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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Jelölteket állított
az RMDSZ – Véglegesí-
tették, kik indulnak
a Szövetség színeiben
a parlamenti választáson
a Bihar megyei választó-
kerületekben 3.
Bályok múlt és jövõ
között – Egykor grófok, majd
a diktátor és sleppje, újab-
ban az üzleti élet mágná-
sainak vadásztanyájaként
szolgáló település minden-
napjairól 8–9.
A következetesség meg-
testesítõje – Tisza István
egykori magyar miniszter-
elnökrõl értekezett SZARKA
LÁSZLÓ történész profesz-
szor a Szacsvay 
Akadémián 10.

Nagyváradon a Szent László-temp-
lomban megtartott ökumenikus imával
kezdõdött október 6-án az aradi 13
mártír tábornokra való emlékezés, amit
az RMDSZ szervezett a történelmi ma-
gyar egyházakkal és a civil szervezetek-
kel közösen. A római katolikus feleke-
zetet Fodor József vikárius, a reformá-
tust Csûry István püspök, az unitáriust
pedig Buzogány Csoma István lelki-
pásztor képviselte. A megemlékezés
Nagysándor József tábornok emléktáb-
lájánál folytatódott, ahol a Himnusz
közös éneklése után Cseke Attila sze-
nátor és Szabó Ödön, az RMDSZ Bi-
har megyei ügyvezetõ elnöke mondott
beszédet. A szenátor az 1848–49-es

szabadságharcosok példáját alapul vé-
ve a ma élõket is cselekvésre buzdítot-
ta a megfelelõ pillanatokban, az ügyve-
zetõ elnök pedig arról beszélt, hogy bár
a közösségnek együtt kellene emlékez-
nie, hiszen a gyász közös, egyesek
mégis mesterségesen megosztást hoz-
nak közénk. A Szacsvay Imre Általános
Iskola kórusának fellépése után az em-
lékezõk elhelyezték koszorúikat a már-
tír tábornok emléktáblájánál.

A megemlékezés a Városi Mûvelõdé-
si Házban folytatódott, ahol Petõ Csilla
képviselõ Nagysándor József tábornok
életérõl beszélt, majd a Szigligeti Szín-
ház mûvészei, Kovács Enikõ, Molnár
Júlia, Pitz Melinda, Kiss Csaba, Szõke

Kavinszki András és Meleg Vilmos ad-
ták elõ Kik érted haltak… címû alkal-
mi mûsorukat. A korabeli levelekbõl,
szövegekbõl összeállított elõadást a kö-
zönség felállva tapsolta meg.

(Folytatás a 7. oldalon)

Dióverés Mihályfalván

Tisztelgések a nemzeti gyásznapon

4–5.
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Államtitkár, majd miniszterek után
ismét államtitkári szinten képviselteti
magát Bihar megye az egészségügyi
minisztériumban. Florian Bodog nagy-
váradi plasztikai sebészt, az egyetem
orvosi karának dékánját májusban ne-
vezték ki. A tisztségviselõ, aki koráb-
ban a megyei kórházat is igazgatta egy
rövid ideig, Ioan Mang szociáldemokra-
ta megyei pártelnök, megyei tanácsi al-
elnök meghívására az SZDP Nagyvásár
téri székházában adott számot eddigi
munkájáról.

A legérzékenyebb kérdés talán az új
onkológiai központ építkezése volt.
Bodog közölte, hogy egymillió lejt utal-
tak át a beruházásra, és úgy véli, minél

hamarabb át kell adni a korszerû léte-
sítményt. Azt viszont ésszerûnek tartot-
ta, hogy ha már épül, akkor láthasson
el nagyobb térséget, így nem kifogásol-
ta a menet közbeni változtatást (két
szinttel megtoldották a tervekhez ké-
pest), pedig ez több hónapos csúszást
okozott.

A Gavril Curteanu Városi Kórház
kétmillió lejt kapott a minisztériumtól a
neurológia részleg korszerûsítésére, a
megyei klinika pedig ötmilliót egy mág-
nes-rezonanciás diagnosztikai készülék-
re, amilyen eddig még nem volt az in-
tézményben. A megyei mentõszolgálat
új székhelyének kialakítására kétmillió
lejt adott a szaktárca, a vidéki mentõál-

lomások felújítására szánt, de fel nem
használt pénzeket csoportosították át.
A vaskohsziklási kórház átszervezését
jóváhagyták, így megmaradhat az
egészségügyi ellátó intézmény – szá-
molt be az államtitkár. Hozzátette,
hogy folyamatban van az alapellátási
csomagról szóló törvénytervezet kidol-
gozása, és elõkészítenek egy országos
programot a szív- és érrendszeri beteg-
ségek megelõzésére.

M. Zs.

Kórházak kaptak
a költségvetésbõl

A hagyományos kultúra Bihar megyei ápolásáért és népszerû-
sítéséért felelõs központ is szervezõként tûnik fel az idei Nagyvá-
radi Õsz kulturális rendezvénysorozatban. Október 11-én, csütör-
tökön nyit, és vasárnap, 14-én zárja kapuit a népi mesterek vá-
sára, amelynek helyszíne ezúttal a Nagyvásár (December 1.) tér,
a park. A városnapon, október 12-én nyitják meg a Festõi Bihar
címet viselõ fotószalont, amelyre hazai és külföldi, amatõr és hi-
vatásos fényképészek küldhették be munkáikat, amikbõl neves
szakértõkbõl álló zsûri válogatta ki a legjobbakat.

Kézmûvesek, fotósok
a Nagyváradi Õszben

Október 15-éig még le lehet adni a Bihar Megyei Mezõ-
gazdasági Igazgatóság Ghillányi (D. Cantemir) utca 24-26.
szám alatti székhelyén az aszálykárok csökkentésére vonatkozó
kérvényeket. A kormány szeptemberi, 897. számú határozatá-
val teremtette meg a lehetõségét annak, hogy de minimis se-
gélyt kaphassanak mindazok az agrártermelõk, akiket tetemes
veszteség ért a 2011/12-es mezõgazdasági évben a rendkívüli
szárazság miatt. A kárenyhítés összege egységes: hektáronként
100 lej. A legkevesebb terület, amelyre igényelhetõ a támoga-
tás, az 1 hektár, a legtöbb pedig, amire megítélhetik, 10 hektár.

Aszálykárt enyhítenekNyerjenek
az olajgyûjtéssel!

Mang hívta meg beszámolni Florian Bodog ál-
lamtitkárt

Júliusban tartotta nagy
olajgyûjtési akcióját az
EKE ’91 Nagyvárad – Bi-
har szervezete. A napok-
ban kisorsolták a részt-
vevõk tombolajegyeit.
Könyvjutalmat nyert (zá-
rójelben a tombolajegy
sorszáma) Kirkmájer Ju-
liánna (150) és Szilágyi
Gheorghe (080); EKE-pó-
lót nyert Nagy Noémi
(022) és Ursu Edit (079);
az EKE 2013-as falinaptá-
rát nyerte Bernáth Erzsé-
bet (019) és Ákos Éva
(112). A fõdíjat, egy rep-
rodukciót, amely a nagy-
váradi Bémer teret ábrá-
zolja 1909-ben, Márkus
Mária (134) nyerte. A
nyeremények átvehetõk
kedd délutánonként
18–19 óra között a Sas-

passzázs alatt (Szent Lász-
ló tér 2-4. sz.), az elsõ
emeleti székhelyen. Tele-
fonon érdeklõdhetnek Ti-
ponuþ Tibornál a 0740/
974-952-es telefonszá-
mon.

A következõ, VI. Nagy
EKE ’91 Olajgyûjtés
Nagyváradon október
19-én, pénteken 15 és
19 óra között lesz. A
már megszokott négy
gyûjtõpontban –  a Lotus
Market parkolójában, az
õssi piac elõtt, a rogériuszi
piaccal szembeni parkoló-
ban és a Szent László té-
ren, az Eminescu-szobor
közelében adhatják le a
környezettudatos váradiak
az elhasznált étolajat. Ez-
úttal is tombolajegyet kap-
nak fáradságukért.
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Megváltozott feltételek
mellett, de változatlanul az
erdélyi magyarsággal szövet-
ségben biztatta az eddigiek-
nél nagyobb erõfeszítésre a
parlamenti választási kam-
pányban a Bihar megyei je-
lölteket, tisztségviselõket és
aktivistákat a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnöke. Kelemen
Hunor a megyei szervezet
jelöltállító küldöttgyûlésén
hokimeccshez hasonlította a
kampányt, amelyen védõfel-
szerelést kell viselni.

