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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Hadisírgondozás itt
és ott – Az I. világ-
háborúban elesett magyar
katonák emlékmûvét
avatták fel a váradi
temetõben, és váradiak
koszorúztak szlovéniai, 
olaszországi 
emlékhelyeket 3.
Foyltatjuk a jelöltek
bemutatását – Az RMDSZ-
es Huszár István
és Ambruzs Ferenc
nagyváradi képviselõjelölt
és Csuzi István szenátor-
jelölt, illetve az EMNP-s
Nagy Zoltán képviselõ-
jelölt válaszolt 
kérdéseinkre 4., 

6., 8.
Mi változhat
az egészségügyben? –
Földes Béla 
fõorvos jegyzete11. 11.

„Krisztus szeretete
hívott minket egybe”
Katolikus kórusok találkozója a székesegyházban

Arany János munkássága elõtt tisz-
telegtek a múlt héten Nagyszalonta iro-
dalomkedvelõi. Egész napos felolvasás
zajlott az Arany-palota nagygalériájá-
ban.

A rendezvényt megtisztelte jelenlété-
vel, s ugyanakkor bekapcsolódott a fel-
olvasásba a versmaraton ötletadója,
Petõ Csilla parlamenti képviselõ, to-
vábbá Török László polgármester,
Szíjjártó Zoltán szenátorjelölt, Mészár
Julianna, az Arany János Elméleti Líce-
um igazgatónõje, Patócs Júlia, az

Arany János Mûvelõdési Egyesület el-
nöke, Darvasi Zoltán, az Arany János
Emlékmúzeum igazgatója, valamint
Kardos M. Róbert és Pál Hunor nagy-
váradi színmûvészek.

Felolvasták a Toldi-trilógiát, a diá-
kok, felnõttek között kézrõl kézre jár-
tak a kötetek, minden korosztály aktí-
van részt vett a versmaratonban. A jó
hangulatú program résztvevõi a hajdú-
város nagy szülöttének, a magyar iro-
dalom páratlanul gazdag szókincsû al-
kotójának csodaszép mûveit hallgathat-

ták, s ezzel együtt egy olyan élménnyel
gazdagodtak, amely minden bizonnyal
sokuk számára emlékezetes marad.

Balázs Anita

Versmaraton a hajdúvárosban
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Adventi zenés istentiszteletre hív sze-
retettel minden érdeklõdõt Varga Aladár
fõgondnok és Pál László lelkész Pósala-
kára december 2-án, vasárnap 15 órára
a református templomba. Az ünnepi al-
kalmon Dénes István generális direktor
hirdeti az igét, majd Veres-Kovács Attila,
a nagyvárad-olaszi gyülekezet lelkipász-
tora bemutatja Örvénd, Mezõtelki, Pó-

salaka és Pusztaújlak monográfiáját.
Ünnepi mûsorral szolgál az élesdi felnõtt-
kórus, a pósalaki furulyacsoport, a helyi
fiatalok, Csordás Brigitta hegedûjátéka
és a gyülekezet férfikórusa. Hazavárnak
minden elszármazott pósalakit is, akik-
nek közel áll szívéhez Pósalaka. „A vilá-
gon mindig az a legszebb, ahol valami-
kor otthon voltunk.” (Márai Sándor)

Jótékonysági
adventi koncert

Hittel, szeretettel és hangjegyek-
kel mottóval Szemerédi Bernadett
színésznõ, énekesnõ ad koncertet de-
cember 7-én a nagyszalontai római
katolikus templomban a 17 órai kezdõ-
dõ szentmisét követõen. A vajdasági
Zentáról származó, Magyarországon
élõ mûvésznõ adventi koncertjén ösz-
szegyûlt adományokat a bélfenyéri
gyermekotthon javára ajánlja fel a szer-
vezõ, az ottani Kolping egyesület.

Adventi meghívó 
könyvbemutatóra

Tanácsadás
áfa-fizetõknek

Január elsején lép életbe az álta-
lános forgalmi adó befizetését mó-
dosító jogszabály. Az átállás meg-
könnyítésére a Bihar Megyei Köz-
pénzügyi Igazgatóság szakemberei
ingyenes tanfolyamokon fogják is-
mertetni a tennivalókat az érdekel-
tekkel december 4-én és 5-én
13–16 óra között a könyvelõk
szakmai szervezetének (CECCAR)
megyei székházában (Independen-
þei tér 29. szám, A9-es tömbház, I.
emelet). A terem véges befogadó-
képessége miatt a jelentkezési sor-
rendet veszik figyelembe; a
ceccarbihor@ceccarbihor.ro címen
jelentkezzenek az érdeklõdõk, és
írják meg, milyen vállalattól hány
ember akar részt venni, és adják
meg e-mail címüket, erre kapják
majd a visszaigazolást. Ha nagy az
érdeklõdés, a tanfolyamot decem-
ber 10–15. között is megtartják.

Munkahelyek
a mentõ-
szolgálatnál

Egy mûszaki igazgatót és három
mentõsofõrt keres versenyvizsgával a
Bihar Megyei Mentõszolgálat. A mûsza-
ki igazgatói állásra december 17-én és
18-án lehet leadni a jelentkezési dosszi-
ét, a sofõrök (egy-egy poszt Érmihályfal-
ván, Berettyószéplakon és Vaskohsziklá-
son) pedig december 28-áig jelentkez-
hetnek a személyzeti osztályon. Ugyan-
itt adnak további felvilágosítást: szemé-
lyesen a nagyváradi Sãvineºtilor utca 2.
szám alatti székházban, telefonon pedig
a 0359/412-128 szám 215-ös mellé-
kén, hétköznap 8–14 óra között. A fel-
tételek és a januári versenyvizsgához
szükséges könyvészet jegyzéke megtalál-
ható a www.ambulantabihor.ro honlap
„Concursuri” menüpontja alatt.
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Szlovéniában állami ren-
dezvényen, számos külföldi
meghívott jelenlétében emlé-
keztek meg november 10-én
az I. világháborúban az Ison-
zó folyó felsõ folyásánál, a
Júliai-Alpokban dúlt csaták-
ban elesettekrõl. A magas
hegyek között, nehezen
megközelíthetõ terepen álló
magyar keresztet Nagyvá-
radról hárman keresték fel, a
Pro Liberta Partium törté-
nelmi hagyományõrzõ egye-
sület egyik alapítója, Sárközi
Zoltán és a Kecse házaspár.
Két nemzetiszín szalagot vit-
tek, amin kétszáz váradi csa-
lád neve áll, jelképezve az
utódok kegyeletét az egykori
csatatéren harcolt váradi, Bi-
har megyei katonák iránt.

Nyugat-Európában a Nagy
Háború befejezésének emlé-
kére minden évben novem-
ber 11-én 11 óra 11 perckor
tartanak koszorúzást. Az
olaszországi Visintiniben lévõ
magyar kápolnában a nagy-
váradiak olaszok, osztrákok,
lengyelek, ukránok és ma-
gyarországiak mellett emlé-
keztek, és bevitték a kápol-
nába azt a hajdani csatatérrõl
származó, ellõtt feszületet,
amit az év elején egy másik
váradi küldöttség vitt vissza a

származási helyére, de jobb
híján a polgármester õrizeté-
re bízott.

Amint Sárközi Zoltán és
alapító társa, Pásztor Sándor
a nemrégiben tartott sajtótá-
jékoztatójukon elmondták,
sokkal könnyebb akár Szlové-
niában, akár Olaszországban
egy magyar történelmi em-
lékhelyet megtartani, mint itt-
hon. Erre jó példa a múlt hé-
ten a nagyváradi Rulikowsky
temetõben „nem hivatalo-
san” felavatott emlékgúla
esete. Az Ilie Bolojan polgár-
mester vezette helyhatóság
elõbb megvétózta a felállítás

eredetileg tervezett helyét,
legutóbb pedig megtiltotta az
avató rendezvény megtartá-
sát az elkészült emlékhely
elõtt. Ezért a novemberi köd-
szitálásban a sírkertben ösz-
szegyûlt hallgatóság a világ-
háborús hõsi halottak emlék-
oszlopánál gyûlt össze a „civil
avatóra”, majd innen sétáltak
át a résztvevõk koszorúikkal,
virágaikkal az emlékgúlához.

