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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

A könyv sosem megy ki
a divatból – Bemutatjuk
Takács Mária Magdolnát,
aki Margitta legjobb
könyvüzletét vezeti 6.
Jelöltek bemutatása –
Pásztor Sándor RMDSZ-
es és Kristófi Kristóf
József EMNP-s
nagyváradi
képviselõjelöltekkel
készült interjúkkal zárul
sorozatunk

8., 10.
Nyelvõrségen –
Anyanyelvünk épségének,
tisztaságának
megóvására buzdítjuk
olvasóinkat Dánielisz
Endre írásaival
most induló
sorozatunkban11. 5.

Margittai szívekben
él, s mindig tovább

Mai lapszámunkkal végéhez ér az
idõszak, amikor a Biharország pénte-
kenként a Bihari Napló mellékleteként
került a megye sok ezer olvasójához.
Reméljük, lapunk elnyerte tetszésüket,
olvasmánnyal, érdekes témákkal egé-
szítettük ki a napilap pénteki számait.

A Biharország az új esztendõben egy
új úton indul el, havonta jelentkezik 52
oldalon, igényes kivitelezésben, a régió
közéleti, kulturális, gazdasági, társadal-
mi történéseinek hiteles reflexiójaként.

Igyekszünk megszólítani fiatal s idõ-
sebb olvasókat egyaránt, vidéken élõket

ugyanúgy, mint a városiakat. Ami to-
vábbra is célunk, a mûfaji gazdagság, az
igényes újságírás mûvelése. És ami fon-
tos: a lap térben is nyit, hiszen valóban
a teljes Biharország lapja kíván lenni,
ezért a határ túloldaláról is lesznek szer-
zõink, témáink, egészében tekintünk er-
re a vidékre, keresve azt, ami közös
bennünk, bihari magyar emberekben.

Reméljük, az utóbbi hónapokban
Önök, a Bihari Napló olvasói megked-
velték a Biharországot, ezért kérjük,
hogy lapunknak 2013-ban is szavazza-
nak bizalmat. Szeretnénk, ha az új ki-

adás az Önök igényei szerint is alakul-
na, ezért örömmel látjuk javaslataikat,
kéréseiket, ötleteiket (biharmegye@
gmail.com, 0259/419-924, 0735/
154-456).

Lapunk megõrzi eddigi tájékoztató
funkcióját is, a biharmegye.ro interne-
tes oldalunkon január 1-jétõl napi rend-
szerességgel olvashat a megye életének
aktualitásairól. Errõl, valamint az új
Biharország beszerzésének módozatai-
ról további részletek a 3. oldalon.

Szûcs László,
felelõs kiadó

Új évtõl új formában
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Októberben összesen 550 vállalkozást
ellenõriztek a Bihar Megyei Területi Mun-
kaügyi Felügyelõség munkatársai, 360
helyen a munkaügyi, 190 esetben pedig
a munkabiztonsági elõírások betartását
vizsgálták. Az elsõ kategóriában 315, a
másodikban 389 bírságot szabtak ki. Az
év tizedik hónapjában a felügyelõség ada-
tai szerint négy munkabaleset történt, egy
ember meghalt, hárman pedig idõlege-
sen elvesztették a munkaképességüket.

Október 31-én 16 676 munkaadó
szerepelt a hatóság nyilvántartásában
megközelítõleg 159 ezer alkalmazottal, a
Bihar megyei egyéni munkaszerzõdések
száma pedig 171 046 volt. Három kol-
lektív elbocsátást jelentettek be, év végéig
körülbelül 100 embert bocsátanak majd
el mezõgazdasági és cipõgyártó vállala-
tok.

Ellenõriztek húsz, külföldi munkaköz-
vetítéssel is foglalkozó céget, és megálla-
pították, hogy közülük tíz már nem foly-
tatja ezt a tevékenységet. Két vállalkozás
kapott összes három, 15 ezer lej összér-

tékû pénzbírságot és két figyelmeztetést,
továbbá nyolc intézkedést kell életbe lép-
tetniük a hiányosságok kiküszöbölésére.
A munkaszerzõdések szövegét kell kiegé-
szíteniük, ezeknek ugyanis tartalmazniuk
kell a szerzõdés idõtartamát, a külföldi
munkahelyek pontos számát, a munka-
és a pihenõidõt, az órabért, a havi fize-
tést, a túlórapénzt, a fizetés kiadásának
részleteit, a munkakörülmények leírását,
az egészségügyi biztosítás leírását, a szál-
lás feltételeit stb.

Június elseje és október 31-e között
országos ellenõrzési kampány zajlott,
melynek keretében vizsgálták azokat a
cégeket, amelyeknél megállapították,
hogy vannak teljes munkaidõben dolgozó
alkalmazottaik, akik kevesebb fizetést
kapnak a 700 lejes, országos bruttó mini-
málbérnél. Összesen 1125 cég 3803
egyéni munkaszerzõdését vizsgálták meg,
784 figyelmeztetést és tizenhárom,
26 800 lej összértékû pénzbírságot róttak
ki Biharban az ellenõrök.

Balogh Aletta

December 3-ától utalják a támogatáso-
kat azoknak a baromfi- és sertéstenyész-
tõknek, akik az állatok életkörülményei-
nek javításáért pályáztak a pénzre – tájé-
koztatott a Mezõgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar
megyei központja. Megyénkben 21 ba-
romfitenyésztõ kap összesen valamivel
több, mint 10 millió lejt és nyolc sertéste-
nyésztõ 11,5 millió lejnyi támogatást.
Mint Florian Pavel, az ügynökség megyei
igazgatója elmondta, a baromfitenyész-
tõk a tavalyi összeg dupláját kapták, a ser-
téstenyésztõk pedig a tavalyi támogatás-
sal azonos összeget.

A baromfitenyésztõ cégek egyébként
december 19-éig ismét pályázhatnak az
erre a célra elnyerhetõ támogatásra a me-
zõgazdasági minisztérium 2012/ 239-es

rendelete alapján. Azoknak a farmoknak,
amelyek a szakminisztérium 2012/228-
as rendelete alapján pályáztak a támoga-
tásra, újra be kell nyújtaniuk a kérelmet az
ügynökség nagyváradi, Matei Corvin utca
1. szám alatti székhelyén.

Munkaügyi
ellenõrzések

Parlamentet
választunk

Vasárnap, december 9-én
reggel 7-kor országszerte és
a külképviseleteken világszerte
megnyitják a szavazó-
helyiségeket. A román
állampolgárok az egyéni
választókerületekben induló
képviselõ- és szenátorjelöltek
közül kiválaszthatják azokat,
akik a következõ négy évben
a bukaresti törvényhozás alsó-
és felsõházának tagjai lesznek.
A voksokat este 9-ig lehet
leadni csakis a lakhely szerinti
szavazókörben. Akik
lemaradtak a választói név-
jegyzékbõl, személyi
igazolványuk alapján
feltüntetik õket a pót-
jegyzékben, és voksolhatnak.

Azok a jelöltek vehetik
biztosra a mandátumuk
megnyerését, akik
a választókerületükben leadott
szavazatok legalább felét
és még egyet megkapnak.
A többi nyertes sikere egy
fölöttébb bonyolult
visszaosztási rendszertõl függ,
amit befolyásol a jelölt pártja
által elért országos eredmény,
ha az meghaladja
a parlamentbe jutási küszöböt,
vagyis az érvényes össz-
szavazatok 5 százalékát.
Az ennél „kisebb” pártok
kimaradnak a visszaosztásból.
Ezért nem üres szólam, hogy
minden szavazat számít.
A román pártok erõs
mozgósítása miatt pedig
különösen fontos, hogy mennyi
magyar él választási jogával.

Használjuk ki a szombati
kampánycsendet, gondoljuk át,
mit ígértek egyes jelöltek,
milyen eredményeket mutattak
fel mások. Aztán vasárnap
döntsünk felelõsen.

Máté Zsófia

Fizetnek és kérvényeket várnak



2012. december 7. / Biharország Közélet  3

A havonta jelentkezõ új Biharország
elsõ száma 2013. január 10-én jele-
nik meg, s azon túl minden hónap má-
sodik csütörtökén kerül az olvasók elé.
A lap kapható lesz a nagyobb újság-
árusoknál, vidéken ABC üzletekben, új-
ságos, könyves standokon. Egy szám
ára 4,5 lej, a negyedévi elõfizetés díja
12 lej (plusz postaköltség), a félévesé

20 lej (plusz postaköltség), az éves elõ-
fizetésé 35 lej (plusz postaköltség).

Lehetõséget biztosítunk a Bihari
Napló olvasóinak, hogy elsõ számunk-
hoz, annak megismerése céljából, in-
gyen jussanak hozzá: aki szeretné janu-
árban térítésmentesen megkapni a
Biharország havilapot, kérjük, jelezze
igényét levélben, telefonon legkésõbb

december 30-áig (0259/447-060,
0735/154-456, 0735/154-459).

