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Összefogás, hit és kitartás

Röviden

Alig egy hónappal azután, hogy a váradi orvosok lemondtak róla, Nándi él, és van esélye a teljes
gyógyulásra. A 9 éves kisfiú utolsó műtétjének támogatására jótékonysági koncertet szerveznek.
Mészáros Tímea
A váradi Szent László Gimnázium második osztályos tanulójának, Soós Nándornak az esetét
már sokan ismerhetik. Miután
idén szeptemberben kiderült,
hogy az addig egészségesnek
hitt kisfiú súlyos betegséggel
küszködik és halaszthatatlanul
meg kell műteni, nemcsak a családi barátok és az osztálytársak
fogtak össze, hanem az egyházak
és a magyar tannyelvű iskolák
is. A példaértékű összefogás, a
szülők gyógyulásba vetett hite és
a romániai orvosi bürokráciával
szemben vívott kitartó küzdelme
is hozzájárult, hogy a nyolcéves
gyermek – alig több mint egy
hónappal azután, hogy a nagyváradi orvosok lemondtak róla
– él, és van esélye a teljes gyógyulásra. A családdal kapcsolatba
lépve személyesen is megismerhettük Nándit, és közvetlenül a
szülőktől tudhattunk meg részleteket a gyermek betegségéről.
Nándi édesanyja, Enikő lapunknak elmondta, hogy az

utóbbi időben kisfiuk sokat
fájlalta a hasát, ezért orvoshoz
vitték.

Jótékonysági

Nándi eddigi költséges műtéteinek
fedezéséhez a család mellett sokan
járultak hozzá: osztálytársak, vele
egykorú gyerekek, különböző egyházi közösségek tagjai. A debreceni
műtéteket – mely összesen 2 millió
forintba került – ezzel a támogatással
sikerült megvalósítani. A következő
operációról egyelőre nem lehet tudni
mennyibe fog kerülni... A szükséges összeg előteremtése érdekében
Thurzó Zoltán közismert váradi
zongoraművész szervezésében no-

Rekeszizomhiány
Nem is gondoltak arra, hogy
a hasfájás hátterében egy vele
született betegség áll: a rekeszizomhiány. Nándi belső szervei nem úgy helyezkedtek el,
mint az egészséges embernek.
A rekeszizom nyílásán keresztül a hasi szervek a mellkasba
türemkedtek, ezért sürgősen
orvosi beavatkozásra volt szükség. Először szeptember elsején
műtötték a gyermekkórházban.
Az operáció után vasárnapig jól
volt, azonban hétfőn megállt az
emésztése. 12-én újabb operációra került sor, de az orvosok
nem biztatták a szülőket. Azt
mondták, hogy Nándi életét
nem lehet megmenteni... A
szülők természetesen nem nyugodtak ebbe bele, és nem nézték
ölbe tett kézzel kisfiuk szenvedését. Számos bürokráciai akadályt leküzdve – Biró Rozália
alpolgármester és Cseke Attila

Segítsenek Önök is, hogy Nándi felépülhessen!

koncert

egészségügyi miniszter közbenjárásával – sikerült saját felelősségre Nándit átszállítani a
debreceni kórházba, ahol Csízi
István osztályvezető docens keze alá került.

„Hentesmunka”
Hajdú-Bihar megyei városban több meglepetés is érte a
szülőket. Egyrészt a rekeszizomsérvet rutinszerű műtétként
kezelik a debreceni orvosok,
másrészt olyan körülményekkel találkoztak, melyre nem is
mertek számítani. Nem kellett
a kisfiú testéből lógó csövekkel
végigjárni az egész kórházat,
míg végre elvégzik az összes
vizsgálatot, mindent egy helyben készítették el. A mindvégig
kedves doktorok részletesen
tájékoztatták a szülőket a gyermek egészségügyi helyzetéről
és a lehetőségekről, magyarázta
Nándi édesapja, Zsolt. A sebészek, látván a váradi orvosok
által végzett műtét nyomait, azt
mondták, hogy az a hentesek
munkájához hasonlítható. Otttartózkodásuk második napján
akarták megműteni, de Nándi

vember végén jótékonysági koncertre
kerül sor, melynek médiatámogatója a
Bihari Napló. Természetesen, aki addig is szeretne segíteni a gyermeken,
pénzadományát átutalhatja a RO29BPOS05000420738RON1 Banc Postos
számlaszámra, Soós Enikő nevére. Személyesen a Caritas Catolica székhelyén
(Kanonok sor 21. szám alatt) tehetnek
felajánlásokat, ahol adományukról
nyugtát is kaphatnak. Hétfőtől csütörtökig 8 és 15, pénteken pedig 8 és
14 óra között lehet adakozni.

annyira le volt gyengülve, hogy
végül csak 22-én végezték el a
beavatkozást. Hat és fél óra után
a sebészek jó hírrel szolgáltak a
szülőknek: a műtét sikerült, és
Nándinak minden esélye megvan arra, hogy újra egészséges
legyen. A közeljövőben viszont

még egy operációra szükség
lesz, hiszen a legyengült szervezet és bélrendszer egyelőre nem
áll készen a „teljes” emésztésre.
A végbél egy csövön keresztül
egy zsákba van vezetve, melyet
rendszeresen cserélni kell. Nagy
trauma ez egy kilencéves kisfiúnak, melyet a cseréléskor érzett
fájdalom csak tovább mélyít. Az
egy-két hónapon belül sorra kerülő utolsó operáció célja, hogy
Nándi emésztése olyan legyen,
mint minden egészséges gyermeknek.

