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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Ottományban mentik
a Komáromi-jusst – Határ
menti projekttel nyert EU-s
pénzt Szalacs a XVII.
századi kastély 
helyreállítására 3.
Nagy Feró a szalontai szín-
padon – A Hajdúhét záró-
napján koncertezik Nagy-
szalontán a rockzenész, akit
telefonon interjúvolt
meg munkatársunk 4.
Vendéglõs lett, önerõbõl –
Nemes Attila margittai
étteremtulajdonos
vállalkozót 
mutatjuk be 5.

A régi idõkben a szüret
társas eseménynek
számított, amelyre egy
egész éven át
emlékeztek és készültek
a családok. Akkoriban
ez egész közösségek
közös munkája, ünnepe
volt, amelyet a nap
végén mulatság zárt.

Habár manapság is csalá-
dok, rokonok, ismerõsök kö-
zös programja a szüret, a
XVIII–XIX. században sokkal
szélesebb körben és na-
gyobb összejövetelként ün-
nepelték meg a betakarítás-
nak ezt az idõszakát. Sok ha-
gyomány azonban ma is él, s
ezekhez – mint például a

szüret kezdetének idõpontjá-
hoz – büszkén ragaszkodnak
az emberek. Árpád települé-
sen példaértékûen ápolják a
hagyományokat, hiszen év-
rõl évre megrendezik a szü-
reti mulatságot, melyet ter-
mészetesen az idén is sokan
támogattak.

A hagyományokhoz hûen
az idei szüreti ünnepen is
szépen feldíszített hintókkal
járták végig a falut a csõsz-
leányok és a csõszlegények,
akik vidáman hívogatták bá-
lozni a falu lakosait. A foga-
tokat ügyes hajtók irányítot-
ták: Prezsmer Károly, Máthé

Lajos, Nicolae Gavriº, ifj.
Major Imre és Kenéz Lajos,
akik minden évben készen
állnak arra, hogy az árpádi
fiatalokat körbekocsikáztas-
sák a környezõ települése-
ken.

A hívogatást követõen a
csõszfiúk és csõszlányok a
falu központjában bemutat-
ták a kimondottan erre az al-
kalomra tanult magyar tán-
cukat, a talpalávalót harmo-
nikán id. Farkas Sándor és
Németh Pál szolgáltatta, a
táncot Cseke Ibolya tanította
be. Este fergeteges bál kez-
dõdött, ahol a nagyszalontai
Demulass együttes muzsikált
egészen reggelig.

Balázs Anita

A munka erõsít,
a kaláka egyesít

Szüreti mulatsággal indult az õsz Árpádon

8–9.
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A múlt hét végén Magdó
János kolozsvári magyar fõ-
konzul magas állami kitünte-
téseket adott át a Bethlen
Kata Diakóniai Központban
erdélyi mûvészeknek, tudó-
soknak, tanároknak. A Ma-
gyar Érdemrend Középke-
resztjét vehette át a nagyvá-
radi Jakobovits Miklós
festõmûvész, akit a díjátadás
másnapján otthonában kö-
szöntött erdélyi körútja befe-
jeztével Szili Katalin képvise-
lõ, az Országház elnöke.

A kitüntetett köszöntése

Folytatódik az RMDSZ Bi-
har megyei szervezete által
létrehozott Szacsvay Akadé-
mia. A Történelem és sze-
mélyiségek címû elõadásso-
rozat elsõ meghívottja Gerõ
András Széchenyi-díjas tör-
ténész, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) dok-
tora, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsésztu-
dományi Kar Gazdaság- és
Társadalomtörténeti Tan-
székének vezetõ professzo-
ra, a Közép-Európai Egye-
tem oktatója volt, õ Ferenc

Józsefrõl értekezett. A má-
sodik meghívott, a képen
látható Szarka László, a
révkomáromi Selye János
Egyetem oktatója, a történe-
lemtudományok kandidátusa
a múlt héten Tisza Istvánról
és Károlyi Mihályról tartott
elõadást. A soron következõ
értekezést Romsics Ignác
Széchenyi-díjas magyar tör-
ténész, egyetemi tanár, az
MTA rendes tagja tartja jövõ
szerdán 17 órától a nagyvá-
radi Ady Endre Gimnázium-
ban.

Magyar történelmi elõadások

A nagyváradi Gyermek-
palotával kötött megállapo-
dás értelmében szeptember-
tõl jövõ júniusig 12 ingye-
nes tanfolyammal bõvül a
várad-rogériuszi gyermek-
város programja. A Gyer-
mekpalota oktatói vezetik
majd a szakköröket az új
helyszínen. Lesz modern-

tánc, balett-ritmikus torna,
kétféle ének (könnyûzene,
népzene), fotózás, korongo-
zás, természettudomány (ti-
tokzatos jelenségek), kéz-
mûvesség, színjátszás, he-
gedûoktatás, fúvós hangsze-
res zene és természetisme-
ret. A már korábban indí-
tott, ugyancsak ingyenes

csillagászati foglalkozás és
karate-tanfolyam mellé
ezekre is szívesen várják a
6–16 év közötti gyerekeket.
Térítés ellenében angolul,
németül, sakkozni, festeni
tanulhatnak, és kipróbálhat-
ják fantáziájukat a divatter-
vezésben a kicsik a gyer-
mekvárosban.

Ingyenes szakkörök a gyermekvárosban

Szüreti bál
Pósalakán

A hagyományokat ápolva
a pósalaki fiatalok az idén is
megrendezik a szüreti bált,
mégpedig szeptember 29-
én, szombaton este 9
órától. Elõtte népviseletbe
öltözve, lovon, szekéren kör-
bejárnak hívogatni a szom-
szédos településekre. A fel-
vonulás délben indul a re-
formátus templomból, felke-
resik Mezõtelegdet, Pusztaúj-
lakot, Örvéndet és Mezõtel-
kit. A bálban az élõzenét a
nagyváradi Unison együttes
szolgáltatja majd, lesz büfé,
tombola. A belépõdíj 10 lej.
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Nemrég jártam a hajdan
gyönyörû, faritkaságokat
magáénak tudó dendrológiai
parkkal övezett Komáromi-
kastély környékén, de akkor
még Horváth Béla polgár-
mester gyõzködésére is ne-
héz volt elhinni, hogy ismét
patinás épület lehet a szinte
romhalmazból. Úgy tervez-
ték, hogy a közigazgatásilag
Szalacshoz tartozó település
falunapján, ünnepélyes kere-
tek között kezdik el a felújí-
tást, de az európai uniós tá-
mogatást elnyert határ men-
ti projektben részt vevõ ma-
gyarországi partner nem tu-
dott eljönni a kiszemelt idõ-
pontban. Ez persze nem gá-
tolta a kivitelezõket a mun-
kálatok elkezdésében, hisz
sürgeti õket az idõ, jövõ
március végére át kell adni
az ingatlant.

Komáromi Csipkés György,
Debrecen fõbírája, Bihar vár-
megye alispánja az 1600-as
évek vége felé építtette a
kastélyt. Számtalan legenda
övezi, állítólag II. Rákóczi

Ferenc is megpihent a park
árnyai alatt, de Fráter Lo-
rándot is gyakran vendégül
látták a szõlõsökkel ékesített
domboldalon. Ez utóbbiról
tanúskodik a Szabó István
nyugalmazott helyi tanár,
helytörténész által készítte-
tett emléktábla is. A szocia-
lizmust „építése” alatt a ma-
gyar örökséget egyre inkább
meglegyintette az enyészet
szele. A mezõgazdasági ter-
melõszövetkezet birtokolta a
rendszerváltásig, majd pedig
vandálok garázdálkodását
kellett elszenvednie.

A lerobbant épület meg-
mentése Gyuláról érkezett.
Az ottani Körösvidéki Víz-
ügyi Igazgatóság romániai
partnert keresett közös uni-
ós pályázathoz. A megyei
RMDSZ és Szalacs község
önkormányzata készséges-
nek mutatkozott a nagyberu-
házás elkezdésére. Gyulán
fürdõtörténeti kiállításra for-
dítják a megnyert összeget,
míg Ottományban környe-
zetbarát házat alakítanak ki,

amely a természetvédelem-
hez társul. Nem is a haszno-
sítás mikéntje a lényeg, ha-
nem az, hogy megmentenek
egy fontos magyar öröksé-
get – vélik a helybeliek.

