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Ősbemutató a Kiss Stúdió Színházban
A felolvasószínházi sorozat keretében, kedd este telt ház előtt mutatták be a Kiss Stúdió Színház művészei Varga Gábor nagyvá-
radi író Summa cum laude című színpadi játékát. Az előadás végén az írót a színművészek a stúdió színpadjára invitálták.
DÉRER FERENC

A hideg, borongós idő elle-
nére sokan eljöttek a váradi
Kiss Stúdió Színház pin-
cetermébe, hogy részesei
legyenek Varga Gábor író
színpadi játékának, a Sum-
ma cum laude ősbemutató-
jának. Megkértem a szer-
zőt, Varga Gábort, mondjon
néhány szót legújabb alko-
tásáról. „Ennek az írásnak
a lényege, emléket állítani,
annak az ORVOSNAK (így
nagy betűkkel), aki szak-
májához, a hivatásához
mindvégig hű maradt, és
aki a Hippokráteszi Es-
küt komolyan vette, hogy
mindig segíteni kell a rá-
szorulóknak. Ezt az or-
vost ebben az írásomban
Novák Zoltánnak hívják,
de hívhatnák dr. Varga
Árpádnak – aki édesapám
volt –, de ugyanúgy hívhat-
nák dr. Darvas Dezsőnek,
és még nagyon sok orvost

lehetne felsorolni, akik va-
lóban a szakmájuknak, a
hivatásuknak éltek. Nekik
próbáltam emléket állítani
ezzel a művemmel.”

Az előadás a darab rövid
ismertetőjével, a szereposz-
tás felovasásával vette kez-
detét. Ezúttal a Kiss Stúdió
Színház két állandó szín-
művésze Kiss Törék Ildikó
és Varga Vilmos mellett

szerepet vállaltak Fazakas
Márton Erzsébet és Meleg
Vilmos színművészek.

Az ötvenes években
A darab ismertetőjében

elhangzott, hogy a törté-
net a múlt században az
ötvenes években zajlott
eseményt mutat be. Kiss
Törék Ildikó beszélt a tör-
ténet főhőséről, dr. Novák

Zoltánról, a város köztisz-
teletben álló orr-fül-gégész
főorvosáról, akiről mindent
el lehetett mondani, csak
azt nem, hogy a kiválasz-
tott hősök kasztjához tarto-
zott volna. Hosszan beszélt
az orvosról, az emberről,
aki munkáját mindig be-
csülettel elvégezte, orszá-
gosan nyilvántartott szak-
tekintély volt. Példamutató

szülő és férj volt. A törté-
net szerint, abban az idő-
ben egy éjfél utáni órában,
valaki többször is csenge-
tett lakásuknál, nem tudták
elképzelni ki lehetett, majd
a harmadik csengetés után
ajtót nyitottak.

Történet
Egy 16 éves fiatalember

állt az ajtóban, aki több

helyen is vérzett, ütések
nyomai látszottak rajta.
Az orvos Hippokráteszi
Esküjének szellemében el-
látta a fiatalembert, bekö-
tötte sebeit, aki egyébként
egy jó barátjának a gye-
reke volt. Innen indult el
az orvos kálváriája, mivel
a fiatalember édesapját az
akkori rendszer ellenségé-
nek tartották. Hiába volt
Novák doktor szakmájában
a „legnagyobb dícsérettel”,
egy a hegyek közöt találha-
tó vidéki városba helyezték
ki, innen indult el az ő, és
családja tragédiája.

A nagyváradi előadómű-
vészek, függetlenül, hogy a
darabban a felsoroltak kö-
zül melyik szerepben tar-
tottak felolvasást, ezt nagy-
szerű érzékkel és zökkenő-
mentesen tették. Dícséretre
méltó a felolvasószínház
sorozatban előadott Varga
Gábor színpadi játékának
rendezése.