Ady Endre-szavalóverseny

Művelődés
Hete

A váradi Ady Endre Líceum és a Partium Alapítvány az idén is megrendezi az Ady Endre-szavalóversenyt. Jelentkezni november 5-ig lehet.

Október 14–24. között várad
Város Önkormányzata hatodik alkalommal szervezi
meg a Művelődés Hete–
Tanulás Ünnepe elnevezésű rendezvénysorozatot. Az
esemény főszervezői: MM
Pódium Kulturális Egyesület, Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület
Berettyóújfalu, BINCISZ,
Sapientia Varadiensis Alapítvány. Műhelybeszélgetés
lesz október 22-én 15 órától.
Helye: MM Pódium terme,
Nagyvárad Vára M3–M4.
Népfőiskola és felnőttképzés.

„A 2004-ben meghirdetett első rendezvényünk célja olyan
megyeközi szavalóverseny
megszervezése volt, mely méltó módon emlékezik meg Ady
Endre életművéről. A szavalóversennyel olyan hagyományt
teremtettünk, mely feléleszti
és fenntartja a tanulókban az
Ady költészete iránti érdeklődést” – áll a szavalóversenyre
szóló felhívásban. A 2010. november 19–20-án az Ady Endre
Líceum dísztermében megrendezendő versenyre középiskolák kéttagú csapatait várják

két kategóriában (IX–X., illetve XI–XII. osztályosok). A
versenyre tíz megye – Arad,
Bihar, Fehér, Kolozs, Maros,
Máramaros, Szatmár, Szilágy,
Temes, valamint Hajdú-Bihar
verskedvelő diákjai jelentkezhetnek, iskolánként két, kategóriánként egy-egy diákkal. A
versmondóknak összesen öt
Ady-verset kell tudniuk könyv
nélkül: két kötelező és három
szabadon választott verset. A
kötelező versek címe: IX–X.
osztály: Jóság síró vágya; A
hatalmas tél; XI–XII. osz-

tály: Az idegen arcok, Intés
szegény legényeknek. A kétfordulós verseny első szakaszában a kötelező versekből a
zsűri jelöli ki azt, amelyiket a
versenyzőnek el kell mondania.
A második fordulóban kerül sor a szabadon választott
versek elmondására. Jelentkezési határidő: 2010. november
5. Jelentkezni az alábbi címen
lehet: e-mail: litadyendre@
yahoo.com. Levélcím: 410001
Oradea, Str. Moscovei Nr. 1,
Tel./Fax: 00–40–259/431.787.

 Véradókat várnak. A jövő héten
bonyolítják le a Véradó Karaván 2010 elnevezésű projekthez kapcsolódó tevékenységeket
megyénkben. A mobil vérközpontban jelentkezhetnek az önkéntes véradók október 25–
26–27-én Berettyószéplakon a Petrom orvosi
rendelő parkolójában, október 28–29-én pedig
Nagyváradon, az Independenţei utcában. A
projekt célja az önkéntes, térítésmentes és humanitárius véradás népszerüsítése.
 Koncert. Klasszikus zenei koncertet
tartanak október 23-án, szombaton 19 órától a
váradi Szent László templomban Lucian Malita
hegedű – és Bálint Johanna zongoraművészek. Műsoron: Rameu, Bach, Leclair, Pugnani,
Mozart, Stradella, Franck, Marchesi, Chopin,
Vieuxtemps, Faure, Massenet, Enescu, Schumann művek szerepelnek. A belépés ingyenes.

Koszorúzás és emlékezés
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 54. évfordulója alkalmából
koszorúzással egybekötött kegyeletteljes
megemlékezés lesz 2010. október 23-án,
szombaton délelőtt 10 órától Nagyváradon,
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházának belső udvarában található
emléktáblánál (Városháza/Primăriei utca 27.
szám), az alábbi program szerint:
10 óra: Köszöntés, „Ezerkilencszázötvenhat,
te csillag”, Barabás Zoltán költő, a Partiumi
Magyar Művelődési Céh igazgatója. 10.20
óra: Szavalatok. 10.30 óra: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc üzenete,
Dr. Fleisz János történész, a BINCISZ elnöke.
10.40 óra: Szavalatok. 10.50 óra: „Felsikoltani az egekre, és leborulni a világ legnagyobb hősei, a magyar ifjak előtt.” Nagy
József Barna, az EMNT Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke. 11 óra: Szavalatok.
11.15 óra: Koszorúzás. 11.30 óra: Gyertyagyújtás. 11.35 óra: Himnusz. Közreműködnek:
Gáll Annamária és Péterfy Lajos színművészek. Aki teheti, hozzon magával egy szál
virágot. Áldott legyen a hősök emlékezete!