A négy évvel korábbihoz
képest változás, hogy most
nem kormányerõként, ha-
nem ellenzékbõl készül a de-
cember 9-ei választásra az
RMDSZ, és hogy most min-
den körzetben a magyar
„versenypártok” jelöltjeivel
is meg kell küzdeni a vokso-
kért. A szövetségi elnök em-
lékeztetett rá, hogy pár hó-
napja ezek a „kis zsebpár-
tok” azt vallották, a helyha-
tósági választáson helye van
a versenynek, de a parla-
mentin nincs. Vagy sosem
gondolták ezt komolyan,
vagy akkor hazudtak – szö-
gezte le Kelemen Hunor. Azt
is elmondta, hogy a nyári
helyhatósági választási ered-

ménynél is többet kell elérni
decemberben a parlamentbe
jutás 5 százalékos küszöbé-
nek átlépéséért, mert magas
román részvételi arányra le-
het számítani. Szerinte az
úgynevezett versenypártok
tisztában vannak azzal, hogy
nincs esélyük a gyõzelemre,
még az alternatív küszöb el-
érésére sem, de meggyengít-
hetik a Szövetséget, elvehet-
nek néhány mandátumot.
Kelemen szerint egyébként a
Bihar megyei szervezet sú-
lyának megfelelõ eredmény
egy szenátori és három kép-
viselõi mandátum megszer-
zése lenne az országos „ko-
sarat” töltõ voksok mellett.

A Kiss Sándor igazolt tá-
vollétében Biró Rozália me-
gyei választmányi elnök ve-
zette küldöttgyûlésen ezután
a jelöltek mutatkoztak be, és
kérték a jelölõ testület bizal-
mát. A korábbiakhoz képest
változott egy-két helyen a
megmérettetésre vállalkozók
személye. Szabó Ödön me-
gyei ügyvezetõ elnök jelen-
tette be, hogy a Királyhágó-
melléki Református Egyház-
kerületnek felajánlott együtt-
mûködési megállapodást el-
fogadta Csûry István püspök,
így reprezentánsa, Ambrus
Ferenc püspöki tanácsos in-
dul az RMDSZ támogatásá-
val a nagyvárad-belvárosi, 9.

számú egyéni képviselõi vá-
lasztókerületben. Szabó elis-
meréssel szólt a szintén távol
maradt Ferkõ Jenõrõl és
Bálind Györgyrõl, akik azt
a hálátlan feladatot vállalták,
hogy szórványvidéken indul-
va igyekeznek begyûjteni mi-
nél több voksot a közösbe,
elõbbi a 2-es szenátori, utób-
bi a 4-es képviselõi körzet-
ben. A másik három szenáto-
ri választókerületben a követ-
kezõk indulnak az RMDSZ
színeiben: Biró Rozália
(Észak-Bihar, 1-es), Szíjjártó
Zoltán (3-as, Délnyugat-Bi-
har), Huszár István (4-es,
Nagyvárad). A képviselõjelöl-
tek: Cseke Attila (1-es vá-
lasztókerület, Észak-Bihar),
Szabó Ödön (2-es, Érmel-
lék), Grim András (3-as,
Sebes-Körös völgye), Fenesi
Tibor (5-ös, Fekete-Körös
völgye), Petõ Csilla (6-os,
Délnyugat-Bihar), Csuzi Ist-
ván (7-es, Dél-Nagyvárad) és
Pásztor Sándor (8-as, Nyu-
gat-Nagyvárad).

Máté Zsófia

Jelölteket állított az RMDSZ

Titkos szavazással tették hivata-
lossá a jelölést

Új jelöltek, újra indulók és mandátumukat záró törvényhozók, akiknek
eddigi munkáját testületileg megköszönte a küldöttgyûlés Kelemen Hunor arra kérte az ön-

kormányzati tisztségviselõket: sa-
játjukként kezeljék a most induló
kampányt

A 338-ból 280 küldött vett részt a rangsoroló gyûlésen
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Hat évvel ezelõtt nagyot
gondoltak az érmihályfal-
viak, a különbözõ igényeket
és igénytelenségeket kielégí-
tõ Nyíló Akác fesztiválnál
hagyományhordozóbb ren-
dezvényt álmodtak, olyat,
amely méltó a homokvilág
fõvárosához. Akkor startolt
a Dióverõ Szíp Napok,
amely minden évben képes
volt hozni valami újat a
programkínálatba. Az idén
sem volt ez másként, hiszen
nagy visszhangra talált az el-
sõ ízben megrendezett mé-
hésztalálkozó. A terménybe-
mutató megnyitóján jelen
volt a város polgármestere,
Nyakó József is, aki elmond-
ta, hogy a régi nagy vásárok
hangulatát szerették volna
megidézni, ugyanakkor kö-
zelebb hozni a gazdákat egy-
máshoz, ösztönözni a ha-
gyományos kistermelést. Az
elöljáró oklevéllel jutalmazta
a Borbély, a Molnár és a
Nagy családokat, amelyek
tagjai nemzedékek óta a
földbõl élnek, illetve Ho-
monnai Attilát, aki az aznap
reggel szüretelt szõlõvel ér-
kezett a helyszínre, majd

préselési bemutatót tartott a
jelenlévõknek.

A standokon a térség
mindenfajta zöldsége fellel-
hetõ volt, virágkavalkádban
gyönyörködhettünk. Rostos
gyümölcsitallal mutatkozott
be a hajdan volt Arovit gyár
utócége, friss kenyérillat ter-
jengett a levegõben, no meg
dióünnep lévén, nem marad-
hatott el a felhozatalból a di-
ós kalács sem.

Annak ellenére, hogy
Nyakó a városkassza szûkös
voltára hivatkozva szeré-

nyebbnek tartotta az idei ün-
nepséget, mégis elmondha-
tó, hogy igazi hagyománnyá
érett az elmúlt évek során a
Dióverõ, az ott élõk igénylik
ezt a fajta múltba merengést,
ami egyben új lehetõségek
perspektíváját is nyújtja. Ezt
bizonyítja a strandudvaron
megfordulók száma is, piac
volt ez a javából. Talán ami
egyedüli szomorúságra ad
okot, az a helyszín, a min-
denkori városvezetés évtize-
dek alatt sem volt képes új-
raindítani a városi strandot.

Ennek talán csak a gyerkõ-
cök örülnek, akik izgalmas
lábteniszcsatákat vívnak a
száraz nagymedencében.

Miközben a szabadtéren
folyt a terefere, a strandépü-
letet egész napra az I. Érmel-
léki Méhésztalálkozó résztve-
või vették birtokukba. A mé-
hészek örültek a találkozó-
nak, hiszen ritkán nyílik alkal-
muk arra, hogy szakmai kér-
déseket megosszanak egy-
mással. Erre az alkalomra
százhúsz „bogarász” érkezett,
tizenhét cég képviseltette ma-
gát, és mintegy huszonöt sá-
tor alatt lehetett vásárolni
méhésztermékeket, az ága-
zatban használatos eszközö-
ket. A fõszervezõ Gyula Le-
hel felhívása visszhangra ta-
lált, nemcsak a környékrõl,
de Debrecenbõl, Siófokról,
Szilágy, Vaslui, Beszterce-
Naszód, Máramaros, Temes
és Maros megyébõl is érkez-
tek szakmabeliek. Több neves
szakember is tartott elõadást
a nap folyamán: dr. Rusvai
Miklós a méhegészségügy ak-
tuális kérdéseirõl ér-
tekezett, dr. Kör-
mendi Rácz János az 

Dióverés méhészekkel,
vértanúkra emlékezvén
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apiterápia lehetõsége-
it taglalta, Dohos
László méhészeti

technológiákat ismertetett. A
magyarországi elõadók után
Gheorghe Almaºi román
nyelven a pályázati lehetõsé-
geket vázolta. Nagy érdeklõ-
désnek örvendett a debreceni
Gajdos Máté diavetítéssel és
bejátszott videófelvétellel
megspékelt programzáró elõ-
adása, amely az általa is kita-
pasztalt új-zélandi modern
méhészeti eljárásokról szólt.
A piaci értékesítési lehetõsé-
gekre is kitért. A nap folya-
mán a közönség soraiban
ülõk által felvetett problémák-
ra igyekeztek választ találni.
Mint kiderült, a méhegész-
ségügy terén a legtöbb gon-
dot az atka okozza, a beteg-
ségeknek az utóbbi években
tapasztalható fokozott terje-
dése egyrészt a tapasztalat-
lan, kezdõ méhészek rovásá-
ra írható, de a pályázati lehe-
tõségek is kedveznek neki. A
támogatás összege ugyanis a
méhcsaládok számától függ,
ám a mennyiség a minõség
rovására megy. Gyula Lehel
úgy véli, hogy Magyarorszá-
gon már túlságosan telítettek
a méhlegelõk, egy négyzetki-
lométerre tíz méhcsalád jut,
az Érmelléken ennek körül-
belül a fele a telítettség. Az
értékesítés jobbára felvásárló

központok révén, illetve kis-
piacokon történik. A románi-
ai méz keresett külföldön,
Hollandia és Németország a
legnagyobb felvevõ piacuk –
sorolta a fõszervezõ.

