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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Krisztustól várja a napi-
parancsot – Beszélgetés
a csokalyi gyülekezetbõl
kiköszönt, nyugdíjba vonuló
Mátyás Árpád református
lelkipásztorral 4.
November végén át-
költözhet az új központba
az onkológia – A nagy-
váradi városi kórház
mellett épülõ
létesítményben kalauzolta
a sajtót Ovidiu Pop
kórházmenedzser 8.
Elõzetes a Hajdúhétbõl –
A Nagyszalontán szeptem-
ber 22-én kezdõdõ, immár
a tizedik városünnep
változatos szórakozási
lehetõségeket 
kínál 12.

Az RMDSZ Bihar megyei és örvéndi
szervezete regionális fórumra hívta ösz-
sze az érdekvédelmi szövetség sebes-
Körös-völgyi körzeti szervezeteinek
képviselõit. Az örvéndi kultúrházban
találkozhattak Sorbán Levente alsólu-
gasi polgármesterrel, Grim Andrással,
a szövetség szórványért felelõs ügyve-

zetõ alelnökével és Kéry Hajnal megyei
fõtanfelügyelõ-helyettessel.

Sorbán Levente üdvözölte a megje-
lenteket, és hangsúlyozta a regionális
együttmûködés fontosságát a hatékony
érdekképviselet érdekében. Ismertette
az RMDSZ megyei szervezete által újra-
indított szórványprogramot, amelynek
gerincét a regionális fórumok képvise-
lik. A Sebes-Körös völgyében, Dél-Bi-
harban és a Belényesi-medencében

szórványban élõ magyar közösségek,
RMDSZ-körzetek munkáját akarják
ezek segítségével összehangolni. A régi-
ókban tapasztalt közös és sajátos gon-
dok megoldását is keresik a fórumokon.

A megyei ügyvezetõ alelnök felvetet-
te, hogy létre kellene hozni egy díjat,
amivel azok munkáját ismernék el, akik
hosszú éveken keresztül szolgálták a
térség magyarságának ügyét (ilyen a
Belényesi-medencében a Zsiskú János-
díj). A fórumon felmerült, hogy a Se-
bes-Körös völgyében is szervezzék meg
a régió napjait, lehetõleg a térség ösz-
szes magyar közösségek bevonásával.
Kéry Hajnal fõtanfelügyelõ-helyettes
beszámolt a szórványképviselet egyik si-
kerérõl, mégpedig arról, hogy Mezõtel-
kiben ismét van magyar nyelvû oktatás.

Traubenfest
Monospetriben

Szórványfórum a sebes-Körös-völgyi összefogásért

9.
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Tanár-szülõ
megbeszélés Örvénden

Az örvéndi oktatás helyzetérõl tartottak megbeszélést
a helyi szülõk és pedagógusok. Jelen volt Kéry Hajnal
megyei fõtanfelügyelõ-helyettes, Sorbán Levente, a
község polgármestere és Grim András megyei önkor-
mányzati képviselõ. Számos probléma felvetõdött, mint
például a gyakran cserélõdõ tanárok, az összevont osz-
tályok nehézségei és az osztályon belüli színvonalbeli
különbségek. Kéry Hajnal elmondta: jó szervezéssel és
türelemmel ezek a gondok kezelhetõk és megoldhatók.
A kisebb létszámú osztályok elõnyt jelenthetnek, mivel
a pedagógusok jobban odafigyelhetnek a diákokra. Sor-
bán Levente arra figyelmeztetett, hogy az ingázás sok
hátránnyal jár. A gyerekek számára nagyon fárasztó a
mindennapos utazás, és azzal a veszéllyel jár, hogy ki-
kerülnek a szülõi felügyelet alól. Grim András megje-
gyezte, hogy aki akar tanulni, az bárhol megteheti,
ezért szerinte értelmetlen a kisdiákokat túl korán a lakó-
helyétõl távoli iskolába járatni. A megbeszélés kiváló al-
kalom volt az örvéndi magyar oktatás feltérképezésére.

Sérti a helyi önrendelkezés elvét és
túlszabályoz – ezzel indokolta Cseke
Attila szenátor azt a módosító indít-
ványt, amellyel a közpénzek felhaszná-
lására vonatkozó, 2012/26. számú
sürgõsségi kormányrendeleten igyek-
szik változtatni. Annak is azon a cikke-
lyén, amely korlátozza az önkormány-
zatok jogát megvalósíthatósági tanul-
mányok elvégeztetésére.

A Bihar megyei RMDSZ-es törvény-
hozó egyetért azzal a takarékos meg-
fontolással, hogy olyasmire, amire az
elmúlt öt évben már készült hatástanul-
mány, ne lehessen újat rendelni, csak a
meglévõket szabadjon idõszerûsíteni.
Azt viszont képtelenségnek tartja, hogy

új hatástanulmányt csak akkor lehessen
elvégeztetni, ha megvan rá a teljes fi-

nanszírozás az éves költségvetésben.
Hiszen éppen a tanulmányból fog kide-
rülni, hogy egy tervbe vett beruházás
mennyibe fog kerülni!

A rendelet kivételeket is tartalmaz,
ezek viszont a jogász-szenátor szerint
csorbítják az önkormányzatok hatás-
körét. Pontosan nem definiált „indo-
kolt esetekben” ugyanis a helyi vagy a
megyei tanács jóváhagyásával mégis el-
készülhet az a tanulmány. A kitétel fö-
löslegesnek látszik, hiszen eddig is a ta-
nács határozott az ilyesmirõl. A június-
ban érvénybe lépett sürgõsségi kor-
mányrendelet módosításáról a közeljö-
võben tárgyal a szenátus, de a döntõ
szót az alsóház mondja ki.

Jótékonysági mûsor
a szalontai gyermekekért

Szeptember 5-én jótékony-
sági elõadásra várták a hajdú-
városban mindazokat, akik
adományaikkal támogatni sze-
rették volna a Szent Ferenc
Alapítvány által mûködtetett
napközis programban részt
vevõ gyermekeket. A napkö-
ziben a nehéz anyagi körülmé-
nyek között élõ szalontai kisdi-
ákok az iskolai tanítás után
megebédelhetnek, majd peda-
gógus segítségével készülnek a
másnapi órákra. A szerdai elõ-
adások bevételét a szervezõk a
tanévkezdésre való felkészülés
segítésére, tanszerek, iskolai
felszerelések beszerzésére
ajánlották fel.

Az RMDSZ-székházban
délelõtt a nagyváradi Lilliput
Társulat mûvészei a gyermek
közönség számára kínáltak
mûsort a Paprikajancsi ka-
landjai címû bábjátékkal, es-
te pedig a felnõttek szórakoz-
hattak a Szigligeti Színház
Köszönöm, hogy imádott cí-
mû zenés elõadásán. A nagy
sikerû produkció végén az
összegyûlt adományt Szõke
Kavinszki András, a Lilliput
Társulat mûvészeti igazgatója
adta át Reingruber Tündé-
nek, a napközis program ve-
zetõjének.

Balázs Anita

Csorbul az önkormányzatiság

Osztatlan sikert aratott a bábelõ-
adás

Régi magyar filmslágerekbõl állt
össze a váradi színészek mûsora
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Megszámolják az utasokat

Megközelíti a 300 ezer
eurót annak a projektnek az
értéke, amely a határon át-
ívelõ hatású közszállítás fej-
lesztési irányait segít kijelöl-
ni. A 95,5 százalékos vissza
nem térítendõ támogatást
európai uniós és állami for-
rásból kapja a Nagyváradi
Metropolis Övezet (több
mint 50 százalékos részese-
déssel) és Debrecen városa.
A projekt része 15 közmeg-
hallgatás, amelynek nagyvá-
radi állomásán Ciprian
Barna, az NMÖ ügyvezetõ
igazgatója és Csuzi István,
a váradi Helyi Közszállítási
Vállalat (HKV) vezérigazga-
tója ismertette a részleteket.

A rövid és középtávú fej-
lesztések kidolgozásához
nélkülözhetetlen a meglévõ
rendszer feltérképezése és
az igények dokumentálása.
Ennek érdekében forgalom-

számlálást végeznek majd a
megyeszékhely 28 pontján
és nyolc közeli községbe (Bi-
har, Biharszentandrás, Bors,
Fugyivásárhely, Hegyközpá-
lyi, Körösgyéres, Nagy-
ürögd, Váradszentmárton)
egy héten át hétköznapokon
7–20 óra között, két héten
át indítástól üzemzárásig szá-
molják a HKV járatait igény-
be vévõ utasokat, és részle-
tesen adatolják a metropolis
övezet 11 községét (a fentie-

ken kívül Hegyközcsatár,
Köröskisjenõ és Vizesgyán)
a megyeszékhellyel összekö-
tõ távolsági buszjáratokat
(útvonal, megállók, utas-
szám, ár, jármûtípus, költ-
ség-haszon arány). Az érin-
tett településeken közmeg-
hallgatások is voltak/lesz-
nek. A tanulmány kitér a
váradi közlekedési viszo-
nyokra is a közlekedésbiz-
tonság és a környezetszeny-
nyezés szempontjából is;
még légszennyezést is fog-
nak mérni a fõútvonalakon.
Az adatok alapján azonnali,
illetve rövid és középtávú (1-
5 évre szóló) közlekedésszer-
vezési terv is készül, továbbá
kidolgozzák az övezetbeli
közszállítás fejlesztésének
tervét. Utóbbi végrehajtásá-
hoz azonban – amint Csuzi

István megjegyezte – tör-
vénymódosítások kellenek,
amihez ellenben politikai
akarat szükséges.

