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Hegedűs Zsoltnak  
a Bihari Cetatea  
fiatal  
labdarúgójának  
ítélték oda első  
ízben a Bodola 
Gyula-díjat, melyet 
a Bihar megyei 
RMDSZ  
alapított. /5.
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A XV. Községi Napokat 
rendezték Bihardiószegen  

A tizenötödik községi napokat 
rendezték az elmúlt hét végén 
Bihardiószegen. Az eseménysoro-
zat már pénteken megkezdődött, 
amikor mintegy 150 motoros adott 

találkozót egymásnak a községben. Szombat 
délelőtt 16 csapat állt bográcsok mellé a 
főzőversenyen. A hivatalos megnyitón dr. Ba-
csó László, Diószeg polgármestere mondott 
üdvözlőbeszédet. /8.

Három győzelem és egy
vereség a bihariak mérlege
A múlt hét végén rendezett másod-, illetve 
harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban ér-
dekelt bihari csapatok kilenc pontot értek el 
a 12 megszerezhetőből: a Nagyváradi Bihar 
FC 2–1-re nyert idehaza a Gyulafehérvári 
Unirea ellen, a Nagyváradi Luceafărul vi-
szont Piteşti-en kapott ki 2–0 arányban. Az 
Érmihályfalvi Unirea idegenben, míg a Belé-
nyesi Bihorul hazai pályán szerezte meg a há-
rom pontot egyaránt 1–0-s eredménnyel. /9.

Boldog születésnapot. 
Mérhetetlen szeretettel és öleléssel 
köszöntjük Nagy Lídiát születésnapja 
alkalmából. Köszöntenek: szüleid, nagy-
szüleid, nagynénéd és családja, valamint 
dédnagytata.

Rö vi den

Találkozó.  � A Nagyváradi Premontrei 
Öregdiákok szeptember 1-jén, csütörtökön 18 
órakor tartják szokásos havi találkozójukat a 
Szent László Gimnáziumban (Nogáll/Partenie 
Cosma utca). Előadást tart Szabó Ferentz 
gróf Széchenyi Zsigmondról és Orbán Balázs-
ról, valamint Szebeni Lajos a Szent László ne-
vét viselő helységekről és a tiszteletére épült 
templomokról.  

Érettségi találkozó.  � A nagyvá-
radi volt 4-es számú középiskola XI. B, 1966-
ban végzett diákjai 2011. szeptember 3-án, 
szombaton délelőtt 9 órától tartják a 45. évi 
érettségi találkozójukat a Mihai Eminescu Fő-
gimnáziumban. 

Fazekashétvége volt Nagyváradon 
Egy éve rendszeresen szervezi meg a nagyváradi Pro Familiae Alapítvány 
a Körös (Tudor Vladimirescu) utca 78. szám alatti fazekashétvégéket.
NeumaNN aNdrea

Ennek keretében kicsik és na-
gyok egyaránt elsajátíthatják e 
régi mesterség csínját-bínját, 
tudtuk meg Jakabffy Emmától, 
az alapítvány vezetőjétől. Isko-
laév alatt heti rendszeresség-
gel zajlanak a foglalkozások, 
vakáció alatt ritkábban – a 
pénteki foglalkozást megelőző-
en például két héttel korábban 

szervezték meg. A fiatal hölgy, 
aki korongozásra tanítja a 
résztvevőket, révi fazekasok 
unokája, aki maga is szívesen 
agyagozik. Hasas Máriának 
hívják, „civil” foglalkozását 
tekintve óvónő. 

Zománcfesték
Részben tőle, részben az 

alapítvány vezetőjétől tudtuk 
meg: a már kiégetett kerámiát 

zománcfestékkel festik, míg a 
nem kiégetett esetén földfesté-
ket használnak. A kerámia szí-
ne az égetéshez használt láng 
erősségétől függ – bár vannak 
technikák, amelyek során az 
égés során keletkező füsttel 
feketítik az edényeket (ezt töb-
bek között Korondon alkalmaz-
zák). A festésre ecset mellett 
Réven még mindig használják 
a kilyukasztott tehénszarvat, 
melynek a végébe lúdtollat il-
lesztenek. A festéket a tehén-
szarvba töltik, s amilyen vé-
kony a toll, olyan vékony lesz 
a festéknyom is.