Azok közt, akik megrendelik lapunkat,
január 15-én nyereményeket sorsolunk ki.
A fõdíj egy négyszemélyes vacsora egy
nagyváradi étteremben, a második díj 200
lej értékû ajándékcsomag, további 5
könyvcsomag egyenként 100 lej értékben.

*
Hamarosan a biharmegye.ro

internetes oldalunk olvasóinak is nyere-
ményjátékot hirdetünk, ennek részleteit
keressék világhálós oldalunkon, ahol to-
vábbra is megtalálják aktuális anyagain-
kat, melyeket a Biharország hetilapban
megkedvelhettek.

*
Ugyancsak megrendelhetõk kiadói

áron a Várad folyóirat idei könyvújdonsá-
gai: Gittai István kétkötetes válogatott
versei Utu rea címmel (25 lej), Szilágyi
Aladár: Azok a világba küldött nagy
emberek – beszélgetések kortárs magyar
történészekkel (20 lej), Tóth Ágnes Az
út elvisz valahová címû novella- és kar-
colatgyûjteménye (15 lej), valamint
Goron Sándor A szív feletti térben cí-
mû verseskötete (8 lej). Az árak a postá-
zási költséget is tartalmazzák. A négy kö-
tet most együtt csupán 50 lejért megren-
delhetõ.

Tartózkodott a megyei tanács
RMDSZ-frakciója annak a szakjelentés-
nek az elfogadásánál, mely a Nagyváradi
Állami Filharmóniának otthont adó épü-
let mûszaki felmérését és piaci értékének
becslését tartalmazza. A szakjelentés tar-
talmával nem értenek egyet, fejtette ki
Szabó Ödön tanácsos, frakcióvezetõ,
ezért tartózkodtak a szavazásnál.

Az épületet 2002-ben igényelte vissza
a római katolikus egyház, ám a visszaszol-
gáltatási bizottság nem döntött, ezért a ta-
nács beperelte azt, a bírósági ítélet pedig
kimondta, hogy a bizottság köteles dön-
teni. A szakjelentést a tanács a bizottság
elé terjeszti, de Szabó szerint a dokumen-

tum nem alkalmas tulajdoni viszonyok
igazolására. Arra adhat támpontot, hogy
mennyi az ingatlan értéke, mennyit érhet
a hozzá épített szárny, ha a restitúciós bi-
zottság pénzbeli kártalanítást ajánlana fel
az elkobzott épület visszaadása helyett. A
filharmónia épületében egyébként egy-
kor a Katolikus Kör mûködött.

A tanács november végi ülésén a Me-
zõgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgató-
sát javaslatai alapján megszabta az áren-
daként fizetendõ termények árát is. A kö-
vetkezõ évben tehát (áfa nélkül és kilón-
ként) 2,25 lejbe kerül majd a repce és a
barack, 2,2 lejbe a szója, 1,9 lejbe az al-
ma, 1,8 lejbe a napraforgó és a szilva,

1,15 lejbe a burgonya, egy lejbe a búza
meg az árpa,  és 90 banit ért majd a ku-
korica.

Balogh Aletta

Biharország: jövõre is velünk

A Várad folyóirat standja a novemberi Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásáron (Antal Erika felvétele)

Épületet és terményeket áraztak

A Katolikus Kör hajdani székházában az el-
kobzás után nyomda és mozi is mûködött
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November végén a króni-
kus betegeket ellátó nagy-
szalontai Szociális Egészség-
ügyi Központ megalakulásá-
nak 9. évfordulóját ünnepel-
ték az intézmény lakói és ve-
zetõi. Az intézmény megál-
modója és megalapítója,
Szíjjártó Zoltán szenátorjelölt
ebbõl az alkalomból dobos-

tortával és üdítõvel örven-
deztette meg az idõs gondo-
zottakat, és ezzel még ünne-
pibbé tette a napot.

A betegellátó lakói, mint-
egy ötvenen, nagyon örültek
a kis rendezvénynek. Szíjjártó
Zoltán maga szeletelte és
szolgálta fel a tortát, és min-
den bentlakóval váltott pár

szót, meghallgatta a problé-
máikat. Az idõs emberek
többsége jól ismeri õt, mivel
szociális érzékenységétõl ve-
zérelve több alkalommal is
meglátogatta õket az elmúlt
évek során, bár már egészen
más területen dolgozik.

A központ célja, hogy az
elõrehaladott koruk és a be-

tegségek ellenére, szakszerû
ellátással támogassa, segít-
se a bentlakókat önállósá-
guk megtartásában, élet-
színvonaluk javításában.
Családias hangulat kialakí-
tásával is igyekeznek min-
dennapi életüket megköny-
nyíteni.

B. A.

A nagyszalontai Arany Já-
nos Mûvelõdési Egyesület
szervezésében az idén im-
már 15. alkalommal rendez-
ték meg a hajdúvárosban az
Arany László Mesemondó
versenyt. Az elmúlt évekhez
hasonlóan most is számos
gyermek jelentkezett a meg-
mérettetésre, a nagyszalon-
tai kisdiákok mellett Árpád
és Gyanta mesélõi.

Az elõdöntõkön nyolcvan
kis mesélõ lépett az ítészek
elé, a szombati döntõben
már csak a 20 legkiválóbb-
nak maradt lehetõsége a fõ-
díj elhódítására. A versenyt
egy ajándék mesével nyitotta
meg Guba Áron Máté, a
nagyváradi Szacsvay Imre Ál-

talános Iskola II. A osztályos
tanulója, a Kriza János Balla-
da- és Mesemondó verseny
országos elsõ helyezettje.

A Petõ Csilla parlamenti
képviselõ, képviselõjelölt,

korábbi szaktanfelügyelõ,
Zahu Valéria tanítónõ és
Bathó Ida színmûvésznõ al-
kotta zsûri elõtt a versenyzõk
négy korcsoportban mutat-
koztak be. Elõször az iskola-

elõkészítõsök, majd az I.–II.
osztályosok, utánuk a III.–IV-
esek, végül az V.–VI-osok
meséit hallgathatták meg a
jelenlévõk. A dobogós helye-
zettek díjazása elõtt számos
különdíjat osztottak szét a
mesélõk között, melyeket is-
kolák, civil szervezetek, pe-
dagógusok ajánlottak fel a
legjobbaknak. A különdíjak
után a korcsoportok legjobb-
jait hirdették ki és jutalmaz-
ták meg, s végül kiderült az
is, hogy ki kapja a 15. Arany
László-díjat. A zsûri döntése
értelmében õ az V.–VI. osz-
tályosok korcsoportjának a
versenyzõje, Nemes Berna-
dett lett.

Balázs Anita

Évfordulót ültek Szalontán a Szociális Egészségügyi
Központban

Mesemondó verseny
Arany László emlékére
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A Berettyó-parti városban
1994 novemberében leplez-
ték le Ady Endre mellszob-
rát, annak apropóján tartot-
tak elõször Ady-ünnepséget.
Az alkotás Balogh Péter
micskei születésû szobrász-
mûvész utolsó munkája volt,
aki sajnos az avatást már
nem érhette meg. Munkáján
keresztül viszont örökké em-
lékezetessé tette magát a
margittaiak körében.

Ady szobra, akárcsak az
1991-ben felavatott Petõfi-
mellszobor, a református
templomkertben kapott he-
lyet. Így könnyebb volt elin-
tézni az engedélyeket, mivel
magánterületrõl van szó. Az
avató ünnepséget annak ide-
jén megtisztelte jelenlétével
dr. Czine Mihály professzor,
a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja, és õ maga lep-
lezte le a szobrot Cseke Sán-
dorral (Cseke Attila szenátor
édesapja), aki annak idején
az alpolgármesteri tisztséget
töltötte be RMDSZ-es szí-
nekben. Az érdekvédelmi
szervezet, a civil szervezetek
és az egyházak által szerve-
zett rendezvény spontánul
afféle népünnepéllyé alakult,
jelen volt a margittai és kör-

nyékbeli magyarság apraja-
nagyja. Az RMDSZ városi
szervezetének akkori vezetõ-
sége dr. Kürti László elnökle-
tével úgy határozott, hagyo-
mányt teremt ennek a ren-
dezvénynek, és a költõ szüle-
tésnapjához legközelebb esõ
vasárnapon minden évben
meg fogja rendezni.

Az ötlet bevált, nagy tö-
megeket mozgatott meg a
megemlékezõ ünnepség,
mely három részre oszlott.
Ünnepi szentmisével kezdõ-
dött a templomokban, fele-
kezetek szerint, majd a szo-
bornál hangzottak el az ün-
nepi beszédek és néhány
vers. Ezt követõen a mûvelõ-
dési házban került sor a
program kulturális részére,
mely szinte mindig telt házas
volt. Aktívan közremûködtek
a magyar tagozatos diákok
és tanáraik, tanítóik. Az évek
során az irodalmi és politikai
élet elitjei is elfogadták a
meghívást, szívesen jöttek
Margittára Magyarországról
is, a többi között dr. Dávid
Ibolya, a magyar Országgyû-
lés akkori alelnöke, Gulyás
Kálmán címzetes államtitkár,
Alföldi László fõkonzul,
Szentpéteri István konzul,

dr. Nédics István, Konyár
polgármestere, a negyventa-
gú Konyári Páva Kör, Püski
András képviselõ Debrecen-
bõl, illetve RMDSZ-es szená-
torok, képviselõk, Markó Bé-
la korábbi szövetségi elnök,
megyei vezetõségi tagok.
Esetenként kirándulást szer-
veztek Adyfalvára, hogy ott
is fejet hajtsanak a költõóriás
emléke elõtt. Az Ady-ünnep-
ség bekerült a margittai ma-
gyarok tudatában és szívük-
ben az ünnepi eseménynap-
tárba.

