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Életjáradéki igazolványok
láttamoztatása
Március 1. és augusztus 31. között láttamozzák
a mezőgazdasági életjáradékra jogosultak
igazolványát, tájékoztatott a Mezőgazdasági
Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar
megyei kirendeltsége.
Az igazolványt személyesen vagy megbízott
útján láttamoztathatják az érintettek a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség
(APIA) megyei székhelyén (Nagyvárad, Matei
Corvin utca 1. szám). Az igénylőnek vagy megbízottjának ki kell töltenie egy formanyomtatványt, emellett a következő iratokra van
szüksége: az igénylő személyi igazolványa, az
életjáradéki igazolvány, az árendaszerződés,
esetenként banki okirat, rokkantsági igazolás
vagy a gyámságot igazoló irat. A megbízottnak
saját személyi igazolványát, annak másolatát, a
felhatalmazást és annak másolatát is be kell mutatnia. Szükséges még az árendaszerződés(ek)
másolata, illetve az életjáradék kedvezményezettjének bankszámlakivonata bármelyik romániai banktól, lejes számláról.
Az eredeti dokumentumok alapján a kifizetési ügynökség munkatársa ellenőrzi a benyújtott másolatokat, az eredeti iratokat visszaadják. Ha azt állapítják meg, hogy a kérelmező

által bevallott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor felfüggesztik az életjáradéki jogosultságot mindaddig, amíg a törvényeknek
megfelelő iratokat be nem nyújtják.
Ha az életjáradék kedvezményezettje elhunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg
a járadékot, ha 2019. október 15-ig benyújtják
az ügynökségen az elhunyt életjáradéki igazolványát, a halotti bizonyítványát, az örökösi státust igazoló iratot és az örökös személyi
igazolványát (utóbbi két irat eredetije és másolata is szükséges). Több örökös esetén be kell
mutatni a többiek közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, hogy beleegyeznek abba, hogy
egyikük felvegye a járadékot.
A 2018-ra járó életjáradékot egy részletben
fizetik ki, legkésőbb folyó év november 30-ig.
A kifizetési ügynökség nyomatékosan felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy mindazoknak, akik tavaly is láttamoztattak, kiküldik postán az értesítést arról, mikor kell
megjelenniük láttamozásra, hogy elkerüljék a
sorban állást. Ha alapos okból mégsem tudnak megjelenni a megjelölt időpontban, augusztus 31-ig láttamoztathatnak, de az ügyintézés során a hivatalban azokkal foglalkoznak
majd előbb, akiket aznapra jegyeztek elő, szögezte le Florian Pavel, az APIA megyei vezetője.

F. N. L.

Agrártámogatások
A 2018-as igénylések összesítése alapján megállapították,
hogy a romániai gazdák – tevékenységi körök szerint – mekkora
átmeneti hazai agrártámogatásokra számíthatnak. A Mezőgazdasági és Kifizetési Ügynökség közleményében azt is tudatta,
hogy a pénzt már utalják a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
tárca költségvetéséből.
A növénytermesztés és állattenyésztés bizonyos ágazatainak
segítése címén összesen 268 466 600 euró értékben kapnak támogatást a gazdák. Csak a szántóföldi növénytermesztésre valamivel több mint 102 millió euró jut, ez hektáronként 14,7033
eurót jelent. A len- és kendertermesztők hektáronként 7,6474

2

Biharország

2019. április

állami dotációt kapnak, a dohánytermesztők közel 1487 eurót
hektáronként, a komlótermesztők 381,5 eurót, a cukorrépával
bevetett földek hektárját pedig közel 78 euróval honorálja az
állam. A tejtermelő gazdaságok tonnánként 16,5 eurós támogatáshoz jutnak, a húsmarhák tartói egyedenként 76 euróhoz,
a vágásra szánt kecskék és/vagy juhok tenyésztői pedig egyedenként 4,85 euróhoz.
A támogatásokat lejben fizetik az Európai Központi Bank által
tavaly szeptember 28-án megállapított 4,6638 lejes árfolyammal számolva. Országszerte március végéig több mint 248 ezer
gazdálkodónak már átutaltak összesen közel 89 millió lejt.
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Szoborcsoportot avattak
nemzeti ünnepünkön
Bihardiószeg történelmének újabb fontos
állomásához érkezett: március 15-én leleplezték
az Irinyi testvérek – József és János – egész
alakos bronzszobrát. Az esemény révén az idei
márciusi 15-i megemlékezés kettős ünneppé vált
a bihardiószegiek számára.

Mados Attila
polgármester
koszorúz

A szoborcsoport ötlete Mados Attila polgármester fejében fogant meg, és a helyi önkormányzat teljes összefogással, pártállástól függetlenül, támogatta a megvalósítását.
Az Irinyi testvérek kötődtek Bihardiószeghez,
hiszen Jánost és Józsefet egyaránt ott keresztelték. Ezt a tényt dr. Szabó József
újszülöttgyógyász/helytörténész derítette ki
2001-ben, amikor Bihardiószeg monográfiájához (2003-ban megjelent) levéltári kutatásokat végzett a nagyváradi állami levéltárban.
(Erről lapunkban beszámoltunk olvasóinknak.) Ez a kötődés motiválta a polgármester
szoborállítási javaslatát, s az emlékmű létrehozása által Bihardiószeg is belépett az Irinyiek
emlékezetét ápoló települések közé. A község
pedig újabb emlékhellyel gazdagodott, bár e
tekintetben eddig is előkelő helyen állott, hiszen van Kossuth- és Bocskay-mellszobra, valamint Széchenyi-emléktáblája. Jó úton haladnak abba az irányba, hogy Diószegnek

Kelemen Hunor mondott avatóbeszédet

szoborparkja legyen. Ott talán helyet kaphat
a jelenleg még a földben elásott turulmadaras
emlékmű is.
A bihardiószegi március 15-i megemlékezés legfontosabb eleme a szobor avatása volt.
Ennek jelentőségét elismerve megtisztelte jelenlétével az ünnepséget Kelemen Hunor,

A két Irinyi asztalához bárki leülhet. Itt Szűcs Attila
plébános áldja meg a szobrot
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közélet
A helyi iskolások
tartalmas
műsorral készültek
az ünnepre

az RMDSZ szövetségi elnöke, Cseke Attila szenátor, a Szövetség Bihar megyei szervezetének elnöke, Szabó Ödön képviselő,
megyei ügyvezető elnök, Magyarországról pedig dr. Szálkai Tamás helytörténész, Irinyikutató. A szobor környéke megtelt a helyből
és más településekről érkező tiszteletadókkal.
A polgármester mondott elsőként beszédet,
megköszönve az önkormányzatnak az összefogást, az egységes hozzáállást. Hangsúlyozottan köszöntötte a fiatalokat – akik majd továbbviszik a megemlékező ünnepségek szép
hagyományát –, valamint a politikai élet, az
egyházak és a civil szervezetek képviselőit. A

Cseke Attila
méltatta
a szabadság
harcban magát
kitüntető
testvérpárt

Március 15-i
főhajtás

szobrot Kelemen Hunor, Cseke Attila, Szabó
Ödön és Mados Attila leplezte le a részvevők
vastapsa közepette. A vallásfelekezetek képviselői megszentelték, illetve megáldották az alkotást.
A szövetségi elnök különleges napnak nevezte e napot, mely az ünneplésen túl maradandó és nagyon értékes emléket is ad a
diószegieknek. Köszönetet mondott az ötletgazdának, a pártfogóknak és az alkotónak,
Deák Árpád nagyváradi szobrászművésznek,
aki objektív okokból nem lehetett jelen az avatáson. Dióhéjban az Irinyi családról is beszélt,
melynek története összefonódott a magyar
történelemmel, a szabadságharccal. „A szabadságot meg kell szerezni, tartani, és ha kell,
visszaszerezni. A szabadság osztható, s ha elosztjuk, több lesz belőle. Jut belőle bőséggel
magyarnak is, románnak is” – hangoztatta a
szövetségi elnök.
Cseke Attila beszédében hangsúlyozta,
hogy a szabadság eszméje alatt lett híres az
ügyvéd és vegyész testvérpár. Előbbi megfogalmazta a 12 pontot, utóbbi a magyar szabadságharcban az ágyúöntés és puskaporgyártás irányítója volt. „Nem véletlenül áll
Bihardiószegen a szoborcsoport, de az is igaz,
hogy állhatna bárhol a Kárpát-medencében,
hiszen Irinyiék mindketten annyit tettek a magyar és egyetemes szabadságért, hogy az bármely közösséget feljogosítaná szoborállításra.”
A magyar nép szabadságszerető – hangsúlyozta a továbbiakban –, és „hívunk mindenkit,
hogy 2019-ben éljünk a szabadság nyújtotta
lehetőségekkel, és építsük együtt a szabadságunkat, jövőnket”.
A helyi iskolások nagyon ötletes és kedves
előadást tartottak, s igen nagy sikert arattak,
Hegedűs Szabolcs és Sándor Ferenc pedig az alkalomhoz illő dalokkal színesítette az
eseményt. Dr. Szálkai Tamás és dr. Szabó József helytörténészek tudományos előadást tartottak.

Szőke Ferenc
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Pénzt kaptak
az önkormányzatok
Az országos költségvetés elfogadása után
öt nappal, március 22-én a Bihar Megyei
Tanács rendkívüli ülésén kiosztották
az önkormányzatoknak a jövedelemadó
17,5 százalékából, illetve az áfából nekik járó
összegeket.

Bár vitatkoztak
az ellenzékiek,
ők is elfogadták
a határozatot

A megye költségvetése várhatóan április
közepén kerül majd az önkormányzati képviselők elé, mondta Pásztor Sándor tanácselnök. Azt is elárulta: egyeztettek a megye polgármestereivel is a büdzséről, jelenleg
egyetlen városnak sincs hatmillió és egyetlen
községnek sincs kétmillió lejnél kisebb költségvetése. Mint elhangzott, a megye mintegy
120 millió lejjel nagyobb összeggel gazdálkodhat, mint az elmúlt évben.
Ionel Avrigeanu, az ellenzéki nemzeti liberális párti frakcióvezető kifogásolta, hogy
egyes településeken a kormány által megígért-

nél kisebb összeg jut egy főre. Ioan Mang, a
tanács szociáldemokrata párti elnöke elmondta: idén először a helyi önkormányzatoknál
marad a jövedelemadó 60 százaléka, további
15 százaléka a megyei önkormányzathoz kerül, újabb 7,5 százalékot a megyei önkormányzat oszt vissza a településeknek, 17,5 százaléka pedig egy országos alapba kerül, melyből
szintén a helyi önkormányzatok részesülnek.
Az idéntől az önkormányzatokra terhelt szociális kiadásokat az áfa visszaosztásából fedezik.
A viták ellenére a határozattervezetet egyhangúlag szavazta meg a 30 jelen lévő tanácstag. Több mint 90 millió lejt osztottak vissza
a jövedelemadó 17,5 százalékából, az áfából
pedig 329 millió lejt, és több mint egymillió
lej ebből a jövedelemforrásból egyelőre megmaradt.
A megyei önkormányzatnak 48,9 millió
lej jutott a jövedelemadó 17,5 százalékából,
az áfából pedig 132,4 millió lej. Nagyvárad
28,7 millió lejt kapott az áfából, a városok közül Belényes és Nagyszalonta önkormányzata viszont egyáltalán nem kapott most pénzt,
mert tavaly sok volt az adóbevételük, s abból
jut majd a szociális kiadásokra. A városok közül a jövedelemadóból csak Diófás és Székelyhíd részesült, előbbi valamivel több mint egymillió, utóbbi 53 ezer lejt kapott. Az áfából
Székelyhídnak 5,6 millió lej, Érmihályfalvának
2,8 millió lej, Élesdnek több mint hárommillió,
Margittának pedig egymillió lej jutott.
A községek közül Bors most egyáltalán nem
kapott pénzt az adóvisszaosztásokból – szintén a magas tavalyi adóbevétele miatt –, a jövedelemadóból nem kapott Bihar, Csarnóháza,
Dragánfalva, Alsólugas, Biharlonka, Mezősza
kadát, Váradszentmárton, Biharszentandrás,
Berettyószéplak és Cécke sem. Ebből a forrásból egymillió lej fölötti összeget Kisjenő,
Papfalva, Mezőtelegd és Tenke kapott. A községek legtöbbje egymillió és 2,4 millió lej körüli összegekhez jutott az áfából, a legkevesebbet, 25 ezer lejt Bihar, a legtöbbet, 3,7 milliót
pedig Papfalva kapta.

Fried Noémi Lujza
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Bemutatjuk Szalonta
falugazdászát
A Hajdúhéten a Romániai Magyar Gazdák
Egyesületének Bihar megyei szervezete
gazdafórumot hirdetett, s ennek révén
Nagyszalonta és a környező települések magyar
gazdái megismerhették a falugazdász programot,
illetve a régió falugazdászát, Horvát Pétert is.
Nagy tervekkel és célkitűzésekkel tekint új
feladatkörére, a falugazdászi munkára Horvát
Péter, s mindenben igyekszik a gazdák segítségére lenni. A konkrétumokról, elképzelésekről a fórumot követően kérdeztük a Nagyszalontáért és körzetéért felelős szakembert.
A hajdúváros szülötte, családjával itt is él, tanulmányait is itt végezte. Most a Debreceni
Egyetem kihelyezett agrármérnöki szakán tanul Nagyváradon.
– Többéves gondolkodás után szántam rá
magam, hogy belevágjak az egyetembe. Ezt
a szakot érzem magamhoz a legközelebb. Nagyon szeretem a növényeket, állatokat. Otthon rengeteg dísznövényünk van a lakásban.
Hobbim is ehhez kapcsolódik. Szabadidőmben sokat foglalkozom a virágaimmal. Szeretnék egyszer virágkertészetet nyitni, és csak
ezzel foglalkozni.
– Van hagyománya a földművelésnek a
családjában?
– Nincs, földünk sincs. Csak az otthoni kertünk, és a saját célra tartott háziállatok. Kertünkben saját magunknak termelünk gyümölcsöt és zöldséget, kisebb-nagyobb sikerrel.
Tavaly ősszel építettünk egy üvegházat, amibe most salátát, spenótot és zöldhagymát vetettünk. A veteményes mellett most először
próbálkozom saját magból palántát nevelni.
Nem könnyű, de a végeredmény, amikor saját vegyszermentes zöldséget ehet az ember,
mindennél jobb érzés.
– Milyen előzmények után lett ön Nagyszalonta és környéke falugazdásza?
– Én 2015 óta dolgozom a nagyszalontai
RMDSZ-irodában mint magyar állampolgár-

Horvát Péter, Nagyszalonta és a környező települések
falugazdásza

sági ügyintéző. Tavaly novemberben olvastam
a megyei napilapban a hirdetést, miszerint falugazdászt keresnek Nagyszalontára. Jelentkeztem, mert úgy gondoltam, ez a tanulmányaimhoz megfelelő munkalehetőség lesz. És
pár nap múlva, december elején már szerződtettek is.
– Milyen feladatai vannak egy falugazdásznak?
– A gazdák tájékoztatása az aktuális országos, magyarországi vagy EU-s pályázati lehetőségekről, az ezekkel kapcsolatos rendezvények megszervezése, szakmai tanácsadás
a termelés, feldolgozás és értékesítés területén, gazdakataszter összeállítása településenkénti bontásban, a gazdák által megfogalmazott kérdések összegyűjtése, ezek továbbítása
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a megfelelő intézményekhez, szakmai szervezetekhez, a helyben lévő és működőképes
szervezeti formák azonosítása, illetve felmérés készítése helyi termelőszövetkezetek megalakításához, a hagyományos termelők adatbázisba gyűjtése, termékeik, különösképpen
a helyi termékek népszerűsítése, márka/védjegy létrehozásának kezdeményezése a tevékenységi területen vagy akár a nemzeti piacon, közös értékesítési programok létrehozása
a gazdaszervezetek vezetőinek irányításával, a
gazdaszervezettel együttműködésben szakmai
rendezvények szervezése.
– Mely települések tartoznak önhöz?
– Nagyszalonta mint központ és a környező kisebb-nagyobb falvak, mint például Árpád, Mezőbaj, Erdőgyarak, Ant, Tenke,
Mezőbikács, Tamáshida, Inánd, Gyapjú,
Váradles, Nagyürögd.
– Hol lehet önt elérni?
– Nagyszalontán a Magyar Házban lévő
irodában bárki megtalál hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között. De természetesen telefonon is elérhető vagyok, telefonszámom 0720/284–062, valamint e-mailen:
horvat.peter89@gmail.com.
– Jelenleg milyen pályázatok, támogatások érhetők el a gazdálkodók számára?
– Most az egységes agrártámogatási kérelmek leadásának határidejére és a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél
igényelhető különböző támogatásokra hívom
fel a gazdák figyelmét.
– Mi jellemzi Nagyszalonta és környéke
mezőgazdaságát? Milyen gondokkal szembesülhetnek a vidék gazdálkodói?
– Nagyszalontán és környékén főként szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak, valamint zöldség- és gyümölcstermesztéssel.
Mindkét ágazatot nagyban befolyásolja az
időjárás alakulása. Problémát a piac árai jelenthetnek még, mivel nem mindenki tudja külföldre értékesíteni a terményét. Gondot
okozhatnak a régi, sokat használt mezőgazdasági gépek, melyek megértek a cserére, ám
eddig erre nem volt pályázási lehetőség. Ezért
sokan várják a gépcserét támogató kiírásokat.
Remélem, valóban segítségükre tudok majd
lenni a gazdáknak egy-egy pályázásnál, és új,
modern gépekhez juthatnak.
Biharország

2019. április

A hajdúheti
gazdafórumon
Nagy Miklós,
a Romániai
Magyar Gazdák
Egyesületének
Bihar megyei
elnöke
(a pulpitusnál)
mutatta be
a falugazdász
program részleteit

– Mekkora földterületük van a gazdáknak? Egyénileg művelik a földeket, vagy esetleg árendába adják? Mi a jellemző?
– Ez nagyon változó. Vannak, akik néhány
hektáron dolgoznak, és vannak, akik több száz
hektáron. Egyre kevesebben művelik meg a
földjüket saját maguk. A nagy része árendába
van adva, és nagygazdák művelik.
– Elsősorban mit termelnek a gazdálkodók? Milyen fajtákkal lehet jól keresni?
– Elsősorban szántóföldi növényeket termesztenek, mint például kukorica, búza, árpa,
repce, napraforgó, zab, lucerna. Úgy látom,
újra kezd fellendülni a saját gyümölcsös kialakítása. Többen gyümölcsös telepítésébe fogtak főként saját célú fogyasztásra, valamint a
jó minőségű pálinka előállítására. Meglehet,
Nagyszalonta néhány év múlva dobogós helyen végez a gyulai pálinkafesztiválon. Várok
mindenkit, aki a mezőgazdaság területén dolgozik, méhészeket, állattenyésztőket, földművelőket, zöldség- és gyümölcstermesztőket,
keressenek meg bátran, és csatlakozzanak a
falugazdász programhoz bizalommal. Szívesen adok bővebb felvilágosítást akár személyesen, akár telefonon. Bizalommal ajánlom
kollégáimat is Bihar megye területén: Antal
Józsefet (Székelyhíd és környéke, 0762/386–
609), Béres Tibort (Szalárd és környéke,
0742/008–485), Huszár Antalt (Margitta
és környéke, 0741/778–919), Nagy Lászlót
(Érmihályfalva és környéke, 0742/211–743).