A rendezvényt megelõzõ-
en az Érmellék 2009 Fotó-
klub pályázatot hirdetett,
amelynek központi témája a
méhészet, a méhek voltak.
A beérkezett pályamunkákat
most állították ki. A negyven
fotó közül a zsûri az elsõ
helyre Trifán Annamária
munkáját érdemesítette, má-
sodik lett Mihály Mónika, a
tisztes harmadik helynek Ko-
vács Enikõ Éva örülhetett. A
szervezõk a jótékonykodás-
ból is kivették a részüket: a
méhészektõl kapott mézado-
mánnyal a Szent Ferenc Ala-

pítvány által Gálospetriben
mûködõ Szentháromság
Gyermekotthont segítették.
A több mint harminc kiló
nyalánkságot Gyula Lehel
adta át Koszti Réka intéz-
ményvezetõnek, akit a ház
kis lakói is elkísértek az ese-
ményre.

A Dióverõ nyitónapján
több helyszínen is folytak az
események. Kovács Éva
üvegfestõ a múzeumban mu-
tatta be munkáit, amelyeket
virágábrázolásaiból váloga-
tott. Volt még kézmûves-fog-
lalkozás gyermekeknek, folt-
varrás kiállítással egybeköt-
ve, a gyémántlakodalmaso-
kat is köszöntötték.

Október hatodika lévén, a
rendezvény szerves részét
képezte az aradi tizenhárom

mártírra való megemlékezés.
Elõször a Bartók Béla Mûve-
lõdési Házban a helyi Nyíló
Akác és az érsemjéni Ezüst-
perje néptánccsoport közös
produkcióban szuggesztív
erõvel idézte meg a gyászos
pillanat történéseit. A római
katolikus templomban szent-
misét ajánlottak fel az aradi
áldozatok lelki üdvéért,
Gyõrfi József esperes-plébá-
nos celebrálásával. Balázsné
Kiss Csilla református lelki-
pásztor a hõsökre való emlé-
kezés mellett azokról az ál-
dozatokról szólt, akik túlélték
a borzalmakat, számukra a
megaláztatás, a kisemmizés
jutott osztályrészül. Az öku-
menikus megemlékezést szí-
nesítette a GGG Irodalmi
Stúdió mûsora, a Jubilate
Deo római katolikus kórus, a
Veres László Zsolt Városi
Kórus elõadása, Cormos
Viktória gyönyörû ének-
hangja, valamint Thurzó Zol-
tán zongoramûvésznek és
mûvésztársainak az ese-
ményt záró koncertje.

Már sötétbe hajlott az es-
te, mire a templomi együtt-
lét véget ért, vén diófák ága-
it könnyedén ringatta a szél.
Hasznos „termést” vertek le
a szervezõk róla a nap folya-
mán. Másnapra is gazdag
„diógyûjtés” ígérkezett.

Érmelléki Elek
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– Úgy látszik, Önt ide
rendelte a sors, hiszen 1980
óta hûséges orvosa az intéz-
ménynek. Sokat változott
ez idõ alatt a papfalvai kór-
ház, de Ön maradt, bár le-
hetõsége lett volna városi
munkahelyre is. Mi tartotta
itt?

– Maradásomnak több oka
is van. Elsõsorban az, hogy
megszerettem ezt a helyet,
nagyszerû csapattal dolgoz-

hattam, és meg tudtam te-
remteni a szükséges körül-
ményeket. Mindig volt egy
cél, mely itt tartott, és egy
idõ után már oly sok minden
kötött ide, hogy szóba sem
került az elmenés. Mind-
emellett Margittán lakunk,
naponta ingázom. Útban
idefelé átgondolom a napi te-
endõket, így nem unalmas az
utazás. Hazafelé menet pe-
dig az otthoni teendõket pró-

bálom átgondolni, rendsze-
rezni.

– Mi minden változott
meg a létesítményben az el-
múlt három évtizedben?

– Kezdetben Margitta kül-
sõ osztályaként mûködtünk,
majd 1994-ben egészségügyi
központtá alakult. Az intéz-
mény egyik része 50 ágyas
sürgõsségi ellátó volt, a másik
pedig tüdõosztály. 2003-ban
bezárták a kis kórházakat, er-
re a sorsra jutottunk mi is há-
rom hónapra. Ekkor jött egy
új törvény, amely megmen-
tette a papfalvai kórházat. Az
önkormányzatok ugyanis
szociális-egészségügyi köz-
pontokat hozhattak létre, így
50 ágyas szociális központtá
alakultunk. Az infrastruktúra
lerobbant állapotban volt, de
a munkaügyi minisztérium tá-
mogatásával felújítottuk. Ké-
sõbb új szárnnyal bõvültünk,
melynek földszintjén a legmo-
dernebb követelményeknek
megfelelõ konyha kapott he-
lyet, az emeleten pedig az
irodák, a konferenciaterem
és a vendégszoba. A régi
épületen tetõt cseréltünk, fel-

újítottuk a több mint ötven-
éves elektromos és vízvezeté-
ket, kicseréltük a nyílászáró-
kat, beszereltünk egy felvo-
nót, az udvaron kazánházat,
raktárt, veszélyeshulladék-tá-
rolót, garázst és halottasházat
építettünk. Telket vásároltuk,
melyre uniós terv alapján egy
újabb épületszárnyat fogunk
építtetni a befogadóképesség
növelése érdekében. Sok az
idõs, magányos és beteg em-
ber, akik igénylik szolgáltatá-
sainkat.

– Tulajdonképpen öregek
otthonaként határozhatjuk
meg az intézményt?

– Mindenképpen több an-
nál. Nem egy elfekvõrõl van
szó, hanem színvonalas és ál-
landó orvosi felügyeletrõl,
ahol a pácienseket kezelik, el-
látják. Orvosaink, fizio-kine-
toterapeutánk, középkádere-
ink és az ápoló személyzet is
erre szakosodott. Számos
esetben látványos a javulás,
és a páciens önellátóvá válva
hazamehet.

– Meddig maradhat a pá-
ciens?

– Nincs idõkorlát. Minden-
ki addig marad, ameddig
szükséges. Ha kell, akár élete
végéig. Természetesen mi
annak örülünk, ha valaki
olyan látványosan javul, hogy
lehetõvé válik a családba és a
társadalomba való visszail-
leszkedése.

Szõke Ferenc

Dr. Kékedi Judit Zilahon született, szülõvárosában
reál szakon érettségizett. Korán eldõlt, milyen
hivatást választ életpályául. Óvodáskorában egy
orvosi felszereléseket tartalmazó játékcsomagot
kapott ajándékba, és olyan beleéléssel játszott vele,
hogy a környezete megértette: ebbõl a gyerekbõl
orvos lesz. A gimnáziumban a kémiatanára, Szilágyi
Erzsébet megszerettette, érdekfeszítõvé tette
számára a tantárgyat, ez pedig komoly alapot,
segítséget nyújtott a felvételihez. A kolozsvári
Orvostudományi Egyetemen 1979-ben már férjes
asszonyként diplomázott, férje, dr. Kékedi Imre
akkor Almaszegen volt bányaorvos. Kihelyezéskor
Margittát választhatta, egy év múlva férjével együtt
Papfalvára helyezték, ahol akkor a margittai kórház
külsõ kirendeltségeként egy 50 ágyas betegellátó
mûködött. Férje szakorvosi képesítésbe kezdett, így
„rámaradt” a kórház, melynek intézményvezetõ
orvosa, késõbb igazgatója lett.

A szociális-egészségügyi központ Az új épületszárny

Több mint kórház
vagy idõsotthon
Interjú dr. Kékedi Judittal, a papfalvai Szociális-egészségügyi
Központ igazgatójával
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(Folytatás az 1. oldalról)

Arannyal emlékeztek

Az 1849. október 6-án
Aradon kivégzett táborno-
kokra és Batthyány Lajos
mártír miniszterelnökre em-
lékeztek szombat délelõtt
Nagyszalontán a Kossuth-
szobor tövében. Kovács Kla-
udia tanárnõ köszöntötte a
résztvevõket és idézte fel a
szabadságharc eseményeit,
majd az Arany János Elmé-
leti Líceum diákjai egy alka-
lomhoz illõ mûsorral elevení-
tették fel az aradi vértanúk
alakját. Ezután Petõ Csilla
parlamenti képviselõ idézte
fel az aradi eseményeket,
majd arról szólt, hogy a vá-
ros neves szülötte, Arany Já-
nos miként élte meg az
1848–49-es szabadságharc
idõszakát. „Õ nem tarozott
sem a parasztsághoz, sem a
nemességhez, mégis rendkí-
vüli módon tisztelték õt az
emberek, hiszen olyan ké-
pességekkel rendelkezett,
amiért ma csodagyermek-
nek mondanánk” – fejtette
ki a képviselõ asszony. Arról
is szólt, hogy Aranyra nagy
hatással volt a forradalom,
abban az idõszakban kisebb
verseket írt, és intenzív leve-
lezést folytatott közeli barát-
jával, Petõfi Sándorral, aki-

nek az elvesztése után még
inkább magába fordult, és
csak sokára talált újra magá-
ra és az írás szenvedélyére.