Az érdekvédelmi szervezet
késõbbi városi vezetõsége
úgy döntött, családiasabbá
teszi az ünnepséget, keve-
sebb vendéget hívott meg.
Elmaradt a mûvelõdési ház-
ban tartott ünnepi mûsor,
mivel egyre kevesebben igé-
nyelték, a megemlékezés a
templomban és a szobor
elõtt zajlott. Így történt leg-
utóbb, november 25-én, va-

sárnap is. A meghívott dísz-
vendég Cseke Attila szená-
tor, képviselõjelölt volt. Ady
az, akit nem tud elfelejteni a
diák érettségi után, aki ma-
radandót adott. Érdemes ol-
vasni a lángelme üzeneteit,
mondta beszédének zársza-
vában.

A kulturális mûsort a Hor-
váth János Elméleti Líceum
diákjai adták. Marhási Zsu-
zsanna a Köszönöm, köszö-
nöm, köszönöm címû ver-
set szavalta el, a zenés mon-
tázst Puskás Miklós zeneta-
nár állította össze és tanítot-
ta be a magyar iskola diákja-
inak. Bradács Aliz körzeti
RMDSZ-elnök beszédében
hangsúlyozta, hogy a szerve-
zet nem tett le arról, hogy a
két mellszobrot kivigye a
templomkertbõl, és köztérre
állítsa egy majdani szobor-
parkban. A megemlékezés
koszorúzással ért véget.

Szõke Ferenc

Sokan tisztelegtek a költõ emléke elõtt

Pocsaly Zoltán polgármester koszorúz

Cseke Attila ünnepi beszédét a szobor mellett mondta el

Margittai szívekben él tovább
A XIX. Ady-ünnepség Margittán
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TAKÁCS MÁRIA MAGDOLNA
gyári munkásból, illetve
raktárosból lett kisvállalkozó, de
ennél sokkal több: Margitta
legjobb könyvüzletét vezeti.

Szülõvárosában végezte el a középis-
kolát, utána a helyi cipõgyárban dolgo-
zott, majd a Herbák János vasipari vál-
lalathoz került raktárosnak. Közben férj-
hez ment, és 1994-ben úgy döntött, a
maga ura lesz. Nem követte a divatot,
ezért nem élelmiszerüzletet, kocsmát
vagy turkálót nyitott, hanem hiányt pó-
tolt: õ nyitotta meg a város, sõt a kör-
nyék egyetlen, magyar könyveket és saj-
tótermékeket árusító üzletét az RMDSZ-
székházban, ahol mind a mai napig mû-
ködik. Eleinte nagy volt a kereslet, ké-
sõbb gyengült a forgalom. Akkor úgy
döntött, román nyelvû könyveket és saj-
tótermékeket is a polcokra helyez. Ké-
sõbb iskolai és irodaszerek forgalmazá-
sával bõvítette vevõkörét. Ma a város
legjobb és legmegbízhatóbb könyvüzle-
teként tartják számon. A vásárlókkal
mindig kedves és elõzékeny, ha valami
éppen nem kapható üzletében, azt meg-
rendeli. Hazai és magyarországi beszállí-
tókkal egyaránt kapcsolatban áll. Bevé-
telének egy részét a székház mûködteté-
sére fordítja elsõ perctõl kezdve.

– Meg tud manapság élni egy vál-
lalkozó a könyvek és az írott sajtó
forgalmazásából?

– Vagyont gyûjteni nem, de megélni
meg lehet valahogy belõle. Természete-
sen ehhez bõvíteni kellett az árukínála-
tot. Azt is el lehet felejteni, hogy nyolc-
órás a munkaidõ. Ennél sokkal többet
kell dolgozni. Egyre nagyobbak a költ-
ségterhek, amit nem lehet áremeléssel
kompenzálni, inkább több munkát kell
befektetni. Viszont nem panaszkodom,
nagyon szeretem csinálni, semmi sincs,
ami boldogabbá tehetne. A vásárlóim-
mal több, mint ügyféli kapcsolatban va-
gyok. Kicsi a város, mindenki minden-
kit ismer, a törzsvásárlóimmal mondha-
tom, hogy baráti viszony alakult ki. Az
is elõfordul, hogy csak „beugranak” egy
kicsit beszélgetni. A könyvüzlet társasá-
gi találkozóhely is.

– Van szezonja a könyvvásárlás-
nak?

– Szezonnak talán a karácsony elõt-
ti idõszakot és a tanévzárást nevezhet-
ném. Karácsonykor még mindig divat
egy szép könyvvel kedveskedni szeret-
teinknek, tanévzáráskor pedig a juta-
lomkönyvek vásárlása dobja meg egy
kicsit a forgalmat. Igaz, ez már kevés-
bé, mivel az ügynökök egyenesen az is-
kolákat keresik fel ajánlataikkal, ezzel
kikerülnek egy kereskedõi láncszemet.
Én is nagyon keveset teszek rá a be-
szerzési árra, mivel vallom, hogy jobb a

sûrû garas, mint a ritka tallér. Állandó
és nagyobb tételû vásárlóm a Horváth
János Társaság, mivel a szavaló- és ta-
nulmányi versenyek gyõzteseit köny-
vekkel jutalmazza. A díjakra szánt
pénzt egy összegben kifizetik nekem, a
díjazott gyerekek pedig a társaság által
kiadott, meghatározott értékû vásárlási
utalvánnyal azt a könyvet vehetik meg
nálam, amelyiket akarják. A városi
könyvtár is az új könyvek egy részét tõ-
lem szerzi be. Mindemellett én kiske-
reskedõ vagyok, cégek nem tõlem
vesznek irodaszereket.

– Kik ma a potenciális könyvvásár-
lók?

– Tapasztalataim szerint a legerõ-
sebb csoportot a gyerekek alkotják,
akiket a nyugdíjasok követnek. Érde-
kes, hogy Margittán éppen az aktívan
dolgozók veszik a legkevesebb könyvet.
Nehéz a megélhetés, ezért az olvasni
vágyók közül sokan a könyvtárat vá-
lasztják. Az én forgalmammal fordítot-
tan arányos a könyvtár látogatottsága.
Ez persze nem baj, a baj az lenne, ha
egyáltalán nem olvasnának az embe-
rek. Egy-egy nevezetesebb névnap
elõtt szokott a középkorosztály is vásá-
rolni, de ez nem jelent kiugró bevételt.

– Mennyire kelendõ a kortárs iro-
dalom?

– Úgy vettem észre, a vevõim köve-
tik a reklámokat, hiszen mindig a toplis-
ta élén álló kötetek a legkeresettebbek,
legyen az bármelyik kor vagy irányzat
terméke. Talán valamivel keresettebbek
a kortárs alkotók mûvei. Ezenkívül a há-
zi olvasmányok, melyeket igyekszem
mindig a polcon tartani. Ezekrõl egyez-
tetek a tanítókkal, tanárokkal.

– Mennyiben jelent konkurenciát
az elektronikus könyvtár?

– Érezhetõ a forgalmon, hogy sokan
az interneten keresnek olvasnivalót. Vé-
leményem szerint azonban az elektroni-
kus könyvtár hosszú távon nem veheti
fel a versenyt a nyomtatott termékek-
kel. A könyvnek ugyanis formája, szép-
sége, megfoghatósága, illata, sõt lelke
van. Ezért aztán, mint a ruhák esetében
az öltöny, formailag változhat, de soha
nem fog kimenni a divatból.

Szõke Ferenc

A könyv sosem megy ki a divatból
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A bihari Gáspár András Gimnázium-
ban a nagyváradi ATO Medical Vest
gyógysegédeszközöket forgalmazó ro-
mániai cég nemrégiben ingyenes szû-
rõvizsgálatot végzett az V.–VIII. osztá-
lyos tanulók körében. Megvizsgálták,
vannak-e gerincproblémáik. Az igazga-
tónõ, Popovici Magdolna, illetve az
osztályfõnökök teljesen nyitottak voltak
a kezdeményezésre, s együttmûködtek
a szakértõi csoporttal, amely Luca
Cristian gyógytornászból, ortopédtech-
nikai mûszerészbõl, Bogdan Andrea
gyógytornászból, Balogh Róbert fizio-
kinetoterapeutából, Szabó Alex gyógy-
tornászból, dr. Debelka Mónika család-
orvosból, illetve alulírottból állt.