A januárra elkészülõ ta-
nulmányoknak viszont már
hatásuk lesz a jövõ évi váradi
költségvetésre – közölte
Ovidiu Mureºan alpolgár-
mester. Kiderül, többet vagy
kevesebbet fordítson a város
a most 10 millió eurós éves
forgalmú, napi 155 ezer
utast szállító HKV-re. Az ön-
kormányzati tulajdonú válla-
lat vezetõje egyébként leszö-
gezte, hogy a nagyváradi
közszállítás bármelyik euró-
pai városéval összemérve ki-
állja a próbát. A színvonal
emelésére pedig a tömeg-
közlekedés itteni 106 éves
múltja is kötelez.

Máté Zsófia

Az utasok háromnegyedét szállítják
a váradi villamosok, amelyeknek
az õse 1906-ban indult elsõ útjára

Debrecen és Nagyvárad, illetve a Nagyváradi
Metropolis Övezet (NMÖ) tizenegy községe
tömegközlekedésérõl készül állapotfelmérõ
és stratégiai iránymutató tanulmány európai uniós
pénzbõl. A jövõ márciusban záruló projekt
részeként forgalom- és utasszámlálást is tartanak,
felmérik a meglévõ közszállítási lehetõségeket,
és a környezetvédelemre is tekintettel lévõ
alternatívákat keresnek.

Csuzi, Mureºan, Barna

Vezetõcserék megyei közintézményekben
Kormányváltáskor szoká-

sos – Romániában legalábbis
–, hogy az állami közintézmé-
nyek vezetõit is lecserélik az
új minisztériumi vezetõk. A
Szociál–Liberális Szövetség
sem kivétel ez alól, a közel-
múltban több Bihar megyei
hatóság élére került új ember.
A Közegészségügyi Igazgató-
ságot egyelõre Zoie Bitea

eddigi helyettes ügyvezetõ
igazgató irányítja, mert au-
gusztus közepén személyes
okokra hivatkozva lemondott
Marius Pîrcioagã, akit még az
elõzõ kormány nevezett ki
vezérigazgatónak.

Augusztus végén iktatták
be hivatalába a hatalmon lé-
võ pártok támogatását élve-
zõ Remus Moþocot a Bihar

Megyei Állat-egészségügyi
és Élelmiszer-biztonsági Ha-
tóság élére. A Szociálde-
mokrata Párt tisztségviselõje
a demokraták emberét, So-
rin Hodiºant váltotta fel, aki
szintén lemondott.

A Bihar Megyei Területi
Erdészeti és Vadászati Fel-
ügyelõséget szeptember 3-
ától irányítja új tisztségviselõ,

Daniel Ionuþ Coraº, aki
mindössze hat éve végzett a
Nagyváradi Egyetem kör-
nyezetvédelmi karán; erdész-
mérnöki alapképzés után eu-
rópai integrációs környezet-
védelembõl szerzett mesteri
fokozatot. Elõdje, Dacian
Iova alacsonyabb beosztásba
került a felügyelõségen.

(-fia)
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Krisztustól várja
a napiparancsot
Fonjuk a szót a csokalyi lelkészi
irodában Mátyás Árpád
tiszteletessel. Könnyen indul
és akként is folytatódik
a beszélgetés, nyoma sincs belsõ
lelki viharnak, érzelemkavalkád
sem remegteti a hangját. Tudatos
sorsvállalás, az Istenre figyelõ
ember higgadtsága, a pörgõ
idõvel való haladás elfogadása
azon az úton, amely hite szerint
számára kijelöltetett.

Mátyás Árpád hatvanöt esztendõsen
nyugdíjba vonul. Miközben kintrõl be-
szüremlenek a bim-bammok, amelyek
utolsó istentiszteleti szolgálatára hívják a
híveket, mi készítgetjük a „leltárt”, apró
emlékmozaikokból próbáljuk kirakni egy
életpálya fõbb stációit.

Szilágyballa, a szülõfalu engedte útjá-
ra, hogy 1969-ben, negyvenhárom év-
vel ezelõtt elkezdje papi szolgálatát. A
teológiai évekrõl magvas megfogalma-
zásként annyi hangzik el, hogy sokkal
nagyobb hittel kezdte el, mint amilyen-
nel távozott onnan. Értetlenségem lát-
tán rövid magyarázatot is kapok: „Be-

igazolódott, hogy gyakran egy dolog,
amit mondnak, és más, ahogyan cselek-
szenek”. Rövid temesvári segédlelkész-
kedés után a Szilágyságba vitte hivatása,
a Tövishátra. Mostoha körülmények vár-
ták, kietlen vidék, földúttal kapcsolódtak
a nagyvilághoz. A legközelebbi autó-
busz-megálló nyolc kilométerre volt a fa-
lutól. Majd Érábrány következett, míg az
utóbbi huszonhárom esztendõben
Csokaly lett otthonává. A példamutató
élet meghozta gyümölcsét, mindkét
gyermeke lelkipásztor lett.

A gyülekezet lelki építésében mindig
ragaszkodott a Szentíráshoz. „Inkább
akartam Istennek tetszeni, mintsem az
embereknek, ezért lehet, sokan nyakas-
nak tartottak. Ez nem így volt, csak a
szolgálatban nem lehet engedményeket
tenni senkinek a kedvéért sem” – ma-
gyarázza vendéglátóm. Évtizedek fölött
áttekintve a lelkipásztor úgy véli, hogy
bár a külsõ körülmények némileg befo-
lyásolják az Istenhez való közeledést, de
mégsem ezek a meghatározók. Sem az
anyagi helyzet, sem a mûveltségi fok
nem döntõ tényezõ a hivõvé válásban,
de még a politikai-gazdasági helyzet is

csak némi elmozdulást hozhat. A lénye-
gi dolgok mindig belül dõlnek el, a lelki
én az, ami akar kapcsolódni a Teremtõ-
höz, vagy elutasítja Õt.

Kíváncsi vagyok, hogyan látja egy
idõs lelkipásztor az örök vitatott témát,
az egyház és a politikum kapcsolatát.
Meglepõ választ kapok: „Úgy van ez,
kérlek, mint a hajó és a tenger viszonya.
Ahhoz, hogy a cél felé haladni tudjunk,
elengedhetetlenül szükséges a tenger. A
baj akkor van, ha víz kerül a hajóba,
mert akkor elkezdõdik a süllyedés”.

A lelkészlak és a templom egy telekre
épült. Gyönyörûen rendezett itt minden,
magas fák árnyéka kísér a délelõtti verõ-
fényben, rózsabokrok, odább szõlõlugas
csábít érett fürtjeivel. A paplak közvetle-
nül a háború után épült, a templom is
átélt Mátyás Árpád ideje alatt egy to-
ronydõlést. Elégedettséggel mehet
nyugdíjba a tiszteletes, hiszen egy eme-
letes, vendégszobákkal, elõadótermek-
kel ellátott, missziós központnak szánt
épületet is hagy maga után.

A hívek sokasága eljött a kiköszönõ is-
tentiszteletre. Elõször Rákosi Jenõ ér-
melléki esperes köszönti és köszöni meg
szolgatársa munkáját, aki tíz éven át lel-
készértekezleti elnök is volt. Az igehirde-
tés ezúttal sem hajlik érzelgõsségbe, a
lelkipásztor következetesen a feltáma-
dott Krisztust hirdeti, megtérésre, újjá-
születésre buzdít. Erdõdi Endre csokalyi
görög katolikus pap kihangsúlyozza,
hogy a nyugdíjazás nem leállást jelent,
hiszen egy lelkipásztor, ameddig egyet
tud lépni, addig szolgálni köteles. Nem
késik a válasz: „Jézustól várom a napi-
parancsot!” A gyülekezet tagjainak visz-
szaemlékezései, meleg szavai azért
„megpuhítják” a lelkipásztort, párás
szemmel, botladozó hangon énekli a Te
benned bíztunk eleitõl fogva bizony-
ságtételét.

D. Mészáros Elek

Kiköszönt a gyülekezetbõl Mátyás Árpád

Huszonhárom évet szolgált Csokalyon

Rákosi Jenõ esperes is megköszönte munkáját
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– Úgy tudom, Önt vá-
lasztották meg a margittai
esperesi kerület ifjúsági re-
ferensének. Hogyan tudják
erõsíteni a fiatalság hitét,
egyházhoz való kötõdését?

– Ma már nagyon nehéz
olyan programot találni, ami
leköti a fiatalság figyelmét. A
virtuális világ bizonyos szin-

ten „megfertõzte” õket, és
valós rendezvénynek nehéz
az internettel versenyeznie.
A mi idõnkben még lekötött
bennünket egy-egy dia- vagy
filmvetítés, ma ez már kevés.
A másik gond az, hogy a
gyerekek döntõ többsége
nem hozza magával hazulról
a vallásos alapokat, így a
nulláról kell indulnunk. Ha
nem nõ bele otthon a hit
gyakorlásába, a templomba
járásba, akkor egy darabig
megy, ha küldik, de aztán –
követve a szülõk példáját – õ
is elmarad a templomból.
Sok olyan hívünk van, aki
csak évente 3-4-szer, a na-
gyobb ünnepeken lépi át a
templom küszöbét.

