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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Elmaradnak a misérõl a fiatalok –
Beszélgetés ft. Kurilla Gábor
szentjobbi római katolikus 
plébánossal 2.
Ismerkedjenek meg a jelöltekkel!
– A december 9-i parlamenti
választáson induló magyar
jelölteket igyekszünk bemutatni
hasábjainkon. Mostani
számunkban Biró Rozália, Ferkõ
Jenõ, Bálind György, Fenesi Tibor
és Grim András (RMDSZ), továbbá
Szilágyi Zsolt (EMNP) válaszolt
a kérdésekre

4–5., 6–7.,
10., 11. 

Könyvmaraton –
már a negyedik

November 9–10-én a Várad
kulturális folyóirat az Europrint Kft.
és a Riport Kiadó szervezésében is-
mét Nagyváradi Könyvmaratonra
várja az irodalomkedvelõket. A
rendezvény fõ támogatója a Szigli-
geti Színház, helyszíne a bábszín-
ház. Tizenkét új kötetet mutatnak
be: tizenegy kortárs hazai magyar
író, költõ, publicista munkáját, és a
Karácsony Benõ-sorozat újabb da-
rabját a váradi magyar színtársulat
tagjainak közremûködésével. Az
olvasók a Fõ utcai Louis kávézó-
ban kötetlen beszélgetésbe ele-
gyedhetnek a szerzõkkel egy-egy
kávé, üdítõ mellett november 10-
én délelõtt 11 órától.

Éradonyban
ünnepeltek
Kettõs ünnepet ült vasárnap az éradonyi református közösség.
Bár láthatóan anyagi gyarapodást ünnepeltek, mégis
a megmaradás, az élni akarás, a lélek egységének hirdetõivé váltak.

Megújult az õsi templom, új
tetõzet került az évek terhe
alatt meggörnyedt falakra, a
belsõ tér, a mennyezet is tel-
jesen megszépült. Úgy
gondolta az ottani közös-
ség, hogy mindezért há-
lával tartozik a Teremtõ-
nek és azoknak, aki-
ken keresztül mun-
kálkodott az Isten. 

(folytatás 
a 12. oldalon)
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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 beszélgetések egészítik
ki. Hétfõn, 12-én a Sziglige-
ti Színház páholyelõcsarno-
kában 10 órakor interaktív
színháztörténeti kiállítás nyí-
lik, 11 órától a 220 éves hi-
vatásos magyar színjátszás
lesz a témája a Darvay Nagy
Adrienne színháztörténész
által vezetendõ fórumnak,
13 órakor pedig bemutatják Zsigmond
Andrea Mi kritika még? címû könyvét.

Az elõadásokra 20 lejért lehet belé-
põjegyet váltani, 120 lejbe kerül egy
minden elõadásra érvényes bérlet,
amellyel a szabad helyek függvényében
lehet kiváltani a jegyeket az egyes elõ-
adásokra. A fesztivál záró elõadására, a
debreceni Csokonai Színház Scapin, a
szemfényvesztõ címû produkciójára a
központi páholyokba 50, illetve 40, az
oldalpáholyokba 40, a zsöllyébe 30, az
erkélyre pedig 20 lejért lehet helyjegyet
vásárolni. A fesztiválbérlet erre is érvé-
nyes, helyjegyet ki kell váltani. A
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-
ház Plazma 2, avagy az ovibrader, va-
lamint a kézdivásárhelyi Városi Színház
Zabhegyezõ címû elõadása ingyenes. A
Hakeshet Klezmer Band koncertjére
20, a Lemon Bucket Orkestra koncert-
jére 15 lejért lehet jegyet venni (utóbbi-
ra a Moszkva Kávézóban). A délelõtti
szakmai beszélgetésekre a belépés in-
gyenes. Jegyek és bérletek a színház
pénztárában válthatók keddtõl péntekig
11–13 és 17–19 óra között, valamint
egy órával az elõadások elõtt; on-line
jegyvásárlás a fesztivál honlapján
(www.ifeszt.szigligeti.ro), a Szigligeti

Színház weboldalán (www.szigligeti.ro),
illetve a www.biletmaster.ro honlapon.

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 Ibsen: Peer Gynt, r.:
Horváth Csaba, a temesvári
Csiky Gergely Állami Magyar
Színház és a budapesti Forte
Társulat koprodukciója;

23 – Árkádia Színház:
Zabhegyezõ – J. D. Salinger

regénye alapján, r.: Kolcsár József, a
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Szín-
ház 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
tango, r.: András Lóránt, Marosvásár-
helyi Mûvészeti Egyetem (versenyen kí-
vül).

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 Tudományegye-
tem Színház és Televízió Karának Ma-
gyar 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 Há-

za, színpadi stúdió: Esteve Soler: A de-
mokrácia ellen, r.: Alexandru Dabija,
nagyszebeni Radu Stanca Nemzeti Szín-
ház, német tagozat (német nyelvû elõ-
adás román fordítással);

19 – Szigligeti Színház: Díjátadás;
Molière: Scapin, a szemfényvesztõ,

r.: Silviu Purcãrete, Debreceni Csoko-
nai Színház.

Színházi seregszemle Váradon
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– Mekkora a szentjobbi
katolikus közösség? Há-
nyan látogatják rendszere-
sen az istenházát?

– Hivatalos adatok szerint
majdnem 800-an vagyunk,
de hozzánk tartozik a csaná-
losi közösség is, mely mint-
egy 80 fõt számlál. Régeb-
ben, ahogyan elõdeimtõl
hallottam, vasárnaponként a
szentmiséken szinte kivétel
nélkül megjelentek a hívek.
Sajnos manapság ez már
nem mondható el. Nem hi-
báztathatók egyértelmûen a
hívek, hiszen sokan ingáz-
nak, reggeltõl estig munká-
ban, illetve úton vannak, így
csak a vasárnap marad arra,
hogy a ház körüli teendõket
elvégezzék. Én arra biztatom
híveimet, hogy úgy szervez-
zék meg a teendõiket, hogy
részt vehessenek a szentmi-
sén. A vasárnapi munkán

úgy sincs rajta Isten áldása,
és nem igazán ünnep a va-
sárnap szentmise nélkül. A
vasárnapi három alkalmon –
kettõ Szentjobbon, egy Csa-
náloson – azért általában
több mint háromszázan részt
vesznek, ami a mai viszo-
nyok között nem rossz
arány. Természetesen ne-
kem az a kötelességem,
hogy olyan szentmiséket
tartsak, ahová szívesen jön-
nek az emberek, és hiányol-
ják, ha elmaradnak.

– Korosztály szerint kik
a templomjárók?

– Elsõsorban az idõsebb
generáció, akik ebben nõt-
tek fel, és a gyerekek gimna-
zista korukig. A fiatalok
„visszacsábítására”, illetve
megtartására sok közösségi
programot, ifjúsági órákat,
miséket, kirándulásokat szer-
vezünk plébániai és esperesi

szinten egyaránt. Van egy
gimnazistákból álló gitáros
csapatunk, a Szentjobbi
Szikra, egy éve álltak össze,
a vasárnapi ifjúsági misén
(kismise) õk zenélnek és éne-
kelnek. Ezeken 70–80 gye-
rek szokott részt venni. Saj-
nos a szórakozóhelyek job-
ban csábítják a fiatalokat, a
számítógép, az internet és az
okostelefonok jobban lenyû-

gözik õket, mint a lelki gya-
korlat. A hiba talán ott van,
hogy túl hamar kapják meg
a kütyüket, melyek sajnos
elõbb vagy utóbb „átveszik”
a szülõtõl a gyerek nevelé-
sét. A sok munka mellett a
szülõ ezt csak akkor veszi
észre, amikor már késõ.
Meg kell tanítani õket az
idõnkénti lemondásra, arra,
hogy munkával és kitartással
érhetünk el valamit, és na-
gyon meg kell becsülnünk
azt, amink van. Mi még a ke-
rékpárra is sokat vártunk, és
nagy öröm volt, ha megkap-
tuk, vagy saját munkánk bé-
rébõl megvettük. Ma már a
robogónál és a kocsinál
tartunk…

– Nõ vagy fogy a katoli-
kus közösség?

– Szentjobbon, hála Isten-
nek, az átlagnál nagyobb a
gyermekvállalási kedv. Sok a
két-, sõt háromgyerekes csa-
lád, és aránylag kevés az
egyke. Jelenleg is 90 tanuló
jár hittanórára. Ám sajnos
nálunk is több a temetés,
mint a keresztelõ, tehát fo-
gyunk, de talán nem olyan
nagy mértékben. Hála Isten-
nek, október 1-jétõl már ket-
ten szolgáljuk a közösséget,
mivel fél évig diakónusként
nálunk lesz Husztig Róbert.