A gerincferdülés (szkoliózis) a gerinc-
oszlop kóros oldalirányú elgörbülése,
amit a csigolyák egymáson való elmoz-
dulása, elcsavarodása okoz. Lányoknál
kétszer olyan gyakran fordul elõ, mint
a fiúknál. A legtöbb oldalirányú gerinc-
ferdülés a pubertáskor elõtt alakul ki,
azaz 10-12 éves korban. A serdülõkor-

ban a deformáció fokozódik, mivel ek-
kor igen intenzíven növekszik a gyer-
mek. Gyógyítása, korrekciója csakis
kezdetleges fázisban lehetséges, és an-
nál kevesebb kilátást nyújt, minél kifej-
lettebb az elváltozás. Az akció célja tu-
datosítani a gerincferdülés korai felis-
merésének fontosságát és elmagyaráz-
ni a szülõknek, hogy miért szükséges a
rendszeres szûrés gyermekeik számára.

Európai szinten Románia elsõ he-
lyen áll a súlyos, gyerekkori szkoliózis
esetek gyakoriságát illetõen. Ez nem
azért van, mert a lakosság hajlamos er-
re a betegségre, hanem mert a gyere-
kek, akik ebben szenvednek, késõn ke-
rülnek szakorvoshoz. A gyerekek
csont- és ízületi elváltozásai közül a lúd-
talp után a gerincferdülés a második
leggyakoribb megbetegedés.

A Biharon megvizsgált 91 gyermek
felénél nem találtak elváltozást, viszont
a másik 50 százaléknál lúdtalpat és ge-
rincproblémákat tapasztaltak. Meg kell
jegyeznem, hogy a VII.–VIII. osztályos

tanulók körében magasabb volt a rend-
ellenességek aránya, mint az V.–VI.
osztályosok között. A tanulók között
17 lúdtalpas gyermeket szûrtek ki, illet-
ve 23 gerincbántalmat. Utóbbiak közül
15 hetedikes, illetve nyolcadikos, míg
8 alsóbb osztályokba jár. A lúdtalp ki-
emelkedõen a kisebbek, tehát az V.–VI.
osztályosok körében jelenik meg, s ke-
vésbé a „nagyok” között. A statisztiká-
val egybevágóan a szakértõi csapat is a
lányok körében magasabb arányban ta-
lált gerincbántalmat, mint a fiúknál.

Az iskolai felmérés után azok a gye-
rekek, akiknél a szakértõk valamilyen
elváltozást észleltek, értesítést kaptak
errõl, és a szüleik ortopéd szakorvos-
hoz fordulhatnak, aki majd gyógytor-
nát vagy más eljárást javasol. Az ered-
mények láttán a tanulók meglepõdtek
azon, hogy egészségügyi problémát ál-
lapítottak meg náluk, szinte kivétel nél-
kül egészségesnek tartották magukat.

Scheck Zsuzsa 
pszichológus

A nagyváradi Vasutaskórház égisze
alatt mûködik 2010 óta az Orvoslás és
Közlekedésbiztonság Egyesület, amely-
nek célja megismertetni a gyermekeket,
ifjakat a közlekedési szabályokkal, köz-
lekedési morálra nevelni õket. Éppen
ezért jól együttmûködnek a rendõrség-
gel is. Az egyesület a váradi önkor-
mányzat anyagi támogatásával 18 ezer
lejes költségû projekt eredményeként
számítógépes programot és különféle
oktató segédanyagokat készített el.

Florian Dacin, a kórház gazdasági
igazgatója, egyesületi elnök és a megyei
rendõrség megelõzési osztályán a közle-
kedési kihágások megelõzésével egyet-
lenként foglalkozó Flaviu Iova fõfel-
ügyelõ mutatta be a sajtónak és érdek-
lõdõ orvosoknak a csomagot. Amint dr.
Földes Béla fõorvos megjegyezte, Ro-
mániában sajnos „népbetegség” mére-
tû a közlekedési balesetek okozta sérü-
lések száma, és már társadalmi problé-
mát okoz. A vasutaskórházban 1980-
tól vezetnek ilyen baleseti statisztikát,
évente nagyjából 2000 esetet jegyeztek
fel. A lehetõ legkorábban, már az óvo-
dában tanítani kell a helyes, magára és
másokra is tekintettel lévõ közlekedési
módokat. Ezt segíti, igaz, csak iskolás-
kortól, az ingyen kínált oktatócsomag.

Az egyesületnél (Asociaþia Medicina
ºi Siguranþa Circulaþiei) kérjék a pe-
dagógusok a programot tartalmazó

CD-t, s kapnak még szórólapokat,
könyvjelzõket, amelyek korcsoportok
szerint (elemisták, alsós, illetve felsõs
gimnazisták) változó tartalommal hasz-
nos tudnivalókat tartalmaznak – egyelõ-
re csak román nyelven, a számítógépes
program végén pedig egy teszten rög-
tön le is mérhetik tudásukat a diákok.

(-fia)

Sok a gerincferdüléses iskolás

Játékos közlekedésbiztonsági oktatócsomag
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– Egy kitûnõ határ menti
kapcsolatokkal rendelkezõ,
eredményes közintézmény
vezetõjeként, tapasztalt ön-
kormányzati tisztségviselõ-
ként miért indul a törvény-
hozási választáson?

– Egy váradi szakember-
nek, mert én elsõsorban en-
nek tartom magam, nem tû-
nik túl biztatónak, hogy eset-
leg Bukarestben kell majd

dolgozni, ezt alaposan meg
kellett gondolni. De tény,
hogy az elmúlt huszonkét év-
ben Nagyváradnak folyama-
tosan volt magyar képviselõ-
je a parlamentben. Mivel
most összeállt a Szociál–Li-
berális Szövetség, amely azt
szajkózza, hogy 50 százalék
fölött fog teljesíteni Váradon,
és fennáll annak az esélye,
hogy ne jusson be váradi ma-

gyar képviselõ a parlament-
be, ez olyan nyomós indok
volt, hogy azt mondtam,
mindent meg kell tenni an-
nak érdekében, hogy ezt el-
kerüljük. Elképzelhetetlennek
tartom, hogy Nagyváradot
mint várost senki ne képvisel-
je magyarként Bukarestben.
Abban a körzetben indulok,
ahol születtem, felnõttem, a
Rogériuszon, és ahol élek,
Biharpüspökiben. Magamé-
nak érzem ezeket a városré-

szeket, szívesen vállalom fel a
gondjaikat is, hiszen ismerem
valamennyit. Püspökit jó tíz
éve már a nagyváradi tanács-
ban is képviselem. Az utóbbi
pár évben a Körösök Vízügyi
Igazgatóságának regionális
igazgatójaként szembesültem
azzal, hogy ha az ember
nagy projekteket akar vég-
hezvinni, ebben az országban
elengedhetetlen hoz-
zá a minisztériumi,
a parlamenti lobbi. 

Szakember a tárgyalóasztalnál
PÁSZTOR SÁNDOR Nagyváradon született 1967-ben, tanulmányait
a mai Ady középiskolában, majd a Történelem–Filológia Líceumban
végezte, majd Temesváron a hidrotechnikai építkezési szakon
szerzett mérnöki diplomát, utána építészeti menedzsmenti oklevelet.
Nõs, egy 11 éves fiú édesapja, és családorvos feleségével most
várják a lányuk születését. Vízépítõ mérnökként dolgozik 1992 óta,
végigjárta a ranglétrát a Körösök Vízügyi Igazgatóságának hat
megyét érintõ regionális igazgatói beosztásáig, jelenleg regionális
mûszaki igazgató. Részt vett a temesvári 1989-es
megmozdulásokban, az ottani diákszövetség, a TEMISZ tagja volt,
majd hazakerülve a Midesz tagja lett. 1996-tól az RMDSZ tagja,
nagyvárad-réti, utána biharpüspöki körzeti alelnök volt, a váradi
szervezet politikai alelnöke; a Szövetségi Képviselõk Tanácsának
tagja 2004-tõl, és ekkor választották meg elõször a megyeszékhely
helyi tanácsába, amelyben immár harmadik mandátumát tölti. A Pro
Liberta Partium hagyományõrzõ civil egyesület alapító tagja,
a Biharpüspökiért Alapítvány aktív tagja. A vasárnapi parlamenti
választáson a Szövetség színeiben a nagyváradi 8. számú,
a Rogériuszt, Biharpüspökit és Észak-Õssit magában foglaló egyéni
választókerületben indul képviselõjelöltként.

Parkrendezésen kalákában A Kis-Körös rendezett partján
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Az ember szakember-
ként megpróbál vé-
gigvinni dolgokat, de

sokszor ráébred, hogy nincs
meg a kellõ támogatottság.
Megéltem azt, miként lehet
olyan közegben dolgozni,
amikor saját miniszterünk
volt a vízügyi, környezetvé-
delmi tárca élén, és a Bihar
megyeiek, a váradiak is lát-
hatják. Az elmúlt idõszakban
az igazgatóság közremûködé-
sével jelentõs és látható ered-
mények születtek, például a
Kis-Körös medrének rende-
zése, azon kerékpárút építé-
se, az Adona-patak rendbeté-
tele, a Sebes-Körös belvárosi
szakaszán a partrendezés.
Voltak a megyében is repre-
zentatív, nagy munkák, ami-
ket sikerült befejezni, ilyen a
berettyószéplaki víztározó,
amely Magyarország számára
is rendkívüli jelentõségû, illet-
ve a gyantai víztározó meg-
építése, és sorolhatnám még.
Van azonban még jó pár
olyan projekt, amelyekhez
legalább parlamenti támoga-
tottság szükséges, de ezzel
párhuzamosan az igazi az
lenne, ha meglenne a megfe-
lelõ képviseletünk néhány mi-
nisztériumban.