Koszorúzással folytatódott
a rendezvény, többek között
Nagyszalonta elöljárói, civil
szervezetei és a környezõ te-
lepülések képviselõi is fejet
hajtottak az aradi vértanúk
emléke elõtt.

Fáklyás menet

A margittaiak október 6-
án a helyi RMDSZ-szervezet,
az egyházak és a civil szerve-
zetek közös szervezésében
hajtottak fejet az aradi vérta-
núk emléke elõtt. A megem-
lékezés ökumenikus isten-
tisztelettel kezdõdött a refor-
mátus templomban, ahol az
egyházi szertartás mellett sor
került az ünnepi beszédekre

és a Horváth János Elméleti
Líceum diákjainak mûsorára
is. Az igét Kovács Gyula re-
formátus lelkipásztor, Varga
Sándor római katolikus se-
gédlelkész és Veres Efrahim
baptista lelkipásztor hirdette.
A magyar iskola kórusát
Puskás Miklós zenetanár ké-
szítette fel és kísérte. Mint az
elõzõ években, az idén is
megtisztelte jelenlétével az
ünnepséget Cseke Attila sze-
nátor. A koszorúkat a temp-
lomkertben és a Petõfi-szo-
bornál helyezték el a baptis-
ta fúvószenekar zenei aláfes-
tésével, illetve a Vitézi Rend
a világháborús emlékmûnél
koszorúzott. Az emlékezõ
gyülekezet ezt követõen fák-
lyás menetet alkotva kerülte
meg a város központját,
majd visszatérve a Himnusz-
szal zárult a méltóságteljes
ünnepség.

Az Irinyiek földijeinél

Albison is hagyománya
van annak, hogy az RMDSZ
helyi szervezete megemléke-
zõ ünnepséget rendez októ-
ber 6-án az aradi vértanúk
emlékére. Az ünnepség a re-
formátus templomban kez-
dõdik istentisztelettel, me-
lyen most az igét Dénes Bé-
la lelkipásztor hirdette. A
templomkertben, Irinyi Jó-
zsef mellszobránál folytató-
dott a rendezvény. Elsõként
Oláh Éva helyi RMDSZ-
elnök, alpolgármester kö-
szöntötte az egybegyûlteket,
majd itt osztotta meg ünnepi
gondolatait a hallgatósággal
Vékony Mihály polgármester
és Cseke Attila szenátor. A
beszédek után elhelyezték a
megemlékezés koszorúit,
majd rendezett sorokban fel-
vonultak a falu fõutcáján az
Irinyi testvérek szülõháza he-
lyén felállított emlékmûhöz,
ahol Bakó József és Török
Ferenc mondott beszédet,
majd itt is elhelyezték a ko-
szorúkat. Mindkét helyen a
helyi iskolások alkalomhoz
illõ összeállítást adtak elõ, és
énekelt az albisi és a bo-
gyoszlói kórus.

Balázs Anita
Balogh Aletta
Szõke Ferenc

Tisztelgések a nemzeti gyásznapon

Hagyományos fáklyás menet Margitta központjában

Fõhajtás a Kossuth-szobor elõtt Felvonulnak Albison a megemlékezõk
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A szorgos és barátságos
emberek lakta faluban jól
megférnek együtt a nemzeti-
ségek, miként a különbözõ
felekezetek is békességben
élnek. Az etnikai összetétel
az utóbbi évtizedekben válto-
zott meg drasztikusan. A fel-
lelhetõ adatok szerint példá-
ul 1880-ban 615 reformá-
tust regisztráltak, míg orto-
dox vallásúnak 13-an vallot-
ták magukat. A legutóbbi
népszámlálási mutatók sze-
rint a községközpontban
828 református él, míg az
ortodox egyház 396 lelket
számlál. Senkit ne tévesszen
meg a reformátusok szám-
beli növekedése, mindössze
arról van szó, hogy a ma-
gyar igazolvány kecsegtetõ
elõnyei miatt 250 cigány
hirtelenjében magyar refor-
mátusnak érezte magát.

Tábla jelzi, hol kell letérni
a Margittát Szilágysomlyóval
összekötõ mûútról Bályok
irányába. Miután rátérünk a
községközpontig vezetõ hat

kilométeres bekötõútra, kis-
sé fellélegzünk, az ökörbucs-
káztató, gidres-gödrös, szin-
te járhatatlan úttól megsza-
badulva még a gépkocsi mo-
torja is könnyedebben pö-
rög. Szoldobágy már Bályok
elõszobájának tekinthetõ,
hisz egy enyhe kaptató után
már arra eszmélünk, hogy
szemközt állunk a Károlyi-
kastéllyal.

A községközpont kisváro-
si arculatot láttat, néhány
tömbház, szép kiállású isko-
la, rendbe rakott polgármes-
teri hivatal, jó gazdakéz
meglétének benyomását kel-
ti. Daróczi Mihály alpolgár-
mester régi ismerõsként üd-
vözöl, a község elõjárójának,
Arsenie Maroºannak sem
kell bemutatni, hisz néhány
éve a helyi református temp-
lomkertben õ is jelen volt a
magyarok állította kopjafa
avatóján. Személye példa-
mutató az itt élõ románok és
magyarok békés együttélésé-
re, hiszen más, magyar jelle-

gû rendezvényen is rendsze-
rint tiszteletét teszi annak el-
lenére, hogy nem beszéli a
nyelvünket. Az elõbb emlí-
tett kopjafa másik érdekes-
sége, hogy egy román tanár-
ember faragta fába a magyar
emlékezést és tiszteletet.

Daróczi jól ismeri az itte-
niek hétköznapjait, gondjai-
kat, hiszen immár a negye-
dik mandátumát tölti alpol-
gármesterként. Nem volt
egykönnyû a kisebbségben
lévõ magyarságnak megóvni
az alpolgármesteri széket,
ugyanis a 13 tagú tanácsba
mindössze hárman képvise-
lik az RMDSZ-t. De úgy lát-
szik, Daróczi jól végezte a
dolgát, hiszen újraválasztásá-

hoz a román tanácsosok sza-
vazata is kellett.

A lakosság egy része me-
zõgazdaságból igyekszik
megélni, míg a többség Mar-
gittán dolgozik. Az elmúlt
négy évben sikeres infrast-
rukturális fejlesztéseket vé-
geztek a községben. Most
startolt a 322-es pályázat ki-
vitelezése, ezzel a községköz-
pont vízellátása, a szennyvíz-
elvezetés megoldódni látszik.
Ezzel párhuzamosan Nagyal-
máson óvoda épül, felújítják
a bályoki kultúrházat, emel-
lett még közel nyolc kilomé-
ter aszfalt leöntésére is futja a
2,5 millió euró pályázati
pénzbõl.

Grófok között élünk

A bályokiak elmondhat-
ják magukról, hogy grófok
között éltek, és élnek újdon-
sült uraságok között mind a
mai napig. Többek között a
Bátoriak, Kun gróf, Bárdi,
Tisza, Bekk, Kabos csalá-
dok lakták a vidéket, majd
gróf Degenfeldéktõl
házasság révén Ká-
rolyi-birtokká lett. 

A még másfélezer lakost sem számláló Bályok
községben egyre gyakoribb a bábeli nyelvzavar,
a tiszta magyar szó, akárcsak a századok
lenyomatait õrzõ kastélykert, sokat veszített
egykori fényébõl. A még ott élõ magyarság
szemtanúja volt a diktátor vadásztivornyáinak,
de a mai kor új urai is szívesen töltik idejüket ezen
a tájon.

Bályok múlt és jövõ között

A Károlyi-kastély

Omlik, porlad – hiányzik a gazdakéz Mûemlék – amíg áll
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A kommunista érá-
ban a nagy géniusz is
szemet vetett Bályok-

ra, hírhedtté váltak Ceauºes-
cu és sleppje vadásztivornyái.