A múlt heti kastélyszemlé-
re a gyulai partnerek is eljöt-
tek, és ott volt Cseke Attila
szenátor, Szabó Ödön me-
gyei önkormányzati képvise-
lõ, az RMDSZ megyei ügy-
vezetõ elnöke, a pályázat si-
keréért sokat munkálkodó
Porsztner Sarolta volt pol-
gármester, valamint az egy-
házak papjai is. Horváth Bé-
la köszöntõje után Szabó Ist-
ván vezette körbe a vendé-
geket. A helytörténész-peda-
gógus alapos lexikális tudás-
sal ecsetelte a régmúltat, mi-
közben kõmûvesek, ácsok
kopácsoltak, duruzsolt a be-
tonkeverõ.

A kastélynézõt követõen
szakmai konferenciát tartot-
tak a szépen felújított otto-
mányi kultúrházban, ahol el-
sõként Cseke szenátor be-
szélt a vidéki infrastrukturális
befektetések jelentõségérõl.
Mint mondta, már vannak
eredmények, ide tartozik a
székelyhídi kastély megmen-
tése, a gálospetri kúria felújí-
tása, falumúzeumok, pa-
rasztporták létesítése, Ár-
pád-kori templomok meg-
óvása. Mindezek láncolata

egy turisztikai útvonal kiala-
kítására ad esélyt. A gyulai
Bak Sándor, a Körösvidéki
Vízügyi Igazgatóság igazga-
tója diafelvételekkel illusztrál-
va mutatta be a fürdõtörté-
neti kiállítás munkafázisait,
amely az egyedüli lesz Ma-
gyarországon. Õk már a be-
ruházás finisébe érkeztek,
már csak a romániai partner
ütemtervének megvalósulá-
sáért izgulnak.

Az elnyert 960 ezer euró
pályázati pénzbõl Ottomány
kapta a nagyobb részt, 520
ezer eurót. Szabó Ödön a
Bihar megyei tanács szere-
pét hangsúlyozta a projekt
sikerre vitelében. Ez a ro-
mán–magyar közös pályázat
európai szinten a második
legnagyobb. Szabó a két or-
szág közötti együttmûködés
további erõsödését vetítette
elõre. A konferencia zárása-
ként Szabó István ízelítõt
adott a kastély történetébõl.

D. Mészáros Elek

Megpezsdült a világ az elmúlt héten Ottományban.
Érthetõ is, hiszen úgy néz ki, megtörtént
a „feltámadás”, legalábbis egy épület életre
keltésének lehettünk szemtanúi.

Horváth, Porsztner és Szabó

A magyarországi partnerek is megnézték a renoválás alatt álló épületet 

Már hozzáláttak a kastélymentéshez

Ottományban mentik
a Komáromi-jusst
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Szombat reggel benépesült
a mûhelygaléria, s a szorgos
gyermekkezek nagy munkába
lendültek. A természetes
anyagokból készült díszek sora
megtöltötte a termet, melynek
közepén terített asztalokon so-
rakoztak a szilvás gombóc el-
készítéséhez szükséges alap-

anyagok. Ezen a napon
ugyanis nemcsak a munkáé
volt a fõ szerep, sokkal inkább
az aktív kikapcsolódás érvé-
nyesült: a gyermekek a kör
háziasszonyaitól tanultak fõz-
ni.

Az idén immár második al-
kalommal megrendezett szil-

vásgombóc-fesztivál kora reg-
gel a tészta meggyúrásával
kezdõdött. A kicsik nagy figye-
lemmel dolgoztak, gyúrtak,
liszteztek, nyújtottak, végül fel-
sorakoztatták a tésztán a szil-
vát, és hozzáláttak a gömbö-
lyítéshez. A szép, kerek gom-
bócok ezután sorra kerültek
bele az udvaron felállított üst-
be, a kör felnõtt tagjai ügyel-
tek a fõzésre, a gyermeksereg
pedig izgatottan várta, hogy
milyen lesz a végeredmény.

A kifõtt, pirított zsemlemor-
zsában meghempergetett
gombócok illatozva csábítot-
ták kóstolásra a gyermekeket,
akik a falatozás után elégedet-
ten nyugtázták, hogy kezük
munkája nem volt hiábavaló,
hiszen valóban finom, guszta
gombócok készültek.

A gombóckészítés után
névadója emléke elõtt tisztel-
gett a kézmûves kör, a gyer-
mekek és a felnõttek a szobor-
parkban Sinka István köztéri
szobra elõtt hajtottak fejet.

B. A.

Hagyományõrzõ nap
szilvás gombóccal

– Úgy tudom, néhány
éve már járt a hajdúváros-
ban. Milyen érzés tudni,
hogy most újra Nagyszalon-
tán léphet fel?

– Rendkívül jó érzés, nagy-
jából 8-9 évvel ezelõtt léptem
itt fel legutóbb, ha jól emlék-
szem, és hát az bizony nem
most volt. Ezért is örülök a

meghívásnak, nagyon készü-
lök a koncertre, amelyen re-
mélem, hogy minden részt-
vevõ jól fogja érezni magát,
és ezért sokszor jöhetek majd
még Nagyszalontára.

– Milyen mûsorra számít-
hat a közönség?

– A legsikeresebb dalaim-
mal készülök természetesen,

hiszen az a célom, hogy egy
igazi nagy bulit csináljunk.
Tehát hozom a legismertebb
számaimat, és olyan szerze-
ményeket is, amelyeket más
zenekaroknak írtam. Mind
olyan dal lesz a koncert mû-
sorában, amelyek jó alap-
ként szolgának egy nagy bu-
lihoz. Ezenkívül szeretnék
egy kis X-faktoros vetélkedõt
is összehozni a szalontai szín-
padon, persze csak ha a kö-
zönség is benne van, de re-
mélem, hogy lesz kedvük
hozzá.

– Mit üzenne a hajdúvá-
rosi közönségnek? Hogyan
készüljenek a koncertre?

– Ha szabad ilyet monda-
ni, akkor egy kis pálinkával
készüljenek, és hozzanak be-
lõle egy kicsit nekem is, no
meg természetesen a jóked-
vüket se hagyják otthon, hi-
szen ahogyan a legújabb le-
mezünk címe is hirdeti: vi-
dámság lesz és rock and roll!

Balázs Anita

Nagy Feró a szalontai színpadon
A Hajdúhét utolsó napján, szeptember 29-én,
szombaton este Nagyszalontán lép fel a Beatrice
egykori babos kendõs fenegyereke, az X-Faktor
tehetségkutató mûsor nagydumás mentora,
a „nemzet csótányaként” elhíresült Nagy Feró.
A kiváló zenész a napokban telefonon mesélt
lapunknak arról, hogy milyen érzésekkel készül
a hajdúvárosi koncertre.

Különleges programmal indult a 2012-es Hajdúhét
Nagyszalontán, ugyanis a Sinka István Kézmûves
Kör szervezésében hagyományõrzõ napot tartottak
elsõsorban a legfiatalabb nemzedéknek.
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Elõször egy üzlettárssal
„turkálót” nyitott, s mivel az
eredmény felbátorította,
1996-ban megnyitottak egy
falatozót. Közben három évig
alkalmazottként vezetett egy
kávézót, mert a falatozó be-
vétele kiegészítést kívánt. Át-
törést jelentett, amikor 1999-
ben átvette a Gabriel cukrász-
dát. A volt tulaj, Székely La-
jos (egy ideig Margitta alpol-
gármestere volt) nemcsak a
céget adta át, hanem nagyon
sok üzleti tanáccsal is ellátta.
Rajta kívül Erdei Lászlótól ka-
pott rengeteg biztatást és jó
tanácsot. Saját bevallása sze-
rint e két embernek nagyon
sokat köszönhet.

Magát az üzlethelyiséget
bérelte, három év múlva sike-
rült megvásárolnia. Ekkor
már tulajdonosként kedvet
kapott az ingatlan felújításá-
ra. Saját tõke híján bankköl-
csönt vett fel, és teljesen új
arculatot adott a helynek, mi-

vel a cukrászdából étterem
lett. Ekkor teljesült az álom,
amely annak idején pincér-
ként megfogalmazódott ben-
ne. Vendéglõs lett, önerõbõl.
Folyamatosan fejleszti, szépíti
az éttermet, mely mára a vá-
ros egyik kedvelt szórakozó-,
találkozóhelye lett. Kialakult a
törzsvendégbázisa, mely nap-
ról napra gyarapszik.