Megemlékezés
Nagyvárad-Réten
Nagyvárad-Réten hagyománnyá vált, hogy
az 1956-os Kárpát-medencei magyar forradalom és szabadságharcra emlékezünk.
A templomkertben 2006 őszén állított emlékkőnél fejet hajtva egy szál virággal emlékeztetjük az utókort mindarra, ami egykor
a nacionálkommunista önkényuralom idején
történt. Október 24-én, vasárnap délelőtt, az
ünnepi istentisztelet keretén belül egy dokumentum-oratóriumot láthatunk, hallhatunk:
EGY HUSZADIK SZÁZADI KRÓNIKÁS ÉNEK
címmel, a Református Károli Gáspár Egyetem
Tanítóképző Főiskolájának Karácsony Sándor
Színpada előadásában. A Gulyás Lajos ’56-os
lelkipásztor – mártírról szóló oratórium a réti
templomban kerül bemutatásra 10 órai kezdettel. Az igehirdetés szolgálatát Dr. Nagy István
a Nagykőrösi Főiskola dékánja végzi. Az emlékkőnél a Váradi Dalnokok énekelnek. Úgy miként
minden esztendőben, most is arra kérünk mindenkit, hogy hozzon egy szál virágot magával.
Isten áldása legyen emlékezésünkön.

Emlékműsor: „Jogos harc sosincs hiába”

Az 1956-os forradalom és annak hősei előtt tisztelegtek a nagyváradi Kiss Stúdióban szerda
délután, Fazakas Márton Erzsébet, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos közreműködésével.
Tököli Magdolna

A szerző felvétele

„Jogos harc sosincs hiába” hangzott el mindjárt az emlékműsor
elején, hiszen „csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek”. A közreműködő színészek összekötő szöveg

nélkül, találó versekkel és prózai alkotásokkal idézték meg ’56
szellemiségét, a zenei részek és a
korabeli rádiófelvétel bejátszása
pedig még meghittebbé tette az
előadást. „Tiltott szavak mondatnak ki erős hangon”, a „békésen indult népmozgalom vérbe
fordult, vérrel szentelődött meg”
– idézték fel a megtorlás szörnyűségeit, a koncepciós perek
igazságtalanságait, édesanyák
fájdalmát többek között Albert
Camus, Dutka Ákos, Wittner Mária, Wass Albert írásai alapján,
hogy aztán Vörösmarty Mihály
megrendítő Szózatának elszavalásával záruljon a megemlékezés.

Szomorú emlékek
Rendületlenül címmel szerveztek
megemlékezést
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tében az ’56-os forradalommal
kapcsolatos emlékeiket, gondolataikat osztották meg az egybegyűltek. Nagy Emilia megrendítő visszaemlékezésében
azt a napot idézte fel, amikor
két testvérét, Sótányi Erzsébetet és Józsefet 1960-ban letartóztatták. Nővére közel egy évet
volt a Securitate börtönében,
a megpróbáltatások testileg és
lelkileg is összetörték. Bátyja
koncepciós perben „csak” hat
évet kapott, végül 1963-ban
szabadulhatott. A rendszer
embertelenségei tárultak fel
a visszaemlékezésből, amelyet
Nagy Emília papírra is vetett.
Saját bevallása szerint a család
történetéből ezt a pár oldalt
sírva írta le… Kupán Árpád
kolozsvári egytemistaként él-

30

20

10

5

te meg az ’56-os eseményeket,
részese volt az ottani diákmozgalomnak. Visszaemlékezése
szerint egészen november 4-ig
tele voltak bizalommal és reménnyel, de aztán jött a kiábrándulás, ezzel együtt pedig a
letartóztatások és a megtorlás.
Bartos-Elekes Ildikó két fiútestvére esett a rendszer áldozatául, megpróbálták és összetörték
őket a letartóztatások és folyamatos üldözések.
Az összejövetelen felvetődött,
hogy ezeket az emlékeket meg
kellene írni, és egy kötetben,
oral history-szerűen kiadni.
Elhangzott az is: kormányrendelet értelmében kártérítés jár
a politikai elítélteknek és egyenes ági leszármazottaiknak, érdemes ez ügyben érdeklődni.
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Útfelújítás. A váradi önkormányzat

közleménye szerint befejeződtek a váradi
Gala Galaction utca korszerűsítési munkálatai, melyekre az Európai Unió által támogatott Regionális Operatív Program keretében
került sor. A 397 ezer lej értékű beruházás
kivitelezője a Városi Utak Rt. volt, melynek
során 376 méteren aszfaltoztak, járdákat
és bekötötőutakat alakítottak ki.
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