A szlovéniai rendezvényre
visszatérve, Sárközi és Pász-
tor bejelentette, hogy az
egyesület nemzetközi kap-
csolatainak megerõsítésére is
jó alkalom adódott. Tolmá-

csolták a partner szerveze-
teknek a nagyváradi Várszö-
vetség javaslatát, miszerint
magyar, szlovén, olasz és
osztrák összefogással reno-
válják a szlovén területen, az
olasz határ közelében, Nova
Gorica határváros mellett a
San Gabriele-hegyen megta-
lált negyedik magyar emlék-
gúlát, és legyen az a minden-
kori háborúk áldozatainak
emlékhelye. Magyarország
ljubljanai nagykövete, Szent-
Iványi István felajánlotta a
hatósági ügyek intézését. A
Pro Liberta csatlakozott to-
vábbá a Visegrádi Négyek
(Magyarország, Szlovákia,
Csehország, Lengyelország)
hadisírgondozó bizottságai-
nak kezdeményezéséhez,
amely azt célozza, hogy az
Európai Unió november 11-
ét nyilvánítsa a harctereken
elesett katonák emléknapjá-
vá. A mozgalomban a váradi
egyesület egyben Romániát
is reprezentálja. A kezdemé-
nyezõk írásban fordultak/for-
dulnak országuk európai par-
lamenti képviselõihez, hogy
lobbizzanak a határozat meg-
hozataláért, tekintettel az I.
világháború kitörésének kö-
zelgõ, századik évfordulójára.

M. Zs.

Hadisírgondozás itt és ott

Koszorúzás a váradi emlékgúlánál

Hegyi ösvényen közelíthetõ meg az 1500 mé-
ter magasan álló magyar emlékkereszt

Sárközi és Pásztor fotókat is mutatott, melye-
ken korabeli egyenruhába öltözött hagyo-
mányõrzõk látszanak 

A I. világháború befejezésére emlékezve ko-
szorúztak
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– Miért tartja fontosnak a parla-
menti képviseletet?

– A parlamenti képviselet számunk-
ra nem fontos, hanem elengedhetet-
len. Elengedhetetlen, hogy Nagyvárad-
nak legyen egy képviselõje a román
parlamentben, és úgy gondolom, ez
csak az RMDSZ színeiben valósítható
meg, nem külön indulva, nem különbö-
zõ polgári, népi megszólításokkal, ha-
nem egységesen, az RMDSZ égisze
alatt, hiszen, mint tudjuk, az RMDSZ
az egyetlen olyan romániai magyar
párt, amely 1990, sõt 1989 decembe-
re óta nem változtatta meg sem a poli-
tikáját, sem a logóját.

– Önkormányzati képviselõként is
ismeri Várad gondjait, találkozókat is
szerveznek. Ön szerint jelen pillanat-
ban mik a választókerületében élõ ma-
gyar közösség legnagyobb gondjai?

– Szerintem bármelyik nagyváradi la-
kos, ha jár ezekben a negyedeken, látja,
mik a problémák. Például a gyenge mi-
nõségû útjavítások, amelyeket egy-két
éve végeztek el, és az elsõ tél, az elsõ
fagy már megette azokat. Nemrég lakos-

sági fórumon voltam a mozgássérültek,
fogyatékkal élõk szervezeténél. Egyesek
hajlamosak arra, hogy ne vegyék észre
õket. Mint tudjuk, az uniós törvény elõír-
ja, hogy a közszállítási jármûvek legalább
egyharmadát akadálymentesíteni kell.
Úgy tudom, a buszok betartják ezt az
arányt, de a villamosoknak csupán egyti-
zede könnyíti meg a mozgáskorlátozot-
tak utazását. Nagyon sok mindent Buka-
restben, központi szinten kellene szabá-
lyozni. Másik nagyon fontos probléma,
amivel találkoztam egy közvitán, amit a
Pro Demokrácia Egyesület és a
Rogériuszi Koalíció szervezett, az a tulaj-
donostársulások gondjai. Például mit kell
tenni a rosszul fizetõkkel? Mit lehetne
tenni, hogy a szolgáltatások minõsége ja-
vuljon, hogy ne legyenek a szerzõdések
egyoldalúak a szolgáltató részérõl? To-
vábbra is ott kell lennünk a törvényho-
zásban, hogy az újonnan felmerülõ gon-
dokat meg tudjuk oldani.

– Képviselõként milyen szakbizott-
ságokban tevékenykedne, milyen tör-
vénykezdeményezéseket vagy -módo-
sításokat javasolna?

– Mindenképpen vagy egy gazdasá-
gi, vagy egy mûszaki problémákkal fog-
lalkozó bizottságban dolgoznék, amely
az infrastukrutális beruházások ügyé-
ben is illetékes, vagy az ifjúsági és
sportbizottságban tekintettel arra, hogy
gyermekeim sportolnak, néhány sport-
ágban otthon érzem magamat. Jóma-
gam is szeretek sportolni, és úgy gon-
dolom, ezen a téren is van még mit
tenni. Váradon például az RMDSZ-
frakció kezdeményezésére és jómagam
unszolására sikerült átvinnünk azt a ta-
nácsi határozatot, amely az
eredményes fiatal és gyermek
sportolók támogatását mondja ki.

Meghallgatni az embereket

A mozgássérültek egyesületének fórumán A réti RMDSZ-körzet hagyományos koszorúzásán a Bethlen Gábor-szobornál

HUSZÁR ISTVÁN ERIK 1968. január 2-án született Nagyváradon,
ahol azóta is él. Nõs, négy gyermek édesapja. A Nagyváradi Egyetem
gépészeti szakán szerzett üzemmérnöki diplomát, az Izoconstruct
Kft.-nél dolgozik. Nyolc éve nagyváradi önkormányzati képviselõ,
a nyáron kezdte harmadik mandátumát, az RMDSZ városi
szervezetének gazdasági alelnöke. A megyeszékhely 9. számú,
az Oncsát, Rétet, Olaszit, Újvárost és Õssi egy részét magában
foglaló egyéni képviselõi választókerületében indult a Szövetség
színeiben a december 9-ei parlamenti választáson.
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Azért is nagyon fontos, hogy ott
legyünk a törvényhozásban,
mert 2013 az alkotmánymódo-

sítás éve lesz. Ezt minden román párt
hangoztatja, õk már rendelkezni akar-
nak felettünk, szurkolnak, hogy ne le-
gyünk ott. Tudjuk, hogy ezelõtt másfél-
két évvel hogyan akarták felosztani az
országot úgy, hogy a Romániában élõ
erdélyi, partiumi magyarságot még job-
ban szétszakítsák. Akkor ez nem sike-
rült nekik, mert az RMDSZ ott volt.
Képzeljük el, hogy olyan régióátszerve-
zés történik meg, amit õk terjesztenek
fel, és még csak ott sem leszünk, hogy
ellenkezhessünk. Láttuk, mi történt,
amikor megpróbáltuk megakadályozni
a Szacsvay iskola épületének átadását
az Eminescu õgimnáziumnak… Egy-
szerûen leseperték. Valószínû ez várha-
tó a továbbiakban is, ha nem leszünk
jelen.

– Miért adják a voksukat önre a
szavazókörzetében élõk, és nem kizá-
rólag csak a magyarok?

– Az említett közvitán például elér-
tem azt, hogy az egyik lakótársulás el-
nöke, egy román hölgy, aki egy kisebb
közösség vezetõje, odajött hozzám, és
azt mondta, neki tetszik, ahogyan gon-
dolkodom. Elõtte a fórumon azt kérdez-
te egy idõsebb „elvtárs” tõlem: mit ígé-
rünk, mit fogunk tenni, ha bejutunk.
Más jelöltek kezdték neki sorolni, hogy
ezt ígérik, azt ígérik, én egy dolgot
mondtam, ugyanazt, amit a rokkantak
egyesületének találkozóján is. Nem
azért mentem oda, hogy politikai vitába
merüljek, vagy hogy leígérjem a csilla-
got, a holdat meg a napsugarakat az
égrõl, hogy azt mondjam: ha majd ott
leszek, megtriplázom a nyugdíjakat. Ál-
talában azért megyek el ezekre a fóru-
mokra, hogy meghallgassam az embe-
rek problémáit, és ha egy mód van rá,
azokon próbáljak segíteni. Azt hangsú-
lyozom, hogy megpróbáljuk, de nem
akarok olyat ígérni, amit nem lehet be-
tartani. Az ígéretekbõl, úgy gondolom,
22 év után már elege van mind a ma-
gyar nemzetnek, mind a román nem-
zetnek. Ígérgetnek fût-fát a politikusok,
hogy próbálják elszippantani a bizony-
talan szavazókat, akik nem párttudato-
san, hanem ígéretek alapján szavaznak.
Azt is elmondtam ezeken a fórumokon,
hogy az RMDSZ, amikor kormányon

volt, kivette a részét a munkából, min-
dig alkotott valami újat, és senki sem tu-
dott még olyat mondani, hogy a ro-
mánságnak ebbõl hátránya származott
volna. Vegyük például a zöldház-prog-
ramot, a roncsautóprogramot, hiszen
sokan, lehet, nem is tudják, hogy ezek
az RMDSZ-hez fûzõdnek…

– A néppárti jelölt felszólította
Önt, hogy lépjen vissza, mondván

hogy az õ számításai szerint akkor
van esélye magyar jelöltnek nyerni a
választókerületben. Kíván erre rea-
gálni?