– A kisebb, vagy a na-
gyobb gyerekek hallgatnak
inkább a hívó szóra?

– A gimnazistákkal már
nem igazán tudunk mit kez-
deni, hisz õk már szinte fel-
nõttek. Az õ visszanyerésük-

höz szinte isteni csoda kell.
A kisiskolásoknál viszont, ha
idõben lerakjuk az alapot,
akkor van remény arra,
hogy ha el is kallódnak vala-
milyen okból, van mihez
visszatérniük. Minden prog-
ramnak, amit szervezünk, si-
keresnek kell lennie, hogy a
fiatalok legközelebb is eljöjje-
nek. Ezért nagy kihívás a
megszervezésük. A kulturális
programok szervezése véle-
ményem szerint az iskola
dolga, de nem zárkózunk el
a közös rendezvényektõl.
Ahhoz, hogy a fiatalok ne-

velhetõk legyenek, sokszor a
szülõket kellene elõször val-
lási szempontból oktatni és
megnevelni. Ezt Dél-Ameri-
kában már belátták és alkal-
mazzák. A szentségek felvé-
tele elõtti idõszakban a szü-
lõket hívják vallásórákra. Ha
már a szülõkben meggyõzõ-
dés született, akkor közös
erõvel a gyereket könnyebb
lesz a helyes útra irányítani.
Lelkipásztorként arra kérek
minden szülõt, ha önmagá-
ért nem is akar vallásos mó-
don élni, akkor legalább a
gyerekeiért tegye meg. Ami-
kor gyermekáldást vállaltak,
akkor a lelki nevelés felelõs-
ségét is vállalták, ami sokkal
fontosabb, mint a gyerek fi-
zikai felnevelése. Ezt soha
nem szabad elfelejteni. A hi-
vatásomat én is annak kö-
szönhetem, hogy a szüleim
vallásosan példamutató éle-
tet éltek. Ezen felül megtet-
szett, hogy a szépet és jót
adhatjuk tovább, Istenhez, az
örök boldogságba vezethet-
jük egymást.

Szõke Ferenc

Margittán a Nagyboldogasszony-búcsú körmenetén

Marosvásárhelyen született 1970-ben, tanulmányait
a Bolyai Gimnáziumban, majd az Electromureº
szakközépiskolában végezte. Bár gyerekkorától
vonzódott a papi hivatás felé, mégis olyan iskolát
választott, ahol mesterséget is tanulhat. Érettségikor
villanyszerelõi és számítógép-technikusi oklevelet
kapott. Nem tett le gyerekkori álmáról, ezért
1989-ben felvételizett és bejutott a gyulafehérvári
Hittudományi Fõiskolára. Négy év után egy évig
kántor és hitoktató volt a szülõvárosa melletti
Nyárádtõn és Maroskeresztúron. Idõközben
átkérette magát a Nagyváradi Egyházmegyébe,
ahonnan Tempfli József megyés püspök Veszprémbe
(Magyarország) küldte, ahol egy év alatt befejezte
hátralévõ tanulmányait. 1996 nyarán szentelték
diakónussá, majd ugyanazon év szeptemberében
pappá. Hivatása gyakorlását a nagyváradi
székesegyházban kezdte el Matos Ferenc plébános
káplánjaként, majd 12 év tenkei szolgálat után egy
évig a Mária Rádió Erdély mûsorigazgatója volt.
Ezt követõen Böcskei László megyés püspök
Micskére helyezte, ahol a mai napig szolgál.

A micskei római katolikus templom

A szülõket kellene megnevelni
Beszélgetés ft. Giosanu Leonárd micskei plébánossal
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Országos kampányt folytat a Környe-
zetvédelmi és Erdõgazdálkodási Miniszté-
rium a vízkészlet nitrátszennyezésével
kapcsolatos tudnivalók széles körû ter-
jesztése érdekében. Tizedik állomásként
Nagyváradon tartottak szakmai megbe-
szélést a múlt héten a Körösök vízgyûjtõ
területérõl érkezett szakemberek és ön-
kormányzati megbízottak. Bihar megyén
kívül Arad, Kolozs, Hunyad, Szilágy és
Szatmár megyébõl érkeztek a Környe-
zetvédelmi Ügynökség, a Környezetõr-
ség, a Közegészségügyi Igazgatóság, az
Állat-egészségügyi és Élelmiszer-bizton-
sági Hatóság, a Mezõgazdasági Igazgató-
ság és a Mezõgazdasági Kifizetési és In-
tervenciós Ügynökség reprezentánsai. A
nitrátszennyezés fõ forrása ugyanis a
mezõgazdaság: az istállótrágya szaksze-
rûtlen tárolása, felhasználása.

Romániában 1900, Biharban 93 tele-
pülést tartanak nyilván veszélyeztetettként

a környezeti ártalmaknak ebben a kategó-
riájában. A kampány célja tudatosítani el-
sõsorban a falusi gazdákban, hogy a trá-
gyalé a talajba, a kutak vizébe, az ivóvízbe
jutva méreg: fogyasztása akadályozza a
vér oxigénellátását, ami csecsemõknél ha-
lálos lehet, de a felnõttek immunrendsze-
rét is legyöngíti, vetéléshez, a nemzõké-
pesség elvesztéséhez vezethet.

A nitráttartalom megengedett határér-
téke literenként 50 milligramm, ám az
említett térségekben ennél veszélyesen
magasabb a koncentráció. Az EU tagál-
lamai közül Romániában a legégetõbb ez
a probléma. A tájékoztatás és ellenõrzés
mellett a program része a szennyezés
csökkentése korszerû, környezetbarát
trágyatárolók építésének anyagi támoga-
tása által. Hatvankilenc helyen kezdtek
ilyen beruházásba, a szalacsiról lapunk is
beszámolt.

(-fia)

Környezetvédõk lármázták fel a saj-
tót hónapokkal ezelõtt amiatt, hogy vé-
szesen süllyedt a püspökfürdõi termál-
vizû tavacska szintje, veszélybe került a
hévízi tündérrózsa Európában egyedül-
álló természetes élõhelye. A hírverés
nyomán a kormánybiztos vegyes bi-
zottságot alakított, amelyben minden
érintett hatóság képviseltette magát, és
augusztus közepétõl 161 portán ellen-
õriztek. További 40 helyen hiába ko-
pogtattak. Az eredményrõl Claudiu
Pop prefektus a bizottsági tagok jelen-

létében a múlt héten tájékoztatta a saj-
tót.

A Környezetvédelmi Ügynökség, az
Altalajkincsek Országos Hatósága, a
Környezetõrség, a Körösvidéki Múze-
um, a váradszentmártoni és a nagyvá-
radi polgármesteri hivatal, a rendõrség
és a prefektúra emberei elsõsorban a
vendéglátó egységeket és az úszóme-
dencés magánházakat keresték fel,
hogy kiderítsék, termálvizet használ-
nak-e, s ha igen, van-e rá engedélyük.
A termálvíz ugyanis altalajkincs, így az
állam tulajdona, felhasználása megsza-
bott paramétereken belül, szigorú en-
gedélyhez kötött. A rendszerváltás után
gombamód szaporodó félixfürdõi hote-
lek, panziók és villák tulajdonosai ezt
némelykor „elfelejtették”. A mostani
vizsgálat azonban mindössze hat olyan
fúrást talált, amelyre nem volt jóváha-
gyás. Egyet már be is tömtek, a többi-
nek szeptember 20-áig adtak haladé-
kot. Pop hozzátette, pereskedésre is
számítani lehet, ha a tulaj olyan szakvé-

leményt mutat be, ami szerint a me-
dencéjében nem a hõforrás vize ringa-
tózik.

A tündérrózsás tavacskánál is talál-
tak szivárgást, ezt a Körösök Vízügyi
Igazgatósága megfékezte. Egyes víz-
ügyi szakemberek szerint a hosszan tar-
tó aszály miatt is csökkent a vízszint. A
környezetvédõk kilátásba helyezték a
termálvízfogyasztás korlátozását is, ha
nem jön helyre a tavacska.

M. Zs.

Átfogó program a nitrátos vizek ellen

Keresték a hõforrás vizét

Túrák,
kirándulások

Az EKE ’91 Nagyvárad – Bi-
har szeptember 22-én, szom-
baton gyalogtúrát szervez a
Bohógyõ-vízeséshez. A túra az
átlagosnál nehezebb, csak gya-
korlott természetjáróknak ajánl-
ják. Utazás kisbusszal. Túraveze-
tõ Ozsvárth Erika (0751/099-
887). Szeptember 29-én,
szombaton Koszta Szabolcs
(0726/588-886, 0745/ 422-
288) vezeti a gyalogtúrát és ki-
rándulást a Királyerdõ-hegység-
be a Strâmtura- és a Cutii-szoros-
ba. Utazás autóbusszal. Érdek-
lõdni és feliratkozni a szervezõ-
nél, illetve kedd délutánonként
18–19 óra között a Sas-passzázs
alatt (Szent László tér 2–4. szám)
az elsõ emeleti székhelyen.
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A szilágysomlyói Báthory
Napok egyik rendezvényét
„fogadja be” a jövõ hét végén
a bihari megyeszékhely: Mes-
terséges élet – A megtermé-
kenyítés dilemmái címmel
nemzetközi magyar orvos-
konferencia színhelye lesz a
római katolikus püspöki palo-
ta díszterme, illetve az Ady
középiskola. Nemzetközi, mi-
vel a Kárpát-medencébõl,
szerte Európából és a tenge-
rentúlról érkeznek a magyar
elõadók és a résztvevõk, a
Magyar Egészségügyi Társa-
ság (MET) meghívottai. A fõ-
szervezõk, a MET régiófelelõ-
se, Széman Péter somlyói tü-
dõgyógyász fõorvos, egyben
a Báthory István Alapítvány
elnöke és dr. Földes Béla fõ-
orvos, az Erdélyi Múzeum
Egyesület Orvos- és Gyógy-
szerésztudományi Szakosztá-
lyának választmányi tagja is-
mertették a részleteket.