– Milyen beruházásokhoz
kellene a váradiak bukaresti
lobbija?

– Elsõnek mondanám a hõ-
erõmû korszerûsítésének évek
óta bukdácsoló projektjét. Ir-
datlan nagy fekete lyukat okoz
Várad költségvetésében, ezt
én látom mint helyi tanácsos.
Elindultunk a megfelelõ úton,
a város több mint 70 millió
eurós támogatást kap a hõ-
erõmû felújítására. Ez csak az
elsõ lépés, a kivitelezésig még
rengeteg van, és biztosan so-
kat kell még noszogatni a pro-
jektet, hogy a következõ évek-
ben felszámoljunk egy környe-
zetszennyezõ forrást, és hogy
gazdaságos távfûtési rendszert
alakítsunk ki. Ehhez a 30-40
éves vezetékhálózatot is ki kell
cserélni, de a város saját költ-
ségvetésébõl évente csak két-
három százalékát tudná felújí-
tani. Nyilvánvaló tehát, hogy
kemény lobbi kell, mert sajnos
Romániában még így mûkö-
dik. Ugyancsak Püspökit érin-
ti leginkább a közúti teherfor-
galom kivezetése a várost el-
kerülõ útra. Az észak-erdélyi
autópályáról már nem is be-
szélek, mert már mindannyi-
unknak kínlódás, hogy tíz év
alatt a rendszer nem volt ké-
pes megépíteni ezt a sztrádát.
A meglévõ körgyûrût meg kell
hosszabbítani észak felé. Püs-
pökiben is gondot okoz a te-
herforgalom, az félretájékoz-
tatás volt a nyáron, hogy ezt

majd a város a saját pénzébõl
megoldja, hiszen a körgyûrût
sem a városkasszából finanszí-
rozták, hanem a központi
költségvetésbõl. Gondolni kell
arra is, hogy a schengeni csat-
lakozás megtörténte után a
váradiak és a környezõ telepü-
léseken élõk minél több úton,
nem az egyetlen borsi határát-
kelõn juthassanak át a hatá-
ron.

– Milyen törvényhozási
feladatokkal kell majd
szembesülnie, ha bejut a
képviselõházba?

– Meg vagyok gyõzõdve ró-
la, hogy a következõ négy év-
ben alkotmányt kell módosíta-
ni. Románia alaptörvénye el-
avult, nagyon sok cikkelyben
nem felel meg egy normális és
modern európai alkotmány-
nak. Nagyon fontos, hogy eb-
ben érvényesíteni tudjuk az
akaratunkat, hogy az RMDSZ
kellõ hangsúllyal tudjon bele-
szólni. Módosítani kell a vá-
lasztási törvényt is. Szerintem
Európa legkuszább, legátlátha-
tatlanabb választási törvénye a
romániai, senki sem tudja
megmondani teljes biztonság-
gal, hogy ki jut be a törvény-
hozásba, kivétel az 50 százalé-
kon felüli szavazatszámot el-
nyerõk. Biztosítani kellene az
arányos képviseletet a voksok
arányában. Mindenki mondja,
hogy kell a módosítás, de sen-
ki sem teszi a román többség
részérõl.

– Miért menjenek el sza-
vazni, és miért adják önre a
voksukat a szavazókörzeté-
ben lakó választópolgárok?

– Éppen az említett tör-
vény kiszámíthatatlansága
miatt nagyon fontos, hogy
Nagyvárad magyar lakossága
minél nagyobb számban je-
lenjenek meg az urnák elõtt,
a bizalmukat kérem azért,
hogy képviselhessem az érde-
keiket a bukaresti törvényho-
zásban. A munkám miatt so-
kat jártam a fõvárosban, és
meg kellett tanulnom, hogy
ahhoz, hogy Nagyváradon és
Bihar megyében eredménye-
ket érjünk el, ott kell lenni
Bukarestben. Úgy szoktam
megfogalmazni: ha az ember
nem ül annál az asztalnál,
ahol tárgyalnak egy problé-
mát, akkor nem tud beleszól-
ni. Ha a szomszéd szobában
ül, akkor esetleg csak fültanú-
ja lehet az eseményeknek.
Mindent meg kell tennünk
ezért, hogy ott ülhessünk an-
nál az asztalnál, ahol többek
között rólunk is döntenek.
Képviselõi körzetemben a
magyarság részaránya meg-
közelíti a 30 százalékot, én
ezt tartom Várad legmagya-
rabb részének. Számítok ar-
ra, hogy a magyar emberek
felelõsen fognak szavazni,
amint tették ezt négy éve, il-
letve a nyári helyhatósági vá-
lasztáson is

Máté Zsófia

A biharpüspöki Bocskai István Közösségi Házban a „magyar kulturális
szigetet” benépesítõ mûvészekkel és szervezõkkel

Váradiak világháborús emlékmûvénél koszorúzott Doberdóban, az em-
lékgúla mása már áll a Rulikowsky temetõben
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– Ön mint egy nagy család tagja
hogyan látja, a mai társadalomnak
mire van szüksége?

– Család és hit, ami az élet, a jelen
és a jövõ mottója nálunk. A család
ugyanis a nemzet alapsejtje, azon kell
dolgoznunk tehát, hogy minél több
egészséges sejtje maradjon nemzetünk-
nek. Ora et labora, imádkozz és dol-
gozz – ez a családunk jelszava.

– Milyen konkrét elképzelései van-
nak a képviselõi tevékenységgel kap-
csolatban?

– A restitutio in integrum, tehát a
teljes vagyon-visszaszolgáltatás híve va-
gyok. Továbbá szeretném, ha megvaló-
sulna az is, hogy a kommunizmusban
elvett, elkobzott javak tulajdonjoga
után a tulajdonos kapjon visszamenõ-
leg kárpótlást arra az idõre, ameddig
nem rendelkezett saját tulajdonával. Az
igazságszolgáltatásban pedig csökken-
teni kell az eljárási idõt úgy, hogy az el-
bírálás egy-egy szinten, az ítélethozata-
lig ne tartson 18 hónapnál tovább. A
peres eljárások hatvan napon belül bí-
rósági tárgyalásra kellene, hogy jussa-
nak. Képviselõként hadat üzennék a
bürokráciának is. A politikai mentelmi
jog megszüntetésének híve vagyok,
mert mára lassan a „politikai bûnözõk”
menedékhelyévé vált a parlament alsó
és felsõ háza.

– Milyen javaslata van a korrupció
visszaszorítására?

– A büntetõjog területén javasolnám
a közfeladatot, közképviseletet ellátók
emelt szintû megbüntetését bizonyított
korrupció esetében, így lehetne csak
megfékezni a korrupciót, és elõtérbe
hozni a felelõs képviseletet és admi-

nisztrációt. A döntések és ellenõrzések
tisztább átláthatósága segítene a kor-
rupció felszámolásában, tehát regiona-
lizmus, önrendelkezés, azaz önkor-
mányzás a régiókban.

– A megélhetési gondokról hogyan
vélekedik?

– A minimálbér is legyen akkora,
hogy abból megéljen egy család. Euró-
pában európai bérekhez van, volna jo-
gunk! Az álláshalmozások korlátozását
be kell vezetni, és az indokolatlanul ma-
gas bérek alkalmazását meg kell szün-
tetni az állami szférában.

– Hogyan látja Európa gazdasági
jövõjét?

– Minõségi munka, minõségi áruk
megkövetelése szükséges. Az európai
munkahelyek Európában tartása cél
kell legyen ahhoz, hogy a gazdaság, az
ipar felélénküljön. Bóvlikat, rossz mi-
nõségû termékek tömkelegét vesszük,
melyekkel a természetes ökológiai
egyensúlyt is felborítjuk. Tennünk kell
sürgõsen valamit a szép csomagolásba
burkolt átverések ellen. Valamint a fele-
lõtlen szeméttermelés ellen, és annak
tárolási, megsemmisítési módján vál-
toztatnunk kell.

– Mit üzen december 9-ére a vá-
lasztóknak?

