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Molnár V.  � József könyvei. 
Molnár V. József Magyar Örökség-díjas 
néprajzkutató könyvei megvásárolhatók a 
Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség 
iratterjesztési osztályán, és az Illyés Gyula 
Református Könyvesboltban. 

Referendum.  � A váradi önkormány-
zat a szavazójoggal rendelkező állampolgárok 
tudomására hozza, hogy a www.oradea.ro 
honlap Referendum 2012 szekciójára kat-
tintva böngészhető, hogy hol lesznek szava-
zóhelyiségek a július 29-i voksoláskor. Ezek 
székhelye különben ugyanaz maradt, mint a 
június 10-i helyhatósági választásokkor. 

Rovarirtás.  � A Nagyváradi Polgár-
mesteri Hivatal értesíti a lakosokat, hogy a 
város területén július 23–27. között lezajlik 
a rovarirtás harmadik szakasza. A kezelést a 
közterületeken, zöld övezetekben, és a folyó-
vizek mentén végzik el. A hatékonyság növe-
lése érdekében az önkormányzat azt ajánlja 
a lakótársulásoknak, gazdasági szereplőknek, 
hogy ugyanebben az időszakban végezzék el 
a rovarirtást. Rossz idő esetében a rovarir-
tást elhalasszák. 

Tárgyadományokat  
várnak
Fogyatékkal élő, állami gondozott gyerekek-
nek szervez programot a Beer House, a Leo-
ne Egyesület, valamint a ProEgal Egyesület: 
a Bihar megyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatósághoz tartozó 2. sz. központban 
nevelkedő gyerekeknek alkalmuk nyílik talál-
kozni Leonéval, a Városi Sportklub kabalaba-
bájával.
A szervezők egyúttal szeretnének ruhákat, 
könyveket és játékokat adományozni a 6 és 
17 év közötti gyerekeknek. Aki ilyesmivel 
szeretné támogatni a rendezvényt, jelent-
kezzen szerdán, július 25-én 20 órától az 
Antonio Alexe Sportcsarnok melletti téren. 
Az összegyűlt ajándékokat a szervezők be-
csomagolják, s csütörtökön adják majd oda 
a gyerekeknek, a pizzával együtt, amelyet a 
Beer House ajánl fel. 

Épülhetnek a felüljárók
Egy országos elemzést követően a Regio-
nális Operatív Programok lebonyolításáért 
felelős menedzsmenthatóság úgy döntött, 
hogy finanszíroz a tartaléklistán található 
projekteket. Ezek között találhatóak a váradi 
önkormányzat arra vonatkozó pályázatai is, 
hogy felüljárókat építsenek a körgyűrűnél, a 
79. számú országútnak az Arad felé vezető 
részénél, valamint a 76. számú országútnak a 
Déva felé vezető részénél. Ezzel kapcsolatban 
Ilie Bolojan polgármester azt nyilatkozta: az 
elkövetkezendő időszakban átnézik a 3 évvel 
ezelőtt készült hatástanulmányokat és a mű-
szaki terveket, és miután aktualizálják ezeket, 
szeptemberben benyújtják elbírálás végett. 

Ellenőrzések az utakon
Július 23-án a közúti rendőrség munkatársai 
203 büntetést szabtak ki 31.242 lej értékben, 
továbbá négy jogosítványt és hat forgalmi 
engedélyt vontak be, három bűncselekményt 
és öt balesetet jegyeztek fel, 122 esetben 
büntettek gyorshajtás miatt, három gyalo-
gost szabálytalan átkelésért, nyolc alkalom-
mal műszakilag hibás gépjármű forgalomba 
helyezése miatt és 70 esetben egyéb közúti 
kihágások miatt büntettek.

Röviden

Köszöntő. Sok szeretettel köszönt-
jük Széles Józsefet (Székelyhíd), a boldog 
nagyapát, aki ebben a hónapban töltötte 
be az 50. életévét. Szerető családja.

Versenyek. A Bihar megyei Nőszövetség és a rendőrség 
közös szervezésében kerékpár-, roller- és görkorcsolyaversenyt 
szerveztek a Cinege-csapat elnevezésű gyermektábor résztvevő-
inek. A közel negyven gyerek reggel kilenc órától gyülekezett a 
11-es számú Általános Iskola sportpályáján. A legtöbben a bicik-
liversenyre jelentkeztek, de voltak, akik rollerezésben és görkor-
csolyázásban mérték össze ügyességüket. A kerékpározóknak egy 

akadálypályán kellett áthaladniuk, a többi versenyszámban pedig 
csak a gyorsaság számított. A verseny előtt a közúti rendőrség 
munkatársai egy rövid tájékoztatást tartottak a gyerekeknek a 
helyes közúti viselkedésről, a betartandó szabályokról és az eset-
leges veszélyekről, balesetekről, amelyek a figyelmetlenség miatt 
bekövetkezhetnek. A verseny végén díjazták a legjobbakat és min-
den résztvevő egy-egy oklevelet kapott. 

