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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

A hippokratészi
posztulátumot etikai
vezérelvnek tekintette
– Interjú a margittai
dr. Kecskés László
nyugalmazott szülész-
nõgyógyász szak-
orvossal 6-7.
Kurucdiadal
Bihardiószegen –
Megalakult a Bóné
András Hagyományõrzõ
Kurucezred 8-9.
Tudományos diák-
tábor – Vársonkolyoson
jártak a kiváló szalontai
diákok 12.

Gyáva népnek nincs hazája – tartja
egy régi mondás. Gyáva elnöknek vi-
szont megmaradt a hatalma – derült ki
a múlt vasárnapi népszavazáson. Mire
lapunk kikerül a nyomdából, már a
végleges eredmények is meglesznek, de
a 99,97 százalékos feldolgozottsági
arányú adatokból is látható, nem volt
eredményes a referendum, a 46 száza-
lékot meghaladó részvételi arány nem
elég dûlõre vinni az államelnök sorsát.
A következmények szempontjából mel-
lékes, hogy csaknem hét és fél millió
román állampolgár fehéren-feketén ki-
nyilvánította azt a szándékát, hogy Tra-
ian Bãsescunak mennie kell. Õ marad.
Vagyis visszatér a Cotroceni-palotába.

Szánalmas, hogy nyugat-európai
vezetõ politikusok azt az embert

aposztrofálták a romániai demokrá-
cia utolsó védõbástyájaként, aki ha-
talmának megtartása érdekében arra
buzdította az állam polgárait, ne élje-
nek szavazati jogukkal, ne nyilvánít-
sanak véleményt a demokrácia egyik
alapintézményét jelentõ népszavazá-
son, sõt õ maga sem voksolt. Sosem
tudjuk meg, valójában mennyien
akarják õt továbbra is az elnöki tiszt-
ségben látni, hiszen éppen a felfüg-
gesztett elnök szólította fel õket tá-
volmaradásra. Szövetségest is talált
ehhez, a magyar kormányfõt, aki az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnö-
kéhez hasonlóan bizonyára elfelejtet-
te Bãsescu budapesti kijelentését:
Székelyföldön soha nem lesz autonó-
mia. Nem lepne meg, ha visszaköltö-

zése után a román államelnök elsõ
útja a Székelyföldre vezetne, hogy
megköszönje a baráti gesztust a távol-
maradóknak…

Három éve épp hogy megnyerte az
elnökválasztást Bãsescu, most hát
nem merte megkockáztatni, hogy ki-
derüljön, elfogytak a hívei. Szánalmas
gyõzelem. És szánalmas az a kor-
mánytöbbség is, amely átgondolatla-
nul, kapkodva, a hatalomszerzéstõl el-
vakultan kénye-kedve szerint módosít-
gat törvényeket, cserélget tisztségvise-
lõket, s reméli, a zûrzavarban nem
tûnnek fel a törvénytelenségek. Ké-
szülhetünk a két tábor fairnek egyál-
talán nem mondható háborújának
folytatására.

Máté Zsófia

Angyal, aki mosolyba
tereli sorsát 

Távol az urnáktól és a demokráciától

5.
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E-szemétgyûjtés
Folytatódik az egész megyére ki-

terjedõ begyûjtési akció, amelynek
során vidéki városokban és közsé-
gekben is leadhatják fölösleges,
tönkrement háztartási gépeiket és
elektronikus berendezéseiket. A Bi-
har Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség kezdeményezésében a
nagyváradi Bene International és a
kolozsvári Ecotic cég mûködik köz-
re. Ezek dolgozzák fel az elektroni-
kus hulladékot, kinyerik a még újra-
hasznosítható részeket, és biztonsá-
gosan tárolják a környezetkárosító
anyagokat. Augusztus 3-án,
pénteken Nagyürögdön, 4-én
Váradszentmártonban, 6-án és 7-
én Nagyszalontán, 8-án Ilyén, 9-
én Keményfokon, 10-én Fekete-
bátorban, 11-én Tenkén, 13-án
pedig Szalárdon állítják fel a gyûjtõ-
pontokat. Utána az Érmellék kö-
vetkezik.

(-fia)

Szent Anna-búcsú Széplakon
Ünnepelt vasárnap Be-

rettyószéplak katolikus közös-
sége, ekkor tartották meg a
Szent Anna-templombúcsút.
Zsúfolásig megtelt az istenhá-
za, mivel a környékbeliek és
más vallásúak is részt vettek
az ünnepi szentmisén, amit
Nagy Jácint kárászteleki plé-
bános celebrált. Rajta kívül
más vendégpapok, valamint

többek között Derzsi Ákos
parlamenti képviselõ és neje
jelenlétét külön megköszönte
a helyi plébános, Maskara Já-
nos. Prédikációjában az ünne-
pi szónok ecsetelte Szent An-
na nagyszerû személyiségét,
akinek hivatása az anyaság
volt. Az anyák példaképe le-
het Szûz Mária édesanyja,
akinek is köszönhetõ a meg-

váltás. Igaz, a Szentírásban
nem esik szó róla, de tisztele-
te a régmúltba visszanyúlik,
hiszen az V–VI. században fel-
tételezett lakóhelye fölé bazili-
kát építettek, mondta az ün-
nepi szónok. A szertartás vé-
gén a helyi plébános felhívta a
figyelmet arra, hogy a magyar
mise után a hagyománynak

megfelelõen kezdetét veszi a
szlovák mise, melyet az idén
ªtefan atya celebrált. Befeje-
zésül Isten áldását kérte min-
denkire. A templomi ünnep-
ség tulajdonképpen a „koro-
na” volt a falunapok kétnapos
rendezvénysorozatán a Be-
rettyó-parti községben.

szefi

A romániai mentõszolgálat megala-
kításának 106. évfordulóját a Bihar
megyei mentõsök is megünnepelték. A
nagyváradi központi székhely udvarán
többek között Raed Arafat, az egész-
ségügyi tárca államtitkára, a roham-
mentõ szolgálat hazai megszervezõje,
Cseke Attila szenátor, korábbi egész-
ségügyi miniszter, Ioan Baº dandártá-
bornok, a megyei rohammentõket mû-

ködtetõ Criºana Katasztrófavédelmi
Felügyelõség parancsnoka, Marius Pâr-
cioagã, a megyei közegészségügyi igaz-
gatóság vezetõje, továbbá a városi és a
megyei kórház menedzsere, Gheorghe
Carp, illetve Ovidiu Pop, a Gavril Cur-
teanu Kórház menedzsere köszöntötte
az ünnepelteket, és köszönte meg áldo-
zatos munkájukat. Ebbõl a mentõsök
egy kis bemutatót is rögtönöztek az ud-
varon. Daniela Petriºor, a Bihar Me-
gyei Mentõszolgálat igazgatója adott
rövid áttekintést az intézmény történe-
térõl, összehasonlítva a kezdeti körül-
ményeket a maiakkal. Míg a múlt szá-
zad eleji Bukarestben Nicolae Minovici
orvos professzor és tanítványai lófogat-
tal mentettek, addig ma megyénkben
64 mentõautó dolgozik, ezek segítsé-
gével ebben az évben közel negyven-
ezer embert mentettek meg. Biharban
egyébként, jóval korábban, Mária Teré-
zia magyar királynõ 1887-ben kelt ren-
delete alapján kezdték el az önkéntes
mentõegyesületek megszervezését.

Születésnapos mentõk
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Vizsgálják a vidéki munkaerõt

Az összesen 187 ezer euró
értékû projektbõl kétharmad
rész a vezetõ intézményé,
amely kétszázaléknyi önrész-
szel járult hozzá az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból
származó forráshoz. A pro-

jekt részeként a határ két ol-
dalán öt-öt településen 500-
500 fõt bevonva – azonos
kérdésekre adott válaszok
alapján – felmérik az ifjak
képzettségét, karrierelképze-
léseit, lehetõségeit, a munkál-

tatók igényeit, továbbá igye-
keznek feltérképezni azt a he-
lyi hálózatot, amely felkarol-
hatja a fiatalság munkához ju-
tását. A kutatáson túl a két
megyében 150-150 fiatalnak
pályaválasztási tanácsadást is
tartanak, továbbá 50-50 állást
keresõnek kommunikációs és
vállalkozói ismeretekbõl, illet-
ve projektmenedzseri tanfo-
lyamot is tartanak.

A nagyváradi és a debrece-
ni projektfelelõsök – Gheor-

ghe ªiºeºtean professzor, pro-
jektmenedzser, Daniela Bãlþã-
tescu kutató doktorandus,
Adrian Pop titkár, Flóra Gá-
bor professzor, kutató, illetve
Márton Sándor projektveze-
tõ, tudományos munkatárs és
Valugh Tibor szakértõ kutató,
a cívis városi egyetem Szociá-
lis és Politikatudományi Inté-
zetének igazgatója – beszá-
molóiból kitûnt, hogy a hajdú-
bihariak már elvégezték a
közvélemény-kutatást, most
az adatfeldolgozásnál tarta-
nak, az itteniek még nem
gyûjtötték be az adatokat. Bi-
har megyében Bors, Fugyi-
vásárhely, Harangmezõ (Hi-
diºelul de Sus), Nagyürögd és
Rév, Hajdú-Biharban pedig
Derecske, Hosszúpályi, Ko-
nyár, Sáránd és Tépe fiataljait
érinti a felmérés. Az eredmé-
nyeket kölcsönösen elemzik
majd a két egyetem szocioló-
gusai, és a tapasztalatokat, a
munkaerõpiacra vezetõ uta-
kat a projekt készülõ honlap-
ján is hozzáférhetõvé teszik.

