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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Folytatjuk a jelöltek
bemutatását – Petõ
Csilla parlamenti
képviselõ és Cseke Attila
szenátor az RMDSZ,
Nagy József Barna pedig
az EMNP színeiben
indult képviselõi
mandátumért 4., 

8., 10.
Könyvekrõl színpadon
és kávézóban – Tucatnyi
új kötetet kínált
az irodalombarátoknak
a múlt hétvégén
a 4. Nagyváradi
Könyvmaraton 12.

Szobrot állítottak 
a kórházalapítónak

JÓTÉKONYSÁGI EST
Petõ Csilla képviselõ tisz-

telettel és szeretettel meg-
hívja Önöket Nagyszalon-
tára a december 6-án
megrendezendõ Mikulás-
esti jótékonysági koncert-
re, amelynek bevételét az
Arany János Elméleti Líce-
umban történõ zeneokta-
tásra fordítják. Fellép Ta-
más Gábor elõadómûvész.
A koncert helyszíne a
Zilahy Lajos Mûvelõdési
Ház, a kezdés idõpontja 20
óra. Belépõjegyet 15 lejért
válthatnak az RMDSZ-
Magyar Ház irodájában.

Ünnepélyes keretek között leplezték le
múlt szombaton a margittai Dr. Pop Mircea
Városi Kórház udvarában a kórházalapító és
névadó mellszobrát. Az orvos és maga az em-
ber tevékenysége, illetve annak öröksége lát-
ványos és közhasznú.

Margitta mind a mai napig a térség „egész-
ségügyi vára”, mely mintegy 100 000 ember
egészségének védelmét látja el. A Pop doktor
által létrehozott és bõvített intézményt Cseke
Attila minisztersége alatt tovább bõvítették, il-
letve a régi épületeket felújították a mai köve-
telményeknek megfelelõen. A szenátor úgy
érezte, dr. Pop Mircea adott annyit a margit-
tai és a környékbeli közösségnek, hogy meg-
érdemli azt, hogy szobrot állítsanak neki. Öt-
letét Bradács Alíz kórházmenedzser örömmel
és egyetértéssel fogadta, hozzáláttak a meg-
valósításhoz. A szobrot Deák Árpád szobrász-
mûvész készítette el bronzból, a hozzá illõ ta-
lapzatot pedig a Marconst cég kivitelezte. Az
anyagi fedezetet a kórház civil szervezete biz-
tosította pályázat útján és támogatásokból.

(folytatás a 7. oldalon)
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Az idén november 11-étõl
kezdõdõen Nagyvárad adott
otthont az Interetnikai Színházi
Fesztiválnak. A romániai
kisebbségek nyelvén játszó
társulatok seregszemléje 18-án,
vasárnap este díjátadással
és a debreceniek vendégjátékával
zárul.

A rendezvényt 13-ától kezdõdõen a
Bémer (ma Ferdinand) tér 2. szám alat-

ti Városi Mûvelõdési Házban (volt Arlus)
mindennap délelõtt 10-kor és déli 12-
kor könyvbemutatók és közönségtalál-
kozók, a színházról szóló beszélgetések
egészítik ki. Az elõadásokra 20 lejért le-
het belépõjegyet váltani, a záró elõadás-
ra viszont a központi páholyokba 50, il-
letve 40, az oldalpáholyokba 40, a
zsöllyébe 30, az erkélyre 20 lejért lehet
helyjegyet vásárolni. A székelyudvar-
helyi Tomcsa Sándor Színház Plazma
2, avagy az ovibrader címû produkció-
jára a belépés ingyenes, csakúgy a dél-
elõtti szakmai beszélgetésekre. Jegyek a
színház pénztárában válthatók hétköz-
nap 11–13 és 17–19 óra között, vala-
mint egy órával az elõadások elõtt; on-
line jegyvásárlás a fesztivál honlapján
(www.ifeszt.szigligeti.ro), a Szigligeti
Színház weboldalán (www.szigligeti.ro),
illetve a www.biletmaster.ro honlapon.

November 16., péntek
16 – Szakszervezetek Mûvelõdési

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

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

22 – Moszkva Kávézó: Garaczi Lász-
ló: Plazma 2, avagy az ovibrader – fel-
olvasó kocsmaszínházi elõadás, r.: Tóth

Árpád, székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház (versenyen kívül).

November 17., szombat
16 – Szakszervezetek Mûvelõdési

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

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

21.30 – Árkádia Színház: Kakuk
Marci, r.: Szilágyi Palkó Csaba, a ko-
lozsvári Babeº–Bolyai Tudományegye-
tem Színház és Televízió Karának Ma-
gyar Színházi Intézete (versenyen kí-
vül);

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

November 18., vasárnap
17 – Szakszervezetek Mûvelõdési

Háza, színpadi stúdió: Esteve Soler: A
demokrácia ellen, r.: Alexandru Da-
bija, nagyszebeni Radu Stanca Nemze-
ti Színház, német tagozat (német nyel-
vû elõadás román fordítással);

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

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

November 20-án, kedden
19 órai kezdettel Nagysza-
lontán, a Zilahy Lajos Mûve-
lõdési Házban adja elõ a
Nagyvárad Táncegyüttes a
Fekete Sáfrán címû táncjáté-
kát. A László Csaba rendezte
produkció az elõadók meg-
határozása szerint felnõttme-
se Tamási Áron azonos címû
meséje alapján. Történet ar-
ról, hogy az ember életének
fontos pillanataiban választá-

sok elé kerül, s a döntések le-
hetnek jók vagy rosszak.
Sántamalom faluban élt egy
fiatal és jóképû cigánylegény,
Fekete Sáfrán. Egyszer elha-
tározta, hogy megházasodik.
Kovácsmesterséget folyta-
tott, de mert a munkának
szörnyû nagy ellensége volt,
legelõször letette a kalapá-
csot, s azután elindult, hogy
alkalmas leányt keressen ma-
gának.

Petõ Csilla parlamenti
képviselõ jóvoltából az elõ-
adást ingyen nézheti meg a
hajdúvárosi közönség. Akik
az idei színházi évadra bér-
letet váltottak, bérletes he-
lyükre igényelhetnek meg-
hívót november 15-éig az
RMDSZ-Magyar Ház vagy
a mûvelõdési ház irodájá-
ban. Ugyanitt juthatnak be-
lépõhöz a nem bérletesek
is.

Vasárnap zárul az IFESZT

Szalontán is bemutatják a Fekete Sáfránt
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A Nagyváradon nemrég
felavatott Holnaposok-szo-
borcsoport elõtt tartotta
meg kampánynyitóját a Ro-
mániai Magyar Demokrata
Szövetség Bihar megyei
szervezete. A négy szenátor-
és kilenc képviselõjelölt a
költõk bronzba öntött asztal-
társasága mellé elrendezett
asztaloknál foglaltak helyet,
amíg a Fõ utca torkolatában
elhelyezett kis színpadon el-
hangzottak a beszédek, az
alkalomhoz illõ költemények
Meleg Vilmos színmûvész
elõadásában. Körülöttük a
Szövetség helyi, vidéki szer-
vezeteinek reprezentánsai,
önkormányzati elöljárók,
szimpatizánsok töltötték
meg a teret, amint Petõ Csil-
la képviselõ fogalmazott: a
kultúra, oktatás és irodalom
„magyar háromszögét”.

Kiss Sándor megyei
RMDSZ-elnök azt emelte ki,
hogy a jelöltek nem ígére-
tekkel kampányolnak, õk azt
mondják el, amit eddig tet-
tek a közösségért; leszögez-
te, hogy õ jótáll mindannyiu-
kért. Biró Rozália, Cseke At-

tila, Petõ Csilla, Pásztor
Sándor és Szabó Ödön szólt
az egybegyûltekhez a válasz-
tók bizalmát kérve, hogy to-
vábbra is erõs képviselete le-
gyen a parlamentben a ma-
gyarságnak, Bihar megyé-
nek, Nagyváradnak.

Programjuk a bizalom, a
biztonság, a jövõ programja.
A bizalomé egymásban, és a
hité, hogy a szülõföldön ké-
pesek vagyunk alakítani jö-
võnket, a biztonságé, amely
nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy az elért eredmények ne
csorbuljanak, megmaradja-
nak a munkahelyek, épített
örökségünk, a magyar jövõ.
A jövõ társadalmát pedig a
magyar közösséget államal-
kotó tényezõként elismerõ
társadalomként tünteti fel a
Program a Holnapért. A
dokumentumot Meleg Vil-
mos felolvasta, majd a jelöl-
tek egyenként, a holnapo-
sok bronzasztalához ülve el-
látták kézjegyükkel. A ren-
dezvényt a közösen eléne-
kelt Himnusz nyitotta, és a
Szózat zárta.

