektronikus hulladékot, kinyerik a
még újrahasznosítható részeket, és biz-
tonságosan tárolják a környezetkárosí-
tó anyagokat. Augusztus 31-én, pén-
teken Belényesben, szeptember 1-
jén és 2-án Vaskohszikláson, 3-án
Magyarcsékén, 4-én Bihardobros-
don, 5-én Vasaskõfalván, 6-án
Bontesden, 7-én Köröskisjenõ-
ben, 9-én Pusztahollódon, végeze-
tül 10-én pedig Várasfenesen állítják
fel a gyûjtõpontokat.

Gépek õszintesége, 
avagy affér egy pénzautomatával
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Legyen több tornaóra!
Az élsport után a romániai

tömegsport felélesztésére vo-
natkozó javaslatait osztotta
meg a sajtóval Cseke Attila
RMDSZ-es szenátor. A Bihar
megyei törvényhozó aggasz-
tónak tartja, hogy keveset
mozognak az emberek, s leg-
alább a következõ generációt
szeretné az egészségesebb
életmód, a testedzés felé te-
relni. Ehhez elsõként módo-
sítást javasol abban a 2009-
es tanügyminiszteri rendelet-
ben, amely heti 1 órában ha-
tározza meg a középiskolai
testnevelés tantárgyat a tan-
rendben (még a katonaisko-
lában is csupán 2 tornaóra
van egy héten).

Szemléletváltást tart szük-
ségesnek a szenátor a szü-
lõknél is. Cseke Attila szám-
adatokkal támasztotta alá,
hogy jogos az aggodalma. A
2011/12-es tanévben a Bi-
harban iskolába járó 72 611
diákból 1835 még a heti egy
tornaóra alól is fel volt ment-

ve, ez 2,52 százalék. A fel-
sõbb osztályokban és váro-
son hangsúlyozott a test-
mozgás „hivatalos” elkerülé-
se: míg az elemisták közül

253-nak volt felmentése, a
gimnazista korcsoportban
ennek kétszerese, a IX–XII.
osztályosok között pedig
már 1062-nek. A legrosz-

szabb az arány a felsõs lá-
nyok körében: 7,31 százalé-
kuk felmentett volt az elõzõ
tanévben. A törvényhozó
szerint a felmentést adóknak
is szigorúbban kellene venni-
ük az egészségre jótékony
testmozgás fenntartását.

Ha már iskolás korban el-
szoknak a gyerekek a rend-
szeres mozgástól, késõbb
még kevésbé hajlanak majd
rá, ez betegségek kialakulá-
sához vezet, és nem marad
olyan tömegbázis, ahonnan
az élsportolók kikerülhetnek
majd – érvelt a szenátor. Kí-
vánatosnak tartja továbbá
azt is, hogy vidéken is te-
remtse meg a kormány a
kulturáls sportolási lehetõsé-
geket. A sportpályák, sport-
termek építése folytatódjék.
Ottományt hozta fel példá-
nak: a település kézilabdásai
hagyományosan eredmé-
nyesek, és rászolgálnának
egy korszerû edzõpályára.

M. Zs.

Törvényhozójelöltek jelentkezését
várja a megyei RMDSZ

A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség Bihar megyei szervezete
szeptember 10-éig fogadja a képvise-
lõ- és szenátorjelöltek jelölési pályáza-
tát. A nagyváradi, Sas palotabeli titkár-
ságon munkanapokon 9–16 óra kö-
zött tehetik le az érdekeltek az iratcso-
móikat, amelyben többek között szere-
pelnie kell valamelyik helyi szervezet, a
megyében mûködõ platform vagy tár-
sult szervezet ajánlásának, egyéni jelölt
esetében pedig legkevesebb 200
RMDSZ-tag támogató aláírásának. Le
kell adni a választási programot és azo-
kat a nyilatkozatokat, amelybõl kitû-
nik, hogy a jelölt vállalja az RMDSZ

programját, hogy az elõválasztás ered-
ményétõl függetlenül nem indul más
párt színeiben vagy függetlenként az
õsszel esedékes parlamenti választá-
son, és megválasztása esetén eleget
tesz az SZKT és a megyei szervezet ál-
tal meghatározott pénzügyi kötelezett-
ségeinek. A kitöltendõ formanyomtat-
ványok letölthetõk a Szövetség hon-
lapjáról (www.rmdsz.ro), vagy az
RMDSZ Bihar megyei szervezetének
titkárságán igényelhetõk, ahol további
felvilágosítással is szolgálnak a követel-
ményekrõl. A Bihar megyei szenátor-
és képviselõjelölteket az október 5-ei
jelölõ küldöttgyûlésen választják ki.

Segítség
az állás-
keresõknek

Az RMDSZ nagyszalontai szer-
vezete már több mint öt éve segít a
helyi vállalkozók és munkavállalók
egymásra találásában. A Magyar
Házban lévõ irodában nyilvántar-
tást vezetnek a munkát keresõkrõl,
feljegyzik az álláslehetõségeket, és
igyekeznek a feleket összehozni.
Aki szeretne bekerülni a szervezet
adatbázisába, jelentkezzen az
RMDSZ irodájában egy szakmai
önéletrajzzal, továbbá azokat is
várják, akik a régebben leadott ön-
életrajzukat frissíteni szeretnék.
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Virágkocsik vendégségben
Az idén sem maradt el az

augusztus 21-ei Nyitott ab-
lak Európára elnevezésû
rendezvény, amelynek fõ
attrakciója az elõzõ napi
debreceni virágkarnevál né-
hány virágkocsijának felvo-
nulása Nagyvárad utcáin.
Igaz, a korábbiaknál keske-
nyebbre tárult az idén az ab-
lak: nem állítottak ki közös
kocsit a rendezõk – a Bihar
és Hajdú-Bihar megyei, illet-
ve a váradi és a debreceni
önkormányzat –, sem Bihar
megyei települések.

A nyolcéves múltra vissza-
tekintõ váradi parádé a ha-
gyományoknak megfelelõen
a Rogériuszról indult, az úgy-
nevezett cikkcakk-tömbhá-
zak elõtt Kiss Sándor megyei
tanácsi alelnök és Ilie Bolo-
jan bocsátotta útjára a szent-
jobbi huszárok által felveze-
tett menetet. A lovasokat a

Pusztai Farkasok hagyo-
mányõrzõ íjászainak csapata
követte. Az elsõ virágkocsi
Debrecenben is az élen ha-
ladt: a Szent Koronát, a jo-
gart és az országalmát hor-
dozta. A kocsik között me-
nettáncosok és hip-hop-
táncosok csoportjai – a ke-
menceforróságú aszfaltra tû-
zõ nappal mit sem törõdve –
mutatták be kunsztjaikat. A

Dacia sugárútról a Körös
áruház elé fordult a menet,
az út mentén rájuk váró több
száz érdeklõdõ megcsodál-
hatta a 150 éves debreceni
zeneoktatásra emlékeztetõ
virágkompozíciót, a 100
éves Debreceni Egyetem öt
vidám mókust ültetett kocsi-
jára, a szeptemberi debrece-
ni repüléstörténeti kiállítást
pedig a Disney-produkció
rajzfilmjének, a Balu kapi-

tánynak a figurái reklámoz-
ták.

A virágkocsik a Barátok
temploma elõtt parkoltak le,
itt mindenki közelrõl meg-
vizsgálhatta, megtapogathat-
ta, miként állították össze
hetek munkájával a sok ezer
virágból a szemet gyönyör-
ködtetõ alkotásokat. A tánc-
csoportok a korzó torkolatá-
ban felállított színpadot vet-
ték birtokba, koncertek is
voltak itt, és a lacikonyhá-
kon sült a hurka, a hekk meg
a kürtõs kalács.

A feldíszített platójú vil-
lanymotoros autók már 20-
án éjszaka átjöttek a határon
– tudtuk meg a sofõröktõl.
Elárulták azt is, hogy a jár-
mûveket az országúton te-
herautók vontatják, az út
Debrecenig legalább három
órába telik.