M. Zs.

A legfrissebb hírek szerint
augusztustól büntethetõek
lesznek mindazok a lakás-
vagy háztulajdonosok, akik
nem kötötték meg a kötelezõ
lakásbiztosítást földrengés,
árvíz és földcsuszamlás ellen,
mondta el lapunknak az
Euroins biztosító társaság
nagyszalontai kirendeltségé-
nek aligazgatója.

„Tulajdonképpen már ta-
valy július 15-étõl kötelezõ
módon meg kellett volna köt-
nie mindenkinek a lakásbizto-
sítást, viszont a törvényalko-

tók kitolták a határidõt, így
augusztus elejéig még bünte-
tés nélkül megköthetõ” – tud-
tuk meg Kovács Judittól
(képünkön).

A kötelezõ biztosítás meg-
kötése ellenében a következõ
káresetek ellen kaphatunk
védelmet: földrengés, föld-
csuszamlás és árvíz. Viszont
például az Euroins pluszban,
ingyenesen az alapcsomag-
hoz ad biztosítást tûzvész,
gázrobbanás, természeti csa-
pás, betöréses lopás és van-
dalizmus ellen is.

Az alapcsomag ára attól
függõen változik, hogy mi-
lyen házról, lakásról van
szó, a vályogházak, kisebb
házak, esetleg garzonlaká-
sok tulajdonosai kötelezõ
módon legkevesebb 10.000
euróra kell, hogy biztosítsák
az ingatlanukat, ez esetben
az éves biztosítási díj 10
euró, téglaházra, több szo-
bás tömbházlakásra pedig
20.000 euró értékû biztosí-
tást kell kötni, ez esetben az
éves díj 20 euró.

Balázs Anita

Határon átívelõ tükörprojektet valósít meg
a Nagyváradi Egyetem és a Debreceni Egyetem
társadalomtudományi kara a Bihar–Hajdú-Bihar
Eurorégióban élõ vidéki fiatalok munkához
jutásának témakörében. A projektindító
beszámolót a váradi vezetõ partner szervezte meg.

Újra napirenden a lakásbiztosítás
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Az Eminescuba íratkoztak,
az ortodoxokhoz járhatnak

Januárban határozta meg
Nagyvárad helyi tanácsa az
önkormányzat fennhatósága
alá tartozó oktatási intézmé-
nyek rendszerét, és elfogadta
az egyházi és magántaninté-
zetek jegyzékét. Júliusi ren-
des ülésén ezen változtatott a
tanács. Év elején összevon-
tak több iskolát, óvodát, pél-
dául a Mihai Eminescu Fõ-
gimnáziumhoz csatolták a
rogériuszi volt Andrei Mure-
ºanu Nyolcosztályos Iskolát.
Itt mûködött a Roman Cioro-
gariu Ortodox Középiskola,
ám mivel a görögkeleti egy-

ház visszakapta a Fõ utcán a
Dimitrie Leonida Mûszaki
Szakközépiskola épületét, a
felekezeti iskola odaköltözik
õsztõl. Az ortodox püspök-
ség már januárban is igényt
tartott a rogériuszi taninté-
zetre is, de akkor ezt a kérést
elutasította a tanács. Most a
módosított határozat már
eleget tett ennek a kérésnek.
Biró Rozália, az RMDSZ-es
tanácsi frakció vezetõje, az
önkormányzat oktatási szak-
bizottságának elnöke az ülé-
sen a határozat elõkészítésé-
nek módját és annak tartal-

mát is kifogásolta. Hiányolta,
hogy a szaktestület csak utó-
lag értesült róla, hogy tudo-
mása szerint nem egyeztet-
tek az érintettekkel (tanárok,
szülõk), ezért a határozat e
pontjának elhalasztását kér-
te. Az elõterjesztõk részérõl
Daniel Negrean liberális ta-
nácsos, megyei fõtanfelügye-
lõ kijelentette, hogy a két is-
kola vezetõségével meg-
egyeztek, így a tanács – az
RMDSZ-esek tartózkodása

mellett – jóváhagyta a változ-
tatást. Biró Rozália hiába
mutatta fel 104 szülõ írásbeli
tiltakozását, és hiába jelent
meg a tanácsteremben né-
hány szülõ, aki kifogásolta,
hogy gyermekét az Emines-
cuba íratta, s most tudomásul
kell vennie, hogy az ortodox
iskolába jár majd õsztõl.
Vagy lenyelik a békát, vagy
átíratják más iskolába a gye-
rekeket.

M. Zs.

Sok diák megbukott az idén is a nyá-
ri érettségi vizsgán. Ezért is tartotta fon-
tosnak az RMDSZ nagyváradi szerveze-

te, hogy elismerését fejezze ki azoknak a
végzõsöknek, akik kitûnõen teljesítették
ezt a vizsgát. Biró Rozália elnök, az ön-
kormányzat oktatási szakbizottságának
elnöke kezdeményezte, hogy jelképes
ajándékkal köszöntsék a magyar szakon
sikeresen érettségizettek legjobbjait,
ötöt-ötöt minden iskolából. Az ötletet
felkarolta a szövetség megyei vezetõsé-
ge is. A múlt heti ünnepélyes díjátadón
az ötletgazda mellett gratulált a fiatalok-
nak Szabó Ödön megyei ügyvezetõ el-
nök, Pásztor Gabriella megyei szaktan-
felügyelõ, Hochhauser Enikõ, az Emi-
nescu-fõgimnázium aligazgatója és Kósa

Andrea, a Iosif Vulcan Fõgimnázium al-
igazgatója. Oklevél mellé a város és a
megye magyar közösségét bemutató ki-
adványokat adtak át a fiataloknak. Végül
Pásztor Gabriella ösztönzésére a végzet-
tek is véleményt mondtak az érettségi-
rõl, az oktatási rendszerrõl, ami röviden
és velõsen ennyi: tanulni kell.

(-fia)

Az RMDSZ-esek ellenezték a változtatást

A szülõk véleményét nem vette figyelembe a tanácsbeli többség

Érettségizetteket köszöntöttek

A díjazottak többsége váradi egyetemre készül 

Pedagógusok és politikusok ismerték el a fia-
talok munkáját
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Angyal, aki mosolyba
tereli sorsát
Nehezen szántam rá
magam a találkozásra,
hisz az emberi
szenvedés, nyomorúság
megrázó tud lenni.
Fokozottan igaz ez,
ha egy fiatal életrõl van
szó.

Kopogásomra az édes-
anya elém siet, betessékel.
Angyal Olívia kezet nyújt, és
mellé egy biztató mosolyt,
ráérez, ezúttal nekem van
szükségem bátorításra. Nyo-
ma sincs a szomorúságnak,
kétségbeesésnek, már kint-
rõl hallani lehetett, ahogyan
két barátnõjével viháncoltak.
Megnyugszom. Csak nem
lehet annyira nagy a baj –
gondolom –, de mint késõbb
kiderül, tévedtem, Olíviának
valóban az élete forog koc-
kán, csak éppenséggel Isten-
ben vetett hittel kezeli álla-
potát, mindenre van ereje
Krisztusban.

Négy évvel ezelõttig úgy
teltek mindennapjai, aho-
gyan társainak: tanult, kara-
tézott, ifjúsági csoportokban
tette magát hasznossá, mi-
nistrált a gyülekezetben, al-

kalmanként szavalt, népdalt
énekelt, teljes volt az élete.
2008 õszén megállapították
az orvosok, hogy ismeretlen
eredetû gerincferdülése van,
és bizonyossá vált, csak a
mûtét segíthet. A mostani
diagnózis szerint ideg-izom
eredetû a betegsége, ami az
eltelt idõszakban rohamosan
tovább romlott. Kettõs de-
formáció lépett fel, egyrészt
a csigolyák fordultak el, más-
részt az egész gerinc elhajolt
olyannyira, hogy a kilencven
fokos ferdüléssel már képte-
len uralni a felsõtestét. Csak
rögzítõ fûzõbe passzírozva
képes még az ülésre, járásra.
Évente egy fûzõ beszerzését
állja a betegbiztosító, de mi-
vel Olívia szinte háromha-
vonta kinövi a segédeszközt,
saját pénzbõl kell újabbakat
vásárolniuk.

Betegsége nem csüggesz-
tette el, inkább erõt merített
belõle, önsajnálat helyett pél-
daértékûen bizonyított. Két
évben egymás után beneve-
zett a magyarországi Ifjúsági
Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató versenyre,
amelyen saját találmányát,
egy flexibilis gerincrögzítõ
készüléket mutatta be. Dicsé-
retben részesült. Közben be-
jutott Nagyváradra a Mûvé-
szeti Líceumba, ahol az idén
csakúgy, mint tavaly, osztály-
elsõként végzett. Bár vonzot-
ta az irodalom, a grafika, az
éneklés, mostanra egyre in-
kább az orvostudomány felé
hajlik. Gerincsebész és kuta-
tó szeretne lenni.