M. Zs.

Érbogyoszló is bekapcsolódott a
Tulipán Kaláka õszi mozgalmához. Vé-
kony Mihály polgármester és Oláh Éva
alpolgármester irányításával két helyszí-
nen dolgoztak az önkéntesek. Egyszer-
re építettek játszóteret és autóbuszmeg-
állót a kalákások. A hagyományt követ-
ve a közös munka után az uzsonnát is
közösen fogyasztották el. A beruházást
a helyi önkormányzat és RMDSZ-szer-
vezet támogatta.

Fákat ültettek Nagyszalontán a Tu-
lipán Kaláka megyei önkéntes mozga-
lomhoz csatlakozva. A kétkezi munká-
ból kivették a részüket helyi, megyei és
országos elöljárók is, mint például Tö-
rök László polgármester, Illyés Lajos al-
polgármester, Sárközi Sándor megyei
tanácsos, Petõ Csilla parlamenti képvi-
selõ. A szorgoskodók ezúttal is emlékla-
pot kaptak a megyei programfelelõstõl,
Borsi Lóránttól.

Magyarremetén november 3-án a
helyi református egyházközösség és
RMDSZ-szervezet együtt szervezte meg
a temetõtakarítást. Bálind György kép-
viselõjelölt köszöntötte a kaláka megyei
fõszervezõjét, aki az akciót méltatva ki-
emelte, hogy egy temetõ rendbetétele
nemcsak munka, hanem imádság is el-
hunyt szeretteinkért. A csoportkép el-
készítése elõtt átadták az emléklapokat,
elsõként Szigeti Ferenc tiszteletesnek.

A holnap programját vállalták

Építettek, ültettek, takarítottak
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– Miért tartja szükségesnek a tér-
ség parlamenti képviseletét?

– Amikor Nagyváradon 2008-ban
megnyertem a mandátumot, felmerült
annak a lehetõsége, hogy lássam el
Nagyszalonta és Tenke képviseletét is,
mivel ez a magyarlakta kisrégió anélkül
maradt. Nagy örömmel elvállaltam ezt a
megbízatást, így három parlamenti iro-
dám mûködött, mûködik: a nagyváradi,
a nagyszalontai és a tenkei. Fontosnak
tartottam az állandó kapcsolattartást a
választókkal, a fogadóórákat, a rendez-
vényeken való részvételt, hogy ott le-
gyek és minél több magyar emberrel,
választóval találkozzam. Nagyszalontá-
nak és környékének nyolc éve, 2004
óta nincsen saját magyar képviselõje,

azóta mindig felvállalta valaki a képvise-
letet, és ez nem az igazi. Amikor a nagy
közös kosárból a juttatásokat osztják,
akkor minden képviselõ és szenátor a
saját kollégiumába viszi a támogatást.
Jutott Szalontának és Tenkének is ebbõl
a forrásból, de úgy érzem, hogy a kör-
nyékbeli magyar falvak csak más forrá-
sokra hagyatkozhattak, amelyeket pél-
dául a megyei tanácsnál pályáztak meg.

– Mit tart a választókerületében élõ
magyar közösség legégetõbb gondjá-
nak?

– Szalontáról ki kell vinni a teherfor-
galmat, volt próbálkozás a szalontai
körgyûrû megépítésére, mert nem bírja
a város az óriási forgalmat, ami áthalad
Arad felé. Letette az önkormányzat

Nagyszalonta közmûvesítési program-
ját a szakminisztériumba, választások
után elsõdleges lesz utánanézni, hogy
mikor kapják meg ezt a pályázati
pénzt. Az árpádiaknak és gyarakiaknak
nagy szívfájdalmuk, hogy a két telepü-
lés közötti öt kilométeres út szinte jár-
hatatlan, meg kell javíttatni. Remélem,
rövid idõ alatt sikerül kitenni azokat az
útjelzõ táblákat, amelyek megmutatják,
hogy Feketebátor község felé
még vannak magyar falvak,
ezeket most keresgélni kell. 

Jelmondata: „Számíthat rám”
Beszélgetés Petõ Csilla parlamenti képviselõvel, képviselõjelölttel

Látogatás a gyermekonkológián Párbeszéd a képviselõ és a diákok között a margittai magyar iskolában

Zilahon született, tanítóképzõ-zenei fõiskolát végzett, majd
pszichológiából és a nevelés menedzsmentjébõl szerzett egyetemi
diplomát, most a Nagyváradi Egyetem Társadalomtudomány–szociológia
Karának végzõs doktorandusa. Édesanya, nagymama, anyós. Románia
parlamentjének RMDSZ-es képviselõje, a tanügyi, ifjúsági és sport
szakbizottság, továbbá a külföldön élõ román közösségek
szakbizottságának tagja, az esélyegyenlõségi bizottság titkára.
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tagja, a Bihar Megyei
Pedagógusszövetség szervezési kérdésekkel foglalkozó tagja; az RMDSZ
Bihar megyei oktatási ügyvezetõ alelnöke, a megyei választmány
oktatási szakbizottságának elnöke, a Szövetségi Egyeztetõ Tanács
titkára; volt nagyváradi önkormányzati képviselõ. A Várad-rogériuszi
Református Egyházközség presbitere, gondnoka; 2009-tõl a Nagyváradi
Egyetem Pedagógia Tanszékén elõadótanár; a 6. számú, délnyugat-
bihari, Nagyszalonta környéki egyéni választókerületben indul újabb
képviselõi mandátumért.
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Láttam, hogy Árpdának nin-
csen ravatalozója, kiöntötték az
alapot, és úgy maradt, ezt meg

kell építeni. Bélfenyéren összedõlt a
magyar óvoda épülete, és az elmúlt há-
rom évben sikerült olyan jelentõs pénz-
forrásokat oda irányítanom, hogy ab-
ból felépült a három tantermes magyar
óvoda, most már csak be kell pucolni.
Mezõbajon azt kérték tõlem, hogy
templomfelújításra, parkosításra sze-
rezzünk összegeket. Tenkén újabb
pénzforrásokat kérnek a református
templom felújítására, és természetesen
felveszem a kapcsolatot a katolikus tisz-
telendõvel is, hogy közösen beszéljünk
arról, milyen támogatásra van szüksé-
ge. Már feltérképeztem a szükséglete-
ket és a feladatokat.

– Miért menjenek el szavazni, és
miért adják önre a voksukat a szava-
zókörzetükben lakó választópolgá-
rok?

– Már rég ismerem a szalontai és
környékbeli magyar közösséget, a ti-
zenöt éves tanfelügyelõi ténykedésem
alatt számos olyan komoly oktatási
problémát oldottunk meg, amit az em-
berek nem felejtettek el. Jelen voltam a
különféle rendezvényeken, például az
Arany János szavalóversenyen vagy az
Arany László mesemondó versenyen,
ahova több mint 15 éve visszajárok.
Tenkén rendszeresen meghív a lelkész-
házaspár a különbözõ kulturális rendez-
vényekre, Bélfenyéren minden alka-
lommal támogattam a gyermekotthon
nyári táborait, ahol 80–100 gyerek
üdül. Nagyon jól ismerem a térség
gondjait, jó a kapcsolatom a szalontai
polgármesterrel, Török Lászlóval, aki
RMDSZ-elnök is, és nagytiszteletû
Mikló Ferenc esperes úrral, aki messze-
menõen támogatta a jelölésemet.

– Az elmúlt négy év eredményei
közül melyek a legfontosabbak ön-
nek?

– A tanügyi bizottság tagjaként aktí-
van részt vettem az új tanügyi törvény
megalkotásában, a bizottságon vere-
kedtük át, hogy a történelmet és a föld-
rajzot magyarul tanítsák. Kötõ József
és Farkas Anna képviselõtársaimmal
hárman verekedtük ki, hogy a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem megkapja az akkreditálást. Ezek az
úgynevezett lobbik felejthetetlenek ma-

radnak. Az esélyegyenlõségi bizottság-
ban az általam megfogalmazott tör-
vénymódosítások belekerültek a csalá-

don belüli erõszak elleni törvénybe. Mi
akadályoztuk meg kolléganõmmel,
hogy a kétéves gyermeknevelési sza-
badságot levigyék egyévesre, vagy ott
volt a Bihar megyei RMDSZ-szervezet
javaslata, amit továbbvittünk, és meg-
történt a fiskális amnesztia. Minket,
RMDSZ-es képviselõket becsülnek a
munkánkért, a szorgalmunkért, a jelen-
létünkért. A másik komponense a kép-
viselõi munkámnak a területi tevékeny-
ség, az irodák mûködtetése. A négy év
alatt irodáimban több mint 1200 em-
ber fordult meg, 95-nél több fogadó-
órát tartottam, több mint 200 rendez-
vényen vettem részt, ahol találkozhat-
tam a választókkal. Irodámnak 16 saját
jótékonysági, egyházakkal közösen
megszervezett rendezvénye volt. A
honlapomat állandóan frissítjük, a
Facebookon már több mint 4300-an
jelezték, hogy ismernek és követik a
munkám, irodám rajta van az összes di-
gitális kelet-európai térképen. Bevezet-
tük a jogi tanácsadást, a volt munka-
szolgálatosoknak tartottunk tanács-
adást, több mint 300 embert vett részt
ezeken, volt pszichológiai, logopédiai,
orvosi, kismamáknak és a sporttevé-
kenységekrõl szóló tanácsadás, de
emellett 81 diplomát honosíttattam
Bukarestben, és kárpótlási ügyekben is
fordultak hozzám.