Balázs Anita

faluról falura

Megénekelt múltú
érmelléki község
Keskereki, amint azt neve is jelzi, nem nagy
település; az Érkeserűt és Asszonyvásárát
magában foglaló község, melynek a központja,
terület szerint is a legkisebb Biharban.
A Székelyhídtól csak néhány lépésre fekvő
falut a Nagyvárad–Szatmárnémeti országúton
lehet megközelíteni. Az 1968-as közigazgatási
átszervezés után lett községközpont.

Az utcák jelentős
része már
aszfaltozott
az egész
községben

Derűs, de hideg márciusi napon érkeztem
Kiskerekibe. Kellemes meglepetés, hogy a községháza előtt parkoló szolgálati autó rendszáma utal a település magyar nevére (KER), de
a kocsi oldalára románul és magyarul is felírták: Cherechiu/Kiskereki. Nyíri Sándor 2008
óta tölti be a község polgármesteri tisztségét.
Kedvesen fogadott, a felújítás alatt álló községházi hivatalába invitált, és szívélyesen válaszolt
kérdéseimre. Előbb azonban tekintsünk vissza
Kiskereki történelmére.
Az Árpád-kori település nevét az oklevelek
1214-ben említik először, Kerecu néven. A középkorban Egyházkereki néven a Kereki család ősi fészke volt, ez a család bírta 1552-ig,
utána a Zólyomiak. A község hajdan nem a
mai helyén, hanem a Bételek nevű dűlőn állott, határában a Nagyér nevű településsel, de
az 1552-es adóösszeírásban már nem találjuk.
Az 1880-as népszámláláskor Kerekinek 936
lakosa volt, közülük 920 magyar – 841 református, 28 római katolikus, 25 görögkatolikus.

Nyíri Sándor polgármester kalauzolt Kiskerekiben

Az 1992-es cenzus 805 lakost írt össze, közülük 775 magyar, 18 román – 723 református,
12 ortodox. Jelenleg 780-an élnek a faluban,
zömmel magyarok.

Betyárcsárda
Kiskereki neve sokaknak a betyárnótából lehet ismerős, ezért arról érdeklődtem Nyíri Sándortól, valóban volt-e itt csárda.
„Igen, egykor állt a falu közelében egy csárda Asszonyvására és Kiskereki határán. Az
’50-es években bontották le, építőanyagait a
falusiak felhasználták. Ma egy terebélyes fa jelzi az egykori betyárcsárda helyét. Arról is szól
a fáma, hogy utolsó tulajdonosa egy nagyon

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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Megénekelt múltú érmelléki község
gármester megemlítette még Koczkás Sándor
mesemondót, az ő élőszóban elmesélt történeteit Fábián Imre újságíró jegyezte le és adta ki
könyv formában.

(folytatás az előző oldalról)
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szép asszony volt. A csárda, ahogy itt mondják, a magyar világ fennállásáig működött. A
község lakói büszkék is arra, hogy ez a közismert nóta az ő településüket énekli meg. Hogy
pontosan kik, milyen betyárok fordultak meg
itt, nem tudni, de az Érmellék leghíresebb betyárja, Dobos Gábor valószínűleg köztük volt.”

Régóta községközpont
Nyíri Sándor megemlítette, hogy már az
1950-es években, a megyésítés előtti közigazgatási rendszerben Asszonyvására és Kiskereki
egy községet alkottak, és a központ Kereki
volt. Aztán jött a ’68-as közigazgatási átszervezés, megszűntek a tartományok, s Bihar megyében kialakították a jelenlegi, főleg magyarok lakta falut magában foglaló közigazgatási
egységet.
Kereki is elöregszik, bár ennek ellentmondani látszik, hogy tavaly például a református
templomban öt keresztelő és ugyanannyi házasságkötés volt, de öt temetés is.
A kerekiek szinte valamennyien gazdálkodnak, és mivel közel van Székelyhíd, de Érmi
hályfalva sincs messze, ott is dolgoznak. A
polgármestertől megtudom, hogy az itteniek
mindig is nagykultúrával foglalkoztak, búzát,
árpát, kukoricát, burgonyát termesztettek, nem
kertészkedtek. Ma már az idősebbek árendába
adják a földjüket, azokat nem helybeli agrárvállalkozások művelik meg; társulás nincs. Még
ma is, majd harminc évvel az első földtörvény
megjelenése után, vannak problémák a földterületek tulajdonjogával.

A történelmi múlt
Nyíri Sándor a település történelméről is beszélt. Érdekesség, hogy a birtokos Kereki család
Gál nevű leszármazottja alapította Gálospetrit.
A falut a mindenkori székelyhídi grófok zsellérei lakták, itt kaptak házhelyet. A polgármester azt is elmeséli, hogy 1604-ben, a Bocskai
István erdélyi fejedelem által megnyert álmosdi
csata után, az osztrák csapatok errefelé menekültek, és itt, Kiskereki határában érték utol és
vágták le őket Bocskai hajdúi. Valószínűleg a
Német temető, Németdomb nevű határrészen
vannak eltemetve. Az országhatár túloldalán
levő Nagykereki kastélyában a kiállításon is látható egy ezt bizonyító térkép. A községközpont
általános iskolája felvette Bocskai István nevét,
a bejáratánál elhelyezett márványtábla emlékezik a fejedelemre.
A településnek nincsenek híres szülöttei, a
zsellérfalu lakói nem folytatták tanulmányaikat magasabb szinten. A helybeliek Sass Ká
roly egykori lelkészre szoktak emlékezni a magyar forradalom és szabadságharc évfordulóin;
ő az 1848–1849-es szabadságharc idején nemzetőrként és tábori lelkészként szolgált. A pol-

Hangulatos osztályterem
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Zsigmond Levente
iskolaigazgató

Szőlősök
Kiskerekire, mint általában az Érmellékre, a
szőlészet is jellemző. Három szőlőhegy is van
a faluban: az Öreghegy, az Újhegy és a Szerencsehegy. Amikor a helyiek visszakapták a
földjüket, többen újra szőlővel ültették be. Nyíri Sándor elmondása szerint valamikor nagy fegyelem uralkodott a hegyeken: „Október 10.
előtt senki sem kezdhette el a szüretelést. Ezt
a rendet ma már nem tartják be, de a szőlők is
sokkal kisebbek.”
Jellemzően magántermő fajtákat neveltek.
Ma az is előfordul, hogy aki jó bort akar készíteni, az a környező szőlővidékekről, Szentjobb
ról, Hegyközszentimréről, Szentmiklósról vásárol hozzá szőlőt, de van olyan is, aki Tokajig is

faluról falura
Ebben
az iskolaépületben
a kisdiákok
tanulnak

elmegy szőlőért – mondja a községi elöljáró. A
borospincék a falu bejáratánál vannak.

Aszfaltozott utak, ivóvízhálózat
Még 2004-ben kitűzték a fejlesztési célokat, meghatározták a stratégiát, a beruházások
fontossági sorrendjét az elöljárók. Akkor Szabó Zoltán, a mostani alpolgármester vezette a
községet, Nyíri Sándor a helyettese volt. „Azt
mondtam – emlékszik vissza a mostani polgármester –, legyen a község iskoláiban központi
fűtés, benti mosdó, rendbe tett osztálytermek,
szép épületek. Ami akkor csak álom volt, mostanra, illetve már évekkel ezelőtt megvalósult.
A községközpontban és a hozzá tartozó falvakban is minden utcában be van vezetve az ivóvíz. Tudom, uniós követelmény a csatornázás,
de ehhez nagyon sok pénz kell, és nekünk jelenleg nincs. Ha lesz rá lehetőség, akkor mindenképpen pályázunk, tehát ez is szerepel a
községfejlesztési stratégiánkban, de őszintén
szólva nagyon nagy igény sincs rá. Az elöregedett lakosság nem igényli a szennyvízelvezetés
bekötését a lakásukba. A fenntartása pénzbe
kerül, a mi kisnyugdíjasainknak erre már nem
nagyon jutna.”
Az utcákat uniós pályázattal 2009-ben elnyert pénzből aszfaltozták le. „Persze eltelt két
év, mire sikerült hozzáfognunk, a közbeszerzési eljárás miatt” – jegyzi meg az elöljáró. Ak-

kor a község utcáinak 65-70 százalékát sikerült
aszfaltozni, a kereki utcák mintegy 85 százalékát. Most van egy újabb lehetőség, az idén
hozzáfognak, és ezzel az utcák 98 százaléka
aszfaltborítást kap. A közvilágítást is teljesen
felújították, modern égőket használnak, ezzel
jelentősen csökkentették a kiadásokat.
A községnek nagyon kevés a jövedelme, vállalkozók, cégek nincsenek. Ami a helyi adóból
befolyik, azzal nem sokat lehet kezdeni. Az is
gond, mondja a polgármester, hogy egyesek,
akiknek pedig volna miből, nem fizetik be az
adójukat.
Az elöljáró szerint Kiskerekire nem jellemző,
hogy a fiatalok külföldön keresnének megélhetési lehetőséget. Roma családokból vannak,
akik külföldön dolgoznak, de ezt az elöljáró jónak tartja, mivel az ottani keresetüket családjuk felemelkedésére költik. A házukat újítják fel
vagy újat építenek, autót vásárolnak, igyekeznek beilleszkedni a közösségbe.

Falunapok, testvértelepülések

A régi parókia –
régóta lakatlan,
mára már
lakhatatlan

Kerekiben érdekes módon minden évben
másik falu a házigazdája a községi napoknak;
Kiskerekiben az ünnepség neve Betyárfesztivál. A rendezvények költségei nem mindig a
helyi költségvetést terhelik, hanem pályáznak
is. „Nem sokan tudnak erről a lehetőségről,
közvetlenül Brüsszelbe küldjük a pályázatot, mi
már négyszer nyertünk huszonötezer eurót” –
árulja el házigazdám.
Ezekre a rendezvényekre meghívják a tizenegy testvértelepülésüket is: Nagykereki, Ke
reki, Kokad, Újfehértó, Felsőtelekes, Öcsöd,
Naszály, Szentgyörgyvölgy (Magyarország),
Gömörhosszúszó (Felvidék, Szlovákia), Szécsi
szentlászló (Muravidék, Szlovénia) és Gút (Kár
pátalja, Ukrajna).

Református falu
Az egyházközség
gyülekezeti háza

Mivel a Kiskereki Református Egyházközség
lelkipásztorával nem volt alkalmam találkozni,
ismét csak Nyíri Sándort kérdeztem a tudnivalókról, de ezúttal az egyházközség főgondnoki
minőségében.
„Szinte kimondottan református település
ez, 1530 után itt már megjelent a reformáció,
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mondják is a kiskerekiekre, hogy nyakas kálvinisták. Csak református templomunk volt sokáig volt, öt-hat éve épült egy baptista imaház,
néhány baptista él itt. A református templom
1802-ben készült el, ma már elég lenne egy
sokkal kisebb is, mert sajnos nem nagyon járunk templomba. Tény, hogy az 1800-as években több lakosa is volt a falunak, és többen is
jártak templomba.”
Van egy holland testvérgyülekezetük, az sokat segített, segít, de most már keletebbre tekintenek a hollandok: Moldovát teszik támogatásuk célpontjául. A gyülekezetnek mintegy
400 aktív tagja van. Ennél sokkal többen vallják magukat reformátusnak, de a templomlátogatás nem haladja meg a tíz százalékot; úrvacsorát legutóbb mindössze 24-en vettek. A
főgondnok fájlalja, hogy a Kiskereki Református Egyházközség papjai közel harminc éve
nem laknak a faluban; ezt a helyiek nehezen
tudják elfogadni. „A régi parókiánk valóban
nem lakható, újat kezdtünk építeni, de félbemaradt – mert minek” – mondja a főgondnok.
Oroszi Kálmán, a mostani tiszteletes sokat
foglalkozik az ifjúsággal, általában minden évben vannak konfirmandusok. Hivatalosan bejegyzett nőszövetség nincs, de ha szükséges,
vannak segítők. A főgondnokkal ellátogattunk
az egyházközségbe, a templomba. A régi parókia valóban tönkrement, de épülget az új, a falak egy része már áll. Nagyon szép a hollandok
által épített gyülekezeti ház. A templomon is
látszik, hogy elkezdődött a renoválása, a külső
vakolat egy részét már leverték.

Jól felszerelt tanintézet

Modern
sportterem
és kézilabdapálya
az iskola mellett

Pincesor a falu
határában

Kiskereki
református
temploma

A Bocskai István Általános Iskola központi épületét is felkerestük. Éppen két tanár is
nyílt órát tartott az első fokozati vizsgadolgozatának megvédésére, ezért Zsigmond Levente
Egykor itt állt
a nótában
emlegetett
betyárcsárda

igazgatóra várva az épületet vettük szemügyre.
Kívül-belül rendezett, tágas osztálytermekbe,
különböző szaktantermekbe volt alkalmunk betekinteni. A tanintézet mellett épült fel a hatalmas tornaterem, mellette aszfaltozott kézilabdapálya. A polgármester elmondta, hogy
az idén Kiskereki lesz a házigazdája az évente
megrendezett Ér Kupának, ez a térség iskolásainak nagy múltú kézilabda-vetélkedője.
A kereki iskolába 129 gyermek jár, az elemisták főként összevont osztályokban (előkészítősök a harmadikosokkal, elsősök a másodikosokkal, a negyedikesek külön). Összesen
34 pedagógus tanít az iskolában, a legtöbbjük ingázik, csak egy lakik a faluban; Zsigmond
Levente is hegyközszentmiklósi. A testnevelő tanár végzettségű igazgató azt tartja a legnagyobb gondjuknak, hogy a legjobb tanulóik
ötödiktől Székelyhídra járnak, ezért csökken a
diáklétszám.
Hazaindulásom előtt a polgármester egy
nagyon szép kirándulóhelyet is megmutatott,
a Pósa-tavat. Kicsi, fákkal körbeültetett mesterséges tavacska, ahol horgászni is lehet. A
szabadidőpark működtetője sátor alatt három
hatalmas hordót is kiállított ide, bizonyára utalásként a nótabeli betyárcsárdára. Bár az hajdanán elég messze állott innen.

Dérer Ferenc
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Továbbra sem harangoz
a margittai nagytemplom
Fél éve már, hogy a margittai római katolikus
közösség élére Böcskei László nagyváradi
megyés püspök Tóth Attila Levente plébánost
és Husztig Róbert káplánt nevezte ki. Fiatalos
lendülettel, nagy odaadással vetették bele
magukat a munkába. Az eltelt időszakban elért
eredményekről beszélgettem a plébánossal.