Jól esik hallgatni e mo-
solygós beszédû fiatal lány
lelkesedéssel teli jövõképét,

miközben azzal is tisztában
van, hogy helyzete nem pre-
desztinálja ekkora optimiz-
musra. Eddig már több híres
professzort is felkerestek,
egyesek eleve nem vállalták
a mûtétet, mások csillagá-
szati összegeket kértek, de
olyan is akadt, aki hallva,
hogy magyarul beszélnek,
durván Magyarországra ta-
nácsolta. Az egészségbiztosí-
tási pénztár évente 13 ilyen
mûtétet támogat, ami igen
kevés ahhoz képest, hogy
300-an vannak a várólistán.
A székelyhídi „angyalnak”
nincs ideje ezt kivárni; mint
mondja, beavatkozás nélkül
még öt évet élhet, csökken-

tett kapacitással mûködik
már a tüdeje, nyomás alatt
van a szíve.

Nemrég találtak egy buka-
resti specialistát, aki tízezer
euróért vállalja a mûtétet.
Több pénzintézetnél is pró-
bálkoztak, de ennyit egyik
sem hitelez a családnak. A
szülõk a házukat is eladnák,
hogy egyetlen lányukat meg-
mentsék, de eddig nem je-
lentkezett vásárló. Az önkor-
mányzathoz, a római katoli-
kus egyházhoz fordultak se-
gítségért. A napokban a
templomban jótékonysági
koncertet tartottak a javára.

Még az utcán is Olívia
életigenlése jár az eszemben,
hisz mi, egészséges emberek
minden kicsiségért hajlamo-
sak vagyunk a siránkozásra,
miközben õ mosolyba tereli
sorsát. Segítsük Olíviát,
hogy gerincsebészként majd
õ is számtalan hozzá hason-
ló sorsút megmenthessen!
Az adományokat a követke-
zõ számlaszámra fizethetik
be: euróban – RO49BTRL
00504201C39152XX, illet-
ve lejben – RO74BTRL
00501201C39152XX.

D. Mészáros ElekAngyal Olívia

Osztályelsõ és már találmánya van

Olívia édesanyjával
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Döntésében az alaptermé-
szetébõl fakadó humánus ér-
zések motiválták. Megszeret-
te a Bolyaiak városát, lakosa-
inak közvetlenségét, befoga-
dó készségét, felesége Maros-
vásárhely szülötte. Az általá-
nos orvosi szakon diplomá-
zott 1956-ban, minden ünne-
pélyességet mellõzve, a hip-
pokratészi eskü letétele nél-
kül. A folyosón sorban állva,
egy titkárnõtõl kapták meg
okleveleiket. Mindennek elle-
nére évfolyamtársaihoz ha-
sonlóan a hippokratészi
posztulátumot etikai vezérelv-
nek tekintette. Azt vallja: a
humanitás, a beteg iránti tisz-
telet és együttérzés egy jó or-
vosnál alapkövetelmény.
Friss végzõsként tanulmányi
eredményeinek köszönhetõ-
en az elsõk között választha-
tott a szabad állások közül, és
sikerült Bihar megyébe kerül-
nie, Érbogyoszlóba körzeti
orvosnak. A rendelõ – akár-
csak ma – a községhez tarto-
zó Albison volt. Hozzá tarto-
zott továbbá Magyarkéc or-
vosi ellátása is. Négy évig dol-
gozott ott, aztán Nagyváradra
felvételizett a szülész-nõ-
gyógyász szakra, és három év
múltán, 1963-ban Bukarest-
ben tette le a szakvizsgát. Így
került már szakorvosként
1964-ben Margittára, ahol
akkoriban alakult meg a rajo-
ni kórház; a szülészet-nõ-

gyógyászat 25 ággyal mûkö-
dött. Ott is maradt nyugdíja-
zásáig. Munkakönyvében tu-
lajdonképpen két dátum sze-
repel: 1956, a kezdés és
1992, a nyugdíjazás éve.
Szerénytelenség nélkül állítja,
hogy a 110-es létszámú évfo-
lyamából nincs még egy
olyan ember, akinek szakor-
vosként egyetlen munkahelye
lett volna.

– Volt orvos a felmenõi
között, vagy valamilyen
más motiváció miatt válasz-
totta ezt hivatást?

– Nem volt a családban or-
vos, de valahogy, talán tudat-
alatti irányításra hajlottam e
szép szakma felé. Természe-
tembõl adódóan mindig hu-
mánus voltam, mely érzése-
ket a gimnáziumi nevelés to-
vább kristályosította. A pre-
montrei gimnázium tudós
pap és világi tanárai nemcsak
a kornak megfelelõ tan-
anyaggal láttak el bennünket,
szilárd erkölcsi tartásukat is
követendõ példaképnek te-
kintettük. Egyetemi profesz-
szoraink, akik közül többen
nemzetközi hírnévnek ör-
vendtek, ugyancsak kimagas-
ló szakmai tudással és magas
erkölcsi tartással rendelkez-
tek. Ennek sugarában sütké-
reztünk hat évig. Kevés volt
akkoriban a vidéki körorvos,
talán ezért is fektettek nagy
hangsúlyt az általános orvosi

képzésre. A képzés magas
színvonalát bizonyítja, hogy
orvos kollégáim megállják a
helyüket itthon és külföldön
egyaránt, sokan magas tudo-
mányos fokozatot értek el.
Errõl a rendszeresen megtar-
tott osztálytalálkozókon szá-
molnak be. A marosvásárhe-
lyi orvosi egyetem a német
orvosi iskola követõje, ezért
az ott megszerzett oklevele-
ket Európa más országaiban
is elismerték. Alapjai a múlt
századba nyúlnak vissza,
elõdje a kolozsvári Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem volt.
Tulajdonképpen ennek lett az
erkölcsi és szakmai jogutódja.

– Folytatja valamelyik
utódja az orvosi hivatást?

– Nem úgy alakult a hely-
zet. Két gyermekünk van, de
õk nem a gyógyítást tekintet-
ték életcéljuknak. Fiam a tu-
dományok terén tevékenyke-
dik, de más vonalon, és saj-
nos külhonban.

– Milyen emlékei vannak
elsõ munkahelyérõl, a kez-
detrõl?

– Csak pozitív élményeim
vannak annak ellenére, hogy
minden kezdet nehéz. Elsõ
pillanattól kezdve érzõdött a
három település befogadó
készsége, vendégszeretete.
Igyekeztem alkalmazkodni
életritmusukhoz, szokásaik-
hoz. Szakmai képes-
ségeimet az akkori vi-
dékiek mentalitásá-

A hippokratészi posztulátumot
Interjú  dr. Kecskés László nyugalmazott szülész-nõgyógyász szakorvossal

Szent László városában, Nagyváradon született
1929-ben. Elsõ gyerekkori emlékei, a palatáblás
betûvetés elsajátításának és ifjúkorának idõszaka
ehhez a városhoz köti. A tudomány világába való
bevezetést a Premontrei Gimnáziumban kezdte el
és folytatta a tanügyi reformig, a Szent László
Gimnáziumban érettségizett, a Marosvásárhelyi
Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen
szerzett diplomát.
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hoz, érzékenységéhez
igazítottam. Különbö-
zõ nehézségekkel kel-

lett megküzdenem mind szak-
mai, mind egészségügyi szer-
vezés tekintetében. Hiányzott
a szakorvosi ellátás, a mentõ-
szolgálat is gyerekcipõben
járt, ezért körorvosként kény-
telenek voltunk többet vállalni
magunkra. Egy mentõautó
volt, mely az akkori útviszo-
nyok között, ha elment Nagy-
váradra, estére ért vissza.
Emiatt a sürgõsségi esetek is
a körorvosra hárultak. A szü-
lés levezetése általában a bá-
ba feladata volt, természete-
sen az orvos felügyelete alatt.
Ezen a téren komoly tapasz-
talatokra tehettem szert, és
nagy hasznomra vált Lõrincz
professzor egyetemi gyakor-
lati oktatása. Úgy gondolom,
Albison alakult ki bennem a
végleges döntés, hogy szü-
lész-nõgyógyász leszek. Ezt
soha nem bántam meg, bár
voltak nehéz idõszakok…
Albist olyannyira megszeret-
tük, hogy egy kisebb kertes
házat is vásároltunk ott, aho-
vá nyugdíjazásom után még
16 évig jártunk

hobbiszinten kertészkedni. A
falu csendje és jó levegõje
mindig feltöltõdést jelentett
számunkra.

– Említette, hogy voltak
nehéz idõszakok. Beszélne
errõl az olvasóknak?