– Teljesen a maga ura
már, vagy vannak még adós-
ságai?

– Én úgy érzem, a magam
ura vagyok, szeretem, amit
csinálok, jól érzem magamat
a bõrömben. A bankkölcsö-
nök hosszú lejáratúak, tehát
van még törlesztenivalóm, de
egy jól mûködõ vállalkozás áll
a hátam mögött. Természete-
sen nem lehet hátradõlni vagy
elbambulni. A jó mûködésért,
a látogatottságért minden
egyes nap tenni kell. Nem
elég karba tett kézzel várni a
vendéget, elébe kell menni,
vagy el kell menni hozzá. Mi
szállítunk ételt-italt rendezvé-
nyekre, halotti torokra, szüle-
tésnapra vagy akár falunapi
ünnepségekre. Több lábon
kell állni ahhoz, hogy bizton
talpon maradhassunk.

– Egy vendéglõ sikere
nagyban függ a személyzet-
tõl. Osztja a véleményemet?

– Teljes mértékben. Õk a
vállalkozás „motorjai”, az
üzemanyagot és a mûködte-
tési költséget a vállalkozó ad-
ja. Jó személyzet nélkül nem
lehet sikeres a vendéglõ. Ko-
moly csapatmunka eredmé-
nye az, hogy a vendég szíve-
sen jöjjön hozzánk. Minden-
kinek hozzá kell tennie a ma-
ga részét: a vállalkozó bizto-
sítson minden szükséges ele-
met, a szakács finomat fõz-
zön, a pincér gyorsan és ked-
vesen szolgáljon fel, a takarí-
tó tisztaságot tartson. Én

mindig nagyon megbecsül-
tem a személyzetet, ezért
nem jellemzõ a „népvándor-
lás”. Van, aki már egy évtize-
de nálam dolgozik.

– Hány alkalmazottja
van? Hány vendéget tudnak
fogadni?

– Tíz embernek tudok
munkát adni. Teljes közöt-
tünk a bizalom, ha elutazom,
van, aki átvegye az irányítást
a régiek közül, és soha nem
rövidítenek meg. Jelenleg
rendezvényen 80 vendéget
tudunk az étteremben egy-
szerre fogadni, de idén kész
lesz a terasz, ahol alkalmas
idõjáráskor még 40-et. Na-
ponta sok vendégünk van,
fõleg azóta, hogy bárkinek el-
fogadható áron biztosítjuk a
napi menüt. Sokan élnek ez-
zel a lehetõséggel. Közöttük
is sok a törzsvendég. Megbe-
csüljük õket, és igyekszünk
úgy kiszolgálni az alkalmi
vendéget, hogy õ is azzá vál-
jék. Az igazi sikerélményt is a
vendég elégedettsége, köszö-
nõ szava jelenti. Örülök, ha
néhány kellemes percet, órát
szerezhetek vendégeimnek,
és elismerik a munkánkat. Ez
persze az anyagiakkal is ösz-
szefügg, hiszen az elégedett
vendég visszajár, elhozza ba-
rátait, ami kasszasikert ered-
ményez.

Szõke Ferenc

Felújítják a teraszt

Sokan igénylik a napi menüt

Vendéglõs lett, önerõbõl
NEMES ATTILA margittai születésû, a 40-es éveinek
elején járó vállalkozó, tanulmányait szülõvárosában
végezte érettségiig, majd a sorkatonai szolgálat
letöltése után nagybátyja vállalkozásában,
a vendéglátóiparban helyezkedett el pincérként.
Nem ez volt élete álma, de négy év leforgása alatt
megszerette, látott fantáziát a vállalkozói életben,
de úgy, hogy a maga ura legyen.
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A Magyarország–Romá-
nia Határon Átnyúló Együtt-
mûködési Program kereté-
ben Csengerújfalu és Érsem-
jén közösen 180 ezer eurót
nyert szennyvízhálózat terve-
zésére. A találkozón a romá-
niai részrõl Balazsi József
érsemjéni polgármester vett
részt, Zsiga Mihály vendéglá-
tó elöljáróként volt jelen. A
megnyert összegbõl Érsem-
jénnek 121 ezer euró jár,
míg Csengerújfalunak 59
ezer euróból kell a terveket
elkészíttetnie, az engedélye-
ket beszereznie.

A semjéni beruházás a
községközpont mellett Érke-
néz és Érselénd falvakat is
magába foglalja, valamint
egy szennyvíztisztító telep ki-
építésérõl is szól. Itt össze-
sen 44 kilométer hosszúságú
lesz a szennyvízcsatorna, a
magyar oldalon pedig 12 ki-

lométer. Balazsi József el-
mondta, hogy elõször test-
vértelepülésükkel, Bagamér-
ral tervezték a közös pályá-
zást, de az anyagi nehézsé-
geire hivatkozva visszalépett.
Csengerújfalunak viszont jól
jött az együttmûködés, hi-
szen esõzések idején a len-

nebb fekvõ lakóházakat ve-
szélyezteti a víz. A magyar
oldalon ez év végéig elké-
szülnek a szennyvíztisztító

teleppel, ami további 216
millió forintba kerül.

A pályázat lefutási ideje
jövõ év februárjában zárul,
aztán következik a kivitelezé-
si procedúra. A munkálatok
beindítását szintén HU–RO
pályázat révén látja lehetsé-
gesnek Balazsi. Az, hogy
marad-e a mostani magyar
partner, vagy más települést
keresnek-e majd, még nem
tudja az elöljáró. A HU–RO
pályázatok pozitívuma a ru-
galmasság, viszont nagy ne-
hézséget jelent az önkor-
mányzatoknak, hogy ezek a
programok utófinanszírozás-
sal mûködnek – vélekedett a
semjéni polgármester.

Érmelléki Elek

Csatornázási tervek Érsemjénben

A semjéni községháza. Magyar oldalon keresnek partnert

Érkenézi utca. Ide is csatornázást terveznek

Érsemjénben még jóformán be sem fejeznek egy
beruházást, már egy másik van a láthatáron. Olyan
is elõfordult az évek, évtizedek során, hogy egy
idõben több szálon is folyt a településfejlesztés.
A közelmúltban a magyarországi Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Csengerújfaluban
megtartott projektindító találkozóról kaptuk a hírt.

Az adótörvénykönyv több
fejezetét is módosította az
augusztus 23-ai 15. számú
sürgõsségi kormányrendelet.
Többek között lehetõvé teszi,
hogy az általános forgalmi
adót (áfa) csak az áru vagy
szolgáltatás árának bevétele-
zése után fizesse ki a vállalko-
zó. Ezenkívül elõírja, hogy az
áfát a számla kiegyenlítése-
kor lehet visszaigényelni.

Ha a számla kifizetésének
határideje meghaladja a 90

napot, akkor még az inkasz-
szálás elõtt, a számla kiállítá-
sát követõ 90. napon kell át-
utalni az áfát az állami költ-
ségvetésbe. Visszaigényelni
viszont csak a befizetett áfát
lehet, akkor is, ha a számlát
csak egy-két év múlva
egyenlíti ki a kliens. Ha a 90
napos határidõn belül részle-
tekben fizet a vásárló, akkor
az áfát arányosan számolják
ki, és azt is részletekben kell
átutalni.

Természetesen nem alkal-
mazható a szabály, ha a vá-
sárolt termék vagy szolgálta-
tás nem áfaköteles, vagy sa-
játos szabályozás alá esik,
mint például a másodkézbõl
származó javak vagy a mûal-
kotások.

A szabályzat alkalmazható
minden olyan adóalanyra (ter-
mészetes és jogi személyre
egyaránt), amelynek elõzõ évi
éves forgalma nem haladta
meg a 2,25 millió lejt. Az áfa-

fizetésre vonatkozó változta-
tás 2013. január elsejétõl lép
életbe. Az éves forgalmat a
2011. október 1. – 2012.
szeptember 30. közötti idõ-
szakra számítják. Az adófize-
tõknek október 25-éig értesí-
teniük kell az adóhatóságot
arról, hogy eléri-e ezt a felsõ
határt, ha nem, automatiku-
san nyilvántartásba kerülnek
mint olyanok, akinek inkasz-
száláskor ell áfát fizetniük.