A korongozás nagy odafi-
gyelést igényel, ilyenkor tanító 
és tanítvány egyaránt a készü-
lő edényre koncentrál – hiszen 
elég egy rossz mozdulat, és 
máris elgörbül, behorpad vagy 
kettészakad a hajlékony agyag-
forma. A foglalkozásokért ön-
kéntes hozzájárulást fizetnek a 
résztvevők; a legfiatalabb tanít-
vány ötéves, a legidősebb 65, 
s amint az alapítvány vezetője 
mondta, „aki egyszer elkezdte, 
nehezen hagyja abba…”

Szélrózsa Néptáncegyüttes. A hét végén 
rendezték meg a XI. Bihari Községi Napokat. Szombaton 
több kiemelkedő esemény is zajlott. Többek között ekkor 
adták át ünnepélyesen egy fiatal bihari labdarúgónak az 

RMDSZ által kiírt Bodola Gyula-díjat, de más, főleg kul-
turális jellegű esemény is zajlott. Felvételünkön a Bihar 
községi Szélrózsa Néptáncegyüttes látható színpadi fellé-
pésük előtt. 
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Az istentiszteleti alkalmon igét 
hirdetett Ráksi Lajos segédlel-
kész, aki kétévi szolgálat után 
ezen a napon búcsúzott ki a 
gyülekezetből. Újkenyér ünne-
pe alkalmával János evangéli-
umából választott igét: „Én va-
gyok az az élő kenyér, amely 
a mennyből szállt le: ha valaki 
eszik ebből a kenyérből, élni 

fog örökké, mert az a kenyér, 
amelyet én adok oda a világ éle-
téért, az az én testem”(János, 6, 
51.). Elmondta, ezen az ünnepen 
hálát kell adnunk az Istennek, 
hogy megtartott bennünket, és 
hogy kenyér került az aszta-
lunkra. A prédikáció további 
részében a kenyérről, mint tes-
ti és lelki táplálékról beszélt: a 
kenyér mint eledel és a kenyér 
mint Isten igéje, Jézus teste. 

A Miatyánk imádságban az 
egyedüli földi élettel kapcsolatos 
kérés a kenyérrel kapcsolatban 
hangzik el: „Mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma”. 
Hozzátette: „nekünk kereszté-
nyeknek figyelnünk kell másra 
is, arra, hogy másnak a minden-
napi kennyere is meglegyen”. 
A világ rohamos változásával 
a kenyér elkészítésének módja 
is változott. Amíg régen a liszt 

mellett kovász, szív és lélek 
kellett, addig mára, mikor ipa-
ri mennyiségben termelik a ke-
nyeret, szinte egyik sincs benne. 
Nemcsak a testi táplálékkal, ha-
nem a lelki táplálékkal is törőd-
ni kell. A keresztény embernek 
arra kell törekednie, hogy eggyé 
váljon Jézussal, azonosuljon az 
igéjével, és cselekedjen akarata 
szerint, tette hozzá zárásként 
Ráksi Lajos. /3.
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Tanító és tanítvány egyaránt a készülő munkára koncentrál

Új segédlelkész Várad-Réten 
Kétévi segédlelkészi szolgálat után Újkenyér ünnepe alkalmával búcsúzott ki a gyülekezetből a 
Nagyvárad-réti egyházközség segédlelkésze, Ráksi Lajos. Az új segédlelkész Mike Abigél lett.

Könnyűzenei 
fesztivál 
Szeptember 1–3. között 
Félixfürdőn rendezik meg 
a Suflet de stea elnevezé-
sű, gyermekek számára 
meghirdetett, országos 
könnyűzenei fesztivál 
VIII. kiadását a Bihar 
Megyei Tanács, a Bihar 
Megyei Hagyományőrző 
és Kulturális Központ, a 
Suflet de stea Egyesület 
és a váradszentmártoni 
önkormányzat lebonyolí-
tásában. 

A verseny négy ka-
tegóriában zajlik: 6–8, 
9–11, 12–14, illetve 15–18 
évesek. A rendezvény 
keretében a nagyváradi 
Rockfilharmónia is fellép, 
Florian Chelu és Gabriel 
Băruţă vezényletével.