– Az idealizált szülész-nõ-
gyógyászi pályát nagyon
megnehezítette a kommunis-
ta rezsimben a 770-es dekré-
tum, amely a demográfiai
mutatók javítását tûzte ki cé-
lul. Az erõszakos népesség-
növelési akció a családok, el-
sõsorban a nõk és szakorvo-
sok életét egyaránt befelhõsí-
tette. Nem kívánt terhességet
csak négy gyerek után, 45
éven felül, vagy igen súlyos,
életet veszélyeztetõ betegség
esetén lehetett megszakítani.
Gyógyszeres terhességmeg-
elõzést tilos volt alkalmazni.
Állandó ellenõrzés alatt áll-
tunk négy szerv részérõl:
egészségügyi hatóság, helyi
és megyei bûnüldözés, vala-
mint a megyei ügyészség.
Még egy spontán vetélést is
csak az õ engedélyükkel és
beleegyezésükkel végezhet-

tünk el, a provo-

kált vetéléseket pedig azon-
nal jelentenünk kellett, mely
igen kemény tortúrával járt a
terhes nõk számára. Mind-
ezek ellenére sajnos sokan
választották ezt az utat, mely
jobb esetben életveszélybe,
rosszabb esetben a halálba
sodorta õket. Mi, szakorvo-
sok nem tehettünk ellene
semmit. Csak akkor avatkoz-
hattunk be, ha megvolt az en-
gedély. Ezt pedig olyan „lai-
kusok” adták ki, akiknek
semmilyen orvosi vagy egész-
ségügyi felkészültségük nem
volt. Természetesen megsza-
porodott a szülések száma,
ezért az osztályunkat bõvítet-
ték 40 ágyasra. Ez idõ tájt az
egész margittai kórház nagy
fejlõdésen esett át, köszönhe-
tõen az országos, sõt nemzet-
közi hírû, nagy szervezõké-
pességgel megáldott dr. Pop
Mircea igazgatónak. Az egész
körzet egészségügyi ellátását
rendbe tette: minden község-
ben orvosi rendelõt és szülõ-
otthont építettek, állandó or-
vosi ellátással. Heroikus és
emberszeretõ munkájának
köszönhetõen akkoriban
Margitta és környéke bizton-
ságos „egészségügyi hálóval”
rendelkezett.

– Ma már megszûnt a kö-
telezõ szülés fogalma. Min-
den új élet öröm és boldog-
ság a család számára. Ön
szinte nap mint nap részese
volt az életre hívásnak. Úgy
gondolom, ez felemelõ ér-
zés, és talán a legnagyobb
sikerélmény, amit orvos át-
élhet. Beszélne ezekrõl a
pillanatokról?

– Valóban semmihez sem
hasonlítható élmény és bol-
dogság, amikor az újszülött
elsõ sírását meghalljuk. Ne-
künk ez azt mondja: minden
rendben, élek és virulok. Van-

nak persze esetek, amikor
ezért az üdvös sírásért na-
gyon, de nagyon meg kell
dolgozni…

– Van-e olyan eset, ami a
mai napig is megmaradt az
emlékezetében?

– Pályám során természe-
tesen rengeteg kedvezõ és
kellemetlen benyomás ért.
Mindig jó érzés volt a páciens
elismerése. Ez visszatükrözte,
hogy segíteni akarásom nem
volt hiábavaló. Volt, amikor
nem éreztem a beteg egyér-
telmû elégedettségét. Ez az a
rizikófaktor, mellyel egy gya-
korló orvosnak számolnia
kell. Mentségemre szolgál,
hogy soha nem a hitvány
anyagiak, a saját kényelmem
vagy a szakmai elõírások be
nem tartása váltotta ki az
esetleges valós vagy vélt ala-
pokon nyugvó elégedetlensé-
get.

– Mivel tölti nyugdíjas
éveit?

– Nyugdíjazásom után még
két évig magánrendelõt mû-
ködtettem, hogy gyümölcsöz-
tessem egy életen át felgyûlt
tapasztalataimat, de utána át-
adtam a terepet a fiatalabb
nemzedéknek. Egy ideig a
hétvégi ház és kert biztosítot-
ta a szükséges fizikai aktivi-
tást, azon túl a sok-sok elma-
radt olvasnivalót igyekszem
pótolni.

Szõke Ferenc

etikai vezérelvnek tekintette

Kecskés doktor a feleségével
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Kurucdiadal Bihardiószegen
Már a kora délelõtti nap-

sütés sejttette, hogy fülledt
kánikula fojtogatja majd a
délutánt. Ekkor még a ma-
gas hársfák levelei között fic-
kándozott a fény, szellõ te-
relte az alázuhanó bimbam-
mokat. Ünneplõbe öltözött a
falu népe, Bihardiószegen
megint nagy eseményre ké-
szült a magyarság.

A hagyományõrzésnek
múltja van

Gellért Gyula helyi lelki-
pásztor, volt érmelléki refor-
mátus esperes fáradhatatlan
õrzõje és továbbadója az elõ-
döktõl öröklött hagyomány-
nak. Az eltelt évek alatt az
Érmellék elkötelezett lelké-
szévé lett, aki nem hagyja
lankadni a nemzettudatot,
érezvén a globalizáció sátán-
sötétjét, messze világító szel-
lemi lármafákat gyújt maga
körül. Ennek ékes jele volt a
hajdú vitézek emlékezetének
õrzése, ami immár nemzet-
közivé érett, több ezres tö-
meget vonzó vallási-mûvelõ-
dési-történeti népünnepéllyé
terebélyesedve. A folytatásra
az idén augusztusban kerül
sor az 1604-es gyõztes csata
helyszínén, a Diószeg határá-
ban húzódó Nyúzóvölgyben.
Szintén az õ kezdeményezé-
sére és segítségével keltették
életre a Széchenyi István Hu-
szárszázadot, amely öltözeté-
ben, fegyverzetében a hajdú
vitézekhez hasonlóan precí-
zen õrzi a korhûséget. A szá-
zad nem véletlenül vette fel
Széchenyi nevét, ugyanis a
gróf csapatával egy ideig a
településen állomásozott. A
polgármesteri hivatalnak ott-
hont adó épületben volt el-
szállásolva, egykoron erre

utaló emléktáblát helyeztek
el az ingatlan falán. A törté-
nelem viharaiban sokaknak
nem tetszett a múltbeli ma-
gyar jelenlét, amit a tábla is
megsínylett. Néhány évvel
ezelõtt azonban kétnyelvû
tábla került a hivatal falára,
most már az állam nyelvén
értõk is betekinthetnek a tör-
ténelem e parányi szeletébe.

A vasárnapi eseménysor
apropóját a hajdan volt
bihardiószegi kurucvilág adta,
amit kitéptek a feledés hínár-
szorításából, megalakítva a

Bóné András Kurucezredet.
A szervezést ezúttal is a refor-
mátus egyház vállalta magá-
ra. Az idõzítés nem volt vélet-
len, hisz Thököly Imre fejede-
lem és Vay Ádám kuruc tá-
bornok születésének 355. év-
fordulóját az idén ünnepeljük.

Zászlót áldottak,
kurucot avattak

A látványában is tisztele-
tet ébresztõ orgona búgta a
dallamokat, miközben a hí-

vek sokaságával megtöltött
templomba bevonultak a
kackiás huszárok, a hajdúvi-
seletet õrzõk, valamint a fel-
avatásra váró kuruc vitézek.
Oláh Attila, a magyarországi
Tépe település lelkipásztora
közös imára szólította a je-
lenlévõket. Oláh nem elõ-
ször szolgált Diószegen, a
két egyházközség testvér-
gyülekezeti kapcsolatot ápol
egymással. A zsoltáros sza-
vaiból nyert hiterõsítõ ige-
rész felolvasása után Pál
apostol korinthusbeliekhez
írt elsõ levelébõl hangzott el
az alapige, mely a nap törté-
néseihez igazodó magyará-
zattal vált aktuális üzenetté:
„Mert más fundamentumot
senki nem vethet azon kívül,
amely vettetett, mely a Jézus
Krisztus. Ha pedig valaki
aranyat, ezüstöt, drágakö-
vet, fát, szénát, pozdorját
épít rá erre a fundamentum-
ra; kinek-kinek mun-
kája nyilván lészen…
Ha valakinek a mun-

Felesküdtek a kuruc hagyományõrzõk

Csatára készen
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kája, a melyet ráépí-
tett, megmarad, jutal-
mát veszi.” A funda-

mentum, az alap egyaránt
fontos a család, a gyüleke-
zet, a nemzet életében.
Sorsdöntõ idõkben derül ki
valójában, hogy milyen ala-
pon állt addigi életünk. Vér-
zivataros idõkben úgy ma-
radt meg nemzetünk, hogy
volt hite és bátorsága. Bocs-
kai fejedelem harminchat-
szor olvasta el a Bibliát, a
kuruc jellemnek öntõformája
a kereszténység volt. Ilyen
alapokra kell állítanunk ne-
künk is az életünk. Istennel a
hazáért, a szabadságért! –
hangzik a régi jelszó, ami ér-
tékébõl mit sem vesztett,
hisz nemzetünk mindig sors-
döntõ idõket él. Erõs alapra
szilárdat, maradandót épít-
sünk. És ezt a családban kell
elkezdeni, aztán a munkahe-
lyen, és mindenütt, ahol
megfordulunk, tanítsunk, ne-
veljük az embereket, teremt-
sük az értéket, hogy e földi
létünk néhány évtizede után
jutalmat vehessünk. Irányt
adó fáklyaként lobogjunk, de
ez csak akkor lehetséges, ha
Krisztusra mint alapra épít-
kezünk – buzdított a lelki-
pásztor.