Balogh Aletta

Áfát csak inkasszáláskor kell majd fizetni
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A nyári dömping azért már
alábbhagyott, a sátorlakók
felszedték vackaikat, de kem-
pingszobák továbbra is bérel-
hetõk. A református egyház
tulajdonában lévõ létesítmény
különösen kedvelt fürdõhelye
az Érmelléknek, ide nemcsak
a környezõ településekrõl, de
az ország távoli pontjairól és
Magyarországról is érkeznek
látogatók.

Még a hetvenes évek kez-
detén, a kõolaj utáni nagy
kutakodások idején leltek rá
a közel hetvenfokos gyógy-
vízre. Mert gyógyvíz ez a ja-
vából, reumatikus betegsé-
gek kezelése mellett az ideg-
rendszerre is jótékony hatást
fejt ki, nõi betegségekre is ja-
vallott. Emellett ivókúraként
különbözõ belsõ szervi meg-
betegedésekre alkalmazható.

A strandot két évtizeden át
a helyi termelõszövetkezet
üzemeltette, majd 1991-tõl
úgy döntöttek, hogy a refor-
mátus egyház tulajdonába

kerüljön, amely leginkább
biztosíthatja a közösségi ér-
ték óvását. Hosszú éveken át
a fürdõhely könyvelése vesz-
teségeket mutatott, így látvá-
nyos fejlesztésekre nem fu-
totta. Árus László Csongor
református lelkipásztor a
gyülekezetbe kerülését köve-
tõen komoly beruházásokat
eszközölt a kempinghelyen.
A jó üzleti érzékû papnak si-
került növelnie a bevételeket,
legalábbis ezt mutatják az
utóbbi évek fejlesztései.
Mert, mint mondta, minden
újítás a bevételbõl valósult
meg. Emellett a fürdõjegyek
árából többek között a temp-
lom orgonájának renoválásá-
ra is futotta, valamint a nem-
rég megalakult helyi focicsa-
patot is szponzorálták.

Mostanra egy gyerekme-
dencét is kiépítettek, három-
ágyas, televízióval felszerelt
szobákkal várják a pihenni
vágyókat. Emellett három- és
négyágyas lakókocsikban is

adnak szállást. Aki saját sá-
torral érkezik, azt is szívesen
fogadják. Igen fontos, hogy a
szabad tûz használata enge-
délyezett, de kívánság szerint
meleg ételt is felszolgálnak.

A kezdetekre visszaemlé-
kezve Árus elmondta, hogy
eleinte a fürdés elõtti és utáni
hideg vizes zuhanyra nem
volt mód, szinte kopasztó víz-
ben öblítkeztek a fürdõzõk.
Ma már a medence vizének
hõmérsékletét is harmincöt
Celsius-fok körülire mérsékel-
ték. Hegyközszentmiklóson
amellett, hogy csendes, nyu-
godt környezetben lehet pi-
henni, a vendéglátók megol-
dották a világgal való kapcso-
lattartást is. A fedett teraszon

plazmatévé ontja a híreket,
valamint ingyen wifi-haszná-
lat is kijár a fürdõzõknek.

A menedzser lelkipásztor
megelégedéssel nyugtázta,
hogy az idei bevétel kiemelke-
dõen jó volt, mintegy tízezer
látogatót regisztráltak eddig.
Azért eddig, mert 2011-tõl
egész évben nyitva tartanak.
Árus örömmel újságolta azt is,
hogy az Országos Balneológi-
ai Intézet ásványvíz besorolást
adott a termálvizüknek mint
lúgos, bikarbonátos, hipotóni-
ás hévíznek. Kedvezményeket
kínálnak szervezett csoportok-
nak, a gyermekek étkezése
szintén kevesebbe kerül. Ezért
is igen népszerû a szentmik-
lósi strand, amely már több
egyházi jellegû tábornak adott
otthont, de alkotótábort is tar-
tottak már náluk.

További tervei is vannak
még a tiszteletesnek, szeret-
ne egy újabb medencét és
szaunát létrehozni. Nem tit-
kolt vágya, hogy a strandon
egy gyógykezelõ központot
alakítsanak ki. Terjeszkedési
lehetõségeik adottak, hisz a
strand szomszédságában to-
vábbi földterületet vásároltak.

Érmelléki Elek

Végére értünk az idei strandszezonnak. A nyáron
hûvöst nyújtó fák leveleit dobálja a szél, kerítések
rácsai között hûst lehelnek a reggelek. Ezzel
szemben Hegyközszentmiklóson dacolnak
az õsszel, a strandmedence peremén gõzfelhõ
hömpölyög, többen is lubickolnak a termálvízben.

Szentmiklóson egész évben
strandszezon van
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Gyantán is kalákába szer-
vezõdtek a helyi önkéntesek,
akik a helyi fahíd felújítását
vállalták fel. A húszfõs csapat
a hiányzó vagy elkorhadt ge-
rendákat cserélte ki, illetve az
összekötõ vasszerkezetet erõ-
sítette meg. A kalákásokat
Borsi Lóránt megyei prog-
ramfelelõs köszöntötte, külön
gratulálva Dan Julianna al-
polgármesternek, aki elvállal-
ta a helyi szervezést. „A mai
rohanó világban az emberek
egyre inkább eltávolodnak
egymástól, ezért a vízparto-
kat összekötõ hidak mellett
az embereket összekötõ lelki
hidakat is igyekezzünk felújí-
tani, újraépíteni, hiszen ez
tesz igazán erõssé egy közös-
séget” – mondta köszöntõjé-
ben a mozgalom fõszervezõ-
je. A résztvevõk emléklapo-
kat vehettek át, majd késõbb
gulyás várta õket a megterí-
tett asztalnál.

Szalacs is mindjárt az el-
sõ nap csatlakozott a Tuli-
pán Kaláka mozgalom õszi
idõszakához. Az óvoda épü-
letét takarították, udvarát
rendezték a tanévnyitóra az
önkéntesek. Az udvaron ját-
szóteret is kialakítottak a he-
lyi önkormányzat támogatá-
sával. Az önkéntes csapatot
Horváth Béla polgármester

irányította, aki maga is kivet-
te részét a munkából. A
negyvenfõs kalákában részt
vett Szabó Zsolt lelkipásztor,
Vida Attila alpolgármester
és Rácz Barna iskolaigazga-
tó is. A munkálat végeztével
babgulyás várta a megfárad-

takat, a jó kedélyû, családias
hangulatú összejövetelen
Borsi Lóránt adta át az ez al-
kalomra készült, névre szóló
emléklapokat minden jelen-
lévõnek.

Várasfenesen a tavasz-
szal elkezdett közösségi ház
építését folytatták a települé-
sükért tenni akaró lakosok.
A megyei RMDSZ anyagi tá-
mogatásának és a helyiek
kétkezi munkájának köszön-
hetõen már a falakat össze-
kötõ betonkoszorúk elkészí-
tése következett. A munkála-
tot Halász Ferenc alpolgár-
mester koordinálta. A kaláka
hagyományához híven dél-
ben itt is megterített asztal, a
Tulipán Kaláka mozgalom
ajándékpólói és az
emléklapok várták az
önkénteseket.

Márciusban indult útjára a címadó jelmondattal
a Tulipán Kaláka Egyesület kezdeményezte önkéntes
mozgalom, amely élvezi az RMDSZ Bihar megyei
szervezetének teljes támogatását. Szabó Ödön
megyei ügyvezetõ elnök és Borsi Lóránt ötletgazda,
az egyesület vezetõje a közelmúltban jelentette be,
hogy szeptember 15-én újraindult a Tulipán Kaláka.
Folytatják a községekben, falvakban, városokban
tavasszal elkezdett munkákat, és több új település is
bekapcsolódott a közösséget, lakóhelyet szépítõ,
építõ mozgalomba. A legelsõ õszi akciókról alább
közlünk összeállítást.

A munka erõsít, a kaláka egyesít



2012. szeptember 28. / Biharország Kaláka  9

Paptamásiban
szinte már rendszeres-
nek mondható a helyi-

ek közös munkálkodása.
Szeptember 18-án délután a
híres savanyúvíz-forrásnál
gyûlt össze a fiatalok harminc-
fõs csapata, hogy rendbe te-

gye az elhanyagolt területet.
Major Lóránt helyi program-
felelõs irányításával össze-
szedték a szétszórt pillepalac-
kokat, és levágták az elburján-
zott nádat. A nádat lovas ko-
csival behordták a tornate-
remhez, ahol a helyi cserké-

szek nádfalakat készítettek.
Ezek szolgáltak díszítésként a
hét végén a szüreti bállal egy-
bekötött õszi fesztiválon.

