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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Sok a kimaradó
magyar diák –
Helyzetkép a Bihar
megyei
magyar oktatásról 3.
Új eszköz a határtalan
térségfejlesztésre –
Nemzetközi
tanácskozáson mutatták
be az Európai
Területi Társulást 5.
A legfontosabb a lelki
építés – Interjú
Illyés Tamással,
Érszõllõs 
református
lelkipásztorával 7.

Egyszerre két pályázatot nyert meg
Margitta városa a zöldövezet felújításá-
ra, kiterjesztésére. Az egyik a kultúrház,
a rendõrség, a BCR-bankfiók elõtti te-
ret, a másik a fõutcát érinti a körforga-
lomig, valamint az V.–VIII. osztályos is-
kola parkját, a volt kispiac, a Gyerme-
kek Klubja és az állami bérlakások mel-

letti tereket. A kivitelezõ már elkezdte a
munkát, riadalmat keltve a lakosság kö-
rében, mivel kivágták az öreg fákat.

Valóban kopasznak tûnik a város a
fák nélkül, egy ideig „tüdõ” nélkül ma-
rad, de Pocsaly Zoltán polgármester
szerint az újak sokkal szebbek lesznek,
és rendezettebb képet adnak majd a vá-
rosnak. Mint mondta, a mostani munka
rombolásnak tûnik, de valójában elõké-
szítõje az új zöldövezetnek.

A margittaiak azért ódzkodnak a fa-
kivágástól, mert a központi parkban
már „ráfáztak” az újításra. Ott egy szép
vízesésrendszert és tavacskát ígértek az
elõzetes tervek, melyekbõl csak egy
csúf, büdös gödör született.

A zöldövezet teljes megújulása még
éveket vesz igénybe, hiszen az új nö-

vényzetnek, fáknak fel kell nõniük. A
pályázat közel 26 ezer négyzetméter
parkosítására vonatkozik 3,2 millió lej
értékben. A futamidõ 18 hónap 2011.
december 20-ától kezdõdõen. A kivite-
lezõ a Marconst és az Amper cég, a ha-
táridõ pedig szeptember 3-tól számítva
8 hónap.

Szõke Ferenc

Kolbásztöltõ verseny
a jubileumi Hajdúhéten

Parkosításhoz vágták ki a fákat

4., 8–9.
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Testvériesen megosztozik a Bihar
megyei szenátori és képviselõi körzete-
ken jelöltállításkor a Szociál-liberális
Szövetség két vezetõ ereje. Ioan
Mang, a Szociáldemokrata Párt Bihar
megyei szervezetének elnöke, a szövet-

ség megyei társelnöke (képünkön) tu-
datta a sajtóval, hogy õk az 5-ös, 6-os
és 7-es képviselõi, illetve a 3-as és 4-es
szenátori választókerületben állítanak
jelöltet. A nagyobbik testvér, a Nemze-
ti Liberális Párt kapja az 1-es, 2-es, 3-
as, 4-es, 5-ös vidéki meg a 8-as és 9-es
váradi képviselõi kerületet, továbbá az
1-es és 2-es szenátori körzetet. Utóbbit
a szocdemek elcserélnék a 3-assal ab-
ból a logikus megfontolásból, hogy ak-
kor az egyazon körzetekben párhuza-
mosan kampányoló SZDP-s és NLP-s
jelöltek a pártszövetség teljes szavazó-
táborát meg tudnák szólítani. Errõl
még nincs döntés, de azt már leszögez-
ték, hogy a hivatalban lévõ két szoc-
dem parlamenti képviselõ, a váradi So-
nia Drãghici és a cséffai Ioan Sorin
Roman saját körzetében indulhat a de-

cember 9-ére kitûzött választáson, ha
õk is úgy akarják. A többi jelöltet a hó-
nap végéig még keresik. Mang azt is el-
mondta, hogy a helyhatósági voksolás
eredménye alapján a pártszövetség 3
szenátori és 6 képviselõi hely megszer-
zésére számít Biharban. A többi man-
dátumot látatlanban az RMDSZ-nek
adta.

A Romániai Szlovákok és Csehek
Demokratikus Szövetsége is megnevez-
te jelöltjét, mégpedig Adrian Miroslav
Merkát, aki 2004 óta foglalja el az al-
sóházban a 18 bejegyzett romániai
nemzeti kisebbség reprezentánsainak
fenntartott 18 helybõl a szlovákoknak
járót. A bodonosi illetõségû tanár-igaz-
gató 2007 óta a kisebbségi szervezet
elnöke.

(-fia)

Megkezdték a jelöltállítást

A nagyváradi helyi tanács tagjai
múlt heti rendkívüli ülésükön hagyták
jóvá, majd az ülés után az önkormány-
zat és a cég képviselõi aláírták azt a
szerzõdést, mellyel az amerikai Emer-
son cég 14 hektárnyi területet vett
koncesszióba a borsi úti Eurobusiness
Ipari Parkban. A szerzõdést George
Varmuza, a cég kelet-közép-európai
elnöke, Cãlin Baciu, a kolozsvári igaz-
gatója, Ilie Bolojan váradi polgármes-
ter, Ovidiu Mureºan alpolgármester és

Delia Ungur, az ipari park ügyvezetõje
látta el kézjegyével.

Az amerikaiak egy üzemet és egy
irodaházat építenek a tervek szerint az
ipari parkban, így ott termelés és iro-
dai háttérmunka egyaránt folyik majd.
Befektetésük értékét 50 millió euróra
becsülik, és összesen 1500 munkahe-
lyet teremtenek majd az ipari parkban,
ez egyébként az elmúlt 25 év legna-
gyobb váradi befektetése. Varmuza az
aláírás után elmondta: több ország

több városa közül választották Nagyvá-
radot.

Balogh Aletta

Amerikai vállalat jön az ipari parkba

A Mezõgazdasági kifizetési
és Intervenciós Ügynökség
Bihar megyei kirendeltségén
október 15-éig fogadják el
az ökofarmokon gazdálko-
dók kérvényét az Európai
Mezõgazdasági Garancia-
alapból származó támogatás-
ra. Románia ebben az évben

valamivel több mint 4 millió
eurót fordíthat erre a célra,
egyötödével többet, mint ta-
valy. Hogy ki mennyit kap
végül, az a kérvények össze-
sítése után derül ki. Mind-
azok a természetes vagy jogi
személyek, egyéni és családi
vállalkozók jogosultak a tá-

mogatásra, akik vállalták az
áttérést a hagyományosról a
biogazdálkodásra akár a nö-
vénytermesztésben, akár az
állattenyésztésben, beleértve
a méhészetet is. Az igénylé-
sen fel kell tüntetni, az átme-
neti periódus elsõ, második
vagy harmadik évében jár-

nak-e, a több farmot mûve-
lõknek is egyetlen kérvényt
kell letenniük. Minden szük-
séges formanyomtatvány a
kitöltési útmutatóval együtt
megtalálható az ügynökség
honlapján, a http://www.
apia.org.ro/buget_FEGA.htm
internetes címen.

Ökofarmon gazdálkodóknak EU-s támogatás
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Megyei szinten a magyar
oktatás aránya 21 százalék
körüli, ellenben az idén õsz-
szel iskolai keretek között el-
indított elõkészítõ osztályokat
tekintve eléri a 25 százalékot.
A 216 elõkészítõ osztálynak
éppen az egynegyede, 54
magyar nyelvû. Az RMDSZ
hathatós segítségével végül a
váradi önkormányzat megkö-
tötte az új bérleti szerzõdést
az Ady líceumra további öt
évre, és a Szacsvay iskola
megtarthatta a Stãniºoarei
utcai épületét. Befejezõdött a
Lorántffy Zsuzsanna Refor-
mátus Középiskola külsõ-bel-
sõ felújítása, és a Mûvészeti
Líceumban az idén is indulha-
tott magyar osztály elemiben
és felsõbb szinten egyaránt –
tudtuk meg Biró Rozáliától.

