
Vasárnap délelõttre ünnep-
lõbe öltözött Hegyközkovácsi
népe, Istennek adtak hálát,
embernek mondtak köszöne-
tet mindazokért az eredmé-
nyekért, amelyek az utóbbi
idõben megvalósultak a kö-
zösség életében. Csûry István
királyhágómelléki református
püspök igehirdetésében a
Zsoltárok könyvének 16. ré-
szébõl merítetteket bontotta
aktuális üzenetté. „Rajtatok
látszik, hogy áldáshordozó
nép vagytok, ezt a hírt má-
sokkal is osszátok meg” –
szólt a püspök. Forró László
házigazda lelkipásztor köszön-
tötte a vendégeket, megkö-
szönte mindazoknak a fárad-
ságos munkát, akik részesei
voltak az utóbbi idõszakban
elért eredményeknek. Digita-
lizálták a toronyórát, a harang
elektronikus mûködtetésû,
nemcsak az istenháza, de a
paplak is megszépült. Befeje-
zõdött a temetõkápolna építé-

se, és a vasárnapi istentiszte-
let végén, hatvanhét év után
ismét felbúgott a templom or-
gonája. Maga a felújító, Simó

Zsolt csalta elõ a hálaadás
hangjait. Az ünnepi alkalmon
részt vett a nyírbogdányi test-
vérgyülekezet küldöttsége lel-
készük, Angyalcsyné Gerliczki
Katalin vezetésével, Hámori
György, a testvértelepülés,
Kapuvár polgármestere, Kó-
czán Zoltán, Gyõr-Moson-
Sopron megye közgyûlésé-
nek alelnöke, Kelemen Hu-
nor, az RMDSZ szövetségi el-
nöke, Szabó Ödön megyei
ügyvezetõ elnök, akik rendre
megosztották gondolataikat a
kovácsiakkal. A helyi fiatalok
és a gyülekezet felnõtt tagjai
ünnepi mûsorral szolgáltak.
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Úttörõ tankönyv
tanítóknak – Összevont
osztályokat oktató
pedagógusoknak szól
a nemrég megjelent
bõvített kiadás 3.
Isten kegyelmébõl épülõ
gyülekezet – Interjú
Mike Pál magyarkéci
református 
lelkésszel 6.
Folytatjuk a jelöltek
bemutatását –
Az RMDSZ-es Szíjjártó
Zoltán szenátorjelölt
és Szabó Ödön képviselõ-
jelölt, továbbá az EMNP-s
Zatykó Gyula 
szenátorjelölt 4., 

8., 10.

Áldáshordozók 
Hegyközkovácsiban

IGAZGATÓCSERE 
Florian Pavelt nevezték
ki a Mezõgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügy-
nökség (APIA) Bihar me-
gyei ideiglenes igazgatójá-
vá. A kinevezést Claudiu
Pop prefektus olvasta fel,
majd a tisztségbõl leváltott
Traian Abrudan köszönte
meg az együttmûködést
és kívánt sikert utódjának.
Pavel elsõsorban az intéz-
mény székhelygondját ol-
daná meg, és partneri vi-
szonyt szeretne a terme-
lõk és termelõi szövetsé-
gek, az ügynökség és a
váradi egyetem környe-
zetvédelmi kara között.
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Táncóráknak, színi elõadá-
soknak, nótaesteknek és óvo-
dai, iskolai ünnepélyeknek ad
helyet már most is a biharpüs-
pöki kultúrház. Amint Pásztor
Sándor, a városrészért is fele-
lõs nagyváradi önkormányzati
képviselõ a szervezõkkel
együtt a helyszínen tartott saj-
tótájékoztatóján elmondta,
egy magyar kulturális szigetet
akarnak itt kialakítani, és igye-
keznek minél jobban kihasz-
nálni a korszerûen berende-
zett, felújított épületet és szé-
pen parkosított udvarát.

Karácsony Lilla három hó-
napja indított társaságitánc-
tanfolyamot, óvodásoktól fel-
nõttekig szép számban járnak

a püspökiek a keddi és csütör-
töki kurzusokra. Jövõ nyárra
néptáncoktatást terveznek
kalotaszentkirályi „tanítókkal”.
Molnár Júlia színmûvész
örömmel újságolta, hogy a kö-
zösségi házban megtartott sok-
féle rendezvényen fellépve ta-
pasztalta: egyre nõ a közön-
ség. Ennek következménye-
ként – Pásztor eredményes
közbenjárására városi pénzbõl
– nemrégiben 150 férõhelyes-
re bõvítették a nagyterem be-
fogadóképességét, falat bon-
tottak.

Meleg Vilmos színmûvész
azt nyugtázta elégedetten,
hogy a kulturális szolgáltatást
nyújtó MM Pódium társulata

immár otthonra lelt a Bocskai
házban. Itt próbálhatnak,
megbeszéléseket tarthatnak,
és természetesen repertoárju-
kat is elõadják. Mint mondta,
Püspöki sokáig csak papíron,
szóban volt a megyeszékhely
része, tettekben nem. A felújí-
tott létesítmény azonban igé-
nyes teret kínál a kultúrának a
bábelõadásoktól a kiállításo-
kig. Az új hely „belakása”,
megtöltése élettel pedig a mû-
vészek feladata, kötelessége.
Szõcs Lõrinc és az általa veze-
tett Kovász nótazenekar már
élen jár e feladat teljesítésé-
ben. Alkalmi mulatós estjeiket
szeretnék havi rendszeresség-
gel megtartani egy vagy több
jeles névnap közös megün-
neplésével. A mûvészek azt ta-

pasztalták ugyanis, hogy a
püspökiek szeretnek mulatni,
nótázni, sõt a város más részé-
bõl is egyre többen járnak ide.

Kiegészítésként Timár Eni-
kõ óvónõ elmondta, hogy a
helyi pedagógusok örömére a
kultúrház civilizált, biztonságos
körülményeket kínál az évzáró,
évnyitó, gyereknapi vagy Mi-
kulás-ünnepségekre, sõt Várad
más tanintézményei is bérbe
veszik ilyesmire a termet. A
püspöki egyházi kórusok is szí-
vesen gyakorolnak itt, de volt
már a közösségi házban tan-
tárgyverseny, torna- meg
tékvandóedzés is. Egyre nehe-
zebb a különféle rendezvények
idõbeosztását összeegyeztetni,
de ennek örülnek a szervezõk.

Máté Zsófia

Elkészült a nagyváradi Rulikowsky
temetõben az egykor ott elhantolt I. vi-
lágháborús katonák tiszteletére emelt
emlékgúla. Az emlékmûállítást kezde-
ményezõ RMDSZ-es váradi önkor-
mányzati képviselõk, a hagyományõr-
zõ Pro Liberta Partium Egyesület alapí-
tói, Sárközi Zoltán és Pásztor Sándor
bejelentették, hogy a „civil” átadást
pénteken, november 23-án dél-
után 4 órakor tartják meg, erre min-
denkit szeretettel várnak. A hivatalos
átadás – a magyar és a román védelmi

minisztérium reprezentánsának jelen-
létében – csak a választások után, jövõ
tavasszal lesz. A váradi sírkertben olyan
emlékgúlát építettek, mint amilyenek
az Isonzó menti és a doberdói csatate-
reken elesett magyar hõsi halottak em-
lékét õrzik Olaszországban és a mai
Szlovéniában. Itt, az Isonzó felsõ folyá-
sánál járt Sárközi Zoltán a napokban: a
Júliai-Alpok Krn nevû csúcsán találha-
tó emlékmûnél rendezett szlovén állami
megemlékezésen vett részt, és egy
nemzetiszín szalagot vitt oda, amit né-

hány mai váradi család aláírásával látott
el az utódok tiszteletének jeleként.

(-fia) 

Világháborús emlékmûvet avatnak

Pásztor és Sárközi az aláírt nemzetiszín
szalaggal

Kívül-belül igényes a közösségi ház

Molnár Júlia ízelítõül népdalt énekelt Szõcs Lõrinc prímás kíséretével

Változatos, minden korosztálynak szóló
rendezvényekkel kívánják megtölteni a szépen felújított
Bocskai István Közösségi Házat Biharpüspökiben.

Püspöki kulturális szigete
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Pedagógusok körében
párját ritkító sikerkönyv
jelent meg az idei
tanévkezdetre. A három
társszerzõ Bihar megyei,
több évtizedes
pedagógusi
tapasztalataikat
foglalták kötetbe.

Schneider Antal, Erdei
Ferenc és Szász Dezsõ a ta-
nítói munkát, mégpedig az
összevont osztályok nevelé-
sét-okítását könnyítõ kézi-
könyvet már publikált idesto-
va egy évtizeddel ezelõtt. A
mostani második, bõvített ki-
adás az elsõhöz hasonlóan
igen egyszerû, mondhatni
puritán címmel jelent meg:
Tanítói kézikönyv, temati-
kai betájolóként még odaír-
ták: „Az összevont osztályok
tanítóinak”. A kötet nem-
csak külalakra sokkal tetsze-
tõsebb az alapkiadásnál, de
tartalmilag is idomult az el-
telt tíz év változásaihoz. A
mostani megjelentetés fõ
mentora Petõ Csilla, korábbi
Bihar megyei szaktanfel-
ügyelõ, jelenleg parlamenti
képviselõ volt. Õ kereste
meg a szerzõi hármast, akik
vállalták az eredeti munka
átdolgozását, miközben a
képviselõ asszony a Didakti-
kai és Pedagógiai Könyvki-
adó igazgatóját gyõzködte si-
keresen a könyv megjelente-
tésének fontosságáról.