A négy színművész: Meleg Vilmos, F. Márton Erzsébet, Kiss
Törék Ildikó, Varga Vilmos

Az előadás végén Varga Gábort is a színpadra invitálták
A szerző felvételei

Nincs influenzajárvány Bihar megyében

NEUMANN ANDREA

Aki be szeretné magát oltatni
influenza ellen, megteheti úgy
is, hogy megvásárolja a készít-
ményt. Értesülésink szerint
nem hiányzik a patikákból az
idei szezonra kidolgozott ol-
tóanyag. Ahol érdeklődtünk,
Vaxigrip nevű készítménnyel
tudtak szolgálni, melynek ára
közel harminc lej. Veszik, de
mégsem nevezhető túlzottnak
az érdeklődés, válaszolt kérdé-
sünkre a patikus. Az influenza-
ellenes oltást egyébként főleg a
krónikus betegeknek ajánlják,
mivel az ő szervezetüket sú-
lyosabban megviselheti a fertő-
zés. Várandós nőknek, illetve
azoknak, akik fertőzöttekkel
kerülnek kapcsolatba – például

az egészségügyi alkalmazottak
– ugyancsak ajánlott beoltatni-
uk magukat a DSP álláspontja
szerint. Lapunkhoz továbbított
közleményében megelőzésről,
óvintézkedésekről is tájékoz-

tat a DSP. Fontos például a
vitamindús táplálkozás, azaz
sok friss zöldség és gyümölcs
fogyasztása, az időjárásnak
megfelelő öltözködés, a köny-
nyű fizikai erőfeszítést igénylő
torna, az elegendő pihenés, a
fizikai és pszichikai túlterhe-
lés elkerülése. A dohányzás, a
túlzott alkohol-, illetve koffein-
fogyasztás ilyenkor különösen
ellenjavallott.

Megelőzés
A fertőzés elkerülése ér-

dekében mossunk kezet mi-
nél gyakrabban vízzel és
szappannal, főként munkahe-
lyünkön, az iskolában, köz-
élelmezési egységekben. Tüsz-
szentsünk egyszer használatos
zsebkendőbe, melyet utóbb

szemeteskosárba dobunk – így
megvédhetjük a többieket az
esetleges fertőzéstől. Lehető-
leg kerüljük azokat a helyeket,
ahol tömeg van. Fontos tudni,
hogy a vírust látszólag egész-
séges személyektől is elkaphat-
juk, mivel a fertőzésnek van
egy olyan fázisa, amikor a tü-
netek még nem jelentkeznek.
Amennyiben részleges, vagy
teljes karantént rendelnek el
egy egészségügyi intézmény-
ben, tartsuk tiszteletben. Láz,
fejfájás, köhögés, torokfájás
esetén értesítsük a háziorvo-
sunkat előjegyzés végett, de
ha tüneteink súlyosbodnak,
különösen éjszaka, vagy hétvé-
gén, hívjuk az 112 sürgősségi
számot, vagy jelentkezzünk a
legközelebbi kórházban.

Több a felső légúti fertőzés, mint más években ilyenkor, azonban csökkenőben az elmúlt hetek-
hez képest. Influenzáról eddig nem érkezett jelentés, az oltóanyag szétosztása folyamatban van.

Láz, köhögés, torokfájás esetén
értesítsük a háziorvosunkat

Illegális favágókat fogtak el

Az illegális fakivágások ellen léptek fel a csendőrök

Ellenőrzés. Kedden is folytatták ak-
cióikat a közlekedésiek. A megyében összesen
141 büntetést róttak ki, 30 ezer lej értékben.
A legtöbbet gyorshajtás miatt.

Ittasan. Büntetőeljárás indult egy 33
éves szentandrási férfi ellen. Ő kedden jogosít-
vány nélkül és ittasan vezetett. Rutinellenőrzés
során fogták el.

Illegálisan. Ugyanaznap Esküllőn egy
31 éves váradit fogtak el. Ő úgy vezetett, hogy
nincs érvényes jogosítványa. Közben Váradon
egy 30 éves férfit értek tetten, amint forga-
lomba nem íratott mopedet vezetett, jogosít-
vány nélkül. Almaszegen egy 59 éves férfit
fogtak el, aki lejárt ideiglenes rendszámú au-
tót vezetett. Mindannyiuk ellen eljárás indult.

Elsodorta. Kedden Váradon a Nicolae
Olahus és a Gheorghe Costaforu keresztező-
désében egy 40 éves nő vezetett, amikor el-
sodort egy szabálytalanul átkelő 28 éves nőt.
Utóbbi kórházba került, a nyomozás pedig tart.