A demokrácia is kitermel-
te a maga kiválasztottait, ma-
napság Ion Þiriac lett az „er-
dõk ura”. Az alpolgármester
szavaiból kitûnik, hogy a mil-
liárdos bankár 2005-tõl bé-
relte a Romsilvától az öt falu
határát átölelõ erdõségek va-
dászati jogát. Megközelítõleg
11 600 hektárról van szó.
Ebbõl az óriási erdõterületbõl
ma már „csak” a Nagyalmás
melletti 1157 hektár bekerí-
tett részen vadászgat. Kíván-
csiak vagyunk, hogy is mutat
közelrõl egy ilyen „rezervá-
tum”. Az alpolgármesterrel
„lõtávolon” kívül maradva
megközelítjük a biztonsági
kamerával védett, látványá-
ban is pazar bejáratot. Kísé-
rõnk elmondja, hogy a terü-
letet szigorúan õrzik, így õ
sem merészkedik a kamerák
„szemei” elé, inkább tisztes
távolságból magyarázza,
honnan és merre terül el az
erdõség. A vadászbirtok egy
része magántulajdonban van,
így a bérlõvel való egyeztetés
után, fakitermelés idején föl-
di halandók számára is meg-

nyílik a kapu. A kerítésen be-
lüli állatállományt rendszere-
sen etetik, gondozzák.

A kastélykert
tabutéma

1491-ben Pruisz János
nagyváradi római katolikus
püspök ösztönzése nyomán
fából kastélyt építettek Bá-
lyokon, a Berettyó menti fás
ligetben. Ez tekinthetõ végsõ
soron a késõbbi angolpark
és a Károlyiak által 1890-
ben építtetett, ma is meglé-
võ barokk stílusú kastély
„elõfutárának”.

Az építmény két fõrészbõl
áll, az alacsonyabb szárny
élelmiszerraktárként, fõzõ-
konyhaként, mosogatóhelyi-
ségként üzemelt. A nagykas-
tély alatt többrészes pince
húzódik, itt kapott helyett a
fûtõkazán, amellyel a föld-
szinti termeket melegítették
be. Az emeletet csempekály-
hákkal, valamint olasz már-
ványburkolatú kandallókkal
fûtötték. A földszinten ebéd-
lõ, társalgó, dohányzószoba,
vadászterem állt, valamint a
gróf dolgozószobája. Az elsõ
emeleten a háló- és a ven-
dégszobák voltak, míg legfö-
lül tanulószobákat és a neve-
lõtanárok szobáit alakították
ki. A tornyokban óriási tar-
tály biztosította a kastély víz-
ellátását, a fürdõszobák mû-
ködését. A toronyóra az
egész falunak idõmérõként
szolgált, messze a határban
dolgozók is jól hallhatták,
mikor ütötte az ebédidõt. Az
ottlakók éjjeli nyugalmát éj-
jeliõr vigyázta. Egy elmés
szerkezettel ellenõrizték,
hogy az õr nem szundikált-e
el szolgálati ideje alatt. A
szerkentyûn minden félórá-
ban meg kellett nyomnia egy
gombot, ami egy lassan kör-
beforgó papírszalagon lyu-
kat nyomott. Így könnyen el-

lenõrizni lehetett a lyukasz-
tás idõpontját.

Az épület homlokzatán dí-
szeleg a Károlyiak címere. A
parkban zsiliprendszerrel el-
látott, kõvel kirakott csóna-
kázó tavacskát alakítottak ki,
ami fölött hidacskák íveltek
át, a parti rész virággal borí-
tott. A gyönyörû kertben fi-
lagóriákban, rejtett zugok-
ban lehetett pihenni, pávák
sétálgattak kecsesen. Az
1963-ban történt számbavé-
telkor 783 évelõ és 1108
lombhullató fa díszítette a
kastélyparkot.

A kommunista érában és
azt követõen többféle funkci-
ót is betöltött a kastély, de
leginkább hasznot igyekez-
tek húzni belõle, mintsem
ápolni, értékeit védeni. Még
termálvizes strandot is kiépí-
tettek a nyolcvanas években,
de már az sem üzemel. Ma-
napság bár még büszkén áll
az épület a hajdani dicsõség
mementójaként, de a ha-
barcs alól ki-kivicsorító tég-
lák a lassú enyészet elõhír-
nökei. A belsõ patina is
megkopott már, a nemtörõ-
dömség nemzeti múltunk
enyészetét hozza közelebb.

A bejáratnál egyenruhás
õr hessegeti el a kíváncsisko-
dókat. Azt sem árulja el, ki

az ingatlan jelenlegi tulajdo-
nosa. (A Petrom kõolajipari
vállalat árulja, s mivel mûem-
lék, a megyei önkormány-
zatnak elõvételi joga van rá –
szerk. megj.) Az újságírónak
némi fondorlattal már elõzõ-
leg sikerült bejutni a parkba.
Titkon kattant a fényképezõ-
gép a romba hajló szépség
és érték láttán.

Vegyes érzelmekkel, és
akaratlanul is jövõféltõ gon-
dolatokkal megrakottan ka-
nyarodunk rá a Bályokról ki-
vezetõ útra, hisz jobb idõk,
szebb korok maradékán ma-
tat a lassú enyészet. Hol van
már a vadaskert, a gondo-
zott halastó, vagy a múlt szá-
zad eleji gyümölcsös, ame-
lyikben nem kevesebb, mint
50 ezer fa adta a termést.
Kalmár István korabeli lelki-
pásztor feljegyzése szerint
egy bályoki ember, aki éve-
kig a gróf szolgálatában biz-
tos megélhetésre talált, a bir-
tokszaggatás után, immár
háromholdas gazdaként ek-
ként festette le jövõképét:
„Ezen is túl vagyunk, most
már van három hold földem,
csak azt nem tudom, mit te-
gyek vele, mert megélni egy
nagycsaláddal kevés, viszont
meghalni meg sok”.

D. Mészáros Elek

Tripó István alpolgármester kalau-
zol a településen

A Þiriac-birtok bejárata



10 História Biharország / 2012. október 12.

A révkomáromi Selye János
Egyetem Bölcsészettudományi
Karának dékánja, a Magyar
Tudományos Akadémia
Kutatóközpontjának munkatársa,
SZARKA LÁSZLÓ
történészprofesszor a Szacsvay
Akadémia õszi sorozatának
elõadójaként járt Nagyváradon.
Tisza István történelmi
szerepérõl értekezett.

– Tizenhárom évvel apja leköszö-
nése után, 1903-ban Tisza István lett
Magyarország miniszterelnöke. Le-
het-e azt mondani, hogy szinte teljes
egészében átvette az apja örökét?

– Igen, öröklõdtek az atyai hagyo-
mányok. Magyarország leghosszabb
ideig regnáló miniszterelnökeként Ti-
sza Kálmán nevéhez a legsikeresebb
periódus kötõdik. Minden akkor épül,
az összes vasútállomás, az összes szín-
házunk, operánk, kórházunk, elképesz-
tõ modernizációs lendületben volt az
ország. Ehhez képest a millenniumot
követõen elkezdõdött a lefelé ívelõ sza-
kasz, és egyre nagyobb gond, hogy
szétágazódott a monarchia Lajtán túli
és Lajtán inneni fejlõdése. Ausztriában
megszületett a felismerés, hogy enged-
ni kell a nemzetiségeknek, külön kúriá-
ban szavazhattak a galíciaiak, a lengye-
lek, a csehek. Ott részt vehettek a saját
tartományi ügyeikben, Magyarorszá-
gon pedig épp az ellenkezõje történt.

– Tisza korában már nemcsak a
nemzetiségi, hanem a szociális fe-
szültségek is csúcspontra jutottak.
Elkezdõdött a kivándorlás, József At-
tila szavai szerint „kitántorgott Ame-
rikába másfél millió emberünk”. Kö-
vetkeztek a sztrájkok, a tüntetések,
az utcai összecsapások. Ott volt pél-
dául az élesdi sortûz esete. A román
történészek ezt egyértelmûen nemze-
tiségi megtorlásnak minõsítették.
Van-e ennek reális alapja azon túl,
hogy az áldozatok többsége valóban
román volt?

– Biharban és a perifériákon a szoci-
ális eredetû konfliktusok megduplázód-
tak, s rögtön nemzetiségi színezetet
kaptak. A legsúlyosabb 1908-ban egy
Csernova nevû községben volt, ahol ti-
zenöt szlovák halt meg szlovák nemze-
tiségû csendõrök sortüze által, egy
templomszentelés megakadályozása-
kor. Élesden pedig azt mondhatjuk,
hogy helyi szociális, politikai kérdések
kapcsolódtak össze nemzetiségi színe-
zettel.

– Tisza 1905-ben mondott le, azt
követõen nagy zûrzavar támadt, vi-
szont öt évre rá új pártot alapított,
megnyerték a választásokat, és
1913-ban ismét miniszterelnök lett.
Az elsõ világháborús szerepét megíté-
lõknek nagyon ellentétes a vélemé-
nyük. Elõször késleltette volna a há-
borús kalandot, aztán mégis bele-
ment, és késõbb mint a monarchia
„erõs embere”, a gyõzelemig szerette
volna tovább vinni. Hogy is volt ez?

