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Hegyimentő-kiképző központ

A svájci-román együttműködési program keretében hegyimentő-kiképző központot akar létesíteni a Bihar Megyei Tanács. Többek között erről is szó volt a tegnap megrendezett ülésen.
Pap István
A Svájc és Románia közötti
együttműködési program keretében 293 ezer svájci frank
értékben hoznának létre Vértopon hegyimentő-kiképző köz-

pontot. Amennyiben a pályázat nyer, akkor az összköltség
85 százalékát, vagyis 250 ezer
frankot a svájci fél fizetné,
míg a fennmaradó tizenöt százaléknyi költség, azaz 44 ezer
svájci frank a megyei tanács

önrésze lenne. A tervek szerint
a központ kialakítására a megyei tanács egy telket is szerez
majd, de amennyiben ez nem
sikerül, akkor a Bihar megyei
hegyimentő-szolgálatnak a bihari hegyekben már meglévő

Tegnap tartották meg a Bihar Megyei Tanács ülését, amelyen számos pont került megvitatásra

bázisán alakítanák majd ki a
központot, mondta kérdéseinkre válaszolva Pintér István a
hegyi mentők képviseletében.
Tőle megtudtuk azt is, hogy
amennyiben sikerül megszerezni a telket Vértopon, akkor
mobil konténereket szereznek
be, amelyek szálláshelyként,
konyhaként, tisztálkodó helyként, illetve raktárként szolgálnak majd, és azokban tartanák
meg az elméleti képzéseket is,
ha viszont nem sikerül megszerezni a telket, akkor csak a
hegyi mentéshez és az oktatáshoz szükséges felszereléseket
szerzik be. A pályázatot decemberben fogják elbírálni, és
amennyiben sikeres lesz, 2015
februárjától számítva húsz hónap áll majd rendelkezésre a
projekt megvalósítására.

Emlékezés egy nyár éjszakára

Jézus Szíve
ünnepe

A fenti, Ady Endre versének címével fémjelzett műsort állított össze a
nagyváradi Kiss Stúdió Színház az I. világháború kitörésének évfordulójára.

„Szelíd és alázatos Szívű
Jézus, alakítsd szívünket
a Te Szíved szerint.” 2014.
június 27-én, pénteken 18
órakor Böcskei László megyés püspök a jelenlévő
papokkal és hívekkel közösen Jézus Szíve tiszteletére ünnepi szentmisét
tart a nagyváradi Barátok
Templomában. A szentmise szónoka Szőcs Csaba,
az Erdélyi Mária Rádió
műsorigazgatója lesz.
Fiedler István nagyváradi megyés püspök szorgalmazására az 1930-as
években fellendült Jézus
Szentséges Szívének tisztelete. A nagyváradi Barátok Templomában azóta
minden évben városközi
engesztelő szentmisét tartanak.

Pap István
Közreműködött Molnár Judit tanárnő, közíró. A kedden
délután a váradi Kiss Stúdió
Színházban megtartott rendezvényen Kiss Törék Ildikó
és Varga Vilmos adtak elő
válogatást az első világháború témakörében fogant magyar versekből. Az esten Ady
Endre, Babits Mihály, Gyónyi
Géza és Tóth Árpád költemények hangzottak el, a versek
üzenetéről,
szimbolikájáról,
keletkezéstörténetéről Molnár
Judit beszélt, aki érdekes képet festett a száz évvel ezelőtti
magyar irodalmi világnak a
világháborúhoz való hozzáállásáról is. Elhangzott többek
között: a világháború kitörésének időszakában a magyar irodalmárok zöme osztotta azt az
optimista álláspontot, hogy a

Röviden
Előadás. Június 29-én, vasárnap 20
órakor a Stúdió termében: Adjon Isten békét, kedvet! – Trianoni változat. Előadók: Kiss
Törék Ildikó, Varga Vilmos. A Stúdió terme
a volt Nagysándor u./ Aurel Lazăr u. 16. sz.
alatt található, bejárat a Lorántffy Gimnázium
udvaráról. Helyet foglalni a 0259–431–148,
a 0359–438–708-as telefonon, illetve a
0727/662–227-es mobilszámon lehet, de e-mailen is a kiss_studio_szinhaz@yahoo.com címen.
A belépés díjtalan. Adományokat elfogadnak.
Falumúzeum. A tegnapi megyei ta-

nácsülésen fogadták el azt a határozattervezetet is, melynek értelmében a Bihar Megyei Tanács átveszi a Körösvidéki Múzeumtól a Hévjó
(Haieu) településen lévő falumúzeum 11.065
négyzetméternyi területét.