Az elõkészítõ osztályokat
sikerült bebútorozni, a peda-
gógusoknak módszertani fel-
készítõt tartottak, közölte
Kéry Hajnal. Azt is elmond-

ta, hogy bõvült az anyanyel-
vi oktatás lehetõsége: Mezõ-
telkiben elemi osztály ala-
kult, Nagyszalontán pedig a
magyar iskola szakosztályo-
kat is indított. A szakmai
képzést adó IX. osztályok
száma a megyében összesen
10. A váradi szakközépisko-
lákban és a Szent László Ró-
mai Katolikus Iskolaközpont-
ban, illetve Kágyán, Borson

van még ilyen lehetõség.
Aggasztónak tartja viszont

a fõtanfelügyelõ-helyettes,
hogy a magyar IX. osztá-
lyokban közel kétszázzal ke-
vesebb a diáklétszám, mint a
VIII-at végzettek száma. A
román tagozatra íratkozot-
tak aránya ebbõl 15, az osz-
tályismétlõké 5 százalékos, a
zöme tehát abbahagyta a ta-
nulást. A kimaradás miatt a
szülõket felelõsségre vonhat-
ják, mivel a tankötelezettség
X. osztályig tart. Az iskolael-
hagyás miatt bírságra és a
gyermeknevelési támogatás
elveszítésére számíthat a szü-
lõ. Az idén 32 IX.-es osztály
indult 783 diákkal, nyolca-
dikba pedig 1147-en járnak.

Az új tanévet több új ma-
gyar pedagógiai segédesz-
közzel kezdhették Biharban.
A Communitas Alapítvány
jóvoltából történelemköny-
veket, nyomtatott és elektro-
nikus földrajzi atlaszokat
kaptak ingyen.

M. Zs.

Megyénkben összesen 924 osztályban és óvodai
csoportban folyik magyar tannyelvû oktatás.
A tanévnyitó utáni helyzetképet KÉRY HAJNAL
fõtanfelügyelõ-helyettes és BIRÓ ROZÁLIA,
a váradi helyi tanács RMDSZ-es frakcióvezetõje
vázolta.

Sok a kimaradó magyar diák

Szeptember utolsó napja-
iban kezdõdött el a VII. Ki
mit tud? megyei tehetség-
kutató verseny elõdöntõ sza-
kasza. Czvikker Katalin fõ-
szervezõ, az RMDSZ me-
gyei szervezetének kulturális
ügyekkel megbízott ügyve-
zetõ alelnöke újdonságról is
beszámolt: az idén más
nemzetiségûek (románok,
romák, szlovákok, zsidók,
németek stb.) is jelentkez-
hettek mind a felnõttek,
mind a gyermekek között
táncos vagy zenés (komoly-
és könnyûzene) produkciók-

kal. A Pro Rogériusz Egye-
sület rendezvényének dobo-
gós helyezettei ezúttal is
pénzjutalmat kapnak majd,
a csoportok többet, az egyé-
ni versenyzõk kevesebbet,
és a szervezõk szívesen fo-
gadják a különdíjak felaján-
lását.

Nagyszalontán és Réven
már megmérkõztek a hajdú-
város, illetve az Élesd kör-
nyéki településekrõl érkezett
versenyzõk. Következik Szé-
kelyhíd és vidéke (október 7-
én, vasárnap 14 órától a
sportcsarnokban); Nagyvá-

rad környéke (Szalárdon,
okt. 13., 10 óra, kultúrház);
Belényes és környéke (Ma-
gyarremetén, okt. 20., 17
óra, kultúrház); Érmihály-
falva és vidéke (okt. 27., 14
óra, mûvelõdési ház); Nagy-
várad (nov. 3., 10 óra, ve-
lencei katolikus kultúrház);
Margitta és vidéke (nov.
10., 10 óra, kultúrház). A
középdöntõ és a döntõ is
Nagyváradon lesz: elõbbi
november 24-én 10 órától a
Szakszervezetek Mûvelõdési
Házában, utóbbi pedig no-
vember 30-án 17 órától a

Szigligeti Színházban. A kö-
zönséget mindenhol szíve-
sen látják, a belépés ingye-
nes.

Tehetségkutatás megyeszerte



4 Városünnep Biharország / 2012. október 5.

A nagyszalontai RMDSZ
jóvoltából az idei Hajdúhé-
ten immár ötödik alkalom-
mal rendezték meg a kol-
bász- és pálinkafesztivált. A
rendezvénynek helyt adó
Zilahy Lajos Mûvelõdési Ház
nagytermében 21 csapat so-
rakozott fel, és a közel öt-
órás versenyen igyekezett
minél jobb teljesítményt
nyújtani, azaz minél ízlete-
sebb kolbászt készíteni.

Darvasi Zoltán köszöntöt-
te az egybegyûlteket, majd
bemutatta a zsûrit. A négy
ítész – azaz Szabó Ödön, az
RMDSZ Bihar megyei ügy-
vezetõ elnöke, Filep Ferenc
lelkész, Szatmári Sándor ál-
latorvos és Bertók Lajos ál-
lattenyésztõ mérnök – csak-
úgy, mint az elõzõ években,
az idén is árgus szemekkel fi-
gyelte és pontozta a
kolbászolókat. Figyelembe

vették az asztaldíszítést, a tá-
lalást, az ötletességet még a
csapat névválasztásában is, a
higiéniai elõírások betartá-
sát, az elkészült kolbász ízét,
külalakját. A versenyzõk
ügyeltek is minden apróság-
ra, hiszen a terembe lépve
számos asztalon mesteri de-
korációk, édes és sós süte-
mények, házi bor és pálinka
csalogatta a nézelõdõket.
Aztán nekiláttak a munká-

nak: daráltak, gyúrtak, fûsze-
reztek, töltöttek és sütöttek,
s emellett még szavaltak is,
verssel és énekkel készültek

a megmérettetésre. A jó
hangulatot még fokozta
Baby Gabi és Sihell Ferry,
akik mulatós slágerekkel szó-
rakoztatták a csapatokat és a
közönséget.

A zsûritagok közben vé-
gigkóstolták a kolbászokat,
és arra a döntésre jutottak,
hogy a legfinomabbat az
idén a néptáncosok Erõs
Toldi csapata készítette.

Balázs Anita

A gyõztesek munka közbenA terítésre is gondjuk volt

Szívvel-lélekkel igyekeztek

Gyúrtak, töltöttek, sütöttek
Kolbásztöltõ verseny a jubileumi Hajdúhéten

Nagyszalontán startolt a
Ki mit tud? megyei tehet-
ségkutató verseny elõdöntõ
szakasza. Szombaton a Zi-
lahy Lajos Mûvelõdési Ház
udvarán felállított színpadon
követték egymást a hagyo-
mányõrzõ, zenei és táncos
produkciókkal, valamint a

magyar irodalom kategóriá-
ján belül verssel és prózával
benevezett versenyzõk.
Négytagú zsûri: Kiss Mária,
az Arany János Iskolaköz-
pont aligazgatója, Tóth Zsu-
zsanna pedagógus, valamint
a nagyváradi RMDSZ részé-
rõl Vajda László és Sütõ Ti-

bor értékelt és rangsorolt.
Döntésük meghozataláig a
helybeli rapper, Mr. Siid szó-
rakoztatta a közönséget. A
zsûri nevében Petõ Csilla
parlamenti képviselõ össze-
gezte a látottakat-hallotta-
kat, majd a részvételi okleve-
lek és ajándékok szétosztása

következett. Mindenki meg-
elégedésére a zsûri minden
csapatot és fellépõt tovább-
juttatott. A nagyváradi kö-
zépdöntõben is bemutathat-
ja tehát, mit tud a Toldi Nép-
tánccsocport, a Toldi Után-
pótlás Néptáncegyüttes, Far-
kas Mónika és Hevesi Anett
népdalénekes; a szavaló Be-
senyi Bernadett, Hegedûs
Dávid, Zsorda Dorottya,
Órás Andrea; a zenei elõadó
Lõrincz Dorottya, Csukás
Eszter, Szász Fanni, Moº-
neag Krisztián, a Basic
Faces, illetve a táncos lábú
Arny Dance, First Step, Hu-
zuna Cristian és az Infinity.

