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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Thália soknyelvû csokra
– Interetnikai színházi
fesztivált tartanak
Nagyváradon,
az elõadások 
programját 
közöljük 2.
Szerteágazó szolgálat –
Visky István
fugyivásárhelyi református
lelkipásztort és a helyi 
gyülekezetet 
mutatjuk be 9.
Az angol élvonalba
vágyik egy szalontai
focista – George Puºcaº,
a hajdúvárosi Liberty
focisulijában nevelkedõ,
már válogatott csatár
iránt a londoni 
Arsenal
érdeklõdik 13.

Tavaszt idézõ napsütést, falevélhin-
tésû aranyszõnyeget terít az õsz az
emlékezõkre. Akácok lecsupaszított
ujjai között mézként csorog a fény,
miközben a fájdalmak tövisein fenn-
akadt gyászkendõket kifehéríti a
megbékélés. A képzelet játékaként a
gránitköveken fel-felcsillan egy tüné-
keny arckontúr, szeretettek mosolya
cikázik a hantok között. Az erõs, tom-
pa krizantémillat az édes-kesernyés
gyertya fojtó szagával elegyítve mági-
kus hangulatba réveszt. Egy nap, ami-
kor lélekben átéljük az elmúlás kálvá-

riáját, titkokat keresve ott, ahol az
enyészet az õr. Mennyi félresikerült
mozdulatot, mosolyszilánkot, aggó-
dást, nyílt és titkolt szerelmet rejte-
nek a földdel fedett sorsok, miközben
a bejárat fölé feszített táblán az élõk
üzennek önmaguknak, megnyugta-
tásként: FELTÁMADUNK.

Amint kilépünk e csend-miliõbõl,
autók tülkölése, zsibongó tömeg zaja
arcon csapva riaszt a révedésbõl: az
élõk harca tovább folytatódik. Ha-
mar elfeledkezünk a reánk is váró
két négyzetméternyi jussról, a törte-

tés démonának megszállottaiként el-
árulunk, hazudunk, hordószónokok-
ká vedlünk egy fricskázásnyi idõ
alatt. Mert az élet varázspálcájának
egyetlen suhintásával a báránybõrbõl
elõbukkannak a farkasok, és minden
jó szándék alárendeltetik a hatalom-
nak. Annak a hatalomnak, amely
szenteltvízként palástfölénnyel spric-
celi a mérget. Csak legyen még elég
erõnk a klónozott krisztusok elé áll-
va a tegnapi hozsannázókból feszítsd
meget kiáltókká lenni.

D. Mészáros Elek

A Holnap
asztalához
ülhetünk

Halottak napi gondolatok
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Az idén november 11. és 18.
között Nagyvárad ad otthont
az Interetnikai Színházi
Fesztiválnak. A romániai
kisebbségek nyelvén játszó
társulatok seregszemléje több
helyszínen várja a közönséget.

A rendezvényt 13-ától kezdõdõen a
Bémer (ma Ferdinand) tér 2. szám alat-
ti Városi Mûvelõdési Házban (volt
Arlus) mindennap délelõtt 10-kor és
déli 12-kor könyvbemutatók és közön-
ségtalálkozók, a színházról szóló be-
szélgetések egészítik ki. Hétfõn, 12-én
a Szigligeti Színház páholyelõcsarnoká-
ban 10 órakor interaktív színháztörté-
neti kiállítás nyílik, 11 órától a 220
éves hivatásos magyar színjátszás lesz a
témája a Darvay Nagy Adrienne szín-
háztörténész által vezetendõ fórumnak,
13 órakor pedig bemutatják Zsigmond
Andrea Mi kritika még? címû könyvét.

November 11., vasárnap
19 óra – Szigligeti Színház: Megnyitó;
19.30 – Bánk bán – színpadi tanul-

mány Katona József drámája alapján,
rendezõ: Bocsárdi László, sepsiszent-
györgyi Tamási Áron Színház.

November 12., hétfõ
16 – Szakszervezetek Mûvelõdési

Háza, színpadi stúdió: Székely Csaba:
Bányavakság, r.: Sebestyén Aba, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és a
Yorick Stúdió koprodukciója;

19 – Szigligeti Színház: Henrik Ib-
sen: Peer Gynt, r.: Horváth Csaba, a
temesvári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház és a budapesti Forte Tár-
sulat koprodukciója;

23 – Árkádia Színház: Zabhegye-
zõ – J. D. Salinger regénye alapján, r.:
Kolcsár József, a sepsiszentgyörgyi Ta-
mási Áron Színház és a kézdivásárhelyi
Városi Színház koprodukciója.

November 13., kedd
17 – Szakszervezetek Mûvelõdési Há-

za, színpadi stúdió: A per – Franz Kafka
regénye nyomán, r.: Barta Dóra, sepsi-
szentgyörgyi M Studio Mozgásszínház;

19 – Szigligeti Színház: William
Shakespeare: A makrancos hölgy,
avagy a hárpia megzabolázása, r.:
Sorin Militaru, Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház, Tompa Miklós Társulat.

November 14., szerda
19 – Szigligeti Színház: Shalom Ash:

A címer, r.: Andrei Munteanu, bukares-
ti Állami Zsidó Színház (jiddis nyelvû
elõadás román fordítással);

21 – Szakszervezetek Mûvelõdési Há-
za, színpadi stúdió: Örkény István: Tóték,
r.: Balogh József, aradi Kamaraszínház;

November 15., csütörtök
17 – Árkádia Színház: Utolsó pilla-

nat – Beckett-parafrázis, r.: Bicskei Ist-
ván, gyergyószentmiklósi Figura Stúdió
Színház;

19 – Szigligeti Színház: Tasnádi Ist-
ván: Világjobbítók, r.: Tasnádi Csaba,
Szatmárnémeti Északi Színház, Harag
György Társulat;

22 – Moszkva Kávézó: Midnight tan-
go, r.: András Lóránt, Marosvásárhelyi
Mûvészeti Egyetem (versenyen kívül).

November 16., péntek
16 – Szakszervezetek Mûvelõdési

Háza, színpadi stúdió: Martin McDo-
nagh: Vaknyugat, r.: Parászka Miklós,
csíkszeredai Csíki Játékszín;

19 – Szigligeti Színház: Howard
Barker: Jelenetek egy kivégzésbõl, r.:
Theodor Cristian Popescu, nagyváradi
Szigligeti Színház;

22 – Moszkva Kávézó: Garaczi Lász-
ló: Plazma 2, avagy az ovibrader – fel-
olvasó kocsmaszínházi elõadás, r.: Tóth
Árpád, székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház (versenyen kívül).

November 17., szombat
16 – Szakszervezetek Mûvelõdési

Háza, színpadi stúdió: Mit csináltál
három évig?, kolozsvári Váróterem
Projekt Alternatív Színházi Társulat;

19 – Szigligeti Színház: Molière: A
fösvény, r.: Csurulya Csongor, székely-
udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház;

21.30 – Árkádia Színház: Kakuk
Marci, r.: Szilágyi Palkó Csaba, a ko-
lozsvári Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem Színház és Televízió Karának
Magyar Színházi Intézete (versenyen
kívül);

21.30 – Moszkva Kávézó: Neil
LaBute: Geschlaechter – Fúriák & A
nagy háború, r.: Radu-Alexandru Nica,
Temesvári Állami Német Színház (né-
met nyelvû elõadás román fordítással).

November 18., vasárnap
17 – Szakszervezetek Mûvelõdési

Háza, színpadi stúdió: Esteve Soler: A
demokrácia ellen, r.: Alexandru Dabi-
ja, nagyszebeni Radu Stanca Nemzeti
Színház, német tagozat (német nyelvû
elõadás román fordítással);

19 – Szigligeti Színház: Díjátadás;
Molière: Scapin, a szemfényvesztõ, r.:
Silviu Purcãrete, Debreceni Csokonai
Színház.

Thália soknyelvû csokra
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A címben jelzett Reményik-verssor
tér vissza gondolataim közé újra és
újra, miközben egy iskolaigaztató sú-
lyos dossziéhalmazt lapozva mutatja
fel a fehéren-feketén leírt hivatalos
bizonyítékokat arra, hogy amit elvet-
tek tanintézetétõl, az az övék. Az
1900-ban kelt telekkönyvi bejegy-
zést, mely szerint a város „közönsé-
ge” számára vásárolták meg a házat,
hogy ott kisdedóvót rendezzenek be,
és 150 mostani szülõ aláírt kérvé-
nyét, amivel az épület megtartása

mellett érvelnek. A döntéshozatalkor
azonban a város urai tudomást sem
vettek ezekrõl, nemhogy írásban
nem jelezték, de még szót sem adtak
a volt államtitkárnak, hogy a magyar
iskola érdekeit védhesse. Mert töb-
ben vannak. Sokkal többen.