Az igehirdetést követõen
az Asók István Református
Énekkar szolgálata követke-
zett, valamint a fiatalok al-
kotta furulyacsoport elõadá-
sa, mindkettõ Ghitea Angéla
karnagy-kántor vezetésével.

Az úrasztala körül korabeli
zászlókkal díszõrséget állók
sûrûjében Gellért Gyula házi-
gazda-lelkipásztor Bóné
András a Rákóczi-szabad-
ságharcban és a református
egyház a Rákóczi-szabad-
ságharc korában címmel tar-
tott elõadásában a kuruc ve-
zér általános szerepe mellett
bihardiószegi kötõdésérõl is
lexikális alapossággal érteke-
zett. Egyházi vonatkozásban
kiemelte, hogy minden más
híreszteléssel ellentétben
II. Rákóczi Ferenc egyfor-
mán támogatta a különbözõ
felekezeteket, az osztrákok
által tõlük megvont támoga-
tást biztosította a számukra.

A templomi együttlét után
az emlékparkra emlékeztetõ
templomkertbe vonult a so-
kaság. Világháborús emlék-
mû, a forradalomra mutató
kopjafa, Bocskai büsztje, az

abortusz ellen felkiáltójelként
magasba kúszó oszlop, mind
megannyi mementója a ma-
gyar múltnak és jelennek. A
templomkertben tették le az
esküt a katonás rendben fel-
sorakozó kurucjelöltek, és itt
áldották meg az ezredzász-
lót. Mindenekelõtt Papp
Gyula honvéd ezredes szólt a
jelenlévõkhöz Bóné András
helytállását méltatva, vala-
mint a zászló jelképhordozó
szerepét ecsetelte: „Bóné az
osztrák–török békekötés
után kilépett a hadseregbõl,
és 1692-ben Bihardiószegen
lett földbirtokos. Tíz év múl-
va maga várta a hazatérõ
Rákóczit a magyar határnál
jobbágyaival. 1703 júliusá-
ban vezetésével sikeresen
megrohamozták a bihardió-
szegi Grünfeld várkastélyt.
Történészek véleménye sze-
rint ez az esemény volt a Rá-

kóczi szabadságharc elindí-
tója. 1707 elején a körülzárt
Nagyvárad ostrománál meg-
sebesült, nem sokkal késõbb
meg is halt”. A zászlót fon-
tos jelképnek nevezte „ha le-
hanyatlik, ha felemelkedik,
akkor is. Az összetartozás je-
le. És ne titkoljuk az össze-
tartozás igényét és örömét,
hagyjuk magunkat feltöltõd-
ni õseink érzelmeivel, õriz-
zük meg és adjuk tovább a
következõ nemzedéknek a
túlélés és a nemzeti megma-
radás ösztönét” – biztatta az
egybegyûlteket.

Az ezredes veretes beszé-
dét követõen kurucnóta-ösz-
szeállítást adtak elõ a helybé-
li gyermekek, majd a kuruc
zászlóra mondtak papi ál-
dást. A diószegi, szentjobbi,
jankafalvi, székelyhídi, deb-
receni, álmosdi, létavértesi,
újlétai, bagaméri, hajdúsám-
soni és tépei ötven kurucje-
lölt Szoboszlai Endre debre-
ceni huszárkapitány vezény-
letével, felemelt kézzel
mondta el az eskü szövegét.
Az így megalakult Bóné
András Hagyományõrzõ Ku-
rucezredet Gellért Gyula,
Oláh Attila és Jakó Sándor
lelkipásztorok áldották meg.
Ezredtulajdonos a Bihardió-
szegi Református Egyház-
község, ezredparancsnok a
tépei Vadász István, akit
munkájában három alezre-
dese – Meleg Vilmos, B. Ko-
vács Lajos és Rákóczi Lajos
– segíti. Az ünnepi esemény-
sor a Szózat közös eléneklé-
sével zárult, majd a falu fõut-
cáján menetelt végig a se-
reg.

A diakóniai udvar szolgált
ezúttal pihenõ-táborhelyül,
vén akác alatt állt a „tábori
konyha”, üstben fortyogott
az étel: báránypörkölt a javá-
ból. A jó hangulat közepette
Tyukodi pajtás is megérke-
zett.

D. Mészáros ElekSzoboszlai, Papp és Gellért

Megáldották az ezredzászlót Katonás rendben masíroztak
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Irányváltásának legfõbb
oka abban rejlett, hogy az ál-
tala sokat bírált, az uralkodó
iránt túlzottan lojálisnak mu-
tatkozó Lónyay Menyhért
kormányzása a Deák-párt
nagy részét is elidegenítette a
kabinettõl, ezzel együtt pedig
a kormánypárt képviselõi
mind közelebb kerültek
Tiszáék platformjához. Ennek
következtében 1873 decem-
berében megkezdõdött a ké-
sõbb leválthatatlannak bizo-
nyuló Szabadelvû Párt szüle-
tését eredményezõ fúzió,
mely során Ghyczy Kálmán
Középpártja közvetített a De-
ák-párt és a késõbbi minisz-
terelnök között.

A „nagy manõver”, Tisza
Kálmán hatalomba emelése
már 1873 végén megkezdõ-
dött. A fúziós tárgyalások so-
rán persze Tiszának is áldoza-
tot kellett hoznia, õ azonban a
hatalom kapujában kész volt a
Bihari pontokba foglalt köve-
teléseket jobbára feladni, ami-
ért késõbb rengeteg bírálat-
ban részesült.

Az alkuk erõszakos
mestere

1875. március 1-jén alakult
meg a Szabadelvû Párt, mely
az éppen zajló választásokon
elsöprõ gyõzelmet aratott – a
szavazatok több mint 80 szá-

zalékát szerezte meg –, ekkor
azonban még nem Tisza, ha-
nem báró Wenckheim Béla
alakított kormányt, aki utódját
belügyminiszteri bársonyszék-
hez juttatta. Tisza Kálmán
1875. október 20-án, szinte
változatlan névsorral vette át
a kormányrudat, és mint kide-
rült, a magyar történelem leg-
hosszabb miniszterelnöki cik-
lusát kezdte meg, mely során
megszilárdult a dualizmus ad-
dig ingatagnak bizonyuló
rendszere.

A miniszterelnök sikerének
alapját kormányzásának
majdnem másfél évtizede alatt
személyes kapcsolati tõkéje,
illetve kiváló diplomáciai érzé-
ke adta. Gyakorlatilag õ volt a
Szabadelvû Párt motorja. Si-
kere alapvetõen két tényezõ-
bõl eredt: egyfelõl mesteri
módon – ígéretekkel, komp-
romisszumokkal vagy akár
zsarolással – lavírozott a kü-
lönféle liberális érdekcsopor-
tok között, a háttérben, több-
nyire személyes kapcsolatai-
nak köszönhetõen, megkötött
alkukkal pedig szilárd hátor-
szágot biztosított maga szá-
mára. Tisza rendkívül akar-
nok, sõt erõszakos politikus
volt – beszédes, hogy 13 éven
át megtartotta korábbi bel-
ügyminiszteri székét –, aki
gyakorlatilag „kézi vezérlés-
sel” irányította a Szabadelvû
Pártot. Jellemzõ módon Tisza

Kálmán híveit az ellenzéki kö-
rök csak „mamelukokként”
emlegették, õt magát pedig a
Generális jelzõvel „tisztelték
meg”.

A legjobb
szakemberek élén

Egy kormányfõ értékelésé-
ben nemcsak az a fontos,
hogy politikusként mit ért el,
hanem hogy országlását mi-
lyen teljesítménnyel zárta.
Kormánya(i) névsorát tekintve
a Generális eleve irigylésre
méltó helyzetben volt, hiszen
számos minisztere – többek
között Trefort Ágoston, Ba-
ross Gábor, Szapáry Gyula,
Szilágyi Dezsõ – kiemelkedõ
szakemberként vonult be a
magyar történelembe, a ben-
nük rejlõ energia kiaknázásá-
hoz azonban egy Tisza Kál-
mánra is szükség volt, akinek
vezetésével 1875–90 között
ezek a tehetséges miniszterek
felépítették a dualizmus kori
Magyarországot. Tisza Kál-
mán idején végre ki lehetett
használni az Osztrák–Magyar
Monarchia születésébõl eredõ
gazdasági elõnyöket, ami egy-
részt az iparfejlesztõ törvé-
nyek megalkotásának kö-

szönhetõen vált lehetõvé,
másfelõl pedig a kormányfõ
az osztrák féllel szemben is
igyekezett maximálisan érvé-
nyesíteni a magyar érdekeket.

A legelsõ eredmény a köz-
igazgatásban mutatkozott,
ahol a Tisza-kormány két fel-
adattal került szembe: fel kel-
lett számolnia a feudális rend-
szer maradványait, illetve
helyre kellett állítania az or-
szág megrendült közbiztonsá-
gát. Elõbbi cél a vármegye-
rendszer 1876-os egységesí-
tésével, a privilegizált terüle-
tek felszámolásával teljesült,
míg az utóbbi téren az új bün-
tetõtörvénykönyv, illetve a
csendõrség felállítása hozott
megoldást. Gazdasági téren
Magyarország ugrásszerû fej-
lõdésnek indult, amiben – Ba-
ross Gábornak a Magyar Ál-
lamvasutak létrehozására tett
erõfeszítéseinek köszönhetõ-
en – az állam is kiemelt szere-
pet vállalt. Ugyancsak Tisza
kormányzása alatt fejlõdött ki
a Trefort Ágoston által megál-
modott oktatási rendszer is,
amely késõbb a világ szellemi
élvonalába emelte Magyaror-
szágot.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár

összeállítása

Tisza a hetvenes évek közepére megváltozott
belpolitikai légkörben „szögre akasztotta” a számára
oly nagy népszerûséget eredményezõ Bihari
pontokat, hogy tevékeny alakítója lehessen az ország
sorsának. Kormányra kerülésével a magyar történelem
egyik legsikeresebb korszakát alapozta meg.