– Számomra az a kérdés, hogy miért
engem szólít fel visszalépésre. Ha õk
azt állítják, hogy azt a bizonyos 6–3-as
eredményt el tudják érni, kérdezem,
mely román közösségtõl fogják elvonni
a szavazatokat ehhez. Errõl senki sem
beszélt, de azt tudni kell, hogy ez akkor
lenne lehetséges, ha a román szavazók
tömege rájuk voksolna, de nem ez tör-
ténik majd, a magyar szavazók egy ré-
sze voksol rájuk. Azzal a gondolkodás-
sal, amit õk jelen pillanatban felvállal-
nak, azt fogják elérni, hogy legalább tíz
százalékkal több román megy el sza-
vazni. Láttam a Nagy-Románia párto-
sok reakcióját, amikor a néppárti vára-
di szenátorjelölt azt mondta, hogy õk
föderalizációs kontextusban gondol-
kodnak Romániáról, és hogy miért Bu-
karestben döntsenek a sorsunkról, mi-
ért nem itt, Erdélyben… Ez mind szép
és jól hangzik, de a többség ezt nem
így gondolja. Úgy gondolom, hogy a
választókörzetemben induló másik ma-
gyar jelölttel ellentétben kicsit többet
tettem le az asztalra, és szeretném ezt
az asztalt még nagyobbá tenni, hogy
még többen tudjuk körbeülni, és még
többet tudjunk letenni rá a nagyváradi
magyarság számára.

Balogh Aletta

A Tulipán Kupa focitorna borsi versenynapján

A közúti balesetek áldozataira emlékezõ meg-
mozduláson
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– Egyházi berkekben tevékenyke-
dõ vállalkozóként mi indította a poli-
tikai megmérettetés vállalására?

– Az RMDSZ feltételek megszabása
nélkül felajánlotta a püspöknek, hogy a
református egyházkerület képviseleté-
ben indítson valakit a Szövetség színei-
ben. Rám esett a választás. Ezt nem is
nevezném politikai szerepvállalásnak,
inkább érdekképviseletnek, ugyanis re-
formátus ügyeket akarunk a parla-
mentben megoldani. Ilyen például az
egyházfinanszírozás biztos alapokra he-
lyezése. Németországban például a
munkavállalók bérük egy bizonyos szá-

zalékát az általuk megjelölt egyházi in-
tézménynek utalják. A következõ
ügyünk a visszakapott erdõk telekköny-
vezésének egyszerûsítése, és az, hogy
az épületek visszaszolgáltatásakor nem
veszik figyelembe, hogy azok az elvé-
telkor funkcionálisak voltak, ezért
gyakran csak egy romhalmazt adnak
vissza. Alapvetõ kérdés az egyházkerü-
letben, hogy a fiatalok itthon boldogul-
janak, nélkülük a jövõ – az RMDSZ jel-
mondatának harmadik szava a bizalom
és biztonság mellett – nem létezhet.
Fennáll az a veszély, hogy lakat kerül a
parókiák, templomok ajtajára, mert

nem lesz kinek szolgáltatni az Igét. A
Királyhágómelléki Református Egyház-
kerületben egy ifjúsági központ létesíté-
sét terveztük el. s nagyjából két éve jó-
magam is ezzel intenzíven foglalko-
zom. Elhatározás, megállapodás szüle-
tett külföldi szakemberek részvételével,
tanácsára, hogy erdei iskolát hozunk
létre, ahol a kialakítandó tanösvénye-
ken járva, szakértõ magyarázatával a
gyerekek megismerkedhetnek a kör-
nyezettel, a természeti értékekkel,
megtanulják becsülni azt. An-
nak idején az Ady középiskola
szülõbizottsági elnökeként az 

AMBRUZS FERENC-CSABA Tenkén született 1959-ben, 38 éve él
Nagyváradon, egy leány édesapja. Vegyészmérnök végzettségû,
és jogi licencvizsga elõtt áll. Vegyészmérnökként dolgozott, majd
a közelmúltban biztosítási kötvényeket értékesített, ügynököket
oktatott, cégalapítással, menedzsmenttel kapcsolatos ügyletekkel
és tanácsadással jelenleg is foglalkozik, de most fõ tevékenysége
a királyhágómelléki református püspök számára egyházi vagyonügyi
tanácsadás. Elnöklete alatt az Ady Endre Középiskola
szülõbizottsága a tanintézet szilárd támogató partnerévé vált.
Megalakulása óta tagja a Romániai Magyar Demokrata
Szövetségnek, amelynek színeiben most képviselõjelöltként indul
a 7. számú, dél-nagyváradi, Csillagvárost, Velencét, Szõllõst
magában foglaló egyéni képviselõi választókerületben.

Az idei érmindszenti zarándoklaton Csûry István református püspök,
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, egyházi és világi elöljárók társaságában 

A hadadi kastélyban egyházi, oktatási és mûvelõdési központot ren-
deztek be

Református ügyeket
a parlamentbe
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Alma Mater Alapítvánnyal kö-
zösen támogattam és szorgal-
maztam az ifjúsági központ lét-

rehozását az Aranyos völgyében,
Lepuson. Ez azóta jól mûködik, hason-
lót, ám ennél többet akarunk az egy-
házkerület által bérelt Degenfeld-
kastély területén a Szatmár megyei Ha-
dadon. Felekezetre és nemzetiségre va-
ló tekintet nélkül fogadnák ott a diáko-
kat. Felépítéséhez európai uniós pályá-
zatot készítünk elõ.

– Jó-e, ha az egyház összefonódik
a politikával?

– A KREK kilenc egyházmegyéjében
lévõ 282 egyházközség nagyjából 150
ezer járulékfizetõ hívet számlál, és to-
vábbi százezerre tehetõ a gyülekezetek-
hez kötõdõk száma. Az egyházkerület
tehát egy negyedmillió tagú civil szer-
vezetnek is tekinthetõ. Bibó István sze-
rint az egyház minden tevékenysége
politika. Nem vonatkoztathat el a szo-
ciális kérdésektõl, az egészségügytõl,
lásd a KREK kórház-alapítási terveit. A
református egyház tevékenyen részt
vesz az oktatásban saját tanintézetei-
ben, komolyan foglalkozik, és kell is
foglalkoznia a családvédelemmel. Ha
mindezeket politikai kérdéseknek te-
kintjük, akkor beszélhetünk összefonó-
dásról. Az egyház azonban inkább az
emberek, a hívek érdekvédelmének te-
kinti ezeket. Egyébként az RMDSZ is
érdekvédelmi szervezetként határozza
meg magát, nem politikai pártként.
Ennek megfelelõen az egyház sem pár-

tok által képviselt ideológiák szerint
cselekszik. Teszi a fentieket amiatt is,
mert az állam egyrészt egyre inkább ki-
vonul ezeknek a kötelezettségeinek az
ellátásából, másrészt mert nincs rájuk
elegendõ anyagi forrása.

– Mit tart a választókerületében
élõ magyar közösség legégetõbb
gondjának?

– Ugyanazok a gondjaik, mint a vá-
ros más lakóinak: a munkanélküliség,
az elöregedettség, a fiatalok elvándor-
lása.

– A megyei jelöltállító küldöttgyû-
lésen említett néhány jogszabályt,
amiken változtatni akar törvényhozó-
ként. Melyek ezek?