Vendégségben
Szászéknál

Szász Dezsõ gálospetri ta-
nítót otthonában kerestük
fel. Négy évtizedes palléro-
zói munkáját végigkísérte az
összevont osztályok tanítása.
1977-ben házasodott, fele-

sége, a gálospetri születésû
Magdolna szintén tanító.
Abban az idõben csak nagy
nehezen lehetett munkahe-
lyet változtatniuk a tanítók-
nak, így további hat évet hú-
zott le Belényesben, csak
1983-ban kapott állást
Petriben, ahol jelenleg is ta-
nít. Feleségével mindketten
összevont osztályokkal fog-
lalkoztak. Hiába közelíti meg
a lakosság lélekszáma az ez-
ret, a gyereklétszám viszony-
lag alacsony maradt. Az is
igaz, hogy a legutóbbi nép-
számláláskor közel százötve-

nen román nemzetiségûnek
vallották magukat Gálospet-
riben. Hat évvel ezelõtt né-
miképp javult a helyzet, az-
óta három tanítója van a fa-
lunak. Nem a gyermekválla-
lási kedv tette indokolttá a
tanítói állások „turbózását”,
hanem a Böjte Csaba szer-
zetes nevével fémjelzett dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány
megjelenése a faluban. A
Szentháromság Gyermek-
otthon megalakítása a gyer-
meklétszám gyarapodása
mellett, járulékos hozadék-
ként, megmentette az enyé-

szetre ítélt egykori Fráter-kú-
riát is.

Szász végtelenül szerény
embernek tûnik, valamit
még õriz a régen volt tanítók
következetes elkötelezettsé-
gébõl, akik gyakran „mártír-
jai” voltak hivatásuknak. A
szerzõi státuszát is a véletlen-
nek tudja be, mint mondja,
valószínûleg azért õt kérték
fel a munkára, mivel az I. fo-
kozat megszerzéséhez épp
az összevont oktatás téma-
körét dolgozta fel. Szász el-
mondja, hogy az elemi osz-
tályokban összesen legalább
62 tanulónak kell beírva len-
nie ahhoz, hogy négy tanító-
val dolgozhassanak. Negy-
venkét kisdiák szükségeltetik
három tanítói állás megtartá-
sához, míg 21 fõs diáklét-
szám esetén két tanítót kap-
hat az iskola.

Szászék úgy vélik, különö-
sen nehéz az összevont osz-
tályokban tanítani, éppen
ezért a most megjelent, gya-
korlati kérdésekkel foglalko-
zó munka „aranyat ér”.
Számtalan kedvezõ visszajel-
zést kaptak, még felsõ tago-
zatos tanárok is elõszeretet-
tel forgatják a kiadványt. A
legkörültekintõbb foglalko-
zást az iskolakezdõk igény-
lik, ugyanakkor a román
nyelv eredményes tanítása
továbbra is megoldatlan.

Ingázás helyett
összevont oktatás

A képviselõ asszony szíve
ügyének tekintette a segéd-
anyag megjelentetését, egy-
részt mert hasznosabbnak
tartja az összevont oktatást,
mintsem más helységbe in-
gáztassák az apróságokat. 

(folytatás a 7. oldalon)

Úttörõ tankönyv tanítóknak

A Szász házaspár évtizedekig tanított összevont osztályokat

Az új, bõvített kiadás
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– Kérem, néhány mondatban mu-
tatkozzék be olvasóinknak!

– Ötvenhat éves vagyok, édesapám
Szíjjártó József mezõgazdasági techni-
kus, édesanyám Szíjjártó Margit varró-
nõ. Elemi tanulmányaimat a nagysza-
lontai 2. Számú Általános Iskolában vé-
geztem, 1973-ban a Mezõgazdasági
Szakközépiskolában szereztem szak-
munkás képesítést, majd 1979-ban az
Arany János Középiskola reál tagoza-
tán érettségiztem. 1985-ben gépész-
mérnöki, 2005-ben közgazdászi diplo-
mát, 2009-ben pedig fõkönyvvizsgálói
képesítést szereztem. Közel 21 évet
dolgoztam a nagyszalontai Metalul
gyárban. 1994-ben úgy döntöttem,
hogy saját vállalkozást alapítok szülõvá-
rosomban. 2003-ban a nagyszalontai
tanács határozata alapján megalakult a
krónikus betegeket ellátó szociális-
egészségügyi központ, melynek igazga-
tója lettem. 2006-ban, a város fennál-
lásának 400. évfordulójára megnyílt a
szociális konyha, ennek az irányítását
az elöljáróság rám bízta. 2010 májusá-

tól pedig a megyei erdõgazdálkodási
intézmény gazdasági igazgatója va-
gyok. Nõs vagyok 1980 óta, felesé-
gem, Tünde középiskolai matematika-
tanár, van két fiunk, Szabolcs 31 éves,
õ vezeti a vállalkozásunkat, és Szilárd,
aki 25 éves, a kolozsvári Babeº–Bolyai
Tudományegyetem Közgazdaság és
Gazdálkodástudományi Karának Bank
és Pénzügy szakán végzett, és ma már
a papírcsöveket gyártó itteni cég ter-
melési igazgatója.

– Milyen politikai tevékenységei
voltak az elmúlt években?

– 1989. december 27-én léptem be
az RMDSZ nagyszalontai szervezetébe,
melynek ma is tagja vagyok.
1990–1992 között választmányi tag,
majd 1992–1994 között a szervezet el-
nöke voltam, 1994–2003 között gaz-
dasági alelnökeként tevékenykedtem.
1997-tõl a Szövetségi Képviselõk Ta-
nácsának (SZKT) tagja vagyok.
1996–2003 között Nagyszalonta ön-
kormányzatának tanácsosa voltam, és
a gazdasági bizottság elnöke.

– Mit végez szívesen a szabadidejé-
ben?

– Hobbim a szabadon repülõ model-
lezési versenyek, sportolás, torna, fu-
tás, kerékpározás és úszás. Emellett
nagyon szeretem az állatokat, fõleg a
kutyákat. Nekem is van egy négyéves
fajtiszta német juhász szuka kutyám,
Mancs névre hallgat. Fontosnak tartom
továbbá az egészséges életmód népsze-
rûsítését és mûvelését, egészséggel
kapcsolatos információkat ter-
jesztõ országos programok ki-
dolgozását.

A tettek és az egység embere

Koszorúzáson Arany János szobránál A holnapos költõk nagyváradi bronzasztalánál

SZÍJJÁRTÓ ZOLTÁN 1956. április 6-án született Nagyszalontán, azóta is
ott él; nõs, két gyermek apja. Gépészmérnök és közgazdász végzettségû,
fõkönyvvizsgáló; sok irányító, döntési pozícióval járó tisztséget viselt,
most az állami erdõgazdálkodási vállalat Bihar megyei gazdasági
igazgatója. Az RMDSZ hajdúvárosi szervezetének alapító tagja, volt
elnöke is, SZKT-tag, volt helyi tanácsos, négy éve a legtöbb voksot
szerezte a parlamenti választáson Szalonta környéki egyéni képviselõi
választókerületében, most a délnyugat-bihari, 3. számú szenátori
kerületben indul egy felsõházi mandátumért a Szövetség színeiben.
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– Milyen célkitûzésekkel te-

kint a választásokra? Miért sze-
retne parlamenti képviselõ lenni?

– Mindazt, amit a életben tapaszta-
latként megszereztem, kamatoztatni
szeretném a parlamenti munkámban.
A következõket fogom szorgalmazni:
több pénzt, több lehetõséget az embe-
reknek, a nyugdíjasok támogatását,
méltó jövedelmet mindenkinek, a fiata-
lok lakáshoz juttatását, több és jobban
megfizetett munkahelyet, emberi körül-
ményeket, infrastruktúrát városon és
vidéken (községekben és falvakon), jár-
dák, utak rendbetételét, újak építését,
az ivóvízrendszer és a szennyvízcsator-
na kiépítését, az áthajtó jármûforgalom
csökkentését, biztonságosabb közleke-
dést, kerékpárutat, elkerülõ gyûrût a
gyorsforgalmi út megépítésével. Azon
leszek, hogy Nagyszalonta visszasze-
rezze egykori régióközponti szerepét
Biharban, továbbá törekszem az okta-
tási intézmények támogatására, jó
együttmûködésre az egyházakkal, az
idegenforgalomban rejlõ lehetõségek
kiaknázásra például fürdõtelep, csóna-
kázótó, szabadidõközpont létesítésével,
a faluturizmus fellendítésével. Fontos
számomra a zöldterületek kialakítása, a
környezetvédelem, ezenkívül az egész-
ségügy felzárkóztatása. Szorgalmazni
fogom a nagyszalontai kórház korsze-
rûsítését az ellátás minõségi javítása ér-
dekében, a háziorvosi rendszer meg-
erõsödését, a szociális-egészségügyi
központok jogi kereteit egységesíteni
akarom helyi, megyei vagy országos
érdekeltség függvényében, illetve a szo-
ciális háló kiterjesztését mind városon,
mind vidéken.