– Ha van következetes politikusunk
a modern kori magyar történelemben,
akkor Tisza István a vaskövetkezetes-
ség megtestesítõje. Nem a háborút el-
lenezte, pontosan tudta, hogy a mo-
narchiát és azon belül Magyarországot
nagy veszély fenyegeti a szomszédok
részérõl. Számára három nagy akadá-
lya volt annak, hogy könnyû szívvel
igent mondjon a szarajevói merénylet
utáni hisztérikus hangulatban: az egyik
a felkészületlenség, a második az a ve-
szély, hogy ebbõl azonnal világháború
lesz. A harmadik nagy kockázat,
amellyel kénytelen volt szembesülni:
Magyarország belsõ állapota. Látta,
hogy a lelkesedés nem tart sokáig, s az-
zal is tisztában volt, hogy ha világhábo-
rú lesz, „a falevelek le fognak hullani
néhányszor”, mire haza lehet térni a
frontokról. Végül II. Vilmos császár ha-
talmas nyomására kénytelen volt en-
gedni. Ha leváltják, Magyarország a
hadi vezetés játékszerévé válik.

– Ferenc József utódja IV. Károly
lett. Vele sem volt különösebb sze-

rencséje, az új uralkodó megpróbált
reformokat bevezetni, de Tisza nem
volt hajlandó engedni…

– Sajátságos viszony az övék. Félõ
volt, hogy a király halála után Tiszát
azonnal menesztik, de az erdélyi ro-
mán betörés kapcsán ez a két ember
nagyon közel jutott egymáshoz. A
trónörökös legfõbb parancsnokként
két alkalommal látogatta végig a had-
színtereket. Itt, Nagyváradon is talál-
koztak 1916 októberében. Úgy tûnt, a
veszély közel hozta õket, az ellentétek
azonban óriásiak voltak közöttük. Tisza
ekkor már a háború ikonikus alakja,
miközben IV. Károly a monarchia jövõ-
jét a különbéke-tárgyalásokra tette fel.

– Tisza ellen négyszer követtek el
merényletet. Ezek mennyire befolyá-
solták a személyiségét, a törekvéseit?

– Minden vele foglalkozó írásban
megjelenik a fátum, a végzet fogalma.
Õ egy klasszikus protestáns politikus,
szerinte minden eleve elrendelt, nem-
csak a saját sorsa, hanem a nemzeté is,
a háborút is a Gondviselés által adott
próbának vélte. A Tisza-gyilkosság,
mint egy igazi antik tragédiában, része
a háborúnak. A dráma ott kezdõdött,
hogy 1918. október 17-én a parla-
mentben õ jelentette be, hogy „ezt a
háborút elvesztettük”. Onnantól kezd-
ve ki az a katona, aki még harcolni
akar?

Szilágyi Aladár

A következetesség
megtestesítõje
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Megérkeztek az idei évad színház-
bérletei a nagyszalontai Zilahy Lajos
Mûvelõdési Házba. November köze-
pétõl három darabot láthat a bérletes
közönség a nagyváradi Szigligeti
Színház elõadásában, két vígjátékot
és egy musicalt. Az elsõ Beaumar-
chais-tól A sevillai borbély, a máso-
dik Szép Ernõtõl a Tûzoltó, a harma-
dik pedig Dés László–Geszti Pé-

ter–Békés Pál feldolgozásában A
dzsungel könyve.

A Zilahy-bérlet megváltásakor elõnyt
élveznek azok, akiknek korábban is volt
bérletük, számukra október 15-éig
fenntartják a korábbi helyüket. Ez
után a le nem foglalt helyeket új bérle-
tesek foglalhatják el. A bérlet ára 45
lej, nyugdíjasok és diákok kedvezmé-
nyes, 30 lejes áron válthatják meg.

Szeptember utolsó szombatján Bi-
har község lakóinak egy része is csat-
lakozott a Tulipán Kaláka mozgalom-
hoz. Területet rendeztek, majd parkosí-
tottak az önkéntesek Barczag Katalin
helyi programfelelõs irányításával, vala-
mint a helyi önkormányzat és RMDSZ-
szervezet támogatásával. Az akcióban
részt vett Nagy Gizella polgármester és
Szilágyi Zoltán alpolgármester is. Akár-
csak máshol, Borsi Lóránt megyei fõ-
szervezõ itt is minden szorgoskodónak
névre szóló emléklappal honorálta a
felvállalt, majd véghez is vitt munkát.

Berettyószéplakon is kalákát al-
kottak a zömében gyerekekbõl, fiata-
lokból álló önkéntesek. Bagosi Barna

alpolgármester, valamint helyi pedagó-
gusok irányításával õszi nagytakarítás-
ba fogtak a település utcáin. Hogy
mennyire hasznos volt az akció, azt a
legvégén összegyûlt több zsáknyi sze-
mét bizonyította. Borsi Lóránt, a Tuli-
pán Kaláka Egyesület elnöke gratulált a
mintegy negyvenfõs csoportnak a kez-
deményezéshez. A rendezvény zárása-
ként üdítõt kaptak a jelenlévõk.

Parkot rendeztek és játszóteret épí-
tettek Szentjobbon a Tulipán Kaláka
mozgalom keretében. Ötvenen gyûltek

össze szeptember 29-én a Sváb utcai
parknál Molnár József polgármester
szervezésében, és a tavaszihoz hasonló
lendülettel meg örömmel folytatták a
község szépítését. Az akciót a helyi ön-
kormányzat és az RMDSZ is támogat-
ta. A munkában megéhezett, meg-
szomjazott csapatot frissen készült, illa-
tos túrós bukta és üdítõ fogadta. Az itt
is jelen lévõ Borsi Lóránt megyei prog-
ramfelelõs köszöntõjében abbéli remé-
nyének adott hangot, hogy amely tele-
pülésnek láthatóan szüksége van újabb
játszótérre, annak nemcsak jövõképe,
hanem valós jövõje is van.

Hegyközkovácsi sem maradt ki a
Tulipán Kaláka önkéntes mozgalom-
ból. A helyiek húszfõs csapata
parlagfûirtásra vállalkozott a település
területén. Ez az akció is újabb bizonyí-
téka volt annak, hogy miként lehet sa-
ját erõbõl szebbé varázsolni környeze-
tünket. Elismerésül a jelenlévõk itt is,
mint ahogy más helyszíneken, emlékla-
pokat vehettek át.

Színházbérlet Nagyszalontán

Õszi kalákák megyeszerte
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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. 



Manapság egyre nehezebb a gyerme-
keket bármilyen sportra fogni, a sakkjá-
ték megszerettetésére ez fokozottan ér-
vényes. Veres János székelyhídi mester
szíve ügyének tekinti a sakkozás öröme-
ivel megismertetni a gyermekeket. Éve-
ken át hiába fáradozott, csak alkalman-
ként támogatták munkáját, miközben
ígérgetésekkel sohasem fukarkodtak a
kisváros mindenkori elöljárói. Úgy lát-
szik, most megtört a jég, végre hivatalo-
san is jegyzett sakkozókká avanzsáltak a
gyermekek, akik mostantól a Naturanti-
ca nonprofit szervezet színeiben verse-
nyeznek. Meg is érdemlik a lelkes fiata-

lok, hisz Bukaresttõl kezdve Szatmáron,
Lakiteleken át Debrecenig számtalan si-
kert bekasszíroztak eddig, ezt bizonyítják
a különbözõ kupák, érmek és oklevelek.

A Naturantica elnöke, Nicolae Duþã
két éve támogatja anyagiakkal a kis csa-
patot, emellett sporthorgászattal is fog-
lalkozik, aminek bevételébõl igyekszik
majd a következendõkben finanszírozni
a sakkozók kiadásait. Ugyanakkor Béres
Csaba polgármester is megígérte Veres-
nek, hogy az önkormányzat is beszáll a
szakosztály életben tartásába, hisz a
még sikeresebb szerepléshez elengedhe-
tetlen a stabil anyagi háttér. Elsõsorban
saját edzõteremre lenne szükségük, va-
lamint az utazási költségek és a járulékos
kiadások biztosítására.

A játékosokkal foglalkozó mester el-
mondta, hogy jelenleg 18-an hódolnak
e sportágnak, nyolcéves a legfiatalabb fi-
guratologató, a tizenöt éves sakkozójuk
rangidõsnek számít. Heti két alkalom-
mal két-két órát edzenek, az oktatás pe-
dig ingyenes.