Egyelőre üresen
áll a nagytemplom
harangtornya

– Ha jól emlékszem, első beszélgetésünkkor is azt hangsúlyoztam, hogy a lelkiségre
szeretnénk súlyt fektetni, és ennek fényében
szerveztük az elmúlt fél év programjait. Gondolok itt a hajnali rorátékra és az azokat követő közös reggelikre a hívekkel, a „Szállást
keres a Szent Család” hagyományára – kilenc egymás utáni napon közös imádkozás a
családokért –, a szentségimádás iskolájára, a
felnőtt katekézisre vagy nagyböjtben a folyamatos szentségimádásra. Rendszeresen találkozunk a családokkal, új párok felé nyitunk,
hogy bővüljön e téren is közösségi tevékenységünk.
– Hogyan, milyen módon szólítják meg a
fiatalokat, gyermekeket?

Tóth Attila Levente plébános a nagytemplom
búcsúünnepén

Belülről is ráfér a felújítás a kistemplomra

– A fiatalok megszólítása nehezebb nemcsak itt, hanem mindenhol. Nálunk az iskolában és a plébánián rendszeres hitoktatás van,
emellett kéthetente gitárórákat tartunk. Egy

Ø

A kistemplom renoválása elsődleges

(folytatás a következõ oldalon)
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Továbbra sem harangoz a margittai nagytemplom
(folytatás az előző oldalról)
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szabadkai fiatalember tanítja a fiataljainkat,
szép számban jelentkeztek, majdnem 25 állandó részvevője van a gitáróráknak. Reményeink szerint a későbbiekben ők fognak zenélni az ifjúsági szentmiséken.
– Úgy tudom, fontosnak tartják a testvéregyházi kapcsolatok kialakítását is. Kérem,
beszéljen erről is olvasóinknak!
– Jelenleg kettő van folyamatban, az egyik
egy magyarországi közösség felé irányul. A
hódmezővásárhelyi iskola kórusával akarunk
tartós kapcsolatot kialakítani, az énekkar vezetője a margittai származású Fésűs Tibor.
Már meghívtuk őket az Árpád-házi Szent
Margit-templom januárban megtartott búcsúünnepére, el is jöttek, és énekeikkel tették szebbé ünnepünket. A közeljövőben egy
fiatalokból álló csoport viszonozza majd a látogatásukat, azután ők újra eljönnek a nyári
bibliatáborunkra. A másik irány Husztig Róbert atyának köszönhető, aki Dél-Tirolban,
Brixenben tanult. Az ő kapcsolatai által egy
nyolcfős delegációval a várostól mintegy 50
kilométerre található Kurtatsch nevű településre látogattunk a testvérkapcsolat kialakítása érdekében. Ennek célja, hogy kölcsönös
látogatások által az itteniek megismerkedjenek az ottani szemlélettel, az ottaniak pedig a mienkkel. Azt már most megláthattuk,
hogy az ottani papok nagyon leterheltek, hiszen nagyon kevesen vannak. Egy papnak
akár 8 plébániát is el kell látnia. Szerencsére
sok az önkéntes, ők sokat tesznek az ottani
katolikus egyház életben tartásáért. Az önkéntesek példáját jó volna itthon is követni.
Útba ejtettük a melki apátságot, ez nekünk
azért is érdekes, mert tudott dolog, hogy
Margittán fontos szerepet játszott. Igen kiterjedt földbirtoka volt a városban, és címere még ma is látható a mai városházán, mely
egykor az ő tulajdonuk volt. Fogadott bennünket a melki apát, elbeszélgettünk arról,
miként lehetne szorosabb kapcsolatot kiépíteni. Ez lassúbb folyamat, de elképzelhető.
Elzarándokoltunk Mariazellbe is, és szentmisét mutattunk be magyar nyelven. A misét
én celebráltam, Husztig Róbert atya prédikált, Dél-Tirolban pedig Husztig Róbert atya
volt a főcelebráns, és ő prédikált német nyelven.
Biharország
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– A lelkieken túl milyen fizikai munkálatokat végeztek el, illetve mit terveznek megvalósítani a következő években?
– Sikerült a plébániát kifestetni, a legszükségesebb javításokat elvégezni. A következő időszakban a kistemplom külső-belső felújítása az
elsődleges, hiszen 2022-ben lesz 300 éves, és
addig szeretnénk „új ruhába öltöztetni”. Műemlék épületről van szó, emiatt bonyolultabb a
munka, és az anyagi vonzata is nagyobb. Már
elindítottuk a dokumentáció összeállítását. Közösségünk szíve valójában ebben a templomban dobog, hiszen az idősebbeket ide kötik
egyházi élményeik, itt részesültek a Szentségben. Ezt tekintik „a” templomnak. Támogatást
kapunk a felújításhoz a püspökségtől, és természetesen szeretettel fogadunk minden segítséget a híveinktől. Lelki síkon folytatjuk a nyári bibliatábort, szeretnénk feleleveníteni a taizéi
közösséget, mely egy időben nagyon aktívan
működött Margittán. Ez újabb kapukat nyitna
más közösségek megismeréséhez. Szeretnénk
családi napokat szervezni a helyiek és környékbeliek számára.
– Évek óta megvan a harang a nagytemplom számára. Nagyon sok hívet érdekel, hogy
mikorra várható, hogy megkonduljon az Árpád-házi Szent Margit-templom harangja.
– Úgy tudom, hogy építészeti szempontból
mind a mai napig nincs olyan állapotban a torony, hogy befogadja a harangot. Ezzel a témával nem sokat foglalkoztam, mert a prioritás most a kistemplom felújítása. Szakemberek
bevonásával meg fogjuk vizsgálni a helyzetet.
– Meg lesz-e oldva valamikor a nagytemplom fűtése, és ha igen, hogyan?
– Szeretnénk a fűtést megoldani. Padfűtésre gondoltunk, de mivel nem kaptunk rá pályázati támogatást, és a plébánia önerőből
nem tudja fedezni, ez még várat magára. A
kistemplom fűtésére most több pénzt fordítunk, ezért arra kérjük a hidegre érzékeny híveinket, járjanak misére a kistemplomba.
– Van-e kilátás arra, hogy újra legyen kántora a margittai katolikus közösségnek?
– Sajnos a pap-, a hitoktató- és kántorhiány
lassan általánossá válik. Idén is mindössze két
kántor fog végezni a gyulafehérvári iskolában.
Nekik már Székelyföldön biztos helyük van.
Sajnos egyelőre nem látok megoldást, de folyamatosan keressük.

Szőke Ferenc

hitvilág

Nagyszalontai hívő
kapta az érdemérmet
A Hit szolgálatában nevet viselő nagyváradi
római katolikus egyházmegyei érdemérmet
2012-ben alapította Böcskei László megyés
püspök. Minden év február 21-én, Boldog
Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének
évfordulóján adják át olyan egyházhű
személynek, aki példamutatóan éli meg hitét.
Legutóbb a nagyszalontai Floruczó István vette
át az ezüst érmet.
„Nagyon meglepődtem azon, hogy én vehettem át ezt a különleges díjat – nyilatkozta lapunknak a kitüntetett Floruczó István. –
A magasztos székesegyházban, a püspök úr
előtt, a nagyváradi egyházmegye főpapjai között mint egyszerű hívő ember, úgy éreztem,
hogy életemnek nagyon szép, magasztos óráit élem meg.”
A nagyszalontai
Floruczó István lett
a Hit szolgálatában
érdemérem idei
díjazottja

Floruczó István 1936. augusztus 21-én
született Cséffán, földműves szülők egyetlen
gyermekeként. Elemi iskoláit a szülőfalujában
végezte. 1950-ben Nagyváradon, a volt premontrei gimnáziumban, akkori klasszikus magyar vegyes líceumban folytatta tanulmányait.
1954-ben leérettségizett, és a gyulafehérvári
római katolikus hittudományi főiskolára felvételizett, sikeresen el is végezte. Azt követően a
nagyváradi egészségügyi technikumot is kijárta
az általános asszisztensi szakon. Nagyszalontára osztották be a kórház mentőszolgálatához,
majd itt letelepedett, és családot alapított.
A Hit szolgálatában egyházmegyei érdemérem kitüntetettje címre őt ajánló Lőrincz
Ottó esperesplébános egyebek mellett a következőkkel indokolta javaslatát: „…élete folyamán megküzdött és megszenvedett a hitéért. Floruczó István megmaradt vallásosnak,
és ma is az egyházközség megbízható tagja. Minden vasárnap feleségével együtt jön a
templomba. Családját Isten, az egyház és a
templom szeretetére nevelte. Floruczó István
hűséges kiállásával és példaértékű tanúságtétele által kitűnik a nagyszalontai közösség hitéletében. Megbízható ember, akire lehet számítani. Nem meggondolatlan, adott szavát
nem vonja vissza. Nem késik el onnan, ahová
időben kell érkeznie, kötelezettségeit hűségesen teljesíti, és becsületesen elvégzi az elvállalt
munkát. Floruczó István, a mentős, mindig
időben érkezik, és hitelesen hirdeti az evangéliumot. Saját példájával neveli családját Isten,
az egyház és a templom szeretetére, fontos
neki, hogy minél több időt töltsön szeretteivel. Napjainkban a pénz szeretete, a kényelem, az önzés igen negatív hatást gyakorol a
megbízhatóságra. Felrúghatnak megkötött üzleteket anyagi okok miatt, kényelemből visszamondhatnak elvállalt feladatokat, a nagyfokú
önzés miatt sokan csak addig vállalnak valamit, amíg megéri, amíg nekik jó vagy előnyös.
Akkor várható el valakitől, hogy hűséges legyen, ha becsületes. Nagyszalonta ilyennek ismeri Floruczó Istvánt.”

Balázs Anita
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Kifinomultság, harmónia, tematikai és technikai
sokféleség, szívmelengető színek világa – többek
között ezekkel jellemezhető tömören Treier
Erzsébet Tarka egyveleg című egyéni kiállítása,
mely március 20-án nyílt meg a nagyváradi Tibor
Ernő Galériában.

A tárlatnyitó több
művészeti ágat
ötvözött

Festmények, kerámiák, textíliák alkotják
Treier Erzsébet egyéni tárlatának anyagát. Csendéletek és nonfiguratív képek, apró,
szofisztikált szobrocskák, Szent László és más
személyiségek ihlette alkotás, tányérok, impresszionista hangulatú kerámiamedálok, szemet gyönyörködtető dísztárgyak. Némelyik
kreáció lírai vagy melankolikus hangulatot sugall, másmelyik pedig finom iróniát, mint például a csigalét változásai a mind nagyobb és
nagyobb csigaházakkal. Valóban Tarka egyveleg, ám nem disszonáns vagy zavaró összevisszaság, hanem nagyon is harmonikus sokféleség és sokszínűség.
Treier Erzsébet tősgyökeres váradi család
sarja. Amint azt lapunk tavaly júniusi számában, a róla közölt írásunkban is olvashatták,
az egykori 4-es líceumban, a volt premontrei
gimnáziumban érettségizett. Bukarestben tanult nyomdászatot, majd férjével Brassóban
élt és dolgozott egészen 1989-ig. Akkor került
vissza Váradra. Nyugdíjazásáig a nagyváradi
nyomda ofszet részlegén tevékenykedett. Még
a brassói Művészeti Népfőiskolán kezdett ko-

Fotók: Bánházi Gyöngyi

Tarka tárlat

Liliana Dérer (balról) méltatta Treier Erzsébetet
és munkáit

molyabban foglalkozni képzőművészettel: először elvégezte a kerámia szakot, azután a díszítőművészeti szakot is, majd a festészetet. Volt
egy hosszú időszak az életében, amikor különböző személyes okokból semmit sem alkotott,
csak ex libriseket készített. Néhány éve aztán újrakezdett mindent. Felkereste a Jakabffy
Emma tanárnő által vezetett Pro Familiae Alapítványt, ott főleg fazekassággal foglalkoznak.
Az alapítvány segíti Erzsikét a kerámiázásban
azzal, hogy a rendelkezésére bocsátja a kerámiatárgyak égetéséhez szükséges kemencét.
A sokoldalú alkotó néhány éve csatlakozott a
Tibor Ernő Galériához, és nagyon-nagyon jól
érzi itt magát, hiszen első perctől kezdve szívesen fogadta a TEG alkotói csapata, körükben
barátokra és alkotótársakra lelt.
A Tarka egyveleg vernisszázsán az alkotó
egyik jó barátja, Liliana Dérer méltatásában
kifejtette: rokonszenvesnek tartja azt, hogy

Kifinomult, letisztult formák és színek
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Treier Erzsébet a természet és a világ olyan
csodáit is fölfedezi és megmutatja, melyeket
mások észre sem vesznek. Hangsúlyozta továbbá: az alkotó képzőművészeti munkái tükrözik a jellemét, lelkivilágát, derűlátását. Melegség, kedvesség, kiegyensúlyozottság árad
ezekből a festményekből, kerámiákból, textilkreációkból.
Gavrucza Tibor, a TEG művészeti vezetője elmondta: Dérer Ferenc újságíró és hitvese, Liliana Dérer jóvoltából ismerkedett meg
annak idején Treier Erzsébettel, meg is látogatta otthonában, amely műterem és kiállítótér is. Erzsike csatlakozott legkésőbb a Tibor
Ernő-sök társaságához, ő tehát a legfiatalabb

Zöld
és narancssárga

A sokféleség
gyönyörködtet

Derűs,
szívmelengető
látvány mindenütt

tag. Gavrucza Tibor hozzáfűzte: a művészek
amúgy kortalanok, és aki egyszer a képzőművészet bűvkörébe került, az mindvégig ott is
marad, kitart mellette. A galériavezető megjegyezte: Treier Erzsébet kedves és figyelmes,
törődik másokkal, figyel a körülötte lévőkre.
Treier Erzsébet megköszönte, hogy sokan
megtisztelték jelenlétükkel a kiállítást, s mint
mondta, hagyja, hogy inkább az alkotások beszéljenek helyette.
A jó hangulatú tárlatnyitóról a zene és a líra
sem hiányzott, ugyanis a Duo Varadiensis,
azaz Thurzó Sándor József (brácsa) és
Lucian Maliţa (hegedű) muzsikált, valamint
versek hangzottak el S. Németh Katalin
előadásában.

Tóth Hajnal
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Tudnivalók a babavárásról
Amikor egy pár úgy dönt, hogy szeretne
gyermeket vállalni, már a tervezés időszakában
érdemes odafigyelniük néhány olyan dologra,
amely a későbbiekben megkönnyítheti
a kismama terhességét, és hozzájárulhat
a születendő gyermek egészségéhez. Kiss Éva
egészségügyi asszisztens osztott meg néhány
tudnivalót olvasóinkkal.
Nagy odaadással, odafigyeléssel és szeretettel végzi munkáját immár 12 éve Kiss Éva ápolónő, a nagyszalontai kórház újszülöttosztályát
koordináló egészségügyi asszisztens, maga is
boldog édesanya.
– Mire figyeljen az a nő, aki babát tervez?
– Először is menjen el rutinvizsgálatra a nőgyógyászához. Emellett a leendő édesanyának csökkentenie kell a koffeinfogyasztást, és
ha dohányzik, nagyon fontos az erről való leszokás.
– Terhesség alatt mire kell odafigyelni?
– Fontos, hogy az édesanya beszélgessen
a pocakban lévő babájával, mivel ez mindkettőjüket megnyugtatja. Ilyenkor gyakran van
hányingere, gyomorégése az édesanyának, ezt
enyhíteni lehet azzal, ha többször eszik kevesebbet. Reggel, felkelés előtt, még az ágyban
rágcsáljon kekszet, pirítóst vagy gyümölcsöt,
így csökkentheti a hányinger kialakulását. Kerülje a zsíros és fűszeres ételeket. Nagyon fontos a folyadékbevitel, mivel a magzatvíz cserélődik, így még több folyadékra van szüksége
a kismamának. Nem elhanyagolandó a bőrvédelem sem a striák megelőzése érdekében. A
terhes kismama, ha lehet, ne álljon sokat egy
helyben. Kevesen tudják, de nagyon fontos,
hogy minden leendő anyuka fel kell hogy készítse a szoptatásra a mellbimbóit.
– Várandósan lehet-e sportolni?
– Az első 12 hétben nem ajánlatos a sportolás, mivel spontán vetéléshez vezethet. Kerülni kell minden nagyobb erőfeszítést. A kritikus
időszak elteltével, vagyis miután a méhlepény
a méhfalhoz tapadt, érdemes kikérnünk orvosunk véleményét is, mielőtt ismét sportolni
kezdenénk. Tudni kell azt is, hogy a terhesség
18
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Kiss Éva hasznos tanácsokkal szolgál minden leendő
kismamának

alatti tornázás erősíti az izmokat, javítja azok
tónusát. A gyaloglás, úszás, jógagyakorlatok,
pilates, aerobik, tánc mind megengedett. Ha
az anyuka a terhesség előtt rendszeresen futott, folytathatja ezt is, csak rövidebb távokon.
– Miben tudnak segíteni az apukák?
– A leendő édesanyák érzékenyebbek, mivel felborul a hormonháztartásuk, megváltozik az önképük, nem érzik magukat annyira
vonzónak. Ilyenkor a leendő apukák kényeztessék kedvesüket, legyenek türelmesebbek,
elnézőbbek, segítőkészek és empatikusak.
– Mit vigyen magával a szülés előtt álló
kismama a kórházba?
– Mindenekelőtt fontos, hogy előre bepakoljon. Két-három, a szoptatás miatt lehetőleg elöl gombolós hálóinget, papucsot, törülközőt, tisztálkodási szereket, evőeszközt
csomagoljon. A mellbimbók védelme érdekében nagyon fontos a megfelelő védőkrém,
melltampon használata is ajánlott. A kisbabának szüksége lesz kis ruhákra, sapkára, plédekre, takarókra, pelenkára, nedves törlőkendőre, popsikenőcsre, babaolajra. Meg kell
jegyeznem, hogy Nagyszalonta kórházának
szülészeti osztálya minden eszközzel fel van
szerelve, ami a baba ellátásához szükséges, de
az anyukák előszeretettel hozzák a saját babakelengyéjüket.
– Milyen iratokat kell odakészíteni a kórházba indulás előtt?

