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egészségügyi ellátás
múltjáról és jelenérõl
konferenciáztak11.

A Romániai Magyar Nyug-
díjas Szövetség szervezésében
a múlt hét végén Gábor Fe-
renc nagyszalontai költõ emlé-
ke elõtt tisztelegtek az iroda-
lombarátok. A megemlékezõ-
ket a szülõi háznál elsõként
Nagy Irma, a szövetség elnö-

ke köszöntötte, majd felolvas-
ta Gábor Ferenc egyik nagy
tisztelõjének, Gál Sándornak
az alkalomhoz illõ levelét.

A rendezvény folytatása-
ként Boros Irén nyugalmazott
tanítónõ idézte fel a költõhöz
kapcsolódó egyik legkedve-

sebb személyes élményét, va-
lamint néhány szóban Gábor
Ferenc életútját és munkássá-
gát is fel elevenítette. A meg-
emlékezés meghittségét Pelok
Gabriella és Szabó Tímea egy-
egy szavalattal emelte, majd a
rendezvény záró perceiben

Török László polgármester
méltatta a jeles irodalmárt.

Az ünnepélyes megemléke-
zés koszorúzással zárult, a szü-
lõi ház falán álló emléktábla
köré sorra kerültek fel a tiszte-
let virágai.

Balázs Anita

12.

Gábor Ferencre emlékezett a szülõváros

Nagy Irma és Boros IrénA szülõháznál gyülekeztek az irodalombarátok 
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Két nagyváradi fordulóval a múlt héten
kezdõdött meg a Bihar megyei vállalkozói
érdekképviseletek és önkormányzati tiszt-
ségre pályázók nyilvános fóruma. A kam-
pányidõszak végéig a megye nagyobb vá-
rosaiban folytatódó rendezvényeken az üz-
letemberek a jelöltek gazdasági program-
jára, elsõsorban a vállalkozói szférának
ajánlott kedvezményekre kíváncsiak. Errõl
faggatták négy szervezet (a Kereskedelmi
és Iparkamara, a Vállalkozók Szövetsége,
a Confindustria meg a Kis- és Közepes
Vállalkozók Országos Szövetsége) vezetõi
a megyeházán a váradi polgármesternek,
illetve megyei tanácsi elnöknek menendõ-
ket, lehetõséget teremtve számukra, hogy
kifejtsék elképzelésieket, illetve hogy jelölt-
társaikat õk is kérdezhessék.

Sok volt az üzletember, és sok volt a je-
lölt, bár utóbbiak közül mindkét alkalom-
mal akadt hiányzó. A váradi polgármeste-
rek közül például a nagy-romániás, a ta-
nácselnökjelöltek közül pedig az erdélyi
néppártos gondolta úgy, nincs mondani-
valója a vállalkozóknak. Magyarázat bizo-
nyára van a hiányzásra, de elfogadható
érv nem szólhat amellett, hogy elzárkóztak
a párbeszédtõl a vállalkozói érdekképvise-
lettel. Elsõsorban elmulasztottak egy lehe-
tõséget a saját programjuk, elgondolásaik,
céljaik kifejtésére, pedig kampányban ez a
fõ eszköz a választók meggyõzõdésére. El-
mulasztották továbbá az alkalmat a vállal-
kozói oldal elvárásainak feltérképezésére.

Elhangzott: Biharban van az országban
a legalacsonyabb átlagbér. Hogy ez ne így
legyen, ahhoz hozzájárulhat az önkor-
mányzat is, például termékbemutatók,
konferenciák, vásárok szervezésére is al-
kalmas csarnok építésével, a kistérségi ter-

mékmárkák népszerûsítésével, a közúti,
vasúti és légi közlekedés akadálymentessé
tételével mind a megyében, mind a hatá-
ron túl lévõ úti célpontok felé. Az önkor-
mányzat partner lehet abban is, hogy a
térségbeli tanintézetekbõl olyan végzettsé-
gû szakemberek kerüljenek ki, akiknek
munkát tudnak adni az itteni cégek. A vál-
lalkozók elvárnák, hogy közhasznú mun-
kálatok elvégzésére az õ cégeik kapjanak
megbízatást az önkormányzatoktól, ám
ilyen kedvezményt az uniós elõírásoknak
megfelelõ hazai jogszabályok nem tesznek
lehetõvé. Ezért legalább ahhoz ragaszkod-
nak, hogy a közbeszerzéseket ellenõrzõ
helyhatósági bizottságban helyet kapjon
reprezentánsuk. Ezt minden jelen lévõ je-
lölt megígérte, Váradon az elmúlt négy év-
ben ez már mûködött is. A megyei tanács-
elnökjelöltek vállalták azt is, hogy üzletem-
berekbõl álló tanácsadó testülettel konzul-
tálnak a megye gazdaságát érintõ ügyek-
ben, és hogy külföldi befektetõ jelentkezé-
sekor is kikérik az itteniek véleményét. Jú-
nius 10. után a gyõztes, bárki legyen is az,
hiszen a végén csak egy maradhat, biztos
lehet benne: számon kérik tõle a vállalását.

Máté Zsófia

Politika és üzlet
párbeszéde

Partnerséget ígértek a polgármesterjelöltek...

és a tanácselnökjelöltek

Gazdasági programokat firtattak a vállalkozók

Jegyzet

Kenyér helyett
Sorban állok az egyik

élelmiszerüzlet pénztáránál.
Elõttem egy ötvenes éveiben járó
asszony gyûrött, koszos ruhában,
gumipapucsban zokni nélkül,
messzirõl látni, hogy rég mosott
lábat. Rákerül a sor a pénztárnál.
Kosarából kipakol a pultra egy
doboz májpástétomot, fél kilónyi
darált húst egy zacskóban, két
csomag szeletelt kenyeret és két
flakon sört.

A pénztárosnõ a megszokott
mozdulatokkal emeli át
a termékeket a lézeres
árufelismerõ felett, és amikor
egy-egy értéket a kasszagép
hozzáad a fizetendõ összeghez,
a monoton sipogás töri meg
a fáradt csendet. Eközben
elmerengtem, hogy bizony
szörnyû dolog a szegénység,
de talán annál is rosszabb
az igénytelenség.

A pénztárosnõ hangosan
mondja az asszonynak, hogy
32 lejt kell fizetnie. Az rongyos
szoknyája zsebébe nyúl, kihúz
egy maréknyi gyûrött pénzt, egy-
és ötlejeseket, majd elkezdi
leszámolni. 27 lej jött össze.
„Nincs több. Mi legyen?” –
mondja az asszony. „Ha nincs
több, valamit vissza kell vinni
a polcra” – így a válasz. Erre a nõ
megfogja az egyik kenyeret,
és elindul vele a polcok felé...

Ez a történet ugyanezzel
az asszonnyal már másodszor
történt meg éppen elõttem.
Tehát annyira nem lepett meg
a jelenet. Már az elsõ alkalom
után is meg akartam írni.
Azóta azonban megtudtam,
az asszony és a férje is
munkanélküli, sõt még a fiukat is
õk tartják el. Alkalmi munkákból
élnek. Az asszonyt, a férjét és a
fiukat is szoktam látni esténként,
hazafelé tántorognak – néha
külön, néha együtt – valamelyik
kocsmából. Itókára telik – kenyér
helyett.

B. B.
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Az utóbbi idõszakban ugrás-
szerûen megnõtt betörések
számának a visszaszorítása ér-
dekében a nagyszalontai pol-
gármesteri hivatal egy õrzõ-vé-
dõ vállalkozást bízott meg a vá-
ros kerületeinek a felügyeleté-
vel. A hivatásos magánjárõrök
kétfõs csapatokban, gépkocsi-
val ellátott mozgó egységként
mûködnek, és járják a várost,
felügyelve a közbiztonságot.

Fõként a Gacsó kerületben
járõröznek, az itteni iskolában
rendezték be „fõhadiszállásu-
kat”. Az Intersec Kft. május 1-
jétõl lépett közszolgálatba,
emberei együttmûködnek a
városi rendõrséggel. Ennek
ugyanis nem volt elegendõ ka-

pacitása a közrend fenntartá-
sára, pedig az összes adófize-
tõ állampolgár pénzébõl kike-
rekített belügyminisztériumi

költségvetésbõl éppen ezért fi-
zetik a rendõrséget.

A nagyszalontai városveze-
tés bízik benne, hogy az utób-

bi idõszakban a lakosság ré-
szérõl beérkezett panaszokat
az õrzõ-védõ kft. közremûkö-
désével sikerül orvosolni, és
elkapják a betörõket, vagy leg-
alább is elrettentik õket a to-
vábbi ügyködéstõl.

Az õrzõ-védõk 24 órás szol-
gálatban vannak, tehát Nagy-
szalonta lakosai bármikor hoz-
zájuk fordulhatnak, ha közren-
det sértõ esetet tapasztalnak.
A következõ telefonszámokon
tehetnek bejelentést: 0732/
669-857 vagy 0771/667-
735. A riasztás nyomán a jár-
õr kiszáll a helyszínre, igazol-
tathat, és szükség esetén elõ-
állíthatja a gyanúsítottat.