– A lelki építkezésen túl
mik a legfontosabb tervei?

– Szeretnénk bevezetni a
központi fûtést a templomba
és egy teraszt építeni a rava-
talozó kápolna elé. Remé-
lem, terveink megvalósításá-
ban, mint eddig is, segíteni
fog a püspökség és az ön-
kormányzat. A legfontosabb
feladat azonban híveink lel-
kébe olyan meggyõzõdést ül-
tetni, mely hitüket elmélyíti.

Szõke Ferenc

Elmaradnak a misérõl a fiatalok
Interjú ft. Kurilla Gábor szentjobbi római katolikus plébánossal

Nagyváradon született 1979. június 22-én, 24 évvel
késõbb ezen a napon szentelték pappá. Iskoláit
érettségiig szülõvárosában végezte, majd
tanulmányainak folytatására Tempfli József akkori
megyés püspök a veszprémi Hittudományi Fõiskolára
küldte, melyet 2003-ban fejezett be. Egy évig
Nagyváradon volt káplán a Barátok templomában,
majd Tasnádszántóra, két év után Micskére
helyezték, három év múlva, 2010-ben Szentjobbra
került, de Micskét és Tótit is kiszolgálta.

A szentjobbi katolikus templom A plébánia
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– Tizenkét évi önkormányzati tevé-
kenység után, amelybõl tízben Nagy-
várad alpolgármestereként dolgo-
zott, váltani készül, szenátorként sze-
retné folytatni politikai pályafutását.
Lehetõségnek, kihívásnak vagy fel-
adatnak tekinti a parlamenti képvise-
letet?

– Mindháromnak egy idõben. Sze-
retném kamatoztatni összegyûjtött ön-
kormányzati tapasztalataimat, hisz
több mint tíz éven keresztül szembesül-
tem magyar közösségünk mindenna-
pos gondjaival, elvárásaival. Sokszor
kellett azt mondanom a kérelmezõnek:
Önnek igaza van, így lenne méltányos,
igazságos, de a törvény másképp ren-
delkezik. Ezért fontosnak ítélem, hogy
minél többen legyünk olyanok a parla-
mentben, akik a törvények meghozata-
lakor fel tudják mérni azok hatását a
gyakorlatban, akik tisztában vannak az
alkalmazási lehetõségekkel és nehézsé-
gekkel. A törvényhozásban való részvé-
tel lehetõség a jobbításra, szakmai kihí-
vás és feladat, amellyel közösségünk
bíz meg.

– Megválasztása esetén milyen
szakterületen kíván tevékenykedni a
törvényhozás felsõházában?

– Szeretném kihasználni azt a lehe-
tõséget, amely szerint a szenátor, a
képviselõtõl eltérõen, több állandó bi-
zottságban tevékenykedhet. Közgazdá-
szi képzettségem és eddigi politikai pá-
lyafutásom tapasztalatainak megfelelõ-

en megválasztásom után a szenátus
költségvetési, pénzügyi, illetve közigaz-
gatási, területszervezési és környezet-
védelmi bizottságában szeretném bizo-
nyítani, hogy megérdemlem választóim
bizalmát. Azért említem ezt a két fon-
tos területet, mert meghatározó lesz a
2103-as év mind a gazdasági válságból
való kilábalás, mind Románia regioná-
lis átszervezése szempontjából. Tulaj-
donképpen az Alkotmány módosításá-
val kellett volna kezdenem a parla-
mentre váró fõ feladatok felsorolását,
viszont itt számunkra egyértelmû az
RMDSZ álláspontjából eredõ feladat.
Nem elnöki köztársaságot, hanem par-
lamentáris demokráciát, nem diktatú-
rát, hanem a hatalmi ágak jól behatá-
rolt szétválasztását szeretnénk az eddig
megszerzett kisebbségi jogok megõrzé-
sével és a magyar nyelv regionális
nyelvként való elismertetésével együtt.

– Ha önön múlna, Bihar megyét
melyik régióba sorolná?

– Természetesen a Bihar, Szatmár,
Szilágy és esetleg Arad megyék által al-
kotott, a történelmi, a földrajzi és a
gazdasági hagyományoknak
megfelelõ partiumi régióba,
Nagyvárad központtal.

Szeretet és összefogás
családban, közösségben
Beszélgetés Biró Rozália szenátorjelölttel
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– Mi segíthetné leginkább az

ön szenátori tevékenységét?
– Országos szinten, ponto-

sabban Bukarestben az, ha az RMDSZ
részese lenne egy megfelelõ kormány-
koalíciónak. Ehhez részünkrõl az 5 szá-
zalékot bõven meghaladó választási
eredmény szükséges, ami nem könnyû
feladat, ha azt vesszük figyelembe,
hogy 60 százalék feletti országos rész-
vételre számítanak az elemzõk. Közös-
ségünk tájékoztatása, a szavazáson va-
ló részvételre történõ buzdítása most a
legfõbb feladat, miközben a gazdasági
válság miatt egyre kiábrándultabbak az
emberek. Nem szabad hagyni, hogy el-
uralkodjék rajtuk a kilátástalanság, az
„úgysem lehet tenni semmit” állapot,
ami sok esetben közömbösséghez vagy
elvándorláshoz vezethet.

– Az országos helyzet után bihari
választókerületérõl kérdezném…

– Ha megengedi, kapcsolódnék az
elõzõ kérdésére adott válaszhoz. El-
mondtam, mi segítene Bukarestben,
most itthoni dolgokról szólnék. Elsõ-
sorban az segítene, ha minél meggyõ-
zõbb arányban érezhetném választóim
bizalmát, az nagyobb legitimitást bizto-
sít, erõt ad. Nem rejtem véka alá, hogy
szeptember óta járom a megyét. Váro-
sokban, községekben találkozom nem-
csak önkormányzati vezetõkkel, egyhá-
zi, politikai és közéleti személyekkel,
hanem egyszerû polgárokkal is, a vá-
lasztókerület lakosaival. Beszélgetünk
megvalósításokról, kudarcokról, elvárá-
sokról, megoldásra váró problémákról.
Kampányom végén be fogok számolni
az 1-es számú szenátori választókerület
lakosainak a beszélgetések következte-
téseirõl és az ezekbõl eredõ, reám há-
ruló „házi feladatokról”, amelyek meg-
valósításán fogok dolgozni.

– Hogyan tervezi a kapcsolattar-
tást választókerületével?

– Állandó, „élõ kapcsolatot” szeret-
nék. Nagy a választókerület, egy idõ-
ben nem lehetek mindenütt jelen, ezért
több településen szeretnék szenátori
irodát mûködtetni. Munkatársaim, va-
lamint az RMDSZ körzeti elnökei, pol-
gármesterei, alpolgármesterei, önkor-
mányzati képviselõi révén biztosítható
az „élõ kapcsolat”. Számítok a sajtó se-
gítségére is az információáramlás meg-
valósításában.

– Ön az RMDSZ Szövetségi Képvi-
selõk Tanácsának, a magyarság
miniparlamentjének elnöke is. Orszá-
gos és helyi elfoglaltsága befolyásolja-
e majd tisztségének betöltésében?

– Természetesen, méghozzá pozitív
módon. Több információ birtokában,
rálátással az országos helyzetre, még
hatékonyabban tudom betölteni az
RMDSZ második legmagasabb politikai
tisztségét. Mindezek hozzájárulnak a
hatékonyabb érdekérvényesítéshez az
esetleges koalíciós tárgyalásokon, és
ha a helyzet úgy hozza, a kormányzati
részvétel hatékonyabbá tételéhez.

– A végére hagytam egy olyan kér-
dést, amelyet a közéleti szereplõk
nem háríthatnak el, hisz bizonyos
mértékig magánéletük a közérdeklõ-
dés központjába kerül. Családja mit
szól ahhoz, hogy a feleség, az anya a
hét nagy részét a fõvárosban fogja
tölteni, hétvégéjét pedig sokszor a vá-
lasztókerületében?