Több jár tehát nekik és az övéik-
nek, de nem építenek, hanem elve-
szik azt, ami már régtõl megvolt,
csak másé. Az ortodox iskola képvi-
selõit bezzeg meghallgatták a tanács-
ülésen, igaz, akkor nekik is meg kel-

lett elégedniük egy visszaszolgálta-
tott ingatlannal. Tanévkezdés után
viszont arra ébredtek – szintén taná-
csi döntés nyomán – a rogériuszi volt
16-os iskola diákjai, hogy bár az
Eminescuba íratkoztak, járhatnak
mégis az ortodox iskolába. Az egyik
tehát kapjon kettõt, a másiktól, ame-
lyiknek eleve kevesebbje van, vegyük
el – furcsa logika. Többségi.

„És amit hagynak, egyre keve-
sebb”…

(-fia)

Határozatot hozott Nagyvárad helyi
tanácsa arról, hogy a Garay (ma Stãni-
ºoarei) utcai ingatlan ezentúl ne a
Szacsvay Imrérõl elnevezett magyar is-
kolához, hanem a Mihai Eminescu Fõ-
gimnáziumhoz tartozzék. Az elõterjesz-
tés ellen csak az RMDSZ-frakció tilta-
kozott. Biró Rozália frakcióvezetõ ne-
hezményezte, hogy a határozatterveze-
tet a tanfelügyelõség átiratára alapoz-
ták, noha az inspektorátusnak nincs jo-
ga rendelkezni az ingatlanok fölött, azt
csak a helyi tanács teheti meg, ez pe-
dig az idén kétszer is a Szacsvayhoz so-
rolta a „kisiskolát”. Kifogásolta azt is,
hogy az indoklásban meg sem említet-
ték az átadást ellenzõ magyar szülõk
150 aláírással megtámogatott beadvá-
nyát, csak az eminescus szülõk kérésé-
re hivatkoztak. Az épületben egy ma-
gyar és három román osztály mûködik,
továbbá ott étkeznek a szacsvaysok, és
a két iskola vezetõsége megegyezett a
közös használatról.

Érdekes módon Ilie Bolojan polgár-
mester mindössze adminisztratív vál-
toztatásnak mondta a kezelési jog át-
adását, helyettese, Ovidu Mureºan vi-
szont kijelentette, hogy a Szacsvay ve-
zetõsége találjon helyet a megmaradt
épületeiben az érintett osztályának, és
ebédlõt is rendezzen be azokban. Kínos
pillanatokat okozott továbbá Octavian
Dan ülésvezetõ, aki nem adott szót a
magyar iskola igazgatójának, Pásztor
Gabriellának, noha õt hivatalosan meg-
hívta a tanácsülésre az Ingatlankezelõ-
ség. Õ elmondta volna, és dokumentu-
mokkal igazolta, hogy a sem a Szanisz-
ló (ma M. Eminescu) utca 28. szám
alatti fõépületben, sem a szintén hozzá-
juk tartozó, Körös (T. Vladimirescu) ut-
ca 6. szám alatti épületükben nincs sza-
bad osztályterem, már a szaktantermek
is foglaltak, étkezõ berendezésére még-
úgy sincs mód. Nem mellékesen utóbbi

ingatlant már visszaszolgáltatták a ró-
mai katolikus egyháznak, a fõépületért
folyik a per, tehát a Garay utcai volt az
egyetlen, tisztázott jogviszonyú, önkor-
mányzati tulajdonú iskolaépületük.

Mindezt a Biró Rozáliával tartott kö-
zös sajtótájékoztatón újságíróknak, s
nem a döntéshozatalra jogosult önkor-
mányzati képviselõknek tudta csak el-
mondani. Felidézte azt is, amikor még
az átkosban, 1987-ben egy kinevezett
igazgató és a tanfelügyelõség fosztotta
meg az akkori 9-es iskolát a másik Kö-
rös utcai, a 20. szám alatti épületétõl:
átadták egy vállalatnak, amely raktár-
kén használta. A lefaragások súlyos kö-
vetkezménye, hogy a következõ tanév-
ben a helyhiány miatt már eleve keve-
sebb osztály indítását tervezhetik a ma-
gyar iskolában. A frakcióvezetõ tudat-
ta, jogászok elemzik a határozat doku-
mentumait az esetleges bírósági kere-
set lehetõségeit keresve.

M. Zs.

Nyesegetik a Szacsvay iskolát

Visszaszorítnak, hátrább, egyre hátrább…
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Szeptember végi újraindulása óta
a Tulipán Kaláka mozgalom
megyénk egyre több magyarlakta
településének lakóit
megmozgatja. Néhány közösség
újonnan kapcsolódik be
az önkéntes építõ-szépítõ
munkába, legtöbb helyen
azonban már gyakorlatuk van
az embereknek a kalákázásban.

Játszóteret építettek Érkeserûben a
Tulipán Kaláka mozgalom önkéntesei
október 19-én. A tízfõs csapatot Nyíri
Sándor polgármester irányította. A
munkálat a hinták elemeinek összeil-
lesztésével kezdõdött, majd a játékszer a
település elkerített parkjában kapott he-
lyet a gyermekek nem kis örömére. A
jelenlévõket itt is, akárcsak a megye
többi településén Borsi Lóránt, a moz-
galom megyei vezetõje üdvözölte, külön
kiemelve a játszótér fontosságát, hiszen
aki egy ilyen megvalósításához kétkezi
munkájával hozzájárul, az a település jö-
võjéért kész áldozatot hozni. Az akciót
a helyi önkormányzat és RMDSZ-
szervezet támogatta. A munkálkodás
közös babgulyás-ebéddel zárult.

Október 20-án, szombaton Belé-
nyes magyar közössége is csatlakozott
a Tulipán Kaláka Egyesület kezdemé-
nyezéséhez. A helyi RMDSZ szervezé-
sében, Gábor Mihály elnök irányításá-
val a református temetõrész kitakarítá-
sát vállalták fel. A 15 fõs csapat reggel
9 órakor kezdte el a munkát motoros
kaszákkal „felfegyverkezve”. A résztve-
võk a megyei programfelelõstõl termé-

szetesen itt is megkapták a névre szóló
emléklapokat.

Élesden az RMDSZ-székház udvará-
nak a rendezését vállalta fel a helyi ön-
kéntes csapat. Szombat délután Kaján-
tó Pál RMDSZ-elnök szervezésében az
elburjánzott növényzetet vágták ki, illet-
ve az udvart takarították. Egyúttal a téli-
re való tûzifát is felvágták a kalákások.

Borsi Lóránt itt is egy-egy emléklapot
adott át, gratulálva az eredményhez.

Fugyiban a református parókia ud-
varát, illetve a közösségi házat takarí-
totta a 25 fõs önkéntes csapat. A mun-
kát Zsigmond Attila tiszteletes és Ágos-
ton Sándor tanácsos irányította. Meg-
metszették a fákat, elrendezték a virá-
gos kertet, illetve az épület ablakait is
megtisztították. A gulyás sem hiány-
zott, amit jó hangulatban fogyasztottak
el a munka végeztével.

Nagykágyán nem elõször alakítottak
kalákát a helyiek. Az elõzõ alkalomhoz
hasonlóan most is temetõt takarítottak,
csak ezúttal a település másik temetõje
volt soron. Több mint hatvanan vettek
részt az akcióban, amely a helyi összefo-
gást és lelkesedést is nagyon jól tükrözte.
A munkát Bara László tiszteletes és Nagy
István helyi tanácsos koordinálta. A kalá-
kásokat Borsi Lóránt programfelelõs kö-
szöntötte, majd emléklapokat adott át,
elsõként Béres Csaba polgár-
mesternek, aki szintén hozzájá-
rult a közösségi akcióhoz.

Új játszóterek, tiszta sírkertek
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Székelyhídon is temetõt ta-
karítottak az elmúlt hétvégén a
helyi kalákások. Halottak napja

elõtt az önkéntesek csapata a reformá-
tus temetõt rendezte, takarította. Borsi
Lóránt megyei programfelelõs ide is
emléklapokkal érkezett, gratulálva az
önként vállalt, kétkezi munkához.

Érmihályfalván is csatlakoztak a
Tulipán Kaláka mozgalom õszi prog-
ramsorozatához. A megyei önkéntes
akcióban immár a harmadik játszóteret
építették meg a városban Nyakó József
polgármester és Karsai Attila alpolgár-
mester irányításával. A Dihenes lakó-
negyedben, a már elõre elkészített és
parkosított területen állították fel a hin-
taelemeket, az elõkészületeket, a be-
szerzést a helyi önkormányzat és
RMDSZ-szervezet is támogatta. Szer-
számot fogva a kalákában részt vett
Cseke Attila szenátor és Szabó Ödön,
az RMDSZ megyei ügyvezetõ elnöke

is. A kaláka szerves részeként itt is he-
lye volt a szeretetvendégségnek, bog-
rácsgulyást fogyaszthattak a jelenlévõk.
Az ebéd elõtt Borsi Lóránt, az önkén-
tes mozgalom kezdeményezõje gratu-
lált a kalákásoknak, majd Cseke szená-
tor adta át a névre szóló emléklapokat.