A tanácskozás témájának
aktualitását az adja, hogy az
idéntõl Romániában az Or-
szágos Egészségbiztosítási
Pénztár finanszírozza a mes-

terséges megtermékenyítést,
közismert nevén a lombikbé-
bi-programot. A felkért elõ-
adók a kérdéskör jogi, etikai,
világnézeti, hitbéli nézõpont-
jait is megvilágítják – hangsú-
lyozta Földes doktor. Szep-
tember 21-én, pénteken 15
órától a váradi barokk palo-
tában a négy történelmi ma-
gyar egyház rangos repre-
zentánsai mondanak véle-

ményt a mesterséges meg-
termékenyítésrõl. Szomba-
ton reggel 9-tõl az Ady End-
re Középiskola dísztermében
a szakmai értekezések kerül-
nek elõtérbe.

A konferenciára hivatalo-
san regisztráltak a szakkollégi-
umoktól kreditpontokat kap-
nak a részvételért, ám bárki
érdeklõdõ ingyenesen meg-
hallgathatja az összes érteke-

zést – pontosított Széman.
Azt is elmondta, hogy a ren-
dezvény a XX. Báthory Na-
poknak immár a 19. orvos-
továbbképzõje. Új ismeretek
elsajátításán, a látókör szélesí-
tésén túl kitûnõ alkalmat te-
remt a világ különbözõ része-
in élõ és dolgozó magyar or-
vosok ismerkedésére, szak-
mai és emberi kapcsolatok
szövésére, erõsítésére. Ezt a
célt szolgálja a MET is, amely
a Magyarok Világszövetsé-
gének egyetlen mûködõ szak-
mai szervezete. A váradi kon-
ferenciával egyúttal a társaság
egyik alapító tagja, Kopp Má-
ria emléke elõtt is tiszteleg-
nek.

A program részeként a
résztvevõk péntek délután
meglátogathatják a váradi
római katolikus püspökség
kincstárát, szombat délután
pedig a várat. Fel lehet még
iratkozni (részvételi díj fejé-
ben) az EME szakosztályá-
nak honlapján, illetve a hely-
színen is, érdeklõdni lehet a
szervezõknél.

Máté Zsófia

Magyar orvoskonferencia
Nagyváradon
A mesterséges megtermékenyítés szakmai és erkölcsi kérdései

Méhnyakrák-szûrésre várják a hölgyeket
Megyénkben a Bihar Megyei Sür-

gõsségi Klinika és a Pelican Kórház
vesz részt az abban az országos prog-
ramban, melynek keretében a 25 és
64 év közötti nõknek ingyenesen vég-
zik el a méhnyakrák-szûrést. Fontos,
hogy a hölgyek elõször a háziorvosukat
keressék fel, tõle kapják meg a szûrés-
hez szükséges formanyomtatványt,

amellyel megjelennek valamelyik, a
programban részt vevõ nõgyógyászati
rendelõben mintavételre, és az ered-
ményt is a már említett nyomtatványon
tüntetik fel. Nagyvárad mellett Élesden,
Belényesben és Nagyszalontán is leve-
szik a mintát, amely a betegséget kimu-
tató Babeº–Papanikolau-teszt elvégzé-
séhez szükséges.

Az ingyenes programban mindazok
részt vehetnek, akiknek veleszületett
rendellenességként nem hiányzik a méh-
nyakuk, nem estek át méheltávolításon,
illetve nem diagnosztizáltak még náluk
rosszindulatú méh- vagy nemiszerv-daga-
natot. Ajánlatos elvégezni a szûrõvizsgá-
latot, mivel a méhnyakrák, ha korai stá-
diumban felfedezik, gyógyítható.

Földes Béla és Széman Péter
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Ovidiu Pop, a Gavril
Curteanu Városi Kórház
menedzsere mutatta
meg a sajtó
képviselõinek az épülõ
onkológiai központot
az elmúlt héten.
A menedzser elmondta:
november 30-áig
elkészül a földszint
és az elsõ két emelet,
a harmadikat
és a negyediket pedig
kívülrõl fejezik be,
a belsõ munkálatokat
jövõre végzik majd el.

A városi kórház mellett
felhúzott épület földszintjén a
járóbetegeket kezelik majd,
mind a kemoterápiás, mind a
sugárkezelést itt fogják vé-
gezni. Kemoterápiás kezelést
egyszerre húsz páciens kap-
hat majd, a lineáris részecs-
kegyorsítóval pedig akár het-
ven pácienst is kezelhetnek
majd egyetlen nap alatt.

Kellene még egy
részecskegyorsító

A csúcstechnológiás készü-
lék már a helyén van, átlag-
ban két és fél méteres, ólom-
mal bélelt falak között. A gé-
pet már tesztelik, magyarázta

Ovidiu Pop, és amint meg-
kapják az Országos Atom-
energia-ügyi Hivatal jóváha-
gyását – akár már november
végén –, elkezdik a kezelése-
ket. A berendezés nagy elõ-
nye, hogy a kezelés alatt sok-
kal pontosabban be tudják
határolni a beteg területet,
így jóval kisebb az esélye az
egészséges szövetek károso-
dásának. A menedzser azt is
elárulta, hogy akár támogatá-
sokból, adományokból, de
szeretnének még egy ilyen
készüléket vásárolni.

A központ elsõ és máso-
dik emeletén a felnõtt fekvõ-
betegek kapnak majd helyet,

hetven kórházi ágy áll a pá-
ciensek rendelkezésére. Az

épület harmadik emeletén
hematológiai központot ala-
kítanak ki, a negyedik eme-
let a gyermekonkológiának
és az õssejtbeültetési-köz-
pontnak ad majd helyet.

Sokadik határidõ

Az onkológiai központnak
ez már nem az elsõ átadási
határideje, és a körülállvá-
nyozott épület láttán némi-
leg kételkedünk abban is,
hogy november 30-án való-
ban átköltöztetik ide a páci-
enseket. Az onkológiai köz-
pont felépítésére és beren-
dezésére az állami támoga-
tást Cseke Attila egészség-
ügyi minisztersége idején tel-
jes egészében megkapta a
váradi önkormányzat. Az
eredeti tervek szerint már az
idén június 6-án használatba
kellett volna adni a létesít-
ményt, ám elõször a hosszú-
ra nyúlt tél miatt az építtetõ
egy hónap haladékot kért,
idõközben pedig a helyi ta-
nács jóváhagyta az épület
bõvítését, ami még késõbbre
tolta ki az átadást.

A helyhatósági választá-
sok közeledtével az is felme-
rült, hogy politikai okai van-
nak a halogatásnak. Az vi-
szont tény, hogy a jelenlegi
onkológia kritikán aluli álla-
potban van, a nehéz kórral
küzdõ és egyre több páciens
pedig megérdemelné az em-
berhez méltó körülménye-
ket. Megyénkben ugyanis
évente 2000–2500 új daga-
natos beteget vesznek nyil-
vántartásba, tudtuk meg a
menedzsertõl.

Balogh Aletta

Két emelettel több, majd fél évvel kitolt átadás

November végén átköltözhet
az új központba az onkológia

Ovidiu Pop bízik a novemberi nyitásban

A minisztériumi finanszírozás a
kezelõ felszerelésekre is kiterjedt

A belsõ munkákat a legfelsõ szinteken télen is
folytatják majd
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A Német Demokrata Fórum (NDF)
monospetri szervezete hagyományt te-
remtett annak, hogy szeptemberben
megrendezi a szüreti mulatságot (Trau-
benfest). Az egész napos ünnepség
nemcsak az NDF tagjainak, hanem a
település minden lakosának tartalmas
szórakozást kínál. Vasárnap reggel a
fórum székházában van a gyülekezõ,
onnan népviseletben, fúvós zenekar
vezetésével haladnak végig a falu fõut-
cáján, a templomba vonulnak az ünne-
pi szentmisére. Az idén a két nyelven
megtartott egyházi szertartás magyar
részét a falu új plébánosa, Petriºor
Constantin, a németet pedig Szûcs At-
tila celebrálta. A kórus a megszokott
magas színvonalon adta elõ énekeit.