Mindenkit továbbjuttattak a középdöntõbe
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Szemet gyönyörködtetõ
rózsákkal pompázó, ápolt
kert övezi Fugyivásárhelyen a
községházát. Ez is jelzi, az
elöljáróság törõdik a környe-
zettel. Hogy a környezet vé-
delmét is komolyan veszi, azt
az EU-s finanszírozást meg-
nyert pályázatai bizonyítják. A
közelmúltban kettõt ismerte-
tett részletesebben a sajtóval
Ioan Pop polgármester, Ioan
Gligor alpolgármester, Florin
Balint energetikai szaktanács-
adó és Ciprian Barna, a
Nagyvárad Metropolis Övezet
ügyvezetõ igazgatója. A me-
gyeszékhelyet és 11 környezõ
helyhatóságot tömörítõ társu-
lás segített ugyanis a Magyar-
ország–Románia Határ Menti
Fejlesztési Alaphoz benyújtott
pályázatok megírásában. A
magyarországi partner Be-

rettyóújfalu, illetve Téglás köz-
ség. Ez utóbbi megtalálásában
pedig a Bihar Megyei Vállal-
kozók Szövetsége segítette a
fugyivásárhelyi önkormányza-
tot.

Meghaladja az 1,7 millió
eurót a Business Energy
munkacímet viselõ projekt ér-
téke, amibõl Tégláson egy
felújított, Fugyivásárhelyen

pedig egy vadonatúj épület-
ben „mûködés közben” fog-
ják szemléltetni a megújuló
energiaforrások és a környe-
zetbarát technológiák min-
dennapos használatát. Fugyi
részesedése 745 600 euró,
kiadásainak 93 százalékát fe-
dezi a vissza nem térítendõ
támogatás. A községháza
mögötti, önkormányzati tulaj-
donban lévõ, jelenleg kihasz-
nálatlan telken építik fel a
többszintes, összesen közel
500 négyzetméter hasznos
felületû központot környezet-
barát technológiával, és ame-
lyet úgy terveztek, hogy saját
energiaszükségletét megter-
melje (napkollektor, szélerõ-
mû). Az épület konferencia-
központként, bemutatóte-
remként és inkubátorházként
mûködik majd, használói a
környezettudatos energiafel-
használást fogják népszerûsí-

teni tanácsadással is. A 24
hónapos lefutású projekthez
minden engedély megvan
már, novemberben kezdõdik
a közbeszerzési eljárás a kivi-
telezésre, az elsõ kapavágást
tavasszal tehetik meg.

Az „energiaközpont” köré
egy 2,4 hektáros parkot is ál-
modtak a fugyivásárhelyi elöl-
járók. A projekt elnyerte
ugyan a Környezetvédelmi
Alap támogatását, ám a kor-
mányváltás miatt leállt ez az
országos program. Nem vár-
nak tovább, saját költségve-
tésbõl is megépítik a sportpá-
lyákkal, amfiteátrummal, ta-
vacskával elképzelt közösségi
teret, mert igénylik a fugyiak
– jelentette ki az alpolgármes-
ter.

A másik határon átnyúló
projekt értéke megközelíti a
3 millió eurót: a községre ju-
tó 950 ezerbõl nyolc utcát
aszfaltoznak le, saját költség-
vetésbõl pedig még egyet, így
a településen minden utca
aszfaltos lesz. Partnerüknél,
Berettyóújfaluban két új utcát
alakítanak ki. Az önkormány-
zati szakemberek kiemelték
az EU-s támogatások fontos-
ságát, hiszen például Fugyivá-
sárhelynek az éves bevétele
mindössze 5-600 ezer euró.

Máté Zsófia

Ápolt kis park a községháza körül

Pop, Gligor, Barna és Balint

A környezettudatos
Fugyivásárhely
Országos szinten még nagyon alacsony az európai
uniós alapokból lehívható pénzek felhasználási
hányada, ám megyénkben már nem jelent
szenzációt, ha egy-egy szûkös költségvetésû
önkormányzat ilyen forrásból szerzi meg
a beruházásai fedezetét. Fugyivásárhely azzal tûnik
ki, hogy Biharországban – az államhatár mindkét
oldalán – egyedülállóként a környezettudatos
energiafelhasználást pártoló létesítményre kért
és kapott támogatást.

Az önellátó energiaközpont köré tervezett park – még csak tervrajzon
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Franciaország budapesti
és bukaresti nagykövetsége,
a budapesti székhelyû Fran-
cia–Magyar Kezdeményezés
Egyesület és a Határon Át-
nyúló Kezdeményezések Kö-
zép-európai Segítõ Szolgála-
ta (CESCI), továbbá a ma-
gyar Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium, illetve
a hazai regionális fejlesztési
tárca járult hozzá a nemzet-
közi konferencia megszerve-
zéséhez. A házigazda a
Nagyvárad Metropolis Öve-
zet ügyvezetõ igazgatója,
Ciprian Barna volt. A
váradi városházán megtar-
tott rendezvényen a polgár-
mestert egyik helyettese vál-
totta ki.

Érdeklõdésünkre Ocskay
Gyula, a CESCI fõtitkára
vázolta a térségfejlesztési
eszköz mibenlétét. Az Euró-
pai Unióban 2007. augusz-
tus elsejétõl van érvényben
az a közösségi jogszabály,
amely lehetõvé teszi a hatá-
ron átívelõ együttmûködési
társulás megalakítását ön-
kormányzatok, kormányzati
alárendeltségû intézmények
között az alapítók által ellát-
ható feladatok elvégzésére.
Lehet ez közgyógyellátás,
idegenforgalom, közszállítás,
területfejlesztés, vállalkozás-
fejlesztés, logisztika stb. A
határ menti fejlesztési forrá-
sokra tehát nem az alapítók
pályáznak, hanem maga a

társulás, ráadásul kedvezõbb
feltételekkel. Az illetõ orszá-
gok állami hatóságainak jóvá
kell hagyniuk az alapítást,
majd a társulást Brüsszelben
nyilvántartásba veszik – ma-
gyarázta Ocskay.

Franciaország jár az élen
ennek a fejlesztési eszköznek
a felhasználásában, az itteni-
ek ezért is akarnak tõlük ta-
nulni. Magyarországon 26
EGTC van, zömmel a szlovák
határ mentén, a romániai ha-

társzakaszon pedig kettõ. A
legújabb, a május 4-én be-
jegyzett Európa-kapu elneve-
zésû társulás megyénket is
érinti. Csetnek Tímea igaz-
gatótól megtudtuk, hogy a
Nagyvárad–Szatmárnéme-
ti–Nyíregyháza–Debrecen
körzetben lévõ kisebb telepü-
léseket szeretnék bevonni. Az
alapító tagok között van
Nagykároly, Érmihályfalva,
Kiskereki és Székelyhíd, ma-
gyar oldalon Újfehértó, Nyír-
adony, Derecske és Hajdú-
hadház. Belépésre vár Mar-
gitta, Érkörtvélyes, Tasnád,
Krasznabéltek, illetve Álmosd
és Kokad. Az igazgató szerint
azoknak a kistelepüléseknek
érdemes csatlakozniuk, ame-

lyek egyedül nem tudnának
pályázni. Az említett térség-
ben hatvan lehetséges társ ta-
lálható – tette hozzá.

A szinkrontolmácsolással
segített tanácskozáson Rét-
vári Bence, a magyar köz-
igazgatási és igazságügyi mi-
nisztérium államtitkára azt
emelte ki, hogy a kormá-
nyoknak, szaktárcáknak te-
kintettel kell lenniük az
EGTC-k érdekeire éppen
most, az Európai Unió követ-
kezõ hétéves, a 2014-tõl
2020-ig tartó idõszak költ-
ségvetésének kidolgozásakor,
hogy az eddiginél legalább
egyharmadával többet szán-
janak a határ menti fejlesztés-
re. Közölte azt is, hogy az új
büdzsé elkészültéig a buda-
pesti közigazgatási minisztéri-
um állja a meglévõ EGTC-k
mûködési költségeit.