Múlt szerdán Érkörtvélyesen ren-
dezték meg az eddigi legtöbb résztve-
võt számláló kalákát. Mintegy 150-en
gyûltek össze, hogy a település mindkét

temetõjébe tujafákat ültessenek. Az ak-
cióban részt vettek az önkormányzati
képviselõk, a lelkipásztorok, a presbite-
rek, az egyháztanácsosok, a nõszövet-
ség tagjai, a cserkészek, valamint az is-
kola vezetõsége, diákjai. A kaláka a lel-
készek imájával, áldásával kezdõdött a
temetõben, majd Tóth Tünde helyi
programfelelõs irányításával kiültették
a díszfákat. Minden jelenlévõ kivette a
részét a kétkezi munkából, melynek
elvégeztével mindenkit egy babgulyásra
invitáltak a helyi kultúrházba. A megje-
lenteket Nagy István polgármester kö-
szöntötte, ami után Tóth Tünde helyi
szervezõ köszönte meg mindenkinek a
közremûködést. Végül Borsi Lóránt az
RMDSZ megyei szervezete és a Tuli-
pán Kaláka Egyesület nevében üdvö-
zölte a kalákásokat. Beszédében a he-
lyiek példaértékû összefogását méltat-
ta, s felhívta a figyelmet a kalákák kö-
zösségépítõ szerepére.
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– Bethlen István 1921-ben kataszt-
rofális helyzetben lett miniszterelnök.
Hogyan sikerült stabilizálnia az orszá-
got tízéves regnálása során?

– Az elsõ években nem csak arról volt
szó, hogy egy korábbi nagy gazdasági
egység, az Osztrák–Magyar Monarchia
fölbomlott. És nemcsak arról, hogy egy
négyéves háborún volt túl az ország,
amely nehéz feladatokat adott a hadi-
gazdálkodásról a béketermelésre való
átállás során, hanem arról is, hogy a két
forradalom és az ellenforradalom, vala-
mint a román megszállás következtében
1919 õszére kaotikus helyzet alakult ki.
És mindenekfölött ott volt Trianon. Ma-
gyarországon egy teljesen új gazdaságot
kellett létrehozni, új pénzt, új vámokat
az ország megmaradt nyersanyagbázi-
sához alkalmazkodva, abból kiindulva.
Ehhez külföldi kölcsönökre is szükség
volt, mert a belsõ erõforrások nem vol-
tak elegendõek. Ahhoz, hogy az infláci-
ót leküzdjék, és emelkedõ pályára tud-
ják állítani a gazdaságot, ez elengedhe-
tetlennek tûnt. Ehhez kellett Bethlen
pragmatizmusa. Az minõsíti ezt a politi-
kát, hogy az ország a ’20-as évek má-
sodik felére nemcsak talpra állt, hanem
sok mutató szerint a háború elõtti ered-
mények szintjét is meghaladta. Ez nem-
csak azért következhetett be, mert a fej-
lettebb területek maradtak Magyaror-
szágon, hanem azért is, mert a politika,
ahol és ahogyan kellett, alkalmazko-
dott. Bethlen mindig erdélyi õseire, az
erdélyi fejedelemség korára hivatkozott:
„Mindig tudtuk, hogy mit kellett volna
tenni. De mindig azt tettük, amit ten-
nünk lehetett”.

1926–27-re a belpolitikai stabilitás
megteremtõdött. Innentõl kezdve van
mit osztani. A hadseregre nem lehet

költeni, mert ezt a Nyugat tiltja, ellenõr-
zi. Ezért, de persze a távlatos gondolko-
dás miatt is, az átlagosnál jóval nagyobb
összegek jutnak kultúrára és szociálpoli-
tikára. Beindul a népiskolai program,
ami a legszegényebb rétegek kulturális
szintjét kívánja emelni, és lényegében
az analfabetizmust akarja megszüntetni.
Az oktatás fejlesztése mellett említhet-
jük a társadalombiztosítás kiterjesztését,
a nyugdíj és késõbb a 8 órás munkanap
bevezetését, ez mind a húszas-harmin-
cas években történt. Én azt gondolom,
hogy ezek elõre mutató lépések voltak,
még akkor is, ha nem tagadjuk – én
sem tagadom –, hogy a Horthy-rend-
szer nem egy demokrácia volt a szó

klasszikus értelmében. De nem tekint-
hetõ fasiszta diktatúrának sem.

– A német megszállás alatt Bethlen
István illegalitásba vonult, aztán be-
jöttek a szovjetek, és elhurcolták. Er-
rõl, az utolsó hónapjairól lehet-e már
tudni mindent?

– Errõl azt lehet tudni, amit két ma-
gyar újságíró néhány száz dollárért
szovjet levéltárosoktól megvett az
1990-es évek elején, s azt a Magyar
Nemzetben akkor közzé is tettük. Ezek-
bõl a dokumentumokból kiderül, hogy
miért vitték el a szovjetek, és van egy
orvosi látlelet a halál okairól, továbbá
Bethlen Margitnak a levele Sztálinhoz
férje érdekében. A szovjetek azért vitték
el Magyarországról, mert úgy ítélték
meg, hogy a belpolitikai balra tolódást,
a szovjetizálást Bethlen önmagában a
jelenlétével, a külföldi kapcsolataival,
renoméjával komolyan zavarhatja.
Ajánlották neki, hogy mûködjön közre
az új rendszerben, de ezt elhárította. Te-
hát azért vitték el, hogy a magyar bel-
politikából kivonják. Fölmerültek olyan
feltételezések is, már akkor, hogy Er-
déllyel volt kapcsolatban az elhurcolása.
Hogy egy függetlenedõ Erdélynek lehe-
tett volna valamilyen vezetõje, mert
1945 tavaszáig Észak-Erdély még szov-
jet katonai megszállás alatt volt, s a bé-
keszerzõdést, amely véglegesítette
Észak-Erdély visszacsatolását Romániá-
hoz, csak 1946 õszén fogadták el. Ám
az eddig elõkerült dokumentumok errõl
nem szólnak. Az orvosi jelentésben az
olvasható, hogy egy súlyosan beteg em-
bert vittek ki ’45 tavaszán Moszkvába,
akit próbáltak élelmiszerekkel, ilyen-
olyan gyümölcsökkel följavítani, ám ez
nem sikerült, és természetes halállal
halt meg. Exhumálásra egyébként nem
került sor, mert állítólag egy nagy tö-
megsírba temették el. Úgyhogy amit
hazahoztak a Szovjetunióból, az egy ur-
na homok vagy föld volt abból a tömeg-
sírból, amelyben a hamvai állítólag
nyugszanak.

Bethlen István
pragmatikus politikus volt
DR. ROMSICS IGNÁC akadémikus, egyetemi tanár a nagyváradi
Szacsvay Akadémia mentora, „történésztoborzója”, szellemiségének
meghatározója az elsõ világháború utáni Magyarország egyik markáns
politikusának, Bethlen Istvánnak az alakját idézte Szilágyi Aladárnak
adott interjújában.
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A Mezõgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökség
Bihar megyei kirendeltsége
tájékoztatja az érintetteket,
hogy elkezdte a marha-, juh-
és kecsketenyésztõk számára
kiállítani a hitelfelvételhez
szükséges igazolásokat. A hi-
teleket azoktól a bankoktól
vehetik fel a gazdák, amelyek
megállapodást kötöttek az

ügynökséggel. A kölcsönnel
áthidalhatják az állatok után
járó támogatás átutalásáig tar-
tó idõszakot, ám ajánlatos ala-
posan tájékozódni a visszafi-
zetési feltételekrõl és a garan-
ciákról. A támogatás egye-
denként 40,8 lej juhok és
kecskék esetén, szarvasmar-
hák esetén pedig 500 lej, az
összegeket 2013-ban fizetik

ki. Az ügynökség által kiállí-
tott igazolásban szerepel,
hogy annak címzettje meny-
nyi állat után mekkora támo-
gatásra jogosult. A bankhitel
legtöbb 90 százaléka lehet az
igazolásban szereplõ összeg-
nek, a hitel 80 százalékáért
két garanciaalap is jótáll. Az
ügynökség eddig a következõ
bankokkal kötött megállapo-

dást: CEC, Román Kereske-
delmi Bank (BCR), Román
Fejlesztési Bank (BRD), OTP,
Transilvania, Raiffeisen, Pro-
credit, Creditcoop, Intesa
Sanpaolo România, Banc-
post, Piraeus, Garanti, Car-
patica és UnicreditTiriac.

A Mezõgazdasági Kifizetési és Inter-
venciós Ügynökség Bihar megyei kiren-
deltségének tájékoztatása szerint októ-
ber 16-án megkezdték a terület alapú
támogatások elõlegének kifizetését a
gazdáknak. A pénz mindazoknak át-
utalják, akiknek jogosultságát ellenõriz-
ték. Az elõleg 53,88 euró hektáron-
ként, ezt 4,5383 lejes euróárfolyamon
számolják át, s lejben fizetnek. Bihar

megyében közel 40 ezer támogatási ké-
relmet nyújtottak be több mint 332 ezer
hektárnyi földre, tudatta Traian Abru-
dan, az ügynökség megyei vezetõje.