Balázs Anita

Magánjárõr a hajdúvárosban

Elismert minõség
a nagyváradi közszállításban

Jelentõsen javult az elmúlt
három évben a nagyváradi
Helyi Közszállítási Vállalat
(HKV) által nyújtott szolgálta-
tások minõsége, a változást a
nemzetközi minõségbiztosítási
rendszer tanúsítványa is bizo-
nyítja. Csuzi István vezér-
igazgató (képünkön jobbról) a
napokban vette át az ISO
14001-es szabványnak meg-
felelést igazoló okmányt a né-
met TÜV minõségtanúsító
vállalat romániai vezetõjétõl,

Adrian Franþiutól. A bizo-
nyítvány jelzi, hogy a vállalat
belsõ szervezése rendszerezett
és hatékony, az elvégzett köz-
szolgáltatással minimális szin-
ten elégedettek az utasok, a
közszolgáltatás hozzáférhetõ.
A most megszerzett tanúsít-
vány folyamatos felügyelet
mellett három évig érvényes,
ezt követõen újra elvégzik
majd a meghosszabbításhoz
szükséges ellenõrzéseket.

P. Cs.

A széles sáv is összeköt
Újabb közös projektet indí-

tott útjára Debrecen városa és a
Nagyváradi Metropolisz Övezet
(NMÖ). A Digi Connect elneve-
zésû terv megvalósítói 16 veze-
ték nélküli, széles sávú interne-
tes hozzáférést biztosító beren-
dezést szerelnek fel a cívisváros
legforgalmasabb közterületein,
további 11-et pedig a metropo-
lisz övezet községközpontjai-
ban. A 438 ezer euró értékû
projekt önrésze mindössze 4
százalékos volt, a romániai
partner 185 ezer eurós vissza
nem térítendõ támogatáshoz
jutott az EU határ menti együtt-
mûködést segítõ programjából.
A múlt heti nagyváradi projekt-
indító tanácskozáson Biró Ro-

zália alpolgármester mellett je-
len volt debreceni kollégája,
Pajna Zoltán is, a gyakorlatba
ültetésért felelõs informatikus
szakemberek nemkülönben. Az
NMÖ ügyvezetõ igazgatója,
Ciprian Barna az internet-
hozzáférésre és -használatra vo-
natkozó adatok grafikáit is kive-
títve mutatott rá, mekkora az
elmaradásunk ezen a téren az
európai uniós átlaghoz, illetve
hogy ez a projekt segít a felzár-
kóztatásban. Debrecenben az
eszközök beszerzésénél tarta-
nak, itt a hot-spotok felállításá-
nak pontos helyszínét keresik
most. A rendszernek 2013. ja-
nuár 30-ára kell mûködnie.

M. Zs.
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– A város közismert, emb-
lematikus személyiségének
tartják önt, aki nem mint pol-
gármesterjelölt, de még csak
nem is RMDSZ-elnöki mivol-
ta révén van jelen a köztudat-
ban. A gyökerek sokkal mé-
lyebbrõl eredeztethetõk…

– 1977-re tehetõ a kiindulá-
si pont, amikor is beiratkoztam
Nagyáradon a Népmûvészeti
Iskolába, ahol koreográfiát ta-
nultam. Mindig is vonzott a
tánc szeretete, ezt édesapámtól
örököltem, és már koreográfus-
tanoncként is kamatoztattam.
Érmihályfalvára, szülõvárosom-
ba hazatérve hasznosítani akar-
tam mindezt. Jó kis csapatot si-
került összeráznom, elõször
1983-ban mutattuk meg ma-
gunkat a közönségnek is. Ekkor
még különbözõ mûfajban pró-
bálkoztunk, de rá három évre
letisztult a dolog, és irányítá-
sommal létrehoztuk a városnak
ismertséget hozó, méltán nagy-
hírû Nyíló Akác Néptánccso-
portot. Az akkori táncosok má-
ra már nagymamakórúak, de
az utcán találkozva velük öröm-

mel tapasztalom, hogy még ma
is látszik tartásukon, mozgásuk-
ban táncos múltjuk. Egy cigány-
zenekarunk is volt, messze a
legjobb a vidéken. Ne feledjük,
hogy mindez még a kommunis-
ta idõkben zajlott, amikor azért
nem feltétlenül örültek a ma-
gyar hagyományõrzésnek. Min-
denképpen megkülönböztetett
figyelemben részesítettek ben-
nünket. Plakátjainkon megje-
lent a piros-fehér-zöld motí-
vum; Ana Sãndulescu, a me-
gyei propagandatitkár rá is kér-
dezett, hogy mi a célunk, mit
akarunk mi egyáltalán elérni?
Elmondtam neki, hagyomány-
õrzésrõl van szó, az érmelléki
magyar kultúrához ragaszko-
dunk. Jelen voltunk a megye
kulturális életében, teltházas fel-
lépéseink voltak, egyfajta daco-
lás volt ez a rendszerrel, a tiltott
gyümölcs effektusa. A kilencve-
nes évek elejére már magas
szinten produkált a Nyíló Akác,
országos néptáncversenyen
másodikok lettünk. 1991-ben
adtam át a stafétát, tizenöt év
után.

– Emellett más szervezõi
munkát is végzett. Mennyire
voltak ezek a próbálkozásai
sikeresek?

– Szerveztem aratóbált, szü-
reti bált, majálist. Ezekre az al-
kalmakra tömegestõl jöttek az
emberek. Mi sem értettük,
hogy lehetett, de egyik alka-
lommal 550 jegyet adtunk el
egy bálra, amikor emberi szá-
mítás szerint csak 410 férõhe-
lyes volt a terem. A nyolcvanas
években kezdeményezésemre
citerazenekar alakult a város-
ban. Azt se hagyjuk ki, hogy én

indítottam útjára 1993-ban a
térség legnagyobb fesztiválját,
a Nyíló Akácot, amit egészen
2002-ig szerveztem. 

– Mikor került kapcsolatba
a politikával, közösség érde-
keinek effajta képviseletével?

– Az RMDSZ alapító tagja
vagyok. 1989 december 27-én
gyûlésbe hívtuk az embereket,
hogy kezdjünk el valamit. Meg-
választottak a Nemzeti Meg-
mentési Front alelnökének.
Nagy reményekkel in-
dultunk akkor, késõbb
többen is csalódtak, én

1954-ben szültetett Érmihályfalván, az általános
iskola elvégzése után Nagyváradra került
szakiskolába, majd tánckoreográfiát tanult.
Szülõvárosában többek között majd egy évtizedig
kultúrreferensi teendõket látott el. Nevéhez fûzõdik
a Nyíló Akác Néptánccsoport megalakítása, a hasonló
elnevezésû fesztivál elindítása és szervezése éveken
át. Alapító tagja a helyi RMDSZ-nek, aminek 2005
óta elnöke. Nõs, egy sikeres magánvállalkozása van.

Mindenkivel együtt a városért 
Interjú Nyakó József érmihályfalvi RMDSZ-es polgármesterjelölttel

Kalákaszervezésbõl is kivette a részétAz 1956-os „mihályfalvi csoport” emlékmûvénél

Az egyensúly megtalálására törekszik közösségszervezõként is
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magam sem kaptam
meg maradéktalanul
azt, amire számítottam.

Annak ellenére, hogy az embe-
rek elégedetlenségének jogos-
ságát nem vitatom, úgy vélem,
hogy az eltelt több mint húsz
esztendõ alatt az RMDSZ a ma-
ximumot hozta ki a történelem
felkínálta lehetõségekbõl. Vá-
lasztmányi tag voltam, viszont
vezetõ tisztségbe sokáig nem
kerültem a szervezeten belül.
Ennek megértéséhez tudni kell,
hogy Mihályfalván az úgyneve-
zett Tõkés-vonal volt a domi-
náns. Ez az én mentalitásom-
hoz viszonyítva igencsak jobb-
oldalinak tûnt, igyekeztem
megtalálni az egyensúlyt a kö-
tõdések regulái és a szabadság
lehetõsége között. Úgy vélem,
mindenkinek joga van megvá-
lasztania azt az utat, amin ha-
ladni kíván, ne mások mondják
azt meg. Én sem fogadtam el
Tõkés úr „irányelveit”, mond-
tam is, fiúk, nem kell hõbörög-
ni; igaz, hogy mi itt többségben
vagyunk, de ha itt elkezdjük
»taslizni« a románokat, mi lesz
azokkal a magyarokkal, akik ki-
sebbségben, szórványban él-
nek? Ezért én nem tartoztam a
kedvencek közzé. 2000-ben je-
löltettem magam polgármester-
nek, úgy gondoltam, addigi
ténykedésem predesztinál erre.
170 szavazattal kaptam keve-
sebbet az akkori polgármester-
nél, arra számítottam, hogy az
alpolgármesterséget rám bíz-

zák. Tévedtem, az „erõs” vonal
gyõzött, így városi tanácstag
lettem. Ellene voltam 2001-
ben az érmelléki RMDSZ levá-
lásának a megyei szervezetrõl.
Ez nem vált elõnyömre, kiszorí-
tottak, nem tartoztam a Tõkés
által megbecsült, „széparcú”
emberek közé. Konokul kitar-
tottam addigi elveim mellett, a
politikai, tárgyalásos megoldá-
sok útját láttam egyedül célra-
vezetõnek.