– Elsõként a családon belüli erõszak-
kal kapcsolatos törvényt kellene alkal-
mazhatóvá tenni, mert most az illeté-

kes intézmények, amelyek felléphetné-
nek ellene, még nem jöttek létre, illet-
ve fenntartásukra nincs anyagi fedezet.
A másik az egyházfinanszírozás, amit
már említettem, a harmadik a jogerõs
bírósági ítéletek végrehajtásának haté-
konyabbá tétele, mert jelenleg ez éve-
kig is eltarthat, és a jogosult kiszolgálta-
tott helyzetbe kerül a kötelezettel szem-
ben. Ez érvényes mind a privát, mind a
közszférára. Azért fogok dolgozni, ha
oda jutok, hogy a megszerzett jogok
(például a nyugdíjak, a közalkalmazotti
bérek) véglegesek legyenek, ne lehes-
sen ezeket utólag megkurtítani.

– Miért menjenek el szavazni, és
miért adják önre a voksukat a szava-
zókörzetében lakó váradiak?

– Minden ember dönthet a választá-
son való részvétellel; csak úgy dönthet,
ha részt vesz a voksoláson, akkor tudja
érvényesíteni az akaratát. Ha nem
megy el szavazni, akkor az fog történni
vele, amit mások akarnak. Nagyon
fontos, hogy az RMDSZ jelöltjeire le-
adott minden szavazat egy biztos jelzés
arra, hogy vagyunk, hogy akaratunk
van, és hogy magunk akarunk dönteni
a sorsunkról. Én az RMDSZ parlamen-
ti képviseletért induló csapatának tagja
vagyok, azért szavazzanak rám, mert
minden voks a Szövetség létjogosultsá-
gát, elért eredményeit igazolja, és egy-
ben azt is jelenti, hogy bízunk abban,
hogy kiharcolja számunkra a biztonsá-
gos jövõnket.

Máté Zsófia

Az Aranyos-völgyi ifjúsági centrum alapkõleté-
telén az akkori római katolikus váradi püspök,
Tempfli József is jelen volt

A hemofíliásokat segítõ nyíregyházi egyesület vezetõjével találkoztak az egyházkerület képviselõi 
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– Miért tartja szükségesnek a par-
lamenti képviseletet?

– Az elkövetkezõ néhány év, úgy
gondolom, az erdélyi magyar megma-
radás szempontjából az egyik legkritiku-
sabbnak ígérkezõ idõszak lesz. Sajnála-
tos módon nem sikerült olyan alapvetõ
dolgokban elõrelépést tenni, mint a kö-
zösségi önrendelkezés, gondolok itt, ha
másra nem is, például a kulturális auto-
nómia kérdésére. Ma, 2012-ben ott
tartunk, hogy a magyar nyelv használa-
ta attól függ, mennyire vagyunk „hatal-
mi tényezõk”, ha netán szûkülnek dön-
tési kereteink, azonnal visszakozik az
aktuális bukaresti hatalom. Nem jutot-
tunk elõre az egyházi javak visszaszol-
gáltatásával sem, az iskolai helyzet sem
sziporkázó. Nem hiszem, hogy bárki is
gondolta volna néhány éve, hogy egy
magyar tankönyv bezúzása beszédtéma
legyen Székelyföldön. Az RMDSZ az

adott lehetõségek közt, mai meglátá-
som szerint sikerrel teljesítette a rá há-
ruló feladatokat. Tudatában kell lenni
annak a ténynek, hogy 6 százalékos ré-
szesedéssel nem lehet megreformálni
és saját szájunk íze szerint formázni a
törvényhozást. A következõ években az
ország szerkezeti reformja elkerülhetet-
len. Hogyan rajzolják át a régiókat, az
nekünk egyáltalán nem mindegy! Erõs
és megbízható képviseletre van szük-
ség, olyanra, amely akar és tud kor-
mánytényezõvé válni a következõ cik-
lusban, olyan szenátorokra és képvise-
lõkre van szükség, akik állják a sarat a
Dâmboviþa-parti iszapbirkózásban…

– A megyeszékhely egyik legfonto-
sabb közintézményének nemzetközi-
leg is elismert vezetõjeként miért vál-
lalkozott a politikai megmérettetésre?

– A közszereplõknek vannak jogai és
kötelességei is. Ilyen például eleget ten-

ni a felkérésnek, és vállalni a nagyvára-
di szenátorjelöltséget, bár személyesen
nem célom feltétlenül a bukaresti sze-
nátusban, országos keretek között te-
vékenykedni. Ha választóim
úgy akarják, tudásom legjavával
fogom szolgálni ezt az ügyet is.

Tettek és eredmények
CSUZI ISTVÁN 1960. június 22-én született Nagyváradon, nõs,
egy fiú édesapja; okleveles villamosmérnök, és letette a doktorátust.
A nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat vezérigazgatója, elõadó
tanár a Nagyváradi Egyetem energetika szakán. RMDSZ-tag
1990-tõl, 2008-ban képviselõjelöltként indult, és a legtöbb
szavazatot kapta a 9-es, belvárosi egyéni választókerületben, ám
az algoritmusos osztozkodásnál nem õ, hanem a harmadik helyezett
kapott mandátumot. Most a 4. számú nagyváradi szenátori egyéni
választókerületben indul a Szövetség színeiben.

A tömegközlekedési vállalatok európai szakmai szervezetének alelnö-
ke a váradi remiz elõtt

EU-s támogatással épül a szerelõcsarnok a villamosok kerekeinek kar-
bantartására. A mechatronikai laborba olyan mérõmûszer és szuper-
eszterga kerül, amely egyedüliként az országban a jármûvön lévõ kere-
ket formálja majd pontosan kör alakúra
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– Mit tart a választókerület-
ében élõ magyar közösség leg-
égetõbb gondjának, gondjainak?

– Közösségünk számára legfonto-
sabb tudatosítani és építeni a magyar
öntudatot. Ehhez eszköz az iskola és az
egyház. Ezekre kell fektetni nagyobb
hangsúlyt, segíteni kell ezeket, hogy
összefogják a közösséget. Ennek vi-
szont elõfeltétele egy olyan gazdasági
környezet megteremtése, amelyben az
emberek a mindennapi betevõ gondja
mellett képesek adni önmagukra, testi-
lelki önbecsülésükre is jut elegendõ idõ,
pénz és energia. Ott, ahol a megélhetés
nagy gond, ahol nincs munkahely, ha
pedig van, az nem biztos, milyen jövõ-
képet festhetünk fiataljaink számára?
Sajnos még mindig elég sok családot
emészt a kivándorlás gondolata. Saját
sorsuk miatti félelmüket kell enyhíteni a
pozitív példákkal. El kell mondanunk
naponta, hogy Nagyvárad szép város, a
fejlõdést azért érzékelni lehet, igaz, le-
hetne gyorsítani. Itt is lehet boldogan él-
ni, hittel és akarattal meg kell teremte-
nünk közösen a feltételeket. Családi
példát is adhatok: sógornõm 23 év tá-
vollét után friss nyugdíjasként hazaköl-
tözött. A salzburgi Festspielhaus kon-
certjeinek látogatásai után tanúsítja,
hogy a nagyváradi filharmonikusok is
felemelõ élményt képesek adni. Fiam
itthon végezte el a középiskolát, Temes-
váron tanult az egyetemen, hazajött, itt
dolgozik, és itt is szeretne maradni.

– Ha bekerül a törvényhozásba,
milyen jogszabályokon kíván változ-
tatni?

– Intézményvezetõként nap mint
nap ütközöm olyan törvényi elõírások-
ba, amelyek megnehezítik, sõt ellehe-
tetlenítik a mûködésünket. Az egyik
ilyen a közbeszerzési törvény, amit az
Európai Unió is kifogásolt már, leálltak
az EU-s alapokból fizetendõ beruházá-
sok miatta. A közszállítási törvény szin-
tén nem tartozik a legsikeresebbek kö-

zé, és van mit egyengetni a közszolgál-
tatások finanszírozására vonatkozó jog-
szabályon is. Javítanivaló tehát van bõ-
ven annak, aki segíteni akar a közszál-
lítás ügyének, a közösségének.

– Miért menjenek el szavazni, és
miért adják önre a voksukat a válasz-
tókerületében élõ váradiak?

– Egyesek azt mondják: „Utálom a
politikát, el se megyek szavazni, nekem
ne kampányoljanak!” Ezzel az elutasí-
tással már politizál, aki így vélekedik, hi-
szen azt is figyelembe kell venni, hogy
mások viszont majd élnek alkotmányos
jogukkal, és voksolnak. Nem politizál-
nak, de felelõsnek tartják magukat saját
sorsuk formálásáért. Ha mi nem, akkor
mások döntenek a fejünk fölött. Valaki
ott lesz a parlamentben, de csak az kép-
visel bennünket, akit mi megbízunk sza-
vazatunkkal. Én nem kampányolok, szí-
vem szerint a „mocskos politikát” én is
messzirõl elkerülöm, technokratának
tartom magamat, tettem és teszek to-
vábbra is közösségemért. Szerintem a
kampány négy évig tart, tettek és ered-
mények mutatják hatékonyságát. Eltelt
négy év, a választók ítéljenek.