A terület alapú támogatás mellett,
ami az Európai Mezõgazdasági Garan-
ciaalapból származik, az állami költség-
vetésbõl is kapnak támogatást a gaz-
dák, melynek összegét késõbb határoz-
zák meg. Az ügynökség adatai szerint

egyébként 2007-tõl 2012-ig a támoga-
tások 98,5 százalékát felhasználták, öt
év alatt összesen 3,16 milliárd eurót
kaptak a romániai gazdák ilyen címen.
Az Országos Vidékfejlesztési Program
keretében az ügynökség 1,33 milliárd
eurót fizetett ki a gazdáknak az említett
idõszakban, emellett az állami költség-
vetésbõl nyolcmilliárd lejnyi támogatást
kaptak a földmûvelõk.

Segítik az ökogazdákat
Október 15-éig 88-an kérték Biharban azt a támoga-

tást, amit az Európai Mezõgazdasági Garanciaalap nyújt
a hagyományosról a biogazdálkodásra áttérõknek – tájé-
koztatott a Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség megyei kirendeltsége. A kérelmezõk közül
83-an növénytermesztõk, 73-an 0,3 és 5 hektár közöt-
ti, 9-en 5 és 20 ha közötti területre kértek támogatást,
egy gazdának pedig 21 és 50 hektár közötti nagyságú
termõföldje van. Állattenyésztõk öten vannak, közülük
négyen méhészek, egy gazda pedig juhokat tart.

A támogatás összegét az országos összesítés alapján az
ügynökség számolja ki. Románia az idén mintegy 4 millió
eurót fordíthat erre, ez körülbelül 20 százalékkal több a ta-
valyi összegnél. A támogatásra mind magán-, mind jogi
személyek pályázhatnak, ha: évente szerepelnek a mezõ-
gazdasági igazgatóságok nyilvántartásában mint a speciá-
lis támogatást igénylõk; szerzõdésük van a szaktárca által
jóváhagyott ellenõrzõ szerv valamelyikével; az ellenõrzõ
szerv iratával igazolják a farm pontos adatait; legalább öt
éven át biogazdálkodással foglalkoznak; a növénytermesz-
tõknek legalább 0,3 hektárnyi földjük van.

November 15-éig fogadják a Mezõgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar megyei kirendeltségén
azoknak a baromfitenyésztõknek a támogatási kérelmeit, akik
elkötelezik magukat, hogy 2012. október 6-ától kezdõdõen öt
éven át jó körülmények között tartják állataikat, és rendelkeznek
állat-egészségügyi engedéllyel, valamint tiszteletben tartják a vo-
natkozó elõírásokat. A támogatási kérelmeket on-line tölthetik
ki az érintettek a www.apia.org.ro honlapon, majd miután on-
nan kinyomtatták, be kell nyújtaniuk az ügynökség megyei ki-
rendeltségén. A kérvényhez mellékelni kell az adószám másola-
tát, a kérelmezõ vagy képviselõje személyi igazolványának má-
solatát, az állat-egészségügyi engedély másolatát, a szárnyasok-
nak otthont adó épület tervrajzának másolatát, a téli és nyári vi-
lágítás ütemezési tervét, az állatok létszámváltozásával (eladás,
szaporulat stb.) kapcsolatos adatokat, a 2012. október. 16. és
2013. október 15. között vágásra szánt állatok számát tartal-
mazó becslést. A támogatásra csak cégek pályázhatnak, ponto-
sította Traian Abrudan, az ügynökség megyei igazgatója.

Agrárhitelt kérhetnek

Fizetik a terület alapú támogatás elõlegét

Baromfitenyésztõk
figyelmébe!
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Nagyvárad lokálpatriótái
és a magyar irodalom bár-
honnani barátai elégedetten
nyugtázhatják: végre méltó
és emberközeli emléket állí-
tottak megyeszékhelyünkön
a múlt századelõn itt alkotó
kiemelkedõ költõknek. Ok-
tóber 25-én avatták fel a
Holnap Irodalmi Társaság
négy tagját ábrázoló szobor-
csoportot.

Ady Endre, Juhász Gyula,
Dutka Ákos és Emõd Tamás
életnagyságú bronzmása a
Fõ utca és az Ady középis-
kola sarkán, a hajdani
Japport cukrászda elõtt ül-áll
egy bronzasztalnál, ami mel-
lett egy üres szék várja a kö-
rükben megpihenni, ihletõd-
ni, emlékezni, feltöltõdni
vagy csak fényképezkedni
akarót. Deák Árpád szob-
rász alkotását Ilie Bolojan
polgármester és a Partium
alapítvány nevében Biró Ro-
zália leplezte le. A román
elöljáró szerint a szobor elis-
merése mindannak, amit a
város magyar közössége lét-
rehozott itt irodalom, kultú-
ra, építészet terén függetle-
nül az éppen aktuális rezsi-
mektõl. Köszönetet mondott
az alkotónak, a kezdemé-
nyezõ RMDSZ-nek, a felállí-
tást támogató kormánynak
és a megvalósítás útját még

alpolgármesterként egyen-
getõ, vigyázó Biró Rozáliá-
nak. Utóbbi csak magyarul
szólt az avatás napjáig veze-
tõ kétéves periódusról, s név
szerint megköszönte a kor-
mánytámogatást kilobbizó
Petõ Csilla és Derzsi Ákos
parlamenti képviselõk hoz-
zájárulását. Reménye szerint
mi is társulhatunk az egykori
holnaposok akaratához,
hogy pezsgõ kulturális élete
legyen a mai Váradnak, ami-
tõl vonzó lesz itt élni holnap
és holnapután is.

A „pezsgés” már aznap
sötétedéskor beindult: az
RMDSZ kezdeményezésére
több száz váradi magyar

gyûlt össze az új szobornál,
hogy úgymond birtokba ve-
gye azt. Sokan érkeztek vi-
rággal, számos mécsest,
gyertyát helyeztek el a talap-
zaton és a bronzasztalon, ek-
képp tisztelegve az irodalmi

nagyságok elõtt, és sok száz
fotó is készült a bronzalakok
társaságában.

Szombaton ugyancsak a
szoborállítás, illetve a nagy-
váradi magyar sajtó létrejöt-
tének 150. évfordulója alkal-
mából az Ady Endre Emlék-
múzeumban tartottak egy
megemlékezõ, egyben ha-
gyományteremtõ rendez-
vényt. Péter I. Zoltán hely-
történész és Tóth János mú-
zeumigazgató idézte fel a
XX. század eleji nagyváradi
magyar sajtóélet jelentõs
mozzanatait, Szabó Ödön
ügyvezetõ elnök pedig beje-
lentette, hogy az RMDSZ Bi-
har megyei szervezete há-
rom díjat alapított az újság-
írás mai mûvelõinek munká-
ját értékelendõ. A Fehér De-
zsõrõl elnevezett életmûdíjat
legelõször Dérer Ferencnek,
a Bihari Napló elsõ válasz-
tott fõszerkesztõjének, jelen-
leg fõszerkesztõ-helyettesé-
nek adták át. A pályakezdõ-
ket elismerõ Iványi Ödön-dí-
jat Freund Emese, a Reggeli
Újság szerkesztõségi titkára
érdemelte ki, a korán távo-
zott kortársunkról, a publi-
cisztikát újra irodalmi rangra
emelõ Bokor Andrásról, a
Bihari Napló volt fõszer-
kesztõjérõl elnevezett kitün-
tetést pedig munkatársunk,
D. Mészáros Elek kapta. A
díjak névadóiról/tól Meleg
Vilmos színmûvész olvasott
fel, a laudációkat kollégák
mondták el.

Holnap, november 3-án,
szombaton 17 órától ugyan-
csak az Ady-múzeumban
magyarországi irodalomtör-
ténészek beszélgetését kö-
vethetik az érdeklõdõk: dr.
Sipos Lajos és dr. Boka
László a holnaposok kap-
csán a máról is szól.

Máté Zsófia

A Holnap asztalához ülhetünk

Deák Árpád szobrász is kipróbálta a maga alkotta bronzszéket 

Virágok, mécsesek jelezték: a váradi magyarok már-
is megszerették a szobrot

A polgármester és volt helyettese avatta fel az alko-
tást

Az elsõként kitüntetett újságírók:
D. Mészáros Elek, Freund Emese,
Dérer Ferenc
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A dübörgõ, zajos útról balra kell letér-
nie a Nagyvárad felõl érkezõnek, ha a
fugyivásárhelyi református parókiára
akar eljutni. A XIV. században épült is-
tenháza szinte szembe áll az érkezõvel,
nem lehet nem észrevenni. Olyan, mint
az istentõl való elhívás, tisztán és világo-
san keresztezi utunkat: vagy ráállunk az
új irányra, vagy kikerüljük, ahogyan a
templom mellett is el lehet somfordálni.