– Ahogy eddigi munkámat sem tud-
tam volna végezni, ha nincs meg a
férjem és a két gyermekem támogatá-
sa, ezentúl is lehetetlen lenne önzet-
len szeretetük nélkül dolgozni. Barni
fiam a maga 12 éves bölcsességével
azt felelte kérdésemre, miszerint bele-
egyeztek-e, hogy anya Bukarestbe
menjen dolgozni: „Hogyha te ezt sze-
retnéd, akkor tegyed”. 9 és fél éves lá-
nyom esetében kicsit más a helyzet. Õ
mindenképpen ragaszkodna ahhoz,
hogy legalább estére hazaérjek, és le-
gyen a napból 2 óra, amikor az övék
vagyok. Detti esetében még inkább
szükség lesz arra a meggyõzõ erõre és
belsõ nyugalomra, amellyel férjem
olyan sokszor elmagyarázta nekik,
hogy fontos az emberek számára
mindaz, amit anya tesz, és ezért neki
gyakran távol kell lennie a családtól.
Talán az én dolgom a legkönnyebb,
hiszen attól a pillanattól, ahogy kilé-
pek otthonról, már arra koncentrálok,
hogy mik azok a feladatok, amelyeket
el kell látnom a közösség érdekében,
és a munkámmal töltött idõt a lehetõ
leghatékonyabban szeretném kihasz-
nálni. Szeretteim önzetlen szeretete a
példa arra, hogy hogyan kell egy kis
vagy nagy családban egymást feltétel
nélkül támogatni, bátorítani. A szere-
tetnek és az összefogásnak ezt a for-
máját kell átvinnünk a nagy családba,
a nagyváradi és Bihar megyei magyar
közösség egészébe.
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Biharban az RMDSZ mind
a 13 egyéni választókerületben
(4 szenátori, 9 képviselõi) állított
jelölteket. A szórványtérségekben
indulóknak lapunk három
körkérdést tett fel, a válaszokat
és a jelöltek „névjegyét” alább
közöljük.

– 1. Miért tartja szükségesnek a
szórványtérség parlamenti képvisele-
tét?

– Nem csupán azt tartom szükséges-
nek, hogy valaki képviselõ legyen a tér-
ségbõl, hanem hogy olyan erõs képvi-
selet legyen, amely a szórványban élõ
magyarság érdekeit parlamenti szinten
is merje vállalni és továbbvinni, illetve a
törvényhozásbeli határozatokat a vá-
lasztóinak közvetítse. A szórványközös-
ség sajátos gondjait nem biztos, hogy
más, esetleg tömbmagyarságban élõ
képviselõ átérzi. A szórványt nevezik
„a nemzet bõrének”, ezek a vidékek a
megmaradásunk bástyái. Ha ezek eles-
nek, akkor a nagy tömb kerül veszély-
be. Egyesek legyinthetnek a szórvány-
ban élõ magyarokra, mert nem sok
voksot hoznak, bár le kell szögezni,
hogy a számarányuknak megfelelõ sza-
vazatszámot mindig behozzák. Vannak,
akiknek csak négyévente jut eszükbe a
szórványvidék, de én ott élek. Mehet-
tem volna máshová, akár külföldre is,
de az én õseim sírjai ott vannak, és az
enyém is ott lesz.

– 2. Mit tart a választókerületében
élõ magyar közösség legégetõbb
gondjának?

– Gazdasági gondok mindenkit egy-
aránt sújtanak, de a magyarságot külö-
nösen hátrányosan érintették a gyárbe-
zárások a Belényesi-medencében vagy
Élesd környékén, mert közülük keve-
sen mertek magánvállalkozásba fogni.
A közösség elöregszik, az egyetemet
végzett fiatalok elvándorolnak. Kevés a
komoly befektetõ, a mezõgazdaság
nem sok jövedelmet hoz, az ezzel fog-
lalkozókat segíteni kell új piacokat talál-
ni. Tapasztalatom szerint európai uniós
pályázatokra kevesebb magyar kis- és

közepes magyar vállalkozó jelentkezik.
A fiatalokat csak úgy lehet otthonmara-
dásra bírni, ha munkát kapnak. Sajátos
gond a magyarság megmaradása
szempontjából az anyanyelvi oktatás, a
hagyományok és a kulturális értékek
ápolása. Fontos lenne egy erõs iskola
létrehozása a Belényesi-medencében,
ahol olyan minõségû oktatásban része-
sülnének a magyar gyerekek, mint a
városiak. Most sokan román iskolába
viszik a gyereküket, azt gondolva, így
jobban érvényesülnek majd. Abban az
iskolában magyarul tanítanák
õket magas színvonalon, de ro-
mánul is megtanulnának.

A szórványt akarják képviselni
FERKÕ JENÕ 

szenátorjelölt,
3-as választókerület:

Belényesben született 1966. szep-
tember 15-én; nõs, 2 gyermek apja;
erdõmérnök; egy erdészeti kutatási
és üzemtervezési iroda vezetõje,
egy magánerdészet igazgatója; szak-
tanácsadó a román királyi háznál, ré-
gi magyar nemesi családoknál
és a szakminisztériumnál, a Bihar
megyei visszaszolgáltatási bizottság
tagja; RMDSZ-tag 2000 óta, 2008-
ban képviselõjelölt volt a 4-es válasz-
tókerületben, az idei helyhatósági vá-
lasztáson megyei tanácsosjelölt volt.

A nagyszalontai Fidem Egyesület
szervezésében Magyarország kolozsvá-
ri fõkonzulátusa tartott kihelyezett kon-
zuli napot október 27-én a hajdúváros-
ban. Az immár negyedik konzuli nap
során a fõkonzulátus munkatársai az
elõzetesen idõpontot kért ügyfelektõl
honosítási kérelmeket vettek át, mint-
egy 13 család adta be az egyszerûsített
honosítási eljárásra vonatkozó iratait.
A külképviselet munkatársai emellett

anyakönyvi kivonatokat adtak át mind-
azoknak, akik tavaly õszig letették a
magyar állampolgársági esküjüket, to-
vábbá mintegy kétszáz személy vehette
át a lakcímkártyáját. A konzuli nap so-
rán lehetõség nyílt arra is, hogy az ér-
deklõdõk pótlapokat igényeljenek a
magyar igazolványukba. Harmincan
kértek pótfüzetet az okmányukba.
Összesen több száz nagyszalontai szá-
mára biztosítottak könnyített ügyinté-

zést a konzulátus munkatársai, hasonló
lehetõség legközelebb várhatóan jövõ
februárban lesz Nagyszalontán.

Balázs Anita

Konzuli nap volt a hajdúvárosban
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– 3. Miért menjenek el sza-

vazni, és miért adják önre a
voksukat a körzetében lakó

választópolgárok?
– Ne gondolja senki, hogy nem

fontos a szavazata! Négy éve pár száz
vokson múlott, hogy nem én lettem a
Belényesi-medence parlamenti képvi-

selõje. Hogy miért szavazzanak rám?
Erre azok tudják a választ, sok román
és magyar választó, akik 2008-ban
rám szavaztak. Én a tettek embere va-
gyok, szókimondó, merem vállalni a
magyarságomat. Vállalkozóként a vál-
ság idején is munkahelyeket teremtet-
tem. Több száz alkalmazottam van az

ország minden részében, a Par-
tiumból való majdnem minden ma-
gyar erdészmérnök nálam kezdte a
munkát. Odavalósiként átérzem a
gondjaikat, és „tudom az utat” Buka-
restben, tudom, hogy kell tárgyalni az
ottaniakkal, bátran képviselem a bi-
hariak érdekeit.

– 1: Azt gondolom, hiszem, ha szór-
ványból ki tud kerülni a visszaosztás
szerencséjével egy képviselõ vagy talán
egy szenátor, aki a parlamenti küszöböt
mind ez idáig meghaladó szövetség szí-
neiben indul, akkor ez nagy segítséget
jelentene a szórványtelepüléseken élõk
számára.

– 2: A 4-es képviselõi választókerü-
letben, ahol én jelölt vagyok a legége-
tõbb probléma a magyarság fennmara-
dása. A fiatalok esetében pedig a mun-
kahelyek hiánya, a kevés lehetõség az
elhelyezkedésre. Harmadikként említ-
hetem a szociális nyugdíjon (350 lej)
élõk nehéz helyzetét, sajnos nincsenek
kevesen, igen nagy gond a megélhetés
az idõsebbeknek.

– 3: Szerintem azért kell az embe-
reknek elmenniük szavazni, mert nem
mindegy, hogy ki fogja õket képviselni
négy évig a bukaresti parlamentben.

Egyáltalán fogja-e õket, az õ érdekeiket
képviselni valaki? Sok olyan emberrel
találkoztam a körzetemben, aki azt sem
tudta, hogy most ki a térség képviselõ-
je, kit fizetnek, és kit tartanak Buka-

restben képviselõként. Azért szavazza-
nak rám, mert én üres ígéretek helyett
egy valós, emberre szabott, velük
együtt megbeszélt, összeállított progra-
mot képviselek.

BÁLIND 
GYÖRGY MIHÁLY 

képviselõjelölt,
4-es választókerület 

(Belényes környéke):
1984. május 21-én született; nõt-
len; erdészmérnök, egy belényesi
magánerdészet mérnöke; az
RMDSZ-nek 2009-tõl tagja, 2011-
tõl a magyarremetei helyi szervezet
elnöke, 2012 nyarától helyi taná-
csos.

