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A viszontagságos idõjárás el-
lenére színpompás felvonulással
kezdõdött a múlt hét végén az
idei Szalontai Napok. Az Erzsé-
bet-kertnél gyülekeztek a város
óvodásai, kisiskolásai és a nap
meghívott vendégei, a debrece-
ni Feeling Fantasy Táncstúdió
táncosai és az õket kísérõ, szin-
tén debreceni Big Band Fúvós-
zenekar. A menet legelején kis-
iskolások vonultak, kezükben
hatalmas felirattal: Szalontai
Napok 2012, mögöttük a deb-
receni táncosok meneteltek,
akik a szebbnél szebb, színes ru-
háikban igazi karneváli hangula-
tot varázsoltak a hajdúváros fõ-
utcájára.

A táncosokat a Big Band Fú-
vószenekar kiváló zenészei kí-
sérték, utánuk következtek a vá-
ros óvodásai és kisiskolásai, akik
kezükben zászlókkal, lufikkal
hirdették, hogy most ünnepli a
város a születésnapját. A színes

menetbõl természetesen nem
hiányzott a város kabalafigurája
sem, a vidám oroszlán minden
gyerkõccel kezet fogott, és ked-
vesen integetett a parádét figye-
lõ érdeklõdõknek.

A mintegy 600 tagú csapat a
város fõutcáján végighaladva, a
Zilahy Lajos Mûvelõdési Házat
is érintve érkezett meg a piac-

térre, ahol újabb produkciók és
meglepetések várták az ünnep-
lõ nagyszalontaiakat. A nagy-
színpad elõtt a debreceni vendé-
gek jóvoltából a közönség ka-
pott egy kis ízelítõt a csapat re-
mek táncaiból, melyekkel a hi-
deg idõ ellenére igazi forró han-
gulatot varázsoltak a piactérre.

(Folytatás a 8. oldalon)
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Befejezõdött az RMDSZ Bihar
megyei szervezete által életre
hívott Szacsvay Akadémia
közgazdasági modulja. A záró
elõadást Csáki György, a budapesti
Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karának
elõadója, a közgazdasági modul
koordinátora tartotta meg.

Az elõadót és a megjelenteket Szabó
Ödön, az RMDSZ megyei ügyvezetõ elnö-
ke köszöntötte, majd elmondta: olyan fo-
lyamatok zajlanak jelenleg a világban, me-
lyek jobban érintenek minket, mint hin-
nék, ezért az elõadásokat úgy állították
össze, hogy azok hallgatói részletesebben
megismerkedjenek a hírekben hallott fo-
galmakkal és történésekkel. Szeretné, ha a
jövendõ közgazdászok meg is szeretnék
választott szakmájukat, nem pedig mások
hatására döntenének a szakma mellett. A
közgazdasági elõadássorozatot folytatni
szeretnék, ehhez témajavaslatokat is vár-
nak, tette hozzá. Az elõadás végén a meg-
jelentek Csáki Györgytõl vehették át a
közgazdasági modul elõadásainak látoga-
tását igazoló tanúsítványokat.

A világgazdasági erõviszonyokról és
az érdekérvényesítõ képességrõl is be-

szélt Csáki György, többek között össze-
hasonlította az Európai Unió és annak
egyes tagállamai, az Amerikai Egyesült
Államok (USA) valamint a feltörekvõ
gazdaságok vásárlóerõ-paritáson mért
GDP-jét , devizatartalékait, exportját és
importját, valamint a mûködõtõke-
exportot és -importot is. Az érdekérvé-
nyesítõ képességet a kétoldalú kapcsola-
tokban, a regionális kapcsolatokban és
szervezetekben, a globális szervezetek-
ben és azok intézményeiben lehet fel-
használni. Erre példát is hozott az elõ-
adó: a Nemzetközi Valutaalap minõsített
többségû döntéseinek meghozatalához a
szavazatok 85 százaléka szükséges, az
USA pedig a szavazatok 16,9 százaléká-
val bír. A következmény: az USA gya-
korlatilag megvétózhat bármely döntést,
amihez kell a 85 százalék.

Az elõadó beszélt még a három világ-
gazdasági erõközpont (Észak-Amerika,
Nyugat-Európa és Kelet-Ázsia) közötti vi-
szonyokról, valamit a BRIC-országokról
(Brazília, Oroszország, India, Kína) is, kö-
zülük Indiát és Kínát, a két feltörekvõ
gazdaságot hasonlította össze.

Balogh Aletta

Segély a végzõsöknek
Munkanélküli segélyre jogosultak a

tanulmányaikat befejezett, 16 évüket
betöltött fiatalok, akik a végzõs osztály
kijárása után 60 nappal nem kapnak
állást. A Bihar Megyei Foglalkoztatási
Ügynökség felhívja az érdekeltek fi-
gyelmét, hogy a juttatáshoz nem szük-
séges az érettségi diploma megléte,

hanem csak a végzettséget igazoló irat.
Az egyetemi tanulmányaikat befejezõ
hallgatókra is érvényes ez, tehát az ál-
lamvizsga letétele elõtt jelentkezhetnek
a foglalkoztatási ügynökségnél. A Bi-
har megyei hivatal legközelebb szep-
tember 28-án szervez állásbörzét kife-
jezetten frissen végzetteknek.

E-vállalkozásokról
ingyen

Kis- és közepes vállalkozásoknak, illetve
ilyenek alkalmazottainak szervez ingyenes
tanfolyamot a Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara az informatika gyakorlati al-
kalmazásának elsajátítására. Az egynapos,
7 órás képzéseket 15 fõs csoportoknak
tartják a kamara nagyváradi székhelyén
(Úri, ma R. Ciorogariu utca 65. szám).
Adatvédelmet, e-bankolást, e-kereskedel-
met, e-üzletet, e-kormányzást és e-eszkö-
zöket oktatnak. Egy vagy több kurzusra is
lehet jelentkezni a relatii@ccibh.ro villany-
postacímrõl lekérhetõ jelentkezési lapon. A
képzés az Adaptic elnevezésû, az ország
négy fejlesztési régiójára vonatkozó, több
megyei foglalkoztatási ügynökséget bevo-
nó ágazati operatív program része, és a hu-
mán erõforrás fejlesztését szolgálja. Part-
ner benne a Kis- és Közepes Vállalkozások
Romániai Központja Alapítvány, illetve egy
spanyolországi szakképzési intézet.

Állástalanoknak szervez szakmai tan-
folyamokat a Bihar Megyei Foglalkozta-
tási Ügynökség. Ingyenes a képzés
mindazoknak, akik szerepelnek az ügy-
nökség nyilvántartásába. Június végéig
jelentkezhetnek azok, akik szeretnék ki-
tanulni a következõ mesterségeket:
péksütemény-készítõ; autószerelõ;
számvezérlésû szerszámgép kezelése;

elektronika és automatizálás; szobaasz-
szony; kereskedelmi dolgozó; takarító.
Kezdõknek angolnyelv-tanfolyam is in-
dul. A takarítók és szobaasszonyok kép-
zését EU-s alapból fizetik, ezért arra vi-
déki munkanélküliek jelentkezését vár-
ják. További tájékoztatás a 0359/800-
960-as és a 0359/800-962-es telefon-
számon.

Szakképzések állástalanoknak

Erõviszonyok és érdekérvényesítés

Házigazdaként szabó Ödön köszöntötte az elõ-
adássorozat koordinátorát, Csáki Györgyöt

A hallgatók átvehették a részvételért járó tanú-
sítványt
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Mindennapi biztonságukat
szolgáló ismereteket szerez-
hetnek az 5-8 éves magyar
gyerekek abból a kiadványból,
ami pedagógusok és közleke-
dési szakember közremûködé-

sével álljtottak össze. A közle-
kedési segédanyag a Kresz tú-
ra címet viseli, szerzõgárdáját
Szabó Ödön, az RMDSZ me-
gyei szervezetének ügyvezetõ
elnöke köszöntötte.

Varga Zoltán jármûvezetõ-
oktató volt az ötletgazda, Kéry
Hajnal megyei fõtanfelügyelõ-
helyettes segített összeválo-
gatni az alkotókat, Kecse Gab-
riella, a Tanoda Egyesület ve-
zetõje, a nagyváradi Szacsvay
Imre Nyolcosztályos Iskola al-
igazgatója koordinálta a mun-
kát, Kor Mária-Magdolna taní-
tónõ fogalmazta meg a tudni-
valókat és feladatokat a kicsik
nyelvén, és Márton Katalin
rajztanár illusztrálta a könyvet.
Az õ kedves alakjait, két kisci-
cát kísérhetnek el az apró ol-
vasók a gyalogátkelõkkel, ke-

resztezõdésekkel, jelzõtáblák-
kal, jármûvekkel szegélyezett
útjukon, s közben megismer-
kednek a legalapvetõbb közle-
kedési szabályokkal.