Szerencsére Fugyivásárhelyen egyre
többen választják a bemenetelt a nyitott
ajtón, az alig 230 egyházfenntartói járu-
lékot fizetõbõl közel százan látogatják a
vasárnapi alkalmakat. Visky István lelki-
pásztorral a parókián váltjuk a szót. Egye-
dül vagyunk, a tiszteletesné angol–német
szakos tanárként Nagyváradon dolgozik,
a gyerekek pedig iskolában, óvodában
okosodnak. Négy gyermekük van Vis-
kyéknek, õk effajta csendes helytállással
szolgálják a nemzet létét.

Elõzõ szolgálati helyükrõl, Pelbárthi-
dáról két éve kerültek Fugyivásárhelyre
a gyülekezet meghívására. Szerelem volt
ez elsõ látásra – mondja a tiszteletes, aki
versengéssel sosem pályázna meg lelké-
szi állást. Vagy elsõ pillanattól létezik élõ
kapcsolat a gyülekezet és a pap között,
vagy ha nem, akkor csak erõltetésrõl le-
het beszélni. A régi beidegzõdést, misze-
rint egy lelkész egész szolgálati idejét
egy közösségben tölti le, nem tartja he-
lyesnek a lelkipásztor. Szerinte idõnként
szükség van gyülekezetváltásra, ez meg-
újhodást hozhat a közösségek életébe, a
szolgálatnak pedig lendületet ad.

Visky István Kállay Lászlót váltotta
Fugyivásárhelyen, elõdje az Amerikai
Egyesült Államokban folytatja a munkát.
Tagja a CE Szövetségnek, ugyanakkor a
Bihari Református Egyházmegye Lel-
készértekezletének elnöki tisztét is betöl-
ti. Jelenleg az egyháztörténész doktori
cím megszerzésén fáradozik. Különbözõ
egyházi és világi lapokban publikálta írá-
sait, a Kis Tükör címû református lap
belsõ munkatársa volt, legutóbb pedig
az Új Magyar Szóval volt szerzõdéses
viszonyban. Az Ady Endre Sajtókollégi-
umban szerzett újságírói diplomát.

A hitéért börtönt járt Visky Ferenc
unokájáról mindenki azt gondolhatná,
hogy a nagyapa kihatással volt pálya-
választására. Nem így volt, sõt próbálta
õt lebeszélni – emlékszik vissza a tiszte-
letes –, mert vallotta, akinek Istentõl

jön az elhívása, annak nem kell bizta-
tás, annak van füle a „hallásra”. Gyõz-
ködéssel, unszolással nem lehet ezen
az úton járni.

Fugyivásárhely reformátussága élõ
gyülekezet, bár létszámában drasztiku-
san sorvad, de hitéleti tevékenysége
szerteágazó. A hagyományos vasárna-
pi istentiszteleteken, káté- és vallásórá-
kon túl aktív nõszövetség, kórus, ifjúsá-
gi csoport mûködik a közösségben. A
vasárnap délutáni alkalmakat igyekez-
nek közvetlenebbé, bensõségesebbé
tenni, ilyenkor a lelkipásztor palást nél-
kül érkezik a templomba. A fiatalokkal
is ilyen közeli és õszinte együttlétekre
törekszik Visky, õket érintõ problémá-
kat beszélnek meg, nincs tabutéma,
õszintén beszélnek viselkedési normák-
ról, szexrõl, szerelemrõl.

A családlátogatás fontos szegmense
a szolgálatnak, ennek nyomán olyanok
is elkezdenek templomba járni, akik
addig nem tették. Lényeges, hogy az
egyháztagokkal való beszélgetések
egyénre szabottak legyenek. Példával is
szolgál Visky. Egyszer egy köztudottan
italozó társasághoz készült. Azt ajánlot-
ta nekik, fogadjanak, hogy egyikük
sem tud annyi bort meginni, mint õ.
Erre felkapták a fejüket az érintettek.
Gondolták, most leitatjuk a papot. Az
elsõ pohár után következett volna a
második, de a lelkész intett, hogy nem.
„Most lássam, tudnak-e maguk annyit
inni, mint én?” – kérdezte a lelkipász-
tor. Vagyis csak egy pohárral. Persze,
hogy nem sikerült nekik. És innentõl
már kötetlenebbé vált a társalgás, a
gátlások oldódtak, lehetõség nyílt a
kérdés szellemi oldalról való megközelí-
tésére is.

Az istenháza gyönyörûen megújult
az eltelt két esztendõ alatt, nemcsak a
padok lettek párnázottak, de a temp-
lomfûtést is megoldották. Olyan körül-
ményeket kell teremteni, hogy az isten-
tisztelet végeztével ne vágyjék haza
senki, illetve hogy vágyakozzék a kö-
vetkezõ együttlétre – vallja a lelkész.

D. Mészáros Elek

Visky István szerint jót tesz a szolgálati hely
változtatása

Fugyivásárhely református temploma

Szerteágazó szolgálatban
Visky István lelkipásztor és a fugyivásárhelyi református közösség



A székelyhídi diákság körében tápta-
lajra lelt a Rákóczi Szövetség. A napok-
ban tért haza egy háromnapos tatabá-
nyai látogatásról az a 35 tagú küldött-
ség, amely a helyi Petõfi Sándor Elméle-
ti Líceum diákjaiból verbuválódott össze.
Valójában ez viszontlátogatásnak minõ-
sült, hiszen a magyarországi városban
mûködõ Árpád Gimnázium tanárai és
diákjai az idén már két alkalommal is ba-
rangoltak az Érmelléken. A Rákóczi
Szövetség égisze alatt mûködõ kapcso-
lat Sóki Béla székelyhídi és Kántor Péter
tatabányai tanár személyes ismeretsége
révén sarjadt.

A látogatás elsõ napján az ottani tan-
intézettel ismerkedtek az érmellékiek,
majd az árpádos diákok színpadi mûsor-
ral szórakoztatták a vendégeket. A há-
romnapos együttlét fénypontját a két is-
kola közötti együttmûködési megállapo-
dás megkötése jelentette, amelyet Boros
István, a székelyhídi és Kovács Miklós,
az ottani iskola igazgatója látott el kézje-
gyével. Emellett számtalan esemény töl-
tötte ki látogatás napjait, megkoszorúz-
ták az ’56-osok emlékmûvét, virágot he-
lyeztek el Árpád fejedelem szobránál.

A ceremoniális események után kiju-
tott az izgalomból is: a két iskola tanárai

kétszer tíz perces focimeccset játszottak
egymással, amelyet végül a vendég csa-
pat 1–0 arányban megnyert. Egy kis sé-
tára, a környékbeli nevezetesebb helyek
meglátogatására is sor került. Többek
között megtekintették a tatai várat, a ta-
vat, az angolparkot. Megcsodálták Euró-
pa legnagyobb turulmadárszobrát,
amelynek szárnyfesztávolsága 15 méter.
Hazafelé jövet már szabadabban gazdál-
kodhattak az idõvel, így még Budapes-
ten is megálltak várost nézni.

D. M. E.
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Az idõsek világnapja alkalmából sze-
retetteljes ünneplésre gyûltek össze a
nagyszalontai Magyar Házban a Romá-
niai Magyar Nyugdíjas Szövetség tag-
jai, meghívott barátaik, szeretteik.
Nagy Irma elnök köszöntötte a résztve-
võket, köztük Török László polgármes-
tert, Kis Annamária fõkönyvelõt, Szíj-
jártó Zoltán szenátorjelöltet, valamint a
magyarországi Komádiból és Mezõme-
gyerrõl érkezett nyugdíjastársakat.

Ünnepi beszédében Nagy Irma el-
mondta, hogy az egyesületben már ha-
gyománnyá vált, hogy évente össze-
gyûlnek azért, hogy kifejezzék háláju-
kat, tiszteletüket, megbecsülésüket és
szeretetüket azok iránt, akik hosszú,
munkában eltöltött évek után köztük
töltik megérdemelt nyugdíjaséveiket. A
városvezetés nevében Török László

köszöntötte az idõseket, majd Boros
Irén az alkalomhoz illõ idézetekkel
szerzett szeretetteljes irodalmi perce-
ket a résztvevõknek, az egyesület
énekkara pedig néhány kedves dallal
ajándékozta meg az egybegyûlteket.
Az ajándékozás jegyében meglepetés-
ként a Komádiból érkezett vendégek
nyújtottak át egy csokor virágot Nagy
Irmának, majd a hajdúváros polgár-

mesterét is köszöntötték. A jelenlévõk
meleg szeretettel gratuláltak Illyés Pi-
roskának, aki éppen aznap töltötte be
a 80. évét, valamint dallal köszöntöt-
ték az egyesület Irén nevû tagjait is,
akik névnapjukat ünnepelték a hétvé-
gén. Balogh Mária szívhez szóló, vi-
dám szavalata zárta az ünnepség mû-
soros részét, majd szeretetvendégség
és jó hangulatú mulatság koronázta
meg a különleges eseményt.