Egy héten belül másodjára
is kalákát alkottak a paptamá-
siak. Ezúttal a Kösmõ-patak
partját takarították ki az ön-
kéntesek. A fejszével, láncfû-
résszel, kaszával felszerelt csa-
pat látványos eredményt ért
el a település e részének meg-
szépítésében. A munkálatot
Matyi Miklós polgármester
irányította. Borsi Lóránt me-
gyei programfelelõs emlék-
lappal gratulált a felvállalt ön-
kéntes munkához, kívánva jó
egészséget és kitartást a célja-
ik megvalósításához.

Szeptember 20-án Pel-
bárthidán is kalákát alkot-
tak a helyi önkéntesek, akik
a kultúrotthon takarítását

vállalták fel. Az épület mel-
lett az udvart is rendbe szed-
ték, kiirtották az elburjánzott
növényzetet. A munkálatot
az esõ sem gátolhatta meg,
amiért külön gratulált nekik
Borsi Lóránt megyei prog-
ramfelelõs. Az akciót Néme-
ti Gyula alpolgármester és
Major Lóránt helyi kalákafe-
lelõs koordinálta.

Árpádon szeptember 22-
én kalákáztak a helyiek. A
gyerekekbõl és fiatalokból ál-
ló negyvenfõs csapatot Bor-
si János önkormányzati kép-
viselõ irányította. Most a leg-
utóbbi kalákán létrehozott
játszótér körbekerítését vál-
lalták fel a lelkes önkénte-
sek. A munka végeztével
szendvics és üdítõ várta a
résztvevõket. A programot a
helyi RMDSZ támogatta.



10 Riport Biharország / 2012. szeptember 28.

Érdekes tevékenységbe
kezdett a Réz-hegység
erdeiben Sólyomkõvár
(románul: ªinteu,
szlovákul: Nova Huta)
területén egy osztrák
vállalkozó: farmot
létesített amerikai
bölények tartására.

Ezen a vidéken – akár Er-
dély-szerte – bõ kétszáz évvel
ezelõtti kiirtásáig volt honos
az amerikai bölény közeli ro-
kona, az európai bölény alfa-
ja, a kárpáti magyar bölény.
Utolsó példányát 1790-ben
ejtették el. Szent László ko-
rában a Berettyó menti Bö-
lény-mezõnél fekvõ Szilágy-
borzás lakóinak dézsmamen-
tességet biztosító kiváltságai-
ért különleges szolgálatot kel-
lett teljesíteniük: a nemzetség
feladatai közé tartozott a Bi-
haron székelõ hercegség va-
dásztermékekkel való ellátá-
sa. A Bölény-mezõ alsó vé-
gén, Ipp faluban is királyi bö-
lényvadászok laktak.

Turistákat 
visszariasztó út

A vártnál mostohább kö-
rülmények között vergõdünk
fölfelé. Fõleg a feketeerdõi
útról Sólyomkõvár felé leté-
rõ elágazás teszi próbára
szerkesztõségi járgányunk
tûrõképességét. Véges-végig
hengereletlen zúzottkõ borí-
totta, az útépítõk miatt gyak-
ran egy nyomvonalúra szû-
kült úton haladunk.

„Nagyon reméltem, hogy
ebben az évben kész lesz ez a
15 kilométernyi bekötõút –
mondja Augustin Albert plé-
bános, Nova Huta demokra-
ta–liberális párti színekben
újraválasztott polgármestere.

– Nehezen megy, pedig eu-
rópai pénzekbõl finanszíroz-
zák. Nagy a lemaradásuk,
nem fogják a 2013. januári
határidõt betartani. Az út je-
lenlegi állapota nemcsak a la-
kosság életét keseríti meg,
hanem a bölényfarmra kí-
váncsi látogatókat is visszari-
asztja.”

A községháza utcáját bal-
ról végeláthatatlan drótkerí-
tés szegélyezi, áramütés ve-
szélyére figyelmeztetõ táb-
lákkal. Innen már jól látni a
szemközti, körbekerített
dombhátakon legelészõ álla-
tokat. A bölényfarmhoz ve-
zetõ sikátor nem túlzottan
turistacsalogató, talán érde-
mesebb volna gyalogszerrel
meglátogatni a busa fejû, bo-
zontos bundájú jövevénye-
ket.

Ráfordulunk az amerikai
prérin hajdanában millió
számra rohangáló bölények
leszármazottaihoz vezetõ út-
ra. Néhány raktárépület, egy
õrház meg egy karám árvál-
kodik. Jöttünkre két álmatag
férfiú kászálódik elõ, úgy tû-
nik, nincsenek túlzottan tu-
ristafogadó hangulatban.
Amikor kiderül, hogy nem
egyszerû látogatók, hanem
újságírók volnánk, végképp

lehervadnak. Megengedik
ugyan, hogy lefotózzuk vár-
va várt „riportalanyainkat”,
de õket nem. Még a nevüket
sem hajlandók elárulni. Bal-
szerencsénkre bölényék jó
messzire, a villanydróttal el-
kerített legelõ kellõs köze-
pén találnak maguknak ha-
rapnivalót. Gondozóik arra
sem hajlandók, hogy köze-
lebb csalogassák õket, pedig
a nagy szárazság miatt szé-
nával pótolják a tápláléku-
kat. Egy fürgébb növendék
talán abban reménykedik,
hogy vetünk neki egy ölnyi
takarmányt, közelebb me-
részkedik, de lehet, hogy a
kíváncsiság irányítja; ahogy
mi sem láttunk még eleven
bölényt, õ sem látott még
eleven újságírót. Egy kõhají-
tásnyira cövekel le elõttünk,
egy tapodtat sem lép köze-
lebb.

Tervek feltételes
módban

Regénybe illõ történet Ro-
mánia elsõ, a Royal Village
névre keresztelt amerikaibö-
lény-farmjának létrejötte.
Egy osztrák bútorgyáros,
Cristian Friedl Ion Þiriac

bályoki vaddisznóvadászatai-
nak résztvevõjeként vetõdött
Sólyomkõvárra. Megkedvel-
te a vidéket, s miután több-
ször visszatért ide, nagysza-
bású tervbe fogott. „Szere-
lem volt elsõ látásra – nyilat-
kozta annak idején a tiroli
üzletember –, elõbb egy hét-
végi házat szándékoztam
építeni ide, de megéreztem
a hely kínálta lehetõségeket,
s a lakosok számára munka-
helyeket teremtõ, a falu szá-
mára fellendülést hozó vállal-
kozásba fogtam.”

Három esztendeje avatták
fel a farmot, indulásból 400
ezer euró befektetéssel és 19
borjúval. A 16,5 hektáros
bölénytenyészet mellett egy
kilenchektáros vaddisznóte-
lepet és egy vadaskertet hoz-
tak létre. Azóta a bölények
száma 52-re nõtt. Cristian
Friedl felvázolta, hogy a tu-
rizmus fellendítése érdeké-
ben panziókat, vendéglõt és
egy vakációs falut szándé-
koznak létrehozni.

„Amikor kiteregette az el-
képzeléseit, magam is szebb
jövõt álmodtam falusfe-
leimnek – mondja a polgár-
mester. Sokan bizalmatlanul
fogadták, mindenféle kifo-
gással éltek. Például azzal,
hogy a bölénycsorda »be
fogja büdösíteni a község
központját«. Persze mindez
nem igazolódott be, végül is
hasznosíthattuk a farm szá-
mára kibérelt, elhanyagolt,
bogáncs- meg páfránylepte
legelõket. Friedl megvásárolt
volna 350 hektárnyi erdõt is
egy vadászterület kialakítása
céljából, de sajnos a községi
tanácsosok leszavazták a ja-
vaslatot. A befektetõ fogta
magát, és Kolozs megyében
keresett újabb spáciumot.”