– Mivel folytatná képviselõi mun-
káját?

– Ugyanebben a szellemben folytat-
nám, meggyõzõdésem, hogy akkor a
leghatékonyabb egy képviselõ, ha leg-
alább két mandátumot szerez. Feltérké-
pezem, hogy melyek az elindított tör-
vénykezdeményezések és módosítások,
mit kell folytatni, a területi munkát pe-
dig ugyanúgy emberközelien, empati-
kusan szeretném végezni, mint eddig,
hiszen jólesik, mikor azt hallom, hogy
„Ha a mi Petõ Csillánk elmegy Nagy-
szalontára, mi lesz?”. El fogok menni
Nagyszalontára, ha a Jóisten megsegít,
de ez nem jelenti azt, hogy itthagyom a
rogériusziakat és nagyváradiakat. Akik
ismernek, tudják, hogy soha nem ígér-
tem semmit, csak azt mondtam, ami a
szlogenem is: „Számíthat rám”. Aki is-
mer, az tudja, hogy bármilyen körülmé-
nyek között, jóban-rosszban számíthat
rám.

Balogh Aletta

Merjünk nagyok lenni! A kampánynyitón
a 205 cm-es Klein Patrik mellett, aki Nagy-
szalonta legmagasabb lakosa

Az idei elsõ fogadóóráján nagyvárad-rogériuszi
irodájában virággal köszöntötte Kocsis Zsu-
zsát, az 1050. választópolgárt
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A helyi sportterem meg-
telt érdeklõdõkkel, „A sport
mindenkié” jelszóval szép
számban jöttek idõsebbek is.
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Stágel Bence, a
magyarországi Keresztény-
demokrata Néppárt parla-
menti képviselõje, az Or-
szággyûlés ifjúsági albizottsá-
gának tagja, jegyzõje, vala-
mint Bodor László, a Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet (MI-
ÉRT) elnöke is. A közel há-
romórás találkozó során ki-
értékelték a kérdõívekre be-
érkezett és feldolgozott vála-
szokat, amelyek az ifjúságot
érintõ problémákra, vala-
mint a vidéki sportélet tág
szegmensére fókuszáltak. El-
hangzott, hogy a fiatalok
megélték a válaszadás fon-
tosságát, ami önmagában is
tükrözi a Szövetségbe, illetve
az azt megjelenítõkbe vetett
bizalmat.

Elsõként a vidéki ifjúságot
érdeklõ tíz kérdéskört érté-
kelték. A megkérdezettek 70
százaléka úgy vélte, hogy az
önállóság megszerzése jelen-

ti számukra a legnagyobb ki-
hívást (lakáshoz jutás, stabil
egzisztenciális helyzetbe ke-
rülés). Fontosnak tartják to-
vábbá a szabadidõs progra-
mok bõvítését, míg a világ-
hálóra való csatlakozás mára
már egyre kevésbé ütközik
akadályba. Fontos mutató,
hogy a fiatalok több mint fe-
le szülõfalujában szeretne
gyökeret ereszteni, amivel
kapcsolatban Szabó kiemel-
te az ifjúság helyzetbe hozá-
sának fontosságát. Ösztö-
nözni kell még a gyermek-
vállalási kedvet, hisz a felnö-
vekvõ nemzedék ezen a té-
ren nem mondható emi-
nensnek. A megbízható si-
kerszakmákat illetõen most
a reál pályák felé mozdulnak
el a fiatalok. Az infrastruktú-
ra helyzetét különösebb kriti-
ka nem érte, ez mutatja az
RMDSZ évtizedes vidékfej-
lesztési stratégiájának haté-
konyságát.

A falvakban élõk sport-
életét firtató kérdésekre ér-
kezett válaszokból kiderült,
hogy még mindig a labdarú-

gás viszi a prímet, de nagy
igény mutatkozik a vízi spor-
tok iránt is. Szabó Ödön rá-
mutatott arra, hogy az
RMDSZ már évekkel ezelõtt
kezdeményezte uszodák lé-
tesítését, a most megfogal-
mazottak tükrében ismét pri-
oritásként kell kezelni a kér-
dést.

Stágel Bence elismerõen
szólt az elõadás szakmai
profizmusáról, kiemelte a
felmérés kapcsolatépítõ vol-
tát. Az eredmények tükré-
ben megállapította, hogy a
magyarországi fiatalok is
többnyire hasonló kihívások-
kal küzdenek. Üzenetként
fogalmazta meg: az önkor-
mányzatok, a politikusok
többnyire a kereteket tudják
megteremteni, amit az érin-
tetteknek kell megtölteniük
értékkel.

A találkozó második felé-
ben a jelenlévõk által megfo-
galmazott észrevételeket be-
szélték meg. Szóba kerültek
a vidéki sportegyesületek fi-
nanszírozási gondjai, a lo-
vassport széles körben való
népszerûsítése, valamint az
ehhez elengedhetetlenül
szükséges szakmai képzés
megteremtése. A képviselõ-
jelölt örömmel újságolta,
hogy a Bihar megyei Szövet-

ség kezdeményezésére ma
már a munkaügyhöz tartozó
képzéseket is lehet anya-
nyelven folytatni, illetve vizs-
gát tenni a kurzusok végén.
A régen jól mûködött helyi
tûzoltó egyesületek létreho-
zására is tettek javaslatot,
amely sportolási lehetõséget
nyújt, ugyanakkor közösség-
építõ is lehet. Szabó úgy vé-
li, hogy számtalan olyan te-
vékenységet lehet folytatni
vidéken is, ami nem feltétle-
nül pénzfüggõ. Ehhez vi-
szont olyan kezdeményezõk-
re van szükség, akik felráz-
zák a fiatalokat. Hozzuk lét-
re a „szervezeti doktort”,
amely jogi és egyéb admi-
nisztratív kérdésekben segít-
se a fiatalokat – javasolta
Szabó. A jól mûködõ, bejá-
ratott kezdeményezések köz-
zé sorolta a cserkészmozgal-
mat, a Tulipán Kalákát,
ugyanakkor továbblépésre
sarkallt. „A szemét eltakarí-
tása dicséretes, de azt is meg
kellene tanulnunk, hogy ne
szemeteljünk” – mondta. A
felmérésbõl kitûnt, hogy ará-
nyaiban kevesebb sportolási
lehetõségük van a lányok-
nak, nõknek. A képviselõje-
lölt ezen a téren is elmozdu-
lást kezdeményez.

Mészáros Elek

Fiatalosan a fiatalokért
Második állomásához, az ifjúság és a sport
témakörhöz érkezett a múlt héten a Szabó Ödön
által kezdeményezett szakmai és közösségi
konzultáció. A 2. számú egyéni választókerületben
induló RMDSZ-es képviselõjelölt Paptamásiban
találkozott a sportbarátokkal és a térség fiataljaival.
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(folytatás az 1. oldalról)

Az avatóünnepség hûen
tükrözte azt, hogy milyen
tisztelet övezte és övezi még
ma is az emlékét dr. Pop
Mirceának, mivel több szá-
zan voltak jelen az esemé-
nyen. Természetesen ott volt
özvegye, dr. Pop Ilona, gyer-
mekei, dr. Bondici Pop Ro-
dica és ifj. dr. Pop Mircea.
Margittáról és környékérõl
eljöttek egykori munkatár-
sai, tisztelõi, páciensei, a
polgármester, a helyi taná-
csosok, az intézményveze-
tõk, de igen sokan jöttek a
megyeszékhelyrõl is képvi-
selve az egészségügyi igaz-
gatóságot, a biztosítási pénz-
tárt, a megyei önkormányza-
tot és az orvosi kamarát. Je-
len volt dr. Ritli László volt
szakminiszter is. Elsõként
Bradács Aliz köszöntötte az
egybegyûlteket, nagy vona-
lakban bemutatta a kórház-

alapító és névadó tevékeny-
ségét, majd Cseke Attila
méltatta az orvost és az em-
bertisztelõ embert. Az em-
bert, aki megmutatta, hogy
nehéz idõkben is lehet em-
berséges jó vezetõnek lenni,
aki nemcsak infrastruktúrát,
hanem követendõ morális
útvonalat is hagyott maga
után. A család nevében ifj.
dr. Pop Mircea mondott be-

szédet, a helyi önkormány-
zat nevében Pocsaly Zoltán
polgármester. Az egyházak
is képviseltették magukat,
valamennyi felekezet, a re-
formátusok a legmagasabb
szinten, Csûry István király-
hágómelléki püspök szemé-
lyében. Valamennyien meg-
áldották, illetve megszentel-
ték a szobrot.