Balázs Anita

Petõfi és Árpád között
a kapcsolat Rákóczi

A vendégek tanári csapata nyerte a focimeccset

Szurkolóknak sem voltak híjával a székelyhídiak

Köszöntötték a nyugdíjasokat
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A program november 9-én, pén-
teken 17 órakor kezdõdik az ünnepé-
lyes megnyitóval, ezt követõen 17.30-
tól mutatják be A belgaság dicsérete
címmel a Szilágyi Aladár nyugat-euró-
pai riportjait, esszéit tartalmazó köny-
vet. Hat órától Zsidó Ferenc székely-
keresztúri író Laska Lajos történetei
címû prózakötetérõl Kinde Annamária
beszél a szerzõvel, közremûködik Szo-
tyori József színmûvész. 18.45-tõl Ta-
más Pál szociológus Már megint a pa-
radicsomleves címû könyvérõl Szûcs
László beszélget a szerzõvel, ezt követõ-
en Murádin László Babér és borostyán
címû kötetét mutatja be Derzsi Ákos. A
nap utolsó kötetének szerzõje az aradi
Irházi János, aki Jó bolondok ügyvéd-
je címmel készített beszélgetõ kötetet
Tokay György ügyvéd-politikussal. A

könyv aradi bemutatóján készült video-
felvételt is láthatják a váradi érdeklõdõk.

Szombat délelõtt Maraton Café
címmel 11 órától kötetlen beszélgetésre
várják a könyvbarátokat a Fõ utcai Louis
kávézóba. 16 órától a Nemlaha György
szerkesztésében napvilágot látott Szerel-
mesek kalauza címû kötetet mutatják
be, mely a magyar kabaré atyja, Nagy
Endre rövidprózáit tartalmazza. A kötet-
bõl részleteket ad elõ Tasnádi-Sáhy No-
émi temesvári színmûvész. 16.30-tól
Goron Sándor A szív feletti térben cí-
mû új verskötetét ismerhetik meg az iro-
dalombarátok, a könyvbõl felolvas Szõ-
ke Kavinszki András. 17 órától Wagner
Péter ötven gyímesi rajzát tartalmazó al-
bumát méltatja Holló Barna képzõmû-
vész, majd Karácsony Benõ A meg-
nyugvás ösvényein címû regényét ajánl-

ja az olvasók figyelmébe Demény Péter,
a regénybõl részletet ad elõ Vindis And-
rea színmûvész. 18.15-tõl Tóth Ágnes
Az út elvisz valahová címû válogatott
prózakötetét méltatja a szerzõvel beszél-
getve Szûcs László, közremûködik Tas-
nádi-Sáhy Noémi, illetve Trifán László
és Kinda Péter. 19 órától Gittai István
Utu rea címû válogatott verskötetének a
bemutatója következik, méltatja Busku
Anita, részleteket ad elõ Hajdu Géza. Az
est utolsó kötetének szerzõje Demény
Péter, akinek Garantált pihenés címû
glosszaválogatását Balázs Imre József, a
Korunk fõszerkesztõje méltatja.

A zárszó után zenés mûsorral, a
Theatron Egyesület és az Aria Produk-
ció közös elõadásával ér véget a Könyv-
maraton. Kovács András Ferenc Jack
Cole balladája címû mûvét Balogh Joe
zenésítette meg. Elõadják: Mátyás Zsolt
ének, Balogh Joe gitár, Zalder András
basszusgitár, Trendler József ütõhang-
szerek.

Valamennyi mûsorra a belépés in-
gyenes, a kötetek kedvezményes, ki-
adói áron vásárolhatóak meg.

Könyvmaraton
a Bábszínházban
Negyedik alkalommal jelentkezik a jövõ héten a Nagyváradi
Könyvmaraton, az év legjelentõsebb nagyváradi könyves eseménye.
A Várad folyóirat, az Europrint kiadó, valamint a Riport kiadó közös
szervezésében november 9–10-én, pénteken és szombaton
a Bábszínházban zajlanak a rendezvények. Ezúttal is egy sor új
kiadványt ismerhetnek meg az érdeklõdõk.

A nagyváradi Euro Foto
Art Egyesület a Megyei Ha-
gyományõrzõ és -népsze-
rûsítõ Központtal és a Taviró-
zsa Fotóklubbal közösen, a
Romániai Fotómûvészek szö-
vetségének védnöksége alatt
harmadszorra szervezi meg
Az év esküvõi fotósa megyei
fotószalont. November 21-
éig azon Bihar megyei lakhe-
lyû fényképészek alkotásait
várják, akik megyénkében es-
küvõket fotóztak. Pályázni fe-
kete-fehér és színes képekkel
egyaránt lehet. A fõdíj mellett
három kategóriában kioszta-

nak egy-egy különdíjat, az
eredményt november 24-én
közlik. A munkákat kiállítják,
a tárlatot november 30-án
18 órakor nyitják meg az
Euro Foto Art Galériában, a
Nagyvásár, ma December 1.
tér 12. szám alatt. A CD-re
vett pályamunkákat szemé-
lyesen itt adhatják le az alko-
tók, vagy e-mailben küldjék el
az eurofotoart.ro@gmail.com
címre. Bõvebb tájékoztatás
az office@eurofotoart.ro és
stefan.toth@eurofotoart.ro
e-mail címeken vagy a
0741/212-111 és 0728/

996-485 telefonszámon kér-
hetõ.

A fent említett szervezõk
meghirdették – immár heted-
jére – A világban élõ magyar
és román fotómûvészek
nemzetközi szalonját a ro-
mán és a magyar kultúra he-
tére. A témája az Európai
Unió fõvárosai. Ezek építé-
szetét, környezetét, lakóit be-
mutató felvételeket, tájképe-
ket és szociofotókat várnak,
alkotónként és kategórián-
ként legtöbb 5 fotót. A képe-
ket CD-n vagy e-mailben vár-
ják a szervezõk a cfno.ro@

gmail.com címre vagy a Clu-
bul Fotografic „Nufãrul”
Oradea, Cãsuþa poºtalã 269,
410610 – Oradea 1, Judeþul
Bihor – România postacímre
legkésõbb november 17-
éig. Az eredményt december
2-án hozzák nyilvánosságra.
A képeket Budapesten, Bu-
karestben, Nagyváradon és
Kolozsváron állítják ki. 

Bõvebb tájékoztatás az
office@fotocluboradea.ro és
office@eurofotoart.ro e-mail
címen, illetve a 0741/212-
111 és a 0726/292-111 te-
lefonszámon kérhetõ.

Fotópályázatok megyénk határain innen és túl
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22 kötet a magyar irodalom klasszikusától
MIKSZÁTH KÁLMÁN MÛVEI

Mikszáth Kálmán gazdag életmûvébõl válogatva 
22 kötetes sorozatot kínálunk, mely részletfizetéssel is megvásárolható. 

A díszkötéses kivitel és a kedvezõ ár egyaránt azt szolgálja, 
hogy e remek kötetek családi könyvtára díszéül szolgáljanak. 

Olvassa újra kedvenceit, szerettesse meg gyermekeivel is e remekmûveket!

A sorozat ára részletfizetéssel 390 lej (3×130 lej). Amennyiben egy összegben fizet, 
a 22 kötet ára csupán 345 lej. (Az árak a postázási költségeket is tartalmazzák.)

A két koldusdiák Különös házasság Két választás 
Magyarországon Kísértet Lublón Akli Miklós 

Szent Péter esernyõje Vén gazember Beszterce 
ostroma A Noszty fiú esete Tóth Marival Szelistyei 

asszonyok Lohinai fiú Gavallérok és más elbeszélések 
Egy éj az Arany Bogárban Fekete város A tisztelt ház 

A Sipsirica és más elbeszélések Jó palócok Tót atyafiak 
Sárika grófnõ Jókai Mór élete és kora 

Balóthy-domínium Igazi humoristák Mesés várak

Egy kötet akár

15,5 lejért! 
Részletre is!

Megrendelését várják munkatársaink a 0735/154463, a 0259/419924
telefonszámokon, valamint a konyvsorozat@gmail.com címen. 
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Románia egyik meghatározó
utánpótlás-nevelõ központjává
vált a Nagyváradi Liberty által
Nagyszalontán mûködtetett
focisuli, amely már több
tehetséges ifjúsági korú
játékosnak adott arra lehetõséget,
hogy világhírû csapatok
felkészülésén vegyen részt.

Ki ne emlékezne a váradi Keserû
Claudiura, aki már 14 évesen másod-
osztályú meccset játszott a Bihar FC
felnõtt csapatában, majd 2003 õszén,
alig 16 évesen az élvonalban is bemu-
tatkozott. Nem is csoda, hogy alig egy
év múlva már a francia elsõ osztályban
szereplõ Nantes csapatában folytatta
pályafutását edzõje és felfedezõje, Ger-
gely Sándor boldogságára.