Ø

gazdaság

Meghosszabbították
az adóbevallási
és -felajánlási határidőt
Július 31-ig meghosszabbította a kormány
a magánszemélyek 2018-as jövedelméről és
társadalombiztosítási hozzájárulásáról szóló
egységes nyilatkozat leadási határidejét, számolt
be nemrég Viorica Dăncilă miniszterelnök
bejelentéséről az Agerpres hírügynökség.
Az adóbevallási határidő mellett a személyi jövedelemadó 2, illetve 3,5 százalékát is
július 31-ig lehet felajánlani civil szervezeteknek, egyházaknak, szociális szolgáltatóknak
stb. Amint arról honlapunkon is olvashattak,
az idei határidő eredetileg március 15. volt. A
miniszterelnök azt is bejelentette, hogy akik
2019. július 31-ig a teljes adóösszeget befizetik, 5 százalékos kedvezményt kapnak.
A pénzügyminisztérium indoklása szerint
a határidő meghosszabbításával az elektronikus rendszer lefagyását szeretnék elkerülni,
ugyanis idéntől kizárólag on-line kell benyújtani az említett jövedelembevallást az úgynevezett privát virtuális téren (SPV; https://
pfinternet.anaf.ro/my.policy) keresztül. Az
egységes nyilatkozatot azoknak a magánsze-

Ø

– A szükséges papírok a következők: személyi igazolvány, egészségügyi kártya, mindkét szülő születési bizonyítványa és végül a házasságlevél.
– Mennyi idővel a születés után kerülhet a
baba az édesanyjával közös szobába?
– Ha a szülés rendben lezajlott, és a baba és
az anya is jól vannak, a kötelező vizsgálatok
elvégzése után két órára az újszülöttet inkubátorba tesszük, hogy könnyebben adaptálódjon
a méhen kívüli élethez. Miután kivettük az inkubátorból, megfürdetjük és felöltöztetjük. Ezt
követően kerül a kisbaba édesanyja karjaiba,

mélyeknek kell benyújtaniuk, akik egyénileg
vagy társulási formában jövedelmet valósítanak meg Romániában és/vagy külföldön, és
akik kötelesek jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot fizetni. Azoknak is be kell
nyújtaniuk a nyilatkozatokat, akiknek nincs jövedelmük, de úgy döntöttek, hogy fizetik az
egészségbiztosítási járulékot, áll a hírügynökség jelentésében.
Mindazok, akiknek fizetésből származó jövedelmük van vagy nyugdíjasok, a 230-as formanyomtatványt tölthetik ki az adójuk 2 vagy
3,5 százalékának felajánláshoz. Ezt személyesen vagy postán a területileg illetékes adóhivatalnak címzett ajánlott vagy térti vevényes
levélben, illetve elektronikus úton a személyes virtuális adóhivatali térben tehetik meg.
Ha rendelkeznek elektromos aláírással, itt is
megtehetik: https://decl.anaf.mfinante.gov.
ro/my.policy.
Az ingatlanok bérbeadásból, szerzői jog átruházásából stb. származó jövedelem adófel
ajánlása az egységes jövedelembevallási
nyomtatványon tehető meg. Az adóhivataloknak 90 napon belül tovább kell utalniuk a felajánlott összegeket a kedvezményezetthez.

Fried Noémi Lujza

már meg is szoptathatja, így hamarabb beindul a tejtermelődés. Ez nemcsak a babának
jó, hanem az édesanyának is, mivel hamarabb
regenerálódik a szervezete, és könnyebben leadhatja a terhesség alatt felvett súlyfelesleget.
Részlegünk dolgozói teljes odaadással arra törekszenek, hogy elejétől kezdve az édesanya
segítségére legyenek, és tanácsokkal lássák
el. Úgy gondolom, hogy amikor egy édesanya
anyatejjel táplálhatja babáját, örökké emlékezetes perceket él át, és ez olyan intimitást
nyújt, amit senki sem vehet el tőlük.

Balázs Anita
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Egy méltatlanul elfeledett
váradi építész
E hónapban 130 éve lesz annak, hogy
Nagyváradon megszületett Szeghalmy Bálint
építészmérnök. Legjelentősebb helyi alkotása
a réti református templom. Az alábbiakban rá
emlékezünk.

A lebombázott réti
református imaház

20
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Szeghalmy Bálint építészmérnök édesapja, id. Szeghalmy Bálint neves építőmester és
1896-ban bekövetkezett haláláig a nagyváradi református egyházközség presbitere volt. Ifj.
Szeghalmy Bálint a család kilencedik gyermekeként 1889. április 21-én született Nagyváradon. Vallásos nevelésben részesült testvéreivel
együtt. A legismertebb testvére az 1883-ban
született dr. Szeghalmy Sándor. Ő felső tanulmányait a helyi jogakadémián kezdte, majd
1906-ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen doktorált. Ügyvédként dolgozott Nagyváradon, de életének igazi munkaterülete a Nagyváradi Református Egyház volt,
ott presbiterként, majd gondnokként tevékenykedett. 1964-ben hunyt el.
Ifj. Szeghalmy Bálint elemi és középiskolai
tanulmányait Nagyváradon végezte. Az Állami
Főreáliskolában érettségizett 1908-ban, majd a
Budapesti Műegyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet 1912-ben. Már egyetemi hallgatóként, 1911-ben elkészítette a várad-velencei református templom építési tervét, azonban
az I. világháború kitörése miatt a templomépítés nem valósulhatott meg. A fiatal építészhall-
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Szeghalmy Bálint építészmérnök

gatót Kós Károly és építésztársai munkássága
nagyban befolyásolta, és egy életre elkötelezte
magát a népi építészet iránt. A népi élményvilágból merített és alkalmazott építészeti elemek
már első munkáinál megjelentek.

A népi építészet híve
A friss diplomás mérnök 1912–1913-ban
önkéntesi éveit leszolgálta, majd az 1914. évi
mozgósításkor bevonult katonai szolgálatra, de
a következő évben súlyosan megsebesült, és a
továbbiakban már nem kellett frontszolgálatot
teljesítenie. Főhadnagyként szerelt le 1917-ben.
Építészi tevékenysége a két világháború közötti időre esik. 1929-ig Nagykanizsa városi
mérnöke volt. Ezekben az években készültek a
következő tervei: a karcagi kultúrház, a hódmezővásárhelyi iparosegylet székháza, a szombathelyi felső kereskedelmi iskola, a soproni evangélikus teológiai internátus, a nagykanizsai
mozgószínház és kultúrház. Nagykanizsán az ő
tervei alapján épült fel a Beák-villa, a Teutschkastély, a vásártér és a piaci árucsarnok. 1929-

a régi Várad

A réti református
templom
napjainkban

Vojticsek Ilona felvétele

től Miskolc főmérnökévé nevezték ki. Itt készült
munkái közül kiemelkedik a kalotaszegi stílusban tervezett Martin-kertvárosi és a Deszkatemplom.
1936-ban tagja lett a Budapesti Mérnöki Kamarának. Ebben az időszakban továbbra is következetesen azt a századfordulós építészeti eszmét képviselte, miszerint egy épületet
teljes egészében (berendezésével együtt), egységes szellemben kell megtervezni a népi építészet szerkezeti és részletformáinak szellemét
követve. Munkáiban csak természetes anyagokat használt: követ, fát, vasat. A templomainak
mérete szolid, a 200-400 lelkes gyülekezetet
tartotta családiasnak.
Szeghalmy Bálint hitvallása szerint: „A
templom Isten háza. Tehát legyen tiszta, minden a maga természetes színében. A templom
Isten trónterme. Legyen jó természetes világítása. (Ez megszabja az ablakok méretét, elhelyezkedését.) Akusztikája természetes: a csendesen elmondott Ige is legyen mindenütt jól
hallható. A református istentisztelet sok elemből áll: istentisztelet, bibliaóra, szeretetvendégség, ifjúsági alkalmak, közművelődés. Mindennek legyen helye.”
A második világháború végén Németországba menekült. Feleségével együtt Deggen
dorfban telepedett le, és igen szűkös anyagi
körülmények között éltek. Innen küldte haza
Nagyváradra az egyetlen kései szecessziós stílusú templomtervét a réti gyülekezet részére. A
bajorországi településen halt meg 1963. júniA réti templom
belseje

us 6-án, 74 éves korában. Felesége 1975. május 13-án követte őt. Mindketten a deggendorfi
temetőben nyugodtak, mígnem 2000. október
29-én hazahozták hamvaikat, és Miskolcon a
Deszkatemplom közelében temették el.

A réti református templom
A Várad-réti Református Egyházközség
temploma a Püspöki (Ştefan cel Mare) út 6.
szám alatti telken áll. A gyülekezet 1927. január 1-én vált ki mint parókiális kör az olaszi
gyülekezetből. A Püspöki úton már 1926 októberében tágas telket kaptak, hogy azon templomot, iskolát és lelkészlakot építsenek. Két évre
rá Krausze Tivadar építészmérnök elkészítette
a lelkészlakot is magába foglaló imaház tervét,
az épületet 1928. december 23-ra húzták fel.
Az imaház szomszédságában – a mai templom
helyén – hozzákezdtek az iskola építéséhez is.
Az 1944. szeptember 6-i bombázás során az
imaházat telitalálat érte, és romba dőlt.
A háború után az egyház vezetése úgy döntött, hogy új templomot épít az iskolának szánt
alapokra. Ez eleve meghatározta a templom
méretét. Szeghalmy Bálint műépítészt kérték fel
a terv elkészítésére, s ő 1946-tól postán, részletekben küldte a terveket Németországból. A
templomot 1948-ban kezdték építeni; év végére már tető alá került. Az első időben Fenessy
László vállalta az építkezés szakirányítását, majd
Elkán Károly építész vezette a munkát, s ő a toronynál bizonyos változtatásokat is tett.
Az építkezés elhúzódott, az első istentiszteletet csak 1954 karácsonyán tarthatták meg az
ideiglenesen berendezett templomban. A torony alapjait 1955. november 21-én rakták le a
templomhajó mellé. Végül az elkészült istenházát 1956. december 16-án szentelte fel Arday
Aladár püspök.
Meghitt hangulatot áraszt a faragott gerendás, faburkolatos, a nyitott fedélszékes men�nyezetekre emlékeztető templombelső. Külön
is említésre méltó a faragott szószék, a papi
szék, illetve a padok.
Nagyvárad számára tervezte még Szeg
halmy Bálint az egykori református püspöki
palotát is, ezt 1936–1937-ben emelték a Teleki
(ma Primăriei) utca 27. szám alatti telekre. Mai
alakját, immár a Partiumi Keresztény Egyetem
egyik épületeként, egy jó évtizede Pafka Ernő
építész terve alapján nyerte el.

Péter I. Zoltán
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Nyelvünk, hagyományaink
összekötnek
A Magyarország határain belül és kívül élő
magyarokat összeköti nyelvük, kultúrájuk,
hagyományaik, táncaik, népszokásaik. Ezeket
a kötelékeket nem tudja elszakítani egy
határvonal. Kulturális műsoraikat kölcsönösen
bemutatják egymásnak, sőt közös előadásokat is
készítenek. Így történt ez az érsemjéni Ezüstperje
néptánccsoport, az érmihályfalvi Playtime
rockzenekar és a dabasi Tilinkó néptánccsoport
esetében is.
Az érsemjéni és a dabasi (Magyarország)
néptánccsoportok megismerkedése véletlen
volt, vagy talán a Sors akarta így. Egy ismerős közreműködésével 2018 nyarán az Ezüstperje eljutott a budapesti Szent László Társulat által szervezett dabasi néptánctáborba. Tíz
fővel mentek, egészen jutányos áron. Ott ismerkedtek meg a Tilinkó és az Ezüstperje vezetői, mivel előbbi oktatóként dolgozott
a táborban. Mivel a tánc révén közös volt az
érdeklődési kör, egykettőre kialakult közöttük
a barátság. Az Ezüstperjét vezető Sütő SzaA dabasi színpadon
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A közös előadás megálmodói

bolcs és Sütő Judit elmondták, milyen műsorokat készítenek. Beszéltek a Zúg március
című előadásukról is, melyet már nagy sikerrel adtak elő otthon és a nagyváradi színházban. A tilinkós Farkas Gábor megnézte a
műsor videófelvételét, és arra kérte az Ezüstperjét, mutassák be Dabason is, de mindkét
csoport közreműködésével. A semjéniek kötélnek álltak.
Elkezdődtek a tárgyalások a helyi polgármesterrel a költségek finanszírozása érdekében. Nagy fába vágták a fejszét a tánc-

szomszédoló

A zenészek

A polgármesterek

csoportok vezetői, mivel több száz kilométer
választotta el a táncosokat egymástól. Érdekes
megoldást találtak: a Tilinkó a videófelvétel
alapján tanulta meg a táncrendet otthon
Dabason, az Ezüstperje pedig Érsemjénben
gyakorolt a közös bemutatóra.
Zenekarra is szükség volt, hisz ők a korábbi előadásban is közreműködtek, ezért ismét
összeverbuválódott az érmihályfalvi Playtime
rockegyüttes. Ennek tagjai: Szilágyi Nikolett, Balogh Levente, Kiss Ákos, Kiss
Gergő, Czirják Roland, Barta Kristóf.
A mihályfalvi zenész barátokkal, Koczkás
Zsolt billentyűssel és ifj. Lupsa János hegedűssel, továbbá a budapesti Kovács Márton elismert hegedűvirtuózzal kiegészülve
már nemcsak a táncosok, hanem a zenekar
terén is létrejött a nemzeti összefogás.
Az összes közreműködő először idén február
végén találkozott egy hétvégén Érsemjénben.
Ott megismerkedhettek személyesen, és az intenzív próbák alatt „összefésülték” a műsort.
Maguk a résztvevők is csodálkoztak azon, milyen összhangban voltak, mintha évek óta

együtt táncolnának-zenélnének. Talán a szívek egyért való dobbanása teremtette meg ennek az ifjú csapatnak a teljes harmóniáját.
Nehéz szívvel váltak el egymástól Semjén
ben, várva a március 8-i találkozást, majd néhány intenzív próba után, 10-én a bemutató
napját. A dabasiak adták a helyszínt, az OBO
Arénát, a fénytechnikát és a műsor reklámozását, a mihályfalvi zenészek magukkal vitték
a hangtechnikájukat. Várakozáson felüli volt
a nézőszám, hiszen majdnem hétszázan voltak jelen, egytized részük az Érmellékről érkezett. A bemutató előtt a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, Pánczél Károly
mondott köszöntőbeszédet, kiemelve a kultúra határokon átnyúló összetartó erejét, majd
Balazsi József és Nyakó József érmelléki polgármesterek szóltak a jelenlevőkhöz. A
műsor végén Dabas város polgármestere, Kőszegi Zoltán köszönte meg a néptáncosoknak és zenészeknek az áldozatos munkát, és
elmondta: örül az összetartozást jelképező közös produkciónak.
A közönség nagyon élvezte az előadást,
és a darab drámai jellege miatt mondhatjuk,
hogy az arénában szem nem maradt szárazon. A finálé után a közönség felállva, hos�szú vastapssal jutalmazta a produkciót, melyből kiderült, hogy határon innen és túl „egy
vérből valók vagyunk”.
A Sütő házaspár irányítja a monospetri
Bábota néptánccsoport munkáját is. Velük is
készítettek egy márciusi műsort Most jó lenni
katonának címmel. A háromnegyed órás zenés, táncos, énekes, verses produkció vezérfonala a verbuválás. A margittai és a monospetri
megemlékező ünnepségen egyaránt előadták,
óriási sikerrel.

Szőke Ferenc
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A futsal hazája
Berettyóújfalu
Mezei József sokoldalú ember. Egy évente
megjelenő kiadványban háromszor is írtak róla:
2001-ben mint vállalkozóról, 2005-ben mint
a Mezei-Vill Kft. ügyvezetőjéről, 2008-ban pedig
mint a bajnokcsapat Mezei Vill FC tulajdonosáról.
Tizennyolc éve beszélgettem vele hosszabban
az indulásról. A mostani interjú apropója az, hogy
futsalcsapata kupagyőztes lett.