– 1: Képviselet nélkül sokkal nehe-
zebb kivívni a bennünket megilletõ jogo-
kat, és azt is tudjuk, sok példa igazolja,
hogy az erdélyi magyarság csak akkor él-
het ezekkel a jogokkal, ha minden szin-
ten – helyi önkormányzatoktól kezdve a
törvényhozásig – képviselve vagyunk. A
parlamenti jelenlét a szórvány számára is
erõs alapot ad, fõleg mivel a helyi önkor-
mányzatokban kevésbé vagyunk jelen.

– 2: Gondot jelent az anyanyelvi ok-
tatás a gyerekhiány miatt. Egy közös-
ségnek nincs jövõje, ha nem követi az
idõsebbeket az új generáció. Általános
probléma a munkahelyek hiánya, ez
Élesd térségében hangsúlyosan meg-
mutatkozik. Ennek megoldására külföl-
di befektetõket, vállalkozókat kell von-
zani a térségbe, az E60-as nemzetközi
út nyújtotta lehetõségeket kihasználva,
továbbá az agroturizmus és a mezõgaz-
daság kínálta lehetõségeket is jobban ki
kell használni. Kiállok amellett, hogy

támogatni kell a fiatalok által létreho-
zott és fenntartott mikrofarmokat.

– 3: Egy demokráciában fontos,
hogy az emberek éljenek állampolgári
jogaikkal, mert csak akkor tudunk bele-
szólni a közügyekbe, ha részt veszünk a

választásokon. Jelöltként azért szavaz-
zanak rám, mert ott lakom a körzetben,
ismerem a térség problémáit, van akko-
ra közigazgatási tapasztalatom, hogy
hozzájáruljak ezeknek az orvoslásához.

(folytatás a 10. oldalon)

GRIM ANDRÁS 
képviselõjelölt,

3-as választókerület 
(Élesd és környéke):

1980. november 19-én született,
házas, egy kisfiú édesapja, tavaszra
várják a kislányukat; történész;
Alsólugas polgármesterének ta-
nácsadója; 2009-tõl az RMDSZ me-
gyei szervezetének szórványkérdé-
sekért felelõs ügyvezetõ alelnöke,
2012 nyarától megyei önkormány-
zati képviselõ.
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A múlt hónap utolsó napjaiban is
számos Bihar megyei településen
gyûltek össze a helybeliek, hogy
a tavasszal indított Tulipán
Kaláka mozgalom részeseiként
csinosítsák lakókörnyezetüket.

Október 26-án, pénteken a Hegy-
közújlakért tenni akaró önkéntesek ka-
lákát alkottak, hogy a temetõkápolna kö-
rüli területet szebbé tegyék. A munkálat
elsõ fázisában kerítést építettek a ravata-
lozó köré. A megvalósítást a helyi önkor-
mányzat és RMDSZ-szervezet támogat-
ta. Somogyi Lajos polgármester nem-
csak a kétkezi munkából vette ki részét,

hanem a csórékolbász húskeverékének
elkészítését is elvállalta. A munkálkodók-
nak Borsi Lóránt, a Tulipán Kaláka me-
gyei koordinátora névre szóló emléklap-
pal köszönte meg fáradozásukat.

Asszonyvásárán is október 26-án
rendezték meg az önkéntes akciót: a
helyi kultúrház udvarát rendezték, illet-

ve kerítéssel vették körül. A munkálatot
Nyíri Sándor polgármester irányította,
és a munka végeztével közös uzsonná-
ra invitálta a megjelenteket. Borsi Ló-
ránt megyei fõszervezõ a kultúrház kö-
zösségi értékét emelte ki köszöntõjé-
ben, gratulálva a kezdeményezéshez.

Margittán ugyanezen a napon a ró-
mai katolikus temetõt takarították a Tu-
lipán Kaláka mozgalomhoz csatlakoz-
va. A plébánia, a Horváth János iskola
és a helyi RMDSZ-szervezet közösen
végezte az önkéntes munkát. Össze-
gyûjtötték a szemetet, elrendezték az
elhagyatott sírhelyeket. Borsi Lóránt

megyei programfelelõs arra hívta fel a
figyelmet, hogy a temetõ szent hely, te-
hát a felvállalt akció is szent ügyet szol-
gál, majd kérésére Májernyik Mihály
plébános vezetésével az elhunytakért
imádkoztak.

A mezõbaji kaláka jelszava „keve-
sen, de lelkesen” volt. Ugyancsak a te-
metõ takarítását vállalta fel az önkéntes
csapat. Jakab Gyula RMDSZ-elnök ve-
zetésével kivágták az elszaporodott vad
növényzetet, összegyûjtötték a szeme-
tet a sírkertbõl. A munka vé-
geztével csoportkép is készült a
ravatalozó elõtt.

Kalákák megyeszerte
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Túl van az elsõ állomásán
a Szabó Ödön képviselõje-
löltként indított szakmai kon-
zultációja. Az önkormányzat
és közigazgatás témakörben
Szalárdon tanácskoztak a vá-
lasztókerületének (2-es, ér-
melléki körzet) elöljárói.

Házigazdaként Nagy
Miklós polgármester fogad-
ta a kultúrházban az érdeklõ-
dõk népes táborát: polgár-
mestereket, alpolgármeste-
reket, helyi tanácsosokat. El-
jött a múlt keddi fórumra
Tóth Attila, a Hajdú-Bihar
megyei Közgyûlés fideszes
alelnöke és Póka András
György, Kalotaszentkirály
község polgármestere, az

RMDSZ Belsõ-erdélyi Ön-
kormányzati Tanácsának el-
nöke. Elõbbi a határ menti
együttmûködést a közös eu-
rópai uniós pályázatok
szemszögébõl tekintette át,
és jelezte, már most várják a
romániai oldalról a javaslato-
kat a 2014–2020-as EU-s
költségvetési idõszakra. A
Bihar megyei önkormányzat
továbbra is Szabó Ödönt je-
lölte ki a határ menti fejlesz-
tési programok koordiná-
lására. A kalotaszentkirályi
elöljáró – saját példájából ki-
indulva – a község elõrehala-
dásának titkát a következe-
tes csapatmunkában látja,
ami az RMDSZ–önkormány-

zat–civil szféra–oktatás–egy-
ház ötösének harmóniája,
továbbá minél több uniós
projekt megvalósításában.

Bár a választókerületbe ki-
küldött kérdõíveknek (130)
még csak az egyötödét kap-
ta vissza a képviselõjelölt,
máris kitûnt, hogy az önkor-
mányzatok a legégetõbb
problémák között tartják
számon a befektetõk „oda-
csábítását”, a közszolgálta-
tások, elsõsorban az ivóvíz
bevezetését és a csatornázás
kiépítését, a munkahelyte-
remtést a fiataloknak, hogy
otthon maradjanak. A vála-

szolók 75 százaléka sikere-
sen pályázott EU-s források-
ra, de többen panaszkodtak
a túlbürokratizált rendszerre.
A közalkalmazottak motivá-
lására a fizetésemelés mellett
sokan a megfelelõ környezet
kialakítását és a szakmai to-
vábbképzést jelölték meg.
Kiderült, sikeres a közmunka
program, a Tulipán Kaláka
önkéntes mozgalom is, vi-
szont a települések többsé-
gén hiányolják a bölcsõdéket
és a nyugdíjasklubokat. A
kérdõíveket egyébként lefor-
dítva szétküldték a térség ro-
mán elöljáróinak is.

Önkormányzat –
a konzultáció elsõ fóruma

Biharon szombaton, októ-
ber 27-én másodjára szerveztek
Tulipán Kalákát. A zömében

gyerekekbõl álló csapat a játszótér kita-
karítását vállalta. Összeszedték a sze-
metet és az elhullott leveleket, geszte-
nyéket. Nagy Gizella polgármester is
velük tartott, jutalmul a szendvicsek és
üdítõk mellett a frissen sült fánk örven-
deztette meg a szorgoskodókat.