D. M. E.
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Autogramvadászoknak kiváló
alkalom kínálkozott a hétvégén
arra, hogy olimpiai bajnok
és világklasszis magyar játékosok
kézjegyével bõvítsék
sportrelikviáikat.

A hétvégi váradi sporttúra már pén-
teken elkezdõdött a sportcsarnokban,
ahol a Kárpát Kupa négy résztvevõje, a
román A és B, valamint az ukrán és a
magyar nõi kézilabda-válogatott lépett
pályára. A várakozásoknak megfelelõ-
en a torna döntõjének beillõ ro-
mán–magyar meccsen telt ház volt, s a
kétezer nézõ közel egynegyede az anya-
országi csapatnak szurkolt (a megye
több településérõl, de a határon túlról is
szép számmal érkeztek a drukkerek),
ám igazán csak egy alig harmincfõs,
„Nagyvárad” feliratú nemzeti színû lo-

bogókkal felszerelkezett „B-közép” hal-
latta a hangját. A „Ria-ria, Hungária!”
skandálás az ellentábor füttykoncertjét
váltotta ki, ám még a román drukkerek
is vastapssal köszöntötték a magyar

csapat kiválóságát, a 2005-ben a világ
legjobb kézilabdázójának választott
Görbicz Anitát, aki a váradi torna gólki-
rálya lett. A Kárpát Kupa Romániában
maradt, miután az alakulóban lévõ
Tadici-csapat hat góllal legyõzte a több
alapemberét nélkülözõ magyar váloga-
tottat.

Szombaton az uszodában az olimpi-
ai bajnokokat soraiban tudó szegedi
férfi pólósok esélyt sem adtak a hatszo-
ros bajnok Nagyváradi VSK csapatá-
nak, amelynél öt góllal (14–9) bizonyul-
tak jobbnak. A vereséget a látvány kár-
pótolta, hiszen az olimpia bajnok Mol-
nár Tamás és Szívós Márton is szép-
ségdíjas góllal örvendeztette meg a né-
zõket. Az élmény mellett az olimpiai
bajnok magyar játékosok aláírásával is
gazdagodtak a váradi sportkedvelõk.

Hajdu Attila

Egyesületben a székelyhídi sakkozók

Nemrégiben Resica városában
rendezték meg a Mystic Kupa elne-
vezésû sporttáncversenyt. A ran-
gos megmérettetésen a nagysza-
lontai Arny Dance Táncstúdiót a
Varga Róbert–Cotrãu Maria Alina
páros képviselte. A fiatalok kategó-
riájukban 13 párossal mérték össze
tudásukat, és remek produkciójuk-
kal mindenkit maguk mögé utasí-
tottak. A gyõztesek újabb trófeával
gazdagították gyûjteményüket.

Balázs Anita

„Szép volt, lányok, fiúk!”

Az elveszített döntõ ellenére a gyõzteseknél is
népszerûbbnek bizonyultak a magyar kézilab-
dázók
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Gyermeknek tulajdonított frappáns
megállapítás található a rejtvényben a
vízsz. 1. és függ. 39. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Város Csongrád
megyében, a Maros partján. 14. Kos-
suth- és Oscar-díjas filmrendezõ. 15.
Francia nagyváros a Szajna-öböl közelé-
ben. 16. Létrehozza. 18. Rény (Bihar
megye) román neve. 20. Páratlan ládi-
ka! 22. Operációs rendszer. 22. Angol
énekes, dobos, üzletember, színész, a
Beatles együttes tagja. 24. Hordórész!
26. Szintén. 27. Poggyász jelzõje. 28.
… Sofia – Konstantinápoly nagy székes-
egyháza. 29. Véd. 30. Azerbajdzsáni la-
kos. 32. Különbözõ színû fonalakból so-
dort cérna (fr.). 34. Makula páratlan be-
tûi. 36. Erjedõ (étel). 38. Híres építész
(Marcell, 1868–1944), Jakab Dezsõ tár-
sa. 39. Madagaszkári félmajom. 41. A
lantán és a dubnium vegyjele. 45. A sze-
relmi költészet múzsája a régi görögök-

nél. 47. Aláhulló. 49. Csonthéjas gyü-
mölcs. 50. Felületére rendezi. 52. Fi-
nom cipõbõr. 54. Temes megye autóje-
le. 55. Vissza: azon a helyen. 57. Fris-
sítõ ital. 58. Léha egynemû betûi. 59.
Rossz minõségû borszõlõ. 60. Hideg év-
szakot tölt. 62. Mauna … – a Hawaii-
szigetek egyik vulkánja. 63. Gotovac
operahõse. 65. Móka. 67. Az erõsebb
(rég.). 69. Város Szlovákiában, Bars vár-
megye székhelye. 71. Bika alakban tisz-
telt istenség az ókori Egyiptomban. 73.
Bálványos része!

FÜGGÕLEGES: 1. Menotti operája.
2. Szolgálatos. 3. … hableány – H. C.
Andersen meséje. 4. Egykori keleti ger-
mán nép. 5. U. a. mint a vízsz. 26. 6.
Szép Ernõ színmûve. 7. A Kongói De-
mokratikus Köztársaság neve 1971–
1997 között. 8. Könnyen felriadó. 9.
Hazai pénzegység. 10. Az oxigén és a
szén vegyjele. 11. Francia zeneszerzõ

(Edouard, 1823–1892). 12. Részben
könnyed! 17. A Duna ókori neve (a ró-
maiaknál). 19. Jegyzeteljük. 23. Auszt-
ria egyik tartománya. 25. Énekel. 27.
… Bence – Nyírõ József regénye. 28.
Magánhangzók. 29. Olimpiai és világ-
bajnok tornász (Henrietta). 30. Végtag
része. 31. Ritka nõi név. 32. Tisztesség,
illendõség. 33. Hódoló. 35. Legelõ álla-
tokat védõ hely. 37. Az ENSZ elsõ fõtit-
kára (norvég politikus). 40. Állatot ellá-
tó. 42. A Noszty-fiúnak is volt Tóth Ma-
rival. 44. Illyés Gyula drámája. 46. Ta-
nít. 48. A személyével. 51. Megfelelõ.
53. Helyrag, a -re párja. 56. Tejtermék.
58. Titkon figyelve. 59. Hirtelen fellán-
goló, majd elhalványuló csillag. 60. Köz-
ség Berettyóújfalu térségében. 61. A
lantán és a szelén vegyjele. 62. Pénzt fi-
zet. 64. Vízi átkelõhely. 66. Hevesen
mozgat. 68. Az elsõ magyar nyelvû hír-
lap megalapítója (Mátyás, 1779). 70.
Antonov gépe. 72. Szélein zárt!

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
A kisiskolások ellátogatnak a

rendõrõrsre, hogy megismerked-
jenek a bûnüldözõk munkájával.
A folyosón a falon lóg egy körö-
zött bûnözõ fotója. Móricka oda-
fordul az egyik rendõrhöz:

– Tessék mondani, ki az a bácsi
ott?

– Az egy körözött bûnözõ, akit
szeretnénk elkapni – feleli a rendõr.

– Akkor miért nem fogták el,
amikor lefényképezték?

☺

– Szereted az öcsikédet? – kér-
dezik Tamástól.

– Engem nem zavar, de úgy lá-
tom, hogy anya még nem tudja,
mit csináljon vele: hol becsoma-
golja, hol kibontja.

Gyerekszáj

Múlt heti rejtvényünk (Megszívle-
lendõ) megfejtése: „Ha elhanya-
golod emlékezõképességedet, az
el fog veszni.”
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A francia udvarban
nem XVI. Lajos, hanem
felesége, a szép, okos,
életvidám és léha Marie
Antoinette uralkodott.
Befolyása alá vonta a ki-
rályt, hogy akaratát az
udvarnál érvényesítse.
Keveset tudott az egysze-
rû nép életérõl, mindig
távol tartották tõle.
1789. október 5-én Ver-
sailles-ból a nép XVI. La-
jossal együtt a forradalmi
Párizsba vitte. 1791. jú-
nius 21-én XVI. Lajos
szökni próbált, de kísér-
lete nem sikerült. 1792.

szeptember 21-én az
újonnan választott Nem-
zeti Konvent megfosztot-
ta trónjától, és egyhan-
gúlag elhatározta az al-
kotmányos monarchia
megszüntetését, szep-
tember 22-én kikiáltotta
az I. Francia Köztársasá-
got. XVI. Lajos pere de-
cember 11-én kezdõdött
el, Maximilien de Robes-
pierre halálos ítéletet kért
rá. 1793. január 21-én a
Forradalom terén végez-
ték ki. Háromnegyed év-
vel késõbb a „gyanúsak”
elleni szeptemberi politi-

kai perek következmé-
nyeként a volt francia ki-
rályné is a guillotine alá
indult.