Mezei József sokoldalú vállalkozó

részét nekem kellett előteremteni. Művezetőként véglegeltem le az első munkahelyemen,
hogy aztán egy csavarhúzóval és egy kombinált fogóval felépítsem a vállalkozásomat.
– 2001-ben kilenc alkalmazottja volt és három alvállalkozója. Azóta kinőtték azt a teFotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum

A berettyóújfalui
futsalcsapat
februárban

Március idusa van, ünnep, Mezei József felsőjén a Barcelona címere és egy kokárda. A
lámpagyár irodaépületében beszélgetünk.
– Vekerden, egy kis bihari faluban él a 80
éves édesanyám. Ma a falut közel százhúsz lélek lakja. Szívesen járok haza, hisz ideköt a
gyerekkorom. Szüleink tehenet tartottak, ha
kellett, kapáltunk, kaszáltunk mi is az öcsémmel. Itt jártam az első négy osztályt, a felső tagozatot viszont már Zsákán, a kastélyban. Az
általános iskola után szakmát szerettem volna
és érettségit. A nagynéném Újpesten élt, így
minden további nélkül elengedtek a budapesti
villamos energiai szakközépiskolába. Készültem én főiskolára is, de meggondoltam magam. Az Elzettben kezdtem el a munkát, ott
sikerült elsajátítanom a villanyszerelői szakma
gyakorlati fogásait, ezzel vigasztalódtam. Drága szüleim egy egész életen át küzdöttek azért,
hogy egy fél házhoz hozzásegítsenek. A másik

A csapattal Barcelonában
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A sportcsarnok

A lámpagyár
termékeit
külföldön is
ismerik

Fotó: magánarchívum

lephelyet, ahol akkor beszélgettünk, és a Morotva ligetre sem lehet ráismerni…
– Én sem tudtam, hogy ez ekkorává nőhet.
Egy biztos, óriási szorgalom kellett hozzá. Az
összes megtermelt pénzt, amikor ketten voltunk, amikor öten, húszan vagy százan, mind
visszaforgattam a vállalkozásba. A Mezei-Vill
Kft. családi vállalkozásként indult. Az adottságainkat maximálisan kihasználva, folyamatosan bővülve váltunk egyre nagyobbá. Tizenöt
évvel ezelőtt kezdtünk a közvilágítással foglalkozni. Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló,
Mátészalka volt a kezdet. Ehhez a munkához
Thorn izzókat vásároltunk, de már tudtam,
hogy jönnek az új típusú lámpák, amiknek
nem csak a telepítésével, hanem a gyártásával is szeretnék foglalkozni. Az utóbbi években
alapvetően a LED technológiájú égők fejlesztésére és gyártására koncentrálunk. A közvilágítás terén – az egyedi lámpatestek gyártásától

Mezei-Villszurkolók egy
hazai meccsen

a kivitelezésen át a karbantartásig – komplex munkát végzünk. Csorba Gyuri barátom
gyakran idézte Kazinczyt, ha belefogtunk valamibe, hogy „Jót s jól!”, és igyekeztem én is
ennek megfelelően építeni a jövőt. Azt szerettem volna elérni, hogy a cégünk folyamatosan
fejlődve hosszú távon fenntartható, elismert,
megbízható és versenyképes közreműködője
legyen a hazai és a nemzetközi villamos- és világítástechnikai iparnak.
– Ennek egy fontos állomása lett a lámpagyár…
– 2013-ban készült el a gyárcsarnok. A piac
dinamikus fejlődése magával hozta a megrendelések növekedését is. Egyre nagyobb lett
az érdeklődés az egyedi dizájnnal előállított
lámpatestek iránt. Magyar fejlesztés, magyar
gyártás. Mára a cég olyan fejlődésnek indult,
hogy tevékenységünket kiterjesztettük a kelet-közép-európai piacra. Magyarországon kívül sikerült megszerveznünk az eladást Ukrajnában, Romániában, Horvátországban és
Bosznia-Hercegovinában, így évente 20 000
lámpatestet értékesítünk. Nagyváradon céget alapítottunk. Tevékenységünk az egyszerű mellékutcai világítótesttől egészen az autópálya világításáig mindent lefed. A karácsonyi
díszkivilágításaink is ismertek: Debrecen és
Berettyóújfalu ünnepi fényeivel az itt élők nap
mint nap találkozhattak. Örülök, hogy a fiam
villamosmérnök lett. Érdekli a gyári munka,
remélem, megtalálja a számítását. A lányom
közgazdásznak tanult, nagy segítségemre van.
Többen is dicsérték azt a reklámanyagot, amit
ő szerkesztett, és a honlapunkat is ő kezeli.
A feleségem a bobpálya és a jégcsarnok körül szervezkedik, úgy látom, ő is örömet talál
a munkájában.
– A Morotva liget egy nagyvárosnak is a
becsületére válna…
– Éveken keresztül támogattam a Morotvanapokat, ami egy civil kezdeményezésből, az
alvég és a felvég mérkőzéseiből nőtte ki magát. Úgy gondoltam, hogy európai források

Ø
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bevonásával nagyobb elképzeléseket is meg
lehet itt valósítani. 2008-ban felépült a jégpálya, amire volt ugyan 20 millió forint támogatás, de 80 millió lett a vége. Nyertünk 21 millió forintot egy 60 × 40-es műfüves pályára, de
végül 60 × 105 méteres játékteret építettünk,
ami 90 millióba került. Sok támadás ért amiatt, hogy több pályázatot is nyertem, de arról már nem szólt a fáma, hogy mennyit teszek hozzá… A Pálfi István Sportcsarnokhoz
is kaptam 240 millió forintnyi támogatást. Az
én szerencsétlenségem, hogy ingoványos volt
a talaj, ezért az alapokhoz kétszáznegyven
10-12 méteres betonoszlopot kellett önteni,
így a végén 900 millióra rúgott a beruházás,
és a hiányzó részt nekem kellett előteremtenem. Még szegény Csorba Gyuri javasolta a
bobpályát. 2005-ben kértem az első árajánlatot, de csak nyolc esztendővel később jelent
meg pályázat; végül is sikerült megvalósítani. Felépültek a jurtaházak is, azokban negyven férőhelyet alakítottunk ki. Vannak visszatérő vendégeink, iskolai osztályok érkeznek az
ország minden pontjáról. Több mint tíz embernek ad munkát a szabadidőközpont, és reményeim szerint hamarosan el is fogja tartani
magát. Én ezt nem magamnak építettem, szeretnék egy élhető várost, ahol hasznosan el lehet tölteni a szabadidőt. Ha a Jóisten megsegít, akkor még egy sportnevelő kollégiumot is
építünk ezen a területen. Ha ez megvalósul, a
sportképzés mellett nagy gondot szeretnénk
fordítani a nyelvtanulásra is.
– A futsal a szíve csücske, ezzel is sporttörténetet írtak…
– Minden sportot szeretek, de szerintem
nincs szebb dolog a focinál. Sok mérkőzést vezettem futballbíróként az NB II-ben, és négyszer mint asszisztens működtem a legjobbak

Bobpálya
a Morotva
ligetben, háttérben
a jurtaházak

„A futsal a nagypályás labdarúgás teremben játszott változata. Kez-

detben Five a Side (öten egy térfélen) volt a játék neve, később az angol football és a spanyol sala (terem) szavakból született meg a futsal
elnevezés. A futsalt két csapat játssza, mindkét csapatban 4 mezőnyjátékos és egy kapus van. A cserék száma legfeljebb 7. A játék során bármennyiszer lehet cserélni, de csak a kijelölt zónában. A játéktér mérete azonos a kézilabdapályáéval, a játéktér szélét itt is vonal határolja.
A játékidő kétszer 20 perc tiszta játékidő.” (A labdajáték leírása a világhálós lexikonban)
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mellett az NB I-ben. ’87-ben kezdtem vezetni a megyében, ’98-ban hagytam abba. A
városi kispályás labdarúgó-bajnokságban öt
éven keresztül mindig nyertünk, ezért jött az
ötlet, hogy induljunk el a futsalbajnokságban.
Már az első szezonban, 2004-ben másodikok
lettünk, és osztályozóval feljutottunk az NB
I-be, ahol a csapat az első esztendőben nyolcadik lett, a második évben harmadik. Utána megnyertük a bajnokságot úgy, hogy 44
mérkőzésen keresztül nem kaptunk ki. Nekem
az volt az elvem, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik megállják a helyüket országos szinten. Nyertünk három bajnokságot, és most tavasszal megszületett a 3. kupasiker is. A Győr
fölénk nőtt, így sokszor csak a második hely
jutott nekünk, de 2014-ben sikerült megverni őket a rájátszásban. Így jutottunk el Spanyolországba. Tudtuk, hogy nincs esélyünk,
de hogy ott lehettünk, az életre szóló élmény
volt. Innen így is elkísért vagy ötven szurkoló, és ott még vagy 30 kint élő magyar kijött a meccseinkre. Kikaptunk mind a háromszor, de Siska Gergő elmondhatta, hogy gólt
rúgott a Barcelonának. A vereségek ellenére
mindenki sikerként élte meg, hogy ott lehettünk. Szeretném, ha a sportág neve összeforrna a városéval, hiszen Veszprémről sokaknak
a kézilabda jut eszükbe, Egerről a vízilabda.
Mesélték egyszer a csíkszeredaiak, akiket
meghívtunk, hogy amikor Marosvásárhelyen
tankoltak, megkérdezték tőlük, hova mennek,
mondták, Berettyóújfaluba jönnek jégkorongozni. Hogyhogy, lepődött meg a kutas, hiszen ott futsalcsapat van!

Kocsis Csaba

kultúra
Ferdítgetünk

Legyen meg
a jókívánságunk!
K
ülönböző családi vagy közösségi ünnepekkor a jól bejáratott szófordulatokkal köszöntjük egymást, nagyon ritkán fordul elő egy-egy újító jókívánság. Ám
annak ellenére, hogy az alaphelyzet ugyanaz, a különböző nyelvekben nem mindig egyforma tartalommal kívánjuk a jót. Magyarán:
ez esetben is figyelnünk kell arra, hogy a magyar–román közegben ne ferdítgessük a saját nyelvünkben szokásos szólást, mert esetleg jó esetben csak nem érti a köszöntött, mit
is akarunk neki, de előfordulhat, hogy szándékos sértést érez bele a köszöntésünkbe, és
máris megvan a sértődés és harag.
A mi nyelvünk jókívánságától leginkább különböző fordulat a román házasságkötési gratuláció szövege, ugyanis röviden az ifjú párnak
az kívánják, hogy „Casă de piatră!” Kőházat
kívánnak, amit ha egy magyar párnak kívánna valaki, enyhén szólva furcsán néznének a
felköszöntőre, gondolván, hogy mi köze neki
az ő jövendőbeli vagy már meglévő otthonuk
állagához. Románul viszont a kőház éppen a
tartósságot, az állandóságot jelenti: a vályogház nemcsak könnyebben esik az időjárás áldozatául, de különösebb sajnálat nélkül el is
hagyják a benne lakók, mert majd lesz másik.
Kőházzal tehát tulajdonképpen tartós, hos�szú boldogságot, együttlétet, többszörös gyermekáldást kívánunk az ifjú házasoknak.

A legtöbbet hallott román köszöntés a „La
mulţi ani!” Születésnapon és újévkor is ezt
használják, lényege a még sok hasonló évkezdet vagy évforduló, de névnapkor is így köszöntik az ünnepeltet.
A vallásos ünnepekkor szokásos köszöntés egy kissé megint eltér a mienktől, ugyanis karácsonykor „Sărbători fericite!” vagy
„Crăciun fericit!” az illendő, húsvétkor viszont a feltámadásra vonatkozó „Cristos a
înviat!” dukál, a jókívánság fogadása pedig:
„Adevărat a înviat”. Erdélyben viszont – a
magyar nyelvű közeg hatására – nagyon gyakori a „Paşte fericit!”, a „Boldog húsvétot!”
megfelelője is.
Legújabban épp itt nálunk, Nagyváradon hallottam most, a legutóbbi karácsonykor, hogy úgy köszöntenek: „Cristos s-a
născut!”, vagyis a húsvéti köszöntés megfelelőjeként: „Krisztus megszületett!”. A nekem szóló újfajta köszöntésre rávágtam,
hogy „Adevărat s-a născut”, de az illető, aki
nekem mondta, értetlenül nézett rám. Nem
akartam az új módit bogarászni, decemberig
még van bőven idő kideríteni, honnan is jött
ez az új divat, és milyen választ vár az, aki
így köszönt. A fontos úgyis az, hogy szívből
jöjjön, s hogy beteljesedjék, legyen meg a
jókívánságunk!

Molnár Judit

A Nagyváradi Állami Filharmónia áprilisi műsora
A koncerteket csütörtökönként este 7-től a filharmónia Bartók–Enescu termében tartják, a bérletek érvényesek, jegyek
a filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezső, ma Moscovei utca 5.
szám) válthatók hétköznapokon 11–16 óra között.
11., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Műsoron: J. Brahms: 1.,
d-moll zongoraverseny, op. 15.; P. I. Csajkovszkij: VI., h-moll
szimfónia, op. 74.; Vezényel Romeo Rîmbu, közreműködik Dana
Borşan (zongora).

18., 19 óra: vokál-szimfonikus hangverseny. Műsoron: J. Brahms:
Német rekviem, op. 45. Vezényel Jankó Zsolt, közreműködik Irina Iordăchescu (szoprán), Ştefan Ignat (bariton) és a filharmónia énekkara, karigazgató Lászlóffy Zsolt.
25., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Műsoron: J. S. Bach: f-moll
zongoraverseny, BWV 1056. és d-moll zongoraverseny, BWV
1052.; G. B. Pergolesi: Stabat Mater. Vezényel Ilarion IonescuGalaţi, közreműködik Monica Florescu (zongora), Diana Ţugui
(szoprán) és Alexandra Leşiu (mezzoszoprán).

2019. április

Biharország

27

história

Nagy ismeretlenünk
Dénes Tibor író, irodalomtörténész
Bővelkedünk „elfeledett” írókban, de nem
vagyunk híjával „ismeretlen” íróknak sem. Az
utóbbi kategóriába tartozik a váradi születésű
Dénes Tibor is, aki az 1956 utáni magyar emigráns
irodalom egyik legjelentősebb alakja. Rendkívül
termékeny irodalmár volt, novellistaként,
regényíróként és főleg tanulmányszerzőként
jeleskedett.
Nagyváradon, polgári család ivadékaként
született 1907. július 18-án. Középiskolai tanulmányait a premontrei gimnáziumban végezte. Rövid életrajzában – amelyet nem sokkal halála előtt, 1982-ben fogalmazott – azt
vallja, hogy ír, amióta az eszét tudja. „Születésemtől timid, későn érő suhanc vagyok”
– mondja magáról. Pécsett folytatott bölcsészeti tanulmányokat, itt szerzett 1932-ben
bölcsészdoktorátust. Egyetemi baráti köréhez
az ugyancsak Erdélyből érkezett KolozsváriGrandpierre Emil és a korán elhunyt, egykönyves Kováts József, valamint Kardos Tibor
tartozott. Sokat utazott, ismereteit párizsi, berlini és római egyetemeken gyarapította. Sokat
olvasott, főleg remekműveket. „Életútamat
zsenik világították be” – írja később magáról.
Hazatérése után Budapesten gimnáziumi
tanár. Írásai különféle folyóiratokban jelennek
meg (Napkelet, Vigília, Katolikus Szemle,
Élet, Diárium). Irodalom- és színháztörténeti, művészettörténeti tárgyú tanulmányokat,
esztétikai értekezéseket ír, s francia nyelven is
publikál. Részt vesz a cserkészmozgalomban,
és írásaival is támogatja. Fokozott érdeklődést
mutat a dráma műfaja és a színjátszás iránt.
Színháztörténeti tanulmányokat, valamint
színpadi népi játékot, szavalókórust, egyfelvonásost ír. Részt vesz az Országos Széchényi
Könyvtár Színháztörténeti Osztályának megszervezésében. Több fővárosi és vidéki színházban rendezőként és dramaturgként dolgozik. Már első, „magyarországi korszakában”
szépprózai művei, elbeszélései és regényei
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Váradról indult, Genfbe kényszerült Dénes Tibor

születnek (Éjszaka; Villanykereszt a dombtetőn; Az idegen). És már ekkor megmutatkozik, hogy Dénes Tibor egyszerre folytat
kritikai, elméleti, irodalom-, színház- és művészettörténeti tevékenységet, és a széppróza
különféle műfajait műveli.