Szõke Ferenc

Szobrot állítottak
a kórházalapítónak

DR. POP MIRCEA
1927. augusztus 11-én
született a Máramaros
megyei Szinérváralján.
Elemi iskoláit szülõfalu-
jában végezte, a gim-
náziumot Szatmárné-
metiben, majd a kolozs-
vári Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemen
diplomázott 1954-ben.
Orvosi hivatásának
gyakorlását a Margitta
melletti Albison kezdte
el, majd 1955-tõl Mar-
gittán folytatta köror-
vosként. Ugyanebben
az évben kötött házas-
ságot dr. Bakó Ilonával.
Két gyermekük szüle-
tett, 1956-ban Rodica,
majd 1957-ben Mir-
cea. Jelenleg mindket-
ten orvosok. 1956-ban
tevékenységének elis-
meréseként rajoni fõ-
orvossá nevezik ki,
majd 1968-tól a
Margittai Területi Kór-
ház igazgatója lett.
1969-ben tette le a tü-
dõgyógyász szakvizs-
gát. Az õ irányítása
alatt bõvítették az in-
tézményt, új osztályo-
kat nyitottak meg, új
épületeket építettek,
Margitta a térség
egészségügyi centru-
mává lépett elõ. Az
épületek rendbetétele
mellett gondoskodott
arról, hogy a humán
erõforrás is elsõ osztá-
lyú legyen. Ezenkívül
kiépítette a környék já-
róbeteg-ellátási rend-
szerét, valamint a feke-
teerdõi szanatóriumot/
gyermektábort. 1990.
november 12-én, hirte-
len halállal távozott az
élõk sorából. 1995-ben
a margittai kórház fel-
vette alapítója nevét.
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– Miért tartja szükségesnek a par-
lamenti képviseletet?

– Parlamenti képviselet nélkül az er-
délyi és romániai magyarság képvisele-
te nem teljes, hiszen az önkormányza-
tokat e nélkül nagyon nehéz lenne tá-
mogatni. Ugyanakkor parlamenti kép-
viselet nélkül nem tölthetünk be kor-
mányzati pozíciókat, ami viszont a kö-
zösségünk szempontjából nagyon fon-
tos. Az elmúlt huszonkét év azt bizo-
nyítja, hogy akkor tudtunk igazából se-
gíteni közösségünknek, amikor voltak
kormányzati eszközeink.

– Mit tart a választókerületében
élõ magyar közösség legégetõbb
gondjának, gondjainak?

– Úgy gondolom, hogy a parlamen-
ti képviselet mindennél fontosabb, hi-
szen nap mint nap találkozunk olyan
problémákkal, amelyeket csak parla-
menti támogatással tudunk megoldani
vagy megvédeni. Természetesen a vá-
lasztókerület magyar és nem magyar
közösségének a legfontosabb az inf-
rastruktúra fejlesztése. Gondolok ezen
belül az utak, fõleg az országutak fej-
lesztésére, amelyeknek az állapota már

több mint bosszantó. Elég megemlíteni
a Bihar–Bisztraterebes, a Berettyó-
széplak–Székelyhíd szakaszokat és az
autópályát, amelynek befejezését so-
kan ígérték, de senki nem valósította
meg. Jelenleg a munkálatok teljesen le-
álltak, és úgy gondolom, akkor lesz ér-
demi haladás, ha egy olyan bihari em-
ber kerül döntéshozó helyzetbe, aki pri-
oritásként kezeli a Bihar megyei utakat.
Egy jó parlamenti képviselettel akár
kormányra is juthatunk, és akkor a vá-
lasztókörzet közösségének sok minden-
ben tudunk majd segíteni, úgy,
ahogyan ezt az elmúlt mandá-
tumban is megtettük.

Mutassunk egységet és erõt!
Beszélgetés Cseke Attila szenátorral, képviselõjelölttel

Margittán született 1973. június 9-én. Szülõvárosában érettségizett,
majd a Nagyváradi Egyetem Jog és Közigazgatás Karának jogi
szakán folytatta tanulmányait. Ugyanott posztgraduális képzést
végzett közjogból és mesterfokozatot magánjogból. Nõtlen, 2005
januárjától 2008 decemberéig államtitkár a Kormányfõtitkárságon,
2008 decemberétõl mind a mai napig Románia parlamentjének
szenátora, a felsõház jogi bizottságának tagja, 2009 decemberétõl
2011 augusztusáig egészségügy-miniszter. 1997-tõl RMDSZ-tag,
2001–2003 között a Bihar megyei szervezet Szabályzatfelügyelõ
Bizottságának elnöke, 2003-tól a Szövetségi Képviselõk Tanácsának
tagja, megyei ügyvezetõ alelnök, a Megyei Operatív Tanács tagja,
2007 júniusától 2009 januárjáig az RMDSZ országos szervezetének
önkormányzatokért felelõs ügyvezetõ alelnöke. A 2005, 2006, 2007
és 2008-as román–magyar közös kormányüléseken a román
szervezõbizottságot koordinálta. Több elismert szakmai szervezet
aktív tagja. Munkáját Szacsvay-, Aranyalma- és Ezüstfenyõ-díjjal
ismerték el, Margitta és Érmihályfalva díszpolgárává fogadta,
Székelyhíd pedig Tanácsi díjjal tüntette ki. A december 9-ei
parlamenti választáson az észak-bihari, Margitta környéki 1. számú
egyéni képviselõi választókerületben indul a Szövetség színeiben.

Fogadóórán a parlamenti irodában Kórházépület átadásán
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– Miért menjenek el szavazni,
és miért Önre adják a voksukat
a szavazókörzetében lakó ma-

gyar és nem magyar választópolgárok?
– Az elmúlt négy év azt bizonyította,

hogy akkor tudtunk segíteni, ha erõ volt
a hátunk mögött. A politika arról szól,
hogy kinek milyen ereje van. Az erõ pe-
dig a szavazatok számában mérhetõ. Az
elõzõ választásokon Bihar megye hatal-
mas erõt mutatott, így erõs parlamenti
képviseletünk lett: egy szenátor és há-
rom képviselõ. Bihar megye nagyot nõtt
az erdélyi magyarság szemében, és kor-
mányzati szinten is fontos szerepet ka-
pott. Elértük, hogy minisztere legyen, és
ennek a vállalásnak az eredményeit, úgy
gondolom, mindenki tapasztalta. Gon-
dolok itt a megyei kórház fejlesztéseire és
a teljesen felújított margittai és érmihály-
falvi kórházakra. Ezt az „erõt” kell most
is a kezünkbe adniuk a választóknak,
hogy érdemben képviselhessük õket.

– A választók, fõként a margittaiak,
azt várták, hogy Ön szenátorjelölt le-
gyen. Miért döntöttek másképp? Nem
lett volna célszerûbb a folytonosság el-
vét követni?

– Valószínû, hogy a folytonosságnak is
megvannak az elõnyei, viszont az új fel-
adat frissen tartja az embert, és növeli a
bizonyítási kedvet. Ilyen szempontból
elõnyösnek tartom a döntésünket.

– Véleménye szerint az alternatív
magyar párt mennyiben ronthatja az
esélyeket, mennyiben jelent „veszélyt”
az RMDSZ számára?

– Tudja, én nem tartom alternatívának
magyar versenytársainkat, hiszen nem
tudom, miben hoznak újat. De olyan
szempontból jelent veszélyt a párt, hogy

sajnos szavazatokat fog elvinni. Bár,
amint ezt az önkormányzati választáso-
kon már megtapasztalhattuk, nem sokat,
hiszen országosan a szavazatok 86 szá-
zalékát az RMDSZ jelöltjei mondhatták
magukénak, a másik két magyar párt pe-
dig összesen 14 százalékot. De arra hív-
nám fel a választók figyelmét, hogy min-
den egyes rájuk adott szavazat a román
pártokat fogja erõsíteni: olyan a mecha-
nizmus, hogy a mandátumok kiszámítá-
sakor, az újraosztáskor a román pártok-
hoz fognak vándorolni ezek a voksok. Az
évek során sokszor láthattuk, hogy min-
den szavazat számít, és sokszor egy sza-
vazaton múlhat a siker, legyen az tör-
vénytervezet vagy országos pályázat,
amely közösségünket érinti. Hiszek ben-
ne, hogy a magyar közösség felelõssége
tudatában, az eredményeket mérlegelve
fog szavazni.

– Lesz-e most is három Bihar me-
gyei képviselõ?

– Erre is megvan az esélyünk. Négy
évvel ezelõtt senki sem gondolta, hogy
három képviselõnk lesz, de a szavazók-
nak és az új választási rendszernek kö-
szönhetõen sikerült. Minden attól függ,
hogy a szavazók milyen arányban járul-
nak az urnákhoz. Ha a két képviselõi
körzetben több mint 50 százalékkal nye-
rünk, akkor a többletszavazatok segítik a
harmadik képviselõi mandátum meg-
szerzését. Ezért mindenkit arra biztatok,
szánja rá azt a csekély idõt, és menjen el
szavazni.