Szentmise után a templomtéren a
meghívott néptáncosok szabadtéri
táncbemutatót tartottak, majd rende-
zett sorokban vonultak a fórum székhá-
záig, ahol a házigazdák ebéddel várták
a vendégeket. Ezt követõen újra a szín-
padon folytatódtak a programok. Elsõ-
ként Végsõ András helyi NDF-elnök,
majd Helena Voda, a szervezet megyei
elnöke és Barcui Barna polgármester
köszöntötte a résztvevõket. Utánuk a
35 tagú krasznabélteki fúvószenekar
következett, amely Pech Ferenc bélteki
NDF-elnökét, a fórum regionális veze-
tõségének tagját kísérték el az ünnep-
ségre, majd sorra bemutatkoztak a he-
lyi – kicsik és ifjak –, valamint a vendég
– Béltek, Margitta, Nagyvárad, Újpalo-
ta, Szatmárnémeti, Tasnád – tánccso-
portok.

A rendezvényt megtisztelte jelenlété-
vel Hölzli József, az NDF Regionális
Vezetõtanácsának tagja, aki elismerés-
sel illette a szervezõket. A szatmári
székhelyû régióhoz tartozik Bihar, Má-
ramaros, Szatmár és Szilágy megye.
Hölzli a vezetõje a Szatmári Alapít-
ványnak, melynek feladata a mezõgaz-
daság, a kisipar és a mesterségek tá-
mogatása. Ehhez, mint elmondta, a
német állam által biztosított alaptõké-
bõl kamatmentes kölcsönöket folyósí-
tanak kisvállalkozóknak gépek és fel-
szerelések beszerzésére 3000–20 000
euró közötti összegben. A pályázónak
nem kell német gyökerekkel rendelkez-
nie, egyedüli kitétel, hogy a befektetés
helyszínén legyen német közösség. A

2–5 év futamidejû kölcsönt részletek-
ben kell visszafizetni. Eddig a segítsé-
gükkel kb. 6000 munkahely teremtõ-
dött. Sok bihari kisvállalkozó élt már a
lehetõséggel, közöttük monospetriek
is. Az idéntõl szakképesítõ tanfolyamo-
kat indítanak hiányzó szakmákban. A
végzett hallgatók egész Európában ér-
vényes oklevelet kapnak. Ezenkívül
megalapították a kisiparosok szövetsé-
gét, amely tagjait információkkal és pá-
lyázati tanácsokkal segíti. Bõvebb tájé-
koztatás a www.stiftungsathmar.ro
vagy a www.cameramestesugarilor.ro
honlapokon, illetve a 0261/710-316
telefonszámon.

Helena Voda, az NDF Bihar megyei
elnöke büszkén vallotta, hogy a tag-
szervezetüknek 652 tagja van, melybõl
450 a nagyváradit erõsíti, de vala-
mennyi vidéki szervezet közül a
monospetri a legaktívabb minden
szempontból. Náluk látszik az összetar-
tás és az igényességre való törekvés.
Rendezvényeiket minimális költségve-
tésbõl fõként a tagok hozzáadott mun-
kájával szervezik meg. A vasárnapi ren-
dezvény alatt például végig lehetett
tombolát vásárolni, melynek bevételét
a késõbbi programok szervezésére for-
dítják.

Szõke Ferenc

Traubenfest Monospetriben

Monospetri fiatalok a színpadon 

Szentmisén, elõtérben a helyi és meghívott
elöljárók Szilágysági fúvószenekar vezette a felvonulást
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A címbe foglalt minõsítés Gárdonyi
Géza tollából származik, és így folyta-
tódik: „Olyan szónok, mint John
Bright (1811–1889, az angol radiká-
lis párt vezére – szerk. megj.). Ta-
nult. Tud. Van benne akarat és ki-
tartás. Az alkotásai praktikusak. Ha
kell, jó modorú; ha kell, goromba,
mint a bérkocsis. Az Isten is minisz-
ternek teremtette.”

Szilágyi Dezsõ 1840. április else-
jén született Nagyváradon, tekinté-
lyes ügyvéddinasztia leszármazottja-
ként. Középfokú tanulmányait szülõvá-
rosában végezte, majd a családi hagyo-
mányt követve Bécsben és Pesten ta-
nult jogot. Már egyetemi hallgatóként
mint kitûnõ szónok és erõs vitázó vált
népszerûvé. Tekintélye olyan nagy volt
az ifjúság között, hogy az akkor alakult
jogászsegélyzõ egylet egyhangúlag õt
választotta legelsõ elnökévé. Egykori
diáktársa, késõbbi politikai szövetsége-
se, Halász Imre így emlékezett ezekre
az évekre: „Szilágyi Dezsõvel való elsõ
találkozásaim 1862-ben voltak, mikor
az egyetemen a joghallgatók segítõ
egyletét alapítottuk. Ez ifjúsági mozgal-
makban az akkor harmadéves joghall-
gató Szilágyi Dezsõ volt a vezér. Kész
szónok volt már akkor is. (…) A vitat-
kozás volt az õ eleme. Ugyanaz volt az
az õ szellemének, ami a naponkénti ví-
vógyakorlat testi szervezetének.”

Sokat ígérõ pályakezdés

Joghallgatóként hírlapírással is fog-
lalkozott, a Kemény Zsigmond szer-
kesztésében megjelenõ Pesti Naplónál
és a Pompéry János szerkesztette Ma-
gyarország címû napilapnál dolgozott

a kiegyezés elõtti évek forrongó idõsza-
kában. Publicisztikai tevékenységét
gyakorló ügyvédként is folytatta, s im-
már jogi szaktekintélyként hamarosan
országos megbízatást kapott.

A kiegyezés megtörténtekor, 1867
februárjában Deák Ferenc javaslatára
Ferenc József id. Andrássy Gyulát kér-
te fel kormányalakításra. Az Andrássy-
kormány igazságügy-minisztere –
ugyancsak Deák ajánlatára – Horvát
Boldizsár lett. Lelkesedéssel fogott
nagy munkáihoz, amelyek az igazság-
ügyi tárca elvállalása után rá vártak, je-
lentõs liberális reformokat kezdemé-
nyezett a közigazgatás és az igazság-
szolgáltatás területén. Jól képzett fiatal
munkatársakat toborzott maga mellé, a
mindössze 27 esztendõs Szilágyi De-
zsõt kérte fel, hogy vállalja el a titkári
tisztséget az általa vezetett minisztéri-
umban. Fõnöke 1870–71 folyamán
Nagy-Britanniába küldte a parlamenti
és jogi intézmények tanulmányozása

céljából. Ott szerzett tapasztalatait a
következõ évtizedekben az ország javá-
ra hasznosította. 1872-ben miniszteri
osztálytanácsossá léptették elõ, ebben
a minõségében 1874-ig tagja volt a
törvény-elõkészítõ bizottságnak. 1874
és 1889 között a büntetõjog és a poli-
tika rendes tanáraként tevékenykedett
a pesti egyetemen.

Itthon nem lehetett 
„próféta”

Politikai pályafutása 1871-ben
vette kezdetét, amikor egy idõközi
választáson Gyulafehérvárott képvi-
selõi mandátumot szerzett. Elsõ,
nagy visszhangot kiváltó beszédét

1872-ben mondta a választási tör-
vény tárgyalásakor. A parlamentben a

Deák-párthoz tartozott. Amikor 1875.
március 1-jén megalakult a Szabadelvû
Párt a Deák Ferenc vezette Felirati Párt
és a Tisza Kálmán vezette Balközép fú-
ziójából, õ is csatlakozott a választáso-
kon 80 százalékos gyõzelmet elérõ új
formációhoz. A párt elsõ elnöke földi-
je, Tisza Kálmán lett.

Alig két esztendõ elteltével, 1877
végén viszont Szilágyi Dezsõ a vámkér-
dés okozta belpolitikai válság miatt ki-
vált a pártból, és az egyesült ellenzék
tagja lett. 1878 áprilisa és 1886 már-
ciusa között a Mérsékelt Ellenzék veze-
tõ politikusa, Józsefváros képviselõje
volt, ahol három egymást követõ vá-
lasztáson szerzett mandátumot.

Õ sem lehetett próféta a saját váro-
sában. Az 1878-as választásokon há-
rom választókerületben is indult jelölt-
ként. Megválasztották a Józsefváros-
ban – a szabadelvû párti Jókai Mórral
szemben – és Jákóhalmán, viszont
Nagyváradon alulmaradt Teleszky Ist-
ván ellenében. A szavazatok száma az
elsõ fordulóban egyformán alakult, de
az újabb választás Teleszky javára dön-
tött.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

Egy óriás a törpék között (1.)
Szilágyi Dezsõ jogász, publicista, politikus

Az Andrássy-kormány. Szilágyi Dezsõ ellenezte
a miniszterelnök vámpolitikáját

Ahhoz a XIX. század második felében kialakult, a századforduló
táján gyarapodó, Nagyváradról indult, kétnemzedéknyi
konstellációhoz tartozott, melynek tagjai – Csengery Antal,
Tisza Kálmán, idõsebb és ifjabb Lukács György, a Teleszkyek,
István és János, a lajstrom koránt sem teljes – a kiegyezés utáni
Magyarország politikai életében igen jelentõs szerepet vállaltak
képviselõként és/vagy különbözõ kormányok tisztségviselõiként.
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A nagyváradi székhelyû
Partiumi és Bánsági Mûem-
lékvédõ és Emlékhely Társa-
ság (PBMET) a múlt hét vé-
gén a hajdúvárosi Magyar
Házban tartotta a XVIII. Par-
tiumi Honismereti Konferen-
ciát. A meghívott hazai és ha-
táron túli elõadók itt tartották
meg két napon át a központi
témához (a Partium és a Bán-
ság egyházi mûemlékei, nagy
személyiségeink emlékezete)
kapcsolódó értekezéseiket. A
harmadik napon az aktív ki-
kapcsolódás jegyében Sar-
kad, Gyula, Békéscsaba,
Geszt és Berettyóújfalu látni-
valóit fedezték fel.