Az emigráció első évei
Dénes Tibort 1951-ben koholt vádak alapján letartóztatják. Két évet tölt börtönben. Kiszabadulása után nehéz anyagi körülmények
között él, vidéki színházakban – Kecskeméten, Békéscsabán és Kaposvárott – rendező
és dramaturg. Színháztörténeti tanulmányokat publikál (A Thália története, 1954, Katona Ferenccel). 1956. július 13-án, pénteken
ő is ott ül azon a Budapestről Szombathelyen
át Zalaegerszegre tartó kétmotoros repülőgépen, amelyet hét utasa eltérített a németországi Ingolstadtba. Ekkor még hazatér. De részt
vesz az 1956-os forradalom és szabadságharc budapesti eseményeiben, Obersovszky
Gyulával az Igazság című lapot szerkeszti, és
a forradalom leverése után Nyugatra távozik.

história
Svájcban telepszik le, ahol 1956 után mintegy
tizenötezer magyar – és ezen belül jelentős értelmiségi réteg, írók, festők, tudósok sora – él.
Dénes Tibor a genfi Musée d’Histoire
Naturelle munkatársaként dolgozik, szavai
szerint „buta-butító kenyérkereső munkát” végez, különféle kutatási pályázatokat nyer el.
Magyar és francia nyelvű tanulmányai, könyvei jelennek meg, rendszeresen publikál a
nyugati magyar nyelvű periodikákban (Irodalmi Újság, Új Látóhatár, Katolikus Szemle).

A kettős haza iránti hűség
Egy-egy kutatási téma kidolgozása alkalmat ad számára, hogy hosszabb utazásokat
tegyen. Többször jár Franciaországban, Itáliában és Nyugat-Németországban. Bekapcsolódik az 1976-ban megalakult Svájci Magyar
Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK)
munkájába, fontos szerepet vállal az évente
Luganóban tartott tanulmányi napok programjának kialakításában, előadásokat tart.
Azonosul a Lugano melletti Asconában élő
Kerényi Károly „kettős haza” elméletével.
Kerényi tanítása szerint „az idegenbe szakadt magyar a legszuverénabb értékeit tagadja
meg, a világ sokféleségének egy árnyalatát veszíti el, ha föladja identitását, asszimilálódásra törekszik, de le kell küzdenie az elhagyott
szülőföld iránt táplált meddő, bénító nosztalgiát, az elszigetelődés veszélyét is. A helyes
arányérzék kifejlesztésével, kettős hűségével
megteremtheti belső egyensúlyát, tudatosítva a körülményeiből adódó lehetőségeket és
előnyöket, összekötő hidat képezhet a régi és
az új haza kultúrája között, egységbe foglalhatja a magyarság és az európaiság eszméjét.
Diaszpórahelyzetünket, a szétszóródottság állapotát »tökéletes kétnyelvűséggel, a magyar
nyelv el nem felejtésével és egy másik hozzátanulásával« a magyar lét alapjának kiszélesítésére, sorsgazdagításra, a magyar szellem kitágítására kell felhasználnunk.”
Kerényi Károly igényét Dénes Tibor svájci
írói működése tökéletesen és eredményesen
betöltötte. Birtokában volt a kétnyelvűségnek,
elkerülte a „bénító nosztalgiát”, és megőrizte
szerves kapcsolatát a magyar kultúrával, egységbe fogta magyarság és európaiság gondolatát.
Dénes Tibor soha többé nem tért vissza
Magyarországra. „Hányt-vetett élete” – ezek

az ő szavai – 1983-ban ért véget. „Az írónak,
ki a zsarnokság ellen küzdött és elbukott, gyötörje bár honvágy, a rátenyerelő megannyi teher, igenis szelídül haragja a száműzetésben,
megalkuvásra, engedményekre mégsem hajlandó – vallotta. – Eszményéhez, elveihez ragaszkodik mindhalálig.” Ő maga is ezt tette.

Főbb művei
A költői lélektan kísérlete (tanulmány,
Pécs, 1929); Péterfy Jenő esztétikája (tanulmány, Pécs, 1930); Kaffka Margit (tanulmány, Bp., 1932); Éjszaka (regény, Bp.,
1943); Villanykereszt a dombtetőn (regény,
Bp., 1943); Az idegen (regény, Bp., 1944);
Századvég (tanulmány, Bp., 1947); Vízválasztó (esszék, Bp., 1948); Sztravinszkij (esszé,
Bp., 1949); A Thália története (tanulmány,
Katona Ferenccel, Bp., 1954); Une pufit d’un
portier d’Hotel (elbeszélések, Trogen, 1959);
Sírontúli beszélgetés (elbeszélések, München,
1960); Fák, tavak, tengerek (elbeszélések,
Washington, 1967); Socrate et la valeur de
la pédagogie (tanulmány, Párizs, 1969); Agónia (regény, München, 1971); La décore de
théâtre en Hongrie (tanulmány, München
1973); Élmények a forradalomban (Genf,
1976); Barátunk, Bunyák (regény, München,
1977); Arcok és harcok (esszék, München,
1979); Az ember milyen volt? (esszék, München, 1980); Budapest nincs többé Budapesten (regény, München, 1981); Holnap, holnapután, tegnapelőtt (elbeszélések, Zürich,
1984).
A fenti szöveg alapjául Tüskés Tibornak a
Jelenkor folyóirat 2007/8. számában megjelent, Dénes Tibor ébresztése című tanulmánya szolgált. E szöveg összeállítója többször járt Luganóban, az ott élő magyaroktól
hallotta Dénes Tibor nevét, illetve a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör
Luganóban tartott tanulmányi napjait emlegetni. Asconában is forgolódott Kerényi Ká
roly nyomdokain. Annak a kornak a hősei,
animátorai közül már senki sincs az élők sorában, de a munkájuk nem tűnt el nyomtalanul, nem veszett kárba. Intézményesen kellene megmenteni őket a jelen és az utókor
számára! De jó lenne, ha valaki monografikus
igénnyel feldogozná a svájci magyar emigráció kulturális életét…
Szilágyi Aladár összeállítása
2019. április
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Rejtett adatok szalontai
személyiségekről (1.)
A közelmúlt népszokássá nemesedett ünnepsége
számomra nem mindennapi meglepetést hozott.
Dr. Szabó Ferenc barátom – egykor a gyulai
Állami Levéltár, majd Békés megye valamennyi
múzeumának gondnoka – testes csomagot
juttatott el hozzám hat évtizedes barátságunk
bizonyítékaként. A nekem szánt olvasnivaló
mellett egy kisebb szatyor szerénykedett néhány
soros útmutatással: „Tartalmát juttasd el az
Arany-múzeumhoz!”
Természetes, hogy munkakörében megőrzött
minden olyan nyomtatványt – könyv, meghívó,
röpirat stb. –, amely egy valamikori kutatónak
örömet, eligazítást szerez. Eme szándéka
arra ösztönözte, hogy kiválogassa a szalontai
vonatkozásúakat. Így került egymás mellé három
halhatatlanságba magaslott földink, Zilahy Lajos,
dr. Kiss Ferenc és Kulin György néhány, előttünk
ismeretlen írása.
Zilahy Lajos (1891–1974) író és szerkesztő. Az alábbiakban életmódjáról, műalkotásairól – terjedelmi korlátok miatt – nem szólhatok. Megtették ezt a kritikusok és az arra
hivatottak. Eme elhatározásomat csupán azért
szegem meg, mert a bemutatandó két műdalának helytálló értékeléséhez javallott a serdülő diák rímbe szedett gondolatainak első nyilvánosságra kerülése.
A Nagyszalontai nyomdák és hírlapok cí
mű könyvem papírra vetése megkívánta a korabeli sajtó közleményeinek ismertetését. Ekkor bukkantam a téli iskolaszünetét élvező, 15
éves diák Zilahy Lajos első verseire és rövid
tárcacikkeire. A hetente megjelenő Szalontai
Lapok főszerkesztője újdonságként iktatta be
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Zilahy Lajos

karácsonyi számának mellékletébe a gyermekember kétszakaszos versét, a Szövögetem… címűt, az írói tehetséget érzékeltetendő. Jómagam ez utóbbi tény bizonyítására
másoltam szövegembe a kezdő strófát: „Szövögetem az álmok fonalát, / Hogy így lesz,
úgy lesz évek múlva majd, / Az én nagy, szürke, sötét világomba / Egyszercsak eljössz vígan, mosolyogva. / …S ha lehunyom a két
szememet, / Elibem suhan lelked árnya / Hullámos, fehér ruhában!”
Érettségi bizonyítványa birtokában – szülői ösztönzésre – jogi doktorátust szerzett, mezei jogászként. Utóbbi jelzőt manapság nem
használjuk, ám az ő idejében ez azt jelentette, hogy ügyvédbojtárként egy már önállósult perpatvaros fiskális alkalmazottja lett,
dr. Herczeg Sándor irodájában. Szabadidejében az ifjú úriemberek életmódját követte, ezt
egy életrajz jellegű versében meg is örökítette:
„Fehér girardi, egy szál vörös szegfű, / Kesztyűs kezemben ezüstfejű pálca, / Így sétáltál
ki hivatal után / csöndes Szalonta esti korzójára. / Késő tavasszal a Népkert végén / Teniszeztünk az égő alkonyatba, / Talpig fehér-
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Az Apolló Kabaré
számára írt egyik
dala nyomtatásban

be öltöztek a lányok, / És hangos volt a régi
város alja.”
Ennek ellenére Klió, Kalliopé, Thalia kisegítő barátságát sem becsüli le. Kacagást kiváltó színjátékát helybeli ifjakkal adatja elő, a pesti Apolló kabarét vidám egyfelvonásosokkal
látja el. Két fővárosi lap munkatársa. Azonban nem csupán prózai és színművek szerzőjeként vált ismertté, hanem dalszövegíróként
is, amint az általam korábban beharangozott
ajándéknak köszönhetően kiderült.
Kezemben a szokatlan nagyságú (32/26
cm), két lapra terjedő nyomdai termék. Fedőlapján az alábbi szöveg: „Az Apolló kabaréban
énekli Németh Juliska.” Alatta a cím szokatlan
nagyságú, 3 centiméteres betűkkel: „SzerelKuplészövegírói
munkájának másik
terméke

mes vers. Szövegét írta Zilahy Lajos, zenéjét
szerzette Buday Dénes. Ára 10 kor.” (Buday
Dénes: 1890–1963; nagyváradi születésű zeneszerző, operettje a Csárdás; az 1930-as
évektől a magyar filmek közismert alkotója –
szerz. megj.)
Bevezetőmet kövesse Zilahy két ismeretlen
dalának szövege!
Szerelmes vers: 1. A bánat egy kopott, szép,
régi szőnyeg, / Magányos órán rajta heverek.
/ Emléke fáj az elrepült időnek, / Ő szőtte nékem ezt a szőnyeget, / Ő szőtte nékem ezt a
szőnyeget. // 2. Fáj ifjúságom elveszett négy
éve, / S a hogy hazudta hű tekintete. / Fáj
szőke, lágy hajának érintése, / Tünt kedvem,
hogyha játszottam vele, / Tünt kedvem, hogyha játszottam vele. // 3. Más álmodás, más
szemek tiszta fénye, / Más boldog órák intenek nekem, / Szaladni kéne mindegyik ölébe,
/ Én lerogyok a kopott szőnyegen, / Én lerogyok a kopott szőnyegen. // 4. Itt fetrengek és
vadul kéjelegve, / Mint egy kicsorbult, rozsdás
régi kés / Ó, mélyre jár, gyökerig vág a régi
penge, / Szúrom szívembe ezt a szenvedést, /
Szúrom szívembe ezt a szenvedést.
Valóban furcsa kis történet: 1. E történet
akármi furcsa, ó! Ó! Ó! / De hihető, mivel tény
és való, ó! Ó! / Szerepel benne egy hölgy és
egy úr, / Szerették ők egymást tur és retur. /
A hölgy szeme kék volt, mint az azur, / Ezért
szerette őt úgy az az úr. / Az úr szerette, ám
a hölgy viszont / Nem óhajtott vele intim viszonyt. / Ó! Ó! Ó! Nagyon, nagyon mulattató! / Ó! Ó! Ó! Nagyon, nagyon mulattató! //
2. Pedig az úr, s ez ép a megható, ó! Ó! / Ígért
mindent, mi szép, mi drága s jó! Ó! Ó! / Imádom Önt fehéren, lelkileg, / S miként a sír,
nem szólok senkinek. / Jöjjön fel egyszer hozzám, kedvesem, / Meglátja, nem történik semmisem. / S felelt a hölgy: Ha így beszél Kegyed, / Fel akkor Önhöz pláne nem megyek.
/ Ó! Ó! Ó! Nagyon, nagyon, nagyon mulattató! / Ó! Ó! Ó! Nagyon, nagyon, nagyon mulattató! // 3. És most jön itt a furcsa csattanó.
Ó! Ó! / A nő mégis felment a kis bohó. Ó! Ó!
/ Hogy szavát megtartja-e az úr, / Avagy csak
tőrbe csalja őt gazul!? / S kitűnik, az úr annyira jellemes, / S már oly ártalmatlanul nemes,
/ Hogy asszonyként ment fel hozzá a nő, / És
lány gyanánt jött vissza tőle ő. / Ó! Ó! Ó! Nagyon, nagyon, nagyon mulattató! / Ó! Ó! Ó!
Nagyon, nagyon, nagyon mulattató!

Ø
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kultúra

Kocsis Csaba
fotókiállítása Margittán
Margitta és Berettyóújfalu kulturális élete,
testvérvárosokhoz illően, egyre inkább
összefonódik. A magyar kultúra napját
hagyományszerűen együtt ünneplik (lapunkban
erről beszámoltunk), de nemzeti ünnepünkön,
március 15-én is megtisztelik egymás
megemlékező műsorait vagy tevékenyen részt is
vesznek a rendezvényeken.
Margittán idén március 13–14-én emlékeztek a ’48-as szabadságharc eseményeire, mivel 15-én nagyon sokan utaztak Nagyváradra,

hogy együtt ünnepeljen a megye magyarsága. Március 13-án nyitották meg a margittai
művelődési ház galériájában Kocsis Csaba
berettyóújfalui fotóművész kiállítását, mely
50 fotót tartalmazott a debreceni és nagyváradi kiállítások anyagából. A művész ezzel járult hozzá a margittai ünnepség színvonalának emeléséhez. Magán a megnyitón objektív
okokból nem tudott részt venni, ezért műveit
a margittai galéria művészeti vezetője, Papp
Gábor mutatta be az igen szépszámú fotókedvelőnek.
Ezek a képek túlmutatnak az egyszerű
fénykép fogalmán, hiszen rengeteg utómunkát tartalmaznak, s ez roppant érdekessé teszi őket – fogalmazott a méltató. Kocsis Csa-

Rejtett adatok szalontai személyiségekről (1.)
(folytatás az előző oldalról)
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Zilahy más-más erkölcsű szövege után a kísérőzene jellegéről. Az elsőt 3, a másodikat
7 ütemű dallam vezette be. Végül arra figyeltem föl, hogy a fedőlapon előbb tüntették fel
a versíró nevét, s csak utána a zeneszerzőét.
Manapság ennek ellentétjével találkozunk.
A fedőlap legalsó szövegéből megismerhető a kiadó: Bárd Ferenc és Fia. Nyomdájuk
Budapesten. Meglehetősen borsos áron, 10
koronáért bocsátották az érdeklődők rendelkezésére. Sajnálatos, de az titok maradt, hogy
ebből mennyi került a két szerző zsebébe.
Úgy vélem, hogy ismertetésem nem végződhet e könnyelműnek tetsző közéleti magatartással. Élettörténetéből az önmaga megörökítette ellentétet kívánom felvillantani. Az
ügyvédbojtár fiatalúr öltözködését, gondolatvilágát a bevezetőmben idézett verssorokban
rímekbe foglalta. Ámde reája szakadt az első
világháború, amit a 23 éves ifjú el nem kerülhetett. Katonai kiképzése után hadnagyi rangban részt vett a Kárpátokon túli harcokban, és
súlyosan megsebesült. Hogy milyen jellemforBiharország
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máló hatása volt ennek az esztendőnyi megpróbáltatásnak, arról személyesen tett hitet:
„Részt vettem a lengyelországi rohamokban,
és emberi vér mosta le rólam a léhűtő jogászéveket. Úgy érzem, a galíciai pokolban meghaltam és újjászülettem…”
Felépülése után a korábbi két napilap munkatársaként a hadügytől mentességet kapott.
Leszerelték. Természetes, hogy a korábbinál többet tartózkodott Budapesten, ámde
időbeosztása családi házukban is módosult.
Hozzákezdett első önálló munkája megszerkesztéséhez. 1916 nyarán tisztelettel adta át
édesanyjának a Versek címűt és tartalmút. Az
érdeklődők 3 koronát fizettek érte.
1919 áprilisában Nagyszalonta Románia
része lett, a Zilahy család apraja-nagyja pedig
Budapestre menekült. 1921-ben Lajos hazatért, hogy elvesztegesse korábbi otthonát, és
búcsút mondjon szülővárosának.
Budapesti évtizedeit tíz regényének, 17
színművének, jó néhány filmjének visszhangos sikere jellemzi, nem szólva az irodalmi s a
közéletben betöltött irányító szerepéről.