– A helyhatósági választásokon ki-
derült, hogy csak magunkra számítha-
tunk. Meglesz-e vajon a kellõ bölcses-
ség és kötelességtudat a magyar szava-
zókban?

– Én bízom benne, hogy igen. Csak
akkor leszünk erõsek, ha egységesek va-
gyunk. Hiszem, hogy szavazóinkban
megvan a kellõ bölcsesség ennek belátá-
sára. Azt pedig remélem, hogy az elvég-
zett munka, a megvalósítások növelik
majd választóink kötelességtudatát. Az
eredmények önmagukért beszélnek, és
mindannyiunk érdekét szolgálják. A kór-
házak valamennyiünkét, az önálló ma-
gyar iskola pedig szûkebb közösségün-
két. Ezek nem ígéretek, hanem valós,
sõt látványos eredmények. Ezek láttán,
úgy gondolom, a közösség belátja a par-
lamenti képviselet fontosságát. A parla-
menti helyeket nélkülünk is kiosztják, ha
nem a mi jelöltünk nyer, akkor a másé,
de akkor képviselet nélkül maradunk.
Valóban, csak magunkra számíthatunk,
ezért fontos, hogy erõs parlamenti kép-
viseletünk legyen.

– Véleménye szerint van-e még „alvó
erõ” a magyar választópolgárok köré-
ben, akiket az urnákhoz lehet szólítani?

– Elemeztük a választási eredménye-
ket, és valóban vannak, akik legutóbb
sem mentek el szavazni. Mindenképpen
megpróbáljuk õket is megszólítani, hi-
szen a kampányban nem csak rendezvé-
nyeken találkozom a bihariakkal. Járni
fogom az utcákat, és otthonaikban is fel-
keresem õket, hogy elbeszélgessek ve-
lük. Úgy gondolom a tények õket is meg
fogják gyõzni.

– Milyen üzenetet küld a választók-
nak?

– Mutassunk egységet és erõt! Csak
így tudunk elérni új eredményeket, és
csak így tudjuk megvédeni, megtartani,
amit már elértünk.

Szõke Ferenc

A margittai magyar iskola tanévnyitóján Március 15-én koszorúzás a Petõfi-szobornál
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– Ön eddig nem vállalt nyilváno-
san politikai szerepet, most mégis
megtette. Miért?

– Nem vagyok politikus, egy érmel-
léki magyar vagyok, aki szereti szülõ-
földjét és nemzetét, és aki minden kö-
rülmények között felvállalta és felvállal-
ja magyarságát. A politika manapság
azonban olyan erkölcsi mélypontra zu-
hant, ahonnan csak azok tudják ki-
emelni, akik az úgynevezett egyszerû,
hétköznapi emberek között élnek, akik
naponta szembesülnek az érmelléki
vagy az erdélyi magyarok gondjaival,
és nem bársonyszékekben ülve méláz-
nak az általuk képviselt magyarokról.
Úgy érzem, azt a civil kurázsit, bátorsá-
got, egyenességet kell a politikába is
bevinni, amit a civil életben is képvise-
lek. Számomra mindig a közösség,
vagy hadd mondjam ki bátran, nemze-
tünk képviselete volt a legfontosabb, és
a politika csakis ezután következhet.

– A Királyhágómelléki Református
Egyházkerületnél szociális munkás-
ként romákkal is foglalkozott, Ön
alapította Tõkés László segítségével a
váradi cigánymissziós szolgálatot is
annak idején. Milyen megoldásokat
vél kivitelezhetõnek az érmelléki ro-
mákkal kapcsolatban?

– Hogy az Érmelléken van-e roma-
kérdés, azt minden érmelléki magyar
tudja. Nem kell külön ecsetelnem a né-
pesség arányának változását az elmúlt
húsz évre tekintve. A romák egy dina-
mikusan gyarapodó közösséget alkot-
nak. Mindenki tudja, hogy ezt a kérdést
nem lehet kézlegyintéssel elintézni.

Biztos vagyok benne, ha megválaszta-
nak a térség képviselõjének, gyökeres
változást indíthatok el az Érmelléken.
Olyan változást, amely mind a magya-
rok, mind a romák számára olyan élet-
feltételeket jelenthet majd, amely élhe-
tõbbé, több nép otthonává teszi az Ér-
melléket. A romakérdés lassan ma-
gyarkérdéssé is válik, így tekintek erre,
és ezért dolgoztam eddig is, és fogok
ezután is. Amennyiben az érmelléki
magyarok szeretnének olyan vidéken
élni, ahol a „romakérdés” nem súlyos,
megoldatlan gond, akkor támogassa-
nak szavazatukkal, mert higgyék el, biz-
tosra veszem, sikerül elindítanunk egy
olyan folyamatot, mely nemcsak az ér-
melléki cigányemberek, de az egész la-
kosság számára kedvezõ lesz.

– Ön a nagyváradi EMNT-irodában
(Demokrácia Központban) a honosí-
tással is foglalkozik. A Bihar megyei
magyarok között sikertörténet-e a
honosítás?

– Egyértelmûen igen. Már nagyon
sokan kérték visszahonosításukat. Az
EMNT Bihar megyei irodahálózatának
munkatársai immár közel két éve, de
ma is a kezdeti lelkesedéssel végzik azt
a munkát, amivel Magyarország kor-
mánya megbízta az EMNT-t. Életem
egyik nagy ajándéka, hogy ebben a ne-
mes munkában magam is részt vehe-
tek, hogy magam és családom is ma-
gyar állampolgár lehettem. Az érmellé-
ki magyarok számára mindig is termé-
szetes állapot volt, hogy õk magyarok.
Én csak „másik Székelyföldnek” neve-
zem az Érmelléket, mert az itt élõ ma-

gyarok éppen olyan világban élnek,
mint székelyföldi testvéreink. Aki ér-
melléki magyarnak született, az soha
nem is lesz, mert nem is akar más len-
ni.

– Mit üzen az érmelléki választó-
polgároknak?

– Semmi mást, csak azt, hogy ma-
radjanak meg érmelléki magyaroknak.
Legyenek bátrak, és december 9-én
merjenek a változásra, az Erdélyi Ma-
gyar Néppártra szavazni, mert ha saját
életükben is változást akarnak, akkor
ezt csakis úgy lehet elérni, ha a képvi-
selõinket is bejuttatják a parlamentbe.
Az én választási programom ugyanaz,
mint minden érmelléki magyarnak a
„programja”. Csak egy vagyok közü-
lük, de ha bizalmat szavaznak nekem,
akkor minden érmelléki magyar és
minden érmelléki nyer, mert minden
választási szlogenen túl számomra leg-
fontosabb az ember, akit nemcsak vá-
lasztani citálnak négyévente az urnák
elé, hanem aki a választások között is
szeretne emberhez méltó életet élni.

– Van valamilyen választási jel-
mondata?

– Igen. Az, ami egész civil és minden
más munkámat is jellemzi. Ezt az élet-
parancsot Szabó Dezsõ, a nagyszerû
író tette sokak vezérmondatává: „Min-
den magyar felelõs minden magya-
rért”.

Czibak Mária

Egy az érmelléki
magyarok közül
NAGY JÓZSEF BARNA 1974. október 14-én született a Bihar
megyei Érmelléken, Szalacson. Végzettsége szociális
munkás–református vallástanár, nõs, két gyermek édesapja.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben szociális
munkásként ténykedik, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
partiumi régióelnöke, nagyváradi irodavezetõje. Az Erdélyi Magyar
Néppárt színeiben indul az 1. számú, észak-bihari egyéni
választókerületben az Érmellék képviselõi mandátumáért.
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Az ötlet Gavallér Lajos re-
formátus lelkipásztor fejében
fogalmazódott meg elõször,
és azonnal elnyerte a polgár-
mester, Tripó István, a helyi
tanács és az egész lakosság
tetszését. Ha akadt a ház kö-
rül valami alkalmas eszköz
vagy berendezési tárgy, félre-
tették, hogy majd a tájháznak
adományozzák. A kérdés az
volt, hogyan tegyenek szert a
közgyûjtemény elhelyezésére
alkalmas építményre. Erre fe-
lelt az önkormányzat, amikor
felajánlotta a tulajdonában lé-
võ egykori községháza épüle-
tét.

A felújítást saját erõbõl, a
Bihar megyei tanács RMDSZ-
frakciójának támogatásával és
önkéntes munkával oldották
meg. Mindenki azt adta, amit
tudott, amihez értett, vagy ép-
pen amire szükség volt. Tripó

István például bebizonyította,
hogy nagyszerûen ért az ab-
lakpucoláshoz is. A kivitelezés
fõ irányítója Gavallér tisztele-
tes volt, aki rengeteg szabad-
idejét áldozta fel a cél érdeké-
ben.