A játékos külföldre igazolásában
nagy szerepe volt a tenkei származású
üzletembernek, Vízer László Marius-
nak, aki akkoriban a Bihar FC támoga-
tója volt, majd a világ cselgáncsszövet-
ségének elnöke lett. Vízer, aki 1999-
ben Bajnokok Ligáját nyert a Nagyvá-
radi Liberty cselgáncscsapatával, ráér-
zett a foci ízére, és megalapította a
szalontai focisulit, amely azóta több te-
hetséges labdarúgót is kinevelt.

Trófeák és lehetõségek

Az évek során két trófeával (junior B
és A bajnoki cím, mindkettõt Gheor-
ghe Ghiþ edzõ irányításával érte el), il-
letve két ezüstéremmel (2005-ben a ju-
nior A bajnokság Gergely Sándor, ma
idén junior B bajnokság Halász László
vezetésével) gyarapította gyûjteményét
a Liberty klub, ám nem ezek azok a si-
kerek, amelyekért keményen dolgoz-
nak a hajdúvárosban mûködõ csapat
edzõi és vezetõi. A cél, hogy minél
több tehetséges labdarúgó kapjon lehe-
tõséget a hazai, valamint a nemzetközi
élvonalbeli bajnokságokban. A fõ moti-
váció a hírnéven túl a pénz, hiszen egy-
egy tehetséges 16-17 éves focistáért
komoly összegeket fizetnek az európai
élcsapatok.

Andrei Florean az olasz Bresciában
töltött fél évet, Iulian Petrache Berga-
móban, az Atalantában volt próbajáté-
kon, Andrei Coroiant és Alexandru So-
riant a spanyol királyi gárda, a Real
Madrid tesztelte több héten át, Márkus
Adriánt pedig a Bukaresti Dinamo iga-
zolta volna le többször is, ám végül
mindannyian a Libertynél maradtak, je-
lenleg pedig az elsõ osztályba igyekvõ
Bihar FC-t erõsítik. A magyar utánpót-
lás válogatott Bajner Bálint nem volt a
Liberty saját nevelésû labdarúgója, de
Nagyszalontáról igazol Angliába, ahol
a West Ham United gárdájában ját-
szott.

Új csillag születik?

George Puºcaº alapemberévé, mi
több, gólfelelõsévé vált a román U16-
os válogatottnak, ráadásul a Bihar FC
felnõtt csapatában is bemutatkozott
már. Az angol élvonalban szereplõ
Arsenal egyik scoutere (tehetségkutató
ügynöke) javasolta, hogy a londoni klub
egy hétig tesztelje a remek kvalitások-
kal rendelkezõ futballistát.

A margittai születésû labdarúgó

(1996. április 8-án látta meg a napvilá-
got a Berettyó-parti városban), aki ta-
valy a Liberty U17-es korosztályú csa-
patában szerepelt (edzõje Halász Lász-
ló volt), remekül érezte magát az ágyú-
soknál, s reményét fejezte ki, hogy rö-
videsen a Premier League-ben folytat-
hatja pályafutását.

Hazatérése után Puscaº kezdõként
kapott bizonyítási lehetõséget a Bihar
FC-ben a Piteºti-i Argeº FC ellen 2–1-
re megnyert bajnoki találkozón. Az ifjú
csatár góllal hálálta meg a bizalmat, er-
re bizony már elégedettség mutatko-
zott a jobbára komor Steve Morrow ar-
cán, aki az Arsenal utánpótlás-nevelõ
akadémiájának vezetõje, s aki a nagy-
váradi Bodola Gyula Stadion VIP-
páholyából követte figyelemmel Puºcaº
szereplését. Ha a csatár a továbbiak-
ban is hasonló remek formában ma-
rad, nem kizárt, hogy az angol klub
nem vár majd leigazolásával, és még az
év végéig megszerzi a tehetséges biha-
ri futballista játékjogát.

George Puºcaºt 50 ezer euróra érté-
kelte az egyik nemzetközi fociportál, a
transfermarkt.co.uk, de valószínûleg
ennél sokkal több pénzt kap majd a
szalontai csapat, ha a fiatal csatár be-
váltja a hozzá fûzött reményeket.

Hajdu Attila

Az angol élvonalba vágyik
egy szalontai focista

A szalontai nevelésû George Puºcaºt az ágyú-
sok tesztelték

Jamie Wilshere, az Arsenal U21-es váloga-
tottja (jobbról) mezt ajándékozott a margittai
származású focistának
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A római államférfi, filozófus, költõ
Néró nevelõje, majd fõ tanácsadója
volt. Két gondolatát idézzük a rejt-
vényben a vízsz. 1. és 43., valamint
a függ. 1. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Román labdarúgó,
edzõ (George, született 1969-ben).
14. Képzõmûvészeti gyûjtemény Mad-
ridban. 15. El. 16. Szigetek az Alasz-
ka-félsziget folytatásában. 18. … Esz-
ter – Németh László regénye (1956).
20. Szótoldalék. 21. Bibliai személy.
22. Jordánia fõvárosa. 24. Szilaj, fék-
telen. 26. De. 27. Egyenlõ részben
(gör.). 28. Visszavet! 29. Bukszában
van! 30. Teher emelésére való korong.
32. Közel juttat. 34. A hét vezér egyi-
ke (Anonymus szerint). 36. Özönlik.
38. A török szultán rendelete. 39. Fel-
tûnõen nagy. 41. Nobel-díjas (1969)
amerikai biológus. 44. Kossuth-díjas
zongoramûvész (Dezsõ, sz. 1951). 46.

…méter – a méter milliomodrésze. 48.
Világos angol sör. 49. Mulatsága. 51.
Szék jelzõje lehet. 53. Véredény. 54.
Kacat. 56. A neodímium és a vanádi-
um vegyjele. 57. Gyakori kötõszó.
58. Din betûi. 59. Magyar matemati-
kus (György, 1887–1985). 61. Lábai-
hoz. 62. A kõpénzek szigete. 64.
Mondatrész. 66. Had. 68. Létezel.
70. Elõtag: a széllel való kapcsolatot
jelöl. 72. Mûvészeti ág. 73. A diszp-
rózium és a trícium vegyjele.

FÜGGÕLEGES: 2. A vörös … – Mol-
nár Ferenc drámája. 3. Tûzzel el-
emészt. 4. Román folyó. 5. Sértetlen.
6. Sütemény tölteléke. 7. Nagy befo-
gadóképességû. 8. Martin … – Jack
London regénye. 9. Visszatol! 10.
Neamþ megye betûjele. 11. Rendsze-
resen visz. 12. … Gardner – amerikai
színésznõ. 17. Ismeretet átad. 19. Kö-
rülveszi. 23. Gépiesen tanul. 25.

Fémpénz elõlapja. 27. Római súlyegy-
ség. 28. Növényi egyed. 29. Kiborul
(táj.). 30. Magas hangot ad. 31. Orosz
törvényhozó testület – névelõvel. 32.
Szervezkedõ csoport. 33. Hõemelke-
dése van. 35. Szignál. 37. Svájci kan-
ton. 40. Skandináv középkori dalnok.
42. Nagy öltõnk. 45. Kosztolányi fele-
sége. 47. Farkas. 50. Milliméter. 52.
Védelmez. 55. Francia festõ, az imp-
resszionizmus egyik képviselõje
(1840–1926). 57. Oxigén (rég.). 58.
Férfi (biz.). 59. Anton … (1796–1854)
– román író, folklorista, zeneszerzõ.
60. …-kór – baktérium okozta fertõ-
zés. 61. Fakad. 63. Az alumínium és
a nitrogén vegyjele. 65. LAÜ. 67.
Pezsgésben van! 69. Páros izom! 71.
Vissza: állóvíz.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
A skót bemegy a gyógyszertár-

ba:
– Tudnak valami hatásos szert

adni fejfájás ellen?
– Igen, kérem. Kitûnõ kombi-

nált gyógyszerünk van. Fejfájásra,
gyomorgörcsre és hátfájása is jó!

– Köszönöm, akkor most nem
kérem, megvárom, amíg a többi
is fájni fog!

☺

Kovácsék a tóparton nyaral-
nak. Elsõ este össze-vissza csípik
õket a szúnyogok.

– Ha lekapcsolod a villanyt, ak-
kor nem jönnek be – mondja
Kovácsné.

Ám ekkor a szobába két szent-
jánosbogár repül be.

– Látod? Ez sem használ sem-
mit – elégedetlenkedik a férj. – Az
átkozott vérszívók most zseblám-
pával jönnek.