Jacan marad az igazgató. A

Bihar Megyei Tanács tegnapi ülésén megerősítette igazgatói posztján Mircea Jacant, aki
ideiglenes jelleggel vezeti a Népi Kultúra Megőrzésének és Népszerűsítésének Bihar Megyei
Központját, miután az intézmény korábbi vezetője, Adrian Dume ellen korrupció gyanúja miatt bírósági eljárás van folyamatban, ezért az ő
menedzseri szerződését felfüggesztették. Jacan
addig tölti be az igazgatói tisztséget, amíg
Dume vissza nem térhet igazgatói székébe.

Kiállítás. A Partiumi Magyar Művelődési Céh 2014. június 27-én délután fél
öttől kiállításmegnyitóra invitálja a nagyváradi művészetkedvelő közönséget a Partiumi
Keresztény Egyetem aulájába. Elekes Gyula  tűzzomácművész, a székelyudvarhelyi Művelődési Ház igazgatója, Tűzzel írt képek című
kiállítását Ütő Gusztáv képzőművész, a PKE
oktatója fogja megnyitni.

Felfüggesztették
a személyik kibocsátását

Kiss Törék Ildikó, Molnár Judit és Varga Vilmos az eseményen
háború hamar be fog fejeződni,
egyedül Ady Endre volt az, aki
első perctől fogva pesszimista
volt azzal kapcsolatban, hogy a
háború rövid időn belül véget
ér. És ahogy húzódott el egyre

inkább a háború, úgy vált egyre több magyar költő is egyre
pesszimistábbá, és születtek
meg egyre-másra költőink tollából a békét igenlő, háborúellenes költemények.

Mivel új országos személyi nyilvántartó rendszert vezetnek be, amely június 30-tól lép
életbe, a Nagyváradi Személyi Nyilvántartó
Iroda közleményben tudatja a lakosokkal,
hogy június 20–29. között nem nyomtatnak
személyi igazolványokat és az adatbázis frissítés is szünetelni fog. Az említett időszakban
azonban be lehet adni a személyi igazolvány
kiállításához szükséges kérvényeket, dokumentumokat, képeket, továbbá ki lehet venni
a június 20-ig kinyomtatott személyi igazolványokat. Aki az említett időszakban adott
be kérvényt a személyi igazolványt június 30.
és július 4. között kapja meg.

Kommentár

A politikai osztály teljes csődje
T

Rais W. István
istvan.rais@informmedia.ro

J

avában zajlik a román
belpolitikai melodráma,
melyet politikai elemzők az
utóbbi időszak legnagyobb
belföldi botrányának tartanak. Bár volt ezekből jó
néhány az elmúlt években,
ugyanis a reményvesztett,
átvert, megvezetett választópolgárnak kenyér helyett
leginkább cirkuszt biztosítottak a pökhendi politikai
hatalmasságok.
ost éppen a Băsescu
család szerepel a
fókuszban, persze mindenki
tudja, hogy szél fuvatlan nem
indul, de a politikai porondon
valóságshow-t imitáló elnökellenes gépezeteknek nagyon
jól jött, hogy ellehetetlenítse
az államelnököt. Szó se róla,
rájár a rúd Băsescura, ugyanis mint köztudott, előzetes
letartóztatásba helyezték
öccsét, Mircea Băsescut, akit
a korrupcióellenes ügyészek
azzal gyanúsítanak, hogy
250 ezer euró kenőpénzt
fogadott el. Mircea Băsescu
állítólag megígérte, hogy
közbenjár testvérénél a
Bercea Mondialként is emle-