Szilágyi Aladár

Bölénycsorda a határban
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Szeptember 16-án immár
második alkalommal rendez-
ték meg a megyeszékhelyen
a Nagyváradi Futónapot.
Hat kategóriában nevezhet-
tek a versenyzõk: félmaraton
(21 km), félmaraton párban,
félmaraton 4-es váltó, félma-
raton román nyílt bajnokság,

5 km-es futás mindenkinek,
1 km-es futás gyerekeknek.

A félmaratonon csaknem
300 induló vett részt, köztük
hat nagyszalontai sportem-
ber is, akik igazán szép ered-
ményekkel zárták a megmé-
rettetést. A rutinos verseny-
zõk táborát erõsítette a haj-

dúvárosi Cristina Cristea,
Kovács László és Illyés Lajos
Demeter, de eredményesen
teljesítette az elsõ félmara-
tonját Ladányi Edit, Deák
Csaba és a 16 éves Octavian
Popescu is. Az utcai pályán
igazán kellemes idõben futot-
ták végig a négykörös távot.

A korcsoportonkénti egyé-
niben Cristina Cristea a 19.
helyezést érte el, Ladányi
Edit Márta az elõkelõ 6. he-
lyen végzett, Kovács László a
25. lett, Deák Csaba a 30.
helyen végzett, Illyés Lajos
Demeter a 15. helyen ért cél-
ba, Octavian Popescu pedig
korcsoportja legjobb idejét fu-
totta, így a megmérettetés
végén megérdemelten vette
át a gyõztesnek járó díjat.

Balázs Anita

Az érköbölkúti versenyzõ,
aki az idéntõl a MAKS Sport-
klub színeiben saját lovaival
versenyez, itt is bizonyította
tehetségét és rátermettségét.
Az elõzõ két futamot (a cséf-
fait és a bethlenit) is õ nyerte.
Marosvásárhelyen a díjhajtás
versenyszámában a második
helyen végzett, a tavalyi baj-
nok Bajkó Tibor nem egészen
másfél ponttal elõzte meg. (A
tavalyi évadban Rákóczi a kül-
földi versenyei miatt nem tu-
dott részt venni a román baj-
nokságban.). A második na-
pon maratonhajtásban Rákó-
czi fölényes gyõzelmet ara-

tott, amivel átvette a vezetést
összetettben, és ezt a harma-
dik napon is megõrizte.

A Bihar megyei verseny-
zõk is jó eredménnyel zárták
az évadot. Babó Kálmán, aki
az érköbölkúti bejegyzésû Tu-
lipán Sportegyesület színei-
ben állt rajthoz, akadályhaj-
tásban az elsõ helyen végzett,
a mezõnyben õ volt az egyet-
len, aki alapidõn belül, hiba-
pont nélkül hajtott. A vásár-
helyi versenyen így a negye-
dik helyen végzett Rákóczi,
Bajkó és Kádár Barna, a ro-
mán válogatott tagjai mögött.
A szintén Bihar megyei Imre

Zoltán a hatodik lett. Csapat-
ban szintén a MAKS Sport-
klub szerezte meg az orszá-
gos bajnoki címet.

Ezzel hivatalosan lezárult
az idei fogathajtó idény, ami
korántsem a pihenést jelenti,

hiszen a fogathajtók hamaro-
san megkezdik a felkészülést
a jövõ évadra. Jövõre ugyan-
is kettesfogathajtó-világbaj-
nokságot rendeznek a szlová-
kiai Topolcsányban.

Raþiu Rozália

Miután megnyerte a nemzeti bajnokság utolsó,
döntõ fordulóját, Rákóczi Gergõ megõrizte bajnoki
címét a kettesfogat-hajtó mezõnyben. A döntõt
szeptember 14–16. között szervezték meg már
hagyományosan Marosvásárhelyen.

Nagyszalontát képviselte a hatfõs csapat

Rákóczi Gergõ díjhajtása

Negyedszer is országos bajnok

Futónap szalontai résztvevõkkel
KARATETANFOLYA-
MOK A HAJDÚVÁ-
ROSBAN Kezdõk-
nek indít karateedzése-
ket a nagyszalontai Sho-
tokan Karate Sportklub;
edzõk: Tasnádi Zsolt és
Pocsai István. Korosz-
tálytól függetlenül várják
mindazoknak a jelentke-
zését, akik behatóbban
meg akarnak ismerkedni
ezzel a testet és szelle-
met egyaránt nevelõ
harcmûvészettel. Az
edzéseket hétfõn, szer-
dán és pénteken 17.30
órától tartják az Arany
János „kisiskola” torna-
termében. További tájé-
koztatást kaphatnak a
következõ telefonszá-
mon: 0735/777-296,
0722/372-579, vagy a
klub honlapján: www.
shotokansalonta.ro.
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22 kötet a magyar irodalom klasszikusától
MIKSZÁTH KÁLMÁN MÛVEI

Mikszáth Kálmán gazdag életmûvébõl válogatva 
22 kötetes sorozatot kínálunk, mely részletfizetéssel is megvásárolható. 

A díszkötéses kivitel és a kedvezõ ár egyaránt azt szolgálja, 
hogy e remek kötetek családi könyvtára díszéül szolgáljanak. 

Olvassa újra kedvenceit, szerettesse meg gyermekeivel is e remekmûveket!

A sorozat ára részletfizetéssel 390 lej (3×130 lej). Amennyiben egy összegben fizet, 
a 22 kötet ára csupán 345 lej. (Az árak a postázási költségeket is tartalmazzák.)

A két koldusdiák Különös házasság Két választás 
Magyarországon Kísértet Lublón Akli Miklós 

Szent Péter esernyõje Vén gazember Beszterce 
ostroma A Noszty fiú esete Tóth Marival Szelistyei 

asszonyok Lohinai fiú Gavallérok és más elbeszélések 
Egy éj az Arany Bogárban Fekete város A tisztelt ház 

A Sipsirica és más elbeszélések Jó palócok Tót atyafiak 
Sárika grófnõ Jókai Mór élete és kora 

Balóthy-domínium Igazi humoristák Mesés várak

Egy kötet akár

15,5 lejért! 
Részletre is!

Megrendelését várják munkatársaink a 0735/154463, a 0259/419924
telefonszámokon, valamint a konyvsorozat@gmail.com címen. 
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A versenynek a Gabriel ét-
terem adott otthont, és a je-
lentkezõk megtöltötték a he-
lyiséget. A szellemi sport
népszerûségét bizonyítja,
hogy túlnõtte a város, a me-
gye, sõt az ország határait is.
Margitta és a környezõ tele-
pülések játékosain kívül
nagyváradi, szatmárnémeti,
kolozsvári, bukaresti és hatá-
ron túli versenyzõk is (össze-
sen 43 sakkozó) versenybe
szálltak. A megmérettetés 9
fordulós svájci rendszerben
zajlott, 2 × 15 perces idõbe-
osztással. A bíró a nagy ta-
pasztalattal rendelkezõ Dom-
bi Marius Rudolf volt. Az ün-
nepélyes eredményhirdetést
megtisztelték jelenlétükkel
Horváth Sándor és Durnea
Cosmin helyi tanácsosok. A
végig izgalmas és esetenként
igen szoros verseny gyõzte-
sei érmet, kupát és pénzjutal-
mat kaptak. Utóbbit a bene-
vezési díjakból fedezték. A
fõszervezõ Partyum edzõje
Jakab Zsolt volt.

Eredmények

Gyermekek: 8 éves lá-
nyok: I. Héjja Írisz (Szatmár-
németi); 8 éves fiúk: I.
Sarkadi Nándor (Margittai
Partyum), II. Dragoº Lazan
(Kolozsvár), III. Cezar Miron
(Szatmárnémeti); 10 éves lá-
nyok: I. Diana Zaharia (Par-
tyum); 10 éves fiúk: I. Péli
Zsombor (Székelyhíd), II.

Sebastian ªerfezeu (Székely-
híd), III–V. Pintér Máté (Par-
tyum), Szebeni Bálint (Par-
tyum), Pintér Roland – egy-
aránt 5 ponttal; 12 éves lá-
nyok: I. Cserr Ivett (Székely-
híd); 12 éves fiúk: I. George
Chira (Partyum, 100%-os
teljesítménnyel), II. Illyés Ta-
más (Partyum), III. Braun
Dávid (Székelyhíd).

Felnõttek: I. Erdei Lajos
(Nagyrábé), II. Dan Ambru
(Kolozsvár), III. Nemes Péter
(Nagyrábé).