Vedresábrányban is temetõt taka-
rítani gyûltek össze a helyi önkéntesek.
November 1-jére készülve a temetõ re-
formátus részét tisztították meg, össze-
gyûjtve a szemetet, illetve kivágva majd
elégetve az elburjánzott növényzetet.
Borsi Lóránt gratulált a kisebb, de an-
nál lelkesebb csapatnak, majd emlékla-
pot adott át mindenkinek. A munkála-

tot Kovács Ambrus helyi RMDSZ-elnök
irányította.
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(folytatás a 7. oldalról)

– 1: Elõször is úgy gondolom, hogy a
parlamenti képviseletnek nem kellene,
hogy csak a többséget alkotó lakosok, te-
lepülések kiváltsága legyen, hanem egy
demokratikus államban a szórványnak is
ki kell járjon. Láthatjuk ezt a Romániában
mûködõ törvényhozásban is, amelyben a
kisebbségeknek van egy-egy képviselõjük
(a romáknak, szlovákoknak, törököknek,
ukránoknak stb.). Viszont ez túl kevés ah-
hoz, hogy lobbiszinten szóba jöhessenek,
hacsak nem egy kisebbségi kormány ese-
tében, mint ahogy láthattuk azt a volt
Boc-kormány ideje alatt. Viszont ha szór-
ványból ki tud kerülni szerencsés vissza-
osztás során egy képviselõ, aki a parla-
menti küszöböt eddig is meghaladó szö-
vetség színeiben indul, akkor azt hiszem,
hogy a szórványtelepüléseken élõk szá-
mára nagy segítséget jelentene, gondolok
itt munkahelyekért való lobbizásról, a
szórványt érintõ törvényjavaslatokról, az
önkéntesség elismerésérõl a pályakezdõ
fiatalok esetében stb.

– 2: Ahogy én látom, és erre a gazda-
sági válság is rátesz, a frissen végzett fia-
talok pályakezdése, munkához jutása, va-
lamint a szociális nyugdíjon élõ idõsebb
generáció megélhetése a legnagyobb
gond. A fiatalok esetében azért égetõ a
probléma, mert a cégek sajnos leépíté-
sekre kényszerülnek, eközben az egyete-
mek a valóságot figyelembe nem véve
szinte ömlesztik a frissen végzetteket,
akik sajnos nem egyszer olyan diplomára
tesznek szert, amit talán soha nem tud-
nak használni. Emiatt fiataljaink nem ke-
rülnek megfelelõ idõben állásba, szüleik

kényszerülnek õket eltartani, nem tudnak
„ráépülni a rendszerre”, nem fizetnek já-
rulékokat, és ezért késõbb is önállósod-
nak. A szociális nyugdíjon élõk minden-
napi megélhetéseiért az országos szociá-
lis rendszer is hibás, ezt kellene valahogy
másképp menedzselni. Amire persze
vannak ötleteim, az már a programom
része.

– 3: A választókerületemben élõkkel
találkozva igen érdekes, sõt számomra
döbbenetes információkat kaptam: 99,9
százalékuknak a leghalványabb fogalmuk
sem volt, hogy ki a térség parlamenti
képviselõje, nemhogy a személy, de még
azt sem tudják, hogy milyen párt színei-
ben tevékenykedik. Ezt hallva engedjék
meg, hogy azt mondjam, a polgárok több
tiszteletet érdemelnek, több információt,

településenkénti találkozásokat és indítvá-
nyokat, törvényjavaslatokat, amelyeket a
jelenlegi képviselõtõl nem láttam, nem
hallottam. Hát ezért menjenek el szavaz-
ni, ne hagyják, hogy ilyen emberek be-
csapják õket, és négy évig a hátukon él-
jenek semmit sem téve a körzetükért,
holott épp emiatt küldjük õket Bukarest-
be. Hogy miért szavazzanak rám? Hát
mert én fantazmagórikus ígéretek helyett
egy valós, emberre szabott programot
képviselek, és ezt is szeretném velük
együtt kivitelezni, valamint azért, mert lát-
hatták, hogy az elmúlt években a szór-
vány magyarlakta településeket állandó-
an tehetségemnek megfelelõen támogat-
tam, segítettem, legyen szó egyházakról
vagy világi programokról.

Máté Zsófia

FENESI TIBOR 
képviselõjelölt,

5-ös választókerület
(Váradszentmártontól délre,

Köröstárkányig)
1981-ben született Belényesben,
Köröstárkányban nevelkedett; nõs,
egy kisfiú édesapja; jogász; a Bihar
megyei önkormányzat hivatalában
ügyvezetõ igazgató; a Nagyváradi
Szigligeti Színház jogásza; a Királyhá-
gómelléki Református Egyházkerület
Igazgatótanácsának tagja, a Bihari
Református Egyházmegye választott
jogásza; az RMDSZ tagja 2001-tõl, a
megyei szervezet Szabályzatfelügyelõ
Bizottságának jegyzõje.

A Szociáldemokrata, a Nemzeti Libe-
rális és a Konzervatív Párt alkotta kor-
mányerõ, a Szociál–Liberális Szövetség
(SZLSZ), valamint az ellenzéki Demokra-
ta–Liberális Párt köré tömörülõ Igaz Ro-
mániáért Szövetség (IRSZ) is minden Bi-
har megyei egyéni választókerületben ál-
lított jelölteket a december 9-i parlamenti
választásokra.

Az SZLSZ színeiben az 1. számú sze-
nátori választókerületben Traian Bodea,
a 2-esben Cristian Bodea, a 3-asban

Valeriu Boeriu, a 4-esben pedig Florian
Bodog indul. Az 1. számú képviselõi vá-
lasztókerületben Claudiu Ciarnãu, a 2-
esben Ovidiu Bezi, a 3-asban Lucia Var-
ga, a 4-esben Gheorghe Costin, az 5-
ösben Gheorghe Bogdan, a 6-osban
Ioan Sorin Roman, a 7-esben Sonia
Drãghici, a 8-asban Ioan Cupºa, a 9-es-
ben pedig Florica Cherecheº indul man-
dátumért.

Az IRSZ képviseletében az 1. számú
szenátori választókerületben Nicolae Ho-

diºan, a 2-esben Radu Þîrle, a 3-asban
Gavrilã Ghilea, a 4-esben pedig Ionel
Bungãu indul. Az 1. számú képviselõi vá-
lasztókerületben Laurenþiu Chianã, a 2-
esben Bogdan Manafu, a 3-asban Teodor
Suciu, a 4-esben Liviu Laza Matiuþã, az
5-ösben Ionel Avrigeanu, a 6-osban Ma-
rina Adelina Coste, a 7-esben Ionela Pop
Bruchental, a 8-asban Cristian Puºcaº, a
9-esben pedig Cãlin Mocan száll verseny-
be a mandátum megszerzéséért.

Balogh Aletta

Sorjáznak a szenátor- és képviselõjelöltek
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– Felváltaná Brüsszelt Mihályfalvá-
val, az Érmellékkel?

– Brüsszelben sokat tanultam, de én
Biharban vagyok itthon. Nagy megtisz-
teltetés számomra, hogy újból vállalha-
tom a Bihar megyei magyarok, az ér-
mellékiek ügyének képviseletét. Egy
politikusnak mindig ott kell munkálkod-
nia nemzetéért, a közösségért, amelyet
képvisel, ahol az adott idõben a legtöb-
bet teheti.

– A lassan választási számháború-
vá torzult, 6–3 néven elhíresült beju-
tási küszöb körül kirobbant félreérté-
sekrõl mit gondol?

– Nincs szó félreértésrõl, a törvény
egyértelmû. A választási törvény 47.
szakaszának c) pontja alapján az a párt
is bejut a parlamentbe, amely 6 képvi-
selõi és 3 szenátori körzetben egyszeri
többséget szerez, még akkor is, ha
nem lépi át az 5 százalékos küszöböt.
Ez biztosítja azt a történelmi lehetõsé-
get, hogy huszonhárom év után az
RMDSZ mellett a Néppárt is parla-
menti képviselethez jusson. Az
RMDSZ mindenképpen bekerül a par-
lamentbe, akár az 5 százalékos, akár a
6–3-as alternatív küszöb teljesítésével.
Az erdélyi magyarság tehát semmikép-
pen nem marad magyar parlamenti
képviselet nélkül. A választások tétje
tehát az, hogy sikerül-e nemcsak
mennyiségileg, hanem minõségileg is
erõsebbé, hatékonyabbá tenni a ma-
gyarok képviseletét.

– Meglátása szerint milyen helyzet-
ben van ma az Érmellék, ennek ma-

gyarsága, s mit tenne, ha elnyerné a
szenátori tisztséget?