Máté Zsófia
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Még a hivatalos ünnep-
startolás elõtt munkához lát-
tak százéves fák árnyékában
az ízek versengõ mesterei,
nagy kondérokban rotyogott
az étel. A kóstoló zsûri sze-
rint a legfinomabb babgu-
lyást a helyi RMDSZ csapata
készítette el, második helyre
a Fortuna fõzõit, a harmadik-
ra pedig az Adeplast fakana-
lasait érdemesítették. A Bu-
borék csapat különdíjas lett.
A sertés kategóriában csupa
megosztott helyezés szüle-
tett: a Bakator és az Úttörõk
szakácsai az elsõ helyen, a
Lefõzhetetlenek és a Prindia
a másodikon osztozkodtak, a
Kormosoknak és a Kikelet-
nek a harmadik hellyel kellett
beérnie. A különdíjat az
Adeplast és a Buborék kap-
ta.

Kora délután az árusok zö-
me még sátraik mélyén hû-
sölt, egynéhány bámészkodót
leszámítva alig csellengtek a
falunap helyszínén. Majd hir-
telen mozgalmasabbá vált az
élet, lódobogásra váltott a

délutáni apátia, kackiás hu-
szárok sorjáztak pihenõre.
Bár nem szerepeltek a prog-
ramban, de azért értéket hor-
dozó részévé váltak az ün-
nepségnek. Magyarország-
ról, Székelyföldrõl, a közeli
Szentjobbról és Bihardiószeg-
rõl verbuválódtak össze egy
kis lómozgatóra a hagyo-
mányõrzõk. Hosszú út volt
már mögöttük, Diószegrõl in-
dulva megjárták Szentimrét,
ahol megkoszorúzták Imre
herceg szobrát. Miután hûtött
sörrel leöblítették az út porát,
ismét nyeregbe pattantak, és
a polgármesteri hivatal elõtti
Széchenyi-emléktáblánál rót-
ták le tiszteletüket.

Megnyitó beszédében a
polgármester kiemelte, hogy
minden politikai párt kivette
részét a falunapok szervezé-
sébõl, ami üzenet lehet Bu-
karest felé, hogy miként kell
a közösségért békességben
együttmunkálkodni. Ioan
Mang megyei tanácsi alel-
nök a diószegiek szorgalmát,
az ottani jó borokat és étke-

ket dicsérte, valamint a szo-
ciáldemokraták és az
RMDSZ jó együttmûködését
méltatta. Szabó Ödön, az
RMDSZ megyei ügyvezetõ
elnöke huszárruhában lépett
a pódiumra, és a tradíció kö-
zösségerõsítõ voltáról be-
szélt. Szabó Antal, a szlová-
kiai Diószeg testvértelepülés
polgármestere elmondta,
hogy az itteniekhez hasonló-
an õk is a kisebbségi lét
gondjaival küszködnek, egy-

úttal a kiharcolt jogok bizto-
sítására szólított fel.

A beszédek után követõen
Mados Attila aranylakodal-
masokat köszöntött, szám
szerint hét házaspárt. Lazar
Cornel ortodox pap és Jakó
Sándor Zsigmond reformá-
tus lelkipásztor is méltatta az
idõs házastársakat.

Még magasan járt a nap,
amikor a színpadi esemé-
nyek elkezdõdtek, elõbb
helybéli fellépõk, majd szi-
porkázó néptáncgála terem-
tette a hangulatot, késõbb
pedig az esti sztárvendég biz-
tatására csápolhatott a kö-
zönség. Aki nehezen viselte
a hõséget, az a mûvelõdési
házban talált felüdülést, a
Petrucz József szervezte kiál-
lításon helyi alkotók festmé-
nyei, grafikái voltak láthatók.

D. Mészáros Elek

Helyi és megyei elöljárók, a testvértelepülés küldötte üdvözölte az
együtt ünneplõket 

Bihardiószegen a Zichy-kastélykert adott otthont
az elmúlt hétvégén a tizenhatodjára megrendezett
községi napoknak. A korábbiakhoz képest
a legnagyobb változást a polgármester személye
jelentette, hisz a politikai élettõl visszavonult
Bacsó László helyett immár Mados Attila nyitotta
meg a változatos programot kínáló ünnepet.

Portyázó huszárok is megpihentek Diószegen

Aranylakodalmasokat köszöntött a polgármester A Zichy-kastély kertjében sok jó ember összegyûlt

Együttmunkálkodás, közös
szórakozás
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Nõsülés után Margittára
költözött, ahol a városi kór-
ház beszerzési osztályán dol-
gozott tovább. Fiatalként, te-
le ambícióval ebben a mun-
kában nem látott perspektí-
vát, ezért feleségével együtt
elhatározta, hogy a magán-
szférában próbál szerencsét.
Egy barátjával együtt vállal-
kozásba kezdett, céget alapí-
tottak, és lángossütésbe fog-
tak. Jó dolognak tartotta,
hogy a maga ura lehet, csak
önmagának és üzlettársának
tartozik számadással, ezért
még közelebbi üzlettársat vá-
lasztott, amikor feleségével
együtt családi vállalkozást in-
dított. Cukrászatot nyitottak,
melynek termékét a város
üzleteibe szállították. Késõbb
üzlethelyiségeket béreltek,
és azokban árulták saját ter-
mékeiket, valamint élelmi-

szereket és mindennapi
használati cikkeket kínáltak
eladásra. Ezenkívül egy
szoláriumszalont is mûköd-
tet. A napokban testvérével
közösen újabb céget alapí-
tott, melynek profilja nem-
zetközi fuvarozás.

– Hogyan lesz valakibõl
vállalkozó? Milyen adottsá-
gok kellenek hozzá?

– Nem tudom, másoknál
hogy van, engem a kényszer
vitt rá. Nem nagyon láttam
más lehetõséget, ezért vág-
tam bele. Alaptõke és segít-
ség nélkül, bankkölcsönbõl
indítottuk be a céget, kizáró-
lag a saját erõnkre támasz-
kodva. Nagy feladat volt,
rengeteg munkával járt, és
jár mind a mai napig az
egész családnak. Amikor
ideje engedi, a fiam is bese-
gít. A munka nem nyolc órá-

ra korlátozódott, hanem
gyakorlatilag reggeltõl estig
van tenni- és intéznivaló. Fi-
zetésünk éppen a legszüksé-
gesebbekre elegendõ, hiszen
a hasznot a cégfejlesztésre
fordítottuk, és ezt tesszük
ma is, mivel egy vállalkozás-
nak állandóan fejlõdnie kell,
ha talpon akar maradni.
Szerintem egy vállalkozónak
elsõsorban bátorságra van
szüksége ahhoz, hogy bele-
vágjon, ezenkívül szervezõ-
képességre, bizonyos keres-
kedelmi alapfogalmak isme-
retére és jól megválasztott,
becsületes munkatársakra.

Nem szabad elfelejteni azt
sem, hogy mi vagyunk a ve-
võkért, és nem fordítva!

– Meg lehet manapság
tisztességesen élni vállalko-
zóként?

– Én a kisvállalkozók közé
tartozom. Meg lehet úgy él-
ni, ha, mint már mondtam,
az egész család odarakja a
vállát. Eleinte csak mi láttuk
el a munkát, különben vesz-
teségesek lettünk volna. Ké-
sõbb, amikor erõsödött a
cég, 13 munkahelyeket is
tudtunk teremteni. Magasak
a bérleti díjak, nagyok a
számlák és egyéb kiadások.
A nyolc óra munka csak az
alkalmazottainkra érvényes,
mi mindig annyit dolgozunk,
amennyi szükséges. Minden
fejlesztési és pályázati lehe-
tõséget ki kell használni. Há-
la istennek, nekünk két sike-
res pályázatunk volt, ami so-
kat segített a fellendülésben.
Ajánlom minden vállalkozó-
nak, hogy éljen a pályázati
lehetõségekkel.

– Lesz-e utód a cégveze-
tõi úton?