– December 9-én új parlamentet vá-
lasztunk. Elõször van lehetõség arra,
hogy az eddigi képviselet megtartása
mellett egy olyan párt is bejusson a tör-
vényhozásba, amely tisztességgel és
becsülettel képviseli a magyarok ügye
és az autonómia mellett az erdélyi ér-
deket is. Magyarok vagyunk és erdélyi-
ek. Magyarként jogunk van közössé-
günk ügyeirõl dönteni. Erdélyiként jo-

gunk van, az itt élõkkel együtt, a hely-
ben megtermelt pénz felõl dönteni, és
Erdély sorsát irányítani. Éppen ezért
egyformán fontos számunkra az Érmel-
lék területi autonómiájáért harcolni, a
Bihar megyei és az erdélyi magyarok
autonómiájáért küzdeni, mint egy euró-
pai Erdély létrehozása egy föderális
Romániában. Igen nagy tervek ezek,
de az elmúlt 92 év megtanított bennün-
ket arra, csak akkor érünk célba, ha
biztos terveink vannak. A választási tör-
vény 47. szakaszának c. pontja lehetõ-
séget biztosít arra, hogy azok is bejus-
sanak a parlamentbe, akik nem teljesí-
tik az 5 százalékos küszöböt. Hat kép-
viselõi és három szenátori hely elnyeré-
sével – a biztos bejutó RMDSZ mellett
– tehát az Erdélyi Magyar Néppárt is
esélyes. Ha az EMNP is bejut, kitelje-
sedhet a képviselet, mert kettõ több,
mint egy. Kérem tehát a bihari ma-
gyarságot is, támogassa a magyar kép-
viselet minõségi és számbeli megerõsí-
tését, és december 9-én szavazzon az
Erdélyi Magyar Néppárt jelöltjeire.

Czibak Mária

Erdélyiként jogunk van
Erdélyrõl dönteni
KRISTÓFI KRISTÓF JÓZSEF 44 éves, a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán és a Kolozsvári Mûszaki
Tudományegyetem út-, híd- és vasútépítõ mérnöki szakán végezte
egyetemi tanulmányait. Nõs, három gyermek édesapja, vallása római
katolikus. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Párt Bihar megyei
szervezetének ügyvezetõ igazgatója, a 9. számú, nagyvárad-belvárosi
egyéni választókerületben indul képviselõi mandátum elnyeréséért.
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Lapunk szerzõi, szerkesztõi
tudatában vannak, mennyire
fontos eszköze, támasza,
lételeme önazonosságunk
megõrzésének az anyanyelv.
Hasábjainkon igyekeztünk is
felelõsséggel bánni vele. Most
induló, Nyelvõrségen felcímet
viselõ sorozatunkkal olvasóinkat
is nyelvünk épségének,
tisztaságának megóvására
serkentjük.

Nyelvünk fölbecsülhetetlen nyeresé-
ge, hogy századokkal ezelõtt a határo-
zószók egyszerûbb, rövidebb igekötõk-
ké alakultak. Azóta e szócskák segítsé-
gével gondolatainkat pontosabban fo-
galmazzuk meg, beszédünket érthetõb-
bé tesszük, egy-egy igét számtalan je-
lentésárnyalattal gazdagíthatunk. Meg-
nyugvással hallgatom barátom beszá-
molóját arról, hogy nehéz ügyeit sike-
resen lebonyolította, viszont bosszan-
kodom ismerõsöm cselekedete miatt,
aki az egyszerût bonyolítja. Íme, csu-
pán két hang, leírva két betû, és gyöke-
resen megváltoztatta az ige eredeti je-
lentését.

Ha már a le igekötõt idéztem, ma-
radjak ennél! Eredetileg a mozgás, cse-
lekvés lefele irányultságát érzékeltette:
Józsi bácsi a borért lement a pincébe.

Évike az emeletrõl lekiáltott az udvaron
játszó testvérének. – Továbbá ezzel tu-
datosítjuk a cselekvés befejezettségét:
Peti a fogalmazást most írja, ám Ildi
már leírta.

Ámde manapság azt tapasztaljuk,
hogy a le igekötõt – szóban és írásban
– akkor is az ige elé biggyesztik, amikor
semmi szükség reá, sõt más igekötõk
helyébe léptetik. Néhány elrettentõ

példa a fentiek megvilágítására: leje-
lentkezik – helyesen: jelentkezik; lekö-
zöl – helyesen: közöl; lerendez – helye-
sen: elrendez, megold; lepontosít – he-
lyesen: pontosít, helyesbít; leszabályoz
– helyesen: szabályoz. Olykor más ige-
kötõt túr ki a helyérõl: leterhel – meg-
terhel; lelátogat – meglátogat; leüríti az
edényt – kiüríti; az autók leállták az utat
– elállták; eltorlaszolták.

Nyelvünkbe fogadtunk olyan idegen
eredetû igéket, amelyek a de-, a re-
elõtaggal már eleve kifejezik a visszás-
ságot, a csökkentést, ezért ne kapcsol-
juk hozzá a le igekötõt: /le/degradál –
degradál, ám helyesebben lefokoz, al-
sóbb osztályba helyez; leredukál – redu-
kál, viszont magyarosabb a csökkent,
kisebbít, gyengít, korlátoz, csorbít. Az
efféle álpontosítások lazítják stílusun-
kat; nemhogy pontosítanák, inkább ne-
hézkessé teszik az állítmányok kifejezte
közléseinket.

Búcsúzásként az elutasítások soroza-
tát zárjuk néhány helyeslõ példával! A
már említett lemegy, lebonyolít után
következzék a leáll a motor; az ember
nyáron lebarnul; továbbiak: lebecsül;
leértékel; lefokoz; lesajnál. A lekésik a
vonatról közlése mellett újabban a
nyelvõrök elfogadják a lekéste a vona-
tot, csatlakozást változatot is.

Dánielisz Endre

NYELVÕRSÉGEN

Fölösleges lejelentkeznünk

A Tavirózsa Fotóklub és az
Euro Foto Art Egyesület eb-
ben a hónapban ismét tanfo-
lyamot indít tíz-tíz fõs lét-
számmal a fényképezés tech-
nikája és mûvészete iránt ér-
deklõdõknek. Szabó Claudiu
E.FIAP, a Tavirózsa Fotóklub
alelnöke a digitális fotózás
rejtelmeibe vezeti be az ér-
deklõdõket öt héten keresztül
december 17-én 18 órai

kezdettel a klub Sas palota-
beli stúdiótermében. A kurzu-
sokat minden hétfõn, kedden
és szerdán 18–21 óra között
tartja. Érdeklõdni és beirat-
kozni személyesen a helyszí-
nen vagy a 0727/336-946-
os telefonszámon, illetve a
clauszabo@yahoo.com drót-
postacímen lehet.

A hagyományos fekete-
fehér és színes fotózás, a dia-

filmezés technikáját, a kom-
pozíció alapfogalmait Tóth
István A.FIAP fotómûvésztõl,
a klub és a galéria alapítójá-
tól, a hazai fotósok szakmai
szervezetének vezetõjétõl ta-
nulhatják meg az érdeklõdõk.
A két hónapos intenzív tanfo-
lyam december 18-án kez-
dõdik ugyancsak a Sas palo-
tában, és minden kedden és
szerdán 16 órától 17.45-ig

tart a foglalkozás. További tá-
jékoztatást az említett helyszí-
nen, illetve a 0741/212-
111, 0726/292-111 és a
0765/249-881 telefonszá-
mon, továbbá a következõ e-
mail címeken kérhetnek:
c f n o . r o @ g m a i l . c o m ;
office@fotocluboradea.ro A
tanfolyamok végzettjei okle-
velet kapnak, és a legjobb al-
kotásaikat kiállítják.

Új fotótanfolyamok kezdõknek Nagyváradon
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Gittai-válogatás Margittán
Margittán a városháza konferencia-

termében mutatták be a múlt héten Git-
tai István tóti-margittai származású költõ
legújabb kötetét, melynek címe Utu rea.
A bemutató szervezõje a Horváth János
Társaság volt. A megszokottnál keve-
sebben voltak jelen, de talán éppen ez
adott családias, baráti hangulatot az ese-
ménynek.

A megjelentek közül sokan régi bará-
tai, illetve osztálytársai voltak a szerzõ-
nek. Mint más alkalmakkor, most is elkí-
sérte a bemutatóra barátja, Szûcs Lász-
ló, a Várad folyóirat fõszerkesztõje, aki
afféle nyilvános interjú formájában mu-
tatta be a szerzõt és legújabb könyvét a
közönségnek. A kétkötetes mû majd
600 oldalon magában foglalja az eddigi
19 kötet válogatott írásait, kiegészítve
olyanokkal, amelyek eddig még nem
voltak publikálva. A terjedelmes elõszót
Busku Anita Andrea írta. Bevezetõként
Szûcs László bemutatta a Várad és a Ri-
port Kiadó „friss termését”, a kortárs al-

kotók mûveit elõször a 4. Nagyváradi
Könyvmaratonon, majd a marosvásár-

helyi könyvvásáron vehette kezébe az
olvasó. Ezen kötetek egyike volt a Gittai
Istváné.