Mint elhangzott, ez ismét
egy úttörõ vállalkozás, a hely-
történeti segédanyaghoz ha-
sonlóan ezt a kiadványt is
használhatják óvodapedagó-
gusok, tanítók egyaránt. A Ta-

noda Egyesület megbízásából
egyelõre 300 példányt adott
ki a Pedagógusok Háza, in-
gyen megkaphatják az érdek-
lõdõ pedagógusok. Készül
már a tanterv, hogy õsztõl
akár önáll opcionális tantárgy-
ként oktathassák, de e nélkül
is, egy már meglévõ tantárgy-
ba beilleszthetõ a segédanyag.

M. Zs.

Apróságok KRESZ-pajtása

A Constantin ªerbanról el-
nevezett nyolcosztályos iskolá-
ban tanórákon és osztályter-
men kívüli ismeretszerzõ alkal-
makat szerveztek a diákoknak
a tanintézet hetében, május
végén. Amint az elsõsök prog-
ramjának fõszervezõjétõl, Cia-
voiné Létai Andrea Hajnalka
tanárnõtõl megtudtuk, a kisdi-
ákokat többek között múltidé-
zõ sétára kalauzolta Létai Ist-
ván, aki a helytörténeti jelen-
tõségû épületekrõl mesélt,
Hübner Piroska nyugalmazott
tanító a gyógynövények vilá-

gába vezette be õket, és meg-
látogatták a Kajántó Mária If-
júsági és Gyermekotthonban,
illetve a cigánytelepen élõ osz-
tálytársaikat is. A Proxima ke-
nyérgyárba és a mentõállo-
másra a másodikosok és har-
madikosok is elkísérték õket.

Változatos iskolahét ÉlesdenAz elsõ ballagás
Június elsején ballagott el

margittai Horváth János Is-
kolaközpont végzõs évfolya-
ma. Az esemény különleges-
ségét az adja, hogy elõször
tarthatott ilyen ünnepséget a
tavaly megalakult magyar is-
kola. A három osztály az is-
kolában tartotta meg utolsó
osztályfõnöki óráját, majd a
diákok a város központját

megkerülve a református
templomba vonultak a balla-
gási és díjkiosztó ünnepség-
re. Zsúfolásig megtelt az is-
tenháza a végzõsökkel, szü-
lõkkel, nagyszülõkkel, bará-
tokkal. Képünkön az évfo-
lyamelsõ, Szabó Ágnes veszi
át az emlékplakettet Nagy
Gabriella igazgatótól.

(-szefi)

Közlekedési szabályok játékosan

Az életre nevelõ kiadvány alkotói
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Nagyszalontán
a református templomban
tartotta meg
II. konferenciáját a Bihari
Egyházmegye Presbiteri
Szövetsége tizenhat
egyházközség
küldötteinek
részvételével.

Mikló Ferenc szalontai lelki-
pásztor, bihari esperes szolgált
nyitó áhítattal, és házigazda-
ként köszöntötte a konferen-
cia résztvevõit, közöttük Lász-
ló Kálmánt, a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület
Presbiteri Szövetségének
(KREK PSZ) elnökét. Legfon-
tosabb dolgunk ezen a földön
Isten keresése, megismerése,
az Õ dolgairól való tudás elsa-
játítása és továbbadása – mu-
tatott rá beszédében Török
Sándor, a szervezõ egyházme-
gye presbiterszövetségének el-
nöke. A konferencia fõ prog-

ramjaként Hermán M. János
lelkipásztor, a nagyváradi Su-
lyok István Teológiai Tudomá-
nyok Intézete igazgatója Bi-
zonyságtétel életünkkel és
beszédünkkel címmel tartott
elõadást. Rámutatott: nagyon

fontos a kiáltó szó a lelkészek-
nek és presbitereknek egy-
aránt, mert szólni kell az igét,
és példázni azt. Felébredni az
aluszékonyságból, tudjunk be-
szélni, de tudjunk hallgatni is.
A lelkész és a presbiter beszél-
je meg a gyülekezeti tagokkal
a mindennapi gondjaikat,
mert jó az, amikor közössé-
günket a Szentlélek erõsíti
meg.

A szünet után az elõadással
kapcsolatos kérdések hang-
zottak el. Szilágyi Péter, a Bi-
hari Egyházmegye presbiteri
fõjegyzõje a közelgõ presbiter-
választásokról beszélt, felhívta

a figyelmet, hogy minden gyü-
lekezetben ismertessék az egy-
házi tisztségviselõk megválasz-
tásáról szóló törvényeket. A
konferencián egy bizonyságté-
tel is elhangzott, a hegyköz-
száldobágyi Molnár Gyula
mondta el, hogyan került
Krisztus közelébe, felvállalva a
krisztusi utat és tanítást.

László Kálmán köszönetet
mondott a nagyváradi gyüle-
kezeteknek és a Bihari Egy-
házmegyének a Presbiteri
Szövetség támogatásáért,
ugyanakkor sajnálatát is kife-
jezte, amiért az egyházmegye
60 egyházközségébõl csupán
16 tartotta érdemesnek a kon-
ferencián való részvételt. Meg-
hívásokat tolmácsolt továbbá
a határon innen és túl rende-
zendõ tanácskozásokra, köz-
tük a szeptember elsõ hétvé-
géjén Hadadon tartandó VI.
Partiumi Konferenciára.

Alulírott, a KREK PSZ ügy-
vezetõ elnöke és sajtóreferense
bemutatta a szövetség tízéves
jubileumára készült kiadványt,
majd szólt az eltelt egy évben a
Bihari Egyházmegyében meg-
rendezett kisrégiós presbiter-
képzésekrõl. A tanácskozás vé-
gén a vendéglátó gyülekezet
szeretetvendégségre invitálta a
rendezvény résztvevõit.

Tóth Zsigmond

A presbiter bizonyságtétele

Hermán M. János tartott elõadást 

László Kálmán, az egyházkerületi presbiterszövetség elnöke

Mikló Ferenc esperes, a házigazdaA résztvevõk egy csoportja
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A Nagyváradi Római
Katolikus Egyházmegye
idei ifjúsági találkozóján,
a hónap elején közel
félezer fiatal válaszolt a
szentírási buzdításra:
„Örüljetek az Úrban
szüntelenül!” (Fil 4,4).

A szervezõk az öröm jelké-
pével, egy mosolygós arcot áb-
rázoló kitûzõvel várták a részt-
vevõket, ami derût szült az egy-
házmegyébõl, a szomszédos
temesvári egyházmegyébõl és
a vajdaságból érkezett ifjú szí-
vekben. Az „õrangyalok” jó
házigazdákként kedves szóval
fogadták a távolról és közelrõl
érkezõ fiatalokat, a szabadkai
Ébredés zenekar pedig énekkel
és tánccal gondoskodott a jó
hangulatról.

Tanúságtétel, hitvallás volt a
fiatalok vonulása a kereszt nyo-
mában a Szent László Római
Katolikus Teológiai Iskolaköz-
pont épületébõl a székesegy-
házba. Énekkel és imával tettek
tanúságot hitükrõl, fénylõ jel-
ként, a világ világosságaként
tündökölve a nézelõdõ lakosok

elõtt. A székesegyházba érve a
menet elcsendesült és a talál-
kozó moderátora, Szabó Ervin
segített ráhangolódni a szent-
misére, amit Böcskei László
megyéspüspök mutatott be. A
zenei szolgálatot az Ébredés ze-
nekar, valamint a Szenvedõ
Krisztusról Nevezett Missziós
Nõvérek román ajkú csoport
látta el. A felolvasott evangéliu-
mi rész Szent Máté könyvébõl
hangzott el, amely a földi javak
mulandóságára és a szeretõ Is-
ten gondviselésére mutatott rá:

„Ti elsõsorban az Isten orszá-
gát és annak igazságát keressé-
tek, s ezeket mind megkapjá-
tok hozzá!”. A találkozó szim-
bóluma, egy mosoly a nap fo-
lyamán sokak arcán visszatük-
rözõdött.

A szentmise után résztvevõk
a korosztályuknak megfelelõ
kisebb csoportokhoz csatlakoz-
ta. Az ebéd elköltése után is-
merkedõ játékok, a témához
kapcsolódó beszélgetések, szó-
rakoztató játékok következtek.
A találkozót lezáró kulturális

programban az Ébredés zene-
kar félórás koncertje és tánc
rázta fel a kissé már elfáradt if-
jakat, végül pedig triál kerékpá-
ros bemutató növelte a nézõk,
de fõként az önkéntesek adre-
nalinszintjét. Végül Vakon Zsolt
ifjúsági lelkész köszönte meg a
fiatalok részvételét, majd jó
utat kívánva nekik a jövõ évi
egyházmegyei ifjúsági találko-
zóra is meghívta õket.

Köszönet illeti a Vár-lak Egy-
házmegyei Ifjúsági Központot,
a Szent Pál Közösséget, a Há-
ló Egyesületet, amelyek önkén-
tesei kivették részüket a ren-
dezvény lebonyolításából, to-
vábbá a résztvevõk utazását
megszervezõ és õket kísérõ a
plébánosokat, végezetül pedig
magukat a fiatalokat, hogy
együtt örülhettünk az Úrban,
és örömünk sokszorozódhatott
egymás örömében.