Biharország
legnagyobb államférfija (2.)
Tisza Kálmán pártvezér, miniszterelnök

Deák Ferenc (balról) és Tisza Kálmán. A pártfúzió alapozta meg
Magyarország 1875 utáni sikereit
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Társadalmi
párbeszéd miniszterrel
Dicsérte az ágazatért felelõs tárca
nélküli miniszter a Bihar megyei
Társadalmi Párbeszéd Csoportját,
mivel máshol az országban évek óta
össze sem hívták ezeket.

Elkészült, és a munkaügyi minisztérium
honlapján (www.mmuncii.ro) már közvitára
is bocsátották a társadalmi párbeszédrõl szó-
ló törvény módosítását – közölte nagyváradi
sajtóértekezletén Liviu Pop, a terület tárca
nélküli minisztere. A legfontosabb változta-
tásként azt jelölte meg, hogy a legfõbb

egyeztetõ fórumban a munkáltatók, a mun-
kavállalók és a kormány reprezentánsai mel-
lett a civil társadalom képviselõi is teljes jogú
tagként kapjanak helyet. A hozzászólásokat
kommentek formájában fogadják.

A politikus a Bihar megyei egyeztetõ tes-
tület ülésén is részt vett, amit Claudiu Pop
kormánybiztos hívott össze. Itt felvetõdött
egyebek mellett a fogyatékosok gondozói
bérezésének ügye: a háromhavi elmaradást
az államkasszából a napokban pótolják, ám
szabályozni kell, mennyit vállalhat a közpon-
ti költségvetés, és mennyit kötelességük állni
az önkormányzatoknak.

A kormány készül módosítani a munkatör-
vénykönyvet, tudatta Pop, de nem árult el
közelebbit, mondván, hogy elõbb a Nemzet-
közi Valutaalappal és az Európai Bizottsággal
kell egyeztetniük, ezeknek a delegációja pe-
dig a héten érkezett Bukarestbe. Általános-
ságban annyit mondott, hogy az elõzõ kor-
mány által vállalt nehéz feltételeket igyekez-
nek kedvezõbbre alakítani. Az úgynevezett
napszámostörvényt is meg akarják változtat-
ni azért, hogy a munkáltatónak ne érje meg
a meghatározott idõre szóló munkaszerzõdés
helyett inkább napszámosként alkalmaznia a
dolgozókat.

Máté Zsófia

Az adótörvénykönyvben
nemrég megejtett módosítá-
sok nyomán a kizárólag gaz-
dasági tevékenység ellátásá-
ra használt cégautók vételé-
nél, importálásánál, lizinge-
lésénél, kölcsönzésénél, kö-
zösségen belüli beszerzésé-
nél fizetett általános forgalmi
adó visszaigényelhetõ, to-
vábbá leírható az adóalapból
az említett ügyletekkel kap-
csolatos költség. A Bihar
Megyei Közpénzügyi Igazga-
tóság arról is tájékoztatja az

érdekelteket, hogy mi minõ-
dül gazdasági tevékenység-
nek: ilyen az ügyfelekhez,
beszállítókhoz történõ kiszál-
lás mind bel-, mind külföl-
dön, a piackutatás, a reklá-
mozás, a munkapontok fel-
keresése, a bankba, postára,
adóhivatalba menés, a veze-
tõség hivatalos útjai. Minden
ilyen utat menetlevéllel és
egyéb dokumentumokkal
kell igazolni, ha adójóváírást
akar kérni rájuk a cég. A
menetlevélnek tartalmaznia

kell a következõ adatokat: a
jármû kategóriája, az utazás
célja és helye, a megtett kilo-
méterek, a jármû üzem-
anyag-fogyasztása. A szemé-
lyes használatra is kapott
szolgálati gépkocsik után
csak 50 százalékos adójóvá-
írást lehet kérni! Mindegy,
hogy a személyes használat
rendszeres vagy csak alkal-
mankénti. Igaz, ebben az
esetben az adóhatóság nem
kéri a menetlevelet.

(-fia)

Cégautóra visszajár az áfa

Liviu Pop tárcanélküli miniszter és Claudiu Pop
prefektus

Fizetik
a gázolaj-
támogatást

A Kifizetési és Inter-
venciós Ügynökség Bi-
har Megyei Központja
tudatja az érdekeltekkel,
hogy megkezdte az I.
negyedévre szóló gáz-
olaj-ártámogatás átuta-
lását a jogosultak bank-
számlájára. A megyé-
ben 375-en kapnak
összesen 2,2 millió lejt
meghaladó összeget. A
II. negyedévre vonatko-
zó igények leadási ha-
tárideje július 31-én járt
le.

A július 10-én közzé-
tett miniszteri rendelet
alapján a mezõgazdasá-
gi tevékenységre fel-
használt üzemanyag
árából a gazdák vissza-
kapnak literenként
1,2686 lejt. Az a
mennyiség, amire az
éves munkájuk alapján
jogosultak voltak, a kifi-
zetési ügynökség elõze-
tes engedélyében van
feltüntetve, de az éves
mennyiség 40 százalé-
kát nem haladhatja meg
az egy trimeszterben ki-
fizetendõ támogatás.

Az ügynökség arra is
figyelmezteti az érintet-
teket, hogy azok, akik
valótlan adatok alapján
jogosulatlanul jutnak az
állami támogatáshoz,
vissza kell hogy fizessék
azt, továbbá 5 ezertõl
20 ezer lejig terjedõ bír-
ságot kapnak, ezenfelül
három évig semmilyen
állami támogatást sem
kaphatnak.

M. Zs.
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TUDOMÁNYOS DIÁKTÁBOR

Vársonkolyoson jártak
a kiváló szalontai diákok

A táborban kiváló körül-
mények várták a diákokat, a
környezet, a társaság és a
programok is nagyszerûek
voltak, mesélték lapunknak
a résztvevõk. Az egyhetes
táborozás során a tanulók
számos színes programon
vettek részt, megmártóztak a
Sebes-Körösben, felfedezték
a Nagymagyar-barlangot és
a Szelek barlangját, megnéz-
ték a Körös baloldali mellék-
folyójára, a Misid vadregé-
nyes völgyére irányuló léleg-
zetelállító kilátót, a Gyõze-
lem barlangot, a Kereszt-
domb tájait.

A túrázások mellett ter-
mészetesen voltak érdekes
tudományos foglalkozások
is. Informatikaórán például a
filmkészítés rejtelmeibe pil-

lanthattak be a diákok, ma-
tematikaórán mindenki ki-
próbálhatta, hogy miként
kell kockát és más mértani
alakzatokat hajtogatni, ké-
miaórán érdekes kísérletek
sorozatát végezték el a tábo-
rozók, fizikaórán ügyességi
játékok várták a diákokat,
angolórán pedig játékos be-
mutatkozás, történetírás kö-
vetkezett.

„A hét talán legemlékeze-
tesebb napja az volt, amikor
egy nyolcórás túra várt azok-
ra a táborozókra, akik elég
bátrak, merészek, kitartóak
voltak, és imádják a termé-
szetet. Kezdetnek a révi
Zichy-barlangot látogattuk
meg, majd a csodálatos
cseppkövek látványától elva-
rázsolva szomjasan kutattuk

a híres-nevezetes vízesést. A
völgy jobb oldalán futó túra-
útvonalon haladva, érintve a
Vizes-barlangot és a Tündér-
vár barlangot, felmásztunk a
Podirei-domb kilátójához,
ahonnan csodálatos kilátás
nyílik a Révi-szoros alsó sza-
kaszára” – mondta el la-
punknak Órás Andrea, az
egyik táborozó.

A hét során a diákok
videofelvételeket és fényké-
peket készítettek, amelyek
felhasználásával aztán több
kisfilm is elkészült a tábor zá-
ró napjára. Az alkotások vi-
dám perceket szereztek min-
den résztvevõnek, méltó le-
zárásaként a tudományos tá-
bornak.

Balázs Anita

Az Arany János Iskolaközpont tanulói számára
a nemrég véget ért tanévben duplán megérte jól
tanulni és alaposan felkészülni a Tudományos
Diákkonferenciára, ugyanis július harmadik
hetében Vársonkolyoson tudományos táborban
vehettek részt a konferencia résztvevõi és az iskola
kitüntetett diákjai.
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„Szépnek szépek, ám biz-
tosan nem tudnak úgy vízilab-
dázni, mint a férfiak” – je-
gyezte meg egy hónapja egy
laikus, aki betévedt a váradi
Ioan Alexandrescu Uszodá-
ba, az országos bajnokság
második tornájára, amelyen
a Criºul SK lányai hazai kö-
zönség elõtt küzdöttek. A lá-
nyok mindent megtettek a
gyõzelemért, ám végül egy
góllal alulmaradtak, így elma-
radt a hazai pályás bajnok-
avatás. Ami késett, az nem
múlott, hiszen a Bukarestben
megrendezett harmadik, egy-
ben utolsó torna végén a
váradi lányok nyakába került
az aranyérem.