– Késõbb mégis városi
RMDSZ-elnök lett. Mit sike-
rül elérniük azóta?

– Hét év óta töltöm be ezt a
tisztet. Munkánkat nehezítette
a polgármester kettõs szerepe,
aki egyrészt elkötelezte magát
Tõkés László irányában, más-
részt pedig RMDSZ-es színek-
ben vezette a várost. Ami meg-
valósítás végbement, az mind
az RMDSZ érdeme. De nem is
lehet ez másként, mert ide-oda
kapkodva vagy épp mindenki-
tõl elszakadva, függetlenül el-
képzelhetetlen a sikeres város-
vezetés. Láthattuk, hogy míg a
környezõ falvakban jól mentek
a dolgok, a települések felvirá-
goztak, addig Mihályfalván va-
lami nagyon „sántított”. Amit
még fontosnak tartok, hogy át-
mentettük a szervezetet, ki-
mozdítottuk a Tõkés diktálta
szemléletbõl. Mikor 2005-ben
megválasztottak a szervezet el-
nökének, már látni lehetett,
hogy a többség érzékeli, merre
van a helyes irány.

– Most sikeres vállalkozó-
ként miért indult a polgár-
mesteri szék elnyeréséért?

– Nekem nagyobb a jövedel-
mem, mint a polgármester ha-
vi fizetése. Tehát semmikép-
pen sem a pénzszerzés hajtott.
Elsõsorban ismerõseim, bará-
taim, a lakosok közül többen is
elmondták, hogy váltásra van
szükség a városvezetésben, és
engem láttak a legalkalmasabb-
nak. Én magam is tapasztal-
tam, hogy nem jó ez a kettõs-
ség, az RMDSZ és a városveze-
tés között teljes harmóniára
van szükség. Csak így képzel-
hetõ el egy dinamikus fejlõdés.

– Az RMDSZ belsõ elõvá-
lasztáson hárman indultak,
ön gyõzött. A júniusi megmé-
rettetésen a román pártok
emberei mellett az EMNP je-
löltje és a jelenlegi elöljáró,
Kovács Zoltán függetlenként
is próbálkozik a szavazatszer-
zéssel. Milyen végkifejletre
számít?

– Teljesen nyugodt vagyok
és bizakodó. Viszont azt jobb-
nak tartottam volna, ha Kovács
Zoltán annak ellenére, hogy
nem fogadták el polgármesteri
tevékenységérõl készített be-
számolóját, az RMDSZ elõvá-
lasztásán méretkezett volna
meg. Már akkor tisztázódhatott
volna, hogy akarja-e õt az
érmihályfalvi lakosság vagy
sem.

– Ha polgármesterré vá-
lasztják, milyen infrastruktu-

rális beruházásoknak ad prio-
ritást?

– Végre itt az ideje a csator-
názás mielõbbi befejezésének.
Megvannak az eszközök a vá-
ros adottságainak a kihasználá-
sára. A jogtalan tulajdonszer-
zõk kilétére is fényt derítünk.
Az utcák aszfaltozását sem le-
het már elodázni. Fontos a fü-
vesítés is a homok kordában
tartásának érdekében, hiszen
szélviharok alkalmával elvisel-
hetetlen a por. A Móka-patak a
város egyik értéke kellene
hogy legyen, egyedi színfoltja,
de jelenleg csak bûzérõl ismert.
Ezt orvosolni fogjuk. Az egész-
ségügyi ellátást tovább kell javí-
tani, gondolok itt többek között
a sürgõsségi ellátásra. Nagyon
fontos továbbá a befektetõk
vonzása, hisz jobban fizetõ és
még több munkahelyre van
szükség.

– Hatalomra jutását köve-
tõen hajlandó lesz-e más pár-
tokkal, nevezetesen az Erdé-
lyi Magyar Néppárttal együtt-
mûködni?

– Megoldást közösen kell ta-
lálnunk a város gondjaira,
nincs szándékomban, hogy el-
lenségeket kreáljak magunk
köré. Akit jó szándék vezet és
hajlandóság, azokkal igyek-
szünk szót érteni. Én pacifista
ember vagyok, mindig is a bé-
kességre törekedtem. Velem
még az elsõ „elcsattant pofon”
után is lehet beszélgetni.

D. Mészáros Elek

Máté Imre költõ szobrának avatóünnepségénKelemen Hunor korábbi mûvelõdési miniszter társaságában
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– Hogyan értékeli a lezá-
ruló önkormányzati mandá-
tumot, milyen eredménye-
ket értek el, miben látja a hi-
ányosságokat?

– Az értékeléshez azt kell
mindenek elõtt tisztázni, mi is
a megyei tanács, mi a szere-
pe, mert azt gondolom, ha
megkérdeznénk, az emberek
fele nem tudja, mivel foglalko-
zik. Van az intézménynek egy
hivatalos feladatköri leírása, és
van az a szerep, ahogyan mi
értelmezzük, én értelmezem,
errõl beszélnék. A megyei ta-
nácsnak az a feladata, hogy
összefogja a megyét, az összes
RMDSZ-es, magyar polgár-
mestert, és azokat koordinál-
ja. Habár a törvény értelmé-
ben nincsenek alárendeltségi
viszonyban, a megyei önkor-
mányzat nem fõnöke a pol-
gármesternek, de abból az
egyszerû okból, hogy több te-
lepülésnek olyan kevés a saját
bevétele, hogy abból nem tud-
na fenntartani olyan kellõ tu-
dással rendelkezõ szakembe-
reket, akik például a pályázat-
íráshoz, egy stratégia kidolgo-
zásához értenek, ezért az
RMDSZ-es megyei tanácsi el-
nöknek vagy alelnöknek az el-
sõrendû feladata az volt, hogy
ezt a szakembergárdát kiké-
pezze, fenntartsa. Nyilván a
megyéhez sokkal több infor-
máció érkezik, ezek eljuttatása
a helyi önkormányzatokhoz is
egy fontos feladat. Ezeknek,
én úgy gondolom, a megyei
tanács tökéletesen megfelelt
most is. Annak idején, tizen-
két éve, amikor én elõször al-
elnök lettem, még ismeretlen
fogalom volt a pályázat, akkor
vezettük be, hogy a megyei tá-
mogatásokra is pályázni kell,
akkor kezdtük el kiképezni az

embereinket, és az összes pá-
lyázat megírását felvállalta a
megyei tanács apparátusa.
Ma a 150 itteni alkalmazott-
ból 45 magyar, amikor ideke-
rültem, egy sem volt.

– Mi lett a hozadéka a
hozzáértõ pályázatírók felké-
szítésének?

– Nehéz számszerûsíteni
ennek az eredményét, de pél-
daként hadd mondjam el,
hogy például az RMDSZ-es
vezetésû 23 önkormányzatból
12 nyert el vízbevezetésre és
csatornázásra támogatást,
egyenként 2-3 millió eurós ér-
tékben. Ez a feladat nincs a
törvényben elõírtak között, de
ezt felvállaltuk, és emiatt az
RMDSZ-es polgármesterek
élen járnak a megyében a pá-
lyázati pénzek lehívásában. A
másik feladata a megyei ta-
nácsnak az államkasszából
költségvetés-kiegyenlítésre ér-

kezõ pénzek elosztása a hely-
hatóságok között a projektjeik
függvényében, ám attól is
függ, hogy milyen politikai
struktúra irányítja a megyét.
Ebben a mandátumban az
elõbbi, tehát pályázati pénzek
tekintetében fenn tudtuk tarta-

ni az elnökségem alatt elért
szintet, de a büdzsé-kiegyenlí-
tés terén gyengült a pozíciónk
azzal, hogy most csak tanácsi
alelnöke van a Szövetségnek.
Számokra lefordítva: amíg én
voltam az elnök, addig a pén-
zeknek a fele került magyar
településekre, noha a lakos-
ságnak csak nagyjából a 25
százalékát teszi ki a magyar
közösség, az alelnöki tisztség-
gel viszont csökkent az
RMDSZ súlya, így a támoga-
tásoknak csak a 33 százaléka
jutott magyar vezetésû önkor-
mányzatokhoz, de ez még
mindig több, mint a szám-
arány. Ez még mindig jó ered-
mény.

– Mekkora bevételt jelent
ez a fajta költségvetés-kiegé-
szítés a helyhatóságoknak?

– A büdzsé-kiegyenlítés a
legtöbb település esetében lé-
nyegesen több, mint a saját
bevétel, olyanok kivételével,
amelyek nagy ipari üzemek
székhelyei, amik ugyanis hely-
ben adóznak. Valószínûleg a
kiegészítés nélkül a
legtöbb magyar hely-
hatóság nem tudná

A matematika nem hit kérdése
Önkormányzati mandátuma végéhez közeledve,
a helyhatósági választásra készülve KISS SÁNDORT,
a megyei tanács alelnökét, az RMDSZ Bihar megyei
szervezetének elnökét kérdeztük az elmúlt négy évrõl
s a kilátásokról.