– Azt nem lehet tudni, mit
hoz a jövõ, hiszen eredetileg
én sem akartam vállalkozó
lenni.

Szõke Ferenc

KONCZ SÁNDOR vállalkozó Székelyhídon született
1965-ben, ott járta ki az iskolát a X. osztályig. Hogy
továbbtanuljon, Margittára íratkozott be, és ott
érettségizett 1984-ben. Az akkor még kötelezõ
sorkatonai szolgálat letöltése után
a kereskedelemben helyezkedett el egy étkezde
vezetõjeként a székelyhídi szövetkezetben. Elõször
csak ideiglenes munkahelynek képzelte el, de késõbb
megszerette a vendéglátást, a kereskedelmet, és úgy
gondolta, ezen a pályán marad. Ma több kis-
és közepes céget vezet Margittán.

Bátorság kell a vállalkozáshoz

A cukrászati laboratóriumban Egyik bérelt üzletük, saját készítményeiket is árulják
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Nagy Evelin, a program
nagyszalontai szervezõje ok-
tóberben kapott egy levelet az
egyik közösségi portálon,
melyben a Learning Enterpri-
ses romániai koordinátora fel-
ajánlotta neki a lehetõséget,
hogy Nagyszalontán is kitárja
kapuit ez a program, melynek
lényege az angol nyelv megis-
mertetése, a kommunikáció
fejlesztése. Az ifjú angoltanár-
nõ természetesen igent mon-
dott a lehetõségre. Ilyen elõz-
mények után került a hajdúvá-
rosba Marie-Claire Partridge,
aki a tábor ideje alatt fáradtsá-
got nem ismerve foglalkozott
a gyerekekkel, akik többek
között a bemutatkozás alapja-
ival, a Halloween ünnep ere-
detével vagy éppen az ameri-
kai zászló történetével ismer-
kedtek meg interaktív, játékos
módon. A programot búcsú-
buli zárta, amelyet egy hatal-
mas meglepetéstorta „koro-
názott meg”. A táborzáró
alatt beszélgettünk az ameri-
kai diáklánnyal.

– Elõször is légy szíves,
mutatkozz be néhány mon-
datban olvasóinknak!

– Tizenkilenc éves va-
gyok, Franciországban nõt-
tem fel, majd öt évet éltem
Oroszországban. Jelenleg az
egyesült államokbeli Brown
Egyetemen tanulok, most fe-
jeztem be az elsõ évet. Or-
vos szeretnék lenni, ezen be-
lül a neurológia vonz a leg-
jobban.

– Miért jelentkeztél ön-
kéntesnek a Learning
Enterprises programba?

– Talán ez az utolsó nya-
ram, amikor olyasmivel tu-
dok foglalkozni, ami egyálta-
lán nem kötõdik az orvosi hi-
vatáshoz. Gyerekekkel dol-
gozni mindig is nagyon sze-
rettem, és rátaláltam erre a
programra, ami tökéletes-
nek tûnt számomra. Alkal-
mat ad az utazásra, új he-
lyek, családok megismerésé-
re, gyermekek tanítására,
egyszerûen mindent felölel,
amit szerettem volna csinálni
nyáron.

– Sikeresnek tekinted a
nagyszalontai programot?

– Természetesen. A gyere-
kek nagyon lelkesek voltak,
tele energiával. Mindennap

jöttek az órára, szerettek vol-
na többet és többet tanulni,
kivették a részüket a felada-
tokból. Annak ellenére, hogy
nem mindig értették, amit
magyaráztam nekik, nagyon
értékeltem, hogy minden ere-
jükkel azon voltak, hogy meg-
könnyítsük egymás számára a
kommunikációt, és hogy min-
den gördülékenyen menjen.
Remélem, õk is ugyanolyan
jól szórakoztak az elmúlt he-
tekben az órákon, mint én,
hiszen a tanulás mellett
ugyanolyan fontosnak tartot-
tam azt is, hogy barátságos
légkört teremtsek számukra.

– A tanításon kívül mire
volt még lehetõséged a
szalontai tartózkodásod
alatt?

– Nagy Evelin családjánál
laktam, ez betekintést enge-
dett számomra az itteni em-
berek életébe. Megtanultam
elkészíteni a legfinomabb gu-
lyáslevest és vinettesalátát,
amit mindenkivel meg fogok
kóstoltatni az Államokban és
Párizsban is. Átruccantunk
Gyulára a fürdõbe, megláto-
gattuk a Csonkatornyot,
ahol megismerkedhettem a
magyar költészet egyik legki-
emelkedõbb alakjával, de a
legnagyszerûbb az volt, hogy
rengeteg csodálatos ember-
rel találkozhattam.

– Mi a legszebb emléked
a hajdúvárosban töltött
idõszakból?

– Húha, ez nehéz kérdés.
Talán ez az utolsó nap a
búcsúbulival. Felemelõ volt
látni, hogy egyszerre volt ott
szinte mindenki, akivel há-
rom hétig foglalkoztam,
hogy mindenki jól érzi ma-
gát, majd jött a meglepetés-
torta, az ajándék fényképal-
bum. De természetesen min-
den nap egy élmény volt a
gyerekekkel.

– Tervezed, hogy vissza-
térsz még Nagyszalontára?

– Nagyon remélem, hogy
lesz rá lehetõségem. Valószí-
nûleg jövõ nyáron az Álla-
mokban kell maradnom, és
keresnem valami, az orvosi
hivatással kapcsolatos tevé-
kenységet. De ki tudja… Ta-
lán két-három éven belül új-
ra jelentkezni fogok erre a
programra, és visszatérek
ide, mert nagyszerû élmény
volt itt lenni.

Balázs Anita

„Minden nap élmény
volt a gyerekekkel”
Július közepétõl mintegy három héten át
biztosított programot több mint 120 gyermek
és fiatal számára Nagyszalontán az az angoltábor,
amelyben egy önkéntes amerikai diáklány,
MARIE-CLAIRE PARTRIDGE oktatta a gyerekeket.

Parti a csillagos ég alatt
Augusztus 31-én, pénteken este 10 órakor szabadtéri kon-

cert kezdõdik a nagyszalontai MIDESZ szervezésében a helyi
strandon, ahol fellép a Wrong Way helybeli rockbanda és
elõször Romániában a reggae zenét játszó, 9 tagú, budapes-
ti Pozitív zenekar. A belépõ 5 lej.

SZALONTAI VIGADÓ Szeptember 2-án, vasárnap
17 órától a nagyszalontai Magyar Házban élõ zenés
táncmulatságra várják a szórakozni vágyó fiatalokat és
idõsebbeket egyaránt, akik szeretik az örökzöld és a mu-
latós slágereket. Zenél a Tonik Sanyi Band, fellép a
nagyszalontai Toldi Néptánccsoport. A legjobb táncos
párt megjutalmazzák a szervezõk! A büfé biztosított, be-
lépõjegy 7 lej.



8 Kultúra Biharország / 2012. augusztus 31.

A Böjte Csaba ferences
szerzetes megálmodta er-
délyországi tündérkert akár
innen is debütálhatna, hogy
a mai magyar valóság példa-
képpé nõhessen egész Euró-
pa számára. Mert e kis ér-
melléki település sokak által
irigyelt szigete lett a szépnek,
a mai harácsoló világunkban
itt még lüktet a közösségi lét,
az egészséges gazdaszellem.
Múltja is tiszteletet követel:
Kazinczy, Fráter Loránd,
Csiha Kálmán látta itt meg a
napvilágot. Rájuk emlékez-
tek a róluk elnevezett emlék-
múzeum udvarában megtar-
tott ünnepségen.

Balazsi József polgármes-
ter ünnepi szavai után kiosz-
tották a „legszebb porta” cí-
mért versengõk díjait, az el-
sõ helyre Csiri Sándort érde-
mesítették. Balazsi bölcs
megfontolásból nem a ren-
detleneket bünteti, hanem a
példamutatókat jutalmazza,
így ösztönözve a lakosokat,
hogy egyre szebbé, tisztábbá
tegyék környezetüket.