Elütötte. Belényesben ugyanaznap egy
43 éves férfi egy haszongépjárművet vezetve
ütött el egy 83 éves biciklist. Az áldozat a
nagy esőben, megfelelően fel nem szerelt és
kivilágítatlan kerékpárral közlekedett. Kórház-
ban ápolják, az eljárás tart.

A Bihar Megyei Csendőrség közösen az Er-
dészeti Hivatallal és az erdőőrökkel az utóbbi
időben 10 olyan akciót bonyolított le, melyek-
nek célja az illegális fakivágások, illetve a falo-
pások megelőzése és kiküszöbölése volt. Ezek
eredményeképpen 6 olyan személyt azonosítot-
tak be, akik törvénytelenül jutottak faanyag-
hoz, vagy engedély nélkül vágtak ki fákat. Az
ellenőrző hatóság illegális fakitermelés miatt
büntetőeljárást indított egy 36 éves élesdloki
férfi ellen, valamint egy másik esetben 2
magyarkakucsi, 2 élesdi és egy tomnateki férfi
ellen. Mindkét ügyben a faanyagot elkobozták.
A csendőrök ugyanakkor antiszociálisan vi-
selkedő emberek ellen is felléptek az utóbbi
időszakban, melynek nyomán 39 személyt ösz-
szesen 14.400 lejre bírságoltak. B. F. 21 éves
lesui, valamint V. F. és S. M. váradi személyek
ellen lopásügyek miatt indítottak eljárást.

KÉK HÍREKNagyszalonta
emlékezik
Nagyszalonta megyei jogú
város kegyelettel adózik az
1956-os forradalom emlékének
és azon erdélyi mártíroknak,
akiket a kommunista rend-
szer koholt vádak alapján
meghurcolt, ellehetetlenített.
A hajdúváros önkormányzata
nevében Török László polgár-
mester október 23-án, a forra-
dalom kitörésének az évfordu-
lóján emlékkoszorút helyez el
Tordai Ferenc és Medgyessy
Gyula tanárok sírjainál, akik
nemes magatartásról tettek
tanúbizonyságot a kommunis-
ta elnyomás sötét éveiben. A
kegyeletteljes főhajtásra a haj-
dúvárosi köztemetőben, októ-
ber 23-án 11 órától kerül sor.

Törtek, zúztak. A vandálok előtt nincs akadály: példa erre a vasárnap hajnalban a
Sebes-Körös, Szováta utca elején darabokra tört fából készült gomba-pihenő. A padokat dara-
bokra zúzták, a tetőszerkezet teljesen beomlott. Remélhetőleg nem veszik sorra a többit is…

Fotó: Szántó Zoltán

Orvvadász. Ked-
den a rendőrség őrizetbe
vett egy 24 éves váradi
férfit, akit orvvadászattal
gyanúsítanak. Azt feltéte-
lezik róla, hogy július 1-ről
2-ra virradó éjszaka egy
Biharhosszúasszó és Vasand
közötti erdőben lelőtt két
szarvast, melyek összértéke
24 ezer euró. Azt javasolták
az ügyészségnek: helyezze

előzetes letartóztatásba. Az
ügyben tovább nyomoznak.

Lopott. Október 20-
án 11.30 óra körül a szalontai
rendőröket arról értesítette
a 112-es segélyhívó számon
egy férfi, hogy ismeretlen sze-
mélyek egy üzletben ellopták
a táskájából a pénztárcáját,
mely 7 ezer lejt, 800 eurót
és 4 ezer forintot tartalma-

zott. A nyomozás során be-
azonosítottak tettesként egy
36 éves tulkai férfit. A kár
teljes egészében megtérült.

Betört. Kedden a ha-
tóság bűnvádi eljárást indí-
tott egy 20 éves váradi férfi
ellen, akit minősített lopással
gyanúsítanak. Azt feltétele-
zik róla, hogy június 28-29-én
betört egy ingatlanba, ahon-

nan elvitt egy táblagépet, egy
bukósisakot, egy fűrészt és
egy lyukasztógépet, 1500 le-
jes kárt okozva a tulajdonos-
nak, mely részben megtérült.

Körözik. Október 20-án
a rendőrök elkaptak egy 30 éves
szentmártoni férfit, aki nemzet-
közi körözés alatt állt, korábban
ugyanis 2,6 év börtönbüntetésre
ítélték csalás miatt.
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