Péntek délelõtt a megnyi-
tón ökumenikus áhítatot tar-
tott Csûry István református
püspök és Lõrincz Ottó ka-
nonok. A résztvevõket elsõ-
ként Dukrét Géza, a PBMET
elnöke köszöntötte, majd Tö-
rök László, Nagyszalonta pol-
gármestere, Debreczeni-
Droppán Béla, a Honismere-
ti Szövetség elnöke, Dobos

Albert, az ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottság képviselõ-
je, Fehér József, a Kazinczy
Ferenc Társaság elnöke, Ré-
vész Gizella, a Határon Túli
Magyar Emlékhelyekért Ala-
pítvány elnöke és Gaál
György, a Kelemen Lajos
Mûemlékvédõ Társaság elnö-
ke mondták el ünnepi gondo-
lataikat.

Az üdvözlõ szavak után át-
adták a Fényes Elek-díjakat,
majd Dánielisz Endre nagy-
szalontai helytörténész és
Patócs Júlia, az Arany János
Mûvelõdési Egyesület elnöke
idézte fel a hajdúváros törté-
nelmét, illetve Arany János
emlékezetét. Ezután Filep An-

tal nyitotta meg dr. Györffy
István néprajztudós fotókiállí-
tását, amely a fekete-Körös-
völgyi településeket, az ott
élõk viseletét, mindennapjait
mutatja be. Dánielisz Endre
vezetésével városnézéssel
folytatódott, majd este a hely-

beli Toldi Néptánccsoport ha-
gyományõrzõ mûsorával zá-
rult a program.

Szombaton kolozsvári, bu-
dapesti, felsõbányai, nagyvá-
radi, sárospataki, szatmárné-
meti, aradi, gyimesközéploki,
borosjenõi, szilágysomlyói,
érmihályfalvi, borossebesi és
isaszegi elõadók értekezéseit
hallgathatták meg az érdeklõ-
dõk.A PBMET közgyûlést is
tartott, majd Gali Teréz
szalontai énekesnõ és Gali
Boglárka verses-zenés mûso-
rát tekinthették meg a részt-
vevõk.

Balázs Anita

Köröstárkány mellett a kö-
zelmúltban tartotta meg a Bi-
har Megyei Cserkész Ifjúsági
Szövetség (BICSISZ) hagyo-

mányos sátortáborát. A négy-
napos együttlétre több mint
kétszáz cserkész érkezett a
megye különbözõ települései-
rõl. Borsi Lóránt, a szövetség
megyei elnöke ismertette a
programot, a tábori szabályo-
kat. Helyettese, Horváth Bé-
la, a szalacsi polgármester a
cserkészetikett maradéktalan
betartására figyelmeztetett.

A nyitónap délutánja is-
merkedéssel, közös ügyességi
játékokkal telt el, este a tábor-
tûz mellett nótáztak az ifjak.
Ottlétük során õrsbe szerve-
zõdve begyalogoltak Körös-

tárkányba, részt vettek az
1919 nagyszombatján legyil-
kolt magyarokra emlékezõ
ünnepségen. Itt a helyi cser-
készvezetõ, Egyed Csaba mel-
lett Szakács Zoltán helyi lelki-
pásztor is fogadta õket. A tá-
bort felkeresték a Pusztai Far-
kasok Hagyományõrzõ Íjász-
egyesület tagjai is, akik nem-
csak bemutatták õseink ruhá-
zatát, fegyverzetét, hanem a
cserkészek is magukra ölthet-
ték a honfoglalók viseletét,
szemrevételezték a harci esz-
közöket. A változatos prog-
ramba sportvetélkedõk is be-

lefértek. A focibajnokságot az
Érsemjén-Margitta összevont
csapat nyerte meg. 

A táborzáróra több cserész
szülei is megérkeztek; Molnár
József szentjobbi polgármes-
ter ajándékokat is hozott. A
zárónapon Borsi Lóránt tar-
tott kiértékelõt.

Érmelléki Elek

A múltunk értékeit védõ társaság a közgyûlését is Nagyszalontán tartotta

Magyarországról és a Partiumból érkeztek a résztvevõk

Honismereti konferencia

Tárkány mellett táboroztak a cserkészek
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Számos színes program közül válogathat-
nak majd a szórakozni vágyók Nagyszalontán
szeptember utolsó hetében. Szombaton, 22-
én kezdõdik immár a tizedik Hajdúhét, amely-
ben lesz többek között gyermekprogram, ko-
molyzene, egészség- és sportnap, színházi
elõadás, koncertek, és természetesen az évrõl
évre egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ
kolbászfesztivál sem marad el.

Egy kis ízelítõ a programból:

Komolyzenei elõadás

Folytatódik a barangolás a zene rejtelmes
világában A zenén túl… címmel Thurzó Zol-
tán zongoramûvész szervezésében, moderálá-
sával és közremûködésével. A Bihar megyei
turné keretében Nagyszalontán a Hajdúhét
negyedik napján, szeptember 25-én, ked-
den 18 órára a Magyar Házban várják
mindazokat, akik szeretnének részesei lenni
egy színvonalas hangversenynek. Fellép még
Bozsódi Beáta (cselló), Oláh Boglárka (hege-
dû), Székely István (klarinét) és Thurzó Sán-
dor József (mélyhegedû). A belépés ingyenes.

Ki mit tud?!

Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének te-
hetségkutató versenye az idén sem marad el. A
megmérettetés nagyszalontai elõdöntõjére a
szervezõk szeretettel várják a helybeli és a kör-
nyezõ településekrõl érkezõ tehetségeket, akik
szeretnék megmutatni magukat a nagyközön-

ségnek. Jelentkezési határidõ: szeptem-
ber 26., szerda. A Magyar Ház irodájában
várják a jelentkezõket, itt bõvebb felvilágosítás-
sal is szolgálnak, személyesen vagy a 0259/
373-220-as telefonszámon. Az elõdöntõt
szeptember 29-én, szombaton rendezik meg.

Bulvárszínházi komédia

A budapesti Bulvárszínház kiváló mûvészei
áprilisban már nagy sikerrel mutatkoztak be
Nagyszalontán a Szerelmes nagykövet címû
darabbal. A Hajdúhétre a Ki a hunyó? –
avagy Bubus címû kétfelvonásos vígjátékkal
érkeznek. A feleség által a férjuránál megtalált
szerelmeslevél okozta bonyodalmakon derül-
het a közönség, a szereposztás pazar: szín-
padra lép többek között Harsányi Gábor,
Straub Dezsõ, Csala Zsuzsa, Beleznay Endre,
Sáfár Anikó. A szeptember 28-án, pénte-
ken 19 órakor a Zilahy Lajos Mûvelõdési
Házban kezdõdõ elõadásra a jegyek 20 lejes
áron elõvételben megvásárolhatók a kultúr-
ház irodájában és a Magyar Házban.

Elõzetes a Hajdúhétbõl

Megkezdte a 2012/2013-as évadra
szóló bérletek árusítását a Nagyváradi Ál-
lami Filharmónia. Az évad mind a 38
hangversenyére szóló belépõ a helyek
kategóriája szerint 200, 250, 340 vagy
380 lejbe kerül, a 10 tetszés szerint vá-
lasztható koncertre érvényes bérlet 140,
illetve kedvezményesen 70 lej. A lecke-
hangverseny-bérlet a 4 tematikus kon-
certre 24 lejbe kerül. A jegyek ára szin-
tén helykategória szerint változik: 10,

15, 19, 21, illetve 25 lej. A jegypénztár
(Szilágyi Dezsõ, ma Moscovei utca 5.
szám) hétköznapokon 11–15 óra között
tart nyitva. További információk a
0259/430-853, 0770/111-309,
0728/078-721 telefonszámon és a
www.oradeaphilharmony.com honlapon.
Az évadnyitó hangverseny szeptember
20-án, csütörtökön 19 órakor kezdõdik
az Enescu–Bartók Teremben, mûsoron
Carl Orff: Carmina Burana.

Intenzív
fotó-
tanfolyam

Négyhetes tanfolya-
mot indít október 10-
én a nagyváradi Taviró-
zsa Fotóklub az Euro Fo-
to Art Egyesülettel közö-
sen mindazoknak, akik el
akarják sajátítani a fény-
képezés tudományát.
Tóth István klubelnök, a
Romániai Fotómûvészek
Egyesületének elnöke
tartja a gyakorlati foglal-
kozásokkal egybekötött
elõadásokat mind a digi-
tális, mind a klasszikus fo-
tózásról, a filmkidolgozás-
ról, a fekete-fehér, a szí-
nes és a dia technikáról.
A kurzusnak a fotóklub
Sas-palotabeli székhelye
ad otthont minden ked-
den, szerdán és csütörtö-
kön 16–17.45 óra kö-
zött. Érdeklõdni és felirat-
kozni is ott lehet szemé-
lyesen, illetve telefonon a
következõ számokon:
0726/292-111, 0741/
212-111, 0765/249-
881, továbbá az office@
fotocluboradea.ro e-mail
címen.