– Miért tartja szükségesnek a tér-
ség parlamenti képviseletét, illetve
mit tart a választókerületében élõ
magyar közösség legégetõbb gondjá-
nak?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a
munkaképes korú lakosság megtalálja
számításait itthon, ehhez jobban fizetõ
munkahelyek, több lehetõség, megfele-
lõ infrastruktúra, nagyobb létbiztonság
szükséges. Ennek megteremtése érde-
kében szorgalmazni fogom az állam
gazdasági szerepvállalásának csökken-
tését, a vállalkozásösztönzõ környezet
kialakítását, a gazdaságfejlesztési ala-
pok pályázat útján történõ elosztását, a

kis- és közepes vállalkozásokat érintõ
szabályok egyszerûsítését. Egyszerûbb,
igazságos és idõben meghirdetett, ke-
vés adminisztrációval járó támogatási
rendszer szükséges a mezõgazdaság-
ban, támogatom a falugazdász, falu-
gondnok szolgáltatás létrehozását, a
termõföldtõl a fogyasztóig terjedõ élel-
miszer-biztonsági rendszer kiépítését is.
Az egyik legfontosabb probléma az
idõsek életszínvonalának javítása. A fo-

gyatékkal élõk esélyegyenlõségének
biztosítása érdekében célszerûnek tar-
tom mind országos, mind önkormány-
zati szinten különbözõ rehabilitációs
programokat kidolgozni. Támogatni
fogom továbbá az egészségügyi rend-
szer decentralizációjának folytatását és
privatizációját, a tulajdonviszonyok
rendezését, az önkormányzatok tényle-
ges birtokba helyezését, megteremtve
a megfelelõ pénzügyi keretet az egész-
ségügyi intézmények üzemeltetéséhez.
Helyi közpénzügyek területen szüksé-
gesnek tartom az önkormányzatok fel-
adatkör szerinti finanszírozását, a pénz-
ügyi decentralizáció folytatását, újabb
pénzforrások helyi szintre rendelését és
azt, hogy a helyi adók és illetékek meg-
állapításánál az önkormányzatok na-
gyobb önállóságot kapjanak.

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

– A magyarok érdekeit csak egy erõs
politikai háttérrel bíró RMDSZ tudja hi-
telesen képviselni. A politikában csak
az erõ számít, csak azt veszik komo-
lyan, aki a parlamenti választások után
erõt tud felmutatni. A román politiku-
sok csak akkor vesznek bennünket szá-
mításba, ha érzik a magyar közösség
erejét, máskülönben veszélybe kerül-
hetnek a már megszerzett eredménye-
ink is. Ezért kell elmenni szavazni, és
megválasztani az RMDSZ jelöltjeit,
mert az elmúlt 23 évben bizonyított.
Miért válasszanak engem? Nagyon sok
területen már bizonyítottam. Én a tet-
tek és az egység emberének tartom
magamat, az adott szó engem mindig
kötelez. Mindig megoldásokat keresek,
nem kifogásokat, hogy miért nem lehet
megoldani a rám bízott feladatot. Sze-
retek az emberek segítségére lenni,
mindig keresem az új kihívásokat, ilyen
a december 9-i parlamenti választás is.
Négy évvel ezelõtt megnyertem a par-
lamenti választást a 6-os képviselõi kör-
zetben, csak mandátumot nem szerez-
hettem, mert az újraosztás nem nekem
kedvezett, hanem a harmadik helyen
végzett jelöltnek. A bizalmam nem
csökkent ettõl, bízom benne és hiszem,
hogy most a 3-as szenátori választóke-
rületbõl nekem sikerül bejutnom a fel-
sõházba.

Balázs Anita

A kampánynyitón, nyakában a kabalasáljával

Faültetésen kalákában



6 Hitvilág Biharország / 2012. november 23.

– Úgy tudom, Ön egy fizikailag és
lelkileg leépült parókiát/közösséget
vett át. Azóta a templom és a parókia
a falu gyöngyszemévé változott, és a
közösség „visszaszokott” arra, hogy
rendszeresen részt vegyen az isten-
tiszteleteken. Hogyan sikerült ez, mi
adott erõt a munkához?

– Istennek mindig és mindenkor cél-
ja van velünk, valami jóra akar minket
használni. Hittem ebben, és ez a hit
volt a kiindulópont, ez adta az erõt. A
parókia a szó szoros értelmében düle-
dezett, egyes helyiségeit borháznak
vagy favágásra használták, lehetetlen
volt a beköltözés. Végül a helyi közös-
ség egy szobát és a konyhát úgy, ahogy
lakhatóvá tett. Nos, ilyen helyzetbõl in-
dultunk el. A templom szintén elhanya-
golt állapotban volt, elõdöm nem fordí-
tott gondot a javítására. Sajnos az egy-
házkassza is üres volt, így pénz nélkül

nagyon nehéz volt elkezdeni a javítást.
Szerencsére a helyi közösség megérez-
te, hogy változás lesz, és elkezdett ada-
kozni, így elkezdhettük a templom tata-
rozását. A gyülekezet szintén elhanya-
golt állapotban volt, megmaradt azon-
ban a hitük és a melegszívûségük, így
csak a szikra és a biztatás kellett ahhoz,
hogy ismét keresztyénekhez méltó egy-
házi életet éljenek. Legyõzték az évek
során kialakult bizalmatlanságot a lel-
készek iránt. Hiszen elõttem „bõrön-
dös” lelkészeik voltak, akik jöttek, és
rövid idõn belül mentek.

– Mekkora a magyarkéci reformá-
tus közösség? Melyik a „domináns”
vallás?

– Úgy tudom, mi reformátusok va-
gyunk a legtöbben a faluban, hiszen az
amúgy is kisebb román közösség két fe-
lekezetre oszlik – görög katolikus és or-
todox –, római katolikusok pedig na-

gyon kevesek vannak, és õk is a mi is-
tentiszteleteinket látogatják. Szûk 300
egyháztagunk van, egyharmaduk gya-
korló keresztyén, tehát rendszeres
templomjáró. Érmelléki szinten én ezzel
kimondottan elégedett vagyok. A roma
közösség a baptista felekezetet látogat-
ja, a cigánymisszió keretében. Cigány-
missziót mi is indítottunk, fõleg a fiata-
lok számára, de nem nyúltunk hozzá a
már létezõhöz, és nem befolyásoltuk a
roma közösséget. Szívesen fogadtuk
azt, aki meggyõzõdésbõl jött hozzánk.

– Felvázolná nagy vonalakban az
itt elvégzett munkálatokat?

– Elõször a templom tetõszerkezetét
cseréltettük ki. Ezután elkezdtük a pa-
rókia javítását apránként, szobáról szo-
bára. Természetesen ezekkel párhuza-
mosan beindítottuk a lelki éle-
tet, bibliaórákat tartottunk, fog-
lalkoztunk a gyerekekkel. 

Isten kegyelmébõl
épülõ gyülekezet
Interjú Mike Pál magyarkéci református lelkipásztorral

Zilahon született 1976-ban, szülõvárosában érettségizett, abban
a középiskolában, ahol egykor Ady is diákoskodott. A kolozsvári
Református Teológián folytatta felsõfokú tanulmányait, 1999-ben
végzett, és a választható helyek közül Magyarkécet jelölte meg.
Azóta hûségesen kitart a település mellett, megszerette, és õt is
viszont szereti a helyi – nem csak református – közösség. Nõs
emberként kezdte el a pályafutását, felesége tanítónõ a helyi
iskolában, ezenkívül harcostársa és állandó támasza a lelkészi
munkában is. Két gyermekük van.

Sportpálya és gyülekezeti ház a templom körül A gyülekezeti ház
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Az anyagi hátteret a helyi ado-
mányokból, valamint a csalá-
dom és baráti köröm adomá-

nyaiból fedeztük. Sokan jöttek önkén-
tes munkára Székely Árpád fõgondnok
és a presbitérium vezetésével, rájuk
mindig lehetett számítani. Próbálkoz-
tunk „megfogni” a fiatalságot, de nem
sok eredménnyel, mert nem „nõttek
bele” az egyházi életbe. Ezért fordítot-
tunk és fordítunk nagy hangsúlyt a gye-
rekekre, és itt már mérhetõ sikereket
értünk el. Õk már aktívak, és azt a
„magot” képviselik, mely vonzza az
újakat. Két év után szerencsére áttörés
történt a külföldi kapcsolatoknak kö-
szönhetõen. Jó barátomnak, az Észak-
ír Presbiteriánus Egyház misszionáriu-
sának, Veres Csabának köszönhetõen
kapcsolatba kerültem az észak-ír
Raymond Freeburnnel, aki missziós fel-
adatot akart vállalni kétkezi munka for-

májában. Fogadtuk, és õ állandó támo-
gatónkká vált. Közben kanadai ado-
mányt is kaptunk, majd jöttek a holland
kapcsolatok – Piet de Jong és a har-
dinxveldti gyülekezet, Janny és
Harmen Hulsman, Henk van den
Heerik –, akik szintén állandó támoga-
tóinkká váltak. Nagy segítségemre van
presbitériumunk, valamint Borsi Attila
fõgondnok, aki nemcsak a gyülekezet
terheit viseli szívén, de a saját, szemé-
lyes gondjaimat is testvérként és barát-
ként hordozza. Helyi vállalkozóként
Ördögh Sándor atyánkfia, aki presbite-
rünk is egyben, nemcsak saját portáját
gondozgatja, hanem nagy áldozatkész-
séggel annak a tetemes munkának az
anyagi támogatását is felkarolja, amit
Isten kegyelmébõl felvállalhattunk.
Gyülekezetünk asszonyai a diakóniá-
ban, ifjaink a lelki élet gondozásában
igazi munkatársaim. Raymond bará-
tom támogatásával sikerült mikrobuszt
vásárolnunk, mellyel a gyerekeket szál-
lítottuk a margittai iskolába, késõbb
traktort vettünk az egyházi földek meg-
munkálására. Kívül-belül felújítottuk a
templomot és bútorzatát, sikerült bein-
dítanunk a konyhát, mely a rászorulók-
nak ad meleg ételt, sportpályát építet-
tünk, a gyülekezeti ház délutáni iskola-
ként is mûködik. Ezt épp a napokban
bõvítettük. Hirtelen ennyi jut eszembe,
remélem, a fontosabbakat megemlítet-

tem. Hangsúlyoznám, hogy minden
eredményünk Isten kegyelmének kö-
szönhetõ, Õ használta fel akkori fiatal-
ságunk életerejét, tenni akarásunkat.