Elsõre sikerült

A Bukaresti Brenntag ellen
nem lehetett kérdéses a gyõ-
zelem, így a bajnoki cím sor-
sa a Várad–Vásárhely mecs-
csen dõlt el. Az igen szoros és
fordulatokban gazdag találko-
zón végül a váradi lányok bi-
zonyultak jobbnak 20–17-re,

így megnyerték az elsõ ro-
mán nõi pólóbajnokságot.

Orbán Zoltán edzõ vezeté-
sével három éve alakult meg
Nagyváradon a nõi csapat,
amelynek eleinte amatõr stá-
tusa volt, és csupán barátsá-
gos tornákon vett részt. Az át-
törést tavalyi részvételük jelen-
tette a Határtalan Vízilabda Li-
gában. Az országos bajnoksá-
gon végül csak három csapat
indult, s már az elsõ tornán
látni lehetett, a Marosvásár-
hely–Nagyvárad csata dönt
majd a bajnoki serlegrõl. A Bi-
har megyei sportkedvelõk
örömére a Pece-parti Párizsba
került a trófea, s nagy esély
van rá, hogy az idén minden
romániai vízilabda-bajnoksá-
got váradi együttes nyer meg.
Ehhez már csak a junior III.
korosztályú és a gyermekcsa-
pat gyõzelme hiányzik.

„Nem akarták,
hogy mi nyerjünk”

A bajnokcsapat edzõje,
Orbán Zoltán öröme mellett
elégedetlenségét sem rejtette
véka alá, amikor a történelmi
siker került szóba. „Kemény
küzdelem folyt az elsõ hely
megszerzéséért, amelyben el-
lenfelünk nemcsak a vízben
tett meg mindent a gyõzele-
mért. Az utolsó mérkõzésen
például három negyeden át
vezettek a vásárhelyiek a já-
tékvezetõk hathatós segítsé-
gével (17–6 volt a kiállítás-
arány a Torpi javára), ám az
utolsó negyedben lemostuk
ellenfelünket. A siker titka a
jó fizikai felkészültség volt, ez-
zel tudtunk gyõzni. Nekünk
volt a legfiatalabb csapatunk,
a játékosaink többsége 13 és
17 év közötti volt, ám még
egy 12 éves lány is tagja volt
a keretnek. Szép jövõ elé néz
ez a gárda, több játékost is
Magyarországra hívtak játsza-
ni” – értékelte a teljesítményt
a bajnokcsapat edzõje.

A váradi „sellõk” sikerének
egyik titka, hogy ellenfél hiá-
nyában a Criºul junior csapa-
taival játszanak felkészülési
meccseket. A férfias küzde-
lem a lányok javára vált,
megszerezték a bajnoki cí-
met.

Hajdu Attila

Beírták magukat
a sportévkönyvekbe
a Nagyváradi Criºul nõi
vízilabdacsapatának
tagjai, akik megnyerték
az elsõ román
bajnokságot, amelyen
három csapat vett részt.
Orbán Zoltán edzõ
együttese a döntõben
hatalmas csatában
múlta felül a fõ rivális
Marosvásárhelyi Torpi
gárdáját.

Országos bajnokok lettek
a váradi „sellõk”

Orbán Zoltán gyõzelemre vezette
a lányokat

A nõi bajnokcsapat tagjai: Ioana Prodan (kapus), Georgia Bodog, Oana
Vidican, Andreea Fãrcanea, Xenia Bonca, Camelia Canalaº,
Tóth Johanna, Mãdãlina Voivod, Alexandra Dorog, Nicoleta Cimpoca,
Alafi Ingrid, Bakó Anita, Bakó Annamária, Adrian Turla, László Rebeka

A Vásárhely elleni gyõztes csata egyik emlékezetes momentuma
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Az ismert író, dramaturg gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízsz. 1. és
függ. 51. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Hivatkozik valami-
re. 14. Bérbe vehetõ. 15. Porció. 16.
Rovar. 18. Csattanós, vidám történet.
20. Foghús. 22. A babilóniai mitoló-
gia fõistene. 24. Ika betûi. 26. Parasz-
tos. 27. Kóros gerincgörbület. 28. A
tantál vegyjele. 29. Mértéket megálla-
pít. 31. Katlanban van! 32. Magyar
szõlõfajta. 33. Elrendel. 34. Társas
összejövetel. 35. Érme közepe! 36.
Cölöpverõ eszköz. 37. Zene. 39. Ré-
gi ûrmérték. 40. Kelet-Ázsiában hasz-
nált hosszmérték. 41. Svájci nagyvá-
ros, itt van az egyetlen folyami kikötõ.
42. Díj elnyerésére kiírt verseny (gör.).
43. Védelem. 44. Világos angol sör.
46. Téli sport – névelõvel. 47. Szintén
ne. 48. Mocsaras helyen élõ növény.
49. Kedvelt típus. 52. Régi súlymér-

ték. 53. Egykori orosz paraszt. 54.
Kutya. 55. Kis Ádám. 57. Pénzzel tar-
tozó személy. 59. Faedény. 61. Vé-
delmi építmény. 63. Átnyújt. 65. Kí-
nos helyzet.

FÜGGÕLEGES: 1. Nagyváradon szü-
letett író, drámaíró (1918–2011). 2.
Parányi részecske. 3. Növények szapo-
rítószerve. 4. John Wayne filmje
(1960). 5. A. a. a. 6. Elsöprõ gyõze-
lem. 7. Dajka. 8. Ajándékozom. 9. Ér-
téktelen holmi. 10. Román személyes
névmás. 11. Római 1502. 12. Létezik.
17. … avis – ritka madár (lat.). 19. Fa-
zékféle – névelõvel. 23. Ütemes. 25.
Egyik szülõvel kapcsolatos. 26. Sajtó.
27. Gépkocsi várakozása. 28. Nya-
lánk. 30. Párizs legnagyobb terének ré-
gebbi neve („csillag”). 32. A bárium és
a jód vegyjele. 34. Portugália, Svédor-
szág és Luxemburg autójele. 37. Sör
alapanyaga. 38. Kettõzve: tengeri al-

gákból nyert zselatin. 41. Magas méltó-
ság néhány mohamedán országban.
44. Bútor. 45. Kelta eredetû nõi név.
49. A Duna mellékfolyója Németor-
szágban (ZUSAM). 50. Vajon a földet
mûveli? 52. Megbízhatatlan. 53. Mo-
dena része! 54. Bukás. 56. Trák erede-
tû ókori nép. 58. Operációs rendszer.
60. Ízesítõ páros betûi. 62. A kalcium
vegyjele. 64. Ellenben.

Barabás Zsuzsa

Múlt heti keresztrejtvényünk (A kis
herceg) helyes megfejtése: „Ne azt
add nekem, amit kívánok, hanem
amire szükségem van.”

Ezt hallotta?…
A katonaorvos megkérdezi a

sorozásra jelentkezõ újoncot:
– Van valami komoly betegsége?
– Igen, van. Rövidlátó vagyok.
– És tudja ezt valamivel bizonyí-

tani?
– Igenis, kérem! Látja fõorvos

úr ott a falon azt a szöget?
– Látom.
– Na látja, én nem látom.

☺

Egyik nap az addig szolid ember
hírében álló férfi fülbevalóval a fü-
lében jelenik meg a munkahelyén.
Kérdi is a fõnöke:

– Maga mióta hord fülbevalót?
– Amióta a feleségem megtalál-

ta az ágyban.

☺

Egy férfinak amputálni kell az
egyik lábát. Mûtét után bemegy
hozzá az orvos, és azt mondja:

– Van magának egy jó és egy
rossz hírem. Melyiket mondjam
elõször?

– A rosszat.
– Az a rossz hír, hogy tévedés-

bõl a jó lábát vágtuk le.
– Na és mi a jó hír?
– Gyógyul a rossz.

Müller Péter gondolata
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Little Boy-nak, vagyis
kisfiúnak nevezték az
amerikaiak a legelsõ nuk-
leáris bombát, amelyet a
II. világháború csendes-
óceáni hadszínterén, Ja-
pán ellen vetettek be.
Hatvannyolc évvel ezelõtt
reggel 8 óra 15 perckor
az Amerikai Egyesült Álla-
mok légierejének egy
B–29-ese, az Enola Gay,
amelynek Paul W. Tibbets
ezredes volt a parancsno-
ka, ledobta a bombát a

350 000 lakosú Hirosi-
mára. Az atomtámadás
140 ezer ember életét kö-
vetelte, 70 ezren azonnal
meghaltak, a többiek ké-
sõbb, a sugárzás okozta
betegségekben. Három
napra rá az amerikaiak
bombát dobtak Nagasza-
kira is, ott 74 ezren vesz-
tették életüket. Hirosima
polgárai két év múlva, az
évfordulón „Soha többé
Hirosimát!” jelszóval tar-
tották meg háromnapos

békeünnepségüket, ami
1947 óta a város legna-
gyobb ünnepe. 1949-ben
a japán kormány a béke
és az emlékezés városává
nyilvánította Hirosimát,
és segítette az újjáépítést.
A népesség csak 1960-ra
érte el a háború elõtti lé-
lekszámot.