Az elvárásoknak megfelelõ tanácselnökjelöttel a kampánynyitón

Tizenkét év óta a megyei önkormányzat vezetõségében 
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fenntartani a saját
struktúráját. Ebbõl le-
het fejleszteni, bármit

elõremozdítani, nagyon fon-
tos bevételi forrása ez az ön-
kormányzatoknak, és ennek
nagysága attól függ, hogy mi-
lyen hatalommal bírunk mi a
megyei tanácsban. A harma-
dik, amiben a megyei önkor-
mányzat a polgármesteri hiva-
talokat segítheti, a kormány-
zati támogatások megszerzé-
se. Nyilván ehhez jó, ha kor-
mányon van az RMDSZ. Ter-
mészetes az is, hogy egy me-
gyei önkormányzati vezetõ
másképpen tud Bukarestben
lobbizni, mint mondjuk egy
községi polgármester. Emiatt
úgy gondoljuk, a megyei ta-
nácsnak sorsdöntõ, kulcssze-
repe van a kicsi és közepes
önkormányzatok mûködésé-
ben. Alapvetõ érdekük, hogy
a megyei tanácsban kellõ súly-
lyal és tekintéllyel vegyen részt
az RMDSZ, hiszen a megélhe-
tésük függ ettõl. Például
2000-ben, amikor legelõször
alelnök lettem, megnéztem,
hogy elõzõ évben melyik ma-
gyar község kapta a legtöbb
megyei támogatást. Bihar volt
100 millió lejjel. Most meg
amelyik helyhatóság nem kap
legalább ötmilliárdot, panasz-
kodik. Ennyi a különbség. Eb-
bõl következik, hogy minden
kistelepülés lakosának, ma-
gyarnak és nem magyarnak el
kell gondolkoznia azon, mi
lenne, ha nem lenne. Kivel
tolnak ki, velünk vagy maguk-
kal? Ez nem politikai manõ-
ver, ez egyszerû matematika.
Lehet szeretni, lehet tiltakoz-
ni, de a matematika nem hit
kérdése.

– Mindezek tudatában
mégis miért nem indult újra
a tanácselnöki posztért?

– A hatalom birtoklása
megkoptatja az embert; ha so-
káig vagy vezetõ, egyre több
ellenfeled lesz. Sokan ismer-
nek, rengeteg emberrel talál-
koztam, és fizikailag lehetetlen
mindenkire emlékezni. Ha va-
lakinek nem köszönök, vagy
nem úgy reagálok, ahogy el-

várná, rögtön azt mondja, mi-
csoda beképzelt alak. Nem let-
tem beképzeltebb, mint ami-
lyen akkor voltam, amikor be-
léptem az RMDSZ-be, sõt ren-
geteget változtam, igyekeztem
megérteni azt, amit elõzõleg
vállalkozóként nem értettem
egyáltalán. A másik probléma,
hogy nem javult a gazdasági
helyzet, és ezért általánosan
az emberek a vezetõket hibáz-
tatják. Nem mi kreáltuk ezt a
helyzetet, sokszor nyilatkoz-
tam, mit hogyan kellene vál-
toztatni, ettõl függetlenül vál-
ság van, és egy gazdasági vál-
ságot egy kormány sem él túl.
A vezetõ a hibás, mert az
egyes embereknek rosszabbul
megy. Mi igyekeztünk, és úgy
gondoljuk, hogy Bihar megyé-
ben bizonyos magyarlakta te-
lepülések kevésbé érezték
meg a gazdasági válságot,
mint mások, persze a „kevés-
bé” is rossz. Ilyen körülmé-
nyek között érthetõ az az ál-
láspont, hogy mindegy, jól
dolgozott-e vagy sem a veze-
tõ, de menjen, ha az emberek
életkörülményei romlottak. A
másik fontos szempont a vá-

lasztók elvárásainak megfelelõ
jelölt állítása volt. Amint a kül-
döttgyûlésen, aztán a kam-
pánynyitón is elmondtam:
1600 ember megkérdezésével
végeztünk felmérést arról,
hogy milyen jelöltet szeretné-
nek, és kiderült, hogy a leg-
fontosabb jellemzõk szerint le-
gyen õszinte, fiatal, nem gaz-
dag, de nem is szegény. Tud-
juk, ha minden váradi magyar
a jelöltünkre szavaz, akkor õ
lehet a polgármester, és ha
minden Bihar megyei magyar
a tanácselnökjelöltünkre sza-
vaz, õ is megnyerheti a válasz-
tást. És láttuk a különbséget az
50 és a 30 százalék között, te-
hát nem mindegy, van-e elnö-
künk vagy nincs. A Szövetség
megyei vezetõsége mit tehet?
Olyan jelöltet állít, akiket elfo-
gad a közösség. Ezeknek a
kritériumoknak a megyei el-
nökségért induló Pásztor Sán-
dor és váradi polgármesterje-
löltként Cseke Attila tökélete-
sen megfelel. Döntsék el a
magyar választók, akarnak-e,
tudnak-e tanácselnököt, a me-
gyeszékhelyen polgármestert
tisztségbe juttatni.

– Számításba vette-e azt a
lehetõséget is, hogy most
sem gyõz a jelöltjük?

– Ebben az országban min-
dig kell hogy legyen B-terv. Ha
nem lesz magyar tanácselnök,
akkor koalíciót kell kötni, más
pártokkal összefogni, ha leg-
alább a 33 százalékot akarjuk.
Aki úgy gondolja, hogy nincs rá
szükség, ne is menjen el szavaz-
ni, vagy voksoljon román párt-
ra. Garantálom, hogy nem fog-
ja megkapni a 33 százalékot,
ha neki nem kell. Nekem kelle-
ne, és úgy gondolom, a több-
ségnek is, akkor viszont ki kell
alkudni a románokkal. Oda pe-
dig nem az volna a jó, hogy
olyat küldjünk, aki ebben a leg-
jobb? Mert megtapasztalhatjuk
azt is, milyen ellenzékben. Nem
lesz vita, mert csak az osztáson
lehet összeveszni, és a 0-t akár-
hogy osztjuk, úgyis 0 lesz.
Egyetértésben fogjuk szidni az
aktuális vezetést. Én ennél
pragmatikusabb ember vagyok,
én nem szeretném ezt a válto-
zatot. Aki ezt szeretné, eszerint
cselekedjen, aki meg nem, gon-
dolom, tudja a dolgát.

Máté Zsófia

Mindig kell hogy legyen B-terv
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Rév is csatlakozott a közel-
múltban a Tulipán Kaláka
mozgalomhoz. Egy takarítási
akciót szerveztek a település
utcáin, a munkában a helyi
óvodások és az általános isko-
la tanulói is részt vettek. Az
önkéntes munkát Hasas Já-
nos alpolgármester irányításá-
val a helyi RMDSZ is támogat-
ta. A szemétgyûjtés végeztével
a futballpályán a kikapcsoló-
dás, játszás és bográcsozás
vette át a fõszerepet.

Néhány napja városszépítõ,
a közösséget gyarapító önkén-
tes csapatot hoztak létre Mar-
gittán is. Pocsaly Zoltán al-
polgármester vezetésével virá-
gokat és örökzöldeket ültettek
a Horváth János Iskolacso-
port épülete elõtt. A mozgal-
mat elindító és a Tulipán Kalá-
ka Egyesületet vezetõ Borsi
Lóránt köszöntötte a kaláká-
sokat, külön megköszönve
Budár Csaba támogatását, aki
a virágokat adományozta.

Mike Pál tiszteletes irányítá-
sával a Margittához tartozó

Magyarkécen is kalákát al-
kottak az önkéntesek. A refor-
mátus templom mellett az
1848-as forradalomban el-
esettek tiszteletére állítandó
emlékmû alapját ásták ki. A
Tulipán Kaláka megyei stábja
itt is, mint minden helyszínen,
pólókat és emléklapokat osz-
tott a résztvevõknek.

Örvénd sem maradt ki az
önkéntes mozgalomból. A he-

lyi kalákások a temetõ körbe-
kerítését tûzték ki célul. Sor-
bán Levente polgármester irá-
nyításával elõbb elõkészítették
a terepet, majd kiásták az osz-
lopok helyét. A tevékenységet
itt is, mint legtöbb helyen, a
helyi önkormányzat és az
RMDSZ támogatta.

Érábrányban is a temetõ
gondozására vállalkoztak a ka-
lákások. Balla Tibor helyi re-

formátus tiszteletes irányításá-
val egy 15 fõs csapat takarított.
Kivágták az elvadult növényze-
tet, kaszáltak, szemetet gyûjtöt-
tek, majd elégették azt. A szer-
vezõk nevében itt is Borsi Ló-
ránt megyei programfelelõs
gratulált a kezdeményezéshez.

Székelyhídon második al-
kalommal szerveztek
kalákát, és sort kerí-
tettek a református te-

Kalákában
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metõ kitakarítására
Béres Csaba polgár-
mester irányításával.

Egy héttel korábban a város-
hoz tartozó Nagykágyán is
másodjára gyûltek össze az
önkéntesek. Ez alkalommal az
önkormányzat, illetve a helyi
RMDSZ anyagi támogatásával
járdát építettek a településen.
A munkából kivette részét a
polgármester és Bara László
református tiszteletes is.

Másodjára szerveztek kalá-
kát Érsemjénben is, hogy
játszóteret építsenek. Kereszt-
úri Lajos helyi programfelelõs
irányításával helyére kerültek
a hinták, és elkészült a játszó-
tér körüli kerítés is. Borsi Ló-
ránt ez alkalommal is emlékla-
pot adott át a munkálkodók-
nak. A megvalósítást a helyi
önkormányzat, illetve az
RMDSZ támogatta.