– Ön egy ideig a politikai élettel is
„kacérkodott”. Egy mandátumban
önkormányzati képviselõ volt, aztán
tovább nem vállalta. Miért? Jó az, ha
az egyházi és politikai tisztség keve-
redik?

– Erre tulajdonképpen a gyülekeze-
tem vett rá. Az õ kedvükért vállaltam
el, és valóban tudtam ezúton is segíteni
a falunak. Azonban rájöttem, hogy
jobb, ha mindenki megmarad a saját
asztalánál, és onnan segíti, irányítja kö-
zösségét. Politikusként nem tartom iga-
zán sikeresnek magamat, Istentõl ka-
pott tálentumomat inkább lelkészként
fogom kamatoztatni. Szerencsére ná-
lunk a közösség egyazon politikai „er-
nyõ” alá tartozott, így az én politikai
szerepvállalásom nem osztotta meg
õket. Ha nem így lett volna, semmi-
képpen sem vállaltam volna el.

– Mik a jövõ prioritásai?
– Folytatni az elkezdett munkát, itt-

hon tartani fiataljainkat, megélhetési
teret, lehetõséget biztosítani nekik. Er-
re minden lehetséges eszközt fel fogok
használni. A legfontosabbnak termé-
szetesen a lelki építkezést és nevelést
tartom.

Szõke FerencÉpül az új délutáni iskola

(folytatás a 3. oldalról)
Petõ ugyanakkor úgy véli,
hogy minden magyar telepü-
lésnek foggal-körömmel ra-
gaszkodnia kell legalább az
óvodai és az elemi oktatás
megmaradásához, mert az
iskola teljes megszûnése ma-
ga után vonja az illetõ tele-
pülés elsorvadását.

Jelenleg Erdélyben 800
tanító végzi a munkáját ösz-
szevont oktatási formában,
ezt vették figyelembe a pél-
dányszám meghatározásakor
is. Petõ véleménye szerint a
mostani kiadás komplex,

minden kérdéskörre kitérõ
kézikönyv, amely megfelel a
korszerû pedagógiai elvárá-
soknak, és figyelembe veszi
az új tanügyi törvény rendel-
kezéseit is. Meghatározza az
órakeretet, az ideális óra-
rend-összeállítást, szómagya-
rázatot ad az újabb szakiro-
dalomban használt terminu-
sokra, útmutatót nyújt az ok-
tatási folyamat, a tanóra
megtervezéséhez.  A könyv
érdekessége, hogy tíz olyan
Nagyváradon diplomát szer-
zett tanító is megszólal ben-
ne, leírja tapasztalatait, akik

a világ különbözõ országai-
ban tanítanak összevont osz-
tályokat. Petõ elmondása
szerint abszolút úttörõnek
számítanak, a Kárpát-me-
dencében eddig nem jelent
meg hasonló kiadvány. Ro-
mán pedagógusok is érdek-
lõdtek iránta, felmerült a ro-
mán nyelvû változat megje-
lentetésének a lehetõsége is.

Biharban eddig négy hely-
színen mutatták be a kiad-
ványt, de Erdély-szerte nép-
szerûsítik. Megrendelhetõ
20 lejes áron a comenzi@
edituradp.ro elektronikus le-

vélcímen, valamint a 021/
31-57-398-as telefonszá-
mon.

D. Mészáros Elek

Úttörõ tankönyv tanítóknak
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– Az önkormányzatban jelenleg
betöltött tisztségét milyen megfonto-
lásból váltaná parlamenti mandá-
tumra?

– Ezt többen is megkérdezték tõlem.
Azt gondolom, hogy az elmúlt idõszak-
ban az általam betöltött tisztségeknek
köszönhetõen rálátásom nyílt a helyi és
megyei szintû problémákra, az embe-
rek gondjait jól ismerem. Romániában
egy nagy volumenû közigazgatási át-
szervezés várható, talán az elmúlt hu-
szonkét év legnehezebb parlamenti cik-
lusa következik, temérdek munkával,
megoldásra váró feladatokkal. Éppen
ezért barátaim, kollegáim úgy gondol-
ták, hogy az évek során megszerzett ta-
pasztalataimat a parlamentben tudnám
legsikeresebben kamatoztatni. Hisz
számunkra olyan elevenbe vágó témák
kerülnek terítékre, mint a polgármeste-
ri hivatalok hatáskörének eldöntése, de

ide tartozik a régiók kérdése is, ami
szintén hosszú távra meghatározza a
magyarság jövõjét. Ilyen jelentõs,
mondhatni sorsfordító motivációk mi-
att vállaltam el a jelöltséget. Tisztában
kell lennünk azzal, hogy most dõl el,
megmaradnak-e a hatáskörök eddigi
helyükön, elveszítjük-e Nagyváradot
mint megyeszékhelyet, és százötven ki-
lométerre kell elmennünk ügyes-bajos
dolgainkat intézni, vagy lesz elég erõnk
érvényesíteni érdekeinket. Mi azt sze-
retnénk, hogy egyes megyei hatáskö-
röket még lejjebb adjunk, kistérségi
szintre.

– Mit tart a választókerületében
élõ magyar közösség legégetõbb
gondjának?

– Elkezdtem egy konzultációsoroza-
tot, amelynek során a választókörzet
különbözõ településein találkozom az
ott élõkkel. Ehhez szervesen kapcso-

lódnak azokra a kérdéskörökre adott
válaszok, amelyek visszaérkeztek attól
a mintegy nyolcezer választópolgártól,
akiket levélben kértem fel válaszadásra.
Emellett személyesen is bekopogtatok
az emberekhez. Olyan külterületeken is
megfordultam, ahol az elmúlt évtized-
ben talán még a helyi polgármester
sem járt. Ezeknek a közvetlen informá-
ciószerzési módoknak köszönhetõen
három fõ problémakör rajzolódik ki
elõttem. Az egyik gond a munkahelyhi-
ány, ezen a téren sürgõsen és látványo-
san lépnünk kell. Az infrastruktúra to-
vábbi fejlesztése a második
nagy feladatcsoport. Ezen a té-
ren már eddig is voltak jelentõs

Ideje felébredni, a jövõnk a tét
SZABÓ ÖDÖN 1975. július 4-én született Szilágysomlyón, 1993 óta
él Nagyváradon. Nõs, öt gyermek édesapja. Felesége, Emese óvónõ,
gyermekei: Kincsõ, Boróka, Ödön, Géza és Zselyke. Végzettsége
szerint történész, 2000-tõl a Körösvidéki Múzeum fõállású kutatója.
Közéleti szerepvállalása sokrétû, a Nagyváradi Magyar
Diákszövetségben több funkciót is betöltött, egészen az elnöki
tisztségig eljutott. Volt a Magyar Ifjúsági Értekezlet önkormányzati
ügyvezetõ elnöke, az RMDSZ Partiumi Önkormányzati Tanácsának
elnöke. Jelenleg a Szövetség Bihar megyei szervezetének ügyvezetõ
elnöke, a megyei tanács RMDSZ-frakciójának vezetõje. A Székelyhíd
környékét magában foglaló 2-es számú egyéni választókerületben
indul a Szövetség parlamenti képviselõjelöltjeként.
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eredményeink. A régi sáros ut-
cák helyét többnyire aszfaltos út
váltotta fel. Ahol ez eddig még

nem történt meg, ott lépni fogunk. A
harmadik nagy feladatunk a vidéki ér-
telmiség életszínvonalának felzárkózta-
tása. Ez esetben a pedagógusok mellett
gondolok itt a papokra, önkormányza-
ti alkalmazottakra, orvosokra, a vállal-
kozói szférára. Ha ez nem történik
meg, akkor ez a réteg képtelen lesz a
vidék „lámpásaként” mûködni a helyi
közösségekben. Álszentség lenne a ré-
szemrõl azt állítani, hogy ezekrõl a
gondokról a felmérések nyomán sze-
reztem tudomást. A mostani konzultá-
ciók csak megerõsítik bennem azoknak
a gondoknak a valóságát, amelyekkel
az évek során szembesültem, és még
hatékonyabb cselekvésre késztetnek.

– Miért menjenek el szavazni az
emberek, és egyáltalán miért épp
Szabó Ödönre adják a voksukat?