Máté Zsófia

alapján ítéljenek a választók

A szenátorjelölt a faültetõ kalákából is kivette a részét a csillagvárosi körzet tagjaival a Ronald
Reagan utcában

Csuzi István kezdeményezte, Szabó Ödön képviselõjelölt támogatta, a csillagvárosi és az olaszi
RMDSZ-szervezet választmánya megszervezte azt a „tulipános” kalákát, amelynek eredménye-
ként az önkéntesek felújították az Ady-szobrot övezõ kerítést a megyeháza elõtt
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– Beszéljen röviden életútjának
alakulásáról, mely során eljutott ah-
hoz, hogy az EMNP színeiben jelöl-
tesse magát.

– Az egyetem elvégzése után azon-
nal jelenlegi munkahelyemre kerültem,
azóta megszakítás nélkül itt tanítok.
Fontosnak tartottam a magyar gyere-
kek és szülõk érdekeit képviselni, ezért
néhány kollégával 1989-ben elindítot-
tuk a mostani Ady középiskola, az egy-
kori Mogyorós, akkoriban 5. számú
ipari líceum magyar tannyelvû iskolává
alakítását. Nem volt egyszerû, még a
tanári kar többsége is lehetetlennek
tartotta, naiv álomnak minõsítette ter-
veinket, õk apró lépésekkel akarták el-
érni az átalakulást. Nagyon fontos volt,
hogy a román anyanyelvû tanáraival
megegyeztünk, három román és há-
rom magyar képviselõ utazott Buka-
restbe, én vittem a kérvényt, és három
napunkba telt a jóváhagyatás. Ezután
megválasztottak az immár Ady nevét
viselõ magyar iskola aligazgatójának.
Mindez 1990 januárjában történt, s
meggyõzõdésem, hogy ha nem idõben
álmodunk egy nagyon merészet, még
ma sem lenne meg a magyar tannyelvû
Ady Endre líceum. További fontosabb
közéleti tevékenységeim: a Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének, a Bolyai
Társaságnak, az Erdélyi Magyar Mûsza-
ki Tudományos Társaságnak vagyok a
Bihar megyei alelnöke, az Ady líceum-
ban mûködõ Alma Mater Alapítvány
egyik alapítója, kuratóriumának tagja,
az iskola Révai Miklós Szakkollégiumá-
nak egyik alapítója, elnöke vagyok.
Sajnos több civil szervezet az említettek
közül erõs politikai befolyás alá került,

így már nem tudok ott tevékenykedni.
– Mi motiválta valójában, hogy in-

duljon a december 9-i parlamenti vá-
lasztásokon?

– Nagyon sok tanítványomat fedez-
tem fel az új politikai elitben, s felismer-
tem, hogy az általam képviselt eszmék
megjelennek politikai gondolkodásuk-
ban. Ezek a gondolatok az önrendelke-
zés, autonómia körüli eszmék, ezért
hoztuk létre például az Ady líceumot.
Miért döntsenek helyettünk, a fejünk
felett mások a minket érintõ problé-
mákban? Másrészt nemcsak tanárként,
hanem elkötelezett értelmiségiként ma-
gasabb szinten akarom azt képviselni,
amit 55 évnyi életemben személyes
példaadással a tanítványaimért közép-
iskolai szinten megtettem.

– Miért tartja életképes megoldás-
nak az erdélyi magyarság jövõjére a
Néppárt programjában szereplõ au-
tonómiát, a föderális államot?

– Az autonómiát mindig fontosnak
tartottam, hiszen Székelyudvarhelyen
születtem, s akkor e város a Magyar
Autonóm Tartományhoz, késõbb Ma-
ros Magyar Autonóm Tartományhoz
tartozott (románul Regiunea Autono-
mã Maghiarã), amely 1952. szeptem-
ber 21-én jött létre Romániában, Ma-
rosvásárhely központtal. Furfanggal a
Maros Magyar Autonóm Tartományt
1968-ban Nicolae Ceauºescu javaslatá-
ra a kommunisták szüntették meg. A
maga korában korszerû közigazgatási
rendszernek számított, és segítette az
erdélyi magyarság önazonosságának
megõrzését. E testületnek édesapám
képviselõje volt, így jelentkezésemmel
azt az értelmiségit képviselem, aki kö-

zösségéért a legnehezebb idõkben is ki-
állt. A föderális állam legfontosabb fel-
adata pedig közösségünk számára,
hogy a helyben maradó adók elköltésé-
rõl itt döntenek, állandó helyi ellenõr-
zéssel, így lesz, lehet e területbõl egy
fejlett európai Erdély.

– Mit üzen választóinak?
– Volt tanítványaimnak, szüleiknek,

hozzátartozóiknak üzenném, hogy gon-
doljanak vissza tevékenységemre, s
döntsék el, hogy elérkezettnek érzik-e
az idõt a változtatásra. Szeretnének-e
megvalósítani egy Németországhoz ha-
sonló országot, akarnak-e változtatni
saját sorsukon, hogy ne mások döntse-
nek a minket megilletõ pénzekrõl, jo-
gokról? Szeretném ezenkívül, ha éle-
tünkbõl eltûnne a korrupció, az intéz-
ményesített lopás. A legfontosabb: min-
denki menjen el választani, az Erdélyi
Magyar Néppárt indulásával most már
nemcsak szavazni, de választani lehet.
Tudni kell, ha két párt jut be a parla-
mentbe, sokkal erõsebb, ellenõrzöttebb
lesz a magyar képviselet. Üzenetem te-
hát: bárhol szavazol, Nagyváradon, va-
lahol Bihar megyében vagy talán Buda-
pesten a Néppártra, a szavazatszám
összesítése miatt rám is szavazol.

Czibak Mária

Egy elkötelezett értelmiségi
vívódásai
NAGY ZOLTÁN 1957-ben született Székelyudvarhelyen, tanulmányait
a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem matematika szakán
végezte, vallása református, nõs, két gyermek édesapja. 1981 óta él
Nagyváradon, az Ady Endre Líceum tanára. Az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) színeiben indul a decemberi parlamenti választáson a 8. számú,
nyugat-nagyváradi, Észak-Õssit, a Rogériuszt és Biharpüspökit magában
foglaló egyéni választókerületben egy képviselõi mandátumért.
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Több mint másfél évtizede, 1995-
ben kezdõdött el a román egészségügy
biztosítás rendszerû, kapitalista szem-
léletû megreformálása. Azóta immár a
harmadik alaptörvény kerül bevezetés-
re, de a mai napig nem sikerült tisztáz-
ni a már megfogalmazott alapelvek ér-
vényesítésének valós lehetõségeit. Ma
sem világos még, hogy a mai, illetve a
már körvonalazódó új törvény mit tesz
lehetõvé, mit biztosít, és mit garantál
az állampolgár számára. A törvényho-
zó eddig nem tudott kidolgozni egy
olyan rendszert, amely egyensúlyt te-
remthetne az orvosilag indokolt és a fi-
nanszírozható ellátás között úgy, hogy
az megfeleljen az egyén, a közösség és
az állam nemzetmegtartó érdekeinek.

Nyilvánvaló, hogy az eddigi gyakor-
lat, amelynek során csak gyûjtöttek és
osztották az anyagi forrásokat, kedve-
zõtlen hatású volt, a biztosítók és az
egészségügyi intézmények tõkésítésé-
nek hiánya folytonos, olykor krízisfo-

kú hiánygazdálkodást eredményezett.
Az utóbbi idõben, úgy tûnik, hogy az
üzleti alapú átszervezést fogják kikény-
szeríteni a hatóságok, a biztosító pri-
vatizálásával remélik a hiányzó pénz-
ügyi források pótlását, és úgy hiszik,
hogy az orvos–beteg kapcsolatban egy-
re inkább meg kell erõsíteni a gazdasá-
gi helyzettõl függõ ellátást.