– Az Érmellék az elmúlt évtizedekben
is mindig Bihar megye „mostohagyer-
meke” volt a fejlesztések, támogatások
szempontjából. Ennek a helyzetnek vé-
get kell vetni. A képviseletnek arra kell
törekednie, hogy a munkanélküliségre,
a megélhetési nehézségekre, az oktatás
és egészségügy problémáira megoldást
találjon. Az Érmellék önkormányzásá-
nak megvalósítása egy hosszú távú cél,
amely, hasonlóan Európa jól mûködõ
autonóm tartományaihoz, a térség
anyagi felemelkedését is jelenti majd. Ez
a távlati cél. Emellett a rövid távú meg-
oldásokat a helyi közösségek, az önkor-
mányzati képviselõk, polgármesterek és
parlamenti képviselõk szoros együttmû-

ködése kell hogy megvalósítsa. Kétség-
kívül volt némi fejlõdés az elmúlt évek-
ben, azonban nagyon sok helyen nincs
megoldva ma sem az ivóvízhálózat, a
kanalizálás, s az utak katasztrofális álla-
potban vannak. De beszélhetnénk az is-
kolákról, egészségügyrõl is…

– Mi az EMNP választási program-
ja erdélyi, illetve érmelléki szinten?

– Ez három pontban foglalható ösz-
sze: autonómia, euro-transzszilvaniz-
mus, föderalizmus. Az autonómia meg-
valósítása, de itt nem csupán Székely-
földre, hanem az Érmellékre is gondo-
lunk. E térség magyarjai már bebizonyí-
tották, hogy képesek saját ügyeik, kö-
zösségük kormányzására, ha erre lehe-
tõséget kapnak. Másodsorban erdélyisé-
günk, szellemiségünk európai keretben
való képviselete, újraértelmezése, azaz
az euro-transzszilvanizmus. Harmadsor-
ban pedig az ország mély szerkezeti re-
formja, a föderalizmus. Egy erõsen kor-
rupt és központosított, cseppet sem ha-
tékony fõvárosi vízfejûség helyett a né-
met föderális modell alkalmazása Romá-
niában is. Álljon fel Erdély regionális
parlamentje és kormánya Kolozsváron!

– Lehetségesnek tartja, hogy az
EMNP és az RMDSZ ne konkurenci-
át, hanem egyszer mégis szövetségest
lásson egymásban?

– Bár a választásokon versenytársak
vagyunk, az erdélyi magyarság érdeké-
ben magyar a magyarral szót kell, hogy
értsen.

– Mit üzen az erdélyi magyar, illet-
ve az érmelléki magyar szavazópolgá-
roknak?

– Bízzunk saját erõnkben, az igazi si-
ker csakis azoké, akik bátran és erõs
tervekkel vágnak neki a jövõnek! De-
cember 9-én ugyanis minden magyar
nyerhet.

Czibak Mária

DECEMBER 9-ÉN MINDEN MAGYAR NYERHET

Az Érmellék nem maradhat
Bihar mostohagyermeke!
Beszélgetés Szilágyi Zsolttal, az EMNP szenátorjelöltjével

1968. július 29-én született Nagyváradon. Politológus, a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem tanára, vallása római katolikus, nõs,
három gyermek édesapja. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
országos alelnöke, Tõkés László európai parlamenti képviselõ
brüsszeli irodájának kabinetfõnöke. Az EMNP színeiben szenátori
mandátumért indul az Érmelléken, az 1-es választókerületben.
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Éradonyban ünnepeltek
(folytatás az 1. oldalról)

Ebbõl az alakomból Rákosi Jenõ ér-
melléki református esperes hirdette az
igét az Királyok 1. könyvébõl vett ige-
rész alapján, amelyben a jeruzsálemi
templomépítés és az éradonyi istenhá-
za-felújítás közötti párhuzam volt tetten
érhetõ, valamint Salamon király hitval-
lás értékû hálaadó imája. „Ilyen hitval-
lás az éradonyi templomfelújítók mun-
kája is” – mondta Rákosi, majd megkö-
szönte a „politikus testvérek”, az
RMDSZ jelen lévõ reprezentánsainak
önzetlen segítségét, akik Isten paran-
csának engedve eszközeivé váltak a
szolgálatnak. „Segítsük õket, hogy õk
is tovább segíthessék magyar közössé-
geinket” – sommázott az esperes, majd
a Mózes könyvében olvasható ároni ál-
dás berámázott szövegével ajándékozta
meg a gyülekezetet.

Simon-Szabó István helyi lelkipász-
tor jelképértékûnek nevezte a temp-
lombelsõ felújítását, mint mondta, a hí-
veknek is elõször bensõjükben kell me-
gújhodniuk, a talmi külsõségek mély ér-
tékek nélkül semmit sem érnek. Köszö-

netet mondott a Szövetség jelen lévõ
megyei vezetõinek, akikben a lelkész,
elmondása szerint, az évek során bará-
tokra talált. A sikerhez hozzájárult a
község vezetõsége is, valamint a gyüle-
kezet lelkes közössége.

Derzsi Ákos parlamenti képviselõ a
templom külsõ felújításának igényét
nem vitatta, de, mint mondta, ehhez a
közösség egységes támogatására van
szükségük. Szabó Ödön, az RMDSZ
megyei ügyvezetõ elnöke több példá-
zattal is illusztrálta a közösségben való
gondolkodás fontosságát. A Bibliát se-
gítségül hívva elmondta, ne legyünk
olyanok, mint a meggyógyított bélpok-
losok, amikor tíz közül csak egy tért
vissza köszönetet mondani. Tudjunk
hálásak lenni Istennek, aki embereken
keresztül munkálkodik.

A község polgármestere, Bordás
Károly köszöntõ szavait és a környék-
beli lelkipásztorok köszöntõit a gyüle-
kezet fiataljainak ünnepi, verses-zenés
mûsora követte. A záró ének eléneklé-
se után a templomban lévõk az isten-
háza mögötti, nemrég felújított emlék-
mû megáldásán vettek részt. A beszé-

det mondók által millenniumi emlék-
helyként definiált alkotásról nem lehet
tudni, hogy kik építették, kora is isme-
retlen.

Gellért Gyula diószegi lelkipásztor,
volt érmelléki esperes veretes beszéd-
ben szólt az emlékhelyek fontosságá-
ról, a nemzettudat megmaradást elõse-
gítõ voltukról. „Mára már kikezdte az
erózió a történelmi tudatot, minden te-
lepülésnek emlékhelyet kellene állíta-
nia, ahová felvésnék történelmük mo-
mentumait” – mondta Gellért, aki meg-
áldotta az emlékhelyet. Cseke Attila
szenátor azokkal replikázott, akik a
Szövetség munkáját kétségbe vonják.
Cáfolatként nagy horderejû eredmény-
re mutatott rá: negyven év múltán
Szentjobb visszakapta községközponti
státuszát. „Hát ennyire fontos, hogy
egységben legyünk erõsek, mert gyen-
geségünk láttán ellenünk törnek, csak
ha összefogunk, akkor érjük el céljain-
kat” – egyértelmûsített Cseke. A késõ
õszi napsütés éradonyi kegyeltjeinek
ünnepsége koszorúzással, majd a Him-
nusz közös eléneklésével zárult.

D. Mészáros Elek
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Véget ért egy csata, a bajnokság
alapszakasza, ám az igazi harc
csak most kezdõdik a román
lábteniszbajnokság elsõ helyének
megszerzéséért. A címvédõ
Nagyszalontai Tengo hazai
pályán debütál a rájátszásban.

November 10-én, szombaton 11
órától a hajdúvárosi Talpoº sportcsar-
nokban tartják a román lábteniszbaj-
nokság rájátszásának elsõ fordulóját. A
házigazda a bajnoki címvédõ Tengo
Sportklub lesz, a résztvevõk pedig a
trónkövetelõ Kolozsvári Victory, vala-
mint a bronzéremért harcba szálló
Ploieºti-i CSU és a Kolozsvári Nord-
Vest. Ez a négy együttes zárta a legjob-
ban az alapszakaszt, így a Román Láb-
teniszszövetség szabálymódosításának

köszönhetõen jogot nyert arra, hogy
két tornán küzdjön meg az elsõ helyért.

„Elsõsorban a sportág fellendítését
célozza meg az új szabály. A két tornán
nem lesznek unalmas meccsek, hiszen
a legjobbak küzdenek, azok a játéko-
sok, akik a román válogatott gerincét
alkotják. Számunkra fontos, hogy jól
szerepeljünk az elsõ tornán, amelyen
saját közönségünk elõtt lépünk pályá-
ra, annál is inkább, mert a kolozsvári
második forduló rendkívül keménynek
ígérkezik. Nálunk van a bajnoki serleg,
és szeretnénk újabb egy évig megõriz-
ni” – bizakodik id. Soreán László, a
szalontai csapat vezetõje és edzõje.