– Azért kell, azért fontos elmenni
szavazni, hogy jelen legyünk ott, ahol a
mi sorsunkról döntenek, legyen az he-
lyi önkormányzat, megyei vezetés, az
ország parlamentje vagy akár az Euró-
pai Unió fórumai. Úgy véljük, a ma-
gyar ügyet csak magyar ember tudja hi-
telesen képviselni. Mások nem érthe-
tik, nem érezhetik a mi húsba vágó
gondjainkat még akkor sem, ha egyéb-
ként jóindulatúak velünk. Másrészt az
elmúlt egy évben erõs nacionalista hul-
lámok kezdték el csapdosni a közéletet.
Tovább kell erõsítenünk védõfalainkat,
hogy visszaverjük ezeket a hullámokat.
Elég Crin Antonescut említenem, aki a
magyarokra úgy tekint, mint olyan aka-

dályozó tényezõkre, akiket ki kell se-
perni az irányításból. Ezek a kijelenté-
sei nem kampánybeszédek csupán, egy
évvel ezelõtt is ezeket mondta. Nagyvá-
radon már a hétköznapokban is megél-
jük mindennek a lecsapódásait. Ezek
már nem retorikai elemek a részükrõl.
Ezért mi csak erõs összefogással, ma-
gyar jelenléttel tudjuk kivédeni ezeket a
támadásokat. Kérdésének második ré-
szére válaszolva azt mondhatom, min-
denki láthatta az eltelt évek során,
hogy én szeretek dolgozni, amit teszek,
azt szívvel-lélekkel csinálom. Az, hogy
ez nem mindig százszázalékosan ered-
ményes, nem csak rajtam múlik. Any-
nyit megígérek, hogy én rest, lusta ak-
kor sem leszek, ha parlamenti képvise-
lõnek választanak. Tehetségemet, tudá-
somat, tapasztalatomat mindenkor a
magyar közösség javára fogom fordíta-
ni. Nem szabad az esélytelenek rombo-
ló szándékának engedni, úgy vélem,
hogy jelenleg csak egy magyar szerve-
zet van, amely bejuthat a parlamentbe.

– Tehát ön nem lát esélyt arra,
hogy a következõ román parlament-
be két magyar politikai erõ is jelen le-
gyen?

– Erre nulla az esély. De ezt minden-
ki tudja, aki higgadtan leül, elõvesz egy
papírt és ceruzát, majd számolni kezd.
Meg kell nézni a helyhatósági választá-
sok eredményeit, a romániai magyar
társadalom reális képét, és máris lát-
hatjuk: semmi esély arra, hogy a ve-
lünk rivalizáló magyar párt bekerüljön
az országos döntéshozatalba. Arra jók,
hogy a legnehezebb idõszakban csök-
kentsék a magyar képviselet erejét.

Tett már hasonlót a magyarság a törté-
nelem során, emlékezzünk, a trianoni
döntés idején nem voltunk ott a tárgya-
lóasztalnál, helyette forradalmárkodni
támadt kedvünk, a II. világháborúban
totojázásunkkal addig halogattuk a „ki-
ugrást”, ameddig már nem volt lehetõ-
ségünk leszakadni Németországtól. Le-
het továbbra is rossz döntéseket hozni
történelmi pillanatokban, de akkor ne
siránkozzunk, hogy egyre rosszabbul
mennek a dolgaink. A mostani válasz-
tás nagyon fontos, el kell döntenünk,
hogy bele akarunk-e szólni a sorsunkat
érintõ kérdésekbe vagy sem. Ideje fel-
ébrednünk, látnunk kell, hogy egyedül
az RMDSZ révén hallathatjuk szavun-
kat a leghangsúlyozottabban, csak a
Szövetség jelöltjeinek van reális esélyük
a parlamentbe jutásra.

– Engedjen meg egy személyesebb
vonatkozású kérdést. Nagycsaládos
apaként hozzátartozói mit szólnak,
ha Bukarestben lesz a munkahelye?

– Nyilván amikor az ember házasodni
akar, igyekszik jól választani. Hála Isten-
nek, nekem ez nagyon jól sikerült, olyan
társat kaptam, aki úgy éli meg a mosta-
ni helyzetet, mint a kettõnk közötti köte-
lék egy újabb próbáját. Amikor megkér-
deztem tõle, mi a véleménye a parla-
menti képviselõjelöltségemrõl, azt vála-
szolta, hogy ez a te dolgod, Ödön, ne-
ked kell eldöntened, a család minden
esetben mögötted áll. Mit mondjak, jól
esik ilyet hallani egy olyan embernek,
aki reggel hétkor kilép a házból, és
gyakran még hétvégeken is csak este ki-
lenc óra után ér haza a családjához.

D. Mészáros Elek
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– Mutassa be röviden az EMNP Bi-
har megyei jelöltjeit!

– Büszkék vagyunk arra, hogy jelölt-
jeink között van politológus, orvos,
mérnök, jogász, tanár, szakmailag és
erkölcsileg is elismert, tisztességes pol-
gárok, akik tisztában vannak közössé-
günk mindennapjainak valós gondjai-
val. Az EMNP hitvallása szerint erdélyi-
nek lenni erkölcsi kötelezettséget is je-
lent, tehát képviselni és védeni törté-
nelmi egyházaink és Erdély egyetemes
keresztény értékeit. Jelöltjeink között
nincs egy olyan személy sem, aki a
mentelmi jog megszerzéséért indulna,
mint azt több másik párt esetében lát-
hatjuk. Mi hiszünk abban, hogy a poli-
tikában való szerepvállalás küldetés,
szolgálat, melynek az emberek életé-
nek jobbá tételét kell szolgálnia.

– Elhangzottak a közelmúltban
olyan, az EMNP-nek címzett vádak,
miszerint az Önök indulása „öngólt
jelent” a romániai magyar parlamen-
ti képviseletnek. Errõl mit gondol?

– A hasonló nyilatkozatok is egyér-
telmûen azt bizonyítják, hogy igenis
kell egy csapat, amelyik tisztességes, és
bízni lehet benne. Nem lehet azonosul-
ni egy olyan „nagy múltú” csapattal,
amelyiknek bár a régisége megvan, de
az „edzõk” és a „játékosok” egy része,
fõleg a csatárok eladják a mérkõzése-
ket. Magyarán bundáznak! Ezért mi in-
kább a saját csapatunkkal játszunk,
olyanokkal, akikrõl bizonyosra vesszük,
hogy tisztán, sportszerûen játszanak, és
becsülettel küzdenek

– Milyen bejutási esélyekkel szá-
molnak?

– A választási törvény 6:3-as bejutá-
si küszöbre vonatkozó elõírása törté-
nelmi esélyt biztosít arra, hogy két ma-

gyar párt is ott legyen a román parla-
mentben. Az RMDSZ biztosan bejut, és
az EMNP bejutása által igenis erõsíte-
nénk a magyar képviseletet. Mint tud-
juk, a kettõ több, mint az egy, ráadásul
a parlamentben egymást támogathat-
nánk és ellenõrizhetnénk. Ez csak jót
hozhat a magyar választóknak.

– Az új helyzet, azaz két magyar
párt indulása többekben felvetette a
kérdést, hogy mi történik a szavaza-
tunkkal, ha az EMNP nem jut be a
parlamentbe. Nem lesz ez elveszett
szavazat?

– Az Erdélyi Magyar Néppártra le-
adott szavazatok garantáltan nem
lesznek elveszett szavazatok. Ameny-
nyiben teljesül a 6:3, minden, a Nép-
pártra leadott szavazat számít az újra-
elosztásnál. Minél több szavazata van
a pártnak, annál több képviselõt és
szenátort juttathat a parlamentbe.
Minden, az EMNP-re leadott voks az
autonómiára és Románia föderális át-
szervezésére adott szavazat lesz, meg
tudjuk tehát mutatni, hogy igenis van
reális lakossági igény erre. Ez a válasz-
tás az autonómiáról és föderalizmusról
is szól.

– Eddigi kampánytapasztalatai
tükrében milyen tanulságokat tud le-
vonni, kiknek a szavazataira számít-
hatnak december 9-én?

– Örömmel mondom, nagyon sok
pozitív visszajelzés érkezik. Sokan gra-
tulálnak azért, hogy a magyarok auto-
nómiatörekvése mellett az erdélyiek
képviseletét is felvállaltuk Románia
föderalizálásának meghirdetésével.
Azok, akik az erdélyiek számára ko-
lozsvári parlamentet és kormányt akar-
nak létrehozni, bármilyen nemzet tag-
jai is, ránk fognak szavazni.

– Mondana pár szót a programjuk-
ról?

– Röviden összefoglalva egy európai
Erdélyt szeretnénk, egy föderális Ro-
mániában. Az elmúlt huszonhárom év
sikertelen politizálása rá kell hogy ér-
besszen mindannyiunkat arra, hogy
gyökeresen meg kell változtatni az ed-
digi politikát. Mert ha ugyanúgy megy
tovább minden, mint eddig, semmivel
sem lesz jobb nekünk. Nem életképes
megoldás, hogy adónak befizetett leje-
inket Bukarest ossza szét a megyék kö-
zött, és az erdélyi megyék csak a befi-
zetett összegek kis töredékét kapják
vissza. A megtermelt pénz java része
helyben kell hogy maradjon. Szeret-
nénk, ha Románia egy Bukarest köz-
pontú közigazgatási rendszerbõl átala-
kulna a történelmi régiók szövetségévé.