Érselénden is kalákát alkot-
tak május 15-én, hogy egy ját-
szóteret építsenek a helyi iskola
udvarán. A munkálat a hinták
alapjának a kiásásával kezdõ-
dött, majd betonnal rögzítették
az elemeket. A munkálatot Ti-
már Sorin alpolgármester vezet-
te. Játszótér készült Újsemjén-
ben is a Tulipán Kaláka mozga-
lom jóvoltából a helyi óvoda ud-
varán. A munkálatot Balazsi Jó-
zsef polgármester koordinálta.

Mezõtelkiben az újonnan
kialakított alszegi kispark rend-
betétele volt a kitûzött cél. A
munkálatokat Géczi János
programfelelõs irányította. Ki-
takarította a zöldövezetet, az-
tán örökzöldeket ültetett a
több mint 20 önkéntes fiatal.
A munka végeztével csoport-
kép készült, átvették azt em-
léklapokat, és a már nagyon
várt fagylaltozásra is sor került.

játszótéren, temetõben
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Nemcsak a reformkor, hanem
a szabadságharc, majd
a kiegyezést követõ békés, építõ
korszak igazi gyermeke is volt.
Gazdag, önfeláldozó, tevékeny
életének egy tragikus közlekedési
baleset vetett véget.

1848 tavaszán jelentkezett a nemzet-
õrségbe. 1848 õszétõl õrnagyi rangban a
honvéd hadsereg törzsorvosaként szol-
gált. A fõváros feladása után egységével
Egerbe vonult vissza. 1849. január 22.-
én a Budán maradt Stáhly Ignác utóda-
ként alezredesi rangban a hadügyminisz-
térium egészségügyi osztályának fõnöké-
vé nevezték ki, ezzel õ lett a honvédség
katonai egészségügyének irányítója. Ve-
zetése alatt fejezõdött be a magyar hon-
védség egészségügyi szervezetének kiépí-
tése.

A katonai egészségügyben számos,
nemzetközi viszonylatban is újnak számí-
tó módszert vezetett be. A magyar hon-
védség az elsõk között volt Európában,
amelynek hadisebészetben bevezették a
kloroform alkalmazását. Többek között
irányítása alatt szervezõdött meg a tábori
kórházak rendszere, a front- és hátorszá-
gi betegellátás, az újoncozás orvosi ellen-
õrzése és a rokkantak utókezelése. A mû-
szer- és gyógyszerhiány enyhítésére – a
külföldrõl való becsempészés mellett – kí-
sérletet tett a magyarországi gyártás
megszervezésére is. 1849. április 16-án
indítványára nevezték ki Kossuth Zsu-
zsannát országos fõápolónõnek, ennek
nyomán számos nõi önkéntes állhatott a
katonai betegápolás szolgálatába. Flór
Ferenc személyes érdeme, hogy a tavaszi
hadjárat megindulásakor a honvédség
korszerûen megszervezett katonai egész-
ségügyi szolgálattal rendelkezett.

A közegészségügy szolgálatában

A világosi fegyverletétel után másfél év
börtönre és állásvesztésre ítélték. Bünte-
tésének letöltése után tápiószelei birto-
kán – rendõri felügyelet alatt – visszavo-
nultan élt. 1861-ben ismét Pest város

tiszti fõorvosa és kórházigazgató lett, de
tíz hónap múlva tiltakozásul a kormány-
zati rendszer megváltoztatása miatt le-
mondott állásairól, és csak a kiegyezés
után tért vissza.

A szabadságharcot követõ internálása
lejárta után figyelme a közegészségügy és
az orvosi érdekvédelem felé fordult.
1861-ben elnökletével alakult meg az or-
szág elsõ helyhatósági közegészségügyi
bizottsága, így õt tekintik a magyarorszá-
gi közegészségügy egyik megteremtõjé-
nek. 1863-ban egyik kezdeményezõje
volt az orvosi érdekvédelmi mozgalom el-
indításának. 1869-ben a Magyar Orvo-
sok és Természetvizsgálók Országos
Egyesülete másodelnökévé választották.

Neje Tröscher Eleonóra volt, 1846-
ban született fiuk, Gyula 1862-ben meg-
halt. Fájdalmai ellen a jótéteményekben
keresett enyhülést: a Magyar Orvosi
Nyugdíjintézet Segélyegylete megalapítá-
sára 200 arany alapítványt tett, könyvtá-
rát a városi kórháznak, értékes sebész-

mûszereit a kórházi segédorvosoknak
ajándékozta. Végrendeletében a Pest vá-
rosi Rókus-kórháznak 500, a Nemzeti
Színháznak 500, a Tudományos Akadé-
miának pedig 20 ezer forintot hagyomá-
nyozott.

Ami a közegészségügy rendezését illeti,
Flór doktor teljes hatáskörét fölhasználta
ennek elõmozdítására. Õ sürgette, közeg-
észségi tekintetbõl a pesti vízvezeték-háló-
zat és új, korszerû vágóhidak építését,
melyeknek tanulmányozása végett Pest
város hatósága elküldte Bécsbe, Berlinbe
és Hamburgba. Nagyobbrészt neki kö-
szönhetõ, hogy a Rókus-kórházat a tudo-
mányos igényeknek megfelelõ boncte-
remmel és halottas házzal látták el.

Aki annyi életet mentett meg…

1871-ben közlekedési baleset áldozata
lett. A Vasárnapi Újság 1871. július 16-
i száma így tudósított a tragikus kimene-
telû balesetrõl: „A mult héten egy vérfa-
gyasztó szerencsétlenség hire zavarta
meg a fõváros egyhangu nyugalmát. A
pesti közuti vaspálya egy nehéz kocsija
keresztül ment egy öreg emberen. A sze-
rencsétlen ember elesett közvetlenül a se-
besen rohanó kocsi elõtt, melyet már
nem volt idõ feltartóztatni, s ez kerekeivel
annyira összezuzta, hogy menten kiadta
lelkét. Ez önmagában is megdöbbentõ
eset hatása még fokozódott, a mint meg-
tudtuk, hogy a szerencsétlenül járt öreg
ember nem volt más, mint dr. Flór
Ferencz, a Rókus-kórház köztiszteletben
álló igazgató fõorvosa, kinek gondos
ápolása annyi emberéletet mentett meg a
balesetek által okozhatott haláltól, s most
neki magának kellett baleset áldozatául
esnie. (…) Az orvosi látlelet szerint négy
oldalbordája eltörve, mája és tüdeje meg-
repedve találtatott, mi rögtön halálát
okozta. Temetése mult vasárnap ment
végbe. Tengernép jelent meg a mondott
nap délutánján a Rókus elött s elboritá a
széles kerepesi utat, ugy hogy a közleke-
dés teljesen megszakadt” – olvasható a
korabeli tudósításban.

Szilágyi Aladár összeállítása

Nagyvárad jeles szülötte, 
a hadi medicina úttörõje (2.)
Dr. Flór Ferenc, a „legmagyarabb magyar orvos”

Flór Ferenc szobra Kistarcsán. Váradon mikor
állítunk emléket neki?
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A rendezvény ünnepélyes
megnyitását követõ második
nap valódi munkanap volt.
Több részkonferencia zajlott
párhuzamosan, különbözõ
helyszíneken. A gyógyszeré-
szet-, illetve a kórháztörténeti
szakelõadások mellett mind-
egyiknek volt egy intézmény-
történeti dimenziója, amely a
jelenlegi helyzet ismertetésén
túl hagyott idõt a jövõkép felvá-
zolására is.

Nagy érdeklõdés övezte a
kardiológusok szekcióülését.
Nem véletlenül, hiszen a Gavril
Curteanu Városi Kórház konfe-
renciatermében lezajlott tanács-
kozás fõ témája a Viva Anima
nevû program volt, melyet a –
margittai orvos szülei és évekig
itt folytatott tevékenysége miatt
– bihari-váradi kötõdésû Jaga-
mos Endre debreceni kardioló-
gus, szívsebész kezdeménye-
zett. Jagamos doktor évekig
dolgozott Svédországban és
Norvégiában. Két esztendeje je-
lentette be, hogy Váradon szán-
dékozik létrehozni egy európai
színvonalú, a 21. század igé-
nyeinek megfelelõ szív- és
mellkassebészeti központot,
egy olyan modellintézetet, mely
megalapozná a szív- és érrend-
szeri betegeket ellátó, korszerû
hálózat kialakítását.

Virgil Popa váradi szívsebész
megelégedéssel számolt be ar-
ról, hogy a Megyei Kórház kar-
diológiai osztálya kezd „felnõ-
ni” a feladathoz, hiszen az
utóbbi években sokat fejlesztet-

ték, ma már számos olyan mû-
tét elvégzésére képesek és jo-
gosultak, amelyre eddig csak a
többi nagy centrum, Marosvá-
sárhely, Bukarest, Kolozsvár,
Jászvásár és Temesvár szívse-
bészeinek volt akkreditációjuk.
„A mi eddigi szerényebb ered-
ményeink valahol félúton talál-
kozhatnak Jagamos doktorék
törekvéseivel – jelentette ki
Popa fõorvos. A centrum létre-
jötte nemcsak bihari, hanem
regionális érdek, hiszen
Szatmár megye és a Szilágyság
lakosságának is, tehát mintegy
700 ezer embernek nyújthatna
ellátást Váradon.”