Az avató ünnepségen a fa-
lu minden házából jelen volt
valaki, hiszen alig akad olyan
porta, ahonnan ne érkezett

volna a gyûjteménybe ado-
mány. Az eseményt megtisz-
telte jelenlétével Biró Rozália
RMDSZ-es szenátorjelölt is.
Elsõként a tiszteletes köszön-
tötte az egybegyûlteket, s el-
mondta, hogyan is valósult
meg a rég megálmodott táj-
ház. Köszönetet mondott a
segítségért, valamint a fel-
ajánlott tárgyakért. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a kiállí-
tott tárgyak száma bõvülni
fog, és az udvart is be tudják
majd úgy rendezni, hogy
õseink emlékét idézze.

Eleinte csak vasárnapon-
ként lesz nyitva a tájház, de
ha igény lesz rá, növelik a
nyitvatartási idõt. Kérésre
bármikor bárki megtekinthe-
ti, hiszen három helyen is van
kulcs a házhoz. Az egyik szo-
bában a szövés tudományát
szeretnék megtanítani a fia-
talságnak, és esténként dalos,
nótás összejöveteleket szer-
vezni. Így a tárgyak mellett
népdalainkat, nótáinkat, az
akkori összejövetelek közös
emlékét is megõrzik.

Szõke Ferenc

A napokban fejezõdött be annak az
épületnek a felújítása, ahol a jövõben a
Szent Ferenc Alapítvány gondozásában
élõ gyermekek találhatnak otthonra. A
tatarozás Petõ Csilla parlamenti képvi-
selõ közbenjárására jöhetett létre, aki
150 000 lejnyi célirányos kormánytá-

mogatással segítette a munkát, továbbá
a Szent Ferenc Alapítványon keresztül
számos jó szándékú, segítõkész ember
is hozzájárult pénzadományaival.

A felújított lakrész ünnepélyes átadá-
sán szombat délután ott volt az alapít-
ványt mûködtetõ Böjte Csaba Ferenc-
rendi szerzetes, Török László polgár-
mester, Petõ Csilla és Szíjjártó Zoltán
szenátorjelölt. Böjte Csaba kiemelte,
hogy mennyire fontos a mai rohanó vi-
lágban a hit, hogy ne adjuk fel a remé-
nyeinket, hanem sokkal inkább próbál-
junk a próféták útján járni, remélni a
holnapot, nagyot álmodni, és Isten még
szebbet, még többet ad majd nekünk.

Az egybegyûltek megtekintették a
felújított épületet, az otthon kis lakói
pedig verses-zenés mûsort adtak elõ,
majd szeretetvendégséggel zárult a ház-
avató.

Balázs Anita

A Berettyó-völgy elsõ tájháza

Bõvült a szalontai gyermekotthon

A közelmúltban avatták fel Micskén a Berettyó
völgyének elsõ tájházát. Az Érmellék már
büszkélkedhet ilyenekkel, most Micskének
köszönhetõen a Berettyó-völgyi tájegység is
felzárkózott a sorba.

Gavallér Lajos, Biró Rozália és Tripó István a megnyitón

Megtanítanák a szövést a mai fia-
taloknak
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A negyedik könyvünnep
fõszervezõje a Várad kulturális
és közéleti folyóirat volt, tudtuk
meg SIMON JUDITTÓL,
a társszervezõ Riport Kiadó
vezetõjétõl. Az Árkádia
Bábszínházban és a Louis
kávézóban megtartott kétnapos
rendezvény másik társszervezõje
az Europrint Kiadó volt.

A Riport Kiadó hat, az Europrint két,
a Várad pedig három kötettel jelentke-
zett a könyvmaratonon. A forrásokat a
Várad folyóirat teremtette meg pályázat
útján, a szervezés sok elfoglaltságot
igénylõ, de szép feladat volt – nyilatkoz-
ta Simon Judit. A rendezvény célja meg-
ismertetni a közönséget a könyvekkel,
bár elég kamikaze-vállalkozás ma irodal-
mat kiadni, mikor a piac tele van szap-
panoperákkal, mondta a fõszervezõ, aki
arra is felhívta a figyelmet, hogy a
maratonon kedvezményes áron kínálták
a könyveket, mivel fõ törekvésük az,
hogy az emberek olvassanak. Azért is
számíthattak kedvezményes árakat,
mert a nyomdaköltséget a Communitas
Alapítvány fedezte, ahogyan azt az erdé-
lyi magyar könyvkiadás szinte egészé-
nek teszi, tette hozzá Simon Judit. Ezért
is találja meglepõnek, hogy egyes ki-
adók magasabb árakat használnak, hi-
szen abba nem kellene beleszámolni a
nyomdaköltséget.

Pénteken öt, szombaton nyolc köte-
tet mutattak be. Pénteken Szilágyi Ala-
dár A belgaság dicsérete (nyugat-euró-

pai riportok, esszék, útirajzok) címû
könyvét ismertették, a szerzõvel Szûcs
László beszélgetett; Zsidó Ferenc Laska
Lajos történetei címû rövidprózakötetét
mutatták be, felolvasott Szotyori József
színmûvész; Tamás Pál Már megint a
paradicsomleves (etnopolitikai elemzé-
sek) címû kötetét bemutatta és a szerzõ-
vel beszélgetett: Szûcs László; Murádin
László Babér és borostyán címû köny-
vérõl Derzsi Ákos és Sorbán Attila be-
szélgetett, felolvasott Hajdu Géza szín-
mûvész; Irházi János Jó bolondok ügy-
védje címû, a Tokay Györggyel folyta-
tott beszélgetéseit tartalmazó könyvét
Simon Judit ismertette, és videorészletet
láthattak a jelenlévõk a kötet aradi be-
mutatójáról.

Szombaton Nagy Endre Szerelmesek
kalauza címû kötetérõl és a szerzõrõl
Nemlaha György beszélt, felolvasott
Tasnádi Sáhy Noémi színmûvész; Go-
ron Sándor A szív feletti térben címû
verseskötetébõl Szõke Kavinszki András
olvasott fel. Wagner Péter Gyímes – 50

rajz címû albumát Holló Barna képzõ-
mûvész mutatta be; Karácsony Benõ A
megnyugvás ösvényein címû regényé-
rõl és annak szerzõjérõl Demény Péter
beszélt, felolvasott Vindis Andrea szín-
mûvész. Traian ªtef Cigányiász címû
kötetérõl a szerzõvel a mû fordítója,
Demény Péter beszélgetett; Tóth Ágnes
Az út elvisz valahová novelláskötetét
Szûcs László ismertette, õ beszélgetett a
szerzõvel is, felolvasott Tasnádi Sáhy
Noémi színmûvész. Gittai István Utu rea
címû, kétkötetes versválogatását Busku
Anita mutatta be, felolvasott belõle
Hajdu Géza; Demény Péter Garantált
pihenés címet viselõ glosszaválogatását
bemutatta és a szerzõvel beszélgetett Si-
mon Judit.

Színfoltja volt a rendezvénynek a
szombat délelõtti „Maraton Café”, mi-
kor is a Loius kávézóban kötetlen be-
szélgetésre várták a szerzõket, szerkesz-
tõket, irodalombarátokat a szervezõk,
bárki bárkivel leülhetett egy asztalhoz
beszélgetni. Szombaton a Theatron
Egyesület és az Aria Produkció közös
elõadásával zárult a Könyvmaraton: Ko-
vács András Ferenc Jack Cole balladá-
ja címû munkáját Balogh Joe zenésítet-
te meg, õ gitározott is az elõadáson, me-
lyen fellépett még Mátyás Zsolt (ének),
Seidler András (basszusgitár) és Trendler
József (ütõhangszerek).

Balogh Aletta

Könyvekrõl színpadon
és kávézóban

Terefere a „Maraton Caféban”

Tamás Pál kötetét Szûcs László ajánlotta

Irházi Jánossal beszélget Simon Judit

Hajdu Géza felolvasott



2012. november 16. / Biharország Sport  13

Az idei román kosárlabda-
élvonal megleptéscsapatának
is nevezhetnénk a VSK-t,
amely hét forduló után hat
gyõzelemmel és egyetlen ve-
reséggel áll a tabella második
helyén, az éllovas medgyesi
csapat egy ponttal elõzi csak
meg a váradiakat. Hogy a pá-
lyán ki a jobb, az múlt pénte-
ken derült ki, amikor a Nagy-
Küküllõ-parti együttes Várad-
ra látogatott. A mérkõzésre
zsúfolásig megteltek a sport-
csarnok lelátói, a végén pe-
dig több mint 2500 szurkoló
ünnepelte önfeledten a
váradiak az éllovas felett ara-
tott meglepõen magabiztos
sikerét.