– Az egyszerû ember számára ho-
gyan tudná leírni, hogy milyen is len-
ne egy föderális Románia?

– Egyszerû, közeli példát mondok. A
föderális Románia olyan lehetne, mint
Németország. Jól mûködõ, gazdag,
szabad.

Czibak Mária

Európai Erdélyt
a föderális Romániában
ZATYKÓ GYULA 1960. május 11-én született Nagyváradon.
Okleveles gépészmérnök, vallása római katolikus, nõs, két gyermek
édesapja. Az Erdélyi Magyar Néppárt egyik alapító tagja és
elnökhelyettese, Bihar megyei elnöke. Az EMNT színeiben szenátori
mandátumért száll versenybe Nagyváradon, a 4. számú egyéni
választókerületben.
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– Ezek a betegségek minden évben
az õsz folyamán kiújulnak, de van né-
hány jó tanács, amit ha betartunk,
megelõzhetjük a bajt. Fontos kerülni a
zárt helyiségeket és a tömeget, öltöz-
zünk mindig rétegesen, mossunk sûrûn
kezet, étkezzünk négyszer-ötször egy
nap, intsünk búcsút a fogyókúrának,
kezdjük el felerõsíteni az ellenálló ké-
pességünket. Akiket a legjobban érin-
tenek az õszi nyavalyák, azok a kisgyer-
mekek, az idõsek és a krónikus bete-
gek, mint például a migrénesek, aszt-
mások, gyomorfekélyben szenvedõk,
ízületi és reumás gyulladással küszkö-
dõk.

– Hogyan erõsíthetjük az ellenálló
képességünket, immunrendszerün-
ket?

– Az immunrendszer feltöltésének az
alapja a sav-bázis háztartásunk egyen-
súlyának a megteremtése. Fontos,
hogy elegendõ vitaminhoz juttassuk a
szervezetünket. Tartsunk legalább egy
hónapos vitaminkúrát: reggel napi egy
tabletta, amiben mindenféle vitamin és

ásványi anyag, nyomelem megtalálha-
tó, elegendõ arra, hogy felerõsítsük
szervezetünket, és pótoljuk a hiányzó
anyagokat. Alkalmazható továbbá egy

három hónapos kúra gyógynövényki-
vonattal: szedhetünk három hónapig
propoliszt C-vitaminnal és kasvirágos
(Echinacea) vagy más gyógynövényes
készítményeket.

– Sokan õsszel oltásokkal erõsítik
szervezetüket…

– Igen, ez is egy lehetõség a beteg-
ségek megelõzésére, viszont errõl meg-
oszlanak a vélemények, sok a pró és
kontra érv, és a páciensek nem igazán
tudják, hogy kire hallgassanak.

– De gyógyteát, gondolom, min-
denki bátran fogyaszthat.

– Természetesen, sõt aki nyáron
mellõzte ezeket, annak most azt taná-
csolom, hogy kezdje el fõzögetni és
iszogatni, mert mindenképpen jól jár
vele. Ilyenkor a leghasznosabb a követ-
kezõ teák fogyasztása: csipkebogyó,
zöld tea, kasvirág, keverékek stb. Emel-
lett természetesen a testmozgás is na-
gyon fontos; minden héten legalább
kétszer egy-egy órát szánjunk erre, leg-
alább ennyi idõt szakítsunk a rendsze-
res mozogásra. Hozzátenném azt is,
hogy õrizzük meg a jókedvünket, hi-
szen sajnos jön az esõ, a hideg, a nem-
szeretem-napok, amikor nagy segítsé-
günkre lehet a vidámság, ugyanis ha
optimisták vagyunk, akkor minden
akadályt könnyebben veszünk.

Balázs Anita

Elõzzük meg az õszi kórokat!
Az õsz beköszöntével a megfázás, a felsõ légúti és emésztõrendszeri
megbetegedések ugrásszerûen megszaporodnak. A kellõen fel nem
erõsített immunrendszer nem tud megbirkózni a hirtelen jött lehûléssel
és a kórokozók tömegével. Hogy kik a legfogékonyabbak az õszi
megbetegedésekre, és hogy miként tudjuk elkerülni a betegségeket,
arról TAMÁS-ARANY HAJNALKA gyógyszerészt kérdeztük.

Kezdõk részére indított sporttánc-
kurzust Major Arnold, a nagyszalontai
Arny Dance Táncstúdió vezetõje. A 12

éves táncos múlttal és több mint hat-
éves táncoktatói tapasztalattal rendel-
kezõ versenytáncos több száz gyermek-
nek tanította már meg a sporttáncok
alapjait, irányítása alatt a hajdúváros és
a környezõ települések fiataljai is meg-
ismerhették a szamba, csacsacsa, a
jive, az angolvalcer, a keringõ és a twist
lépéseit.

A közelmúltban ismét kitárta kapuit
az Arny Dance Táncstúdió a kisdiákok
elõtt. Az elsõ táncórán kisfiúk és kis-
lányok egyaránt érdeklõdve vettek
részt a régi Metalul tánctermében. Ma-

jor Arnold vezetésével megismerkedtek
néhány alaplépéssel, jó hangulatban
gyakorolták a mozdulatokat. A foglal-
kozás végén vidáman, feltöltõdve indul-
tak haza, s közben azt számolták, hány
nap van még a következõ táncóráig.

B. A.

Az elsõ táncóra
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Jótékonysági est a gyermekekért
Nagyszalonta magyarsága

minden évben tettekkel is bi-
zonyítja, hogy a cselekvõ sze-
retet által hatalmas segítsé-
get nyújthatunk embertársa-
inknak. A hajdúvárosi
RMDSZ-szervezet immár
nyolc esztendeje egy jóté-
konysági est keretében szólít-
ja adakozásra mindazokat,
akik szívükön viselik a nehéz
sorsú gyermekek jövõjének
alakulását, mindazokat, akik
segíteni szeretnének a gyer-
mekotthon kis lakóinak. Az
idén december 7-én, pén-

teken este 8 órakor a
Zilahy Lajos Mûvelõdési Ház-
ban kezdõdik a gálamûsor,
melynek bevételét a Szent
Ferenc Alapítvány hajdúvá-
rosi otthona, illetve a
szalontai napközis gondozás
kapja. Az est elsõ részében
ünnepi köszöntõk váltják
egymást, majd a Szent Fe-
renc Alapítvány gyermekei
adventi mûsort adnak elõ,
azt követõen adják át a Bocs-
kai-díjat, majd Szekeres Adri-
enn énekesnõ lép színpadra.

B. A. A tavalyi jótékonysági rendezvény egyik pillanata

A közremûködõ diákok a színpadon

Október végén az élesdi
Castrum Egyesület Arany
János-emlékestet szervezett,
értesítette honlapunkat az
egyesület részérõl Ciavoiné
Létai Andrea Hajnalka.
Nagy Béla kuratóriumi tag a
költõ életérõl, munkásságá-
ról összegyûjtött információ-
kat, történeteket ismertetett.
Az elõadás közben az Élesdi
Általános Iskola VI. osztá-
lyos tanulói Arany János
költeményeibõl olvastak fel,

ezzel is meghittebbé vará-
zsolva a hangulatot. A költõ-
óriás életmûvébõl Pusztai Tí-
mea A bujdosó, Guti Katalin
a Családi kör, Létai Eszter a
Mátyás anyja és végül Birta
Bettina a Reményem címû
mûvet olvasta fel. Az elõ-
adást egy vetített képes be-
mutató követte a költõ életé-
rõl, munkásságáról és nyug-
helyérõl, az anyagot Hübner
Mária, a Castrum elnöke ál-
lított össze.

Emlékest Arany János
tiszteletére Élesden

A Közösségalapú határ
menti hírügynökség és erõ-
forrásközpont címû projekt
keretében a nagyszalontai
Fidem Egyesület irodája
adott otthont a közelmúltban
szervezett immár második
munkamegbeszé lésnek,
amelyen a több mint félszáz
résztvevõ, a helyi önkor-
mányzat, civil szervezetek és
a sajtó képviselõi a projekttel
és a www.partium.eu közös-
ségi portállal ismerkedhettek
meg. A projekt célja egy kö-
zösség által mûködtetett hír-
portál létrehozása és elindítá-
sa, amelyre a román–magyar
határrégió helyi hírei kerül-

nek fel, úgy mutatva be a tér-
ségbeli megyék mindennap-
jait és aktualitásait, ahogyan
azokat a közösségi (önkén-
tes) riporterek látják. A tájé-
koztatót a következõ négy
napban egy riporterképzõ
tréning követte, melynek so-
rán a résztvevõk bevezetést
nyerhettek a hagyományos
és közösségi újságírás alapja-
iba, valamint a partium.eu
portál használatába, illetve
lehetõségük nyílt arra is,
hogy a terepen ismerkedhes-
senek meg a közösségi hír-
portál nyújtotta kommuniká-
ciós lehetõségekkel.