Ertsey Melinda
pasztorál asszisztens

Megsokszorozódott az örömük
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Akkor még 8-10 jelentkezõ
volt egy helyre, és egy íratlan
szabályt is maradéktalanul be
tartottak: a bejutó magyar diá-
kok száma nem haladhatja
meg az összlétszám egytizedét.
Román tagozaton tanult, ami
fõleg elsõ éven embert próbá-
ló feladat volt.

Diplomázás után követke-
zett a Bukarestbõl irányított ki-
helyezés: tanulmányi ered-
mény sorrendjében választhat-
tak a végzõsök, így Kékedi
doktornak sikerült „megfog-
nia” a Bihar megyei Almasze-
get (Voivozi). Bányaorvosként
kezdte el szakmai tevékenysé-
gét. A környéken több bánya
is volt, mindegyik orvosi ren-
delõvel ellátva, melyeket sorra
kellett járnia. Naponta három
helyen is rendelt, a törzshely
Füves (Vãrzari) volt. Hozzátar-
tozott még Cserpatak és Al-
maszeg is. Néhány év múlva
megkapta a papfalvai külsõ
kórházi részleget, mely akkor
a margittai kórházhoz tarto-
zott. Ez 50 ággyal mûködött,
és kizárólag bányászokat látott
el. 1979-ben megnõsült, és fe-
leségével már ketten voltak az
osztályon.

Rövid idõn belül az akkori
igazgató, dr. Mircea Pop bizta-
tására rezidensvizsgára jelent-
kezett Bukarestben belgyó-
gyász szakon. A rezidens idõ-
szakot Marosvásárhelyen töl-
tötte le. Belgyógyászként Pap-
falvát kapta meg munkahely-
ként, majd néhány év múlva, a
’80-as évek vége felé Margittá-
ra került. Akkoriban – az

„aranykorban” – csak tíz év-
ben egyszer tartottak fõorvosi
vizsgát, ezért Kékedi Imrének
csak a rendszerváltozás után
nyílt erre alkalma. Kolozsvá-
ron tette le a fõorvosi vizsgát a
‘90-es évek közepén, majd rá
egy évre az osztályvetetõit is,
azóta osztályvezetõ fõorvos a
margittai Dr. Pop Mircea Vá-
rosi Kórház belgyógyászati
részlegén. Néhány évig az in-
tézmény orvos-igazgatói tiszt-
ségét is elvállalta. A belgyó-
gyászat a kórház legnagyobb
osztálya, melynek vezetése
csak a munkatársak együttmû-
ködésével lehetséges.

– Mikor és hogyan érett
meg önben az elhatározás,
hogy az orvosi hivatást vá-
lassza?

– A családban elsõ generá-
ciós orvos vagyok. Szüleim
másféle tevékenységet folytat-
tak, de engem orvosnak szán-
tak, ez találkozott az én elkép-
zeléseimmel és álmaimmal.
Belevágtam, és sikerült. Mind
a mai napig nem bántam meg,
szeretem a hivatásomat, el-
mondhatom, hogy a munkám
egyben a hobbim is. Nem
könnyû, állandó koncentrációt
igényel, stresszben sincs hi-
ány, de talán ez az egyik szép-
sége. Nincs könnyû beteg,
mindegyikre maximálisan oda
kell figyelni, és sok munka van
addig, amikor kijelenthetjük,
hogy könnyû esetrõl van szó.
Rengeteg vizsgálat eredménye
ez a kijelentés. Családunk
„második generációs” orvosai
a lányom és vejem.

– Munkaidõn kívül is orvos
az orvos?

– Tulajdonképpen nincs
olyan, hogy munkaidõn kívül.
Délelõtt az osztályon dolgo-
zunk, délután vissza kell jönni
vizitre, de közben is foglalko-
zunk betegeink állapotával, ha
másképp nem, gondolatban.
Sõt el kell mondanom, hogy
néha álmaimban is a betegeim
esetei jönnek elõ. Egy beutalt-
tal szemben akkor jár le a
munkaidõ, amikor gyógyultan
távozik az osztályról, vagy leg-
alább stabilizáltuk az állapotát.
Ha bárhol és bármikor orvos-
ra van szükség, nem lehet azt
mondani, hogy nem vagyok
szolgálatban. Azt mondanám,
hogy az orvosi hivatás örökös
szolgálatot jelent.

– Valahogy mégis ki kell
kapcsolódni, erre mikor van
lehetõsége?

– Leginkább csak szabadság
ideje alatt. Akkor hódolhatok a
kedvteléseimnek: a természet-
járásnak és a fotózásnak. Sétál-
gatni, kikapcsolódni ugyanis
Margittán manapság szinte le-
hetetlen a porfelhõ, az eldobált
szemét és a disznóhizlaldából
áradó bûz miatt. Valamit na-
gyon kellene tenni ezen a téren
is. Szabadság ideje alatt vagy
sétálgatok, vagy fotózom. Elin-
dulás elõtt el kell dönteni, az-
nap melyiket választom, mert
más szemmel látja a vidéket a
természetjáró és más szemmel
a fotós. Azért séta közben is
magammal viszem a gépemet.

– Úgy tudom, ön több
szakmai és civil szervezet ak-
tív tagja. Erre is van ideje?

– Kell lennie. A szakmai
egyesületek programja-
in hivatásunk szem-
pontjából nagyon fon-

A sikerélményt a meggyógyult
beteg hálás pillantása adja
Interjú dr. Kékedi Imre osztályvezetõ belgyógyász fõorvossal

Zilahon született 1951-ben, és ott végezte
tanulmányait az akkori Ady Endre Líceumban. Az övé
volt az utolsó generáció, amely I. osztálytól
az érettségiig abban az iskolában tanulhatott.
A kolozsvári Orvostudományi és Gyógyszerészeti
Egyetemre felvételizett sikeresen.
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tosak. Elõadások, kon-
ferenciák, beszámolók
hangzanak el, melyek

segítik szakmai tapasztalataink
kiteljesedését. Tagja vagyok az
Erdélyi Múzeum Egyesület Or-
vostudományi Szakosztályá-
nak, mely évente rendez egy
szakmai konferenciát, meg a
Magyar Egészségügyi Társa-
ságnak, amely a világ magyar
orvosait fogja össze, és évente
öt-hat ülése van, mindig a Kár-
pát-medencében. Szilágysom-
lyón a Báthory-napok alkalmá-
ból minden évben nívós orvosi
szakkonferenciát tartanak, me-
lyen menetrendszerûen részt
veszek. A civil szervezetek kö-
zül alapító tagja vagyok a
margittai Rotary Klubnak és a
Helios Fotóklubnak, továbbá a
Nobilitas Egyesületnek.

– Infrastruktúra, felszerelt-
ség szempontjából elégedett
a margittai kórházzal?

– Az utóbbi idõben az inf-
rastrukturális beruházások te-
rén nagyot léptünk elõre. Fel-
szereltség szempontjából sincs
okom panaszra. Az orvostudo-

mányi technika viszont olyan
tempóban fejlõdik, hogy egy
egyetemi klinika sem tudja va-
lós idõben követni, nemhogy a
margittai kórház. De azért jó
helyen állunk. Sajnos bizonyos
szakrendelések nincsenek le-
fedve, a hozzánk kerülõ fiatal
szakorvosok pedig félõ, hogy
csak „ugródeszkának” tekintik
ezt a munkahelyet. A hétvégi
ügyeleteken nincs röntgen, ult-
rahang és labor, ezért érdem-
ben nem tudja az ügyeletes or-
vos diagnosztizálni a beszállí-
tott/beutalt pácienseket. En-

nek az oka a szakemberhiány
és a kiadások csökkentése. A
spórolásról jut eszembe, hogy
sok fiatalabb kolléga dömping-
szerûen írja fel a gyógyszere-
ket, ami többletköltséget és
plusz megterhelést jelent az
amúgy is beteg szervezetnek.
Ha ki is veszi a beteg, a gyom-
ra nem bírja a terhelést, és
nem szedi be. A gyógyszereket
mértékkel és módjával kell
használni, mert a bumeráng
visszaüthet.

– Véleménye szerint foglal-
koznak-e eleget az emberek
az egészségükkel?

– Embere válogatja. Min-
denkinél más és más. A rende-
lõk mindig tele vannak, tehát
azt jelenti, jönnek a páciensek.
Van, aki indokolatlanul sok-
szor, de van olyan is, aki már
majdnem késõn jön. Sajnos
sokan visszaélnek a rendszer
hiányosságaival, és a kórházat
pihenõhelynek, a mentõt in-
gyen taxinak nézik. Ezzel
pénzt pazarolnak, és kiszorít-
hatnak olyanokat, akiknek
tényleg szükségük volna az el-

látásra. Lenne erre megoldás,
csak nem szívesen vállalja sen-
ki a döntés felelõségét.

– Mi van akkor, amikor
„akasztják a hóhért”? Egy or-
vos, ha beteg nehezebb vagy
könnyebb eset a többinél?