A margittai könyvbemutatón megje-
lentek megismerkedhettek kronológiai
sorrendben Gitta mûveivel. Elsõ kötete
1975-ben látott napvilágot, a legutóbbi
pedig 2010-ben. A költõ a beszélgetés
során szívesen idézte fel a korábbi köny-
vek megszületésének emlékeit, körülmé-
nyeit. Felolvasta kedvenc költeményeit,
majd a bemutató vége kötetlen beszél-
getéssé alakult az iskoláskori közös em-
lékek felemlegetésével. A kötetet a hely-
színen meg lehetett vásárolni, és a szer-
zõ kérésre dedikálta. A szerkesztõ Busku
Anita Andrea és Szûcs László, kiadója a
Riport, és az Europrint nyomdában ké-
szült el a klasszikus stílusú, kemény köté-
sû, igen impozáns megjelenésû könyv.
A továbbiakban is megvásárolható a
margittai RMDSZ-székházban mûködõ
könyvüzletben.

Szõke Ferenc

Huszadik kötetét dedikálta a szerzõ

Baráti hangulatú volt a rendezvény

A Várad könyvújdonsága
Hamarosan megjelenik

Szilágyi Aladár Azok a vi-
lágba küldött nagy em-
berek címû interjúkötete
kortárs magyar történé-
szekkel. Ezeregyszáz esz-
tendõ, tizenhét beszélge-
tés 315 oldalon.
Szent Lászlótól An-
tall Józsefig számos
érdekes, kevésbé is-
mert epizódja,
meghatározó fon-
tosságú személyisé-
ge históriánk-
nak. A
kötet ki-
adói áron,
15 lejért meg-
rendelhetõ a 0735/154-
456 telefonszámon, illet-
ve e-mailen a biharmegye
@gmail.com címen.
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Az iskolakezdéssel párhu-
zamosan a nagyszalontai
sportkörökben is beindult a
munka, tagfelvételek, kurzu-
sok indultak számos sport-
körnél, köztük a Shotokan
Karate SK csapatánál is.
Tasnádi Zsolt és Pocsai Ist-
ván karateedzõk lapunknak
elmondták, hogy a karate
azok közé a sportok közé
tartozik, amely mindenkinek
ajánlott.

Az alsó korhatár a karate
esetében nincs megszabva,
viszont az elvárt, hogy a fia-
tal önállóan tudja végigcsi-
nálni az 1-1,5 órás edzést. A
felsõ korhatárt pedig igazá-
ból mindenki csak maga
döntheti el. Világszinten
nagy erõfeszítéseket tettek
azért, hogy bemutassák, a
karate alkalmazható a moz-
gássérültek részére is, így va-
lójában nehéz határokat
szabni. Ez a sportág minden
olyan embernek ajánlott, aki
örömöt, szórakozást és ki-
kapcsolódást talál benne.

A csapat edzõitõl azt is
megtudtuk, hogy a karate
sportág költségei a kezdetek-
kor igen elenyészõek.

„Elég egy póló, sportnad-
rág és sportcipõ. Késõbb,
amikor már a karate mé-
lyebb rejtelmeivel is szeretne
megismerkedni a gyerek, ak-

kor szükséges egy kimonó,
karateruha beszerzése, ez
nagyjából 100-150 lejbe ke-
rül, mérettõl függõen.
Ahogy a gyerkõc fejlõdik és
elkezd versenyekre járni, vé-
dõfelszerelést is kell vásárol-
ni, amely ismét olyan 150-
200 lej körüli költség. Itt sze-
retnénk megemlíteni, hogy
klubunk rendelkezik a szük-
séges mennyiségû védõfel-
szereléssel, így a mi sporto-
lóinknak nincs szükségük sa-
játra. A versenyek természe-
tesen sajnos nincsenek in-
gyen. Fedezni kell a beneve-

zési díjat, az útiköltséget, a
szállást, az étkezést. Ezek a
költségek helyszíntõl és a
verseny színvonalától függe-
nek. Klubunk folyamatosan
erõfeszítéseket tesz annak
érdekében, hogy a sporto-
lóknak minél kevésbé legyen
anyagilag megerõltetõ a kü-
lönbözõ versenyeken, edzõ-
táborokon való részvétel.”

A karate mint harcmûvé-
szet magas szintû önkont-
rollt, tiszteletet és figyelmet
követel meg a sportolótól,
elõnyös hatásait keresve szá-
mos kutatást végeztek a

szakemberek, tudtuk meg az
edzõktõl. A rendszeres moz-
gás, szakmailag helyesen ve-
zetve és adagolva, fejleszti a
mozgáskultúrát mind a gyor-
saság, erõ, állóképesség
szemszögébõl, mind a me-
mória és gondolkodás fejlõ-
désének szemszögébõl.

„Kiemelném például,
hogy az összetett mozgások,
az ellenfél váratlan mozdula-
tainak kezelése, a fizikai és
pszihikai feladatok megoldá-
sa kitûnõen fejlesztik a koor-
dinációs képességet. A fo-
lyamatos összpontosítás hol
a mozgásokra, hol az ellenfél
reakcióira fejleszti a kon-
centrációs képességet. Jelen
pillanatban is vannak olyan
tanítványaink, akik koncent-
rációs nehézségekkel küzde-
nek, illetve küzdöttek, de az
edzések hatására javult az is-
kolai teljesítményük csak-
úgy, mint a helyzetfelismeré-
sük és megoldási képes-
ségük.”

Balázs Anita

Karate minden korosztálynak
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Horváth Imre (1906–1993) nagyváradi
költõ kétsorosát idézzük a rejtvényben
a vízsz. 1. és függ. 30. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Árjelzéssel lát el. 14.
Lázcsillapító gyógyszer. 15. Germán
népcsoport. 16. Népszerû színész volt
(1902–1959). 18. A magasabban levõ.
20. Román irodalmi és mûvészeti folyó-
irat volt. 21. Ez a „szó” a könyv végén
található. 22. A Jupiter holdja. 24.
Orosz zongoramûvész (Jakov). 26. Fû-
szer. 27. Döntõ érv. 28. …föld – az alu-
míniumgyártás alapanyaga. 29. Ameny-
nyiben. 31. Kinyomtatott mû fûzetlen
ívei. 33. Ez szüli a tolvajt. 35. A fluor és
a protaktínium vegyjele. 37. Tekebábu-
kat egy dobással ledönt. 39. Jeles olasz
karmester. 40. Gabonaféle. 42. Égéster-
mék. 44. Kovaféle ásvány, drágakõ. 45.
Japán császárváros. 47. Románia egyik
nyugati megyéje. 49. Földmûvelõ esz-
köz. 50. Nagyváros Kanadában, az On-

tario-tó északkeleti partján. 52. Széled.
54. Francia arany. 55. Páratlan lakoma!
57. Egy – németül. 58. A szén és a ká-
lium vegyjele. 60. … right! – rendben
(ang.). 61. Ország Kelet-Afrikában. 63.
Csapadék. 64. Festmény. 66. Az USA
szövetségi állama. 68. Vékony lap. 70.
Vörösmarty elbeszélõ költeménye. 72.
Sebesség (ang.). 74. Golyós játék.

FÜGGÕLEGES: 1. Tavaszi hónap. 2.
A szerelmi költészet múzsája a görögök-
nél. 3. Tejtermék. 4. Beszédünk egysé-
ge. 5. E, e, e. 6. Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség (röv.). 7. Saját hozzájárulás. 8.
Kevert szín. 9. A kromoszóma legfonto-
sabb anyaga. 10. Kiejtett mássalhangzó.
11. Hölgyek kísérõi 12. Számrendsze-
rünk alapja. 17. Vigadó (rég.). 19. Ked-
ves erdei állat. 23. Fazekas Mihály
Matyija. 25. … atya bûne – Jose Maria
Eca de Queiros regénye. 27. Arad me-
gye betûjele. 28. A tallium vegyjele. 29.

Görgény-völgyi (Maros megye) román fa-
lu, községközpont. 31. Kerti fûszernö-
vény. 32. Termést betakarító. 33. John
Wayne filmje (1960). 34. Vékony taka-
ró. 36. Házfõnök, perjel. 38. Elõtag,
olajjal való kapcsolatra utal. 41. Korallzá-
tony. 43. Ken … – amerikai író
(1935–2001). 46. Nagybácsi (rég.). 48.
A földkéreg felsõ rétege. 51. A vízsz. 47.
betûjele. 53. -…, -en, -ön. 56. Nincs
akadálya. 58. Váradi színész volt (Sán-
dor). 59. Szilárd ásványi anyag. 60. Bá-
ró … Vilmos – római katolikus fõpap,
gyõri püspök. 61. Bejárat. 62. Francia
filmszínész. 63. Magasra tart. 65. Kor-
szak. 67. DSY. 69. Czuczor Gergely írói
álneve. 71. Éjfélig tart. 73. Ellenben.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
Meghal a mérnök, az orvos, meg

a cigány. Szent Péter kérdi tõlük,
mit szeretnének a ravatalnál hallani
a gyászolóktól.

A mérnök: – Itt nyugszik a mû-
szaki tudományok pótolhatatlan
nagysága.

Az orvos: – Az emberiség jótevõ-
jétõl veszünk most búcsút.

– No és te, cigány, mit akarsz
hallani? – kérdi Szent Péter.

Mire a cigány:
– Odanézz, mozog!