Még nem dõlt el, hogy a magántõkét
az ellátásnak milyen területére vezetik
be, és a magánbefektetõk hogyan tud-
ják majd kivenni a profitot a rendszer-
bõl. A piaci elv és a fogyasztói szoká-
sok promoválása nem mindig lesz ösz-
szeegyeztethetõ a tradicionális hippok-
ratészi gyakorlattal. Az új elveknek le-
hetnek gyakorlati elõnyei, mivel remél-
hetõleg valós, írott szerzõdést kötnek
majd a biztosítók a biztosítottakkal, és
ennek alapján mindenki tudhatja
majd, hogy a befizetett összegért mit,
hol és milyen feltételek mellett kaphat
meg az ellátótól, legyen az családorvos,

szakrendelõ, belföldi vagy külföldi
kórház. (Tudni kell, hogy 2013-tól az
Európai Unióban liberalizálják az
egészségügyi ellátást.)

A fenti jelenségek már érvényes vagy
kidolgozás alatt álló dokumentumok
alapján fogalmazhatók meg, sajnálatos
azonban, hogy a napokban közzétett vá-
lasztási programok az állampolgár
egészségügyi szempontú biztonságáról
semmi konkrétumot nem mondanak. Az
általánosságok és a populista bejelenté-
sek (kevesebb hozzájárulásért jobb ellá-
tást kapunk majd) megtévesztõk, sõt tu-
datosan félrevezetõk. Elvárható lenne a
jelöltek és az önjelöltek részérõl, de min-
denekelõtt a parlamentbe biztosan beju-
tó pártok képviselõitõl, hogy még most,
december 9. elõtt utólag számon kérhe-
tõ programot tegyenek közzé, mert so-
kak, fõleg a betegek, idõsek és rászorul-
tak szempontjából fontos tényezõ lenne,
amikor szavazatukat leadják.

Dr. Földes Béla fõorvos

Mi változhat az egészségügyben?

Több év elõkészítés után
2010-ben indult el hivatalo-
san az az EU-s támogatású
határ menti projekt, amely-
nek eredményeként modern
felszerelésekkel gazdagodott
a Bihar Megyei Sürgõsségi
Klinika és a félixfürdõi utó-
kezelési klinika. Az év végén
lezáruló projektben együtt-
mûködött a nevezett egész-
ségügyi intézményekkel a
megyei önkormányzat és
Debrecen városának járóbe-
tegeket ellátó egészségügyi
központja meg az ottani
Kenézy Kórház. A megyei
kórház korszerû diagnoszti-
kai berendezéseket (mágnes-
rezonanciás, röntgen- és
CT-készülék), változtatható
síkú mûtõasztalt kapott,
Félixfürdõn pedig munkába

állt a Lokomat, a sérülteket
újra járni tanító készülék,
ami már 2500 páciens fel-
épülését segítette.

Az orvosok és ápolók to-
vábbképzését szolgáló ta-
nácskozások is részét képez-

ték a projektnek, amely 703
ezer euró értékû támogatást
jelentett a megyei kórház-
nak. A múlt héten a kezelési
és eljárási protokollumokról
tartottak kétnapos szimpózi-
umot. Elöljáróban Gheorghe

Carp kórházmenedzser arra
figyelmeztette minden kollé-
gáját, hogy az EU-s pénzek
lehívásához alapos felké-
szültség és sok munka kell.
A továbbiakban több tucat-
nyi rövid elõadás hangzott el
az intézmény minden egyes
részlegén, osztályán alkal-
mazott eljárásrendrõl a trau-
matológia betegfogadási
rendszerétõl a beutaltak ér-
tékeinek megõrzésén át a
terhesgondozásig, a mûtõk
beosztásától a laborminták
szállításáig. Néhány proto-
kollt most vetettek papírra
elõször, mert ezt nem tanít-
ják az egyetemen, noha mi-
nisztériumi elõírás szabályoz-
za az eljárásokat – hangzott
el.

(-fia)

Egymást oktatják a megyei kórház orvosai
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„Krisztus szeretete
hívott minket egybe”

Belényes, Érmihályfalva,
Margitta, Monospetri, Szi-
lágysomlyó, Tasnád, Zilah,
Biharpüspöki, Várad-Olaszi,
Szõllõs, Újváros, Velence, a
Vártemplom, továbbá a bazi-
lika kis kórusa, illetve ének-
és zenekara, összességében
297 személy vett részt a ren-
dezvényen, több mint a felük
vidéki plébániákról érkezett.
Az eseménynek a székesegy-
ház adott helyet. Böcskei
László megyés püspök kö-

szöntötte elsõként a kóruso-
kat. Örömét fejezte ki, ami-
ért a találkozóra nemcsak a
Várad környékiek, hanem az
egyházmegye távolabbi ré-
szén élõk is eljöttek.

Két szabadon választott
éneket adhatott elõ mind-
egyik kórus az oltár elõtti lép-
csõkön. Fellépés elõtt a kar-
vezetõk dióhéjban bemutat-
ták a „csapatot”. A szabadon
választott énekek után került
sor az elõírt énekek – Jesu!

Rex Admirabilis, Krisztus
Király Himnusza (H137) –
közös elõadására dr. Kristófi
János karnagy vezényletével.
Mindegyik kórus otthon ta-
nulta meg az énekeket, és
egy rövidke próba után sike-
rült összehangolódniuk. Az
egyesített kórus úgy tudott
együtt énekelni, mintha egy
régen összekovácsolódott
csapat lett volna.

Gyönyörû volt ez a közös
ima, amit a fõpásztor nem
titkolt meghatódással hallga-
tott. Elmondta, hogy a talál-
kozónak hagyományt fog-
nak teremteni, és a jövõ évit
már belefoglalták a tervekbe.
Köszönetet mondott a kó-
rustagoknak és a felkészítõk-
nek a szolgálatért, amit a ta-
lálkozón végeztek és általá-
ban a szentmiséken végez-
nek énekes imáikkal. Hiszen
köztudott, hogy kétszeresen
imádkozik az, aki egyházi
énekeket énekel. Külön
öröm, hogy a kórusokban
sok a fiatal, pedig manapság
nem könnyû az ifjakat ráven-
ni a kitartást és kemény
munkát igénylõ foglalkozá-

sokra. „Krisztus Király Ün-
nepe elõtti napon mondhat-
juk, hogy minket Krisztus
szeretete hívott egybe. Ez le-
het a mai találkozó mottó-
ja” – mondta a fõpásztor.

A háromórás program
alatt a kórustagok megis-
merhették egymást, illetve
tanulhattak a többiektõl,
ezenfelül közösségépítõ ere-
je is volt a találkozóknak.
Munkájuk elismeréseként a
fõpásztor valamennyi ének-
kart érdemoklevéllel jutal-
mazta, amit a kórusvezetõk-
nek nyújtott át. Az együttlét
közös imával zárult, majd a
lelki táplálék után mindenki
uzsonnacsomagot kapott.

Szõke Ferenc

Böcskei László megyés püspök
nyújtja át az oklevelet Szabó Pé-
ter margittai kántornak

Elsõ alkalommal tartottak katolikus
kórustalálkozót a nagyváradi egyházmegyében,
melyre a jelek szerint volt igény, mivel a felhívásra
15 kórus jelentkezett a közös éneklésre.

A nagyváradi székesegyház ének- és zenekara

A várad-olaszi plébániai vegyes kar és a Váradi Asszonykórus erre az
alkalomra állt össze, hiszen ugyanaz a karnagyuk Margittáról is eljött az egyházi énekkar
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A megyei elsõ osztályban
a Hegyközpályi Kinder zárt a
tabella élén 35 ponttal, há-
rommal megelõzve az újonc
harangmezõieket, öttel pe-
dig a bajnok esélyes bihar-
szentandrásiakat. A pályiak
sikere Muzsnay Zsolt edzõ
szaktudásának, a csapategy-
ségnek, a klubelnök Papp
György hozzáértõ munkájá-
nak, valamint a támogatók
segítségének, köztük a helyi
önkormányzat és Kiss Sán-
dor vállalkozónak köszönhe-
tõ. Az idény elején kevesen
mertek volna fogadni rá,
hogy a pályiak zárnak az el-
sõ helyen, annál is inkább,
mert sok fiatalnak adtak le-
hetõséget a bizonyításra. A
juniorok, akik tavaly nyáron
bronzérmet szereztek az or-
szágos bajnokságon, bevál-
tották a reményeket, és ta-
pasztaltabb társaikkal ütõké-
pes gárdát alkotva 11 gyõze-
lem mellett két döntetlennel
és egy vereséggel zárták az
odavágót. A csapat erõssége

az összeszokott csatárpáros,
Kiss Ervin (a megyei elsõ
osztály két évvel ezelõtti gól-
királya) és Emil Popa, akik
együtt sok gólt lõttek az õszi
idényben, de a Bodola Gyu-
la-díjat kiérdemelt László
Zoltánra is szép jövõ vár.