Dr. Jagamos Endre elmond-
ta, hogy rövid megtorpanás
után kimozdult a holtpontról a
Viva Anima projekt ügye.
„Cseke Attila és Ritli László
volt egészségügyi miniszterek,
illetve a városvezetõk támoga-
tásának köszönhetõen jelentõs
mértékben léptünk tovább. El-
dõlt, hogy a Megyei Kórház
épületében kapunk helyet, az
ügyeket maga a kórházmene-
dzser, dr. Gheorghe Carp ko-
ordinálja. Nagyon bízunk ben-
ne, hiszen már több kórházat
talpra állított. Jövõ héten indul
a versenyeztetés a közbeszer-

zési pályázatokra, arra, hogy ki
fogja elvégezni a munkálato-
kat, és kitõl vásárolják a felsze-
reléseket és a mûszereket. A
képzés is elkezdõdött Debre-
cenben, de a hátralévõ idõ sem
a szakorvosok, sem az asszisz-
tensek és nõvérek teljes felvér-
tezésére nem elegendõ, úgy-
hogy egyelõre teljes, összeszo-
kott csapattal érkezünk. A kar-
diológián már mûködik a hét
napos, napi 24 órás ügyelet, a
jövõ év elején a sebészeti mun-
kának is el kell kezdõdnie. Az
Erópai Unió 1,8 millió euróval
támogatja a projektet.”

A tanácskozáson jelen volt a
Debrecenben, Marosvásárhe-
lyen és nem utolsó sorban né-
metországi kórházakban is te-
vékenykedõ dr. Galajda Zoltán
szívsebész professzor is. A szé-
kelyhídi és nagyváradi gyökerû

orvos – akár kollégája, Jaga-
mos doktor – büszkén vallja,
hogy ahhoz a Péterffy Árpád
vezette debreceni iskolához
tartozik, amelynek alapítója
Marosvásárhely szülötte. Hogy
az összefogás milyen eredmé-
nyekhez vezethet? Például
2009 márciusában országos
szinten egyedülálló mûtét szín-
helye volt a marosvásárhelyi
Szív-és Érgyógyászati, Transz-
plantációs Intézet: egy 29 cen-
timéter hosszúságú jóindulatú
daganatot operáltak ki egy 40
éves asszony alsó gyûjtõerébõl.
A mellkasi mûtétet Galajda
doktor, a Debreceni Egyetem
és Szívsebészeti Intézet, vala-
mint a MOGYE társprofesszo-
ra végezte. Mivel a jövõben is
elõfordulhatnak hasonló ese-
tek, az egyetemek és intézetek
közötti együttmûködés kereté-
ben keressük a megoldást –
nyilatkozta annak idején a pro-
fesszor. Mostani jelenléte alkal-
mával arról biztosította a hall-
gatóságot, hogy ha beindul a
Jagamos-féle nagyváradi cent-
rum, szívesen segít kollégájá-
nak, földijének abban, hogy si-
keresen mûtsék meg az oda
beutalt betegeket.

Szilágyi Aladár

Bihar megye székhelyén
kétnapos konferencia
tartottak A nagyváradi
egészségügyi ellátás
múltja és jelene
elnevezéssel. A találkozó
nemzetközi jellegét innen
elszármazott, valamikor
a megyében
tevékenykedett, jelenleg
külföldön praktizáló
orvosok részvétele
biztosította.

Orvosok, határok nélkül

Kollégák alkották a hallgatóságot

Jagamos doktor Galajda professzor
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Tíz évvel ezelõtt néptáncok-
tatási mozgalom indult Bihar
megyében a Szeged Tánc-
együttes akkori vezetõjének,
Nagy Albertnek a közremûkö-
désével. A Bihari Tulipán cím-
mel meghirdetett mozgalom
azóta is töretlen sikernek ör-
vend, a néptánccsoportok
minden év májusában számot

adnak az elsajátított tudásról
egy-egy rangos turné kereté-
ben.

A Bihar megyei néptánco-
sok idei turnéja az elmúlt hét
végén zajlott le, ennek kereté-
ben Nagyszalonta néptáncosai
is bemutatták, milyen új lépése-
ket, figurákat tanultak az elmúlt
hónapokban. A rendezvényso-

rozatban négy település, Ma-
gyarremete, Mezõtelegd, Mar-
gitta és Nagyszalonta néptán-
cosai léptek fel, összesen mint-
egy 150 fiatal. Az együttesek
elõször Belényes városában
léptek színpadra, majd Nagy-
várad következett a várbeli ma-
jális alatt, azután Margittán
mutatkoztak be a táncos lábú

ifjak és leányok, végül pedig
Nagyszalontán tartották meg a
turné záró gáláját.

A szalontai elõadáson kalo-
csai, dunántúli és délalföldi
táncokkal nyûgözték le a kö-
zönséget a fiatalok, akik nagy-
szerû teljesítményük elismeré-
seként óriási vastapsot kaptak.

Balázs Anita

A helyi mûvészetet pártoló
és bemutató Castrum Egyesü-
let rendezvénysorozatának
második állomásaként nyitotta
meg Hübner Mária elnök a
közelmúltban azt a kiállítást,
amelyre tíz helybeli alkotó
hozta el munkáit. Festménye-
ket, fotókat, rajzokat, textil-
kompozíciókat tekinthettek
meg a látogatók.

Farkas Ildikó és Létai Zol-
tán 1996 óta a Nagyváradi
Tavirózsa Fotóklub tagja. Bak-
sai Attila grafikai formaterve-
zõ természetfotóit hozta el és
egy általa tervezett babakocsit,
mely a diplomamunkája volt.
Ilosvai Ingrid textilmûvész két
különleges, szövõ-bogozó
technikával készült, új alkotá-
sát mutatta meg a hazai kö-
zönségnek. Petvai Gabriella
divattervezõ a kollázs–akva-

rell–tempera vegyes techniká-
val készült ruhaterveit hozta el
egy kész ruhával együtt. A fes-
tõk népesebb táborában Pop
Margareta (Hugi), Debreczeni
Mónika, Fejes Emília, Bodoni
Zsolt és a még diák Moraru
Beatrice-Vivien jelentkezett al-
kotásaival – közölte lapunkkal
Ciavoiné Létai Andrea Hajnal-
ka, a Castrum Egyesület alel-
nöke.

Néptáncgála Nagyszalontán

Élesdi mûvészek tárlataXVI. Hegyközi Majális
Az idén is a tótteleki er-

dészház lesz a helyszíne a
hagyományosan jó hangula-
tú, változatos szórakozási le-
hetõséget kínáló, kétnapos
Hegyközi Majálisnak. Má-
jus 26-án, szombaton
délután 17.30-tól Nagy
Kristóf Dániel zenél a klasz-
szikustól a modern stílusig;
18.30-kor tékvandó-bemut-
ató kezdõdik; 19 óra után
Mohácsi Brigitta, majd 20
órakor Kurucz Anita énekel,
21 órától pedig a magyaror-
szági Zoltán Erika ad kon-
certet; ezt hajnalig tartó sza-
badtéri diszkó követi.

Május 27-én, vasár-
nap délután 5-tõl a hegy-
közcsatári Benedek Elek Ál-
talános Iskola elemistái pün-
kösdi mûsort adnak elõ, utá-

nuk a váradvelencei amatõr
színjátszó csoport lép fel;
18.40-tõl Molnár István ci-
terázik; este 7-tõl az Anyson
együttes zenél; 8-kor az
ugyancsak nagyvárad-velen-
cei Mistique menettáncosai,
utánuk a csatári Szikrák mo-
derntánccsoportja foglalja el
a színpadot; 21 órakor lép-
nek fel a sztárvendégek:
Korda György és Balázs
Klári; 22 órától ismét sza-
badtéri diszkó kezdõdik,
amit 23 órakor tûzijáték szí-
nesít. A szervezõk a mûsor-
változás jogát fenntartják.

A majális helyszínén a
rendezvény teljes idõtarta-
ma alatt sátorozási lehetõ-
ség, lacikonyha és kirako-
dóvásár várja a kikapcso-
lódni vágyókat.
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A King Do–Lions SK két
tagja, David Mureºan (harc,
38 kg-os súlycsoport) és Anto-
niu Irimuº (harc, 35 kg-os súly-
csoport) elsõ helyen zárt a ver-
senyen, Tóth Valentina pedig
bronzérmet szerzett ugyancsak
harcban. Claudia Ionescunak

ezúttal nem sikerült dobogóra
állnia. A klub fiúcsapata (Mure-
ºan, Irimuº, Teglási Patrick,
David Sferle, Florea Dragoº)
ugyancsak harmadik lett for-
magyakorlatban (tull).

A Royal Kwon SK részérõl
Nánássy Amanda állt dobo-

góra, õ szintén harcban, a
45 kg-os súlycsoportban
szerzett bronzérmet. Tatami-
ra lépett még Papp Kristóf,
Gulácsik Alexandra és Pek-
ker Márk.