Dánielisz Endre

kultúra
Grafikával
nemesített fotók
jellemzik lapunk
munkatársának,
Kocsis Csabának
a munkáit

A szervezőkméltatók
a megnyitón: Deák
Andrea, Demián
Zsolt, Papp Gábor
és Árkosi Antal

ba fotói nem egyszerűen a realitást tükrözik,
de megmutatják azt is, hogy a fotózás tárgyának hogyan kell kinéznie, illetve hogy ő miként látja vagy szeretné látni azt. Képei mármár átmenetek a fotó és a grafika között,
ezáltal többek, mint egyszerű fotók, mondta
Papp Gábor.
Portrék, tájképek és építmények egyaránt
megjelennek fotóin, de margittai kiállításán
egyértelműen az építmények domináltak. A
tárlat április közepéig tekinthető meg, ha nagy
lesz az érdeklődés, akár tovább is.

A néptáncosok

Szépszámú
érdeklődő volt
kíváncsi a tárlatra

A megnyitón beszédet mondott Demián
Zsolt körzeti RMDSZ-elnök – kifejezve örömét a testvérvárosok kulturális kapcsolatának bővülése miatt – és Árkosi Antal városi
elnök. Utóbbi felhívta a figyelmet a megemlékező műsor további eseményeire, s azokra
mindenkit szeretettel meghívott. A kiállítást a
Gyöngyvetők Néptánccsoport két tagja, Puskás Bíborka és Kiss Imre színesítette néptánccal.

Szőke Ferenc
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lektűr
Kocsmamesék

A Hülye Popec
V
an egy olyan kiskocsma a Körös-parti városkában, amely kuriózumnak számít. Hogy miért? Mert itt, kérem, mindenki olvas. A sör vagy a rövidital mellé egy
könyvet is rendel a vendég. Ha nincs elég
könyv, akkor egy-egy fejezet elolvasása után
kézről kézre adják a kötetet, s ha marad még
el nem olvasott történet, a következő napokon
elolvassák azokat is végig. Mostanában nincs
randalírozás, verekedés, káromkodás, teljes
lerészegedés, trágárság és törés-zúzás, mint
egykor, pedig a törzsvendégek zöme ugyanaz.
Persze nem volt ez mindig így, de két évvel
ezelőtt, egy hideg téli napon történt valami,
amitől minden megváltozott. Azon a napon
a Hülye Popec igen rossz bőrben volt. Csúnyán köhögött, és látszott rajta, hogy lázas,
mert bepárásodott a szemüvege, amelyet az
orrnyeregnél ragtapasz tartott össze, hiányzó
bal szárát pedig a férfi a fülére akasztott gumiszalaggal helyettesítette. Becsületes nevét
senki nem tudta, csak annyit, hogy Popec, a
hülye jelzőt pedig azért ragasztották rá, mert
ha elrontott vagy elfelejtett valamit, folyton azt
mondogatta: „Hülye vagyok.” Pedig Popec
nem lehetett olyan hülye, hiszen egykor tanárember volt, egész kis könyvtárral, mely mára
elapadt, hiszen kevéske nyugdíja miatt kénytelen volt felélni.
Előtte a kocsmaasztalon most is az elmaradhatatlan könyvei tornyosultak, mintegy tíz
példány, melyeket mindenhová magával cipelt. Azokat simogatta, rendezgette remegő
kézzel, és egészen közel hajolva bele is olvasott egyikbe-másikba.
– Már megint nincs pénze az öregnek –
súgta oda a halász a szabadúszó villanyszere-
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lőnek, és nagyot kortyolt a sörébe. – Most is
könyvvel akar fizetni a hülyéje, azt hiszi, hogy
itt olvasnak az emberek. Láttam tegnap is a
piacon. Ebben a nagy hidegben órákig árulta a köteteket.
Anka, a kisegítő lány kivitte Popecnek a
deci vodkát, hogy annak ne kelljen a pultig
sántikálnia érszűkületes lábával.
– Látom, nincs jól, adok egy aszpirint, vegye be – mondta a nő, és letett az asztalra
egy tablettát. – Menjen haza, és kúrálja
ki magát!
– Köszönöm, kedves – nyögte Popec. Bevette a gyógyszert
a vodkával, aztán visszarakta a
könyveket a vászonszatyrába,
de egyet otthagyott az asztalon fizetségképpen, és
elköszönt.
Miranda, a pultosnő
utánaszaladt és rákiabált.
– Hülye maga? Megmondtam a
múltkor, hogy nem fogadok el több könyvet. Tessék pénzzel fizetni! Maga miatt hiányom van a kasszában, és ezért ki fog rúgni
a főnököm!
– Nagyon sajnálom, de nincs pénzem –
mondta szemlesütve Popec. – De ne idegeskedjen, hiszen a könyv sokkal többet ér, mint
az a deci vodka és a sörök, amiket megittam
a múlt héten. Tudja mit? Itt hagyom magának
zálogba az összes könyvemet, amíg megkapom a nyugdíjamat. Nagyszerű regények, novelláskötetek. Tegye ki a pultra, hátha megveszi valaki. Ha nem, akkor készpénzzel fizetek
25-én.
– Jól van – bólintott Miranda. – Látom,
rossz bőrben van, nem vitatkozom, de aztán

lektűr
25-én itt legyen a pénzzel, mert
különben nem engedem be többé a kocsmába.
Azzal visszatrappolt a söntéshez, tisztára törölte a pultot, és kitette mind a tíz könyvet.
– Szegény Popec. Teljesen
lezüllött, amióta meghalt a felesége – mondta Anka, majd
megnézte egyenként a könyveket, végül kiválasztotta az egyik
novelláskötetet, és egy kávéval leült a sörözgető halászok asztalához.
– Remélem, nem zavarok – mondta, és kinyitotta a könyvet.
Itta a kávét, és olvasni kezdett. Csak olvasott, olvasott, falta a sorokat. Néha hangosan felnevetett, már nem is
észlelte, hol van, teljesen elmerült egy különös és izgalmas világban. Amikor
kiürült a csészéje, felnézett a könyvből. Először a
csend tűnt fel neki, majd
azt látta, hogy mindenki körülötte áll és kíváncsian figyeli őt.
– Nahát, ezt a könyvet el kell hogy olvassák! – mondta izgatottan. – Én ma este hazaviszem, holnapra kiolvasom, és visszahozom.
Akkor elviheti más is, ha érdekli.
– Én elviszem – mondta a halász. – Kezdek
kíváncsi lenni rá.
– Nagyszerű! – kiáltotta Miranda a pulttól.
– De nem vihetik haza. Aki kikölcsönzi, az itt
olvassa el, és a kölcsönzésért fizet egy szimbolikus összeget. Na nézzük csak. A hülye Popec
tartozik nekem egy deci vodka és 6
üveg sör árával a múlt hétről.
Az nagyjából 20 lej, tehát
aki meg akarja venni a
könyvet, ennyit fizet érte.
Ha csak kikölcsönzi, akkor a tíz százalékát pengeti le, ami két lej. Punktum. Ha a többi könyv
iránt is lesz érdeklődés,
akkor a Hülye Popec is
részesedik belőle, így
legalább ki tudja majd
fizetni a fogyasztását.

A Hülye Popec sajnos
már nem részesedhetett
semmiből, mert még azon
az éjszakán meghalt. A temetésére Anka ment el a
nyugdíjas suszterrel. Döbbenten álltak a sírjánál.
Megszólalni sem bírtak. A
fejfán a Karl Popeczky név
állt, annak az embernek a
neve, aki azt a tíz könyvet
írta, amelyek a kocsmában zálogként vártak
a sorsukra.
Visszatérve az ivóba Anka és a suszter kön�nyezve mesélte Mirandának és a törzsvendégeknek, ki is volt valójában a Hülye Popec.
Ez volt az a pillanat, ami 180 fokos fordulatot hozott a kocsma és a törzsvendégek életébe.
A hír gyorsan elterjedt, s mert a
Hülye Popecet a fél város ismerte, egyre többen és többen
tértek be kíváncsiságból a
kiskocsmába meginni pár
sört vagy tömény italt és
kikölcsönözve, helyben olvasgatni a Popec könyveit.
Két éve már, hogy ebben a kocsmában olvasás van, művelődés, nevetés, szellemes beszólások, könyvajánlások és fogyasztás
is jócskán, az egyre növekvő bevételről nem is
beszélve. És egy szólásmondás is szárnyra kapott: „Aki nem olvasta a Popec könyveit, az
hülyén fog meghalni!”

Tóth Ágnes

A szerző Kocsmamesék című kötetét a múlt hónapban mutatták be Váradon. A könyvbe foglalt
írásokból jó néhányat korábban már olvashattak
lapunk hasábjain.
A szerk.
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gyereksarok

Kreatív könyvek
kisgyermekeknek
Bondár Hajnalka Edit főállásban a nagyszalontai
Sinka István Kézműves Kör vezetője, emellett
pedig különleges, személyre szabott
ajándéktárgyakat, társasjátékokat, kalendáriumot,
kreatív vagy „matatós könyveket” és még sok más
érdekességet készít megrendelésre, határainkon
belülre és kívülre egyaránt.
– Hogyan képzeljük el a kreatív könyvecskéket? Miből készülnek ezek a mutatós tárgyak?
– Egy kreatív vagy „matatós könyv” (angolul: quiet book) textilanyagokból és filcből
készül, vegyesen. A „könyv” fejleszti a gyermek kézügyességét és fantáziáját a „lapjain”
található szórakoztató feladatok által. A könyv
minden oldalán különböző feladványok vannak, más és más típusú kihívásokban kell
helytállniuk az „olvasóknak”. Ezek a könyvek

Bondár Hajnalka a textilből készült könyvek szakértője

szórakoztatva tanítanak, és személyre szabhatóak a megrendelő kérése szerint.
– Milyen korosztálynak ajánlottak ezek a
kreatív könyvek?
– Nagyon hasznosak lehetnek ezek a kisiskolások számára. Sokat segíthetnek a tanulásban, hiszen akár betűkből szavakat is kirakhatnak a gyerekek, vagy a matematikában is
nagy segítségükre lehetnek a különböző számolós feladatok. De az óvodásoknak is ajánlom ezeket, olyan gyerkőcöknek, akik nem
tudnak még jól gombolni, cipzárazni, különböző kapcsokat használni, cipőfűzőt bekötni.
A könyv segítségével gyakorolhatják ezeket a
tevékenységeket, fejlődik a kézügyességük. Ez
azért is fontos, mivel a kézügyesség előfeltétele lesz a későbbi iskolaérettségnek.
– Milyen más tárgyakat szokott a könyvecskéken kívül készíteni?
– Nagyon sok személyre szóló ajándékot
készítek, például plüssfigurát, névre szóló faldekorációkat, társasjátékokat, valamint olyan
hasznos dolgokat, mint a kalendárium.

Interaktív
kalendárium egy
tanterem ajtaján

Ø
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életmód – gyereksarok

Tavaszi divattippek
Sok esetben előfordul, hogy hiába van tele
a gardrób ruhával, a hölgyek mégis valami újat
szeretnének. Olyat, amivel megünnepelhetik
az új évszakot, amiben ragyoghatnak és jól
érezhetik magukat. Rozalia Bot nagyszalontai
divattervezőt kérdeztük a legújabb tavaszi
divatról.
– Mi jellemzi a 2019-es tavaszi divatot?
– Véleményem szerint idén tavasszal át kellene ölelnünk a színeket. Legyünk élettel telik! Legyen szó sportos vagy elegáns viseletről, bátran hangsúlyozzuk a színeket. Ki kell
lépnünk a fásultságból, ne nézzünk ki unalmasan. Rugalmasak, nyitottak legyünk, örüljünk
az évszak változásának, és ezt a ruházatunkkal is mutassuk ki. Javasolni tudom a sportos
és a kifinomult, illetve elegáns stílus kombinációját. Ebben az esetben azonban feltétlenül át
kell gondolnunk, hogy mi áll jól nekünk, hiszen nem akarunk nevetségessé válni. Szabjon határt az excentrikusságnak a jó ízlés.
– Mi jellemzi az ön által megálmodott ruhákat?

Ø

– Hogyan képzeljük el a kalendáriumot?
– A kalendárium alapja textil, lehet fiús
vagy lányos színekben. Filclapokból készülnek
a levehető és feltehető elemek. Megtalálható
rajta a négy évszak, a hónapok, a napok, és
kirakható az aznapi dátum és az időjárás is.
– Hol tekinthetik meg az érdeklődők a
munkáit?
– Mivel rendelésre dolgozom, mindenki
megtekintheti fotókon és videókon az eddigi munkáimat közösségi oldalamon, a Nicihaj
név alatt.
– Körülbelül mennyi idő alatt készül el egy
ilyen könyv?
– Egy hét alatt csak egy könyvet tudok elkészíteni, mivel főállásban a Sinka István Kézműves Kört vezetem, és nem utolsósorban
édesanya is vagyok.
– Mikor készítette az első kreatív könyvecskét, és hány darab készült el mindeddig
belőle?

Rozalia Bot, Nagyszalonta neves divattervezője már a
külföldi kifutókat is meghódította

– Nagyon könnyen felismerhető jegyük
egy-egy csodálatos hímzés. Ezáltal könnyűszerrel meg lehet őket különböztetni, s ez

Ø

(folytatás a következõ oldalon)

Kreatív könyv
az erdő állatairól

– 2015-ben készítettem az első filckönyvemet, akkor kezdtem el ezekkel a dolgokkal
foglalkozni. Négy év alatt 150 darabot készítettem. Nagyon sokan szeretik, mert személyre szabott ajándék, a gyermekek életkorának
és érdeklődési körének megfelelő, hasznos
készségfejlesztő, és nem tömegáru. A személyre szabott könyvecskék és naptárak nemcsak remek ajándékul szolgálnak, hanem szórakoztató készségfejlesztők is egyben.

Balázs Anita
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Tavaszi divattippek
(folytatás az előző oldalról)

Ø

büszkeséggel tölt el. Nem hinném, hogy külön hangsúlyoznom kellene a kézi gyártást,
ezt igyekszünk művészi szintre emelni. A hímzések édesanyám, Paraschiva Foghiş munkái. Mindig elmondom, hogy az én ruháim a
nagybetűs Nők számára készülnek. Szeretem
kiemelni a nő értékét, szeretek értékes anyagokból nőies, érzéki és romantikus ruhákat
készíteni.
– Egy viselet kiválasztásában a nőknek a
trendre vagy inkább a saját stílusukra kell
hagyatkozniuk?
– Elsősorban azt hangsúlyozzuk, ami jellemez minket, és csak másodsorban figyeljünk
a trendre. Jó, ha a stílusunk könnyen alkalmazkodik a globális divat változásaihoz, mivel
ellenkező esetben akármennyire jó is a stílusunk, fennáll a veszélye annak, hogy egyhangúvá válik. Ebből a szemszögből nézve úgy
kellene tekintenünk a trendre, mint a személyes stílus katalizátorára. Azonban nagyon figyeljünk oda a „stílus” kifejezésre, hiszen nem

A tervező
édesanyjával,
a hímzések
alkotójával
Egyediség,
a nőiesség
kiemelése jellemzi
ruháit

Művészi hímzés
és különleges
csipke teszi rögtön
felismerhetővé
a Bot-féle
kreációkat

mindegy, hogy van-e valóban egy sajátos öltözködési szokásunk, vagy képzelőerő híján
másokat utánozunk – ez gyakran előfordul. A
saját stílusunk megtalálása hosszú folyamat,
sok gyakorlás, figyelem, esztétikai érzék kell
hozzá. Az öltözködés egy nonverbális kommunikációs eszköz is, és a választásaink kivetítik
a személyiségünket. Elég egyszer látni valakit,
és – a fizikai tulajdonságain kívül – rájövünk
néhány aspektusra: esztétikai műveltség, művészi érzék, odafigyelés a részletekre stb. Az
öltözködési stílusunk tükör is, képet ad rólunk.
Valószínűleg az első és legfontosabb tükör.

Balázs Anita
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Egyévesek a szalontai
kosaras Tigrisek
A Nagyszalontai Tigrisek gyermek- és ifjúsági
kosárlabdacsapat nemrégiben ünnepelte
megalakulásának első évfordulóját. Az alapító
ötletgazdával, Szabó Ákossal beszélgettünk.

Jelenleg 54 kis
tigris alkotja
a csapatot

A kosárlabda igen népszerű a nagyszalontai
gyerekek körében, hiszen több mint ötvenen
járnak rendszeresen az edzésekre. A csapat
megalapítását Szabó Ákos kezdeményezte.
Lapunknak elmondta, hogy a kosárlabda iránti szeretete a középiskolában kezdődött, mivel,
ahogy ő fogalmazott: „Mi még a kosárpályán
nőttünk fel, az volt az akkori Facebook.”
– Kik segítettek a csapat létrehozásában?
– A református egyházközség, illetve az
Arany János Elméleti Líceum adta és adja a
mai napig is ingyen a tornatermet, a Nagyszalontai Shotokan Karate Sportklub és vezetője, Pocsai István pedig a kezdeti lépéseknél
támogatott. Meg kell említenem még Déri Tamást, az ADA bútorgyár ügyvezetőjét, valamint Laczikó Csabát, a helyi Midesz vezetőjét,
ők adminisztrációs, illetve szakmai téren nyújtanak folyamatosan segítséget.
– Jelenleg hány tagja van a Nagyszalontai
Tigrisek kosárlabdacsapatnak?
– A Tigrisek 54 tagból áll, a lányaim is a csapat játékosai, aminek kifejezetten örülök, hiszen hozzám is mindig közel állt a kosárlabda.
– Ki tartja az edzéseket?