Az Országgyûlés Magyar–
Francia Baráti Tagozatának
elnöke, Kalmár Ferenc
szegedi képviselõ (KDNP) a
házigazdák kérésének eleget
téve románul beszélt. Brassói
származású lévén, ez nem
okozott neki gondot. Az or-
szághatár elválasztó jellegé-
nek megszûnésével szüksé-
ges együttmûködést méltat-
ta, s reményét fejezte ki,
hogy rövidesen Románia is a
schengeni térség része lesz.

Máté Zsófia

Új eszköz a határtalan
térségfejlesztésre

Az Európa-kapu társulás magyarországi tagjai

Francia és magyar magas rangú állami
reprezentánsok részvételével tanácskoztak a minap
Nagyváradon az Európai Unió viszonylag új
fejlesztési-együttmûködési intézményérõl,
az Európai Területi Társulásról (European
Grouping of Territorial Cooperation – EGTC).

Ocskay Gyula

Francia, magyar és román nyelvû értekezések adtak képet az új lehetõségrõl
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A kolozsvári Református
Teológián végzett 1999-
ben, püspöki kinevezéssel a
nagykárolyi egyházmegyé-
hez tartozó Kismajtényban
kezdte el hivatása gyakorlá-
sát helyettes lelkipásztor-
ként. Négy év múlva meghí-
vást kapott az érszõllõsi gyü-
lekezettõl, melyet elfogadott,
és azóta ezt a közösséget
szolgálja. Kárpátaljai szár-
mazású felesége is teológiát
végzett, 2008-tól Szolnok-
háza lelkipásztora. Három
gyermekük van, Tamás 11,
Anna 8 és Teodóra 2 éves.

– Hány felekezet van Ér-
szõllõsön, és melyik a leg-
népesebb?

– A református, a baptista,
a pünkösdi és az ortodox fe-
lekezetnek van hivatalosan
szervezett közössége. Vegyes
házasságokkal vannak katoli-
kusok is, de õk házastársaik
templomába járnak vagy
Margittára. 570-580 lélekkel
a református egyház a legna-
gyobb. Rossz hír azonban,
hogy apadunk, több a teme-
tés, mint a keresztelõ. Az el-
költözés szerencsére nem jel-
lemzõ közösségünkre. Az is-
tentiszteleteken általában
120-an, 150-en vesznek
részt, ami érmelléki viszony-
latban jónak számít. Meg-
szentelik az Úr napját, és
adakozásban is eleget tesz-
nek kötelezettségüknek.

– Saját erõbõl fenn tud-
ják tartani önmagukat?

– Jelenleg fedezni tudjuk a
gyülekezeti élet költségeit,
ha pedig nagyobb beruhá-
zásba kezdünk, segítséget
kapunk a helyi, alkalman-

ként pedig a megyei tanács-
tól. A jelentõsebb munkála-
tokon túl vagyunk, sikerült a
templomot kívül-belül rend-
be tenni, nagyon komoly
összefogással és külsõ segít-
séggel. Hálás vagyok azért,
hogy a belsõ javításokat tel-
jes egészében önerõbõl ol-
dottuk meg. Ez három évet
vett igénybe, és százezer lej-
be került. Felújítottuk a régi
parókiát, folytattuk az újat,
amit önerõbõl kezdett el épí-
teni a gyülekezet 1994-ben,
utolsó simításait éppen a na-
pokban végzik. Elõbbihez je-
lentõs holland támogatást
kaptunk, mely magyarkéci

közremûködéssel jött létre.
Az ottani lelkipásztorral,
Mike Pállal szobatárs voltam
a teológián, akkori barátsá-
gunk megmaradt, és az iste-
ni gondviselés úgy akarta,
hogy egymáshoz közeli tele-
püléseken szolgáljunk, így
támogathatjuk egymást. A
régi parókián konyhát alakí-
tottunk ki, mely által egy hé-
ten egyszer meleg ételt –
szeretetebédet – adhatunk a
rászorulóknak. Nyolc önkén-
tes asszony mûködteti, im-
már öt éve. A jövõ prioritása
egy új multifunkcionális épü-
let felhúzása, ha erre az Isten
kapukat nyit számunkra.
Mindennél fontosabb pedig
az emberek lelki építése.

– Irigylésre méltóan sok
fiatal kapcsolódik be az
egyházi tevékenységükbe.
Hogyan, mivel „fogják
meg” õket?

– A fiatalokkal való foglal-
kozást már gyermekkorban
el kell kezdeni. Én már meg-
örököltem a vasárnapi isko-
lát, ami „egyházközelbe”
hozza a gyerekeket, hiszen
az istentisztelettel párhuza-
mosan számukra önkénte-
sek külön foglalkozást tarta-
nak a parókián. Évente a
gyermekeknek és a fiatalok-
nak nyári egyházi tábort
szervezünk, szintén önkénte-
sekkel. Margitta, Magyarkéc
és Érszõllõs fiataljai közösen
tartanak karácsonyi, húsvéti
koncerteket a három gyüle-
kezetben. Természetesen így
sem marad meg mindenki a
konfirmáció után, de van
alap, ahová visszatérhetnek.
Akik igazi hittel rendelkez-
nek, megmaradnak a közös-
ségben.

Szõke Ferenc

Szilágysomlyón született 1976-ban értelmiségi
családban. Tanulmányait szülõvárosában végezte
érettségiig. Mindaddig úgy tûnt, szülei nyomdokát
követve a kémia lesz az a tudományág, melyben
tökéletesíti tudását. Bekapcsolódott azonban
a helyi keresztyén ifjúsági csoportba, és ennek
hatására hátat fordított a reál tantárgyaknak,
és Isten szolgálatába akart állni. Ott következett
be az elhívás, amit õ el is fogadott.

A legfontosabb a lelki építés
Interjú Illyés Tamással, Érszõllõs református lelkipásztorával

Utolsó simítások az új parókián

Érszõllõs református temploma
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Kiállítások

Ezen a nyáron is össze-
gyûltek Sarkad városában a
képzõmûvészek, köztük a
nagyszalontai Buzgó Sán-
dor. Az alkotótáborban ké-
szült képekbõl összeállított
vándortárlat Nagyszalontára,
az Arany Palota galériájába
is megérkezett. A Hajdúhét
második napján, vasárnap
helyi és sarkadi elöljárók nyi-
tották meg a kiállítást, amely
október 6-áig látható.

Óvodások és elõkészítõ
osztályos kisdiákok munkái-
ból is kiállítás nyílt a Hajdú-
héten az RMDSZ-székház-
ban. A téma Nagyszalonta, a
hajdúváros volt. A megnyitó
ünnepségen a rajzokat Ba-
gosi Imre Tibor képzõmû-
vész értékelte, majd az ifjú
alkotók átvették a részvéte-
lért járó okleveleket és aján-
dékokat. Ráadásként megte-
kinthették a nagyváradi Lilli-
put Társulat Csupa bohóc!
címû interaktív elõadását.

Hajdúvárosi Esték

Böjte Csaba ferences szer-
zetes volt a meghívottja csü-
törtökön a Hajdúvárosi Esték
rendezvénysorozat újabb epi-
zódjának, az erdélyi magyar-
ság XXI. századi kibontako-
zásának lehetõségeirõl érte-
kezett. A Magyar Házban
összegyûlt hallgatóság Csaba
testvér nemes gondolatait
hallgatva feltöltõdhetett a be-
lõlük áradó szeretettel. Az

atya a cselekvõ szeretet fon-
tosságára hívta fel a figyel-
met; a találkozó kötetlen be-
szélgetéssel zárult.

Sportvetélkedõk

A Hajdúhét elsõ napján a
sakkozók mérhették össze a
tudásukat a Zilahy Lajos
Mûvelõdési Házban. Még
soha nem volt annyi
résztvevõ, mint az
idén: 62-en indultak 

Szeptember utolsó hetében immár a tizedik
Hajdúhét változatos, színes programjaiból
válogathatott Nagyszalonta magyar közössége.
Minden korosztályú és ízlésû szórakozni vágyó
találhatott kedvére való rendezvényt.