A váradi és a román ko-
sárlabdában nem számít új-
donságnak az idegenlégiós.
Nem mindegy azonban, mi-
lyen játékosok öltik magukra
a váradi piros-kék mezt. Az
idén, úgy tûnik, remekül tak-
tikáztak a csapat vezetõi, hi-
szen azok a „vendégmunká-
sok”, akik szerzõdésben áll-
nak a VSK-val, igencsak
megérdemlik a pénzüket.
Cristian Achim edzõ kereté-
ben négy szerb (Nemanja
Marics csapatkapitány, Milos
Pesics, Szasa Topcsov, Ivan
Stefanovics), egy amerikai
(William Franklin), egy auszt-
rál (Daniell Dilon) és egy lit-
ván (Gediminas Navickas)
kosárlabdázó kapott helyet,
fõként nekik köszönhetõ,
hogy a váradi csapat igen-

csak elõkelõ helyen áll a baj-
nokságban. A remek ered-
mények mellett a látványos
játék is hozzájárult ahhoz,
hogy a kosárlabda ismét a
legkedveltebb váradi sportág-
gá váljék. 

Amikor három évvel ez-
elõtt, 2009 novemberében
Cristian Achim Váradra érke-

zett, sokan kétkedve fogad-
ták a fiatal, még kevés ta-
pasz ta la t ta l rende lkezõ
edzõt. Szakértelmére azon-
ban hamar fény derült, hi-
szen rövid idõ alatt látványos
javulást ért el a VSK játéká-
ban és eredményességében
annak ellenére, hogy ugyan-
azzal a kerettel dolgozott,
mint elõdje, Veress Attila.
Nem mindenki fogadta azon-
ban kitörõ lelkesedéssel az új
szakvezetõt, akinek azt rót-
ták fel, hogy idegen játékoso-
kat hoz a csapathoz, ezzel
pedig elveszi a lehetõséget a
váradi kosárlabdázóktól. Ám
az újoncok jóval eredménye-
sebbnek és megbízhatóbb-

nak bizonyultak a helyeiknél,
s közönség kezdeti morgoló-
dását felváltotta a sikeresség
adta boldogság és hála. Az-
óta már az sem jelent gon-
dot, hogy egyetlen váradi, mi
több, romániai játékos sincs
a kezdõcsapatban, ráadásul a
helyi kosárlabdázók (Lázár,
Hora vagy a még junior
Csordás) csak elvétve kapnak
játéklehetõséget. A nézõk és
a sportkedvelõk is belátták,
az idegenlégiósok minõségi
javulást hoztak a csapat játé-
kába, velük már nemcsak a
kiesés elkerülése lehet a cél,
hanem merészebb álmokat is
kitûzhetnek. A csarnok meg-
telik, a nézõk a kedvenceket
éltetik, nevüket skandálják.

A külföldi játékos olyan el-
fogadottá vált országunkban,
mint a román eperszedõ
vagy építkezési segédmunkás
Spanyolországban vagy Eu-
rópa bármely államában. A
sportoló jön, dolgozik, és
eredményt hoz (ezzel példát
is mutat és nagyobb erõfeszí-
tésre készteti a helybéli játé-
kosokat), ezért pedig meg-
kapja a gázsiját, majd ha a
sors új hozza, továbbáll, és
más csapatnál vagy más or-
szágban folytatja pályafutá-
sát. Aki azonban szívvel-lé-
lekkel küzd csapatáért, azt tá-
vozása után sem felejtik el,
utóbbira jó példa a VSK ko-
rábbi csapatkapitánya, An-
delko Mandics, aki idén ta-
vasszal ellenfélként tért vissza
Váradra, mégis kitörõ szim-
pátiával fogadták a szurko-
lók. Persze a szerb játékos rá
is szolgált erre, hiszen éve-
ken át volt a VSK vezéregyé-
nisége. A szurkolók pedig
nem felejtenek, legyen szó
helyi vagy külföldi kedvenc-
rõl.

Hajdu Attila

Közkedvelt „vendégmunkások”

A külföldi játékosok emelik a román kosárlabda-élvonal látványosságát

Ha a váradi vagy akár a Bihar megyei
sportkedvelõket megkérdeznék, hogy jelenleg
melyik csapat a kedvencük, bizonyára
a Nagyváradi Városi Sportklub (VSK) férfi
kosárlabda együttesét neveznék meg a legtöbben.
Ez nem meglepõ, hiszen a kosaras fiúk telt ház
elõtt játsszák hazai pályás mérkõzéseiket, s nem
maradnak adósok szurkolóiknak sem a látványos
játékkal, sem pedig a gyõzelmekkel.
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Rotterdami Erasmus (1466–1536)
németalföldi filozófus, teológus.
Egyik gondolatát idézzük a rejtvény-
ben a vízsz. 1. és függ. 49. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Becézett Teréz.
14. Kenyeret vágó. 15. Befejezett.
16. Tó Tanzániában (RUKWA). 18.
Kezdõpont. 20. Matematika – röv.
21. Amerikai Egyesült Államok – an-
gol röv. 22. A fahéj régi neve. 24. Út,
útirány (lat.). 26. Buzãu megye autóje-
le. 27. Nemzetközi Ûrállomás – angol
röv. 28. Piros színû, savanykás erdei
gyümölcs. 29. Vonalzóféle. 30. Kos-
suth-díjas színésznõ, a Nemzet Színé-
sze (Irén). 32. Üzembe helyezés. 34.
Kétszemélyes produkció. 36. Az Ome-
ga együttes énekese (János). 38. Vö-
rösmarty költeménye. 39. Békafajta.
41. Tenger Közép-Amerika partjainál.
43. Becézett Etelka. 44. Város az El-
ba partján, Lipcsétõl keletre. 46. Ütés-

féle asztaliteniszben. 48. Elzász része!
49. Hajósokat romlásba vivõ rajnai
tündér (ék. f.). 51. Vidám szellem
Shakespeare A vihar. c. színmûvében.
53. Estefele! 54. … ember fiai – Mó-
ra Ferenc ifjúsági regénye. 56. Állatövi
jegy. 57. Tinó egynemû betûi. 58.
Szenvedés. 59. Szarvasmarha gyom-
rából készült étel. 61. Bálna. 62. Igé-
nyel. 64. Városi jármû. 66. …-lelke –
egész valója. 68. Szentkép. 70. Ken-
derkóc. 72. Mózes öt könyve.

FÜGGÕLEGES: 1. Verdi operája
(1853). 2. Fõisten a görög mitológiá-
ban. 3. …-firka. 4. GIW. 5. Kettõs be-
tû. 6. Erõkifejtésre képes szerv. 7. Bo
… – amerikai színésznõ. 8. Válogatott.
9. Göröngy. 10. A, a, a. 11. Beszéd
tárgya. 12. Szó a Halotti beszédbõl.
17. Csehov elbeszélése. 19. Gyermek-
intézmény. 23. Bolond … – Arany Já-
nos elbeszélõ költeménye. 25. Kicsi

Imre. 27. Szintén. 28. Ón vegyjele.
29. Szélesre nyílik. 30. Kártyával ját-
szott szerencsejáték. 31. Jósika Miklós
elsõ regénye. 32. Csehov „három nõ-
vérének” egyike. 33. Bizonyított mate-
matikai állítás. 35. Európai nemzetközi
szervezettel kapcsolatos. 37. Torony-
ban van! 40. Település Tallintól keletre,
a Finn-öböl partján. 42. Lapos fenekû
csónak. 45. A mélyben. 47. Megszün-
tet (pl. szenvedélyt). 50. Házõrzõ. 52.
Festékdarab! 55. Aleppo szíriai város
másik neve. 57. Elõtag, jelentése:
négyszeres. 58. Kékes árnyalatú, rideg
fém. 59. … meridiem – délután. 60. A
Republic együttes frontemberének,
Bódi Lászlónak a beceneve. 61. Kos-
suth-díjas festõ (István, 1865–1961).
63. Ékszerdarab! 65. Kína és Spanyol-
ország gépkocsijele. 67. Etelka – rövi-
den. 69. Tiltás. 71. Helyet foglal. 73.
Ajándékoz.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
– Szóval azt állítja, hogy eltûnt

az anyósa?
– Igen.
– Mikor?
– Úgy két évvel ezelõtt.
– Ember! Akkor miért csak

most jelenti be?
– Valahogy eddig nem mertem

elhinni.

☺

– Hogyan lehet felismerni a fo-
cistákat?

– ???
– Négy árnyékuk van.

☺

Hazaérve mondja az asszony a
férjének:

– Most jövök a szépségszalonból.
– Zárva volt?

Bölcs gondolat

Múlt heti rejtvényünk (Õszi reggel)
helyes megfejtése: „…hatalmas, jás-
pisfényû körtét, / megannyi dús,
tündöklõ ékszerét.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73
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Az Egyesült Államok 35. elnökét rö-
viddel harmadik hivatali éve vége elõtt
ölték meg a texasi Dallasban. Feleségé-
vel, Jacqueline-nel a dallasi repülõtérre
érkezett, ahol John Connally, Texas
kormányzója és neje fogadták. Az au-
tókonvoj második jármûvébe ültek be
(két testõr kíséretében). Ahogy a Hous-
ton Streetrõl az Elm utcára fordult a
nyitott limuzin, lövés dördült el a 82
méterre lévõ tankönyvraktár 6. emele-

térõl. A következõ pillanatban még né-
hány lövés a szemközti térrõl is eldör-
dült. Az elnök koponyája teljesen szét-
roncsolódott. A Parkland Memorial
kórházba szállították, azonban délután
egy órakor nyilvánosságra hozták az el-
nök halálát. Másfél órával késõbb feles-
kették Johnsont, az új elnököt.