getett Sandu Anghel börtönbüntetésének eltörlésére,
illetve enyhítésére. Az államfő öccsét Bercea Mondial
fia jelentette fel, s egy
rejtett kamerával készített
videófelvételt hozott nyilvánosságra, amelyen Băsescu
öccse az emberölési kísérlet
miatt elítélt, kétes hírű alvilági személy fiával tárgyal
az édesapjának kiszabadításáért. Bár Mircea Băsescu
eleinte tagadta, hogy pénzt
kapott, aztán beismerte ezt,
de eddig nem tudta hitelesen
igazolni, hogy kölcsönről lett
volna szó.
zóta az is kiderült, hogy
az Anghel család 280
ezer eurót kért Băsescu
öccsétől, hogy ne hozzanak
róla nyilvánosságra kompromittáló dolgokat. Ez ügyben
is eljárás zajlik. A napokban
derült ki, hogy az ügyészség
eljárást indított az államfő
nagyobbik lányának újdönsült
férje ellen, akit csalással és
okirat-hamisítással vádolnak
egy Argeş megyei földterület
visszaszolgáltatásának ügyében.
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raian Băsescu elnök
mindeközben szinte
teljesen elhatárolódott
testvérétől, s cáfolta, hogy
nyomást gyakorolt volna
az igazságszolgáltatásra, s
ő kenőpénzt kapott volna
bárkitől is. Sajnálatát fejezte
ki, hogy öccse ilyen helyzetbe került, akinek jobban
meg kellett volna válogatnia
barátait. Mircea Băsescu
ugyanis néhány évvel ezelőtt
elvállalta, hogy megkereszteli
Bercea Mondial unokáját.
Az államfőnek roppant kínos
ez az eset, ugyanis amellett,
hogy támadási felületet
biztosít ellenfeleinek s az őt
folyamatosan támadó egyes
hírtelevízióknak, csorba eshet
erkölcsi nimbuszán is.
raian Băsescu azzal is
kovácsolt magának politikai tőkét, hogy erkölcsi
feddhetetlenségét, tisztakezűségét fennen hangoztatta,
miközben lerántotta a leplet
a korrupció gyanújába keveredett politikusokról, akik
nyomást próbáltak gyakorolni az igazságszolgáltatásra.
Most pedig nagyon közel
került hozzá egy gyanús eset,
a családjába férkőzött be
az, ami ellen ő nyilvánosan
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harcolt. Ez az eset nagyban
befolyásolhatja hitelességét,
megkérdőjelezi őszinteségét,
szavahihetőségét. A világ
civilizáltabb jogállamaiban
már az ügy kirobbanásakor
lemondott volna egy vezető,
mégha ő közvetlenül nem
érintett egy korrupciós
ügyben, csak a családjának
tagjai.
z ügy egyik pikantériája, hogy a Bercea
család ügyvédje az a Pavel
Abraham, aki többek mellett
a román rendőrség vezetője volt, és számos fontos
tisztséget töltött be a belügyminisztérium keretében
egészen a nyugdíjazásáig. A
Román Hírszerző Szolgálat
a napokban közölte, hogy
még 2009-ben jelentést küldött többek mellett Băsescu
elnöknek is a Bercea-klán
kétes ügyleteiről s tevékenységéről, bár szerintük az
államfő nem tudott öccse és
az illegális tevékenységgel
is foglalkozó Bercea család
kapcsolatairól.
z elnök politikai ellenfelei
kapva kapnak az alkalmon, s Băsescu lemondását
követelik. Victor Viorel Ponta
kormányfő, aki államfői
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babérokra pályázik, politikai
földrengésnek nevezte a
kialakult helyzetet, amely
veszélyezteti az állami intézmények hitelességét. Emil
Boc volt miniszterelnök,
kolozsvári polgármester
szerint az államfőnek nincs
semmi köze ehhez az esethez, és máskülönben is az
ember nem válogathatja meg
a rokonait.
ătălin Predoiu, a
Demokrata Liberális Párt
jelenlegi államfőjelöltje kifejtette: Băsescunak nincs oka
lemondani, ezzel csak politikai instabilitást váltana ki.
Ponta pedig jobban tenné, ha
hallgatna, ugyanis nem is oly
rég az ő irodájából próbált
politikai nyomást gyakorolni
a Mehedinţi-i Tanács akkori
elnöke bizonyos kinevezésekkel kapcsolatban.
z elnök szerint a jelenlegi
politikai hatalmat birtoklók jelentős része szeretné
őt eltávolítani tisztségéből,
s rátenni a kezét az igazságszolgáltatásra, de nem értik
meg, hogy ezt nem tudják
megtenni. Kijelentette, hogy
ő mandátumának utolsó napjáig, december 21-ig tisztségben marad.
iközben a politikai vezetők között teljes gőzzel,
időt, pénzt, energiát nem
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sajnálva zajlik a sárdobálás,
egymás álságos lejáratása,
teljesen elsikkad, hogy őket
tulajdonképpen a választópolgár ültette a bársonyszékbe, s nekik egészen más
feladatuk lenne, mint hatalmuk bebetonozása, egymás
bemocskolása.
ersze ki beszél mostanában a választópolgárok
életszínvonaláról, a fiatalok
jövőképének hiányáról, munkahelyek létrehozásáról, az
egészségügy és tanügy kilátástalanságáról, a nyugdíjasok egyre aggasztóbb helyzetéről. Igazán nem értem,
hogy a politikusok miért
csodálkoznak azon, hogy az
emberek elfordulnak tőlük,
nem bíznak bennük, eszük
ágában sincs, hogy részt
vegyenek a választásokon.
ert a koncon való
marakodásnak, a pöffeszkedésnek, a pénzért,
befolyásért, hatalomért
folyó parttalan vitáknak az
lesz a végük, hogy egyre
távolabb kerülnek a kiábrándult választóktól s azok
mindennapi gondjaitól, akik
protest szavazatokkal vagy
az urnáktól való teljes távolmaradásukkal büntetik meg
a politikai osztályt. Vagy már
ez sem számít a habzó szájú
hatalomimádóknak?...
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