Vándortárlattól az ökolábnyomig
a jubileumi Hajdúhéten

Csala Zsuzsa, Harsányi Gábor, Sáfár Anikó, Beleznay Endre és Straub De-
zsõ is fellépett a budapesti Bulvárszínház péntek esti elõadásán a Ki a
hunyó? avagy Bubus címû vígjátékban a Zilahy Lajos Mûvelõdési Házban
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a 7 fordulós, nyílt,
svájci rendszerû ra-
pidsakkversenyen. A

mintegy 9 órás megmérette-
tésen a felnõtt kategóriában
elsõ lett a nagyváradi Ionel
Luca, a junior kategóriában
a legfeljebb 20 évesek között
David Bogdan (Arad), a
max. 12 éves korcsoportban
Gergely Vogel Róbert
(Arad), a max. 10 évesek kö-
zött pedig Birtalan Csaba
(Nagyvárad) gyõzött. A leg-
jobb szalontai sakkozó Csa-
bai Zoltán lett, a legjobb mi-
nõsítést (ELO) elérõ kategó-
riában pedig a verseny szer-
vezõje, Szabó Gábor gyõ-
zött.

Általános iskolásoknak
rendeztek elméleti és gyakor-
lati vetélkedõt a közlekedés
szabályok ismeretébõl hétfõ
délután az Arany János El-
méleti Líceum udvarán. A
szerdai sportnapon bicikliver-
seny, ügyességi próbák, tájé-
kozódási futás, streetball, láb-
tenisz és számos egyéb test-
mozgási lehetõség közül vá-
laszthattak a gyermekek és
felnõttek. Közel 300-an vet-
tek részt például a kerékpá-
ros városi körúton, és Török
László polgármester társasá-
gában a gyakorlatban is fel-
avatták a mostanáig elkészült
bicikliutakat. A református
templom elõl indult kereke-

zõk a Sándor Péter Sportte-
remnél értek célba, ahol lab-
darúgó-mérkõzések koronáz-
ták meg a sportnapot. Elõ-
ször a helybeli önkormányza-
ti képviselõk és a tanárok,
majd Nagyszalonta és Árpád
örökifjú focistái rúgták a bõrt
szép számú szurkolótábor
elõtt. Végül a tanácsosok
6–5-re nyertek, az öregfiúk
összecsapása pedig 2–2-es
döntetlennel zárult.

Egészségnap

Kedden ingyenes orvosi,
egészségmegõrzési szakta-
nácsadás, vérnyomás- és vér-

cukorszint-mérés várta az ér-
deklõdõket a Magyar Ház-
ban. Csaknem százan éltek a
lehetõséggel. Dr. Kerekes
Anikó családorvos és Ács Ár-
pád asszisztens el is magya-
rázta, mit takar a mérések ér-
téke, és útbaigazítást is szíve-
sen adtak a pácienseknek.
Ugyanakkor mintegy 150
kisdiák vehetett részt ingye-
nes szemészeti vizsgálaton.
Az Arany János Elméleti Lí-
ceum I.–II. osztályosait Sán-
dor Krisztina fogadta. A
III.–IV. osztályosok Tóth Fe-
renc fogászati rendelõjében a
helyes fogápolásról, a szájhi-
giéniával kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókról hallhat-
tak, és a doktor sorban meg-
vizsgálta a gyerekek fogaza-
tát.

Az egészséges környezet
megóvásához szükséges tud-
nivalókkal is megismerked-
hetett az iskola mintegy 300
gimnazistája a békéscsabai
Körösök Völgye Natúrpark
jóvoltából. Kipróbálták a
Kék bolygó társasjátékot,
ökolábnyomot számítottak,
természetismereti „matató-
val” és gyógynövény-szima-
tolóval sajátíthattak el új is-
mereteket, és a komposztá-
lás fontosságát bemutató kis-
filmet is megnéztek.

Balázs Anita
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Több mint egy hétig tartó erdélyi
körútjának utolsó állomásán,
Nagyváradon Szili Katalin
képviselõ, az Országgyûlés volt
elnöke, a Szociális Unió elnöke
találkozott Tempfli József volt
püspökkel és Jakobovits Miklós
festõmûvésszel. A politikus
asszonyt tapasztalatai
összegzésére kértük.

– Kikkel találkozott, milyen ta-
pasztalatokkal gazdagodott erdélyi
vizitje idején?

– Részt vettem a Kárpát-medencei
Magyar Újságíró Egyesületek Konven-
ciójának gyergyószárhegyi konferenci-
áján, ahol meglepetésként ért, s örö-
mömre szolgált, hogy megkaptam a
Messzelátó-díjat. E tanácskozásnak
folytatása is lesz, október végére terve-
zünk egy megbeszélést, ahol szakem-
berekkel egy médiastratégia fõ elemeit
próbáljuk megfogalmazni, s szeretném,
ha november 15-én a KMÚEK követ-
kezõ ülésére a Parlamentben kerüljön
sor, ahol a médiastratégia elsõ terveze-
térõl egyeztethetnénk. Utam másik cél-
ja az volt, hogy Adorjáni Dezsõ püspök
úr meghívására az evangélikus egyház
kerekasztal-beszélgetésein vegyek részt
Kolozsváron, Brassóban és Csíkszere-
dában, ahol alapvetõen a XXI. századi
nemzetpolitika, a magyarság sorskér-
dései kerültek terítékre. Volt alkalmam
arra, hogy több településen – Marosvá-
sárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Gyer-
gyószentmiklóson – mûvészekkel, ’56-
osokkal, politikai, önkormányzati veze-
tõkkel találkozzam. Bepillantást nyer-
hettem abba, hogy a két romániai vá-
lasztás közötti idõszakban milyen a
közhangulat, mi az, ami a magyar vá-
lasztókat Erdélyben elsõsorban érinti,
érdekli. Másrészt ezek az emberek mu-
nícióval tudtak ellátni arra vonatkozó-
an, hogy mi az, amiben a nemzeti ösz-
szetartozás parlamenti bizottsága segít-
het. Ez a hét azért is volt fontos szá-
momra, mert a parlament õszi üléssza-
kán a választójoggal, választási eljárás-
sal, költségvetéssel kapcsolatos kérdé-
sek kerülnek napirendre, melyek érin-
tik a külhoni magyarokat, s én haszno-

sítani tudom az itt szerzett tapasztalato-
kat.

– Mit gondol a december 9-i romá-
niai parlamenti választásról?

– A fõ cél, hogy a magyarság ne ma-
radjon képviselet nélkül. Legyen erõtel-
jes, markáns képviselete, hogy olyan
kérdésekben, mint a felelõs önrendelke-
zés, ott tudjon lenni a döntéshozatalnál.

– Milyen kép rajzolódott ki az egy
hét során megejtett találkozóin?

– Azt tapasztalom, hogy az önkor-
mányzati választások mély sebeket
ütöttek, s ez nem igazán teszi lehetõvé
a kooperációt. Úgy gondolom, hogy
szemben az önkormányzatival, a parla-
menti választáson az együttmûködés
lenne az egészségesebb. Azok, akikkel
találkoztam, s most nem a politikai ve-
zetõkre gondolok, valamennyien ezt az
óhajukat fogalmazták meg.

– Ön a határon túli magyarok vá-
laszthatóságát is elképzelhetõnek
tartja. Ez összhangba hozható-e azzal
a korábbi elképzeléssel, hogy a kül-
honi magyarok egy közös határon tú-
li magyar párt színeiben induljanak
2014-ben?

– Másként közelíteném a dolgot. Az
én pártomnak, a Szociális Uniónak az
volt a véleménye, hogy az állampolgár-
sághoz nemcsak a választás, hanem a

választhatóság jogának is kapcsolódnia
kell. Amennyiben választhatóság is jár
ezzel, a mi elképzelésünk nem a ma-
gyarországi listákra történõ szavazás,
hanem, ahogy Romániában van, hatá-
ron túli kerületekben választókörzetek
kialakítása, ahonnan egyéni képviselõk
juthatnak be. Ezt  az javaslatot sajnos
nem fogadták el, csak Magyarországon
bejegyzett pártlistákra van mód szavaz-
ni. A magyarországi nemzetiségek kép-
viselete is csak úgy biztosított, hogy lis-
tákat kell állítaniuk. Döntenie kell a vá-
lasztónak, hogy nemzetiségi identitását
vagy pártpreferenciáját helyezi elõtér-
be, hiszen csak egy szavazata van. Ha
ebbõl az elvbõl indulok ki, nem látom,
miért ne lehetne Magyarországon kül-
honi listát állítani, ahogy a magyaror-
szági kisebbségek teszik. A felvetést ké-
zenfekvõnek tartom, hiszen így nem ki-
szolgáltatottai a határon túli szerveze-
tek annak, hogy egyes pártok õket kí-
vánják-e a listájukra tenni vagy sem.
Netán beárazzák, hogy ki kihez tarto-
zik. Ez a lista épp a neutralitást biztosí-
taná, túlmutatva a mai politikai vircsaf-
ton. Igazából ezzel a határon túli ma-
gyarság tudna lépéseket tenni azért,
hogy az anyaországi megosztottságot
ne tegye a magáévá.