A délelõtt gerincét a Frá-
ter Loránd-emlékmûsor tette
ki a nótaköltõ születésének
140. évfordulója kapcsán.
Gavrucza Tibor nyugalma-
zott református lelkipásztor
a dalos lelkû huszárkapitány
temetésekor elhangzott bibli-
ai hasonlattal méltatott:
„Ahogyan Mózes a keserû
vízbe vetette a botot, ami ál-
tal a víz fogyaszthatóvá lett,
akként dobta Fráter is hege-
dûjét a magyarság tengeré-
be, hogy az megédesedjék”.

Az ünnepi hangulatot jól
szolgálta a Kovász zenekar,
kíséretével Kiss Lídia Fráter-
nótákat énekelt. Korabeli
gramofonfelvételekrõl mo-
dern technikai eszközökkel
sikerült átmenteni CD-re 41
Fráter-nótát a szerzõ elõadá-
sában, a gyûjteményt Csor-
ba Sándor muzeológus köz-
remûködésével mutatták be.
Folytatásként cserkészlá-
nyok leleplezték a nótás ka-
pitányt ábrázoló, 1967-ben
Endrei Sándor készítette
festmény másolatát, amely
Fastus József munkája. Az
eredeti kép sorsa ismeretlen,
egy fotó alapján festette újra
a nagykárolyi születésû, ma
Németországban élõ Fastus.

A megemlékezés a Kazin-
czy-emlékparkban folytató-
dott, ahol elsõként Cseke
Attila szenátor mondott be-
szédet. Egy azerbajdzsáni
példával illusztrálta a nem-
zetsorvadás tragikumát, ami-
kor iskolák megszüntetésé-
vel a nyelvhalál bekövetke-
zik. „Hiába õrzik arcvonása-
ikban a nemzeti eredet je-
gyeit, már idegenül cseng az
õsi nyelv” – mondta. Derzsi
Ákos mint kollegájáról be-
szélt a nótaszerzõrõl, hisz

mindketten parlamenti kép-
viselõk voltak, azzal a kü-
lönbséggel, hogy Fráter Bu-
dapesten, õ Bukarestben ke-
resi a magyarság boldogulá-
sát. „Ma más a politika, ne-
hezebb a helytállás” – fogal-
mazott a törvényhozó. Borsi
Lóránt, a megyei Cserkész-
szövetség elnöke egészséges
identitástudatra ösztönzött.
Mint mondta, amikor emlé-
kezünk, nem magyarko-
dunk, hanem tiszteletünket
fejezzük ki õseink iránt, pél-
dát adva az utánunk jövõk-
nek. A beszédek után Szabó
Imre szavalt, majd megko-
szorúzták az emlékhelyet. A
szoborparkbeli momentu-
mot a Himnusz közös el-
éneklése zárta.

Közben nagyot füttyentett
az égi gyors, cigányprímá-
sok húzták a nótát, mind-
annyian eljöttek a mestert
ünnepelni. 1930-ban, Fráter
Lóránd temetésekor fékezett
elõször a gyorsvonat Sem-
jénben. Vasárnap ismét me-
gálljt intett a masiniszta,
„akácos úton” jöttek a cim-
borák, halkan, észrevétlen
felsírt a hegedû. A falu fölé
gyantaport sodort az este.

Érmelléki Elek

Érsemjénben érték a faluünnep

Kazinczy Ferenc szobránál koszorúz a polgármester

Az alig érezhetõ hajnali hûs csendben hömpölygött
az erdõ felõl, tisztára sepert porták elõtt gazdák
paroláztak. Prüszkölõ lovak, nótázó fiatalok
csapták nyakon a vasárnap reggeli falusi csendet.
Faluünnepre hívogattak, immár a tizennegyedikre
Érsemjénben, a példaadás falujában.

Derzsi képviselõ kollégájaként emlékezett meg Fráter Lórándról

A nótás kapitány portréja
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A 210 éves, felújított
templomban, majd annak
udvarán, a turulmadaras
emlékmûnél ünnepeltek
augusztus 19-én a pósalakiak.

A pósalaki gyülekezet külsõleg meg-
újult templomában Csûry István, a
Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület püspöke a 34. zsoltár 19., 20
és 23 verse alapján hirdette az igét. A
prédikáció után Pál László helybéli
parókus lelkész köszöntötte a megje-
lenteket, a püspököt, Mikló Ferencet, a
Bihari Egyházmegye esperesét, Cseke
Attila szenátort, Szabó Ödönt, az
RMDSZ megyei szervezetének ügyve-
zetõ elnökét és Grim András szórvá-
nyért felelõs ügyvezetõ alelnököt, Bá-
nyai János pósalaki baptista prédiká-
tort, a helyieket és a hazatérteket. Ezt
követõen Mikló Ferenc esperes tartott
igei köszöntõt a 81. zsoltárra alapozva.

A templomot 1797-ben kezdték épí-
teni, és 1812-ben fejezték be, a nagy-
váradi építõmester 525 rénes forintot
és tíz köböl búzát kért érte, idézte a ko-

rabeli adatokat Pál László, majd Bányai
János igei köszöntõje következett.

„Tudjátok meg azt is, hogy remény-
séggel nézünk Reátok is, a jövendõ
drága, fiatal csemetéi felé” – az 1946-
os keltezésû szöveget, melyet a torony
felújítása során találtak, Varga István
gondnok olvasta fel A templom egyik
régi kézimunkáját is sikerült felújítani,
azt Varga Aladár fõgondnok az egyik
hollandiai vendég segítségével leplezte
le. Pál tiszteletes köszönetet mondott
mindazoknak, akik támogatták a felújí-
tását, és többek a templom képével dí-
szített bögrét kaptak ajándékba.

A hálaadó istentisztelet végén a Hol-
landia több településérõl, a Help Oost
Europa Alapítvány szervezésében érke-
zett vendégek köszöntötték énekkel és
szóval a gyülekezetet, majd nemzetközi-
vé vált a szolgálat, a hollandok és a he-
lyiek közösen énekeltek, végül a helybe-
li férfikórus szolgálata következett.

Az ünnepség a turulmadaras emlék-
mûnél folytatódott, ahol elsõként

Cseke Attila, utána Szabó Ödön és
Grim András mondott beszédet. Tiszte-
lettel szóltak a szórványban, „a XXI.
század végváraiban” élõ magyar közös-
ség ragaszkodásáról az élõkhöz és az
elköltözöttekhez, erõsítésükre, megse-
gítésükre buzdították mind az egyházat,
mind az érdekvédelmi szervezetet.

A koszorúzás után nemzeti imánk, a
Himnusz közös eléneklésével zárult az
ünnepség.

Balogh Aletta

Ünnepeltek Pósalakán
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Egyik nagylélegzetû tanul-
mányában átfogó tudomány-
szervezési stratégiát vázolt fel:
„Azt hisszük, hogy elérkezett
az idõ, hogy a magyar össze-
hasonlító nyelvtudomány ki-
léphet eddigi szûk körébõl,
vagyis hogy az ugor összeha-
sonlító nyelvészet további
részletes mûvelése mellett
hozzáfoghat immár azon fel-
adatokhoz is, melyek az altáji
összehasonlító nyelvészet cél-
jaiból parancsolólag következ-
nek. Nevezetesen hozzá kell
látnia elsõsorban azon kérdés
kutatásához, vajon lehet-e va-
lóban egész bizonyossággal
állítani, hogy az altáji nyelv-
ágak rokonok; vagy amennyi-
ben az valószínû, igyekeznie
kell lehetõ pontossággal meg-
állapítani, miben mutatkozik
ez a rokonság, szókincsbeli
egyezésekre szorítkozik-e csu-
pán, vagy kiterjed-e gramma-
tikai részletekre is? […] Meg
vagyunk róla gyõzõdve, hogy
az ilyen szélesebb körû kuta-
tás nem maradhat nagy tudo-
mányos haszon nélkül magá-
ra az ugor összehasonlító
nyelvészetre nézve sem.”