Ellenőrzik az 
épületeket
A váradi Polgármesteri 
Hivatal gazdasági ügy-
osztálya bejelentette: 2012 
augusztus elsejétől a pénz-
ügyi felügyelőségi szolgá-
lat a helyszíneken kezdi el 
az ellenőrzéseket az A és 
a B csoportba tartozó épü-
leteken. A törvény szerint 
az A csoportba tartozó, 
felhasználhatósággal ren-
delkező épület az alábbi: 
vezetékes vízellátással 
rendelkező (saját vagy 
városi), csatornázással 
rendelkező (saját vagy vá-
rosi), fűtési berendezések 
léte (saját vagy központi), 
elektromos berendezések 
és felszerelések. A felül-
vizsgálatokra azért van 
szükség, mivel nagyon sok 
család eszközölt változ-
tatásokat kényelmi vagy 
más lakásfelújítási célok-
ból, s ilyen esetekben ezen 
épületek adózása is válto-
zik. Az érintett személyek 
ezért  a jelenlegi változta-
tásoknak megfelelően új 
nyilatkozatot nyújthatnak 
be a Polgármesteri Hiva-
tal 1–4. számú tolóablaka-
inál a közönségszolgálati 
osztályon.

Helikopter-leszállópálya 
Helikopter-leszállópálya épülhet a megyei kórház tetejére, tudatta dr. 
Hadrian Borcea, a SMURD vezetője. Egy másik projektet is megnyertek.

A 18 éves, immár nagykorú 
Kiss Stúdió Színház féléves 
rendezvénysorozatot tervezett 
felnőtté válása kapcsán. Így 
került sor a május-júniusi idő-
szakban a Várad városa szí-
vemnek bemutatójára, amelyen 
a város történelmét igyekez-
tek bemutatni íróink-költőink 
műveinek tolmácsolásával és 
dokumentumok bemutatásá-
val. Az előadást a Varadinum-
ünnepségsorozat részeként ad-
ták elő, de remélhetőleg ősszel 
újra játszhatják. A nyári idény-
ben turistacsoportok érkeztek 
Budapestről, Pécsről, Szom-
bathelyről, akik az Emlékszel 
még?, avagy Egy kis nosztalgia 
című színpadi játékot tekin-
tették meg. Örkény Istvánra 
emlékeztek születésének és 
halálának évfordulóján. Az 
egypercesek alkotójának alak-
ját Molnár Judit magyartanár 
idézte föl remek előadásában. 
Egy Amerikában élő, rendkívül 
szuggesztív látásmódú költő, 
Katona Pál A fekete cilinderes 
című kötetét mutatták be, szin-
tén júniusban. A nagyváradi 
rendezvények fő támogatója a 
Polgármesteri Hivatal, annak 

RMDSZ frakciója segítségével 
elnyert pályázat.

Fellépés Verőcén
Július elején Verőcén lépett 

föl a társulat az Erdélyország 
az én hazám című rendezvény-
sorozat keretén belül, a Kárpát-
Haza templomban, az Adjon 
Isten békét, kedvet! című elő-
adással, amelyet a szervezők 
kérésére Nagyvárad-központú-
vá alakítottak át, így került a 
műsorba több Ady-vers, Juhász 
Gyula és Dutka Ákos gondola-
tai, Beke György szívszorítóan 
megírt riportja a váradi asszo-
nyokról, akik megmentették 
1964-ben a Szent László temp-

lomot. És elhangzott többek 
között Sütő András üzenete is 
a megmaradásról. A műsort 
Kondor Katalin, a rendezvény-
sorozat háziasszonya, ismert 
médiaszemélyiség vezette föl. 
Július 3-án Budapesten a Pa-
noráma Világklub II. Magyar 
Világtalálkozójának megnyi-
tó ünnepségén lépett föl Kiss 
Törék Ildikó és Varga Vilmos. 
Az Uránia-filmszínház gyö-
nyörű termében telt ház előtt 
hangzottak el Ady, Juhász Fe-
renc, Wass Albert, Farkas Ár-
pád, Dsida Jenő versei, majd 
Vörösmarty Szózatával zárult 
a műsor, amelyet állva tapsolt 
meg a világ 52 országából ösz-
szesereglett publikum. A meg-
nyitón ünnepélyes keretek kö-
zött vonultak fel a történelmi 
zászlók, amelyeket a különböző 
egyesületek tagjai vittek, majd 
a Szent Korona megszólalásig 
hasonló mása került elhelye-
zésre a színpadon, amely mel-
lett végig őrt álltak a díszruhá-
ba öltözött egyesületi tagok. A 
Kiss Stúdió előadása közben a 
tengerészek voltak az őrt állók, 
akik az előadás végén megha-
tottan köszönték, hogy része-

sei lehettek az előadásnak. Át-
adták a Világ Magyarságáért 
Közéleti Kitüntetéseket, ame-
lyet elsőként Kányádi Sándor 
költő vehetett át. Tiszteletbeli 
Magyar Elismerést nyújtottak 
át a magyarságért sokat tevő 
más nyelvű és nemzetiségű pol-
gároknak, köztük német, indi-
ai, brazil, holland, mauritániai 
állampolgároknak. Az ünnepi 
megnyitót Nagyváradi-Kis An-
na rendezte.