Szûcs László

Választójog választhatóság nélkül
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Elfogadta a képviselõház azt a tör-
vényjavaslatot, amely a gyermeknevelé-
si segélyre (gyes) vonatkozó módosítá-
sokat tartalmazza. Az októbertõl hatály-
ba lépõ új elõírás szerint a gyes összege
ismét a kedvezményezett nettó jövedel-
mének 85 százaléka lesz. Az ösztönzõ
támogatást azok is megkapják, akik
gyermekük kétéves koráig maradnak
gyermeknevelési szabadságon. Nem
vonják meg azonnal a járandóságot
azoktól, akik nem fizették be a helyi
adókat és illetékeket, 60 napos türelmi
idõt vezetnek be az elmaradt összegek

kifizetésére, ennyi ideig még kapják a
segélyt. A csonka családokban egyálta-
lán nem kötik a gyes átutalását az adó-
befizetéshez.

Kibõvítették a gyesre jogosultak kö-
rét a Második esély elnevezésû prog-
ramban tanuló nõkkel. Ahogy az iskolá-
soknak és egyetemistáknak is jár a tá-
mogatás, mostantól azokra is kiterjesz-
tették, akik írni-olvasni tanulnak, vagy
családalapítás után térnek vissza az ele-
mi vagy középiskola padjaiba.

Megszûnik az a kitétel, miszerint csak
az elsõ három gyermekre jár a gyer-

meknevelési szabadság és segély, abban
a negyedik és a további gyermek szüle-
tésekor is részesülhetnek a kismamák.
Ha valaki gyermeknevelési szabadságá-
nak ideje alatt szül, örökbe vagy gyám-
ságba fogad egy gyermeket, 600 lejnyi
kiegészítést kap. Azok, akik egyedülál-
lóként súlyosan fogyatékos gyermeket
nevelnek, igénybe vehetik mind a neki,
mind a kísérõnek járó havi juttatást.
Csökken a bürokrácia is: azoknál a csa-
ládoknál, amelyek többféle segélyre jo-
gosultak egyidejûleg, egyetlen szociális
ankétot végeznek majd.

A központ 2003-ban nyi-
totta meg kapuit 50 ággyal,
azóta folyamatosan fejlesz-
tik, szépítik, bõvítik, és biz-
ton állítható, hogy minden
tekintetben megfelel a kor
követelményeinek. Kívül-be-
lül felújították, hõszigetelték,
új szárnnyal bõvítették az
épületet, mely magába fog-
lalja a földszinten a konyhát
és az ebédlõt, az emeleten

pedig a konferenciatermet,
az irodákat és a vendégszo-
bákat. Telket vásároltak a
terjeszkedéshez, hogy az
idõsek az épületen kívül is
kellemes környezetet találja-
nak. A bennlakókat két or-
vos, 8 asszisztens és 12 ápo-
ló látja el.

Rehabilitációs központ-
ként is mûködnek. Mindent
megtesznek annak érdeké-

ben, hogy az otthonban lakó
szépkorúak életét szebbé,
tartalmasabbá tegyék, ezért
szórakoztatásukról, közös
programokról is gondoskod-
nak. A mostani ünnepségen
jelen volt Dorin Curteanu
polgármester, az ortodox
tisztelendõ, Berki Mária és
Györke Ilona nyugalmazott
pedagógusok, valamint Pa-
vel Fechete nyugalmazott tit-
kár. Mivel a lakók vegyes
anyanyelvûek, az elõadások
magyar, román, szlovák

nyelvûek voltak. A helyi is-
kolások és a margittai ma-
gyar iskola diákjai, a
Gyöngyvetõk néptáncosai,
Beke Kincsõ és a Puskás
Duó – apuka és leánya – lép-
tek fel. Fotókiállítás is nyílt:
Pósán Lajos fotómûvész és
Katona Levente Lélektük-
rök II. címmel válogatta a
tárlat anyagát a bennlakók-
ról készült portréikból. Petõ
Csilla ajándékokat is hozott
az otthon lakóinak.

Szõke Ferenc

A papfalvai Szociális-egészségügyi Központban
dr. Kékedi Judit osztályvezetõ orvos és Petõ Csilla
parlamenti képviselõ a tavalyi sikeren felbuzdulva
az idén is megrendezte a létesítmény lakóinak
köszöntését az idõsek világnapja alkalmából.

Az idõseket ünnepelték

Kedvezõ változások a gyes-nél
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NAVIGÁTOR
VILÁGATLASZ

Rendelje meg most! 
Megrendelés, illetve további információk telefonon a 0735/154-463, 0259/419-924 számokon

vagy a konyvsorozat@gmail.com drótpostacímen.

A 19 kötetes sorozat ára részletfizetéssel 390 lej (3×130 lej).
Amennyiben egy összegben fizeti, az ár csupán 345 lej. 

(Az árak a postázási költséget is tartalmazzák!)

19 kötet
1800 oldal
Részletes térképek 
a Föld valamennyi 
országáról
Több ezer színes 
kép, illusztráció

Kötetenként 96 oldal Méret: 205×270 mm
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Kézilabda Kárpát
Kupa

Tizenhét éves szünet után
kerül sor ismét Váradon a
Kárpát Kupa elnevezésû nõi
kézilabdatornára, amelyen a
román és a magyar váloga-
tott is részt vesz. A torna két
további szereplõje az ukrán
és a román B csapat. A mér-
kõzéseket ma (pénteken)
délután 16 és 18 órától, hol-
nap és vasárnap pedig 10 és
12 órától rendezik meg a
sportcsarnokban. A ro-
mán–magyar kézilabda-cse-
mege vasárnap 10 óra-
kor kezdõdik. A belépõjegy
napi 10 lej, és a sportcsar-
nokban lehet megvásárolni.

Vízilabda BL-csata

A Ioan Alexandrescu
Uszodában szintén román–
magyar párharc lesz, de
nem válogatottak, hanem
klubcsapatok részvételével.

A hatszoros román bajnok
VSK-Digi az A-Híd Szeged
gárdája ellen mutatkozik be
a vízilabda Bajnokok Ligája
csoportkörében. A váradiak
szeptember 26-ára kitûzött
elsõ meccse a fehérorosz
Vityebszk visszalépése miatt
elmaradt. A szegediek gyõ-
zelemmel kezdtek, hazai pá-
lyán 8–5-re verték a német
Spandaut. A Tisza-parti csa-
pat kispadján egy volt olim-
piai bajnok pólós, Vincze
Balázs ül, a keret tagja töb-
bek között a szintén olimpiai
aranyérmes Molnár Tamás
és Szívós Márton. A találko-
zó holnap 13.30-kor kez-
dõdik.

Focirangadó

A másodosztály 6. fordu-
lójában találkozik egymással
a két váradi focicsapat, a Bi-
har FC és a Luceafãrul. A ta-
valyihoz hasonlóan az elsõ
meccs házigazdája ezúttal is
a Bihar FC lesz holnap 15

órától a Bodola Gyula Stadi-
onban (a tévéközvetítés még
idõpontváltozást eredmé-
nyezhet!). Öt forduló után a
Luceafãrul áll jobban, hato-
dik a tabellán, három hellyel
elõzi meg városi riválisát.