– Igen is, meg nem is. Szak-
mai szempontból társ, és
együtt találhatunk megoldáso-
kat a gyógyulásra. Viszont ne-
hezebb megnyugtatni, mivel
látja azokat a következménye-
ket, amit az átlagember nem.
A beteg megnyugtatása vi-
szont a gyógyulás szempontjá-
ból nagyon fontos tényezõ.

– Mi a legnagyobb sikerél-
ménye egy orvosnak?

– A beteg meggyógyítása a
feladatunk. A sikerélményt pe-
dig a meggyógyult beteg hálás
pillantása adja. Állítom, hogy
ez a legnagyobb ajándék, amit
orvos kaphat. Ez a legnagyobb
sikerélmény. Ezek a hálapillan-
tások adnak erõt a további
munkához, és segítenek le-
gyõzni az esetleges sikertelen-
ségek rossz emlékeit.

Szõke Ferenc

A múlt héten ünnepélyes
keretek között, a sajtó jelenlét-
ében vette birtokba a Megyei
Sürgõsségi Klinika azt a vado-
natúj, modern komputer-to-
mográfot, amit a román–ma-
gyar határ menti együttmûkö-
dés program keretében nyer-
tes pályázat finanszírozásából
vettek. A Biharmed projekt-
ben partner volt a debreceni
Kenézy Gyula Kórház és a
félixfürdõi utógondozó kórház.
A megyei egészségügyi intéz-
ményt irányító Gheorghe
Carp szerint ezen a héten már
vizsgálnak is az új PET–CT-vel.
A kórház beszerzett még egy
csontsûrûségmérõt, egy karos
röntgengépet és egy ortopédi-
ai sebészasztalt, Félixfürdõre
pedig egy olyan, az országban
egyedülálló készülék kerül,

amely segít a felnõtt betegnek
újra megtanulni járni. A 2,1
millió euró összértékû projek-

tet a megyei önkormányzat in-
dította el az RMDSZ-frakció
tevékeny közremûködésével,

majd átadta a városnak, ami-
kor a megyei kórház átkerült
annak a fennhatósága alá.

Új tomográf a megyei kórházban

A közelmúltban felújított belgyógyá-
szati osztály
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(Folytatás az 1. oldalról)

A városnapi rendezvényso-
rozat folytatásaként a gyerme-
kek és fiatalok mutatták be te-
hetségüket a szép számban
összesereglett elõtt. A három-
napos ünnepség minden nap-
ján a koraesti órákban óvodá-
sok és iskolások vették birto-
kukba a színpadot. A kisdiák-
ok mellett Nagyszalonta re-
mek táncosai és énekesei is
bemutatták, hogy milyen so-
kat fejlõdtek az utóbbi hóna-
pokban, de a helybeli tehetsé-
gek mellett természetesen
meghívott vendégeket is kö-
szönthettek a hajdúvárosiak.
Felléptek a nagyváradi Fran-
cisc Hubic Mûvészeti Iskola
növendékei, a VMC, a romá-
niai Csillag Születik mûsor
döntõsei, a Control Dance
tánccsoport, Mãdãlin Dodu
népdalénekes és a Daggu Pro-
jekt együttes.

Sztárfellépõk

Az elmúlt évekhez hasonló-
an az idén is szép számmal ér-
keztek a Szalontai Napokra a
romániai és a magyarországi
vendégfellépõk, akik fergete-
ges koncertekkel tették felejt-
hetetlenné az estéket. Pénte-
ken a Connect-R bukaresti
együttes szerzett kellemes per-
ceket legfõképpen a közönség
hölgytagjainak, akik hatalmas

tapssal és kiabálással jelezték,
hogy kedvükre való a fiúk éne-
ke és tánca.

Szintén aznap este lépett
színpadra közkívánatra a Re-
public együttes, szombaton az
Irigy Hónaljmirigy tagjai a tõ-
lük megszokott csípõs humor-
ral fûszerezett produkcióval
ezúttal is hozták a formájukat,
így a közönség tagjai az este
során nem egyszer a hasukat
fogták a nevetéstõl. Az este
másik fellépõje a fiatalok köré-
ben nagy népszerûségnek ör-
vendõ DJ Project együttes
volt, melynek dalait a közön- ség együtt énekelte az éneke-

sekkel, majd éjfél után káprá-
zatos tûzijáték vette kezdetét,
és szebbnél szebb tûzrózsák
rajzolódtak ki az égre.

A Szalontai Napok záró
napján elsõsorban a komo-
lyabb zenei stílus kedvelõire
gondoltak a szervezõk, ugyan-
is népzenei koncertjükkel ér-
kezett a városba a Lucian Drã-

gan és Maria Hinsu házaspár,
majd a magyarországi Apostol
együttes koncertjén vehettek
részt az érdeklõdõk.

Ünnep a sport jegyében

Az idei városnapokat szá-
mos sportrendezvény is színe-
sítette, a hétvégén minden
sportkedvelõ megtalálhatta a
hozzá legközelebb álló szabad-
idõ programot; volt kártyabaj-
nokság, nõi foci, motoros
kaszkadõrbemutató és íjász-
verseny is.

A legnagyobb érdeklõdés
természetesen a kaszkadõrök
produkcióját övezte, nem
mindennapi élmény részesei
lehettek mindazok, akik szom-
bat délután megnézték Erdõs
Csaba motoros kaszkadõr be-
mutatóját. A Zilahy Lajos Mû-
velõdési Ház elõtti útszaka-
szon délután 6-kor felbõgtek a
motorok, és kezdetét vette a
lélegzetelállító show. A kasz-
kadõrök számos káprázatos
trükköt mutattak be, szemmel
láthatóan mindenki élvezte a
látványos bemutatót. A moto-
ros csapat felejthetetlen per-
ceket szerzett a nagyszalontai
közönségnek, de a legna-
gyobb élménye nyilván azok-
nak a lányoknak volt, akik a fi-
úk társaságában ki is próbál-
hatták a kaszkadõrmutatvá-
nyokat.

Balázs Anita

A piactéren felállított színpad elõtt összesereglett a közönség A Republic közkívánatra jött

Az Apostol együttes (Fotók: Sapungi Anton Béla)A helybeli Venus Dance

A kaszkadõrök elvittek egy-két kör-
re néhány merész lányt

Népszerû volt a Connect-R

Ünnepelt Szalonta apraja-nagyja
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Négy éve 23 Bihar megyei
önkormányzat élére
választottak magyar
elöljárót. A múlt
vasárnapi helyhatósági
választás eredményeként
a következõ négy évben
24 helyhatóság áll majd
magyar irányítás alatt.

Az RMDSZ Bihar megyei
szervezete 32 helyhatóságban
állított polgármesterjelöltet, kö-
zülük 24-en nyertek az egyfor-
dulós választáson, eggyel töb-
ben, mint legutóbb. A plusz egy
Margitta, ahol Pocsaly Zoltán
újra elfoglalhatja a polgármes-
teri tisztséget, miután az elmúlt
négy évben alpolgármester
volt. Minden bizonnyal Bihar
megyei a legfiatalabb megvá-
lasztott elöljáró, mégpedig a 24
esztendõs Horváth Béla, aki
Szalacs községben nyert. A leg-
több önkormányzatban vissza-
választották az eddigi elöljárót.
Magyar polgármester lesz az
említetteken kívül három város-
ban (Érmihályfalva, Nagysza-
lonta, Székelyhíd) és a követke-
zõ községekben: Alsólugas, Be-
rettyócsohaly, Bihar, Bihardió-
szeg, Biharfélegyháza, Bors,
Érbogyoszló, Érkörtvélyes, Ér-
semjén, Érszõllõs, Értarcsa,
Hegyközcsatár, Hegyközpályi,
Kiskereki, Paptamási, Szalárd,
Tóti, Vámosláz és Vedres-
ábrány.

Nagyváradon a saját várako-
zásaikat is fölülmúlva a Szo-

ciál–Liberális Szövetség színei-
ben az eddigi polgármestert,
Ilie Bolojan a voksok kéthar-
madával választották újra, és az
alakulat jelöltjei is ilyen arány-
ban nyertek önkormányzati
képviselõi mandátumokat. Az
elõzetes eredmények alapján
az RMDSZ-nek 6 képviselõje
lesz a 27 tagú testületben, egy-
gyel kevesebb, mint eddig.
Cseke Attila polgármesterjelölt
kapta a második legtöbb vok-
sot, megközelítõleg 17 száza-
léknyit, többet, mint a tanácso-
si lista. Mint mondta, reméli, a
gyõztes ötleteket merít az õ
programjából.

A 35 tagú megyei tanácsban
is a szoc-lib jelöltek kerültek
többségbe, a tanácselnöki tiszt-
séget Cornel Popa szerezte
meg. Az RMDSZ-es Pásztor
Sándor, illetve a Szövetség me-

gyei tanácsosi listája a lapzár-
tánkkor rendelkezésünkre álló
elõzetes adatok szerint 22-24
százaléknyi voksot kapott.