Bérletkötések a filharmóniánál
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A torna házigazdája, a
Nagyváradi Városi Sportklub
(VSK) mindhárom mérkõzé-
sét megnyerte, így veretlenül
zárt az elsõ helyen. Az ellenfe-
lek között volt a Kolozsvári
Mobitelco, valamint a magyar
élvonal két meghatározó gár-
dája, a Paksi Atomerõmû és a
Székesfehérvári Albacomp. A
résztvevõk egyike sem tudott
a legjobb összeállításban pá-
lyára lépni, mivel több játékos
is a válogatottban szerepelt az
Európa-bajnokság selejtezõjé-
ben. A VSK-ból a kétméteres
óriás, Lázár László hiányzott
emiatt. Így sem lehetett azon-
ban panaszuk a nézõknek a
látványra.

Háromból három
gyõzelem

A váradiak a vártnál nehe-
zebben lendültek bele, az elsõ
meccsen igencsak meggyûlt a

bajuk a több alapemberét is
nélkülözõ kolozsvári csapat-
tal. A végeredmény azonban
nyolcpontos (80–72) gyõze-
lem lett. A második találko-
zón a paksiakat verte meg a
VSK öt ponttal (73–68), a
torna zárómeccsén pedig a
fehérváriak fölött aratott fölé-
nyes gyõzelmet a hazai gárda
(93–57). A második helyen a
két magyarországi csapatot
legyõzõ Mobitelco végzett, a
harmadik a Paks, a negyedik
pedig a pont nélkül záró Szé-
kesfehérvár lett. A váradi
Milos Pesics érdemelte ki a
torna legjobb játékosa címet,
a legtöbb pontot a kolozsvári
Sean Barnette szerezte.

„Számomra nem a gyõzel-
mek voltak igazán fontosak –
természetesen boldog va-
gyok, hogy megnyertük a tor-
nát –, hanem az, hogy felmér-
jük, mire vagyunk képesek
erõs, jól szervezett csapatok
ellen. A közönség ezúttal is

fantasztikus volt, a mutatott
játék biztató, de az is kiderült,
van még mit tökéletesíteni” –
értékelte az emléktornát Cris-
tian Achim, a VSK edzõje.

Új csapat új célokkal

A torna elsõ mérkõzése
után mutatkozott be a Nagy-
váradi VSK gárdája. A sport-
csarnok lelátóin több mint
ezer szurkoló tapsolta meg a
kedvenceket, és skandálta a
bemondóval együtt a már jól
ismert játékosok vagy éppen
a két újonc nevét. A szep-

tember végén, a Román Ku-
pa selejtezõjével kezdõdõ
idényben a következõ keret-
tel indul a VSK: Nemanja
Marics (csapatkapitány), Mi-
los Pesics, Ivan Stefanovics,
Szasa Topcsov, Gediminas
Navickas, Silviu Lupusavei,
Bogdan Þibîrnã, Rareº Paº-
ca, Horia Hora, Daniel Dil-
lon, William Franklin, Lázár
László, valamint a junior
Csordás András, a román
U18-as válogatott tagja.
Edzõ Cristian Achim, akit
Cãlin Pop segít a munkában.
Nem maradt a keretben a
váradi Andrei Pascu (nem
hosszabbították meg szerzõ-
dését) és Török Roland (a
magyar élvonalban szereplõ
Jászberényhez igazolt), Milos
Markovics és Vasile ªtefan.

A váradiak célja (legalábbis
hivatalosan ezt nyilatkozták)
a rájátszásba kerülés, ám a
keretet és a tornán mutatott
játékot elnézve reménykedni
lehet benne, hogy a 2012–
2013-as idényben az ötödik
helynél többre lesz majd ké-
pet a VSK.

Hajdu Attila

Gyõzelemmel emlékeztek
a váradi sportaréna névadójára

Az idei torna résztvevõi, a paksi, a fehérvári, a váradi és a kolozsvári csapat

Nemanja Marics csapatkapitánynak adja át az elsõ
helyért járó trófeát ªerban Sere, a VSK menedzsere

Harmadszor avattak gyõztest Antonio Alexe-
emléktornán. Az idén két romániai és két
magyarországi kosárlabdacsapat mérte össze erejét
a nagyváradi sportcsarnokban, amely a helyi Dinamo
és a román válogatott volt kiválóságáról, egyben
csapatkapitányáról, Antonio Alexérõl kapta a nevét.

Romániában és Magyarországon egyaránt szerették
és tisztelték Antonio Alexét
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Arisztotelész ókori görög filozófus,
Nagy Sándor nevelõje volt. Õt tekin-
tik a logika megalapozójának. Egyik
tanácsa található a rejtvényben a
vízsz. 2. és függ. 1. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Fõnemesi rang.
14. Nyomdai részleg. 15. Ország Nyu-
gat-Afrikában. 16. Település Törökor-
szágban, Ankarától keletre (YALIN).
18. Fogyaszthatja. 20. Nem – latinul.
21. A bizmut és a fluor vegyjele. 22.
Elvis Presley kevéssé ismert személyne-
ve. 24. Páratlan Núbia! 26. Szemben
áll! 27. Kedves idõs bácsi. 28. Szófaj.
29. Azonos magánhangzók. 30. Test-
edzés. 32. A béke szimbóluma – név-
elõvel. 34. Zaporozsec – röviden. 36.
Rakás. 38. Talaj és ág közös jelzõje.
39. Felfogja. 41. Település Svájc kele-
ti részén. 43. Magyar festõmûvész,
Barbizonban dolgozott (1846–1879).
44. Magas fûvel borított síkság Dél-

Amerikában. 46. Hazai irodalmi folyó-
irat. 48. Ón és szén vegyjele. 49. Ör-
ményország fõvárosa. 51. Kossuth-dí-
jas matematikus (Frigyes, 1880–1956).
53. Maros megye betûjele. 54. …
Stewart – angol énekes, dalszerzõ. 56.
Az … – Gogol elbeszélése. 57. A neo-
dímium vegyjele. 58. Korlátolt felelõs-
ségû társaság – röv. 59. …-java. 61.
… úrfi – I. L. Caragiale karcolata. 62.
Összevissza von! 64. Zsugorodik, szá-
rad. 66. Szabásminta. 69. Kúp alakú
indián sátor. 71. Bemázol. 73. Folyó
Spanyolország északkeleti részén.

FÜGGÕLEGES: 2. Megszólítás (töb-
bes szám). 3. Ütõs labdajáték. 4. Az itt-
rium, a fluor és a jód vegyjele. 5. Régi
ivóedény anyaga. 6. Gyõzelmet arat. 7.
Zsörtölõdik. 8. Elõjel. 9. Bibliai sze-
mély. 10. Omszk folyója. 11. Dalolga-
tás. 12. Részben hajló! 17. Szolgála-
tos. 19. Lenget. 23. Fõütõér. 25. Be-

borít. 27. Amerikai hírügynökség – röv.
28. Határrag. 29. Jordániai fõvárosa.
30. Felkapott személyiség. 31. Lengyel
város a Visztula partján. 32. Szegély-
dísz (kézimunkán). 33. Kéznél levõ
hosszmérték. 35. Város Franciaország
déli részén, a Rhone torkolatánál. 37.
Sótartó része! 40. Kémiai reakcióba
nem lépõ elem. 42. Negatív töltésû ion.
45. Gyermek-intézmény. 47. Kossuth-
díjas színész, színigazgató (Emil). 50.
Nyújt (nép.). 52. Sorvégek! 55. Sebész-
kés. 57. …-Dame – híres párizsi temp-
lom. 58. … de Vega – spanyol dráma-
író, költõ (1562–1635). 59. A tíz má-
sodik hatványa. 60. Ilyen telefon is van.
61. A Bee Gees együttest alapító fivé-
rek. 63. Létfontosságú folyadék. 65. A
stroncium és a kén vegyjele. 67. Taga-
dás. 68. Ízeltlábúak testrésze. 70. Igazí-
tani kezd! 72. Görög betû.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
Az ifjú pár nászéjszakáján az új-

donsült feleség így szól a férjéhez:
– Drágám, most, hogy összehá-

zasodtunk, azt hiszem, alakíthat-
nánk a szexuális életünket a követ-
kezõk szerint: ha este a hajam rend-
ben van, azt jelenti, nem akarok
szexet. Ha kicsit kócos vagyok, ak-
kor lehet, hogy akarom, lehet, hogy
nem. Viszont ha a hajam teljesen el-
hanyagolt, akkor az azt jelenti, hogy
akarom.

Erre a fiatal férj:
– Rendben van, nyuszifalat, csak

ne felejtsd el, ha hazajövök, általá-
ban iszom egyet. Ha csak egy po-
hárral iszom, akkor az azt jelenti,
hogy nem akarom a szexet. Ha két
pohárral, akkor lehet, hogy aka-
rom, lehet, hogy nem. Viszont ha
több mint két pohárral iszom, akkor
nem fog érdekelni, milyen a hajad!