☺

Autóvezetés közben egy férfi vé-
letlenül megnyomja a dudát. Mivel a
kislánya is vele utazik, odaszól neki:

– Bocsánat, csak véletlenül
nyomtam meg!

– Tudom, apu! – mondja a kis-
lány.

– Honnan? – kérdezi csodálkoz-
va az apa.

– Onnan, hogy nem mondtad
utána, „Vadbarom!”

Fogyó fényben
Múlt heti rejtvényünk (Goethe mon-
dotta) helyes megfejtése: „A tehet-
ség mindent megtanul, a zseni pedig
mindent tud.”
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Az Amerikai Egyesült
Államok elsõ elnöke
Mount Vernonban halt
meg, 1789–1797 között
volt elnök. Leginkább po-
litikusként és katonaként
tartják számon, pedig ko-
rának egyik leggazdagabb
embere is volt. Vagyona
elsõsorban kiterjedt föld-
birtokaiból származott.
Ezeket részben örökölte,
részben vette, vagy a
Kongresszustól kapta a
hazáért tett szolgálataiért.
Pénze másik részét
Martha Curtisnek kö-
szönhette, aki Amerika
leggazdagabb özvegye

volt, mikor 1759-ben az
eredetileg földmérõ Wa-
shington feleségül vette.
Rengeteg tulajdona és
már-már mániákusan ve-
zetett pénzügyi kimutatá-
sai ellenére állítólag
gyakran küzdött kész-
pénzgondokkal. Mikor
1789-ben elnöki beikta-
tására utazott, a vonat-
jegyre is kölcsönt kellett
kérnie valakitõl. Az USA
elsõ elnöke 67 éves ko-
rában halt meg. Saját
gyermeke nem volt, fele-
sége gyermekei pedig
még elnökké választását
sem érték meg, így min-

den vagyonát Marthára
és a rabszolgákra hagyta.
A végrendeletében kikö-
tötte, hogy ha Martha is
meghal, birtokának ösz-
szes rabszolgáját fel kell
szabadítani.

DVD-ajánló

Apa ég!

Apa csak egy van. Néha még az
is sok. Donny Berger sokáig nem
is tekintette magát igazi apának.
Kamaszkorában viharos kalandba
keveredett szexi tanárnõjével, és
miután kapcsolatuk leleplezõdött,
Ms. McGarricle-t börtönbe zárták.
Szerelemgyerekük, Todd felnevelé-
se pedig a fiatal Donnyra maradt.
30 évvel késõbb Donny hírét veszi,
hogy fia, aki közben sikeres üzlet-
ember lett, házasodni készül.
Donny bajban van, több tízezer
dolláros tartozást halmozott fel, és
arra az elhatározásra jut, hogy fel-
keresi évek óta nem látott fiát.

Idõjárás
Éjszaka már minden-

hol fagypont alatti érté-
kekre lehet számítani. A
következõ héten napköz-
ben még elszórtan elõfor-
dulhat akár 4 Celsius-fok
is, de térségünkre már a
fagypont körüli hõmérséklet lesz jel-
lemzõ. Pénteken és a hétvégén
még itt-ott havazás, hószállingózás
lesz, de jövõ héten egy váratlan me-
legfront következtében a havazás
helyett borús idõ és havas esõ érke-
zik fölénk. Jövõ hét végéig akár –6
Celsius-fokig is lehûlhet a levegõ.
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December 9.,
vasárnap
Natália – latin eredetû
név, jelentése: Jézus szü-
letésnapja. Régen ezt a
nevet a karácsonykor
született leánygyermekek
kapták.

December 10., hétfõ
Judit – héber eredetû
név, jelentése: Judeából
származó nõ.

December 11., kedd
Árpád – régi magyar
név, az árpa szó -d kicsi-
nyítõ képzõs származé-
ka.

December 12.,
szerda
Gabriella – héber, latin
eredetû, a Gábor férfinév
latinos formájából szár-
mazik. Jelentése: Isten
embere, Isten bajnoka.

December 13.,
csütörtök
Luca – latin eredetû, a
Lúcia régi magyar for-
mája. Jelentése: fényes,
világos.

December 14.,
péntek
Szilárda – latin erede-
tû, a Szilárd férfinév nõi
párja. Jelentése: szilárd,
állhatatos, következe-
tes.

December 15.,
szombat
Valér – latin eredetû
név, a Valerius család-
névbõl származik. Jelen-
tése: erõs, egészséges.

Névnapjukat ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot kívánunk!

Névnapok és jelentések

Évforduló
1799. december 14-én meghalt
George Washington
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Hozzávalók 4 sze-
mély részére: 6 nagyobb
krumpli megfõzve és le-
reszelve, 3 tojás felverve,
15 dkg puha, zsíros sajt
lereszelve, só, bors, sze-
recsendió, esetleg pirított
szalonnakocka, vaj a for-
ma kikenéséhez.

Elkészítése: A
krumplit összekeverjük a
sajttal, majd a tojással és
a fûszerekkel, és kanállal
belehalmozzuk a kivaja-
zott muffinformába. 180
fokos sütõben 10-15
perc alatt készre sütjük.
Fokhagymás tejföllel tá-

laljuk. Aki szeretné cif-
rázni, az tehet a krumpli-

hoz egy kevés pirított
hagymát is.

A rózsafélék
családjának
Maloideae
alcsaládjába sorolt
növénynemzetség;
román neve pãducel.

Dísznövényként kedvelt
tövises cserjék vagy kis
fák. Fõleg az északi félte-
kén elterjedt. A Kárpát-

medencében négy faj õs-
honos, az egybibés, a fe-
kete, a rózsaképû és a
cseregalagonya. Levelei
szórt állásúak, a virágzata
sátorozó buga. Termése
almatermés, mely a vacok
megduzzadásával keletke-
zik. A termésfal (a mag
héja) nagyon kemény.

A népi gyógyászatban

szívgyógyszerként alkal-
mazott gyógynövény, jó-
tékony hatását a XIX–
XX. század során igazol-
ták. Hatóanyagát a nö-
vény levelébõl, virágából
vagy termésébõl fõzött
teán keresztül nyerik ki.

Következõ alkalommal
a gesztenye jótékony ha-
tásait ismertetjük.

KOS: Emberismeret és pénzkezelés
dolgában ismét nem áll a helyzet ma-

gaslatán. Ne feltételezze, hogy a munkahe-
lyén a kollégája, netán a felettese a barátja.

BIKA: A mûtéti beavatkozások jól sike-
rülnek, az orvosi vizsgálatok jó ered-

ménnyel zárulnak, a hitelügyletek lebonyolítá-
sakor mázlista, még ajándékkal is meglephetik.

IKREK: Óriási erõfeszítéseket tesz
azért, hogy elérjen valamit, ami elvileg

sikerül, de mégis úgy érzi, hogy kudarcot val-
lott. Mintha nem érezné, hogy ez az, amit akart.

RÁK: A pénzét, azt a keveset, ki fogja
dobni. Az egészségére jobban kellene

vigyáznia, és ha az orvosok egy probléma
megoldására mûtétet javasolnak, fogadja el.

OROSZLÁN: Minél jobban akar va-
lamit, annál lassabban halad elõre. A

sikertelenség ne keserítse el, mert a késle-
kedés a sors kegye, amivel megkíméli a ké-
sõbbi csalódásoktól.

SZÛZ: A héten ne próbálkozzon tisz-
ta, szabályos ügyletekkel, mert az egy-

másnak tett szívességek hete érkezik most el.
A munkahelyén jól tenné, ha ön sem az igazat
mondaná.

MÉRLEG: A sors lehetõséget kínál
több pénz keresésére, egy presztízs-

feladat ellátására, bomba jó befektetésre,
rokoni vitás kérdés rendezésére, a jogi prob-
lémák megoldására.

SKORPIÓ: Zászlójára tûzheti a hé-
ten a legjobb védekezés a támadás

mondatot, és ennek megfelelõen cselek-
szik. Akár erõszak árán is bebizonyíthatja,
hogy nem ön a hibás.

NYILAS: A szemfényvesztés hete a
mostani, csak olyan emberekkel ta-

lálkozik, akik hazudnak önnek. Jól képvisel-
heti a saját anyagi érdekeit, talán még a du-
gipénzét is tovább növelheti.

BAK: A héten megint nem iratkozhat
fel a milliárdosok listájára, sõt olyan

vállalkozásba kezdhet, ami csak viszi a
pénzt. Ha kidobták az ajtón, akkor vissza kell
mennie az ablakon.

VÍZÖNTÕ: Káosz uralkodhat el a
lelkén, mert eddig pontosan tudta,

hogy mit akar, de most már nem biztos ben-
ne. Nem táncolhat vissza, vállalnia kell a fe-
lelõsséget a tetteiért.

HALAK: Ingatlanügyletet a héten ér-
demes lebonyolítani, mert valami túl

szép ahhoz, hogy igaz lehessen. Külföldi uta-
zásra érdemes most befizetni, és utazni is.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (53.)
A galagonya (Crataegus)

ÍNYENCEKNEK

Tócsni másképp
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