A megyei részvételi arány a
11. legmagasabb volt az or-
szágban, meghaladta a 61 szá-
zalékot, a vidéki választóknak
közel 72 százaléka élt szavaza-
ti jogával, városon pedig
ugyanez az arány 52 százalé-
kos volt. Egyértelmûen bebizo-
nyosodott, hogy az új magyar
politikai alakulat nem tudta
megszólítani az eddig távol ma-
radókat, sõt a magyar belvi-
szály elriasztotta a voksolástól a
magyar választókat. Az is tisz-
tán látszik, hogy kisebbségben
nem a verseny, hanem az ösz-
szefogás a célravezetõ, jól pél-
dázza ezt Margitta, ahol vissza-
lépett a néppárti polgármester-
jelölt, nem oszlottak meg a sza-

vazatok, így újra magyar pol-
gármestere lett a megyei jogú
városnak.

A megosztók immár a har-
madik helyhatósági választáson
vallottak kudarcot, nem lesz
képviseletük sem a megyei,
sem a váradi tanácsban, de új-
ra gyengítették a magyar ér-
dekképviseletet – mutatott rá
kiértékelõjében Szabó Ödön
RMDSZ-es megyei ügyvezetõ
elnök, s lemondásra szólította
fel a néppárti vezetõket. Az
õket támogató magyarországi
politikusoknak pedig azt üzen-
te, hogy Bihar megyében csak
átutazóban járjanak, hiszen
nem békével jönnek, így ne
csodálkozzanak rajta, ha nem
látják itt szívesen õket.

Máté Zsófia

Eggyel több magyar polgármester

Többen járultak az urnákhoz Biharban, mint négy évvel ezelõtt
Sok fiatal elõször szavazott, mint
Mészáros Mária és Nyíri Tamás

Cseke Attila, Szabó Ödön és Pásztor Sándor a voksolás másnapján vont
gyorsmérleget

A részvételi adatokat a megyei választási bizottság alelnöke, Antik Levente
(jobbról) és „veterán” tagja, Mircea Gelu Budãu közölte idõrõl idõre
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Kortársai visszaemlékezései szerint az
általa mûködetett szalonban forgolódó
társaságon belül szellemi vezérként is õ
vitte a prímet. Miközben maga fõzte és
töltögette a teát, szivaroztak, s fõleg
szépirodalomról és színházról vitatkoztak.
Szeretett szervezni, irányítani is: noha
sem szépíró, sem költõ nem volt, s nem
is vágyott ilyen babérokra, felhívta az if-
jak figyelmét, hogy mirõl írjanak verset,
prózát. Jókai késõbb elismerte, hogy
nem egyszer nyert Csengerytõl ötleteket.
Természetesen politikáról is szó esett:
magasröptû elmélkedések, eszmék és
gondolatok ütköztetése, vita folyt, s eltar-
tott gyakran éjfélig-éjjel egy óráig.

Ebben a társaságban már irányító sze-
repre törekedett: megpróbált olyan ha-
tást gyakorolni Petõfiékre, amelyhez ha-
sonlót maga élt át, amikor pár évvel ko-
rábban Szalay és Eötvös megismertették
a centralista gondolatmenettel. Az ifjak
tisztelték, mert velük ellentétben már ki-
alakult, egységes gondolkodásmódja volt,
olvasottabbnak, szélesebb látókörûnek
mutatkozott náluk, ráadásul a Pesti Hír-
lap élén állt. A fiatal radikálisok nem a
pénzét, hanem az olvasottságát tisztelték.
De tiszteletet parancsolt tartózkodó, né-
ha rideg, kioktató modora is. Mindent
egybevetve: Csengerynél vendégeskedni
nem szórakozás, inkább szellemi kaland
volt.

Világos elõtt, Világos után

Az 1848-as évi mozgalmak gyõzelem-
re segítették a Pesti Hírlap törekvéseit.
Kossuth is elfogadta e lap tanait, melyek
az 1848. évi törvényekben oly határozott
kifejezést nyertek. Csengery március 17-
étõl lapját napilappá változtatta át, és
egyszersmind a kormánypárt, a Batthyá-
ny-kormány közlönyévé avatta. Éppen
oly eréllyel küzdött a bécsi reakció csel-
szövényei, mint a pesti demagógia kicsa-
pongásai ellen; ekkor is névtelenül írt.
1848 végén felállt a Pesti Hírlap szer-

kesztõi székébõl, és Debrecenbe követte
a kormányt, majd 1849 májusában hiva-
talt vállalt a Szemere vezette Belügymi-
nisztériumban mint miniszteri tanácsos.
Leginkább a törvények kodifikációjával
foglalkozott, és közremûködött egy nyíl-
tan köztársasági érzelmû lap, a Respub-
lica mûködtetésében, ezért a világosi
fegyverletételt követõen menekülnie kel-
lett. Barátjával, Kemény Zsigmonddal
együtt egy ideig Szatmár megyében rejtõ-
zött. 1849 végén már visszatért Pestre, s
a haditörvényszék felmentette.

A közélet sûrûjében

Publicistaként a sajtóviszonyok miatt
egész 1861-ig nem sokat dolgozott. An-
nál szélesebb körû tevékenységet fejtett
ki társadalmi téren. 1850-tõl alig volt
Magyarországon nevezetesebb közmûve-
lõdési vagy anyagi emelkedést célzó inté-
zet vagy egyesület, melynek megindításá-
ban vagy reformálásában lényeges részt
ne vett volna. A Magyar Tudományos
Akadémia, a Gazdasági Egyesület és Ma-
gyar Földhitelintézet különösen sokat kö-
szönhet buzgóságának. Az akadémia
1858-ban rendes taggá s jegyzõjévé vá-
lasztotta; több állandó bizottságot szerve-
zett, s hírlapi cikkeivel folyvást élesztette
a közérdeklõdést az akadémia iránt.

1850-ben még kilátástalannak ítélte a
jövõt, befelé fordult, s az említetten kívül
nem járt társaságba. Nem akarta, hogy
különcnek tartsák csak azért, mert az el-
múlt eseményekrõl, fõleg Kossuth megíté-
lésérõl egyéni, a közvéleménnyel nem
egyezõ álláspontja volt. Inkább a színház-
ról és az irodalomról szeretett társalogni,
mert ezek érzelmileg semleges témák vol-
tak számára, s a „boldog békeidõkre” em-
lékeztették. 1851 szeptemberében meg-
nõsült. Feleségével, König Rózával bensõ-
séges viszonyban éltek egymással. Csen-
geryné tevékeny, korának haladó szelle-
miségû asszonya volt, aki maga is dolgo-
zott: franciából és németbõl fordított me-

séket a Magyar Nép Könyve és színdara-
bokat a Nemzeti Színház számára.

Csengery az 1850-es években azon fá-
radozott, hogy minél több tehetséges em-
bert csábítson fel Pestre, mert úgy érezte,
hogy olyan idõkben, amikor tilos politizál-
ni, az irodalom területén lehet alkotni s
ezzel ébren tartani a „nemzeti közszelle-
met”. Saját feladatát egy tevékeny és te-
hetséges írói kör megszervezésében jelöl-
te ki; ennek szellemében dolgozott azon,
hogy Arany Jánosnak és Gyulai Pálnak
állást, megélhetést találjon Pesten.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

Kora egyik legsokoldalúbb közírójaként írt újdonságot, irodalmi
értesítõt, színi kritikát, külföldi kommentárt, azonban írt számos
nagyobb cikket is: az átalakulás formái, a rendezési ügyek mellett
leginkább nemzetgazdasági és történelmi kérdéseket tárgyalt, de majd
mindig névtelenül.

Az élen járó háttérember (2.)
Csengery Antal publicista, politikus, közgazdász

Csengeryné König Róza. Korának haladó
szellemiségû asszonya volt
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– Mi lehet az oka annak,
hogy még nem találtál társra?

– Még nem találtam meg az
igazit, pedig folyamatosan ke-
resem. Azt gondolom, talán a
sok utazás teszi azt, hogy mind-
eddig még nem sikerült megál-
lapodnom. Kevés olyan lány
van, aki jól tûri a koncertezéssel
járó folyamatos utazásokat, pe-
dig nem lehet rám panasz, hû-
séges vagyok, mint a döglött
kutya.

– Adódik a kérdés, hogy
számodra milyen az ideális
nõ?

– Legyen laza, persze kiné-
zetre is legyen jó, ha valaki rá-
néz, a bányából ne jöjjön fel a
szén… De most a viccet félre
téve, valóban azok a lányok tet-
szenek, akiknek laza a stílusuk,
szépek, kedvesek, akiknek
olyan a mentalitásuk, mint ne-
kem.

– Mindeddig még nem sike-
rült olyan lányt találnod, aki
megfelel az elvárásaidnak?

– Volt egy hároméves kap-
csolatom, azzal a lánnyal na-
gyon jól kijöttünk, õ szerette
volna, hogy feleségül is ve-
gyem, de én nem éreztem en-
nek a szükségét, akkoriban en-
gem a legjobban a karrierem
érdekelt, arra törekedtem, hogy
minél többen megismerjék Mr.
Siid nevét.