Tanács

Elõzõ heti keresztrejtvényünk (Mark
Twain gondolata) helyes megfejté-
se: „A világ nem tartozik semmivel.
Az már elõtted is létezett.”
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A késõbbi Nobel-díjas
magyar orvos és kutató, a
C-vitamin felfedezõje Bu-
dapesten jött a világra,
ugyanitt szerzett orvosi
oklevelet 1917-ben, majd
Európa több városában
tanult biológiát, élettant,
gyógyszertant, fizikát és
kémiát. Az 1920-as évek
végén felfedezett a mel-
lékvesében egy addig is-
meretlen anyagot, amit
hexuronsavnak nevezett
el. Miután második dokto-
rátusát megszerezte Cam-

bridge-ben, 1931-tõl újra
Magyarországon dolgo-
zott, és a Szegedi Tudo-
mányegyetemen növé-
nyekbõl próbálta kivonni
az általa felfedezett anya-
got. Végül a paradicsom-
paprikával folytatott kísér-
letei során azonosította a
hexuronsavat a C-vita-
minnal, és segítségével a
paprikából kiinduló C-vi-
tamin gyártásának mód-
szerét is kidolgozták Sze-
geden. A témakörben
folytatott kutatásaiért

1937-ben kapott élettani-
orvosi Nobel-díjat. 1947-
tõl kezdve az Egyesült Ál-
lamokban élt, és fõként az
izommûködés, a rosszin-
dulatú daganatok, vala-
mint a sejtszintû szabályo-
zás terén kutatott. Több
amerikai egyetemnek volt
igazgatója vagy profesz-
szora, a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem 1987-
ben vette fel a nevét.

DVD-ajánló

Szerencsecsillag

Logan Thibault (Zac Efron) mi-
után leszerel a tengerészgyalog-
ságtól, elindul megkeresni azt az
ismeretlen lányt, akinek fényképét
a háború során találta: azóta hisz
benne, hogy ez a kép védte meg
õt Irakban a rá leselkedõ haláltól.
Mikor rátalál a gyermekét egyedül
nevelõ fiatal nõre (Taylor Schil-
ling), képtelen elárulni, hogy miért
is érkezett. Munkát vállal a család-
nál, és a kezdeti bizalmatlanság el-
lenére egyre közelebb kerül Beth-
hez. De az egykori katonát nyo-
masztja a titok, amit magával ho-
zott, és ami talán közéjük állhat.

Idõjárás
Borongós, kora õszi

idõjárás lesz jellemzõ a
következõ hétre. A nap-
pali hõmérséklet 23–25
Celsius-fok körül fog ala-
kulni, és éjszaka sem hûl
10 Celsius-fok alá a le-
vegõ. Csapadék jellemzõen nem
várható ugyan, de a felhõsödés és
a lehûlés miatt szemerkélõ esõ
bárhol elõfordulhat. A hét vége fe-
lé fokozódik majd a felhõsödés, és
szombat-vasárnap pár fokot a hõ-
mérséklet is csökkenni fog.
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Szeptember 16.,
vasárnap
Edit – germán eredetû,
jelentése: birtok, örökség,
vagyon, harc.

Szeptember 17., hétfõ
Zsófia – görög eredetû
név. Jelentése: bölcses-
ség.
Palóma – spanyol erede-
tû név, jelentése: galamb.

Szeptember 18., kedd
Diána – római mitológiai
név, a Hold, a szülés és a
vadászat szûz istennõjé-
nek, a görög Artemisz
megfelelõjének a neve.
Jelentése: ragyogó, er-
dõk, vadászat, fény, szü-
lés istennõje.

Szeptember 19., szer-
da
Vilhelmina – latin, ger-
mán, német eredetû név,
a Vilhelma továbbképzé-
se. Jelentése: erõs akara-
tú, védelmezõ.

Szeptember 20.,
csütörtök
Friderika – német ere-
detû név, a Friedrich férfi-
név latinosított alakjának
a nõi párja. Jelentése bé-
ke hatalom.

Szeptember 21.,
péntek
Máté – bibliai név, a hé-
ber Mattanja név rövidí-
tett Mattai formájának a
görög alakjából szárma-

zik. Jelentése: Jahve aján-
déka.
Mirella – latin, olasz ere-
detû, a Míra olasz becézõ-
jének továbbképzése, je-
lentése: csodálatos.

Szeptember 22.,
szombat
Móric – latin eredetû, a
Mauritius névbõl szárma-
zik, ez pedig a Maurus to-
vábbképzése. Jelentése:
mór, szerecsen.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1893. szeptember 16-án
megszületett Szent-Györgyi Albert

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!
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Hozzávalók: 4 szelet
gépsonka, 4 szelet trap-
pista sajt, 8 szelet toast
kenyér, 3 nagy tojás, 2
evõkanál fõzõmargarin,
só, bors.

Elkészítés: A kenye-
rek egyik oldalát marga-
rinnal megkenjük, eloszt-
juk rajta a sonkát és a saj-
tot. Ráhelyezünk egy má-
sik kenyeret, és jól össze-
nyomjuk. Közben a tojá-
sokat felverjük, sózzuk,
borsozzuk, és alaposan
megforgatjuk benne az
összeragasztott kenyere-
ket. Egy teflonserpenyõ-

ben felhevítjük a fõzõmar-
garint, és kettesével, olda-

lanként kb. 2-2 perc alatt
kisütjük a kenyereket.

Kúszó tövû, el nem
ágazó szárú, majd egymé-
teresre megnövõ, egy-
vagy kétnyári növény. A
zigomorf, többesével a le-
velek hónaljában nyíló vi-
rágok 2-3 (néha 8) centi-
méter hoszszúak, sárga
színûek, a szirmok forrtak.
A beporzáshoz legyeket
ejt csapdába. A levelek
szórt állásúak, nyelesek,
szíves vállúak, ép szélûek,
tompa csúcsúak. Tokter-
mése csüngõ, tojásdad-
körtealakú, dió nagyságú.
Májustól szeptemberig vi-
rágzik. A védett farkasal-
malepke (Zerynthia poly-
xena) hernyójának kizáró-
lagos tápnövénye.

Gyógyhatása csak kül-
sõleg, gennyes sebeknél,
fekélyeknél, daganatok-
nál érvényesül. Belsõleg
semmiféle betegség ellen

nem indokolt, mivel mér-
gezõ. Forrázatát sömör,
ótvar, ekcéma ellen, vala-
mint nehezen gyógyuló
sebek, gyulladásos testré-
szek borogatására alkal-
mazzák. Fürdõként is
használatos.

Jövõ héten a fehér
fûzfát mutatjuk be.

KOS: Kollégák között ne keressen ba-
rátot, mert kihasználják vagy csúnyán

elbánnak önnel. Partnerkapcsolatban ne-
hézségek támadhatnak egy gyermek miatt.

BIKA: Három dologra lenne igazán
szüksége a héten szerelme vagy a

gyermeke miatt: pénz, pénz, pénz! A sors le-
hetõséget kínál arra, hogy a kíván összeget
megszerezze.

IKREK: Ne kövessen el õrültséget,
és ne képzelje, hogy senki sem fogja

észrevenni, mit csinál. A trükközéssel áthág-
ja a szabályokat, ezt ne folytassa, mert raj-
taveszt.

RÁK: A szerelemnek kedvez a hét.
Anyagilag ugyan bitang nehéz a hely-

zete, de talán a rokonok vagy ingatlan körül
jobban alakulnak az ügyek, és ez némi bevé-
telt jelent.

OROSZLÁN: Kedvez a hét az ingat-
lanügyleteknek akár venni, akár elad-

ni, akár bérelni akar. Bár az alkudozás nem
az ön stílusa, de jól jár, ha nem nagyvona-
lúskodik.

SZÛZ: Ha nincs munkája, akkor
azért találja igazságtannak a helyze-

tet, ha van állása, akkor olyan dolgot mond
a felettese, amit csak nagyon nehezen tud
megemészteni.

MÉRLEG: Még mindig nagy terhek
vannak a vállán, de errõl senki más

nem tehet, csak saját maga, és egy barátja
keze is benne van, hogy a terhet nehezebb-
nek érezze.

SKORPIÓ: Bízzon önmagában,
mert véghez tudja vinni, meg tudja

valósítani a nehézség ellenére azt, amit sze-
retne. Kiváló a hét a kommunikációra, az
utazásra.

NYILAS: A munkahelyén új szabá-
lyokhoz kell alkalmazkodnia, próbál-

jon diszkrét maradni, mert így anyagilag is
jobban jár.

BAK: Hatalmas energiákat képes
mozgósítani ezen a héten, ezért tudja

elérni azt, amit eddig nem. Rájön arra is, hogy
tényleg igaz a mondás: fejben dõl el minden.

VÍZÖNTÕ: A párkapcsolatában né-
mi feszültség mutatkozik, talán mert

a partnere sok mindennel el van foglalva, és
ön úgy érzi, mintha magára hagyták volna.

HALAK: Még az is lehet, hogy otthon
sokkal többet kell majd dolgoznia,

mint eddig. Anyagi ügyekben reményt keltõ a
helyzet, de egyelõre ne bízza el magát.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (41.)
A közönséges farkasalma (Aristolochia clematitis)

Ínyenceknek 

Töltött bundás kenyér

A farkasalmafélék egyetlen, térségünkben
õshonos faja. Mérgezõ. Nem védett.
Ártereken, szegély- és kultúrnövényzetben
mindenütt gyakori.
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