Augusztusban folytatják
A napokban Aradon lépett 

föl a teátrum a Jelen Házban, 
telt házas közönség előtt a 
nosztalgia-előadással. A felveze-
tőt Matekovics Mihály tartotta, 
aki üdvözölte a színész házas-
párt, akik a temesvári, majd 
a váradi színház tagjaiként 
számtalanszor megfordultak a 
Maros-parti városban. A szer-
vezésben jelentős részt vállalt 
Réhon József nyugalmazott ta-
nár, egykori váradi diák, vala-
mint a Nyugati Jelen, Jámbor 
Gyula szerkesztő segítségével. 
A Kiss Stúdió Színház augusz-
tusban folytatja a rendezvény-
sorozatot.

A Kiss Stúdió programjai a nyári szezonban 
Július elején Verőcén lépett föl a társulat az Erdélyország az én hazám című rendezvénysoro-
zat keretén belül, a Kárpát-Haza templomban, az Adjon Isten békét, kedvet! című előadással.

Az aradi Jelen Ház színpadán az 
Emlékszel még?

NeumaNN aNdrea

Mindkét projektet a Rompetrol 
az  Együtt  mindenkiért 
(Împreună pentru fiecare) 
programon keresztül finanszí-
rozza, az egyiket a gyorsmentő-
szolgálat (SMURD), valamint a 
megyei kórház sürgősségi foga-
dóosztálya (UPU) nyerte meg, 
a másikat pedig a SARTISS 
Egyesület, melynek vezetője 
szintén dr. Hadrian Borcea. A 
le- és felszállópályára 20 ezer 
euró áll rendelkezésükre, ami 
szűken ugyan, de az építkezési 
cégek szakértői szerint elegen-
dő lesz. A pálya azért fontos, 
válaszolt kérdésünkre Borcea 
doktor, mert a sürgős, speci-
ális ellátást igénylő betegeket 
így a lehető leghamarabb szál-
líthatják el például Kolozsvár-
ra. Főleg infarktuson áteset-
tekről van szó, akiknek az 
esetében minden perc fontos, 
és leszállópálya híján jelen-
leg először mentőkocsival kell 
őket a kórházból a reptérre 
szállítani, ami félórás idővesz-
teséget jelent. Minden nap van 
egy-két ilyen eset, mondta az 
UPU vezetője. Viszont jelen 
pillanatban nem tudni, hogy 

a kórház struktúrája megfe-
lelő-e erre – ezt az Országos 
Reptérfelügyelőség szakértői 
állapítják majd meg. Ameny-
nyiben ez a megoldás nem ki-
vitelezhető, úgy a kórház mö-
gött építik majd ki a pályát, 
aminek viszont megvan az a 
hátránya, hogy a helikopterig 
mintegy háromszáz méteren 
keresztül kellene szállítani a 
beteget. Ebben az esetben egy 
olyan utat kell majd kiépíte-
ni, mely egyúttal védelmet is 
biztosítana a páciensnek az 
időjárási viszontagságok ellen, 
mondta Borcea doktor.

Interaktív képernyő
A SARTISS által megnyert 

projekt főleg a sürgősségi el-
járással beutaltak hozzátar-
tozóit érinti: a számítógépes 
összeköttettés révén a hozzá-
tartozók információkat sze-
rezhetnének majd a beteg ál-
lapotáról egy, a váróteremben 
lévő, interaktív képernyőn 
keresztül. A rendszerhez há-
rom adatbetáplálási terminál 
tartozna, két további képer-
nyő, amely általános informá-
ciókat közvetítene, továbbá a 
már említett interaktív képer-

nyő, amely lehetővé tenné az 
egyes személyekre vonatkozó 
információk lekérését, egyéni 
kód alapján. 

Egyúttal a hozzátartozók 
inteneten is hozzáférhetnének 
a beteggel kapcsolatos ada-
tokhoz, szintén a kód alapján 
megtudhatnák például, hogy 
milyen a beteg általános álla-
pota, mennyi ideig marad még 
beutalva, milyen vizsgálatok-
nak vetik alá, illetve átutal-
ják-e más osztályra. Ennek a 
rendszernek a kiépítésére 10 
ezer eurót kap a SARTISS, s 
mint megtudtuk, mindkét pro-
jektet október végéig kell gya-
korlatba ültetni.

Dr. Hadrian Borcea