– Ha már a név került szó-
ba, miért éppen Mr. Siid lett a
mûvészneved?

– A Jégkorszak címû animá-
ciós filmben az egyik fõszerep-
lõnek, a lajhárnak Siid volt a
neve, innen jött az ötlet, hogy
ezen a néven próbálok meg ér-
vényesülni a zenei piacon, hi-

szen én magamat egy eléggé
hiperaktív embernek tartom, s
ezzel a lajháros névvel próbá-
lom leplezni a pörgõs életmó-
domat.

– Sokat utazol, pörgõs az
életmódod, ez, gondolom,
azért tetszik a rajongóknak…

– Igen, többnyire bejön ez a
stílus a lányoknak, a koncerte-
ken sokszor éreztetik is velem
a, hogy tetszik nekik az életstí-
lusom.

– Hogyan éreztetik? Rád
startolnak?

– Ilyenre is volt már példa,
de nemet szoktam mondani a
„felkérésekre”, fõleg, ha barát-
nõm van, de elõfordult már
olyan is, hogy meztelen fotót
kaptam vagy felajánlkozó leve-
leket.

– Az ilyen történetek jó
alapjai a pletykáknak… Ró-
lad mit szoktak pletykálni?

– Hallottam már vissza mu-
latságos dolgokat, például hogy
mások írják a szövegeimet, illet-
ve olyat is mondtak már, hogy
más együttesnek én írtam szö-
veget, például az Insect együt-
tes Fele apã, fele víz címû dalát
hozták szóba. De ezek kitaláci-
ók, teljesen alaptalanok. Aztán
egy idõben azt is terjesztették,
hogy a saját közösségi oldala-
mon nem én vagyok fent, ha-
nem valaki a nevemben írogat.

– S mi a helyzet a szerelmi
témájú pletykákkal? Szikrával
sokat vagytok együtt, vele
nem hoztak még össze?

– Á, dehogynem, Szikra
nagyszerû rapper, és szerencsé-
re sokat dolgozunk együtt, de
soha nem volt köztünk semmi.
Nem tudom, miért nem hiszik
el az emberek, de én nem szok-
tam a munkát összekeverni a
magánélettel.

– Ha jól tudom legutóbb az
Ajajaj címû számon dolgozta-
tok együtt…

– Igen, ez érdekes történet,
mert nem úgy indult, hogy
együtt készítjük azt a dalt, az
eredeti terv szerint csak én éne-
keltem volna. Én nagyon szere-
tem a Quimby zenekart, ezért is
döntöttem úgy, hogy engedélyt
kérek tõlük az egyik daluk fel-
dolgozásához. Azért választot-
tam az Ajajajt, mert nagyon
tetszett a szövege. Éppen egy
hullámvölgyben voltam abban
az idõben, amikor ezt hallgat-

tam, és egybõl elhatároztam,
hogy feldolgozom. Aztán ami-
kor Budapestre utaztam a dal
felvételére, elkísért Szikra is, és
akkor ott spontán alakult úgy,
hogy végül õ énekelte fel a ref-
rént, mert amikor én énekel-
tem el, nem úgy jött ki, ahogy
akartam. Végül is nagyon jól si-
került a dal, hiszen megjelené-
sekor, tavaly év végén kedvezõ
visszajelzéseket kapott.

– Tehát remekül zártad az
elmúlt évet, milyen a 2012-es
esztendõ?

– Eseménydús, sok fellépés
várható, például az Erdélyrap
turné keretében Szikrával fellé-
pünk többek között Kolozsvár,
Nagyvárad, Szatmár, Csíkszere-
da városában és Magyarország
településein is, ezen kívül készül
a harmadik lemezem is Buda-
pesten, a dalok szövegét és a
zenét is én írom a bátyámmal
közösen, remélem a közönség
örömmel fogadja majd.

Balázs Anita

Még nem találta meg az igazit
Nagyszalonta híres, hírhedt rapperét bizonyára nem
kell bemutatni a Hip-Hop, Rap, RnB mûfaj
kedvelõinek, hiszen a 26 éves rapzenész évek óta
nagy sikerrel képviselteti magát ebben a mûfajban
nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi zenei
életben is. LACZIKÓ CSABA, vagyis mûvésznevén
MR. SIID magánéletében viszont egyelõre várat
magára a siker. Hogy mindeddig miért nem állapodott
meg, arról a napokban készséggel mesélt lapunknak.
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A budapesti Nemzeti Fil-
harmonikus Zenekar a kétsze-
res Kossuth-díjas zongoramû-
vész, karmester, zeneszerzõ,
Kocsis Zoltán vezetésével
június 17–23. között erdélyi
koncertturnén vesz részt. A
Nagyszebent, Marosvásárhe-
lyet, Csíkszeredát, Sepsiszent-
györgyöt, Kolozsvárt is érintõ
körút utolsó állomásaként jú-
nius 23-án 19 órakor a
nagyváradi szigligeti Színház-

ban csendül majd fel George
Enescu I. Román rapszódiá-
ja, Kodály Zoltán szerzemé-
nye, a Galántai táncok és
Bartók Béla Concertója.

A Közös otthonunk a ze-
ne címû turné költségeit ma-
ga a zenekar fedezi, de hozzá-
járult a magyar külügyminisz-
térium a romániai külképvise-
letek révén, illetve a fogadó
városok. „Egy magyar zene-
karnak missziós kötelessége

egy-egy ilyen hangverseny-
körutat megszervezni” – nyi-
latkozta Kovács Géza, az
együttes fõigazgatója. A
Nemzeti Filharmonikus Zene-
kar közel kilencvenéves múlt-
ra tekinthet vissza Magyaror-
szágon, a világhírû Kocsis
Zoltán 1997 óta a fõzene-
igazgatója; az erdélyihez ha-
sonló koncertturnén jártak a
közelmúltban Kárpátalján és a
Felvidéken is.

A Nemzeti Filharmonikusok Váradon

Szentháromság napján a re-
formátus templomba gyûltek
össze az élesdi magyarok, hogy
megemlékezzenek a magyar
katonahõsökre a XVI. ifjúsági
hét záróakkordjaként. Dénes
István Lukács lelkipásztor Pál
apostolnak a korinthusbeliek-
hez írott II. levele 13. fejezeté-
nek 13. verse alapján hirdette
az igét. Az ünneplõ és emléke-
zõ gyülekezet a templomtéren
levõ hõsi emlékmûhöz vonult,
ahol a nap fõszervezõje, az
élesdi Castrum Egyesület nevé-
ben Ciavoiné Létai Andrea
Hajnalka alelnök köszöntötte
az egybegyûlteket. Létai Zoltán
alpolgármester ünnepi köszön-

tõjében rámutatott, hogy a hõ-
sök példaértékû magatartásá-
nak hatása volt a jelenlevõk éle-
tére is, ezért a mai utódoknak
erkölcsi kötelességük kiállni
magyarságuk mellett. Majd
Létai István helytörténész emlé-
kezett meg a magyar katonahõ-
sökrõl, és felhívta a figyelmet az
élesdi temetõben nyugvókra is,
akiknek szintén sokat köszön-
het az utókor. Ezt követõen a
helyi Hozsánna ökumenikus
énekkar hajtott fejet a hõsök
elõtt Kajántó Jutka karnagy ve-
zetésével, továbbá Kormos Ale-
xandra tanuló szavalta el Wass
Albert Építõk dala címû mûvét.
A tisztelgõk – társadalmi, szak-

mai és civil szervezetek, egyhá-
zak – ezután megkoszorúzták
az emlékmûvet.

A rendezvény az RMDSZ
székháza elõtt folytatódott,
ugyanis a nagy számú érdeklõ-
dõ nem fért volna be az épület-
be. Kajántó Pál, a városi szer-

vezet elnöke emlékeztetett a
székház sikeres felújítására, kü-
lön megköszönve a segítséget a
helyi és megyei támogatóknak,
majd Nagy Béla, a Castrum
Egyesület kuratóriumi tagja osz-
totta meg a hallgatósággal ün-
nepi gondolatait, s a kiállítást
szorgalmazójaként megköszön-
te Kecse Attila nagyváradi gyûj-
tõ munkáját, akinek jóvoltából
berendezhették az I. és II. világ-
háborús használati és emléktár-
gyakat bemutató, mintegy 400
darabot felölelõ hadtörténeti ki-
állítást. A tárlatot Kecse Gabri-
ella, a nagyváradi Tanoda
Egyesület elnöke nyitotta meg.
Az emléknap szeretetvendég-
séggel zárult.

Tiszteletadás és emlékezés
Istentiszteleten, ünnepi beszédekkel, kulturális
mûsorral, koszorúzással és hadtörténeti kiállítással
emlékezett Élesd város magyarsága az elmúlt ezredév
mindazon magyar hõseire, akik a haza szabadságáért
és függetlenségéért, a nemzet fennmaradásáért
ontották vérüket vagy áldozták életüket.