A hajdúvárosiak számára rossz hír,
hogy a két tornán nem számíthatnak a
csapat egyik erõsségére, Ács Krisztián-
ra, aki személyes okok miatt hagyott
fel ideiglenesen az aktív sportolással.
Újra edz viszont Hanyecz Imre, aki erõ-
síteni akarja a Tengót a bajnoki címért
folytatott harcban. „Szép lenne az ifjú-
sági után a felnõtt bajnoki címet is
megszerezni az idén. A képlet egysze-
rû: minden meccset meg kell nyerni,
fõleg a Victory ellen fontos, hogy gyõz-
zünk. Számítunk a szurkolók buzdításá-
ra is, hiszen minden egyes pontnak
rendkívüli jelentõsége lesz, és bízunk
benne, hogy elõnnyel várhatjuk a má-
sodik tornát” – véli a szalontai sportve-
zetõ, aki az országos szövetség alelnö-
ke is.

A Tengo SK a következõ összeállítá-
sú csapattal készül a címvédésre:
Georgel Bobis (egyéni világ- és Európa-
bajnok), Soreán Alex (ifjúsági egyéni vi-
lágbajnok), ifj. Soreán László, Páljános
Zoltán, Hanyecz Imre.

A forduló 11 órakor kezdõdik az
egyéni versennyel, majd a párosok és a
hármasok küzdelmével folytatódik. A
siker és a forduló minél színvonalasabb
lebonyolítása érdekében a tengósokat
a helyi önkormányzat mellett a város
több sportegyesülete is segíti. A
Bushido SK kickbox-, az Arny Dance
és az Infinity klubok tagjai pedig tánc-
bemutatóval szórakoztatják majd a kö-
zönséget a mérkõzések között. A belé-
pés ingyenes.

Hajdu Attila

„Aranyvadászaton” a tengósok

Egy korábbi Szalonta–Kolozsvár csata
látványos pillanata

Címvédésre készül a Tengo SK, melynek
ificsapata már bajnok

Aradon is kitettek magukért a szalontai
sporttáncos párosok

Október 20-án Aradon
gyûltek össze a sporttánc ki-
válóságai, hogy a város kupá-
jáért kiírt megmérettetésen
mérjék össze tudásukat. A
nagyszalontai Arny Dance
Táncstúdió tehetséges fiatal-
jai is parkettre léptek. Major
Arnold ügyes tanítványai há-
rom kategóriában mutatkoz-

tak be. A hobbi kategória 10-
11 évesei között a Kolozsi
Sándor és Cociubei Alexand-
ra, valamint a Gali Zoltán és
Antal Anita alkotta páros a
középdöntõig jutott, Tóth
Szabolcs és Fekete Regina
pedig a döntõben a 6. helyen
végzett. Veliciu Bogdan és
Szabó Tímea az E kategória

12-13 éveseinek korcsoport-
jában a 8. helyen zárt. Varga
Róbert és Cotrãu Alina (ké-
pünkön) az Open Basic kate-
gória 19–35 éveseinek me-
zõnyében csaknem minden
ellenfelét maga mögé utasí-
totta, megérdemelten léphet-
tek fel a dobogó 2. fokára.

Balázs Anita
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Kosztolányi Dezsõ (1885–1936) költõ,
író, a Nyugat elsõ nemzedékének
egyik világirodalmi rangú képviselõje.
Fenti versébõl idézünk: „Ezt hozta az
õsz. Hûs gyümölcsöket / üvegtálon.
Nehéz, sötét-smaragd / szõlõt, …”.
Folytatása a rejtvényben a vízsz. 1. és
függ. 16. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Csodálkozik. 14.
Másképpen, azaz (latin). 15. Fasorral
szegélyezett, széles út. 16. Erdei Zsolt
ökölvívó beceneve. 18. Bemázol. 20.
Enyém – franciául. 21. Tokió régi neve.
22. Chateaubriand kisregénye. 24. Be-
cézett Erika. 26. Táblán játszott japán
társasjáték. 27. Részben rádarabol! 28.
Eladásra szánt termék. 29. Vissza: távo-
li õs. 30. Kéznél levõ hosszmérték. 32.
Több összetevõbõl áll. 34. Csillagászati
talppont. 36. Se …, se száma – meg-
számlálhatatlanul sok. 38. Fizikai képes-
ség. 39. Rúna betûi. 40. Telefonba

mondjuk. 41. Álmából könnyen felria-
dó. 42. Japán pénznem. 43. Híres be-
tyár (Jóska). 44. Fogyasztott. 45. Mun-
kára fogott barom. 47. Állat mély han-
got ad. 49. Ellenben. 50. Rosszat tesz.
52. Rendben van (angol). 53. Motor-
rész! 54. Kód betûi. 55. Német telepü-
lés a Rajna mentén, a holland határ kö-
zelében. 57. Lakat közepe! 59. Rész-
vénytársaság – olasz rövidítéssel. 61.
Magyar származású brit orientalista, ré-
gész, földrajztudós (Aurél, 1862–1943).
63. Rejtõzködik. 65. Szélesre nyitott.
67. Utolsókból lesznek az … (szólás).
69. Togo fõvárosa.

FÜGGÕLEGES: 1. Ház eleje! 2. Jorge
… – brazil író (1912–2001). 3. Ismerõ.
4. Annál mélyebbre. 5. Ezen a napon.
6. Bernarda … háza – F. G. Lorca drá-
mája. 7. Téli sportot ûzõ. 8. Színe-…. 9.
Kerti szerszám. 10. A protaktínium
vegyjele. 11. Parasztmenyecske Vörös-

marty Csongor és Tünde c. drámájában.
12. Szlovénia NOB-jele. 17. Rádióloká-
tor. 19. Olasz mérnök, építész (NERVI).
23. A hét vezér egyike. 25. Francia ut-
ca. 27. Magánének. 28. Elõtag, a leve-
gõvel való kapcsolatot jelöl (ék. f.). 29.
Hívat. 30. … partján – Radnóti Miklós
verse. 31. Ruhadísz. 32. Keleti szõnyeg.
33. Meghatódva mond. 35. Mesés, mi-
tikus történet – névelõvel. 37. Szilárd pá-
ros betûi. 40. Egykori vármegye a Felvi-
déken. 41. Ujjongó örömkiáltás Dionü-
szosz isten ünnepén. 43. Magyar szár-
mazású amerikai üzletember (György).
44. Zeneszerzõ, a Himnusz megzenésí-
tõje. 46. Büntetõper jogi alapja. 48.
Óvó betûi. 51. Nyomólemez. 53. Afri-
kában honos nemes fa. 54. Fegyver.
55. Nap jelzõje. 56. Ezek a hölgyek (két
szó). 57. Magyar vezér a kalandozások
korában. 58. … elviselhetetlen könnyû-
sége – M. Kundera könyve. 60. Pásztor-
isten a görög mitológiában. 62. Telefon
– röv. 64. Angol sör. 66. Növényi
egyed. 68. Kányádi Sándor névbetûi.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
A skótot megkérdezték, hogy

miért vett a barátnõjének születés-
napi ajándékul egy ajakrúzst.

– Azért – feleli a skót –, mert ez
az egyetlen ajándék, amit kis rész-
letekben, de lassanként visszaka-
pok tõle.

☺

Szociológus faggatja a felmérés
egyik alanyát:

– Nõs?
– Igen, már tíz éve.
– Gyerekek?
– Van, kettõ is.
– Állatok?
– Nem, szerencsére tök kultú-

ráltak.

Õszi reggel

Elõzõ heti keresztrejtvényünk (Sene-
ca gondolatai) helyes megfejtése: „A
mértéktelen harag esztelenséget szül.
A halál törvény, és nem büntetés.”
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Õ volt az elsõ, aki leírta
a bolygók ellipszispályáját.
Meghatározta az égitestek
fénysugarának törését át-
haladva az atmoszférán,
megalkotta a szemlencse
és a szemüveg optikai tör-
vényeit. Johannes Kepler
lencserendszereket hozott
létre, és 1611-ben feltalál-
ta a csillagászati vagy Kep-
ler-féle távcsövet. 1609-
ben hozta nyilvánosságra
a bolygók mozgásának el-

sõ és második törvényét,
majd 1618-ban a harma-
dikat. Az elsõ törvény sze-
rint a bolygók ellipszis ala-
kú pályán keringenek a
Nap körül, az ellipszis két
gyújtópontjának egyikén a
Nap áll. A második tör-
vény kimondja, hogy ha a
Napot és egy bolygót gon-
dolatban egy egyenessel
összekötünk, ez a vonal
azonos idõközökben azo-
nos nagyságú felületeket

érint a
bolygó
mozgása
alatt. A har-
madik törvény pedig így
szól: a bolygók keringési
idejének négyzetei úgy
aránylanak egymáshoz,
mint a Naptól való távolsá-
guk harmadik hatványai.
1571. december 27-én
született Weil der Stadt-
ban, 59 évvel késõbb
Regensburgban halt meg.