Különdíjak: a legjobb 55
év feletti versenyzõ: Veres
János (Partyum); a legjobb
nõi versenyzõ: Andra Cîm-
pean (Máramarossziget);
U12: I. Jakab Kincsõ, II.

Csengeri Dávid (mindketten
Partyum); U16: I. Jakab
Benjámin (Partyum), II. Cserr
István (Székelyhíd), III. Dom-
bi Mátyás (Partyum).

Fiúk, lányok
kerekeztek

Ugyancsak a városnapok
alkalmából rendezte meg a
Ciclism Marghita Sportklub
az önkormányzat, valamint a
Bellotto kerékpáros kelléke-
ket és ruhákat gyártó cég tá-

mogatásával az egyéni ke-
rékpárversenyt. A központi
park körül kijelölt 3 km-es
pályán a rajt- és célvonal a
városháza elõtt volt. Az indu-
lókat négy csoportra osztot-
ták: a lányokat külön, továb-
bá a 16 év alatti, a 16–23 év
közötti, illetve a 23 év feletti
fiúk alkották a mezõnyt. A
verseny igen sok nézõt von-
zott, és szoros volt a befutó.
A 16 év alatti fiúk közül
Dominic Farcaº volt a leg-
gyorsabb, megelõzve Bog-
dan Ducát és Ecsedi Dávidot;
a 16 és 23 év közöttiek ver-
senyét Nagy Mátyás nyerte
Schmidt Roland és Horváth
Roland elõtt; a 23 év feletti-
ek között I. Barta Tibor, II.
Varadi Ioan, III. Claudiu
ªandor. A lányok között
Ecsedi Flóra nyert,  második
lett Floruncuþ Erika, a har-
madik Monti Ermida.

Szõke Ferenc

Margittán a városnapok alkalmából a helybeli
Partyum Sportklub és a Polgármesteri Hivatal
megrendezte a II. Rapidsakk Kupát. Az egyéni
versenyen felnõtt és gyerek kategóriában egyaránt
indultak versenyzõk. A gyermekek részére kiírt
verseny egyben a Román Sakkszövetég által
meghirdetett Sakk Napja rendezvénysorozat része
volt.

Rapidsakk és kerékpárverseny
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Kun Erzsébet (1926–1996) író, újság-
író egyik gondolatát idézzük a rejt-
vényben a vízsz. 1., függ. 16. és
vízsz. 41. alatt.

VÍZSZINTES: 13. …, a véres költõ –
Kosztolányi Dezsõ regénye. 14. Pápák
koronája. 15. Londoni galéria. 16.
Portugáliához tartozó szigetcsoport az
Atlanti-óceánban. 18. Ilion másik ne-
ve. 20. …kapocs – iratkapocs. 21. A
buddhizmus Japánban elterjedt ága.
22. Kellemetlen ügy megoldási módja.
24. A görög ábécé elsõ betûje. 26.
Gyakori kötõszavunk. 27. Kalapácsve-
tõ olimpiai bajnok (Krisztián). 28. Ja-
pán elektronikai cég. 29. Kettõzve:
gyermekjáték. 30. A tantál vegyjele.
31. Elõtag, rangfokozatra utal. 32.
Fejfedõ. 34. Fakadt. 37. Dalbetét.
39. Bátorság. 40. Évszak. 44. … step
– a foxtrot õse. 45. …-köz – a magya-
rok honfoglalás elõtti szállása. 47.

Szócsata. 48. Jean … – francia szí-
nész, rendezõ, színházigazgató
(1912–1971). 50. Svéd gépkocsimár-
ka. 52. A Balaton is ez. 54. Részvény-
társaság – röv. 55. Véredény. 56. Elõ-
tag, jelentése: olaj. 58. Az elektromos
feszültség gyakorlati egysége. 60. Ige-
képzõ. 61. Stratford on … – Shakes-
peare szülõhelye. 62. Hadsereggel
kapcsolatos. 63. Késnek is van. 64.
Történelmi korszak. 66. Tehetõs. 68.
Lenget. 70. Irak betûi. 72. Érzelmek-
ben gazdag. 74. Táplálkozna.

FÜGGÕLEGES: 1. Kannában van!
2. Anyagi felelõsséget vállal. 3. Ceru-
za – rég. 4. …csõ – a mikroszkóp régi
neve. 5. Klasszikus kötõszó. 6. Szer-
tartás megszokott rendje. 7. Meredek
vízpart. 8. Gotovac operahõse. 9. Az
eszkimók fedett csónakja. 10. Vendég-
lõi lap! 11. Kétfejû kígyó a buddhista
mitológiában. 12. A végén megette!

17. Felsõcsernáton közelében levõ vár
(rom). 19. Mûvészileg ábrázolt sze-
mély. 23. Könyv szerzõje. 25. Te is,
…, Brutus? (Julius Ceasar). 27. Park-
beli bútor. 28. Balaton… – Balaton-
világoshoz tartozó település. 29. Szín.
30. Egy évszakot eltölt. 31. Termést
betakarító. 33. Lámpát kikapcsol. 35.
Szónok. 36. Növényi egyed. 37. Hite-
getõ. 38. Ékezetben különbözõk. 42.
Nagyvárad – röv. 43. Televízió. 46.
Lemberg másik neve. 49. Tömegesen
pusztít. 51. Lágy, nehéz fém. 53. Pré-
mes vízi rágcsáló. 57. … Gay – az
atombombát szállító repülõgép. 58.
Gyûrõdést kisimít. 59. Római számmal
52. 60. Kettõzve: malájföldön honos
fa. 61. Bern folyója. 62. Román népi
tánc (ék. csere). 63. Lángolna. 65.
Kuroszava filmje. 67. Németország és
Izrael autójele. 69. Tagadás. 71. Kilo-
méter. 73. Húros fegyver.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
– Gratulálok, százados úr! –

mondja az orvos.
– Mihez?
– Kitûnõ állapotban van a szíve! 
– Ugye?! 
– Látszik, hogy ritkán használja!

☺

Egy nõ talál egy újsághirdetést:
„Fajtiszta német juhász rendõrkutya
eladó, ára: 15 lej”. Az asszony meg-
örül a jó vételnek, azonnal felhívja a
megadott számot, és megrendeli a
kutyát. Hamarosan kiszállítanak ne-
ki egy koszos, ápolatlan kis korcsot.
A nõ felháborodva telefonál:

– Hogy merték ezt a ronda kor-
csot fajtiszta rendõrkutyának ne-
vezni?

– Asszonyom, ne tévessze meg
az állat külseje, a titkosszolgálatnál
szolgált.

Bölcs gondolat
Múlt heti rejtvényünk (A tanulásról)
helyes megfejtése: „Tudni már unal-
mas, csak tanulni érdemes.”
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Az 1848–49-es szabad-
ságharc végét jelentõ vilá-
gosi fegyverletétel után a
császári haditörvényszék
ítélete alapján végezték ki
a 12 tábornokot és egy

ezredest. A bukás után
kerültek osztrák fogság-
ba. A nemzeti vértanúk:
Aulich Lajos, Damjanich
János, Dessewffy Arisz-
tid, Kiss Ernõ, Knézich

Károly, Lahner György,
Lázár Vilmos, Leiningen-
Westerburg Károly,
Nagysándor József, Pöl-
tenberg Ernõ, Schweidel
József, Török Ignác és
Vécsey Károly. Pesten
ezen a napon végezték ki
Batthyány Lajos volt mi-
niszterelnököt, akit csak
1870. június 9-én temet-
hettek el nyilvános tiszte-
letadással, majd 1874.
május 26-án helyezték el
a Kerepesi temetõ mau-
zóleumában.

DVD-ajánló

Projekt X – A buli
elszabadul

Három végzõs gimnazista elha-
tározza, hogy megszervezi a város
legnagyobb buliját, és legnagyobb
meglepetésükre tervük valóra vá-
lik. A buli egyre nõ, egyre vadabb
lesz, beszippant mindent és min-
denkit, aki a közelébe kerül. Õrü-
letes zenék, fantasztikus hangulat
és gátlástalan poénok: az év leg-
vadabb vígjátéka biztosan min-
denkinek kedvet csinál a véget
nem érõ bulizáshoz.