Kecse Attila gyûjteményének darabjai állították kiIstentisztelettel kezdõdött a megemlékezés

A hõsök emlékmûvénél hajtottak fejet
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Véget ért az élesdi Constan-
tin ªerban Nyolcosztályos Is-
kola és a békéscsabai Viharsa-
rok Budo Sportegyesület har-
madik éve futó közös projekt-
je, az Aikido mindenkinek.
Zárásként a kezdeti 40 fõs
csoportból megmaradt mind a
tizenhat élesdi, tinódi, magyar-
kakucsi, örvéndi, mezõtelki

aikidoka sikeres vizsgát tett, és
átvehette az edzésvezetõtõl, az
egydanos békéscsabai Tatics
Krisztián Milántól, illetve a se-
gédedzõktõl, az ugyancsak bé-
késcsabai Valaczkai Sándortól
és az élesdi Takács Lászlótól a
fokozatát igazoló oklevelet. A
heti rendszerességgel megtar-
tott edzéseken kívül a projekt

sikeres lebonyolításához kellett
az iskolaszék által felajánlott
sportterem, a Nosz Levente
testnevelõtanár segítsége, az
önkormányzat hozzájárulása a
tatamik beszerzéséhez. Ciavoi-
né Létai Andrea projektfelelõs
mindezt megköszönte nekik

csakúgy, mint a szülõknek a
támogatást és a gyerekek ki-
tartását. Az aikidokák vizsga
után a nagyközönség elõtt is
bemutatták tudásukat, sõt a
közönség soraiból jelentkezõk
is ízelítõt kaphattak ebbõl a
sportból.

Edzõtábor Szalárdon
Június elsõ hétvégéjét

Szalárdon edzõtáborban töl-
tötte a nagyváradi King
Do–Lions sportklub gyer-
mek-, ifi- és felnõtt tékvandó-
csapata. A Tulkos Romeo (3
dan) vezette egyesület 32
versenyzõje a most pénteken
kezdõdõ Nemzetközi Nyári
Kupa összecsapásaira ké-
szült. Ez immár a hatodik
ilyen rendezvény, amelynek
ezúttal a Nagyváradi Egye-
tem sportcsarnoka ad ott-

hont június 15–17. között, a
házigazda pedig éppen a
King Do. A sportklubnak
Belényesben, Szentjobbon
és Szalárdon is van egy-egy
tékvandó-szakosztálya, így
érthetõ, hogy a felkészülõ
sportolókat Nagy Miklós
szalárdi polgármester és az
önkormányzat szívesen látta
a községben, sõt ingyen szál-
lásolta el õket, és díjmente-
sen adta ki nekik a sportter-
met a napi három edzésre.

A 2010–2011-es idény vé-
gén élvonalba jutott a Nagyvá-
radi Bihar FC labdarúgócsapa-
ta, de nem kapta meg a részvé-
telhez szükséges licenszet. A
nemrég véget ért bajnokságban
csupán a nyolcadik helyen zárt
a váradi piros-kék együttes, en-
nek ellenére meglepetésre most
megkapta az elsõ osztályban va-
ló induláshoz szükséges enge-
délyt. Mondanunk sem kell,
nem tud mit kezdeni vele.

A Román Labdarúgó Szövet-
ség Végrehajtó Bizottsága ta-
valy nyáron nagy vihart kavart
döntéssel megvonta az indulási
jogot a Temesvári Poli, a Besz-
tercei Gloria és a Nagyváradi Bi-
har FC csapatától, mivel azok
nem feleltek meg a licenszadó
bizottság által támasztott köve-
telményeknek, ráadásul a vára-
diak helyett a másodosztály
nyugati csoportjának harmadik
helyezettje, a Mioveni kapott in-

dulási jogot, bár a szabályzat er-
re nem adott lehetõséget. Az
idén a temesváriak megnyerték
ugyan a másodosztály nyugati
csoportját, így indulhattak volna
õsszel az élvonalban, de vissza-
mondták a részvételt. Az üresen
maradt hely betöltésérõl újra a
végrehajtó bizottság döntött, s a
szintén harmadik helyezett
Turnu Severin-i csapatnak ked-
vezett. A hazai fociban, úgy tû-
nik, a szabályokat felülírják az
érdekek.

Hajdu Attila

Aikidovizsga és -bemutató

Licensze van, helye nincs
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A világhírû francia költõ, író a roman-
tika nagy egyénisége volt. Egy megálla-
pítását idézzük a rejtvényben a vízsz.
1. és a függ. 31. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Nõi név. 14. Harcra
szólító jel. 15. Feltûnõen nagy. 16. Útra
kel. 18. A szerelmi költészet múzsája a
görögöknél. 20. Örökkévalóság. 21.
Rossz minõségû borszõlõ. 22. Kiejtett
mássalhangzó. 24. Lokomotív …. 25.
Kétszeres József Attila-díjas költõ, mûfor-
dító (Zsuzsa, 1926–1998). 27. Kisded-
óvó. 29. A … – a Pink Floyd angol
együttes albuma. 30. Páratlan véka! 32.
Zsákmány. 33. Nevezetes bûntények
gyûjteménye. 35. Dísze. 37. Csokonai
múzsája. 38. Az Attila régi magyar for-
mája. 39. …-leng – tétlenül él. 41. No-
men nescio (lat.) – nevét nem tudom.
42. Részvénytársaság. 44. Királyi szék.
45. Nem tilt. 47. Nagyon régi. 49. Vég
nélkül esne! 50. Induljunk. 52. Szék jel-
zõje. 54. A föld és a vizek ura a mezopo-
támiaiaknál. 55. Részben elhord! 56.
Tekejáték kelléke. 58. Az elején beint!

59. A mélybe. 60. Az idõsebb (röv.).
61. Mely helyen? 63. Zsemledarab! 65.
Ókori császári fejdísz. 68. Alberto …
(1909–2001) kiváló olasz karmester. 70.
Eötvös Loránd Tudományegyetem – röv.
72. Kocsis eszköze. 74. Középen ki-
leng!

FÜGGÕLEGES: 1. A germánok fõiste-
ne a mitológiában. 2. Makacs. 3. Juhtej-
bõl készül. 4. Vagy – Bukarestben. 5.
Arad megye betûjele. 6. Kinek a tulajdo-
na? (ék. h.) 7. Kossuth-díjas szobrász (Im-
re, sz. 1923). 8. Számszerû tény. 9. Ke-
leti germán nép. 10. Tág. 11. Házi ked-
venc. 12. Több római pápa neve. 17.
Valakihez intézett írásmû. 19. …, frates!
– Imádkozzatok, testvéreim! (latin). 23.
Francia szobrász, grafikus (1840–1917).
26. Idõtartam idején. 27. Felró! 28.
Énekes (rég.). 29. Görög betû (fon.). 30.
Számok nagy csoportja a matematiká-
ban. 32. Vágóeszköz része. 33. Hong-
kongi … – Szakonyi Károly színdarabja.
34. Kossuth-díjas író, politikus (Péter,
1897–1970). 36. Ország Kelet-Afriká-

ban. 40. Gabonaféle. 43. Egykori kisko-
csi beceneve. 46. Méregbe hoz. 48. A
török szultán rendelete. 51. Japán drá-
mai mûfaj. 53. Folyó Ázsiában. 56. Tó
Ausztria és Magyarország területén. 57.
Az USA nyugati államaiban elterjedt
sport. 58. Beszédhang képe. 59. A lan-
tán és az antimon vegyjele. 61. … Mik-
sa (1720–1792) – csillagász. 62. Ide-oda
mozog. 64. Salak páratlan betûi. 66.
Elektromos töltésû részecske. 67. AOZ.
69. Spanyol folyó. 71. Tova. 73. Visz-
sza: strázsa.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (A véletlenrõl)
helyes megfejtése: „… minden meg-
próbáltatás vagy büntetés, vagy juta-
lom, vagy elõrelátás.”

Ezt hallotta?…
A sivatagban megkérdezi a turista a

nomád pásztort:
– Esett már itt valaha is esõ?
– Persze. Emlékszik az özönvízre,

amikor 40 napig esett az esõ?
– Igen, olvastam a Bibliát.
– Na, abból mi is kaptunk 5 percet.

☺

Két süketnéma jelbeszéddel társa-
log:

– Tegnap késõn mentem haza, a fe-
leségem már aludt, úgyhogy lefeküd-
tem mellé, nem volt semmi probléma.

A másik:
– Nekem nem volt szerencsém, az

én feleségem ébren volt, egybõl elkez-
dett veszekedni velem.

– És mit csináltál?
– Lekapcsoltam a lámpát.

☺

Két férfi ül az orvosnál, egyikük ke-
zébe temetve az arcát zokog. A másik
megkérdi:

– Hát maga meg miért sír?
– Vérvizsgálatra jöttem, emiatt meg

fogják szúrni az ujjamat.
Erre a másik is elkezd zokogni.