Balázs Anita

Riporterképzõ tréning
Nagyszalontán



2012. november 23. / Biharország Sport  13

Talán a legismertebb Ke-
serû Claudiu, a Bihar FC
volt labdarúgója, aki 17 éve-
sen került el otthonából a
francia élvonalba. A Nantes
csapatában kezdte meg kül-
földi pályafutását, majd köl-
csönjátékosként a másod-
osztályú Tours gárdáját erõ-
sítette. Amikor a „kanárik-
ként” ismert együttes vissza-
esett a második ligába, Ke-
serûre már nem tartottak
igényt a Nantes vezetõi, így
eligazolt az Angers együtte-
séhez, amelynek jelenleg is
tagja. Franciaföldön remekül
érzi magát, nemrég négy
gólt rúgott egy bajnoki
meccsen a Le Mans ellen. A
csatár remek formája azon-
ban nem hatotta meg a ro-
mán válogatott szövetségi
kapitányát, Victor Piþurcát,
aki nem hívta be a keretbe

sem a felkészülési, sem pe-
dig a világbajnoki selejtezõ-
ben lejátszott mérkõzésekre.
Keserû nem kesereg a mel-
lõzés miatt, teszi a dolgát, s
bízik benne, eljön majd az õ
ideje is. Bár a nyáron felröp-
pent a hír, hogy a Bukaresti
Steaua csábítja a gólerõs
csatárt, õ hallani sem akart a
hazatérésrõl. Keserû elõtt a
szintén váradi Márkis Tamás
kézilabdakapus próbált sze-
rencsét Franciaországban él-
vonalbeli, majd másodosztá-
lyú együttesnél.

Mihai Neºu pályafutása
szintén Váradról indult, majd
a Bukaresti Steaua csapatá-
ban fejlõdött nemzetközi
színtû futballistává. Aztán a
holland élvonalban szereplõ
Utrechthez került, ahol egé-
szen tavalyig játszott. 2011
májusban rettenetes tragédia
érte a labdarúgót: egy edzé-
sen csigolyatörést szenvedett
egyik csapattársa határozott
belépõjét követõen, s azóta
mozgásképtelen.

A játékosok mellett szak-
vezetõk is dolgoznak külföldi
csapatoknál. Dorin Cost-
rãº, a kétszeres bajnokcsa-
pat Criºul SK tagja, több
mint egy évtizede él és dol-
gozik Spanyolországban, je-
lenleg a CE Mediterrani

szakvezetõje. A szakember
pályázott a román pólóválo-
gatott megüresedett edzõi
székére is, ám az országos
szövetség egyetlen külföldi
tréner által benyújtott prog-
ramot sem vett figyelembe,
és a volt kapitányt, Vlad Ha-
giut nevezte ki a magyar Ko-
vács István utódjának.

Veres Attila, a váradi Di-
namo kosárlabdacsapatának
volt kitûnõsége, a VSK volt
edzõje jelenleg Luxemburg-
ban dolgozik, egy ottani él-
vonalbeli együttesnél. Ezt
megelõzõen a VSK felnõtt
férfi csapatánál, majd pedig
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
SK nõi együttesénél dolgo-
zott.

A külföldön élõ és dolgo-
zó sportolók és szakemberek
élete nem egyszerû, aki
azonban megállja a helyét a
pályán vagy azon kívül, az
kivívja a helyiek elismerését,
és szeretetét. Ezért van az,
hogy azok közül, akik több
éven ált dolgoztak külföldön,
megtapasztalva az ottani
professzionalizmust, csak
kevesen térnek vissza „hazai
vizekre”.

Hajdu Attila

Váradiak nemzetközi „vizeken”
A nagyváradi
csapatoknál „szolgáló”
idegenlégiósokról egy
hete írtunk, most
számba vesszük azokat
a váradi vagy bihari
sportolókat, akik távol
otthonuktól, külföldön
szerepelnek.

Keserû „szárnyal” a francia bajnokságban

Dorin Costrãº elismert vízilabda-
szakemberként tartják számon
Spanyolországban

Neºu korán befejezte pályafutását
Veres Attila luxemburgi csapatnál
próbált szerencsét
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Az író a magyar prózairodalom elsõ
lélektani igényû regényének szerzõje.
Egyik gondolatát idézzük a rejtvény-
ben a vízsz. 1. és 42., valamint a
függ. 16. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Egészen, teljesen
(rég.). 14. Tó Finnország északi ré-
szén. 15. Elõtag, olajjal való kapcsola-
tot jelöl. 16. Bortartály. 18. Európai
nép. 20. Ruhadarab. 21. Paneldarab!
22. Ártó szellem. 24. Összevissza
vág! 26. Latin é. 27. Kedveskedni
kezd! 28. Szlovénia NOB-jelzése. 29.
Szamárhang. 30. Idõs. 32. Nyomasz-
tó félelmet érez. 34. Rövid humoros
jelenet. 36. A szalma „teszi”. 38.
Kambodzsa, Németország és Olaszor-
szág autójele. 39. Mosó … mosodája –
Varga Katalin mesekönyve. 41. Fran-
cia erdõ. 42. Becézett Ágnes. 43. To-
rino másik neve. 44. Tegezõ viszony.
45. Megrázó (esemény). 47. Ajtóra

(is) írják. 49. Kettõs betû. 50. Görög
betû. 52. Létezik. 53. Magas növény.
54. Román birtokos segédige. 55. Fo-
lyó Szudánban. 57. Talpon van. 58.
Kábítószer. 60. Püspöksüveg. 62. Tá-
gas helyiség. 64. Nemesgáz. 66. Or-
szággyûlés (rég.). 68. Áll alatti zsírpár-
na. 69. Kányádi Sándor névbetûi.

FÜGGÕLEGES: 1. Az amerícium
vegyjele. 2. Sergio … (1929–1989) –
olasz filmrendezõ. 3. Ebbe az irányba.
4. Város Pest megyében, a Duna bal
partján. 5. Részben mai! 6. Mesebeli
gonosz törpe. 7. Nobel-díjas (1977)
amerikai fizikus (Rosalyn). 8. Algériai
nagyváros a Földközi-tenger partján.
9. Újra (lat.). 10. … Derek – a „bom-
ba nõ”. 11. A zöld árnyalata. 12. Ipa-
ri növény. 17. Folyó Lengyelország és
Németország területén. 19. Biztosíté-
kul átadott vagyontárgy. 23. Tokió ré-
gi neve (ék. f.). 25. Eldob (tájszólás).

27. Piaci árus. 28. Tornaeszköz. 29.
Mûködésbe hoz. 30. Nem érkezik idõ-
ben. 31. Elõtag, szérummal (vérsavó-
val) való kapcsolatot jelöl. 32. Igen val-
lásos. 33. Nagyon régi. 35. Raggal el-
lát. 37. Részben kihívó! 40. Újezüst.
41. A házban. 43. Természeti népek
szent állata. 44. Tûzhely vaslemez fe-
dõlapja. 46. Igényel. 48. Gyermekin-
tézmény. 51. Teher (rég.) 53. Kézirat-
nak egy szabványos, gépelt lapja. 54.
Ajándékozok. 55. Ilyen bútor is van.
56. Londoni galéria. 57. Vízelvezetõ.
59. Szintén nem. 61. …milliomos –
sok a szabadideje. 63. Betûrész! 65. A
férfi sorsa a … (Jókai). 67. Az asztáci-
um vegyjele.

Barabás Zsuzsa

Ezt hallotta?…
Két hulla sétál a temetõben, az

egyik sírkövet cipel a hátán. Meg-
kérdezi a másik:

– Minek cipeled azt a sírkövet?
– Á, manapság az ember már

nem sétálhat az iratai nélkül.

☺

Háromórányi hallgatás után
megszólal a rádió:

– Süketnémáknak szóló mûso-
runk véget ért. Köszönjük figyel-
müket!

☺

Egyik reggeli rádiómûsorban
sms-eket olvastak a hallgatóktól:

– „Üzenem a kopasz mercis-
nek, aki az elõbb beintett, hogy a
mellette ülõ szõke háromszor
megvolt. A fehér opeles.”

Tíz perc múlva a válasz:
– „A mercis vagyok. Az ope-

lesnek üzenem, hogy a szõke, akit
hátulról látott, az öcsém.”

Kármán József véleménye
Múlt heti rejtvényünk (Bölcs gon-
dolat) helyes megfejtése: „Az iga-
zi derû a tiszta és õszinte lelkiis-
meretbõl fakad.”
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Szent András apostol,
a görögkeleti egyház vé-
dõszentje az I. században
élt, Jézus tizenkét tanít-
ványának egyike volt. A
hagyomány szerint átló-
san ácsolt kereszten halt
mártírhalált, ezért neve-
zik az ilyen keresztet and-
ráskeresztnek. Kis-Ázsiá-
ban, a Duna mentén és a
görögök között is hirdet-
te a kereszténységet, hite
miatt végeztette ki a
pátrai (ma Görögország)

uralkodó. Az egyház no-
vember végén ünnepli a
szentet, napjához sok né-
pi hiedelem is fûzõdik.
Például ha András-napon
a lányok böjtöltek, csak
három szem búzát ettek,
három csepp vizet ittak,
megálmodták, hogy ki
lesz a férjük. Ekkor kez-
dõdtek a disznóvágások,
és sok helyen ekkor ké-
szítették az idõjárás-jósló
hagymakalendáriumot.
András-nap éjfélkor beáll

a csend ideje, az advent.
Az idéntõl Romániában
november 30. hivatalos
munkaszüneti nap.