DVD-ajánló

A fekete ruhás nõ

Arthur Kipps fiatal ügyvéd, akit
egy távoli kis faluba küldenek,
hogy rendezzen el egy hagyatéki
ügyet. Kipps beköltözik az el-
hunyt ügyfél házába, hogy ott
nyugodtan dolgozhasson. Azon-
ban hamar kiderül, hogy az ódon
lakhely sötét, tragikus titkokat
rejt, de a félelem akkor uralkodik
el igazan Kippsen, amikor meglát
egy kísérteties, fekete ruhás nõ-
alakot.

Idõjárás
Tovább csökken a

hõmérséklet, ahogy kö-
zeledünk a december-
hez. Ezen a héten már
napközben is csak 4–8
Celsius-fok lesz, és csu-
pán 3–4 Celsius-fokkal
csökken a hõmérséklet éjszakára.
Pára, köd és borult ég lesz jellem-
zõ erre az idõszakra, majd keddtõl
csapadékos idõ érkezik fölénk.
Csütörtök lesz az egyetlen nap,
amikor talán egy kevés napsütés-
re is számíthatunk. Az ezt követõ
héttõl már éjszakai fagyok is elõ-
fordulhatnak.
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November 18.,
vasárnap
Jenõ – honfoglalás kori
törzsnévbõl vált kereszt-
névvé. Török eredetû, je-
lentése: bizalmas, tanács-
adó, miniszter. A XIX. szá-
zadban mesterségesen
azonosították az Eugén
névvel.

November 19., hétfõ
Erzsébet – héber eredetû
bibliai név. Keresztelõ
Szent János anyjának a
neve. A héber Eliséba latin
és nyugati nyelvekbeli
Elisabeth változatából ala-
kult ki. Jelentése: Isten az
én esküm, Isten megeskü-
dött, vagy Isten a teljesség,
a tökéletesség.

November 20., kedd
Jolán – Dugonics András
írói névalkotás (Jólánka,

Etelkának leánya c. regé-
nye, 1803). Forrása a kö-
zépkori magyar Jóleán (jó
leány) név. A görög erede-
tû Jolanda, Jolánta ma-
gyarításának is tekintették.

November 21., szerda
Olivér – latin eredetû, je-
lentése: olajfaültetõ. Más
feltevés szerint germán
eredetû, jelentése: tündér,
manó, sereg.

November 22., csütörtök
Cecília – latin eredetû, a
Caecilius római nemzet-
ségnévbõl származó férfi-
név nõi párja. Jelentése: a
Ceciliusok nemzetségébõl
való; a név a vakot jelentõ
latin szóból származik.

November 23., péntek
Kelemen – latin eredetû,
jelentése: jámbor, szelíd,

kegyes,
jóságos.
Klemen-
tina – latin
eredetû, a Ke-
lemen férfinév nõiesítõ to-
vábbképzése. Jelentése:
jámbor, szelíd.

November 24., szombat
Emma – germán eredetû.
Alakváltozataival, az Irma
és a német Erma névvel
együtt Ermin, Irmin ger-
mán isten nevébõl, más
feltevés szerint a germán
hermion néptörzs nevébõl
ered. Az Erm-, Irm- név-
elem számos német név
elõtagjaként is elõfordul,
és az Emma ezek rövidülé-
se is.
Flóra – latin eredetû mito-
lógiai név, a virágok és a
tavasz római istennõjének
a neve. Jelentése: virág.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1963. november 22-én
John Fitzgerald Kennedy
merénylet áldozata lett
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Hozzávalók kb. 10-12 darabhoz: 1
teáskanál sütõpor, 1 teáskanál só, 2 és
1/4 csésze finomliszt, 1 csésze vaj,
másfél csésze kristálycukor, 1 zacskó
vaníliás cukor, 2 tojás, 1 csésze apróra
vágott csokoládé vegyesen (fehér, ét-,
esetleg fekete), 2 csésze durvára vágott
mogyoró vagy mandula (1 csésze kb.
2,5 deciliter).

Elkészítés: Melegítsük elõ a sütõt
190 fokra. Egy kis edényben keverjük
össze a sót a sütõporral, majd adjuk
hozzá eldolgozva a liszthez. Egy
nagyobb tálban a vajat, a cukrot, a
vaníliás cukrot keverjük ki habosra.
Adjuk hozzá a tojásokat, majd keverjük
bele a lisztet és a magvakat. Ha
megvagyunk, kanalazzunk a tésztából

kis halmokat egy sütõpapírral kibélelt
tepsibe, lapítsuk ki a halmokat. 10-12
perc alatt süssük aranybarnára, majd 5
perc pihentetés után szedjük fel õket.
Dobozba téve 1-2 hétig is elállnak.

Az ernyõsvirágzatúak családjába
tartozik. Népnyelvi megnevezése
még a rákfark, a bábafû, a csabafû.

Európán át Közép-Ázsiáig utak men-
tén, szárazabb területeken termõ, évelõ
növény. Apró virágai fehérek vagy ró-
zsaszínûek, júliustól szeptemberig nyíl-
nak. Gyógyászati célokra a gyökerét
hasznosítják. Illóolaj, csekély mennyi-
ségben furokumarinok, poliin, cserzõ-
anyagok, szaponinok találhatók benne.

Köptetõ és nyálkaoldó hatású, bizo-
nyos mértékben gyulladáscsökkentõ. Il-
lóolajai révén (fenol-észter-epoxid) fo-
kozza a nyálkahártyák váladéktermelé-
sét, és hígítja a váladékot, így az köny-
nyebben felköhöghetõ. A népi gyó-
gyászatban emésztési zavarok orvos-
lására és vizelethajtó szerként is ismert.
Gyógyteáit és alkoholos kivonatait, il-
letve gyógyszeripari készítményeit a

felsõ légutak hurutos megbetegedései
ellen, toroköblögetõ szerként a száj-
üreg és a garat gyulladásaira használ-
ják. A homeopátiában többek között
gerincbántalmaknál alkalmazzák.

Következõ alkalommal az orvosi füs-
tikét mutatjuk be.

KOS: A munkában egy baráti kap-
csolatnak köszönhetõen kedvezõ vál-

tozások történnek, és jelentõs feladatot
kaphat, ami miatt talán újra tanulnia kell.

BIKA: Rendkívüli energiatartalé-
kokkal rendelkezik. A héten több idõt

tölthet otthon, a családdal. Ha mûtét elõtt
áll, ne izguljon, jó kezekben lesz, gyorsan
gyógyul majd.

IKREK: Az erõk összpontosításának
hete következik. Az egészségére vi-

gyázzon, és mielõtt bekapkodná a gyógy-
szereket, gondolja végig, mi okozhatja a tes-
ti problémát.

RÁK: Nem riad vissza attól, ha ki kell
könyökölnie az állásából egy kollégát,

mert pénzre van szüksége, amely a bizton-
ság megteremtését szolgálja.

OROSZLÁN: Partnere mindent
megtesz azért, hogy elnyerje a szívét.

A munkahelyén az agyára megy az az em-
ber, akit eddig pártfogolt, de az illetõ átlé-
pett egy határt.

SZÛZ: Be kell mennie a héten az
oroszlán barlangjába, de lesz hozzá

bátorsága, és befolyásos, nagy hatalmú
személyek állnak ön mögött, ezért nincs oka
félelemre.

MÉRLEG: Csak simulékony be-
szédstílussal érhet el sikert. Ingatlan-

ügyletre nem a legjobb az idõ, és ne képzel-
je magát rafináltabbnak az ellenõröknél,
mert ráfázhat.

SKORPIÓ: Ami korábban fájdal-
mas könnyeket csalt ki a szemébõl, s

ami miatt a csõd szélén táncolónak érezte
magát, arról most kiderül, hogy tévedés volt.

NYILAS: A munkahelyén próbáljon
most az egyszer kimaradni a pletykál-

kodásból, mert olyan dologba árthatja bele
magát, ami miatt akár még fel is mondhat-
nak önnek.

BAK: A dolgok jól állnak, ön tényleg
nagy mázlista, talán azért is, mert más

nem vágyik arra, amire ön. Ha netán beteg,
gyorsan gyógyul, nem nyomja sokáig az ágyat.

VÍZÖNTÕ: Eddig is tudta, a világgal
az a baj, hogy az ostoba emberek

holtbiztosak mindenben. Próbáljon meg
tenni ellenük, de ne nyíltan, mert abból
csak veszekedés lesz.

HALAK: Már csak az hiányzik, hogy
nyomozgasson. Fogja vissza magát,

próbáljon megbízni az emberekben! Csa-
ládtag miatt felelõsséget kell vállalnia.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (50.)
A hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga)

Ínyenceknek 

Michelle Obama
sütireceptje
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