A megyei másodosztály-
ban a Nagyváradi Partium
FC bizonyult a legjobbnak a
bajnokság elsõ felében. A
zöld-fehér egyetemista csa-
pat 11 gyõzelemmel és egy
vereséggel zárt, három pont-
tal megelõzve a Felsõlugasi
Sportingot, amely veretlen
maradt ugyan (az egymás el-
leni találkozón 2–1-re meg-
verte a váradiakat), de há-
romszor játszott döntetlent,
így õszi teljesítménye csak a
második helyre volt elég. So-
káig élen állt az Alsólugasi
Bihorul együttese, amely re-
mekül kezdte az idényt, ám a
végére három vereség is be-
csúszott, ennek ellenére di-
cséretes teljesítmény a har-
madik hely.

A második csoportban a
Nagyszalontai Olimpia bizo-
nyult a legjobbnak. A hajdú-
városiak 11 fordulón át õriz-
ték veretlenségüket, maga-
biztosan vezetve a rangsort.
Az ötpontos elõny végül ket-
tõre „olvadt”, miután a záró
fordulóban a szalontaiak ve-
reséget szenvedtek Körössze-
gen. A második helyen a
Nagyváradi Egyetemi FC áll,
e két gárda közül kerül majd
ki az a csapat, amelyik a kö-
vetkezõ idényben a megyei
elsõ osztályban szerepelhet
majd. Az Olimpia tavaly is
õszi bajnokként zárt csoport-

jában, ám a tavaszi idényben
nem tudta folytatni a jó sze-
replést, így elszalasztotta a
feljutást lehetõségét.

A harmadik csoportban
szintén két együttes verseng
az elsõ hely megszerzéséért.
A harmadosztályból visszalé-
pett Belényesi Bihorul, egye-
düliként a megyei bajnokság
csapatai közül, százszázalé-
kos teljesítménnyel zárta az
odavágókat. 11 mérkõzésen
ugyanannyi gyõzelmet szer-
zett a Fekete Körös-parti
együttes, amelynek fõ riválisa
a Nagyváradi Bihar FC máso-
dik számú csapata, amelyet
kizárólag junior korú futballis-
ták alkotnak. A váradiak tíz
gyõzelem mellett egyedül Be-
lényesben kaptak ki, így biza-
kodva várják a visszavágót.

A bihari labdarúgók há-
rom hónapos szünet után
térnek vissza ismét a pályá-
ra. A visszavágók elsõ fordu-
lóját 2013 márciusában ren-
dezik meg mindkét bajnok-
ságban.

Hajdu Attila

Három magyar csapat
megyei õszi bajnok lett

Éllovas csapata van Hegyközpályinak

Véget ért a Bihar megyében megszervezett elsõ
és másodosztályú labdarúgó-bajnokság õszi idénye.
A hajrá igencsak parázsra sikerült, hiszen
a 13. fordulóban több játékvezetõnek is meggyûlt
a baja a futballistákkal, illetve a szurkolókkal.

A Partium FC együttese A Nagyszalontai Olimpia VSK ezúttal bajnoki címre tör
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A nagy német költõ, író a német
klasszicizmus egyik megteremtõje
volt. Egyik gondolatát idézzük a rejt-
vényben a vízsz. 1. és függ. 44.
alatt.

VÍZSZINTES: 13. Sziget Közép-
Amerikában. 14. Depressziós (biz.).
15. Jó erõben lévõ. 16. A háború is-
tene az ókori görögöknél. 18. Hang-
szer. 21. Székesegyház. 21. Büntetõ-
per jogi alapja. 22. Szabásminta. 24.
Középen kocog! 26. Ego. 27. Ország
Közép-Amerikában. 28. Folyó Német-
országban, a holland határ közelében.
29. A seaborgium vegyjele. 30. Mér-
tani eszköz. 31. Elvégzendõ dolog.
33. Ásatásba fog! 35. … Bence –
Nyirõ József regénye (1933). 36.
Francia sziget. 37. Becézett Olga. 38.
Magyar királyné (1892–1989). 40.
Becézett szülõ. 43. Darvas … – a
Nemzet Színésze (1925–2007). 44.

Átadó ünnepség. 46. Ady Endre egyik
írói álneve. 47. Kassák lapja. 49. Alu-
mínium (biz.). 50. Okirat kiegészítõ
szakasza. 52. Felöltõ. 54. A stronci-
um vegyjele. 55. Borít. 56. Tollas ál-
lat. 57. Suceava megye gépkocsijele.
59. Egyetemi szervezeti egység. 60.
Énekel. 61. Bazárban van! 62. Elõtag,
jelentése: új. 64. Küzdõtér. 66. Elfed.
68. Magyar herceg, István király és Gi-
zella fia. 70. Kosztolányi múzsája. 72.
Kézi nagyítóüveg.

FÜGGÕLEGES: 1. Carlo Goldoni
vígjátéka. 2. Kossuth-díjas matemati-
kus (Pál, 1910–1976). 3. Fõ étkezés.
4. A törzs része. 5. Végein told! 6.
Munkáján könnyítõ. 7. Létrehozza. 8.
Tömítésre, rögzítésre való megszilárdu-
ló gyurma. 9. Más betûi. 10. A nitro-
gén és a fluor vegyjele. 11. Karthágó
királynõje a római mondákban. 12.
Gyõri sportklub. 17. Rendõr (biz.).

19. Értékébõl veszítõ. 23. A francia
Riviéra központja. 25. A mûlégy is le-
het ez. 27. Ilyen energia is van. 28.
Azonos betûk. 29. A kutyával rokon
ragadozó. 30. Ország az Arab-félszige-
ten. 31. Gépkocsi fontos része. 32.
Felkapott szokás. 34. Rideg, lehango-
ló. 36. Hosszú bot. 39. Chateau-
briand kisregénye. 41. Négy pár lábú
állat. 42. Jorge … – brazil író (1912–
2001). 45. Közép-Európa egyik fõ fo-
lyója. 48. Rövid ideig fõzött. 51.
Egészséges. 52. Márai Sándor színmû-
ve. 53. Pénzbeli érték. 56. … Lescaut
– Puccini operája. 57. Gabona méré-
sére való faedény. 58. Alkony … felett
– Horváth Imre 2002-ben megjelent
verseskötete. 59. …bársony – pamut-
szövet. 60. Az egyik pólus. 61. He-
veny. 63. Ez a másik. 65. Verssorok
összecsengése. 67. Nõi énekhang.
69. Õk – Bukarestben. 71. Latin é.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
– Mikor megy ki a tévémaci a

divatból?
– Amikor a fogát már nem

mossa, hanem egy pohár vízbe
teszi estére.

☺

Pilóta: – Kifogyott az üzemanya-
gunk! Sürgõs intézkedést kérünk!

Torony: – Mi a helyzetük? Nin-
csenek a képernyõmön.

Pilóta: – A 2-es kifutón állunk,
és már egy örökkévalóság óta vár-
juk a tankautót!

☺

A lexikon olyan, mint a melltar-
tó. Elõfordulhat, hogy nem talál-
juk meg benne azt, amirõl azt hit-
tük, hogy benne lesz.

Goethe mondotta

Elõzõ heti rejtvényünk (Kármán
József véleménye) helyes megfej-
tése: „A legnagyobb boldogság is
unalmas teher, ha azt mással nem
közölhetjük.”
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Miklós püspök Patará-
ban született 245-ben egy
gazdag család gyermeke-
ként, korán árvaságra ju-
tott, hatalmas vagyont
örökölt. Kolostorba vonult
tanulni, majd a papi hiva-
tást választotta, életét a ta-
nításnak szentelte. Messze
földön híres volt az embe-
rek iránti szeretetérõl és
segítõkészségérõl, vagyo-
nát a nép megsegítésére
fordította. A legenda sze-
rint az ablakon bedobott

pénzzel segítette a kolos-
tor szomszédságában lakó
elszegényedett ember há-
rom lányát három, egy-
mást követõ évben, hogy
ne kerüljenek rabszolga-
sorba, s férjhez mehesse-
nek. Azok azt hitték, cso-
da történt. Mivel télen tör-
téntek a csodák, az isme-
retlen jótevõt a Télapónak
hitték, aki ilyenkor jön le
ajándékaival a hóborította
Taurus-hegyrõl. Végül a
harmadik évben kitudó-

dott a titok, mivel az ara-
nyak között egy kereske-
dõ felismerte azt a dara-
bot, amelyet õ ajándéko-
zott Miklós püspöknek, és
az is árulkodó jel volt,
hogy az ajándékok mindig
december 5-én, névnapját
megelõzõ este érkeztek.