A tudományos 
közélet sûrûjében

Második expedíciójáról ha-
zatérve, 1890-ben a Magyar

Tudományos Akadémia leve-
lezõ tagjává választotta. A ha-
zai sajtó – nem utolsósorban a
nagyváradi – egyre-másra írt
Munkácsi sikereirõl. 1891-tõl
a Finnugor Társaság külsõ
tagja, 1892-ben pedig a Ma-
gyar Néprajzi Társaság alelnö-
ke lett. Mivel – éppen szárma-
zása miatt – nem kapott egye-
temi katedrát, a budapesti zsi-
dó hitközség tanfelügyelõje
lett. 1894 és 1910 között az
Ethnographia szerkesztõje
volt, valamint 1900-tól a ha-
láláig a Keleti Szemle társ-
szerkesztõje. Az Ethnogra-
phiában több mint 80 népraj-
zi tanulmánya jelent meg.
1904-ben megszervezte a
Nemzetközi Közép- és Kelet-
ázsiai Társaság Magyar Bi-
zottságát. 1910-ben az MTA
rendes tagjává választották.
Kiemelendik elméleti mun-
kásságából a halászat magyar
terminológiájáról és a magyar
fémnevekrõl írt tanulmánya, a
magyar nyelv iráni és kauká-
zusi jövevényszavairól írt
1901-es munkája.

Az I. világháború idején az
esztergomi hadifogolytábor-
ban udmurt származású hadi-
foglyoktól nyílt lehetõsége
anyagot gyûjteni 1915-ben.
Huszonöt adatközlõtõl gyûj-
tött szavakat és szövegeket
különbözõ nyelvjárásokból.
1917-tõl már nagyrészt oszét

anyagot gyûjtött a csehorszá-
gi Chebben, majd Budapes-
ten. Az ekkor gyûjtött szöve-
geket 1927-ben közölte a Ke-
leti Szemlében.

Érdekességként idézzük,
hogy a magyar–manysi nyelv-
rokonság bizonyítékaként tel-
jes mondatokat idézett a nyel-
vi párhuzamok illusztrálása
végett: „Hurem né vitnel
huligel husz hul pugi – Három
nõ a vízbõl hálóval húsz halat
fog”; „Petge lou lasinen manl
tou szilna – Fekete ló lassan
megy a tó szélén”. A „Szeren-
cséd, hogy öreganyádnak
szólítottál!” népmesei szólás
megfelelõjét egy oszét nép-
mesében is felfedezte: „Ha
nem neveztél volna anyácská-
nak, megettelek volna!” Az
1914-ig napvilágot látott hat-
kötetes Vogul népköltési
gyûjtemény címû munkájáért
az Akadémia nagyjutalmával

díjazták. 1937. szeptember
21-én halt meg Budapesten.

Tanszék nélküli 
tanítómester

A hûséges barát és kitûnõ
munkatárs, Kúnos Ignác így
jellemezte Munkácsi Bernátot
hetvenedik születésnapja al-
kalmával: „Amennyire ideális-
ta volt magasabb célkitûzésé-
ben, annyira realistává is tu-
dott lenni annak megvalósítá-
sában. Tudatában volt érté-
kességének, és értékelte ezt a
tudatosságát. Nyílt lelkû,
egyenes beszédû, néha egész
a kíméletlenségig, saját igaz-
ságának legelszántabb védõje.
Az ural-altáji nyelvtudomány-
nak Európa-szerte egyedül va-
ló folyóiratát, a Keleti Szem-
lét, melyet annak idejében mi
ketten alapítottunk és adtunk
ki, és tizennyolc esztendõn át
szeretettel, barátsággal és
megértõ hûséggel együtt szer-
kesztettünk, csak az én erõt-
lenné tett kezembõl csavar-
hatták ki, õ továbbra is meg-
maradt egyik szerkesztõjének.
Õ, akit a mostoha körülmé-
nyek nem juttattak katedrá-
hoz, tanszék nélküli tanító-
mestere lett az urál-altáji
nyelvtudomány hazai és kül-
földi mûvelõinek. A Keleti
Szemle hasábjairól és egy ká-
véház törzsasztala mellõl hir-
dette tanításait”. Az ugyan-
csak Váradon született Hubay
Miklós drámában örökítette
meg Munkácsi Bernát alakját
Egy magyar nyár címmel.

Szilágyi Aladár
összeállítása

A nagyváradi születésû tudós felkészültségét mi
sem jelzi jobban, hogy körülbelül húsz nyelvet
ismert, nemcsak Ázsiában, hanem a magyarországi
hadifogolytáborokban is kutatott. Nyelvészeti
és néprajzi közléseinek száma megközelíti az ezret.
Bár akadémiai szinten is elismerték az érdemeit,
soha nem kapott egyetemi katedrát.

A magyar–ugor összehasonlító
nyelvészet hûséges sámánja (3.)
Munkácsi Bernát nyelvész, orientalista, néprajztudós

Oszét varázsló. A jászokkal rokon
nép lélekszámát 700 ezerre be-
csülik
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Gyermektábor a múzeumban

Augusztus elején a románi-
ai Rév–Báródi-medence, a
magyarországi Sárrét, illetve
Élesd, Rév, Nagyvárad és Dé-
vaványa „kincsei” után nyo-
moztak a Dévaványán vakáci-
ózó gyermekek – tudtuk meg
a tábor fõszervezõ-kapcsolat-
tartójától, Ciavoiné Létai
Andrea alsós tanárnõtõl. A
magyarországi fõszervezõ
Burainé Murányi Magdolna
múzeumigazgató volt, az
élesdi projektfelelõs pedig
Enache Viorel aligazgató. Az
együttmûködés immár negye-
dik éve tart, a tanulók készsé-
geinek fejlesztése mellett az
épített örökség, a szellemi és

néprajzi „kincsek” megismer-
tetésére helyezi a hangsúlyt.

Az idei, családias hangula-
tú táborozáson délelõttön-
ként többek között népi gyer-
mekjátékokat és drámajáté-
kokat játszottak, megalkották
a barátság pókfonalát, ványai
népdalokat és autentikus
néptáncokat tanultak. Min-
denki elkészíthette saját kin-
cses ládáját, amibe a kézmû-
ves-foglalkozásokon elkészí-
tett tárgyak is belekerültek:
napellenzõ, gyöngybõl fûzött
ékszerek, fonalszõnyeg, pa-
pírpillangó, kartonoroszlán.
Társasjáték formájában azt is
felmérték, ki mennyire ismeri

a másik település „kincseit”:
történelmét, hagyományait,
épületeit, személyiségeit. A
romániai csoport Nagyvára-
dot mutatta be, Létai Zoltán
fotóinak és Kálmán Gabriella

CD-jének segítségével Éles-
den „sétáltatta” a jelenlevõ-
ket, akik színes képeken Rév
gyönyörû értékeit is megcso-
dálhatták.

A vendégek megismerked-
tek a Berecki Imre Emlékház-
zal, végigmentek a Mestersé-
gek utcáján, betértek a Ku-
ruc-portára, ahol íjászbemu-
tatót láthattak, sõt ki is pró-
bálhatták az õsi fegyvert, de
néhány népi hangszert is. A
román gyermekek magyarul
tanulhattak, és a táborlakók a
dévaványai termálvizes stran-
don is lubickolhattak. Eltöltöt-
tek egy emlékezetes napot az
ottani Nagycsaládosok Egye-
sülete támogatásával a Civil
Házban szervezett szalonna-
sütéses, csocsóbajnokságos
palacsintapartin és a Családi
csobbanás nevû városi ren-
dezvényen. A hét nap alatt
kirándulásra is jutott idõ: nyi-
tásként egy 16 km-es bicikli-
túrával egybekötve Közép-
Európa legnagyobb túzokre-
zervátumát látogatták meg,
zárásként pedig békéscsabai
és gyulai városnézés között a
Munkácsy Mihály Emlékhá-
zat keresték fel.