A West Team SK kilenc
sportolóval képviseltette ma-
gát a fináléban, közülük Vlad
Gãvruþa elsõ lett a 14 évesek
között az 52 kg-os súlycso-
portban. A Gãvruþa, Sergiu
Manoliu, Szûcs Balázs, Tóth
Levente, Gyõrki Dániel, Raul
Breb összetételû tullcsapat
ezüstérmet szerzett, míg Ser-
giu Manoliu a dobogó legalsó
fokára állt fel harcban.

Bajnokok bajnoka lett

Szintén Nagyszeben adott
otthont az elsõ nyílt tékvandó-
versenynek, amelyen a West
Team SK tagja, Sabin Þaþu re-
mekelt. A sportoló három
számban (harcban, speciális
technikában, valamint erõtö-
résben) is elsõ lett, így kiérde-
melte a Bajnokok bajnoka cí-
met. A Taekyon SK színeiben
versenyzõ Salamon Szabolcs
másodikként zárt erõtörésben,
míg csapattársa, Cãtãlin Topai
aranyérmet szerzett a juniorok
között.

Hajdu Attila

Hét versenyzõvel képviseltet-
te magát a székelyhídi Phoenix
Sportegyesület a román válo-
gatottban az április végén Bu-
karestben megtartott SKDUN
shotokan karate Európa-baj-
nokságon. Guba József vezetõ
oktató beszámolt lapunknak ar-
ról, hogy a csapat két tagja do-
bogós helyezést ért el a 27 or-
szág több mint 700 versenyzõ-
jét felvonultató megméretteté-
sen. Flóra Beatrix (ifjusági nõi

kumite) bronz-, míg Flóra Fru-
zsina (gyermek nõi kumite)
ezüstéremmel öregbítette a csa-
pat és a kisváros hírnevét. A
következõ féléves idõszakot
még keményebb felkészüléssel
fogják tölteni a karatékák, hi-
szen ha ismét jól teljesítenek a
kvalifikációs Román Kupán,
még rangosabb versenyen, az
októberi világbajnokságon Mi-
lánóban (Olaszország) bizonyít-
hatják tudásukat.

Szép eredményeket értek el a legifjabb váradi
tékvandózók, akik részt vettek a Nagyszebenben
megrendezett országos bajnokság idei ifjúsági
döntõjében. A versenyen 150 sportoló lépett
tatamira, köztük a King Do–Lions SK (elnök Tulkos
Romeo, 3 dan), a Royal Kwon SK (elnök Tripa
Ferenc, 4 dan, szakoktató Harascsák Gyula, 1 dan),
a Taekyon SK (elnök Sas Sándor 3 dan) és a West
Team SK (elnök Ruszkai Hajnalka, 3 dan) legjobbjai.

Flóra Fruzsina második lett Flóra Beatrix bronzérmes

Kemény küzdelem jellemezte a döntõket A King Do és a Royal Kwon tagjai

Európai dobogón
a székelyhídi karatésok

Értékes tékvandó-eredmények
az országos bajnokságon

Sabin Þaþu (jobbról) Ruszkai István-
nal, a West Team SK alelnökével



14 Üdítõ Biharország / 2012. május 25.

Romain Rolland (1866–1944) francia
író, zenetörténész, aki 1915-ben No-
bel-díjat kapott. Az õ gondolatát idéz-
zük a rejtvényben a vízsz. 1. és a
függ. 13. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Megszégyenít. 14.
Magyar herceg, Géza fejedelem testvér-
ének fia. 15. Szövetség. 16. Vilnius fo-
lyója. 18. Áramforrás sarka. 20. He-
lyez. 21. Románia része! 22. Hazafele!
24. A lutécium vegyjele. 25. Elõtag: az
állatvilággal való kapcsolatra utal. 27.
Kannában van! 28. Tápláló ital. 30. A
Tisza mellékfolyója. 31. Francia kis szi-
get a Földközi-tengerben. 32. Francia
filmszínész (Jean, 1904–1976). 33. Es-
ernyõ (rég.). 35. Az Oroszlán csillagkép
latin neve. 37. A koordinátarendszer
kezdõpontja. 39. Gyûrûzátony. 40.
Ilyen lámpa is van. 42. Balaton… – Ba-
latonvilágoshoz tartozó fürdõhely. 44.
Eszköz segítségével feszít. 46. Atta … –
Heine elbeszélõ költeménye. 48. Udvar-
ló. 50. Brit hanglemezgyártó és elektro-
nikai vállalat. 51. A proton és a neutron

együtt. 53. Skót fizikusról elnevezett lo-
garitmikus mértékegység. 55. Határrag.
56. Gyermekintézmény (becézve). 57.
Átlátszó mûanyag. 58. Nemzetközi mér-
tékrendszer – röv. 59. Vissza: napszak.
60. Kettõzve: szülõ. 61. Tova. 62. Me-
zopotámia része! 63. Svédország, Málta
és Spanyolország autójele. 65. Rosta.
68. Erjesztõ hatású fehérje. 70. Kiska-
bát. 72. A Jupiter holdja. 74. Matema-
tikai fogalom.

FÜGGÕLEGES: 2. Nyers olajsav. 3.
Bibliai személy, Ábrahám felesége. 4.
Szolmizációs hang. 5. Ibolyántúli (röv.).
6. Könyv része. 7. Magánszám. 8. A
bantuk egyik törzsének tagja. 9. Részben
felújít! 10. Igekötõ. 11. Római írnok,
Cicero rabszolgája. 12. Török megszólí-
tás. 17. Kossuth-díjas író, költõ (Magda,
1917–2007). 19. A Korán fejezeteinek
neve. 23. Kuroszava japán filmrendezõ
személyneve. 26. …, frates! (latin) –
Imádkozzatok, testvéreim! 28. Kicsinyítõ
képzõ. 29. Gyógyszerek, színezékek
gyártásában használt vegyület. 31. Ta-

gadni kezd! 31. Jó modor. 33. … kisasz-
szony – C. Brâncuºi szobra. 34. Szeren-
csejáték. 36. Lábbal továbbít (pl. labdát).
38. Szarvasfaj, rõtvad. 41. Ilyen állat a
rák. 43. Sikeres brit énekesnõ. 45. Szig-
ligeti Ede vígjátéka. 47. Ételféle. 49.
Lengyel város az Odera partján. 52. Ma-
gánhangzók. 54. Helyrag: -on, -…, -ön.
57. Dél-afrikai tartomány. 58. Thaiföld
neve 1939 elõtt. 59. Sportjáték. 60.
Nem enged meg. 62. … Mannon – ezre-
des az Amerikai Elektrában. 64. Vegyi-
leg roncsol. 66. A német ábécé utolsó
betûje. 67. Vissza: korszak. 69. Páratlan
nugát! 71. Motorban van! 73. Ausztria
és Norvégia gépkocsijele.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti keresztrejtvényünk (Fény és
árnyék) helyes megfejtése: „A dicsõ-
ség fénye mögött, mint minden fény
mögött, ott leselkedik az árnyék.”

Ezt hallotta?…
Egy öreg házaspár ül a televízió

elõtt, és istentiszteletet néznek. A
prédikátor mondja:

– Tegyétek bal kezeteket a be-
teg testrészre, a jobb kezeteket
emeljétek a magasba, és kiáltsá-
tok: „Hiszek Istenben!”, és a be-
tegség elmúlik.

A feleség ráteszi bal kezét a fá-
jós lábára, felemeli jobb kezét, el-
kiáltja magát: – Hiszek Istenben!.
A lábfájás egybõl elmúlik. Erre a
férj is felbátorodik, ráteszi bal ke-
zét a nadrágsliccére, felemeli a
jobb kezét, már nyitja a száját,
amikor felesége közbeszól:

– A tisztelendõ úr azt mondta,
hogy gyógyítani tud, nem halotta-
kat feltámasztani!

☺

A bolondok házában az egyik
ápolt elkezd kiabálni:

– Én vagyok Napóleon!
Egy másik megkérdezi:
– Honnan tudod?
– Isten mondta nekem!
Hátulról egy harmadik:
– Hazugság, meg sem szólal-

tam!A szeretetrõl
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Jeanne d’Arc – látomásától vezetve –
döntõ fordulatot hozott a százéves háború-
ban Franciaország
javára. A lotharin-
giai parasztlány VII.
Károly királyi serege
élén felszabadította
az angol megszállás
alól Orleans-t, majd
Rheimsbe kísérte
Károlyt, ahol ki-
rállyá koronáztatta.
1430-ban a burgun-
di herceg fogságába

esett, aki átadta õt a szövetséges angolok-
nak. Egyházi per alapján máglyán égették
meg. Rehabilitálása, 1456 óta francia nem-
zeti hõsként tisztelik.

A százéves háború (1337–1453) Anglia
és Franciaország között Flandria gazdag
ipari területeiért és a francia trón birtoklásá-
ért folyt, akkor tört ki, amikor III. Edward
megszállta seregeivel Flandriát. A háború
fordulópontját 1429-ben Jeanne d’Arc an-
golellenes mozgalma hozta. Az Orleans-i
Szûznek nem volt fegyvere, egy lobogóval
indult harcba. A franciák 1453-ra Calais ki-
vételével visszafoglalták területeiket.