Idõjárás
Ezek már az utolsó

meleg napok, pénteken
a 30 Celsius-fokos ma-
ximális hõmérséklet
sem kizárt, de a jövõ hé-
ten fokozatosan csök-
ken a felmelegedés.
Hétfõn és kedden 25
Celsius-fokos legmaga-
sabb nappali hõmérsék-
let lesz várható, majd csütörtökre
már csak 20 Celsius-fokra számít-
hatunk. Felhõs, csapadékban gaz-
dag légtömegek érkeznek fölénk.
Jövõ szombaton már csak 16 fo-
kig fog emelkedni a hõmérõ hi-
ganyszála.

Biharország – közéleti hetilap. Kiadja a Várad kulturális folyóirat, Nagyvárad. Szerkesztõség és kiadó: Nagyvárad, December 1. tér 12., I. em.
Postacím: 410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447-060, 0735/154-456, 0735/154-460. Lapterjesztés:
0259/418-933. E-mail: biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro.
Fõszerkesztõ: Máté Zsófia. Munkatársak: Balázs Anita, D. Mészáros Elek, Mészáros Zsuzsanna, Domján Levente, Fleisz Brigitta, Kinde Annamária,
Petri Csilla, Szilágyi Aladár, Szõke Ferenc. Felelõs kiadó: Szûcs László. 
Elõfizetési díjak: 1 évre 50 lej, hat hónapra 30 lej, negyedévre 15 lej. Készült az Inform Média Kft. debreceni nyomdájában. ISSN 2066-4166

Szeptember 30., va-
sárnap
Jeromos – görög erede-
tû, a Hieronümosz név-
bõl származik. Jelentése:
szent nevû.

Október 1., hétfõ
Malvin – germán eredetû
összetett név, a németben
a Malwin férfinév, nõi
párja a Malwine. Jelenté-
se: a jog barátja.

Október 2., kedd
Petra – a név eredetére
vonatkozóan több ma-
gyarázat létezik, egyik
szerint héber, görög, latin
eredetû, jelentése: kõszik-
la. Egy másik magyarázat
szerint a Petronella önál-

lósult becézõje. A harma-
dik feltevés szerint a Pé-
ter férfinév nõi párja.

Október 3., szerda
Helga – északi germán
eredetû, jelentése: meg-
szentelt, egészséges, bol-
dog.

Október 4., csütörtök
Ferenc – francia, latin
eredetû. Az olasz Fran-
cesco név latinosított
Franciscus formájából
származik. Assisi Szent
Ferencet szólították így
gyermekkorában, mert

édesanyja francia szár-
mazású volt. Jelentése:
francia.

Október 5., péntek
Aurél – latin eredetû, az
Aurelius római nemzet-
ségnévbõl származik. Je-
lentése: aranyos.

Október 6., szombat
Brúnó – ófelnémet ere-
detû név, jelentése: bar-
na, barnamedve.
Renáta – latin eredetû,
a Renátusz férfinév nõi
párja. Jelentése: újjászü-
letett.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar
honvédsereg 13 fõtisztjét

Névnapjukat ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot kívánunk!
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Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg
zöldbab, 40 dkg darált pulykahús, 15
dkg füstölt sajt (zsírosabb fajta), 2 dl tej,
1 evõkanál liszt, 5 dkg vaj, 1 közepes fej
hagyma, 1 gerezd fokhagyma, olaj, só,
bors.

Elkészítés: A zöldbabot kevés víz-
ben 10 perc alatt megpároljuk, sózzuk,
és apróra vágott fokhagymával ízesítjük.
A hagymát apróra vágjuk, megpirítjuk
egy kevés olajon, és rátesszük a darált
húst. Fehéredésig pirítjuk, majd sózzuk
és borsozzuk. A vajat egy kis lábosban
felhevítjük, elkeverjük benne a lisztet, és
a tejet hozzáadva csomómentesre ke-
verjük. Amikor kicsit kihûlt, belereszel-
jük a füstölt sajtot. Egy tálba lerakunk
egy réteg zöldbabot, erre kerül a darált
hús, majd jól meglocsoljuk a füstöltsajt-
szósszal. Addig ismételjük, míg el nem

fogynak a hozzávalók. A tetejére sajt-
szósz kerüljön. 180°C-on 20 perc alatt
megsütjük.

Vidékünkön vadon is elõforduló,
gyöktörzses évelõ növény. Rokona
a szintén gyógynövényként
hasznosított erdei mályva,
a papsajtmályva, a fekete
mályvarózsa és a mórmályva is.

Természetes élõhelyén, a folyópar-
tokon, ártereken júniustól szeptemberig
hozza fehér vagy rózsaszínû, egyszerû vi-
rágait. Értékes gyöktörzsét kora tavasszal
vagy késõ õsszel ássák ki, három-öt ka-
réjú, finoman szõrös leveleit virágzástól
gyûjtik. A gyöktörzset tisztítás, hámozás
után felaprítva szárítják, így tömege har-
madára-negyedére csökken.

A kész drog fehér, édeskés, minõségét
a duzzadási érték jelzi. Nyálkatartalma
miatt hurutos betegségeknél (légcsõ-,
gyomor- és bélhurut) használják a teáját.
A gyökérdrogot tea, szirup, vizes kivonat
formájában, a leveleket forrázatként al-

kalmazzák köhögés, gyomorégés ellen,
valamint kelések, sebek, gyulladások bo-
rogatására is. Gyökerének, levelének és
virágának vizes kivonata hatékony hidra-
táló a kozmetikai készítményekben.
Nyugtatja, puhítja, kisimítja a száraz, zsír-
és vízhiányos, korosodó bõrt.

Jövõ héten a fehér ürömrõl ejtünk
szót.

KOS: Lesznek ugyan, akik idegesí-
tik, és fanyalognak valamire, amibe

ön beleadta a szívét-lelkét, de ne törõdjön
velük, mert óriási sikert fog mégis elérni.

BIKA: Kedvez ez a hét mindenféle
ingatlannal kapcsolatos ügylet lebo-

nyolítására vagy családi esemény megszer-
vezésére. Akár résztvevõként is remekül fog-
ja érezni magát.

IKREK: Kiváló a hét utazásra, vizs-
gára, állásinterjúra, vagy adás-vétel-

re. Otthona biztonságára jobban ügyeljen,
és egy családtagra is fordítson több figyel-
met.

RÁK: Vannak olyan ügyek, amelyek
nem érnek annyit, hogy sokat foglal-

kozzék velük, netán búslakodjon, mert nem
úgy alakultak a dolgok, ahogy szerette vol-
na.

OROSZLÁN: Akibe szerelmes, ba-
rátként viselkedik önnel. Kedvezõ a

pillanat az állásváltoztatásra, valami újba
kezdésre, ami jelentõsen növeli a bevételeit.

SZÛZ: A pénzügyek kerülnek a fó-
kuszba, és olyan mázlista, hogy meg-

találja a kiskapukat vagy azokat a helyeket,
ahol olcsón juthat hozzá dolgokhoz.

MÉRLEG: Készüljön fel a héten ar-
ra, hogy a felettesei vagy tanárai szá-

mon kérhetik önön a hibáit. Itt az ideje, hogy
változtasson a hozzáállásán.

SKORPIÓ: Csip-csup dolgokra ren-
geteg pénze megy el, és fogalma

sincs, hogyan teremtse elõ. Aztán elképesz-
tõ módon megoldódik a gond, ami nagyon
feldobja.

NYILAS: Most fog szembesülni
olyan dolgokkal, amelyekre már fel-

készítették. Mindent belead a munkába, a
tanulásba, de ezt nem értékeli a felettese, a
tanára.

BAK: A munkában a héten pótolha-
tatlannak tartják, és ez az anyagiak-

ban is megmutatkozik. A szerelemben taszí-
tó dolog derül ki a partnerérõl, s ezt nem tud-
ja véka alá rejteni.

VÍZÖNTÕ: Meg kell vívnia a felette-
sével, és ha jót akar magának, akkor

engedelmeskednie kell neki. Még akkor is,
ha nem ért vele egyet.

HALAK: Ha munkahelyi viszonyba
bonyolódik, jó lenne, ha eltitkolnák,

mit is éreznek egymás iránt. Váratlan ki-
adásra kell felkészülnie, de pluszbevétel is
várható.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (43.)
A fehérmályva (Althaea officinalis)

Ínyenceknek 

Rakott zöldbab pulykával,
füstöltsajt-szósszal
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