DVD-ajánló

Az emlékmás

A megvásárolható álommal elér-
hetõvé válik a régi vágy: a világ
olyan, amilyennek akarjuk. Csak ki
kell fizetni. A Recall az a cég, amely
az álmokat emlékekké változtatja.
Douglas Quaid (Colin Farrell) egy-
szerû gyári munkás, aki, bár szereti
gyönyörû feleségét (Kate Beckin-
sale), mégis valami többre vágyik a
nyomasztó hétköznapoknál. Je-
lentkezik egy ígéretesnek tûnõ va-
kációra: kéri, lássák el egy szuper-
kém emlékeivel. De a rutinmûvelet-
be szörnyû hiba csúszik, és Quaid-
nek menekülnie kell, nyomában a
rendõrséggel, melyet Cohaagen
kancellár (Bryan Cranston) irányít.

Idõjárás
Számottevõ csapadék

kíséretében ezen a héten
megérkezik a tél. A hét
elején csak ködszitálás
várható, de az az egész
megye területén, késõbb
azonban komoly esõzé-
sek lesznek, sõt a hõmérséklet hûlé-
sével havazás is lehet. A hét köze-
pétõl már akár hózáporok is lehet-
nek a magasabban fekvõ települé-
seken. Az éjszakai hõmérséklet ek-
kor már szinte mindenhol fagypont
alá fog csökkenni, és nappal sem
emelkedik majd 5 Celsius-fok fölé.
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Postacím: 410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447-060, 0735/154-456, 0735/154-460. Lapterjesztés:
0259/418-933. E-mail: biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro.
Fõszerkesztõ: Máté Zsófia. Munkatársak: Balázs Anita, D. Mészáros Elek, Mészáros Zsuzsanna, Domján Levente, Fleisz Brigitta, Kinde Annamária,
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Elõfizetési díjak: 1 évre 50 lej, hat hónapra 30 lej, negyedévre 15 lej. Készült az Inform Média Kft. debreceni nyomdájában. ISSN 2066-4166

November 25.,
vasárnap
Katalin – a görög katha-
rosz szóból származik, je-
lentése: (mindig) tiszta.
Más magyarázat szerint a
görög Aeikatherine jelen-
tése: nyilazó, biztosan cél-
zó. Másik feltevés szerint
egyiptomi eredetû, jelenté-
se: korona. A magyarba a
német Katharina vagy a
latin Catharina forma köz-
vetítésével került, már az
Árpád-kor óta kedvelt név.

November 26., hétfõ
Virág – magyar eredetû,
a Flóra nõi név magyarítá-
sa. Jelentése a szó maga.

November 27., kedd
Virgil – a latin Virgilius

név rövidülése. Ennek az
eredete bizonytalan, talán
a Vergilius római nemzet-
ségnévbõl való, amely is-
meretlen, esetleg etruszk
eredetû.

November 28., szerda
Stefánia – latin eredetû,
az István férfinév latin
Stephanus alakjából kép-
zett nõi név. Jelentése: vi-
rágkoszorú.

November 29.,
csütörtök
Taksony – török eredetû
régi magyar név, Árpád
fejedelem unokáját, a ne-
gyedik magyar nagyfeje-
delmet, az összes Árpád-
házi király õsét hívták így.
Jelentése: jóllakott, elége-

dett, vad,
kegyetlen,
féktelen, szilaj.

November 30., péntek
András – görög eredetû
bibliai név, magyar változa-
ta a latin Andreas névbõl
származik. András apostol
Jézus elsõ tanítványa,
Szent Péter testvére volt.
Jelentése: férfi, férfias.
Andor – görög eredetû,
az András régi magyar
alakváltozatának, az An-
dorjás névnek a rövidülé-
se. Jelentése: férfiak le-
gyõzõje.

December 1., szombat
Elza – német eredetû
név, az Erzsébet rövidülé-
se.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1912 éve november 30-a Szent
András napja
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Hozzávalók 4 személyre: 4 kacsa-
comb, 2 ág friss rozmaring, 5-6 gerezd
fokhagyma, tört tarka bors, só, 25 dkg
kacsazsír; a polentához: 3 dl kukorica-
liszt, 2 dl víz, 3 dl tej, 1 marék reszelt
parmezán sajt, 2 evõkanál vaj, só, bors.

Elkészítés: A kacsacombokat meg-
mossuk, sóval borssal bõven fûszerez-
zük, és elõmelegített serpenyõben a zsí-
ros oldalát 3, a húsosat pedig 2 percig
sütjük. A megkapatott húst egy vaslá-
bosba vagy jénaiba tesszük, ráöntjük a
saját kisült zsírját, valamint a másik adag
kacsazsírt is, a hús mellé tesszük a meg-
pucolt fokhagymát és a rozmaringágat,
majd 130 fokos sütõben 3-4 óra alatt
készre sütjük, elképzelhetõ, hogy kell
neki 5 óra is. Végül a zsírjából kivéve rá-
pirítjuk a bõrét. A polentához a vizet a

tejjel felforraljuk, beleöntjük a málélisz-
tet, és állandó kevergetés mellett sûrûre
fõzzük, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a
parmezánt és a vajat.

Egyéb nevei: füstikefû, epefû,
földi epefû. A boglárkavirágúak
rendjébe, a mákfélék családjába
tartozó lágy szárú, egynyári
növényfaj.

Szántóföldek szélén, utak mentén,
köves helyeken, kertekben terem, má-
justól szeptemberig virágzik. Termése
gömb alakú makktermés; ráncos, szá-
raz. Izokinolin-alkaloidokat (fumarin),
fumársavhoz kapcsolódó szerves sava-
kat, flavonoidokat tartalmaz. Gyógy-
szerként a fumaria alkaloidok kivonatát
használják, ami szabályozza az epekivá-
lasztást és oldja az Oddi-sphincter gör-
csöt.

A szárított, virágzó hajtásrészeket
használják fel teaként. Enyhíti az epe-
hólyag, az epeutak és a gyomor-bél
traktus görcsös panaszait. Már az ókor-
ban is alkalmazták vízhajtóként, székre-

kedés ellen és epegyógyszerként. A né-
pi gyógyászat krónikus bõrgyulladás
kezelésére is használta. A hatóanyaga-
iból elõállított fumársav észterét a pik-
kelysömör terápiás kezelésében hasz-
nálják. A homeopátia idült ekcéma és
májmûködési zavarok (sárgaság) ellen
alkalmazza.

Jövõ héten a fûzfakéregrõl ejtünk
szót.

KOS: El tudja intézni a héten mind-
azt, amire az elmúlt idõszakban nem

volt ideje, és találkozhat azzal is, aki kibab-
rált önnel. Legyen vele diplomatikus.

BIKA: Jó teljesítményt nyújt a munká-
ban, így aztán nem fenyegeti az a ve-

szély, hogy esetleg letolást kap a felettesétõl.
Anyagi ügyekben a szerencse kegyeltje lesz.

IKREK: Egy gyors lefolyású beteg-
ség ledönti a lábáról, és kiesik egy-két

napra a munkából. De ne izguljon, senki
sem fogja ezalatt fúrni, hanem õszintén ag-
gódnak önért.

RÁK: Végre vehet egy nagy lélegze-
tet, mert túl lesz egy olyan munkán,

ami hatalmas erõfeszítéseket igényelt. A fe-
lettesével ne vesszen össze, amit õ mond,
annak úgy kell lennie.

OROSZLÁN: A munkában és ott-
honában is kiváló teljesítményt nyújt-

hat. Olyan elképzelhetetlennek hitt változá-
sok történnek a munkájában, amelyek bol-
doggá teszik.

SZÛZ: Anyagi gondokról nem beszél-
hetünk ezen a héten, mert jön a pénz és

vele együtt a siker is. Ha vásárolgat, olyasmire
költsön, amivel az otthonát szebbé teheti.

MÉRLEG: A pénz jön és megy a hé-
ten, még szerencse, hogy futja a köte-

lezõ kiadásaira. Hiába nõ meg a bevétele, a
költségei is emelkedtek. Talán a tartalékhoz
nem kell hozzányúlni.

SKORPIÓ: A munkában meglepe-
tés éri, hogy hirtelen fogalma sincs,

ilyen helyzetben mit is tegyen. Az a fontos,
hogy megõrizze a nyugalmát, és meglátja,
megtalálja a megoldást.

NYILAS: Valami miatt lelkiismeret-
furdalást érezhet. Ha valóban meg-

tette azokat a dolgokat, amiket nem kellett
volna, akkor kérjen bocsánatot.

BAK: Párkapcsolat területén ez a hét
nem hoz áttörést. Nem érzi a szenve-

délyt, és elgondolkodik azon, hogy talán barát-
nak jobban beillene az illetõ, mint szeretõnek.

VÍZÖNTÕ: Ha nincs munkája, ak-
kor ezen a héten találhat egy olyan

helyet, amely most még nem tûnik végle-
gesnek. Vállalja el, mert ez hozhatja majd
meg az áhított feladatot.

HALAK: Kellemetlen érzések kerítik
hatalmába ezen a héten. Folyosói

pletyka az oka annak, hogy olyan dolgok
járnak az eszében, amelyeknek semmiféle
valóságalapjuk sincs.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (51.)
Az orvosi füstike (Fumaria officinalis)

Ínyenceknek 

Lassan sült kacsacomb
polentával


	BO46-01-c
	BO46-02
	BO46-03
	BO46-04-c
	BO46-05-c
	BO46-06
	BO46-07
	BO46-08-c
	BO46-09-c
	BO46-10
	BO46-11
	BO46-12-c
	BO46-13-c
	BO46-14
	BO46-15
	BO46-16-c