Az élesdi Constantin ªerban Nyolcosztályos Iskola
és a dévaványai Berecki Imre Helytörténeti
Gyûjtemény közös projektjének köszönhetõen
az idén újra múzeumi gyermektáborban tölthette
a szünidõ egy részét élesdi iskolások egy csoportja.

DaltanulásMunkácsy konyhájában

Dévaványa kétszeres József Attila-díjas költõjének,
Ladányi Mihálynak a szobra elõtt

Készülõdés a biciklitúrára a múzeum elõtt

A gyulai vár lábánál
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Nagyboldogasszony-búcsú
Margittán

Ünnepelt augusztus 19-én
a margittai katolikus közös-
ség, mivel akkor tartották
meg a Nagyboldogasszony-
nak felszentelt templom (a ró-
mai katolikus kistemplom) bú-
csúját. Erre az alkalomra az
ünnepelt istenháza befogadó-
képessége kevésnek bizonyult
volna, ezért – mint az eddigi
években is – az ünnepi szent-
misét az Árpád-házi Szent
Margit-templomban (a római
katolikus nagytemplomban)
tartották meg.

Bár a pihenõszabadságok
hónapja ez, mégis teljesen
megtelt az istenháza a helyi és
vendég hívekkel, akik közül
sokan más felekezetek tagjai
voltak. Az ünnepi szentmisét
Giusanu Leonard micskei plé-
bános celebrálta, a konceleb-
ráns Varga Sándor volt, aki
szeptember elsejétõl Margit-
tán kapott segédlelkészi meg-
bízatást. Vendégtisztelendõ-
ként még Duma Ferenc szala-
csi plébános volt jelen. Más
alkalmakkor sokkal több volt
a vendégtisztelendõ, az idén
azonban éppen az áthelyezé-
sek elõtti napokban sokan
egyéb teendõik vagy kedvet-
lenség miatt nem jöttek el.
Szeptember elsejétõl ugyanis
tizennyolc katolikus pap fog
püspöki rendelkezésre új he-
lyen szolgálni. Közülük sokan

évtizedes vagy még hosszabb
szolgálat után kerülnek más
közösséghez.

Az ünnepi szónok beszédé-
ben a Boldogságos Szûzanya
életét és jellemét méltatta, ki-
emelve, hogy van, aki értünk,
bûnös emberekért közbejár-
jon Isten országában. Kellõ
hittel, betartva a törvényeket
mindenki odakerülhet. A ka-
tolikus kórus is készült az ün-
nepre, többhetes gyakorlás
után, négy szólamban adták
elõ a Boldogasszony anyánk
kezdetû éneket (a régi magyar
himnuszt), az Égi szûzvirágot,
valamint kánonban a Glóriát.
Vezetõjük Szabó Péter katoli-
kus kántor.

A szentmise befejeztével a
házigazda Májernyik Mihály
esperes-kanonok köszöntötte
a résztvevõket, köszönetet
mondott a szónoknak és a hí-
veknek, valamint a kórusnak
a szolgálatért. Az átlagosnál
népesebb hallgatóságot dió-
héjban tájékoztatta az egyház-
nál folytatott munkálatokról,
melynek egy részének árával
sajnos még tartoznak a kivite-
lezõnek. Felkérte a híveket,
hogy lehetõségeik szerint ada-
kozzanak az adósság kifizeté-
se érdekében.

Az ünnepi mise záróéneke
a pápai és a magyar himnusz
volt. Ezt követõen a hívek

szentségi körmenetben vonul-
tak végig a fõutcán a kistemp-
lomig. A menet példaértékû
fegyelmezettséggel haladt,
közben Mária-énekeket éne-
keltek. A kórus vitte a prímet,
de mivel mindenki ismerte az
énekeket, az egész menetosz-
lop bekapcsolódott.

Az ünnepelt kistemplom-
ban került sor az áldásra,
mely után véget ért a méltó-
ságteljes ünnepség templo-
mi része. Sokan otthon foly-
tatták az ünnepi ebéddel,
vendégek társaságában, hi-
szen szokás az, hogy vendé-
geket hívjanak erre az alka-
lomra. Ilyenkor hazajönnek
az elszármazottak, a temp-
lom ünnepe összehozza a
családokat, ismerõsöket, ba-
rátokat. A környékbeli egy-
házközségekbõl is érkeznek
vendégek, mint ahogy a
margittai katolikusok is meg-
tisztelik az õ búcsúünnepei-
ket.

Szõke Ferenc

Áldás a Nagyboldogasszony-templomban

Szentségi körmenet a kistemplomig Énekelve vonult a hívek sora

Szentmise az Árpád-házi Szent Margit- templomban
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Elsõként a Nagyváradi
VSK Digi felnõtt férfi csapata
bizonyult a legjobbnak, soro-
zatban hatodik alkalommal
hódítva el a legáhítottabb ser-
leget. Tóth László edzõ együt-
tese egyetlen alkalommal ka-
pott ki az idény során, emel-
lett egy döntetlent ért el, a
többi 33 találkozóján gyõztes-
ként hagyta el a medencét. A
remek sorozat mellett a póló-
csapat lesz Nagyvárad képvi-
selõje a Bajnokok Ligájában,
ugyanis az Európai Úszószö-
vetség (LEN) változtatott a
legrangosabb kupasorozat le-
bonyolítási rendszerén, így
Románia bajnokcsapata a se-
lejtezõk helyett a csoportkör-
ben indulhat.

Ötbõl négy a Criºulnak

Nõi vízilabdában elõször ír-
tak ki felnõtt bajnokságot,
amelyet – amint már lapunk-
ból is értesülhettek róla – a
váradi együttesnek sikerült
megnyernie. A Nagyváradi

Criºul Sportklub csapata két
ellenféllel, a Marosvásárhelyi
Torpi és a Bukaresti Brenntag
együttesével játszott az elsõ-
ség megszerzéséért. Orbán
Zoltán edzõ tanítványai több
éve készültek már rá, hogy hi-
vatalos bajnokságban tegyék
próbára erejüket, s örömteli,
hogy elsõ nekifutásra a leg-
jobbnak bizonyultak.

A csapatot felkaroló Criºul
Sportklubnál erre az elsõségre
nem számítottak, annál in-
kább remélték, hogy a négy
junior csapat közül legalább
három nyer majd bajnoksá-
got. Elsõként a junior I. (U 19)
korosztály képviselõi nyitották
a remek sorozatot, magabizto-
san elhódítva a bajnoki címet.
A junior II. (U 17) korosztály
képviselõinek sikerült a duplá-
zás. Mindkét aranyérmes csa-
patot Eugen Bãjenaru edzõ
vezette, aki „mesterhármast”
érhetett volna el az idényben,
hiszen õ irányította a junior III.
(U 15) korosztályú csapatot is,
amely veretlenül zárta a döntõ
elsõ tornáját Bukarestben.

Váratlan ezüstérem

A Nagyváradi Ioan Ale-
xandrescu Uszodában meg-
tartott második tornán boríté-
kolható volt a váradi csapat si-
kere, ám a mindent eldöntõ
mérkõzésen a házigazdák egy
góllal kikaptak a Bukaresti 2.
Számú Sportiskola együttesé-
sétõl (a fõvárosban a Criºul
nyert egy góllal), így pont-
egyenlõség alakult ki a két
gárda között, ráadásul a gól-
különbség is egyforma volt,
így a több dobott gól döntötte
el az elsõséget. Utóbbiban a
bukarestiek voltak jobbak.

Ennyire szoros fináléra az
utóbbi két évtizedben nem
volt példa, ismerték el a Ro-
mán Vízilabda-szövetség ve-
zetõi. Annak, hogy kiénekel-
ték a sajtot a váradi csapat
szájából, több oka is van, az
elsõ talán, hogy az együttest
több edzõ készítette fel
(Ciprian Câmpianu ugyanis a
londoni olimpián volt a ro-
mán válogatott másodedzõje-
ként, és csak a döntõ váradi
tornáján ült a csapat kispad-
ján), de azt a szakvezetõt (Bã-
jenaru), aki talán a legjobban

ismerte a gárdát, s veretlenül
zárta vele az elsõ tornát, a
másodikon már mellõzték.