A Bihar FC legutóbb az
újonc Damila FC-tõl kapott
ki 3–0-ra. Ez volt Claudiu Ni-
culescu bemutatkozó meccse
a váradi csapat kispadján. A
Bukaresti Dinamo egykori
gólerõs csatára nem tudta
felrázni a piros-kék együt-
test, amely legutóbbi négy
hivatalos mérkõzésén egy-
szer sem tudott nyerni. A
Román Kupában a harmad-
osztályban szereplõ Szat-
márnémeti Olimpia gyõzte
le a Bihar FC-t, a bajnokság-

ban pedig elõbb Brassóban,
majd Drãgãºani-ban (a Da-
mila FC-tõl) kapott ki a Bi-
har FC, hazai pályán pedig
csak döntetlent játszott a
Slatinai Alróval. Nem kér-
dés, melyik csapat várja bi-
zakodóbban a rangadót,
amelyre a belépõjegy 10 lej-
be kerül.

A szuperkupagyõztes
ellen

Nem akármilyen ellenféllel
találkozik a Nagyváradi Váro-
si Sportklub (VSK) férfi ko-
sárlabdacsapata az új idény
elsõ fordulójában. Vasár-
nap 20 órától a kupa- és
szuperkupagyõztes Piteºti-i
BCMU lép pályára az Anto-
nio Alexe Sportcsarnokban.
A meccsbelépõ 8 lej. A ven-
dégcsapat felkészülési torná-
val hangolt a bajnoki nyitány-
ra, míg a váradiak a Román
Kupa elsõ fordulójában telje-
sítettek kiválóan. A VSK
mindhárom meccsét meg-
nyerte a Nagyszebenben ren-
dezett tornán (77–66 a ma-
rosvásárhelyiek, 82–43 a
csíkszeredaiak, 72–58 a
rovinariak ellen), így bejutott
a legjobb nyolc közé.

Hajdu Attila

Eseménydús hétvége elé néznek a bihari
sportkedvelõk. A kínálatban két igencsak fajsúlyos
nemzetközi esemény mellett egy városi focirangadó
és egy rendkívül izgalmasnak ígérkezõ
kosárlabdameccs szerepel.

Román–magyar meccs lesz az uszodában Szuperkupagyõztes ellenfél jön a sportcsarnokba

A városi focirangadóra több ezer szurkolót várnak

BL-csata és megyei rangadó
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Publius Vergilius Maro (Kr. e. 70–19.)
római költõ volt. Egyik gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízsz. 1. és
függ. 26. alatt.

VÍZSZINTES: 13. A hal petéje. 14.
Hullámos mintázatú selyemszövet. 15.
Körülhatárolt forma. 16. Lecsüngõ fü-
zérvirágzat. 18. Fodros ruhadísz. 20.
Hangtalanul regélõ! 21. Világos angol
sör. 22. Thaiföld korábbi neve. 24. Nap
– Londonban. 26. Érdeklõdõ kérdés.
27. Kihalt futómadár (Új-Zélandon volt
honos). 28. Szarvasféle. 29. Igevégzõ-
dés. 30. Erõs fény a látást zavarja. 32.
Paul … – francia festõ, a posztimpresszi-
onizmus képviselõje (1839–1906). 34.
Apa betûi. 36. A Kos csillagkép latin ne-
ve. 38. Nép és nyelv. 39. Kuruc briga-
déros volt. 41. Köszméte. 43. Finomko-
dó búcsúszó. 44. Fegyverek csoportja.
46. Barnás, vörösessárga szín. 48.
Turku finn város svéd neve. 50. Magyar

király (1053–1087), I. András fia. 52.
Nobel-díjas (1948) angol költõ, drámaíró.
54. Lélegzik. 55. Tekintetes – röv. 57.
Sportöltözék. 58. Félcipõ! 59. Csomó.
60. Kossuth-díjas színész, a Nemzet Szí-
nésze (1934–2011). 62. Csüng. 63.
Ausztráliai futómadár. 65. Hideg észak-
keleti szél az Adriai-tenger partján (név-
elõvel). 67. Orosz feleség, asszony. 69.
Õrlemény. 71. Román leánynév. 73.
Bajor mûvészcsalád.

FÜGGÕLEGES: 1. Helytelen cseleke-
det. 2. Balaton… – község a tó északi
partján. 3. Ebbe az irányba. 4. Nyaraló.
5. Az amerícium vegyjele. 6. Orrocska.
7. Kemal … – török író. 8. Hacsaturjan
személyneve. 9. Tüskés úszójú apró hal.
10. Kelet-Ázsiában használt hosszmér-
ték. 11. Színész, rendezõ, színészpeda-
gógus (Árpád, 1876–1937). 12. Nagy-
testû kutya. 17. Indiai uralkodó volt, elsõ-
ként egyesítette India nagy részét. 19.

Halogató. 23. A Kongói Demokratikus
Köztársaság korábbi neve. 25. Keserû
anyagok (latin). 37. Éjfélig tart. 28. Kiej-
tett betû. 29. Az indium, a kén és az it-
terbium vegyjele. 30. Magyar herceg,
Géza fejedelem testvérének fia. 31. Tig-
ris hím és oroszlán nõstény utóda. 32.
Nagyváradon született színész, igazgató
(Péter). 33. Biztat. 35. Szárít. 37. Er-
kélyrész! 40. A szerelmi költészet múzsá-
ja a görögöknél. 42. … Lagerlöf – No-
bel-díjas svéd írónõ. 45. Nemzetközi hír-
nevû magyar rockzenekar. 47. Kossuth-
díjas matematikus (Frigyes, 1880–
1956). 49. A papírhajtogatás mûvésze-
te. 51. Történés elõidézõje. 53. Mesebe-
li varázsló. 56. … és a varázsló – Tho-
mas Mann mûve. 58. Doyle brit író egyik
személyneve. 59. Süveg alakú hajszárító.
60. Ütõs labdajáték. 61. Cím, méltóság.
62. Létrejön. 64. Matematika – röv.
66. Az egyik oldal. 68. Címerállat. 70.
Névelõ. 72. Amper és volt – röv.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
A hentesnek zárás elõtt már

csak egy csirkéje maradt, és na-
gyon meg akar szabadulni tõle. Jön
is egy vevõ, aki pont egész csirkét
kér. A hentes feldobja a mérlegre.

– Uram, ez 1 kiló 20 deka.
– Kicsit nagyobb nincs véletle-

nül? – kérdezi a vásárló.
A hentes visszafordul, tesz-vesz,

majd feldobja ugyanazt a csirkét a
mérlegre.

– 1 kiló 70. Megfelel?
– Nagyszerû, elviszem mind a

kettõt! ☺

– Drágám, hol van a tea?
– Jaj, ti férfiak soha semmit sem

tudtok megtalálni. A tea a gyógysze-
res fiókban van egy kakaós doboz-
ban, amire az van ráírva, hogy só.

Megszívlelendõ

Múlt heti rejtvényünk (Bölcs gondo-
lat) helyes megfejtése: „Aki gyer-
mekként nem kap szeretetet, az éle-
te végéig nem találja meg önmagát.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43
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Granthamben látta
meg a napvilágot Marga-
ret Hilda Thatcher Ro-
berts, aki Nagy-Britannia
elsõ és egyetlen nõi mi-
niszterelnöke lett. Tanul-
mányait Oxfordban a
Sommerville College-ben
végezte, kutató kémikus-
ként kezdte pályafutását
1947-ben egy iparválla-
latnál. 1959-tõl konzer-
vatív parlamenti képvise-
lõ volt. 1961-tõl a társa-

dalombiztosítási és nyug-
d í jügy i min i s z té r ium
parlamenti titkáraként,
1964-tõl az ellenzéki ár-
nyékkormány pénzügyi,
energiaügyi, szállítási és
oktatási szóvivõjeként
dolgozott. 1970 és 1974
között az oktatási tárcát
vezette. 1975 és 1990
között a Konzervatív Párt
szintén elsõ nõi elnöke
volt. 1979-tõl 1990-ig
miniszterelnök, még há-

borút is viselt (1982) Ar-
gentína ellen a Falkland-
szigetekért. Lemondása
óta a Nincs Visszatérés
Csoport elnöke, a Királyi
Kémiai Társaság tisztelet-
beli tagja.