DVD-ajánló

Tükröm, tükröm

Az egyedi látásmódú rendezõ,
Tarsem Singh (A sejt, Zuhanás,
Halhatatlanok) ezúttal a klasszikus
Hófehérke-történetet álmodta újra
a mozivásznakra. A gonosz király-
nõ (Julia Roberts) megfosztja jogos
örökségétõl az árva hercegnõt, Hó-
fehérkét (Lily Collins), hogy õ maga
uralkodhasson a királyságban.
Nem mellesleg pedig szeretné fel-
kelteni a jóképû Alcott herceg
(Armie Hammer) figyelmét is. A
talpraesett hercegnõ azonban szö-
vetkezik hét lelkes, lázadó törpével,
hogy visszakövetelje magának a
trónt, elûzze a gonoszt, és visszaál-
lítsa a rendet a birodalomban.

Idõjárás
A lehûlés folytatódik,

miközben nyugatról csa-
padékban gazdag légtö-
megek érkeznek fölénk.
Kiadós esõre mindennap lehet szá-
mítani, némi napsütést csak kedden
láthatunk. A hét közepére akár 8
Celsius-fokig hûlhet a levegõ, míg
az éjszakai minimum a hét elején 2
Celsius-fok lesz. A jövõ hét vége fe-
lé újból enyhül majd a hõmérséklet,
a nappali melegedés következtében
akár 14 Celsius-fokra is számítha-
tunk. A gyakori felhõsödés azonban
mindvégig megmarad.
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Október 14., vasárnap
Helén – görög eredetû,
a Heléna angol és francia
formájából származik, il-
letve magyar becézõjé-
bõl. Jelentése vitatott,
valószínûleg a helios
(nap) szóval kapcsolatos,
fényes, sugárzó, világos.

Október 15., hétfõ
Teréz – görög eredetû
név, a Terézia rövidülése.
Jelentése: hõség, forró-
ság, nyár, aratás, szüret,
vadászni.

Október 16., kedd
Gál – kelta, ír eredetû, a
Gallusz név régi magyar

formája, a Gálos rövidü-
lése. Jelentése: kakas.

Október 17., szerda
Hedvig – germán erede-
tû német névbõl szárma-
zik, jelentése harc.

Október 18., csütörtök
Lukács – latin eredetû, a
Lucas névbõl származik,
jelentése: Luciana tarto-
mányból való férfi.

Október 19., péntek
Nándor – régi magyar

személynév, a nándor
népnévbõl származik, a
XIX. században felújítot-
ták vagy újraalkották a
nevet a Ferdinánd ma-
gyarítására. Jelentése:
dunai bolgár.

Október 20., 
szombat
Vendel – német eredetû,
a Wendelin név rövidülé-
se, ez pedig a Wen-
delmar névbõl származik.
Jelentése: a vandálok né-
péhez tartozó.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1793. október 16-án Párizsban
kivégezték Marie Antoinette-et

Névnapjukat ünneplõ 
olvasóinknak sok boldogságot 
kívánunk!
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Hozzávalók: 1,5 kg tök, 3 db babér-
levél, 6 levél bazsalikom, 3 szál kakukk-
fû, 4 gerezd fokhagyma, 8 dkg vaj, 1 dl
fehér bor, 7,5 dl zöldségalaplé, só, csi-
pet fehér bors, 1,5 dl tejszín; a bundás
kenyérhez: 8 kis szelet kenyér vagy
bagettkarika, 2 dl tej, 12 vékony szelet
füstölt sonka, 3 tojás, olaj.
Elkészítés: A tököt megtisztítjuk, ki-
magozzuk, majd 2x2 cm-es kockákra
vágjuk. A tök felét a babérlevéllel, ba-
zsalikommal, kakukkfûvel és 3 gerezd
tisztított fokhagymával 1-2 dkg vajon
megpirítjuk. A borral felengedjük, majd
amikor a bor elpárolgott, felengedjük a
zöldségalaplével. 10-12 percig lassan
fõzzük, sóval és kevés fehér borssal íze-
sítjük. A babérlevelet, kakukkfüvet ki-
szedjük, a fõtt tököt a tejszínnel és a
maradék vajjal összeturmixoljuk, majd
beletesszük a félretett tökkockákat. To-

vábbi 5-6 percig fõzzük. Közben a ke-
nyeret sós tejbe áztatjuk, majd vékony
sonkaszeleteket helyezünk rá. A felvert
tojásba forgatjuk, és forró olajban ki-
sütjük. A fõzeléket 1 gerezd finomra
vágott fokhagymával és a sonkás bun-
dás kenyérrel tálaljuk.

A szilvalevelûként is emlegetett feke-
te bangita a mácsonyavirágúak rendjé-
be, a pézsmaboglárfélék családjába tar-
tozó, az USA középsõ és déli területei-
rõl származó, kis növésû fa. Gyakori a
nagy kiterjedésû erdõkben és a száraz,
sziklás domboldalakon.

A népi gyógyászatban a kérgének
fõzetét alkalmazzák menstruációs gör-
csök enyhítésére, koraszülés megelõzé-
sére, láz csillapítására, fejfájás, ízületi
és egyéb fájdalmak enyhítésére. Az
aszpirinhez hasonló hatású. Az ágak
kérgét nyáron, a fatörzs kérgét õsszel
gyûjtik, árnyékos helyen kell szárítani.

Két teáskanál kérget egy csésze for-
ró vízbe téve fõzzük 10 percig. Napon-
ta legfeljebb 3 csészével igyunk! Mivel
nagyon keserû a fõzet, cukrot, mézet,
citromot keverhetünk hozzá, vagy ele-
gyítsük más teával.

A terhesség korai szakaszában ve-
szélyes a magzatra, csak az utolsó 5
hétben és csak orvosi jóváhagyással al-
kalmazható a koraszülés elkerülésére!
16 év alatti gyereknek ne adjunk! Nagy
dózisban az aszpirinre is érzékenyeknél
emésztési zavart, émelygést, fülcsen-
gést, hányást okozhat.

Következõ alkalommal a fekete na-
dálytövet mutatjuk be.

KOS: A világban olyan események
zajlanak, amelyek ki tudnák borítani,

mégis a szerencse a héten önnel van. Felet-
tese értékeli a munkáját, számít önre.

BIKA: A munkahelyén sajnos ezen a
héten is lesznek olyan pillanatok,

amikor egyes kollégák viselkedése miatt a
legszívesebben kirohanna a világból.

IKREK: A régi munkahelyérõl kere-
sik meg, hogy fûzzék szorosabbra a

kapcsolatot, bár sosem voltak jóban. Ennél
nagyobb elégtétel nem is kell, de köszöni,
nem kér belõle.

RÁK: Elõfordul, hogy nem úgy sike-
rülnek a dolgok, ahogy azt szeretné.

Lakásügyben kimondottan szerencsés, és
ha költözik, akkor is frappánsan bonyolít le
mindent.

OROSZLÁN: Pénzügyek kerülnek a
fókuszba a héten. Ha megállapodást

kell kötnie, legyen alkalmazkodó, de tartsa
szem elõtt a saját igényeit is.

SZÛZ: Elviselhetetlen és agresszív
énjét ismeri meg valakinek, aki ed-

dig úgy viselkedett, mintha õ lenne a tájé-
kozottság és mindenek ismeretének a
csúcsa.

MÉRLEG: Ha párkapcsolatban él,
akkor megkérdõjelezõdik a „hogyan

tovább”. Talán éppen a közelmúlt eseménye
miatt, amikor a partnere nemet mondott
egy kérésére.

SKORPIÓ: Súlya van minden sza-
vának, senki sem mer ellentmondani

önnek. A szerelmével olyan szeretetteljes
összhangban él, hogy azt csak irigyelni és
csodálni lehet.

NYILAS: Nem érti, miért kellene tit-
kolózni, amikor nyíltan lehet szeretni.

Ne tegye fel neki a kérdést ezen a héten,
mert nem kap rá igazi magyarázatot.

BAK: Valamit nagyon szeretne, és
hogy ez kevesebbe kerüljön, egy ba-

rát segítsége szükséges. Bízhat benne, mert
ahogy ígérte, minden tõle telhetõt megtesz
önért.

VÍZÖNTÕ: Ha most volt állásinter-
jún, akkor úgy tûnik, hogy ön a meg-

felelõ jelölt, de mégis közbejön valami, ami
miatt nem vállalhatja el a feladatot.

HALAK: Úgy tapasztalja, mintha
egyre többen lennének olyanok a kör-

nyezetében, akik szívesen juttatnák az õrü-
let határára. Ezt most igazán nem engedhe-
ti meg nekik.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (45.)
A fekete bangita (Viburnum prunifolium)

Ínyenceknek 

Fokhagymás tökfõzelék
sonkás bundás kenyérrel
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