A legkisebbek között, az U
13-as korosztályban szintén
az elsõség volt a célja a
váradiaknak, ám a finálé bu-
karesti tornája után halvá-
nyodni látszottak a remények:
a Criºul három góllal kikapott
az 1. Számú Sportiskolától. A
váradi visszavágón azonban
Cosmin Goina edzõ tanítvá-
nyainak sikerült a gyõzelem
és a bajnoki cím megszerzése.

„Összességében remek
idényt zártunk, hiszen négy
elsõ és egy második helyet
megszerezve a romániai vízi-
labdasport legeredményesebb
klubjának mondhatjuk ma-
gunkat. Sajnos az örömünk
nem lehet felhõtlen, hiszen a
legesélyesebbnek tartott csa-
patunk, az U 15-ös gárda
csak második lett. Minden ve-
reségbõl van mit és kell is ta-
nulni. Nagy kár, hogy törté-
nelmi lehetõséget szalasztot-
tunk el a váradi vízilabda szá-
mára” – értékelte a teljesít-
ményt Ionel Bungãu, a Criºul
Sportklub igazgatója.

Hajdu Attila

Kis híján taroltak a pólócsapatok
Öt arany- és egy ezüstérem a váradiak mérlege a hazai bajnokságban

Az ezüstérmes juniorok nehezen emésztették meg a bajnoki cím elsza-
lasztását

A legfiatalabb vízilabdázók a Szövetség Kupa nevû gyermekbajnokság-
ban bizonyultak a legjobbnak

Hajszálon múlott csak, hogy a nagyváradi
vízilabdázók nem írták be magukat a sportrekordok
könyvébe. A 2011–2012-es idényben Romániában
megrendezett bajnokságokban egy kivételével
(junior III. korosztály) váradi csapat szerezte meg
az aranyérmet.
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Feldmár András, a magyar származá-
sú, Kanadában élõ pszichoterapeuta
gondolatát idézzük a rejtvényben a
vízsz. 1. és függ. 21. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Hajdísz is lehet.
14. Igazoló adat vagy okmány. 15. A
lord felesége. 16. Mexikói népcsoport
tagja. 18. Kossuth-díjas író, politikus
(Péter, 1897–1970). 20. Fej dísze.
21. Népmesékben gyakori szám. 22.
Óvoda – névelõvel. 24. Kínai filozófiai
fogalom. 26. Lakrész! 27. Metszõ.
28. Gyulladás. 29. Középen tömték!
30. Indiai nõk ruhája. 31. Kacagva rá-
tekint. 33. Beleharap a közepén! 35.
Tiltás. 36. Zokog. 37. Attila név régi
magyar formája. 38. Via … – Jonh
Knittel svájci író regénye. 40. Fran-
coise … – francia írónõ (1935–2004).
43. Tüzérségi alegység. 44. K… – In-
diában honos pálmafaj. 46. Román
gépkocsik betûjele. 47. Spanyol kato-

likus lap. 49. … is történhetik – Ady
Endre novelláskötete. 50. Kellemes íze
és illata van. 52. Vasal. 54. A higany
vegyjele. 55. Világtáj. 56. Bizonyos
játszma a bridzsben. 57. A, a, a. 58.
Szög- és ívmérték. 59. Teniszjátszma.
60. Elõtag, nitrogénnel való kapcsolat-
ra utal. 62. Afrikai antilopfajta. 64.
Régi, ódon. 66. Pincében a hordók
alá helyezett talapzat. 68. Város Ang-
lia északkeleti részén. 70. Fehérnemû-
nek való pamutvászon. 72. Mongol
kán, végigpusztította Magyarországot.

FÜGGÕLEGES: 1. A nitrogén és a
kalcium vegyjele. 2. Város Horvátor-
szágban, a Dráva partján. 3. Fényte-
len, tompa. 4. A rosszra csábítás isten-
nõje a görög mitológiában. 5. … ovo –
kezdettõl fogva. 6. … béka – zöld há-
tú, fán élõ kétéltû. 7. Magához térõ. 8.
Római császár, Seneca nevelte. 9.
Vissza: névelõ és számnév. 10. Galac

megye betûjele. 11. …, Öcsi! –
Palásthy György filmje (1971). 12. Ar-
ra a helyre. 17. Folyadék hevítésére
való tartály. 19. Oliver … – Oscar-dí-
jas amerikai filmrendezõ, forgató-
könyvíró. 23. Õszülõ haj színe. 25.
Beszédhang írott képe – névelõvel.
27. Kettõs betû. 28. Éneklõ szócska.
29. Magas hõmérsékletû. 30. …-i bo-
szorkányok – Arthur Miller drámája.
31. Becézett Mária. 32. Képet megje-
lenít. 34. Jeles hazai rendezõ (György,
1925–1985). 36. Szikora Róbert ze-
nekara. 39. Akadályba ütközõ. 41.
Latin mûvészet. 42. Nem zárt. 45.
Könyvespolc – névelõvel. 48. Egyenlõ
kockázattal. 51. Állatház. 52. Jármû.
53. Íme. 56. Erõs horgászzsineg. 57.
A jelzett idõtõl. 58. Üreget készített.
59. Zavaros este. 60. Vagyis. 61.
Szabó Magda regénye. 63. Bibliai ha-
jós (ék. h.). 65. A neodímium és az itt-
rium vegyjele. 67. Sebes páratlan be-
tûi. 69. Kicsinyítõ képzõ. 71. Biztató
szócska.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
– Nahát, még mindig milyen jól

néz ki a feleséged!
– Igen, csak most már fél órá-

val többe kerül neki.

☺

A férj hazamegy, és látja, hogy
felesége egy szexi hálóingben fek-
szik az ágyon, mellette pedig egy
félmeztelen pasas hever a nyitott
ablak mellett.

– Ki ez a férfi? – kérdezi a fele-
ségét.

– Õ az amerikai nagybácsi, aki
a Volvót küldte meg a pénzt a
bankszámlánkra utalta.

– Becsukom az ablakot, ne-
hogy megfázzon a vendég.

Vallomás

Múlt heti keresztrejtvényünk (A tra-
gédia) helyes megfejtése: „… az
egyik, ha hõn óhajtott vágyunk nem
teljesül, a másik, ha teljesül.”
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Samuel Morse amerikai feltaláló
1832-ben álmodta meg a távíró elvét.
Ezután következett a megvalósítás
hosszú idõszaka. Az elsõ nyilvános si-
kert végül az 1837. szeptember 4-én a
New York-i Egyetemen tartott bemuta-
tó hozta meg. Morse egyik, fél kilomé-
terrel távolabb levõ munkatársa adni
kezdte a jeleket, mire az elõadóterem-
ben álló készülék ingája tüskéket rajzolt
a papírszalagra. Ezután Morse leolvas-
ta a számokat, és mivel fejbõl tudta a
kódokat, felolvasta a papíron álló szö-

veget: „Sikeres kísérlet a telegráffal
1837. szeptember 4-én”. Az egységes
nemzetközi jelzésrendszerré vált pont-
vonal kombinációt Morse csak 1839-
ben dolgozta ki. Az elsõ távíróvonal
Baltimore és Washington között épült
ki, amelyen 1844-ben futott végig az
elsõ mondat.

DVD-ajánló

Éjfélkor Párizsban

Gil és Inez jegyesek, akik üzleti
okokból Párizsba látogatnak. Idõ-
közben kiderül, hogy a pár nem
egészen egymáshoz való. Gil eset-
leg Párizsban szeretne élni és ko-
moly íróvá válni, míg Ineznél ez
szóba sem jöhet. Gil szeret esõ-
ben sétálni, Inez nem. A történet-
ben a fordulatot az hozza, hogy
Gil felfedezi: pontban éjfélkor Pá-
rizs egy bizonyos pontján egy fiá-
kerbe szállva idõutazásban vehet
reszt, amely visszaröpíti az általa
kedvelt 1920-as évekbe.