DVD-ajánló

Elrabolva 2

Két évvel lánya elrablása után
Brian Mills (Liam Neeson) volt CIA-
ügynök Isztambulba utazik egy biz-
tonsági munka elvégzésre. Találko-
zik a Közel-Keleten vakációzó csa-
ládjával, Kimmel (Maggie Grace) és
volt feleségével, Leonore-ral (Fam-
ke Janssen). Az albán maffia már
tudja, hiba volt Brian lányát elrabol-
ni Párizsban: halottaikat gyászolva
bosszúból ismét lecsapnak a profi
ügynökre és családjára. A fõhõs kí-
méletlen, véres harcba kezd, hogy
megóvja szeretteit, és kiszabadítsa
túszul ejtett feleségét.

Idõjárás
Továbbra is kellemet-

len, õszies idõ várható.
Ezen a héten megint
nem sok napsütésre szá-
míthatunk, csapadék
mindennap várható lesz.
Vasárnap és szerdán ko-
moly viharok lesznek, a napot csak
a hét elején láthatjuk majd. A nap-
pali hõmérséklet nem fog 10-12
Celsius-fok fölé emelkedni, és éj-
szaka fagyponthoz közeli hõmér-
sékletûre hûl a levegõ. A hét végén
még jobban elromlik az idõ, pén-
tektõl kezdve egész jövõ héten
nem lesz esély napsütésre.

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 11.,
vasárnap
Márton – a latin Martinus
név rövidült, magyar for-
mája. Jelentése: Mars
hadistenhez hasonló, har-
cias, bátor.

November 12., hétfõ
Jónás – héber eredetû
bibliai név, jelentése: ga-
lamb.
Renátó – latin eredetû, a
Renátusz név olasz formá-
jából származik. Jelenté-
se: újjászületett.

November 13., kedd
Szilvia – latin eredetû, a
Szilviusz férfinév nõi pár-
ja, jelentése: erdõ, erdei.

November 14., szerda
Aliz – héber, germán,

francia, angol eredetû. Az
Alice névbõl származik,
mely az Adelheid, Ale-
xandra, Aloysia, Elisabeth
nevek önállósult francia és
angol becézõje. Jelentése:
nemes, harcos, bölcs.

November 15.,
csütörtök
Albert – germán eredetû,
az Adalbert férfinév rövi-
dülése. A magyar Béla
névvel mesterségesen
azonosították. Jelentése:
nemes, fényes, híres.
Lipót – germán eredetû,
a Leopold magyar alakvál-
tozata. A Liutbald germán
névbõl származik. Jelenté-
se: nép, merész.

November 16., péntek
Ödön – germán eredetû,

az Eugén
magyar alak-
változata. Régebbi formá-
ja Ögyén. A XIX. század-
ban tévesen azonosították
az Edmund névvel. Jelen-
tése: az öröklött birtokot
megõrzõ.

November 17.,
szombat
Hortenzia – latin erede-
tû, a Hortensius római
nemzetségnévbõl szárma-
zik. Jelentése: kerti virág.
Gergõ – a Gergely alak-
változata. A görög erede-
tû Grégoriosz név latin
Gregorius formájának rö-
vidülésébõl származik. Je-
lentése: éberen õrködõ.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1630. november 15-én meghalt
Johannes Kepler német csillagász
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Hozzávalók: a tésztához – 15 dkg
finomliszt (több is lehet, függ a liszt és
a vaj minõségétõl), 10 dkg hideg vaj
kockákra vágva, 1 evõkanál cukor, 1
tojás sárgája, 1 evõkanál tejföl, 4 evõ-
kanál hideg víz, 1 csipet só;

a töltelékhez – 50 dkg sütõtök, 2 to-
jás, 18 dkg cukor, 0,8 dl tejszín, helyet-
tesíthetõ mascarponéval, 1 teáskanál
õrölt fahéj, 1/2 teáskanál õrölt gyöm-
bér (ki is maradhat).

Elkészítés: A tésztához a hozzáva-
lókat összegyúrjuk, fontos, hogy min-
den hideg legyen, majd lefedve 1 órára
a hûtõbe tesszük. A tököt felvágjuk,
majd 180–200 fokos sütõben pirosra
sütjük. Ha kihûlt, keverjük össze a
krém többi hozzávalójával. A pihent
tésztát nyújtsuk ki, tegyük egy kivaja-
zott piteformába, majd rakjunk rá sütõ-
papírt, és szórjunk bele babot vagy len-
csét. Ez azért kell, hogy a tészta ne pú-
posodjon fel. 180 fokos sütõben süs-
sük 10 percig, majd vegyük ki a babot

és a sütõpapírt, és öntsük rá a krémet.
További 20-30 percig süssük, hogy a
krém kicsit megszilárduljon. Langyo-
san, vaníliafagyival tálaljuk.

A rózsafélék családjába tartozik,
népi elnevezései: szederje,
szedernye, fekete málna, fekete
szeder, földi szeder. Csak
Európában több mint 2000 fajta
található.

Termõhelyei erdõk, erdõszélek,
1,5–2 m magasra növõ tüskés hajtásai
a földig hajolnak. Ötszirmú, fehér vagy
rózsás virágaiból húsos, lédús, éretten
fekete színû csoportos termés fejlõdik,
ami C-vitaminban gazdag. Nyersen fo-
gyasztva kellemes, üdítõ hatású, a gyü-
mölcsbõl lekvár, zselé és bor is készül-
het. Magas a foszfor- és vastartalma; 8
g fehérjét, 18 g zsírt, 60 g szénhidrá-
tot, 5 g szerves sót és 40 g rostot tar-
talmaz kilogrammonként.

Szárított levelét gyógyteaként hasz-
nálják hasmenés ellen és izzasztószer-
ként. Egy teáskanálnyi apróra vágott
levelet 3 dl vízzel forrázunk le, negyed-
óra elteltével szûrjük le. Száj- és garat-
nyálkahártya-gyulladásra gargalizálás-
hoz is használhatjuk ezt a forrázatot.

Következõ alkalommal a földitöm-
jént mutatjuk be.

KOS: Ha valami bántja, ne csügged-
jen, mert váratlanul jelentkezik vala-

ki, és megoldja azt, amirõl ön úgy gondolta,
hogy segítség nélkül képtelen boldogulni
vele.

BIKA: Váratlanul pénz hullik az ölé-
be. Ez most nagyon jól jön, mert olyan

kiadásai is lesznek a héten, amelyek egé-
szen meglepik és nyugtalanná teszik.

IKREK: Egész jó hete lenne, ha nem
aggódna a saját vagy valaki más

egészsége miatt, vagy hogy váratlanul törté-
nik valami, amiben ön rossz elõjelet lát.

RÁK: Ezen a héten gyors a felfogó-
képessége, a kellõ pillanatban tá-

mad a megfelelõ ötlete. Képes egyszerre
több dolgon is gondolkodni és azokat el is
végezni.

OROSZLÁN: Tele van kérdésekkel,
mert megismert valakit, aki saját ma-

gát adta. Még pontosan nem tudja, mit is
érez iránta, de van önben egy kis félsz, hogy
ez szerelem.

SZÛZ: Semmi oka az aggodalomra,
a dolgai jól mennek. Hogy némelye-

ket majd megesz az irigység a sikerei láttán,
az õ dolguk, ne foglalkozzék velük.

MÉRLEG: A héten szentírásnak ve-
szik mindazt, amit öntõl hallanak.

Elõfordulhat, hogy közeli rokonával végre
megbeszélnek valamit, amit rég halogattak.

SKORPIÓ: Hízelgésben bõven lesz
része a héten. Olyanok is fognak dör-

gölõdzni, akik igazából nem kedvelik, de
várnak öntõl valamit.

NYILAS: Egy barátról vagy jó isme-
rõsrõl felháborító dolgot tud meg,

amitõl kiábrándul belõle. A szerelemben
minden jól alakul, ha nem törekszik elõtér-
be.

BAK: Ezen a héten kevesebb ideje
marad magára, sokat kell dolgoznia.

Talán még be is kell valaki helyett ugrania
olyan feladatra, amiben kevés a gyakor-
lata.

VÍZÖNTÕ: A találkozó barátokkal,
ismerõsökkel nagyon fontos most ön-

nek. Persze a tanulás is, mert van mit be-
hoznia. Amit ezen a héten elsajátít, arra
mindig emlékezni fog.

HALAK: Mi lenne önnel a héten
egy olyan rokon nélkül, aki a segítsé-

gére siet? Váratlan esemény történik, és
önt megint csak ki kell húzni a slamaszti-
kából.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (49.)
A földiszeder (Rubus)

Ínyenceknek 

Sütõtökös pite
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