Seneca gondolatai Elõzõ számunk keresztrejtvényének
(Bölcsesség) helyes megfejtése: „A
jóság az egyetlen befektetés, amely
mindig kifizetõdik.”
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Az egyetlen Nobel-dí-
jas magyar író mindössze
tizennégy éves volt, ami-
kor zsidó származása mi-
att Budapestrõl németor-
szági munkatáborokba
került. Megjárta és túlélte
többek között Auschwitz
és Buchenwald koncent-
rációs táborait. Hazatérte
után fizikai munkából és
újságírásból tartotta el
magát, és 1960-ban el-
kezdte megírni élménye-

it. A könyv 1973-ban ké-
szült el, és 1975-ben
Sorstalanság címmel lá-
tott napvilágot. Nem ta-
lált kedvezõ fogadtatásra,
így Kertész a továbbiak-
ban fordításokból élt. A
’90-es évek elején kezd-
tek újra megjelenni köny-
vei, az 1983-as Füst Mi-
lán-díj után 1995-ben a
Brandenburgi Irodalmi
Díjjal, 1997-ben pedig
Kossuth-díjjal tüntették

ki. A svéd akadémia
2002-ben a következõ
indoklással ítélte neki a
Sorstalanságért az iro-
dalmi Nobel-díjat: „Egy
írói munkásságért, amely
az egyén sérülékeny ta-
pasztalatának szószólója
a történelem barbár ön-
kényével szemben“.

DVD-ajánló

A dilis trió

Egy nem szokványos árvaház
lépcsõjén három kisgyereket hagy-
nak. Aki bírja a sok nevetést, tanú-
ja lehet Moe, Larry és Curly felnõt-
té válásának mellbevágó és meg-
hökkentõ történetének. A csupa
szív és tökkelütött, két ballábas
hármas õrült feladatot vállal: meg
akarják akadályozni, hogy eladják
gyermekkori otthonukat. Két lé-
pést sem tudnak úgy megtenni,
hogy el ne essenek, le ne zuhanja-
nak vagy össze ne törjenek valakit.
Sikerülhet-e megküzdeniük a mo-
dern világgal, összegyûjthetnek-e a
jó ügy érdekében rengeteg pénzt,
és gyõzhetnek-e végül?

Idõjárás
A levegõ hõmérsékle-

te folyamatosan csök-
ken, ezen a héten nap-
közben 8–12 Celsius-
fokra lehet számítani, éjszakán-
ként pedig fagypontig fog hûlni.
Õszre jellemzõ borongós idõjárás
kíséri majd a hideg légtömegeket,
melyek hétvégére csapadékot is
hoznak. Napsütésre csak néhol
lehet számítani. A hõmérséklet a
jövõ héten tovább csökken.

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

November 4., vasárnap
Károly – két név egybe-
esése, az egyik a régi ma-
gyar Karuly, melynek je-
lentése: karvaly, turul. A
másik a latin Carolus rö-
vidülése, mely a germán
Karl névbõl származik.
Ennek jelentése: legény,
fiú.

November 5., hétfõ
Imre – germán eredetû,
az Amalrich, Emmerich
névbõl származik. Jelen-
tése: hatalmas, híres, ki-
rályi.

November 6., kedd
Lénárd – germán erede-
tû, a Leonárd név régi
magyar alakváltozata. Je-
lentése: erõs, mint az
oroszlán.

Énok – a héber eredetû
bibliai Hénoch névbõl
származik, jelentése: a
felszentelt.

November 7., szerda
Rezsõ – magyar erede-
tû, a Rudolf férfinév ma-
gyarosítása, a Rézsõ,
Résõ családnévbõl.
Lázár – a héber Eleazár
név görög rövidülésébõl,
illetve ennek a latin Laza-
rus formájából származik.
Jelentése: isten segített.

November 8.,
csütörtök
Zsombor – régi magyar
személynév, a Zombor

alakváltoza-
ta. Szláv eredetû, jelenté-
se: bölény.

November 9., péntek
Tivadar – görög, latin
eredetû, a Theodor név
magyar megfelelõje. Je-
lentése: isten ajándéka.

November 10.,
szombat
Réka – török, hun, ma-
gyar eredetû, a mondák-
ban Attila feleségének a ne-
ve. Jelentése ismeretlen.
Más magyarázat szerint
ótörök eredetû, és az Ari-
kan névbõl származik, en-
nek jelentése: tiszta úrnõ.

Névnapjukat ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot kívánunk!

Névnapok és jelentések

Évforduló
1929. november 9-én született
Kertész Imre
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Hozzávalók: 2 sárgarépa, 1 karalá-
bé, 20 dkg krumpli, 20 dkg borsó, 10
dkg krémsajt, só, bors.

Elkészítés: A megtisztított sárgaré-
pát, karalábét a borsónál nem sokkal
nagyobb kockákra vágjuk. A krumpliból
egy szemet félreteszünk, a maradékot
szintén felkockázzuk. A zöldségeket
annyi sós vízzel tesszük fel fõni, ameny-
nyi ellepi õket. Amikor minden megpu-
hult, kivesszük az egészben hagyott bur-
gonyát, hozzáadjuk a krémsajtot, majd
botmixerrel vagy akár villával pürésítjük.
Ezzel a keverékkel sûrítjük be a fõzelé-
ket, amit petrezselyemzöldjével, de akár
más zöld fûszerekkel is ízesíthetünk.

Az amarilliszfélék családjába
tartozó gyógy- és fûszernövény.
Népies neve foghagyma vagy
büdös hagyma.

Erõteljes aromájú hagymagumója fo-
gyasztható. Gerezdjeirõl szaporítják;
õsszel és tavasszal 20×10 cm-es sor- és
tõtávolságra duggatják. Meleg- és fény-
igényes. Egyenletes vízellátás mellett
bõ termést hoz.

Jellegzetes illatát egy kéntartalmú
anyag, az ajoén adja. Erõsen antibak-
teriális és gombaellenes hatását Louis
Pasteur már 1858-ban leírta, 1920-
ban a svájci Sandoz gyógyszergyár izo-
lálta az antibakteriális hatóanyag ve-
gyületeit, az alliint és az abból kialakuló
allicint. Kínai kutatók szerint utóbbi a
ráksejteket is pusztítja. A fokhagyma
tartalmaz még szénhidrátot, fehérjét,
ásványi anyagokat, A-, B-, C- és E-vita-
mint, ezek miatt erõs antioxidáns ha-
tást fejt ki. A komplex összetevõknek

köszönhetõen erõsíti az immunrend-
szert. Vérnyomáscsökkentõ, baktéri-
um-, vírus- és gombaellenes hatású, se-
gíti az emésztést, az epe- és májmûkö-
dést, bélfertõtlenítõ, bélféregûzõ.

Jövõ héten a földiszederrõl ejtünk szót.

KOS: Ezen a héten bebizonyoso-
dik, hogy igenis vannak olyan ba-

rátai, akik nemcsak kiállnak ön mellett,
hanem sokat tesznek azért, hogy ön si-
keres legyen.

BIKA: Olyan tanácsokat kaphat,
amivel sikert arathat. Pénzügyek-

ben legyen óvatos, csak annyit költsön,
amennyi szükséges, és a szabályokat
tartsa be.

IKREK: Annyira energikus és túl-
fûtött, hogy azt hiszi, kizárólag jó

dolgok történhetnek önnel, és nincs ön
elõtt semmiféle akadály. Kicsit lassítson.

RÁK: Elmesélheti a kedvesének
azokat a családi dolgokat, ame-

lyeket eddig nem osztott meg vele. Ha
külföldön tölt el pár napot, nagyon jól
fogja érezni magát.

OROSZLÁN: A héten ne legyen
túlságosan nagy a szája, mert le-

het, hogy emiatt nem igazán kedvelik
olyanok, akiktõl a megélhetése vagy a
jövõje függhet.

SZÛZ: Minden oka megvan az
örömre, hiszen kiváló a hét arra,

hogy anyagiakról tárgyaljon, és a lehetõ
legjobban, vagyis nyereséggel kössön
megállapodást.

MÉRLEG: Csúcsformában lesz a
héten. Könnyen megtörténhet,

hogy olyasvalakivel találkozik, aki miatt
a meglévõ kapcsolatát is kockára teszi.

SKORPIÓ: Feszültséget okoz, ha
a munkában nem úgy mennek a

dolgok, ahogy kellene. Azért nincs oka
panaszra, mert kezelni tudja a helyzetet.

NYILAS: Fegyelmezettnek kell
maradnia a héten, különben sa-

ját maga alatt vágja a fát, ha szembe-
megy a felettesével, vagy már megint
elkezd pletykálni.

BAK: A családban bonyodalmak
adódhatnak. Ha lehet, maradjon ki

a vitából, ha nem tud, akkor fogja vissza
magát, amikor véleményt nyilvánít.

VÍZÖNTÕ: Felemás érzésekkel
teli ez a hét. Történnek olyan ese-

mények, amelyek miatt csalódottnak
érzi magát, mintha a háta mögött folyt
volna valami.

HALAK: Aktivizálnia kell magát a
héten, mert munkahelyi változá-

sok várhatók, ezért önnek a legjobbat és
a legtöbbet kell nyújtania, hogy nyerjen.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (48.)
A fokhagyma (Allium sativum)

Ínyenceknek 

Finomfõzelék
igazán finoman
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