Idõjárás
Tovább csökken a

hõmérséklet, javul köz-
érzetünk, lassan eltûnik
a kánikula, és helyét a
kora õszi kellemes idõ veszi át.
Ezen a héten az elõrejelzések sze-
rint nem fog 27 Celsius-fok fölé
emelkedni a nappali hõmérséklet,
és erre is inkább csak a hét máso-
dik felében lesz esély. A hét elején
szinte tavaszias, 22-24 fokos leve-
gõ várható, mely némi csapadé-
kot és felhõsödést hoz magával.
Keddtõl lassan eloszlik a felhõzet.
Csapadék és újabb lehûlés szom-
baton és vasárnap várható.
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Szeptember 2.,
vasárnap
Dorina – a Dorottya név
csonkított és kicsinyítõ
képzõs formája.
Rebeka – héber eredetû
bibliai név. A legvalószí-
nûbb értelmezés szerint
üszõt jelent, más magya-
rázat szerint jelentése:
megkötözõ, megigézõ,
megbabonázó vagy jól
táplált.

Szeptember 3., hétfõ
Hilda – német eredetû, a -
hild- elemet tartalmazó
összetett germán nevek rö-
vidülése. Jelentése: harc,
harcos nõ.
Gergely – a görög erede-
tû Grégoriosz név latin
Gregorius formájának a
Gregor rövidülésébõl szár-

mazik. Jelentése: éberen
õrködõ.

Szeptember 4., kedd
Rozália – olasz eredetû,
a Róza továbbképzése. A
rózsa virágot jelenti.

Szeptember 5., szerda
Lõrinc – latin eredetû, a
Laurentius névbõl szár-
mazik. Jelentése: Lauren-
tum városából való. Másik
magyarázat szerint a
laurus (babér) szóból szár-
mazik, így jelentése: ba-
bérkoszorúval díszített.
Viktor – latin eredetû, je-
lentése: gyõzõ, gyõztes.

Szeptember 6.,
csütörtök
Zakariás – a héber erede-
tû bibliai Zecharja, Zekarja

n é v b õ l
szárma-
zik, jelen-
tése: Jahve
ismét megem-
lékezett.

Szeptember 7.,
péntek
Regina – latin eredetû, je-
lentése: királynõ, a keresz-
tény névadásban eredeti-
leg Máriára mint a meny-
nyek királynéjára utalt.
Más magyarázat szerint a
Rein- kezdetû német ne-
vek önállósult becézõje.

Szeptember 8.,
szombat
Adrienn – latin–francia
eredetû név, az Adriána
franciás alakja. Jelentése:
adriai.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1837. szeptember 4-én
Morse bemutatta
a telegráfot
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Hozzávalók: 30 db réteslap, 10
dkg vaj, 30 dkg darált dió, 14 dkg cu-
kor, 1 mokkáskanál õrölt fahéj, 15 dkg
méz; a cukorsziruphoz: 1 citrom, 10
dkg méz, 2-3 dl víz.

Elkészítés: A mézet felmelegítjük,
hozzáadjuk a cukrot, felolvasztjuk. Be-
letesszük a diót, és jól összekeverjük,
hozzáadjuk a fahéjat is. Egy réteslap
méretû tepsit kivajazunk, ráterítünk két
réteslapot, megkenjük olvasztott vajjal,
ismét két réteslap következik vajjal
meglocsolva, és így tovább 10 lappal.
Erre kenjük rá a krém ötödét, majd
még 10 réteslap jön kettesével, min-
den második sor diós-mézes krémmel
lekenve. A tetejére kerül még 10 rétes-

lap, ezeket vajazzuk kettesével. A sütõt
180 fokra elõmelegítjük. A sütemény
tetejét éles késsel bevágjuk olyan for-
mára, ahogy szeletelni szeretnénk, de
nem vágjuk át az aljáig. Nagyjából 20
perc alatt aranybarnára sütjük. Közben
a sziruphoz a citromot kicsavarjuk,
hozzáadjuk a mézet, 2-3 deci vízzel fel-
öntjük és felforraljuk. A kész, még for-
ró süteményre öntjük.

A szantálfafélék családjába
tartozó, egész Európában
elterjedt félélõsködõ, örökzöld
növény. Leggyakoribb
gazdanövényei az almafa,
a nyárfa, a fûzfa, az akácfa.

A természetgyógyászatban az érel-
meszesedés megelõzésére és a hagyo-
mányos kezelésekkel együtt a magas
vérnyomás leküzdésére használják. A
vérnyomáscsökkentõ hatását állatkísér-
letek igazolták. Immunrendszert ser-

kentõ, rákellenes hatása a viszko-
toxinoknak és a lektineknek tulajdonít-
ható, s bár számos európai országban
alkalmazzák, hivatalosan nem igazolha-
tó a kedvezõ hatása az onkológiai fo-
lyamatokra. A fagyöngylevél elõbb em-
lített összetevõinek a mérgezõ hatását
is kimutatták. A bogyók is tartalmaznak
veszélyes hatóanyagokat, ezért a fa-
gyöngy csak orvosi rendeletre szedhe-
tõ.

Jövõ héten a fahéj jótékony hatásai-
ról ejtünk néhány szót.

KOS: Koncentráljon a munkára, ne
engedje, hogy befolyásolja az ellen-

ségeskedés. A nyugalom lehetõvé teszi,
hogy olyan dolgokkal foglalkozzék, amit iga-
zán szeret.

BIKA: Már nem csodálkozik rajta,
miért nem lett tartós egy barátsága.

Le is tett róla, nem keresi vele a találkozást,
még ha az illetõ igyekszik is fenntartani a
kapcsolatot.

IKREK: Semmit se vigyen túlzásba
ezen a héten. Új lehetõségek nyílnak

meg ön elõtt, csak legyen elég kitartása,
hogy ki tudja ezeket használni, és eljusson a
sikerekig.

RÁK: Rá kell döbbennie, hogy ami a
szíve vágya, és amibe ölt némi pénzt,

az elúszik. Talán éppen ez kellett ahhoz, hogy
rájöjjön, nem ez az ön útja, nem erre született.

OROSZLÁN: Élvezheti az otthon
nyugalmát, és a munkában kiváló tel-

jesítményt nyújt. Talán feljebb léphet majd a
ranglétrán, vagy esetleg megkeresik egy le-
hetõséggel.

SZÛZ: Kiváló ez a hét szerzõdéskö-
tésre. Elõfordulhat, hogy többen kí-

váncsiak önre a héten. Ha meghívásokat
kap, fogadja el, meglátja, a népszerûségi in-
dexe nõni fog.

MÉRLEG: Most úgy alakulnak a
dolgok, hogy azt érzi, ha nem törtet,

akkor lemarad valamirõl. Nem marad le
semmirõl, sõt kiváló helyzetbe kerülhet.

SKORPIÓ: Hasonlít egy késdobá-
lóhoz, aki alaposan ráijeszt valakikre,

de arra ügyel, hogy ne sérüljenek meg. Csak
épp annyira ijedjenek meg, hogy összekap-
ják magukat.

NYILAS: Ha tanulmányokat folytat,
akkor sikert könyvelhet el. Ha rend-

szeresen sportol, ezen a héten olyan élmé-
nyek érik, amelyek a sportot a szenvedélyé-
vé teszik.

BAK: Képes mozgósítani az erõt, ami-
vel elérheti a céljait. Sok mindent el

tud intézni, és még az is megtörténhet, hogy a
veszekedõk között békét tud teremteni.

VÍZÖNTÕ: Ajánlatot kap a héten.
Olyan emberekkel jöhet össze, akik

késõbb kapcsolati tõkének számítanak az
életében, és sokat segíthetnek egymásnak.

HALAK: Ha tanulmányokat folytat
vagy arra készül, akkor ezen a héten

sok hasznos dolog jut tudomására, ráadá-
sul ezek ismeretében pénzt takaríthat meg.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (39.)
A fehér fagyöngy (Viscum album)

Ínyenceknek 

Baklava
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