DVD-ajánló

Bosszúállók

Olyan szuperhõscsapat áll ösz-
sze, amilyet korábban sosem lát-
hattunk még együtt a mozivász-
non. Egy váratlan ellenfél tûnik fel
a színen, aki minden eddiginél na-
gyobb veszélyt jelent a Földre, ezért
Nick Fury (Samuel L. Jackson), a
SHIELD névre hallgató nemzetközi
békefenntartó ügynökség vezetõje
azon kapja magát, hogy sürgõsen
szüksége van egy csapatra, amely
visszarántja a bolygót a katasztrófa
szélérõl. Ezért kezdetét veszi a föld
körüli toborzás – kizárólag szuper-
hõsöket keresnek.

Idõjárás
Péntektõl kezdõdõen

tartós hõmérséklet-
csökkenés várható tér-
ségünkben. Napközben
erõs felhõsõdés mellett,
ám számottevõ csapa-
dék nélkül 18–22 Celsi-
us-fok várható majd,
míg éjszakánként 8–11
Celsius-fok lesz. Hétvé-
gén még napsütés lesz, a nagyobb
felhõtömegek inkább a hét köze-
pén takarják majd el a napot, és
csak a következõ hétvégén oszla-
nak fel. Az esernyõt ne rejtsük el
a szekrény mélyére, mert bármi-
kor szükség lehet rá.

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

Október 7., vasárnap
Amália – germán eredetû, az Amálok
gót királyi család nevébõl, az Amal-
kezdetû germán nõi nevek önállósult,
német becézõ rövidülése. Jelentése:
védelem.

Október 8., hétfõ
Koppány – török, magyar eredetû, ré-
gi magyar személynév. Méltóságnév is.
Jelentése: nagy, gyõzelmes, erõs, ma-
gas.

Október 9., kedd
Dénes – görög eredetû, a Dionüsziosz
(görög mitológiában a bor és a szõlõ is-
tene) névbõl származik. Jelentése: Dio-
nüszosznak ajánlott.

Október 10., szerda
Gedeon – héber eredetû bibliai név.
Jelentése: kétélû kard, kardforgató,
sebzett kezû, romboló, pusztító, har-
cos, vágó.

Október 11., csütörtök
Brigitta – ír eredetû, jelentése: erõs,
erényes, magasztos.

Október 12., péntek
Miksa – a Miklós régi magyar becézõ-
jébõl önállósult, de lehet a Mikhál név
becézõje is. Késõbb eredetétõl függet-
lenül a Maximilián magyarítására hasz-
nálták.

Október 13., szombat
Ede – német eredetû, az Edvárd, Edu-
árd név rövidülésébõl önállósult. Jelen-
tése: birtok, vagyonõrzés, védelem.
Kálmán – török, magyar eredetû, régi
magyar személynév. Jelentése: mara-
dék, életben maradt.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1925. október 13-án megszületett
Margaret Thatcher, a Vaslady

Névnapjukat 
ünneplõ olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!
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Hozzávalók: 50 dkg fõtt marhahús,
8 fej új fokhagyma, 10 dkg margarin, 1
kiskanál liszt, 2 dl alaplé (zöldség vagy
hús), 1 kiskanál mustár, só, bors, fél cit-
rom leve, 1 dl tejszín, 1 dl tejföl.

Elkészítés: A fõzõmargarinon a
vastag karikára felvágott újfokhagymát
(zöldjével együtt) megfonnyasztjuk, de
ne kapjon színt. Rátesszük a lisztet, jól
átforgatjuk vele, hagyjuk kicsit pirulni.
Felöntjük az alaplével, és 10 perc alatt
nyílt tûzön puhára pároljuk (jó, ha van-
nak benne nagyobb darabok is). Ha
kész, sózzuk, borsozzuk, beletesszük a
mustárt, hozzáadjuk a tejszínt és a tej-
fölt is, együtt jól összeforraljuk. Hogy a

mártás ne legyen túl híg, csak a végén,
tálalás elõtt tesszük bele a citromlevet,
ízlés szerint.

A fészkesvirágzatúak rendjébe
és az õszirózsafélék családjába
tartozó, elterjedt fûszer-
és gyógynövény. Népi elnevezései:
bárányüröm, hegyi üröm, patikai
üröm, pusztai üröm, kálvinista
tapló vagy mesétfû.

Évelõ növény, a napos, száraz helye-
ket kedveli, elsõsorban dombvidékeken,
utak mentén, köves területeken fordul
elõ. Íze, illata fûszeres, hasonlít a citro-
méra, és keserû. A konyhában húséte-
lek ízesítéséhez használják, az ürmös bo-
rok (vermut), keserû italok, likõrök egyik
fûszere is.

Gyógyhatását már az ókorban ismer-
ték. A C- és B-vitaminon kívül tartalmaz
illóolajat, keserûanyagot, cserzõanyagot
és borostyánkõsavat. Étvágygerjesztõ
gyógyteák alkotórésze, illóolaja a görcs-
oldó, bélféregûzõ gyógyszerek egyik
alapanyaga. Izgatószerként is használ-
ják, a váltóláz gyógyítására is alkalmas.

Külsõleg reuma elleni készítményekben
alkalmazzák.

Gyomor- és bélfekélyes betegekre ká-
ros, de nagyobb adagban bárkinél mér-
gezést okozhat, melynek tünetei: há-
nyás, erõs hasmenés, vizelet-visszatar-
tás, eszméletvesztés, görcsök.

Jövõ héten a fekete bangitáról ejtünk
szót.

KOS: Ne irigykedjék, ismerje el má-
sok jó teljesítményét. Bár ön is igyek-

szik, és nagyon ért a saját munkájához,
mégsem kapja meg az elismerést.

BIKA: Örömmel fogadja, hogy a va-
lamikor eltett dugipénz elõkerül.

Hasznos volt a nagy kutakodása, éppen
most van a legnagyobb szüksége az összeg-
re.

IKREK: Ügyeljen a héten a kommu-
nikációra, mert hiába adja elõ a leg-

nagyobb lelkesedéssel a terveit, ez a stílus
elriaszthatja azt, akin a siker múlhat.

RÁK: Minden oka megvan a derûlá-
tásra. Ha költözés, ingatlannal kap-

csolatos vagy családi ügyeket kell megolda-
nia, akkor ez remekül megy.

OROSZLÁN: A lelkesítés bajnoka-
ként viselkedik ezen a héten. Kész el-

ismerni, sõt még dicsérni is másokat, de be-
lül azért mardossa picit az irigység.

SZÛZ: Aggódik, hogy amin olyan
sokat dolgozott, valóban jó lesz-e. Ne

aggódjék, a héten több jelét is tapasztalja
majd annak, hogy anyagilag nagy szerencse
éri.

MÉRLEG: Legyen óvatos a bará-
tokkal, akik az ön vállán szeretnének

felkapaszkodni, és az ön kapcsolataiból tõ-
két kovácsolni. Ezt nem engedheti meg ma-
gának.

SKORPIÓ: Elhalaszt egy kellemet-
len beszélgetést, pedig jobb lenne,

ha túlesne rajta, mert az illetõ nem fog meg-
sértõdni, hanem elfogadja mindazt, amit
mond neki.

NYILAS: Sor kerül egy olyan beszél-
getésre, amelyre már számított, de

azért titkon remélte, hogy megússza, és ma-
radhat abban a helyzetben, amiben van.

BAK: Jól hangzó ígéret miatt feldo-
bott, pedig van ön körül éppen ele-

gendõ megoldandó probléma. Ez az ígéret
valóra fog válni, és azt teheti majd, amit sze-
retne.

VÍZÖNTÕ: Ha szerelmes, akkor
szinte mindent odaad annak, akit

imád. Most olyan valakibe szerethet bele,
aki felnéz önre, és olyannak szereti, amilyen
valójában.

HALAK: Ha a lakását szeretné elad-
ni, vagy kölcsönügyletet intéz, akkor

annak most nem lesz akadálya. Olyan fel-
adattal látják el, amelyet otthonról is végez-
het.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (44.)
A fehér üröm (Artemisia absinthium)

Ínyenceknek 

Fõtt marhahús
fokhagymamártással
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