DVD-ajánló

Fehér pokol

Egy repülõgép lezuhan az
alaszkai hegyekben, és a nyolc
túlélõ – egy olajfinomító dolgozói
– a hóvihar kellõs közepén találja
magát. Hamarosan egy rejtélyes,
szinte misztikus farkasfalka veszi
õket üldözõbe; az állatok meg
akarják védeni területüket a beto-
lakodóktól.

Idõjárás
Változékony, boron-

gós idõre számíthatunk
a következõ hét nap-
ban. A hõmérséklet is
enyhül pár Celsius-fokot, és kedd-
tõl csapadék sem lesz kizárt a tér-
ségben. Szinte mindennap borús
lesz az ég, a felhõk megritkulása
és ezzel együtt számottevõbb nap-
sütés csak csütörtöktõl
vátható. A héten a nap-
pali hõmérséklet 27 és
33 Celsius-fok között
alakul, míg éjszaka 15-
19 Celsius-fokra lehet számítani.
A hét második felében mérséklõ-
dik mind az éjszakai, mind a nap-
pali felmelegedés.

Biharország – közéleti hetilap. Kiadja a Várad kulturális folyóirat, Nagyvárad. Szerkesztõség és kiadó: Nagyvárad, December 1. tér 12., I. em.
Postacím: 410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447-060, 0735/154-456, 0735/154-460. Lapterjesztés:
0259/418-933. E-mail: biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro.
Fõszerkesztõ: Máté Zsófia. Munkatársak: Balázs Anita, D. Mészáros Elek, Mészáros Zsuzsanna, Domján Levente, Fleisz Brigitta, Kinde Annamária,
Petri Csilla, Szilágyi Aladár, Szõke Ferenc. Felelõs kiadó: Szûcs László. 
Elõfizetési díjak: 1 évre 50 lej, hat hónapra 30 lej, negyedévre 15 lej. Készült az Inform Média Kft. debreceni nyomdájában. ISSN 2066-4166

Augusztus 5., vasárnap
Krisztina – latin eredetû, a Krisztiána
gyakoribb alakváltozata. A görög erede-
tû latin Christianus, magyarul Krisztián,
Keresztély férfinév nõi párja. Jelentése:
Krisztushoz tartozó, keresztény nõ.

Augusztus 6., hétfõ
Berta – német eredetû, a bert névelemet
tartalmazó német nõi nevek önállósult
becézõje is. Jelentése: tündöklõ, híres.
Bettina – a Betta név nõiesítõ képzõ-
vel való továbbképzése.

Augusztus 7., kedd
Ibolya – magyar névalkotás a virág-
névbõl. Ez a latin viola szóból szárma-
zik, melynek régi magyar alakváltozata
az ivola volt.

Augusztus 8., szerda
László – a szláv Vladislav név magyar
formája. Elemeinek jelentése: hatalom

+ dicsõség. XIX. száza-
di felújítása óta Szent
László király tisztelete mi-
att is népszerû.

Augusztus 9., csütörtök
Emõd – régi magyar személynév. A ré-
gi emik (szopik) ige származékának, az
emõ (szopó) szónak a -d kicsinyítõ kép-
zõs alakja. Jelentése: csecsemõ.

Augusztus 10., péntek
Lõrinc – latin eredetû, a Laurentius
névbõl származik. Jelentése: Laurentum
városából való. Másik magyarázat sze-
rint a laurus (babér) szóból származik,
így jelentése: babérkoszorúval díszített.

Augusztus 11., szombat
Zsuzsanna – héber eredetû bibliai
név. Jelentése liliom.
Tiborc – a latin Tiburtius név rövidülé-
sébõl származik.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1945. augusztus 6-án ledobták
Hirosimára az elsõ atombombát
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Hozzávalók: 6 db ki-
csi, többnapos bagett,
25 dkg vaj; a fûszervaj-
hoz: a zöldfûszereshez
fokhagyma, só, bors,
petrezselyem; a szárított
paradicsomoshoz olíva-
bogyó, szárított paradi-
csom, bors; a füstölt
sprotnishoz sprotni,
mustár, fokhagyma.

Elkészítés: Minden
bagettet 1 centinként
vagdossunk be, majd ki-
csit feszítsük szét, és jó
vastagon kenjünk a résbe
fûszervajat. Ezután né-
hány órára tegyük be a
bagetteket a mélyhûtõbe,
majd 180 fokos sütõben
8-10 perc alatt süssük

meg õket. Fûszervajat
mindig szobahõmérsék-
letû, kenhetõ állapotú
vajból csináljunk! A hoz-
závalókat aprítógéppel

vagy botmixerrel kever-
jük össze, és vagy hasz-
náljuk fel azonnal, vagy
frissen tartó fóliába te-
kerve tároljuk a hûtõben.

A termésben a 2–5 szá-
zaléknyi illóolajon kívül sok
zsíros olaj, fehérje és cukor
van. Az illóolaj fõ kompo-

nense az édes transzanetol
(fél-háromnegyed részben)
és a kesernyés, kámforos
ízû alfa-fenchon. Illatát az

ánizsaldehid adja, ezért
igen hasonlít az ánizséhoz.
Az íze is az ánizsmagéhoz
hasonlít.

Étvágyjavító, szélhajtó,
görcsoldó, tejszaporító
hatású. Egyik legjobb er-
jedés- és puffadásgátló
gyógynövényünk. Gyak-
ran adják együtt hashajtó
drogokkal, hogy kivédje
vagy enyhítse a hashajtó
által okozott görcsöket.
Felhasználható még késõ,
rendszertelen menstruá-
ció kezelésére is. Aktiválja
a nõi hormonokat, ezzel
enyhítheti a klimax tüne-
teit.

Jövõ héten az erdei
mályvát mutatjuk be.

KOS: Könnyebb lesz az élete, és bol-
dogabb lesz. Ráadásul pénz is áll a

házhoz, mi oka is lehetne panaszra? Talán
csak egy barát viselkedése bántja, de ne
foglalkozzék vele!

BIKA: Egy barátjával szinte ezer
éve nem beszélt, de amilyen ma-

kacs, nem akarja felvenni vele a kapcsola-
tot. Pedig nem ártana, mert jó híreket hal-
lana tõle.

IKREK: Csodás ajánlattal keres-
hetik meg. Egyébként ez a hét kiváló

arra, hogy utazzon, élvezze az életet, hogy
hasonlóan derûlátó emberekkel találkoz-
zon.

RÁK: Képletesen sikerült beszerez-
nie a kínai integetõ macskát, ami azt

jelenti, hogy hirtelen ön mellé szegõdött a
szerencse, mégpedig pénz formájában.

OROSZLÁN: Nem ártana, ha kicsit
jobban vigyázna az egészségére. Vá-

ratlan lehetõség van a láthatáron, ami szé-
lesre tárja ön elõtt a boldogulás kapuját.

SZÛZ: Nemcsak a partnere büszke
önre, hanem olyanok is, akikre nem

is számított. Egy nehéz helyzetbõl váratla-
nul megtalálja a kiutat, de még tartsa ti-
tokban.

MÉRLEG: Nagyon okos stratégá-
nak bizonyul a héten, számol mások

lehetséges tetteivel, lépéseivel. Ez érvényes
a szerelemre, a párkapcsolatára is.

SKORPIÓ: A munkában sikeres,
remek ötletei vannak és olyan kollé-

gái, akikkel a csúcsra törhet. Ez elégedetté
teszi annyira, hogy másokkal nemigen törõ-
dik.

NYILAS: Nem árt, ha tisztában van
azzal, hogy amit jónak talált, azt vala-

ki leszólja. Azért, mert nem felel meg az ille-
tõ ízlésének, ráadásul túlságosan öntelt is.

BAK: A megélhetés frontján szeren-
cséje van. Olyan feladattal bízhatják

meg, amelybe beleadja szívét-lelkét, mert
érzi, hogy ezzel bizonyíthat elsõsorban ön-
magának.

VÍZÖNTÕ: Minden remekül megy a
héten, különösen a családi élet ala-

kul harmonikusan. Valakinek a váratlan ér-
kezése feldobottá teszi.

HALAK: Központi téma most egy is-
merõs egészségi állapota, és az is,

hogyan jutott el idáig. Megpróbál segíteni,
de nem tudja rávenni életmódjának megvál-
toztatásra.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (35.)
Az édeskömény (Foeniculum vulgare)

Ínyenceknek 

Fûszervajas bagett

A zellerfélék népes családjába tartozó
fûszer- és gyógynövény. Egyéb elnevezése:
ánizskapor, fennel.


	BO30-01-c
	BO30-02
	BO30-03
	BO30-04-c
	BO30-05-c
	BO30-06
	BO30-07
	BO30-08-c
	BO30-09-c
	BO30-10
	BO30-11
	BO30-12-c
	BO30-13-c
	BO30-14
	BO30-15
	BO30-16-c