DVD-ajánló

A feláldozhatók 2

A feláldozhatók visszatértek, és
ezúttal személyes ügyrõl van szó.
Barney Ross, Lee Christmas, Yin
Yang, Gunnar Jensen, Dézsma és
Hale Caesar újra együtt van, sõt
két taggal, Billyvel, a kölyökkel és
Maggie-vel még ki is egészülnek,
amikor Mr. Church összetrombi-
tálja a csapatot egy látszólag egy-
szerû melóra. Barney és régi vá-
gású zsoldosai könnyû dohányban
reménykednek, ám csúnyán félre-
sikerülnek a dolgok, és egyiküket
brutálisan meggyilkolják, ekkor a
feláldozhatók bosszút esküsznek.

Idõjárás
December elsõ heté-

ben igazi téli idõjárásra
számíthatunk. Éjszakán-
ként 3-5 Celsius-fokkal
fagypont alá csökken a
hõmérséklet, és nappal
is 0 fok körül marad
majd. Akár mindennap számítha-
tunk ködre, hószitálásra, havazás-
ra. A nap már csak itt-ott fog elõ-
bukkanni. A hõmérséklet enyhü-
lésével a havazás esõzésekké vál-
tozik, de több órás napos idõ nem
lesz.
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December 2.,
vasárnap
Melinda – francia erede-
tû név, jelentése ismeret-
len.
Vivien – angol eredetû,
a Viviána alakváltozata.

December 3., hétfõ
Ferenc – francia, latin
eredetû. Az olasz Fran-
cesco név latinosított,
Franciscus formájából
származik. Assisi Szent
Ferenc gyermekkori be-
ceneve volt, melyet azért
kapott, mert édesanyja
francia származású volt.
Jelentése: francia.
Olívia – latin eredetû, az
Oliva név származéka.
Jelentése: olajfa.

December 4., kedd
Borbála – a Barbara
magyaros módosulata.
Barbara – görög erede-
tû név, jelentése: idegen,
külföldi nõ.

December 5., szerda
Vilma – német, latin
eredetû név, a Vilhelma
rövidülése. A német
Wilhelm (magyarul Vil-
mos) férfinév nõi párja.
Jelentése: erõs akaratú
védelmezõ.

December 6.,
csütörtök
Miklós – görög, szláv
eredetû, a görög Niko-
laosz név szláv formájá-
ból származik. Jelentése:

g y õ z e l e m ,
nép.

December 7., péntek
Ambrus – görög erede-
tû, az Ambrosziosz név
rövidülésébõl származik.
Jelentése: halhatatlan.

December 8., szombat
Mária – bibliai név. Ere-
deti héber formája Mirjam
volt, ez a görög és latin
bibliafordításokban módo-
sult. Jelentése megfejtet-
len, valamennyi magyará-
zata vitatott. A latin Maria
névváltozatnak igen sok
származéka alakult ki az
európai nyelvekben, ezek
egy része a magyarban is
használatos.

Névnapok és jelentések

Évforduló
270. december 5-én ajándékozta
meg Szent Miklós püspök
a rászorulókat
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Hozzávalók 4 sze-
mélyre: 5 darab alma, le-
hetõleg jonatán, 10-12
dkg dió, 3-4 evõkanál
méz, szegfûszeg, fahéj, 1
evõkanálnyi vaj.

Elkészítés: Egy almát
megpucolunk és leresze-
lünk, a többinek levágjuk
a tetejét, és kiszedjük a
csumáját. A diót ledarál-
juk, és összekeverjük a
lereszelt almával, a méz-
zel, a fahéjjal és a szegfû-
szeggel. Aki szereti, tehet
bele egy kevés rumot is.
A keveréket beletöltjük
az almákba, majd ráte-

szünk egy kevés vajat.
Visszatesszük a kupakju-
kat, és alufóliával lefedett

tepsiben 180 fokon 25-
30 perc alatt készre süt-
jük.

Az aszpirin elõfutáraként a világ
számos kultúrájában
fájdalomcsillapításra,
lázcsökkentésre használták.

Mind az Európában õshonos fehér
(Salix alba), mind az észak-amerikai fe-
kete fûzfa (Salix nigra) kérgét használ-
ták porított alakban, alkoholos kivonat,
tinktúra vagy tea formájában. A fûzfa-
kéreg kis koncentrációban szalicint tar-
talmaz, amely a májban és a bélcsator-
nában szalicilsavvá alakul. A köszvény-
tõl az ételmérgezésig, ízületi gyulladás-
tól, a lelki feszültség enyhítéséig a leg-
különfélébb betegségek gyógyítására
alkalmazták. Enyhíti az izomfájdalma-
kat, a fejfájást, a bursitist (nyáktömlõ-
gyulladást). A fûzfakéregbõl készített
kenõcs helyileg, vágott vagy égett se-
bek kezelésére javallott. Bélgörcsre a
fûzfa levelét ajánlották.

Allergiások és asztmások, várandós
nõk és szoptató anyák, illetve a gyo-
mor- és vékonybélfekélyes betegek ke-
rüljék a fûzfakéreg-termékeket! Nem

szabad bizonyos vírusos betegségek,
például bárányhimlõ vagy influenza mi-
att lázas gyermekeknek sem adni.

Jövõ héten a galagonyát mutatjuk be.

KOS: Külföldi utazásra készülõdés
teszi izgatottá. A munkahelyén meg-

lepi, hogy olyasvalaki áskálódik ön ellen,
aki korábban a bizalmasa volt.

BIKA: Néhányan értetlenül állnak
kijelentései elõtt, amelyek kíméletle-

nek, és burkolt fenyegetést is tartalmaznak.
Okuk valójában az ön kisebbrendûségi ér-
zése.

IKREK: Házas- vagy üzlettársi kap-
csolatai is felbomolhatnak, csak arra

ügyeljen, hogy semmiképp ne tegyen olyat,
amivel fájdalmat okoz azoknak, akik sze-
retik.

RÁK: Már csak az hiányzik, hogy az
adóhivatal figyelmét felhívja magára!

Hiszen ismeri a mondást: aki keres, az talál.
Különösen, ha vállalkozásról van szó.

OROSZLÁN: Otthona biztonságára
fordítson nagyobb figyelmet. Család-

tagjaival ne legyen túl kemény, próbáljon
sort keríteni egy tisztázó beszélgetésre.

SZÛZ: A munkában jó teljesítményt
nyújthat, és az új ötletekkel, amelyek-

kel elõrukkol, nagy sikert arathat. Ha mûtéti
beavatkozáson esett át, gyorsabban gyó-
gyul.

MÉRLEG: Régóta tartó, feszült
helyzetbõl ki kell lépnie. A munkában

remekül tudja kezelni a konkurenciát, senki
sem lát bele a kártyáiba.

SKORPIÓ: A munkahelyén ismét
nehéz helyzet alakul ki, amelyet ön-

nek kell levezényelnie. Nem veri nagydobra,
hogy nem ért ezzel egyet, de parancsot tel-
jesít.

NYILAS: Gyermekével vagy kedve-
sével legyen õszinte, különben épp

az ellenkezõjét válthatja ki, mint amit sze-
retne elérni. Ideje lenne rendszeresen mo-
zognia.

BAK: Izgalmas találkozásban lesz
része, váratlanul felkínálnak egy

olyan lehetõséget, amelyen nem szabad
gondolkodni, hanem azonnal igent kell rá
mondani.

VÍZÖNTÕ: A munkahelyén többen
úgy tartják, hogy zsarnoki hajlamú,

különösen az elmúlt és a mostani héten be-
következõ események miatt.

HALAK: Tartsa szem elõtt a régi
mondást: ne szólj szám, nem fáj fe-

jem! Anyagi ügyei még mindig siralmasan
állnak, de rövidesen jelentõsebb bevételhez
juthat.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (52.)
A fûzfakéreg (Salix cortex)

Ínyenceknek 

Dióval töltött alma
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