DVD-ajánló

Szerelem kölcsönbe 

Rachel tehetséges ügyvédnõ egy
menõ New York-i irodában, nagylel-
kû és hûséges barát, és legnagyobb
bánatára még mindig szingli, amire
legjobb barátnõje, a jegyben járó
Darcy elõszeretettel emlékezteti. De
a harminca-
dik születés-
napi buliját
k ö v e t õ e n
Rachel, a ja-
v í thatat lan
jó kislány
vá r a t l anu l
Dex karjai-
ban köt ki,
akibe a jogi
egyetem óta
szere lmes,
és aki történetesen Darcy võlegé-
nye. Rachel lehetetlen helyzetben
találja magát: döntenie kell a barát-
ság és élete nagy szerelme között.

Idõjárás
A hétvégétõl kezdve

ismét markánsabb mele-
gedésre lehet számítani.
A nappali hõmérséklet
4-5 Celsius-fokkal meg-
emelkedik, elérve így a
26-28 fokot, és éjszaka
sem süllyed a hõmérõ hi-
ganyszála 14 Celsius-fok
alá. A következõ hét elsõ
felében igazi napsütéses
idõjárás várható, mely
egészen szerdáig ki fog tartani. A
hét közepén egy hidegfront halad át
fölöttünk, ezért a hõmérséklet visz-
szaesik, és az ég is beborul, csapa-
dék várható. A front elhaladását kö-
vetõen a hét második felében a
nappali hõmérséklet 24-25 fok kö-
rül fog állandósulni.

Május 27., vasárnap
Hella – a Heléna és a Helga német be-
cézõjébõl származik. A Heléna görög
mitológiai eredetû név, Menelaosz spár-
tai király feleségét hívták így, aki miatt a
trójai háború kirobbant. Európai elterje-
dése azonban Szent Heléna római csá-
szárnõnek, Nagy Konstantin császár
édesanyjának tulajdonítható. Jelentése
vitatott, talán: fényes, sugárzó; a görög
heliosz (nap) szó származéka.

Május 28., hétfõ
Emil – latin eredetû, jelentése: versen-
gõ, vetélkedõ.
Csanád – magyar eredetû, az ismeret-
len eredetû Csana név -d kicsinyítõ-
képzõs származéka.

Május 29., kedd
Magdolna – a Héber eredetû Magda-
léne magyar változata, jelentése: mag-
dalai; torony, bástya.

Május 30., szerda
Zsanett – héber–latin–francia erede-
tû, a Johanna változata, ami a János
férfinév nõi párja. Jelentése: Jahve
megkegyelmezett, Isten kegyelme, Is-
ten kegyelmes.
Janka – héber–görög–latin–magyar
eredetû, a Johanna változata, ami a Já-

nos férfinév nõi párja. Jelentése: lásd
fentebb.

Május 31., csütörtök
Petronella – a Petrónia kicsinyítõkép-
zõs származéka, amely viszont a latin
Petronius nemzetségnévbõl származó
férfinév a nõi párja. Ez az etruszk petro
vagy a latin petra szóból ered, ezek je-
lentése: edzett férfi, illetve kõ.
Angéla – görög–latin eredetû, jelenté-
se: angyal, követ, hírnök.

Június 1., péntek
Tünde – Vörösmarty Mihály alkotta a
tündér szóból Csongor és Tünde címû
drámai költeményében.

Június 2., szombat
Kármen – héber–spanyol eredetû, je-
lentése: Karmel-hegyi, kert. Szûz Má-
ria spanyol megnevezésébõl (Nuestra
Senora del Carmen, vagyis Karmel-
hegyi Miasszonyunk) származik.
Anita – a héber Anna név spanyol vál-
tozatából származik, jelentése: kegye-
lem, könyörület.

Névnapjukat 
ünneplõ olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!

Névnapok és jelentések

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. E-mail: biharmegye@gmail.com.
Interneten: www.biharmegye.ro.
Fõszerkesztõ: Máté Zsófia. Munkatársak: Balázs Anita, D. Mészáros Elek, Mészáros Zsuzsanna, Domján Levente, Fleisz Brigitta, Fried Noémi Lujza,
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
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a Communitas Alapítvány
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Egyszerûek, feldobják a friss zöldsé-
gekbõl kevert salátákat, de sültek mellé
szószként is beváltak. A hozzávalókat íz-
lés szerinti mennyiségben adagolhatják,
de az ecettel bánjanak óvatosan, a jog-
hurtos önteteknél pedig elég pár csepp
olaj, hogy krémesebb állagot kapjunk.
Alapszabály: a hozzávalókat tegye egy
üvegbe, és rázza össze, amíg homogén
öntetet nem kap.

Egyszerû ecetes öntet: hozzávalók:
ecet, olívaolaj, citromlé, mustár, só, bors.
Ecet helyett használhat fehérbort is.

Mézes mustáros öntet: hozzávalók:
méz, magos mustár, ecet, olívaolaj, só.
Hogy még kontrasztosabb legyen, tehet
bele egy kevés csiliport is.

Az árvacsalánfélék
(Lamiaceae) családjába
tartozó, kellemes, cit-
romra emlékeztetõ illa-
tú, fehér virágú, évelõ
növény. Népies neve:
orvosi citromfû, cit-
romszagú melissza,
méhfû, mézfû, igaz
nádrafû, macskaméz,
mézelke.

Hajtásait és levelét érde-
mes szedni, a leveleket vi-
rágzása kezdetén, július-
augusztus hónapokban.
Cserépben is nevelhetjük,
akár a konyhaablakban is.
Hatóanyagai az illóolajok
(citronellál, citrál), a cser-
anyagok, a flavonoidok, a
kávésav, a gyanta és a
szaponin. Vírusölõ tulaj-
donsága miatt a belõle ké-
szített krém hatásos az
ajakherpesz helyi kezelésé-
re. Teája és illóolaja ideg-
és szívnyugtató, görcsol-

dó. Serkenti az emésztést,
és gyakran alkalmazzák
fejfájás, álmatlanság, al-
vászavarok esetén, ideg-
erõsítõként is kiváló. Gyo-
morrontás, gyomorsavtúl-
tengés, hányinger, puffa-
dás elmulasztására is jó. Iz-
zasztó, szélhajtó, epemû-
ködést serkentõ hatása is

ismert, emellett csökkenti
a vérnyomást.

Illóolaját az illatszeripar
is hasznosítja, a friss nö-
vény távol tartja a szúnyo-
gokat, aromás levelét a
konyhában is használhat-
juk ízesítésre.

Jövõ héten a csalán
gyógyhatásait ismertetjük.

KOS: Anyagiak miatt fõ a feje, a le-
hetõségei korlátozottak, ezért na-

gyon ügyeljen, legalább közlekedési vét-
séget ne kövessen el, hogy a bírságtól
megkímélje a zsebét.

BIKA: Nem jellemzõ önre a kétku-
lacsos viselkedés, de az már igen,

hogy a saját érdekeit nézi. A szerelemben
válságos helyzet alakulhat ki, ha nagyon
köti az ebet a karóhoz.

IKREK: A partnere gyanakszik,
hogy más is van ön körül. A munka-

helyén nem egyértelmû szinte semmi
sem, ráadásul érzi, hogy készül valami,

mi érinteni fogja önt.
RÁK: Ha szerencse érte, csak azok-

nak mondja el, akiben megbízik. Ha tö-
megközlekedési eszközön utazik, nagyon
vigyázzon, meg ne szabadítsák értéktár-
gyaitól.

OROSZLÁN: A munkahelyén kicsit
vissza kell fognia magát, mert nem

kimondottan kedvelik ezen a héten. Anya-
gi ügyekben váratlan lehetõség bukkan
fel.

SZÛZ: Pénzügyek miatt ne fájjon a
feje, mert végre bevételre tehet

szert. Olyan események történnek, ame-
lyek óriási befolyással lesznek a jövõjére.

MÉRLEG: Jobban odafigyelhetne a
stílusára, mert soha jobban nem

számított az elsõ benyomás, mint most.
Gondosan válogassa meg öltözetét az
adódó eseményekre.

SKORPIÓ: A munkában kaotikus
helyzet van kialakulóban, mert nem

hallgat azokra, akik jót akarnak. Önfejû-
ségével azoknak a kezére játszik, akik ár-
tani akarnak önnek.

NYILAS: Erõn felül vállal, de kell a
pénz, így aztán még a hétvégét is

munkával tölti. Az otthona biztonságára
ügyeljen jobban, mert besurranók vannak
a láthatáron ezen a héten.

BAK: A szerelmi kapcsolatában ne-
héz helyzet alakulhat ki. Ha most

kerül sor olyan dolgokra, mint felújítás,
akkor csak úgy pattannak ki a fejébõl a
jobbnál jobb ötletek.

VÍZÖNTÕ: Egyedülállók párkapcso-
latában szóba kerül az esküvõ. A

házasoknál elõfordulhat, hogy a párja pa-
naszáradatát kell hallgatnia, és még a
munkáját is hazaviszi.

HALAK: Ne legyen félénk, sokan
szeretik önt, és a helyrõl, amit kiví-

vott magának, nem fogja senki elmozdíta-
ni. Barátai támogatását nagyon sokra ér-
tékeli.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (25.)
A citromfû (Melissa officinalis)

Ínyenceknek 

Salátaöntetek
üvegben (1.)
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