Megkérdi az elsõ:
– Mi a baj?
– Én meg vizeletvizsgálatra jöttem…

Victor Hugo mondotta
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Rómában hû katolikusként az inkvizíci-
ós bíróság elõtt vonta vissza nézeteit a
kopernikuszi tanokról az olasz természet-
tudós. 1606-ban V. Pál pápa felszólította

Galileit, aki matematikus, filozófus és csil-
lagász volt, hogy ismerje el, tudományos
nézetei tévesek. Galilei heliocentrikus
(Napközpontú) világképe – amely szerint
a Föld kering a Nap körül, vagyis a boly-
gó nem lehet a világegyetem középpont-
ja – szükségesnek tartotta, hogy a Bibliát
a természettudomány által bebizonyított
tényekkel magyarázzák. A Szentszék
eretnekségnek tartotta ezt, mert megkér-
dõjelezte az addigi vallási világképet, így
veszélyeztette az egyház hatalmát is. Ga-
lilei másfél évtizedig visszavonultan foly-
tatta kutatásait. 1632 februárjában meg-
jelent a Dialógus a két világrendszerrõl
címû munkája, amelyben párbeszéd for-
májában, közérthetõen védte meg a ko-
pernikuszi világképet. Az inkvizíció betil-
totta a könyvet, pert indított Galilei ellen,
és villájában házi õrizetbe vette.

DVD-ajánló

Számos pasas 

Állítólag minden huszadik férfi
tökéletes – valakinek. Aznap reggel
tehát, amikor Ally felébred élete hu-
szadik pasija mellett, pánikba is
esik. Õ még mindig nem érzi úgy,
hogy megtalálta volna a nagy Õt, és
ennek csak egyetlen magyarázata
lehet: nem figyelt eléggé! Nekilát te-
hát, hogy újra megvizsgálja elõzõ ti-
zenkilenc pasiját: vajon õ-e az igazi.
Szomszédja, az állástalan színész se-
gítségével lát neki a nyomozásnak.

Idõjárás
Változatos lesz az idõ

ezen a héten. A hétvé-
gén egészen biztosan, de
nagy valószínûséggel a
jövõ hét elején is várható
megyénk felett csapa-
dék, akár zápor, zivatar
is. Az esõmentes napo-
kon kellemes kora nyári
idõre számíthatunk. A
hõmérõk higanyszála
nappal 21-28, éjszaka
14-17 Celsius-fok körül fog mozog-
ni, bár azt fontos megjegyezni,
hogy a magasabb értékek jellemzõ-
en a hét második felében okoznak
majd nekünk kellemes délutánokat.
Csütörtöktõl egy zivataros nappal
megint hõmérséklet-csökkenést
hozhat egy hidegfront.

Június 17., vasárnap
Laura – latin eredetû, a Laurentius (ma-
gyarul Lõrin)c férfinév nõi párjának, a
Laurenciának a rövidülése. A jelentése
babérfa, babérkoszorú.
Alida – német eredetû, az Adelheid rövi-
dülése, jelentése: nemes.

Június 18., hétfõ
Arnold – germán eredetû, jelentése: sas,
uralkodó.
Levente – régi magyar név, Árpád feje-
delem legidõsebb fiát hívták így. Jelenté-
se: létezõ, más magyarázat szerint: kis
lény, a legújabb kutatások szerint: vadász.

Június 19., kedd
Gyárfás – görög–latin eredetû, a Gerváz
régi magyar alakja, jelentése: idõs férfi.

Június 20., szerda
Rafael – héber eredetû bibliai név, jelen-
tése: Isten meggyógyít.

Június 21., csütörtök
Alajos – magyar megfelelõje a germán-
latin eredetû Alwis, Alois névnek. Jelen-
tése: egész, bölcs.
Leila – perzsa eredetû arab névbõl szár-
mazik, jelentése: sötétség, éjszaka, sötét
hajú.

Június 22., péntek
Paulina – latin eredetû, a Paula tovább-
képzése. Jelentése: kicsi, kis termetû.

Június 23., szombat
Zoltán – régi magyar személynév, az
ótörök sultan, soltan szóból származik,
eredetileg sz-szel ejtették. Jelentése: ural-
kodó, fejedelem.

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!
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Évforduló
1633. június 22-én Galileo Galilei visszavonta tanait
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Zöldséges-fetás szendvics

Olajban eltett aszalt paradicsomból 3
evõkanálnyit kiveszünk, lecsöpögtetjük, 4
evõkanál konzervkukoricával és vékony
csíkokra vágott fél lila hagymával össze-
keverjük. Bagettszeletekre (8 szelet) hal-
mozzuk, a tetejére kockára vágott, 15
dkg fetasajtot szórunk, és szendvicssütõ-
ben 5 percig sütjük. Melegen tálaljuk.

Sajtkrémes szendvics

Egy közepes lila hagymát apróra vág-
va 2 evõkanál szûz olívaolajban néhány
perc alatt megpirítjuk, beleforgatunk 1
nagyobb sárgarépát reszelve, kis kockák-
ra vágott 4 gombát, majd 20 dkg natúr
krémsajtot. Amikor a sajt átforrósodott, a
tûzrõl lehúzzuk. Megpirítunk 8 szelet
bagettet, rájukhalmozzuk a zöldségkré-

met, és megszórjuk finomra aprított friss
petrezselyemzölddel.

A rózsafélék (Rosaceae)
közé tartozó Prunus nem-
zetség alnemzetsége, az
északi félgömb mérsékelt
égövi területein õshonos;
két faja Amerikában, há-
rom Európában, a többi
Ázsiában.

Gyümölcse igazi méreg-
telenítõ, antocianint tartal-
maz, amely segíti az ízületi
gyulladás gyógyulását; bõ-
ségesen van benne vita-
min (A, B és C) meg ásvá-
nyi anyag (kálcium, káli-
um, vas). Mindezek mellett
sok melatonint tartalmaz,
amely antioxidáns, és erõ-
síti az immunrendszert is.

A legtöbb gyümölccsel
ellentétben a cseresznye
nem érik tovább a leszedé-

se után, ezért ajánlott telje-
sen éretten szedni. Érde-
mes közvetlenül csak a fo-
gyasztás elõtt megmosni,

addig pedig a hûtõszek-
rényben tárolni.

Jövõ héten a cserszö-
mörcét mutatjuk be.

KOS: Nincs olyan ügye a héten,
amit ne tudna kimagyarázni, bármi-

lyen kellemetlen is. Kénytelen megtenni
néhány dolgot, amelyek anyagi ügyeinek
egy részét érintik.

BIKA: Abszolút nem reményvesz-
tett. Ha az elmúlt héten le is mon-

dott már magában arról, hogy a dolgok
jobbra forduljanak, akkor ezen a héten bi-
zakodó lehet.

IKREK: Jó hete lesz, amikor a
pénzügyek terén nyereségre tehet

szert, és ez azonnal örömmel tölti el. Csa-
ládi ügyekben alaposan átgondolja eddigi
értékrendjét.

RÁK: Elõfordulhat, hogy változtat-
nia kell a tervein, mert nem alakul

minden úgy, ahogy szeretné. Végül kide-
rül, hogy így sokkal jobban járt, mint
ahogy eredetileg képzelte.

OROSZLÁN: Jó lenne, ha a pénz-
ügyei rendezõdnének, de ezen a hé-

ten erre kevés az esély. Baráti kapcsolata
sokat lendít azon, hogy meg tudjon be-
szélni egy fontos ügyet.

SZÛZ: Akinek annyi barátja van,
mint önnek, az elõnyöket élvezhet.

Ezt a barátságot ápolni fogja, rajta lesz,
hogy viszonozni tudja a szívességet.

MÉRLEG: Végre valahára a sors
támogatja abban, hogy munkához

jusson. Lehet, hogy ezért olyan dolgokat
is elvállal, amelyekrõl jobb, ha senki sem
tud.

SKORPIÓ: Nehéz helyzetbe kerül-
het, és ezért csak saját magát okol-

hatja. Az önfejûségét, a hajthatatlansá-
gát, ami a munkában is kellemetlensége-
ket idéz elõ.

NYILAS: Baráti kapcsolatai olya-
nok, amelyek miatt irigyei száma

nõ. A munkában visszaköszön egy régi
probléma, amelyrõl már úgy gondolta,
hogy megoldotta.

BAK: Ha vizsgázik vagy állásinterjú-
ra megy, akkor óriási mázlija lesz,

mert lehet, hogy nem készült fel úgy,
ahogy kellett volna. A szerencse a héten
önnel van.

VÍZÖNTÕ: Bonyolult lesz ez a hét,
semmi sem megy olyan könnyedén,

mint ahogy gondolta. Viszont a munká-
ban szerencséje lesz,jándékkal is meg-
lephetik.

HALAK: Ingatlanügyben megoldan-
dó feladatok várnak önre, de az is

lehet, hogy a családban alakulnak ki vitás
helyzetek. Partnerével konfliktusai lehet-
nek.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (28.)
A cseresznye (Prunus Cerasus)

Ínyenceknek 

Egészséges
melegszendvicsek
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