Szabó Ákos volt a kosárlabdacsapat megalapításának
ötletadója

– Van egy profi edzőnk Stretea Máté személyében, valamint Boros Adrienn segédedzőként dolgozik a fiatalokkal.
– Hány éves kortól lehet jelentkezni a csapatba?
– Jelenleg 7–12 év közötti gyerekek sportolnak nálunk, korosztály szerint két csoportra osztva. Egyelőre ilyen életkorú gyermekeket várunk.
– Miért éppen Tigrisek lett a csapat neve?
– Demokratikus szavazáson dőlt el, hogy
mi legyen a csapat neve, végül ezt választották a gyerekek.
– Volt már valamilyen versenyen a csapat?
– Versenyezni még nem voltunk, mivel először is az alapokat kell elsajátítani. Az idén felvettük a kapcsolatot a debreceni Kosárlabda
Akadémiával, mely 900 kosárlabdázót mozgat meg, és az ő segítségükkel márciustól részt
veszünk a magyarországi Kenguru Kupán.
– Mikor tartják az edzéseket?
– Kedden és csütörtökön tartunk edzéseket, az első csoportnak 18-tól 19 óráig, a második csapatnak pedig 19-től 20 óráig. Ha
valakinek felkeltettük az érdeklődését, és szeretne csatlakozni a Tigrisekhez, jöjjön bátran,
mindig szívesen fogadjuk az új jelentkezőket.
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Nagyváradi madarak
Sokan megcsodáljuk például a Sebes-Körösben
úszkáló hattyúkat, de tudjuk-e vajon, hogy
Nagyváradon még milyen madarak élnek/telelnek?
A becslések szerint 2030-ra a városok terjeszkedése miatt a legtöbb ember biológiailag
szegény környezetben él majd, ezért is beszélnek ma már a kutatók egyre többet a természetnek a városokban elfoglalt helyéről, szerepéről. Az pedig, hogy hányféle és milyenfajta
madár él valahol, jelzi a természeti környezet minőségét az adott helyen. Ezért is tartotta fontosnak a Milvus Csoport Madár- és
Természetvédő Egyesület váradi tagszervezete, a Milvus Transilvania Vest, hogy a sajtónak kiküldött összeállításával a nagyközönséget is megismertesse azokkal a ritkább vagy
köznapibb madarakkal, amelyeket tavaly láttak Nagyváradon.

Vízi- és parti madarak
Tíz évvel ezelőtt még ritkán lehetett vadkacsákat látni Nagyváradon, mára több mint
száz példány telel át a városban. Legtöbbjük a
vadászok elől húzódik be a városba, és ugyanez a helyzet a szárcsákkal is, a milvusosok
szerint közülük mindössze két pár fészkel a városban. Ezzel szemben a vízityúk egész évben a városban él, ez a madárfaj a lassú vizű,
dús növényzetű partszakaszokat szereti, ahol
könnyen elrejtőzhet.
Mára Nagyvárad emblematikus madarává
vált a hattyú, pedig ezek a madarak a 2000es évek elején fészkeltek először megyénkben.
A szakemberek szerint azért nőtt meg a hat�tyúpopuláció a közép-európai városokban,

Kuvik

mert a természetes vizes élőhelyek csökkentek, a madarak pedig a városi, úgynevezett
másodlagos élőhelyekre húzódtak, és alkalmazkodtak az ottani körülményekhez. A városokban sem a vadászok, sem természetes
ellenségeik nem fenyegetik őket.
Talán kevesebbeknek tűnt fel, de a különleges szépségű jégmadár is él Váradon. Az
elmúlt évben szinte havonta láttak példányokat; azt feltételezik, hogy a Széles utcai (ma
Decebal) híd környékén fészkelhetnek.
A réti cankó vízpartokon élő vándormadár, de Váradon nem honos, tavaly egyetlen alkalommal látták a városban. A billegető cankót is tavaly látták először Váradon a
milvusosok, feltételezik, hogy a Densuşianuhíd környékén fészkel, ott rendszeresen látják
ezeket a madarakat. Mandarinrécét is láttak
a városban, de az Ázsiában honos kacsa fogságból szökhetett meg.

Billegető cankó

Búbos pacsirta
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Nádirigó

Függőcinege

Ragadozók

az Európa északi és nyugati részén fészkelő
kékes réti héja Romániában téli vendég, a
Milvus egyik munkatársa Ősiben, a Sebes-Körös partján látott egy fiatal példányt, mely vélhetően élelmet keresett, mivel ez a madár általában kerüli a városokat.
A füleskuvikok hangját is több év után
hallhattuk újra Nagyváradon, a Széles utcai és
a Centenáriumi híd közötti szakaszon. A síkvidék jellegzetes bagolyfaja feltételezések szerint
a part menti öreg nyárfák odvában fészkel.

A ragadozó madarak populációi sérülékenyek, csökkent az élelemforrásuk, és érzékenyek a mérgekre, például a növényvédő
szerekre is. 1940-től a ’60-as évekre a DDT
használata miatt a vándorsólyom szinte teljesen kipusztult Romániából, majd miután
1985-ben betiltották a DDT-t, megnőtt a vándorsólymok száma. Ma már a városokban is
élnek, magas épületeken fészkelnek, s bőséges táplálékforrásra találnak a galambok között. Nagyváradon gyakran látni az Aradi út
és a Cazaban utca, valamint a rogériuszi piac
környékén.
A tavaszi vándorlás ideje alatt három barna réti héját is láttak a városban, ez a madár
Afrikában és az Arab-félszigeten telel. Hamvas réti héját is tavaly tavasszal láttak először a város fölött, vélhetően ő is afrikai telelőhelyéről érkezett haza. Társaival ellentétben

Énekesmadarak

Jégmadár

Az énekesmadaraknak is nagyon fontos a
folyó, részben mert annak mentén vándorolnak, részben mert a fészküket a part menti
növényzet jól elrejti. Amikor az 1980-as, ’90es években a Körös-parti nádast kiirtották, a
madarak is eltűntek, s csak aztán tértek vis�sza, miután a növények visszanőttek.
A nádirigó Afrikában telel és Európában
fészkel, fészkét a part menti nádra rakja, egy
méterre a víz fölé. Több alfaját is látták és hallották a Széles utcai híd környékén. Kakukkot is láttak és hallottak a Körös-parton, s tojásait éppen a nádirigó fészkében hagyhatja.
Szintén a Körös partján gyülekeznek a fecskék, mielőtt ősszel elindulnak a melegebb vidékekre telelni.
A búbos pacsirtákat a Lotus és az Era bevásárlóközpontok parkolóiban látták. Ezek az
Európában őshonos madarak nem túl igényesek, a nyílt tereket szeretik, s akár a lebetonozott helyeken is megélnek. A függőcinege jellegzetes alföldi madár, látványos, nádbugából
készült fészkét a hímek építik a fűzfák ágaira.

Fried Noémi Lujza
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Régi barátok új,
közös úton
Nemzetközi lábtenisztorna volt Szalontán
Rangos nemzetközi lábtenisztornának adott
otthont Nagyszalonta városa március közepén.
A helybeli Tengo Sportklub által szervezett
erőfelmérőn magyarországi, szlovákiai
és csehországi csapatok is részt vettek.
A mérkőzéseket a Sándor Péter és a Nicolae
Talpoş Sportcsarnokban játszották, a hazaiak mellett több romániai város is képviseltette magát, köztük Nagyvárad, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Bukarest, Temesvár, Câmpulung
Moldovenesc és Vatra Dornei. A nemzetközi
részvételről a két magyarországi gárda (Szentes és Százhalombatta), a csehországi Vsetin
csapata, valamint a szlovák válogatott gondoskodott. Az eseményen jelen volt Frederico
Tavares da Luz, a Román Lábteniszszövetség
elnöke is.

Színvonalas sportmaraton

A díjazott csapatok

A két nap során közel húsz órát töltöttek
a pályán a csapatok, előbb a csoportkörben,
majd pedig az egyenes kieséses szakaszban
bizonyítva rátermettségüket. A 72 mérkőzés
többsége szoros, látványban gazdag csatát hozott, így alakult ki a négyes döntő mezőnye.
Érdekesség, hogy ezúttal két lábteniszstílus találkozott egymással, hiszen a Román Lábteniszszövetség csapatai a FIFTA, a szalontaiak,

Georgel Bobiş kézjegyével látta el a kisorsolásra váró
mezt

a csehek és a szlovákok pedig az UNIF által
szervezett tornákon indulnak, a hajdúvárosban azonban egymás ellen is pályára léptek.
Egyéniben a házigazda Tengo SK két tagja, Nagy Darius és Alex Sorean jutott
be a döntőbe, és előbbi játék nélkül zárt az
élen, miután versenytársa sérülés miatt feladta a küzdelmet. A harmadik helyen a szlovák Ladislav Stupak végzett, megelőzve a
Târgovişte színeiben induló Florin Puricét.
Párosban és triplában is cseh–szlovák döntőt rendeztek, mindkét meccset a válogatott
gerincét képező szlovákok nyerték meg legyőzve a cseh bajnokság egyik élcsapatát, a
Climax Vsetint. Párosban a Tengo SK-nak is
termett babér, a bronzcsatában ugyanis legyőzte a Târgoviştei Pro Activ gárdáját. Triplában a Kolozsvári JSF lett a harmadik, ugyancsak a Dâmboviţa megyei csapat ellen elért
sikernek köszönhetően.

Együttműködés következhet
A döntőket a többszörös Európa- és világbajnok Georgel Bobiş is megtekintette, aki régi ellenfelekkel (Pavel Brutovsky,
Ladislav Stupak – Szlovákia, Michal Plachy és
Jan Chalupa – Csehország, Pál Tamás – Ma-

Ø
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Keserédes rajt
az EB‑selejtezőn
Két bihari származású futballista lépett pályára
a román válogatottban az Európa-bajnoki
selejtező első fordulójában. Magyarország
felemás teljesítménnyel kezdett.
A Svédország ellen idegenben 2–1-re elveszített találkozón a bályoki származású George Puşcaş (az olasz Palermo csatára) kezdőként lépett pályára, a Nagyváradi Bihar FC
volt tehetsége, Claudiu Keserű pedig a szünet után kapott bizonyítási lehetőséget, és a
bolgár bajnok Ludogorec csatára élt is az alkalommal, s az 58. percben, 2–0-s svéd vezetésnél megszerezte a román csapat becsületgólját.
Bár a hajrában mindkét válogatottnak volt
gólszerzési lehetősége, a végeredmény nem
változott. Cosmin Contra szövetségi kapitány a következő összeállítású csapatot küldte pályára: Tătăruşanu – Manea, Grigore,
Săpunaru, Bancu – Băluţă (Ivan, 77.’), Marin – Chipciu, Stanciu, Mitriţă (Keserű, 46.’) –
Puşcaş (I. Hagi, 64.’).
Az F csoport másik két találkozója szintén 2–1-es eredménnyel zárult: a spanyolok a norvégokat, a máltaiak pedig a Feröerszigetekieket győzték le. A második fordulóban:

Ø

gyarország) találkozott, s a szervezők kérésének eleget téve egy mezt is dedikált. Utóbbit
a sportág internetes kedvelői között sorsolják
majd ki a Tengo SK képviselői.
A szalontai klub két csapattal képviseltette magát a tornán, az elsőben Alex Sorean,
ifj. Vasile Sorean, Nagy Darius, Bagosi
István, Illyés Gergő és Denis Purja kapott helyet, a másodikban pedig a fiatal tehetségek, Marc Bence, Suciu Dávid, Lăzău
Norbert, Bondár Bertalan, Halász Dániel
és Kádár Imre bizonyíthatták tehetségüket.
„Köszönöm a külföldről érkezett csapatoknak, hogy emelték az esemény színvonalát – értékelte az idei első tornát id. Sorean
László, a Tengo SK vezetője, egyben edző-

Málta–Spanyolország, Norvégia–Svédország,
Románia–Feröer meccsekre került sor. Legközelebb, június 7-én Norvégiában lép pályára a
román válogatott, három nappal később pedig Máltán.
Az E csoport második fordulójában Magyarország Horvátországot fogadta a budapesti Groupama Arénában. A magyar válogatott nem kis meglepetésre, hátrányból fordítva
2–1-re legyőzte a legutóbbi világbajnokságon
ezüstérmes délszláv gárdát. Utóbbiak már a
13. percben vezetést szereztek Rebič találatával, ám Szalainak még a szünet előtt sikerült
kiegyenlítenie. A hajrában Pátkai Máté vált a
hazaiak hősévé, a 76. percben ugyanis győztes gólt szerzett. Ez volt a játékos első válogatott gólja. A meglepetést az is tetézte, hogy
Marco Rossi szövetségi kapitány együttese
három nappal korábban, az Eb-selejtező első
fordulójában Szlovákiától kikapott 2–0-ra. A
magyar válogatott legközelebb június 8-án játszik Azerbajdzsánnal idegenben, három nappal később Wales ellen bizonyíthat.
A csoport állása: 1. Szlovákia (3 pont, 2–1es gólarány), 2. Wales (3, 1–0), 3. Horvátország (3, 3–3), 4. Magyarország (3, 2–3), 5.
Azerbajdzsán (0, 1–2).

H. A.

je. – Régi barátokkal, ellenfelekkel találkoztunk több év szünet után, s bár az elmúlt öt
esztendő során párhuzamos utakon jártunk,
mindkét tábor a sportág fejlődéséért dolgozott és dolgozik. Úgy tűnik, a munkánkat sikerül majd összehangolni, ez pedig új távlatokat nyithat a lábtenisz fejlődésében. A két
nap során sok sportkedvelő volt jelen a mec�cseken, s örömmel tölt el, hogy látványos csatákat láthattak mindazok, akik kilátogattak a
helyszínre.”
A klubelnök külön kiemelte a női csapat teljesítményét. Ők a román válogatott gerincét
képező bukarestiekkel tartottak közös felkészülést.

Hajdu Attila
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zöldövezet

Beültettem kiskertemet
27. Csótárvirág (Astilbe)
A kőtörőfűfélék családjába tartozó, hagymás, évelő virág. Tollbugának, gyöngyvesszőnek és tündérfürtnek is nevezik. Kelet-Ázsia
nedves erdőiben, szakadékos vidékein őshonos.
Fél métertől 120 centiméteres magasságig
megnőhet. Késő tavasztól egész nyáron át virágzik, fehér, rózsaszín vagy vörös, apró, felül
elhegyesedő bugába tömörülő virágai az ös�szetett, páfrányszerű, szellős levélzet fölött
nyílnak.
Többszörösen szárnyalt leveleit szabálytalanul csipkés-fűrészes szélű, sötétzöld levélkék
alkotják. A virágok szára hosszú, egyenes. Vágott virágként is hosszan tart, de szárítva is
megőrizhető, színe alig fakul.
Nedves, tápanyagban gazdag talajban érzi
jól magát, kertben a félárnyékos részre érdemes ültetni. Rendszeres öntözéssel napos helyen is megél, de víz mellett érzi jól magát.
Kártevő vagy betegség alig bántja. Nem
igényel karózást, sem metszést. Telente a fiatal növényeket takarással óvhatjuk a fagytól.
Négy-ötévente érdemes átültetni. Késő ősszel
tőosztással szaporítható.

Csótárvirág

28. C
 serszömörce
(Cotinus coggygria)

Virágzó
cserszömörce

Következő számunkban a cseresznyeszilvát és a csészekórót mutat
juk be.
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A szömörcefélék családjába tartozó, lombhullató, fás szárú cserje, kisebb fa. Mediterrán
eredetű, de évszázadok óta vidékünkön is elterjedt dísznövény. Kertekbe is gyakran telepítik önállóan, esetleg sövénynek.
Terebélyes, 4 méter magasra is megnő.
Május-júniusban nyílnak az apró, sárga vagy
krémszínű, felhőszerű bugavirágzatot alkotó virágai. Rózsaszínes, tollas virágkocsányai
egész nyáron át megmaradnak. Levelei nagyok, oválisak, ép szélűek, szárnyasan erezettek. Zöld, kékeszöld színük ősszel pompás
sárgára, narancssárgára, vörösre vagy lilásvörösre vált. Termései apró, piros, éréskor barna csontárok.
A meleg, napos, száraz helyeket, a meszes, jó vízáteresztő talajt kedveli. Gyökérzete sekélyen hatol a földbe, megköti az erodáló
talajt. Betegségekkel és kártevőkkel szemben
ellenálló. Formáját tavasszal metszéssel alakíthatjuk, de csínján kell bánni vele, hogy a virágzását ne vesse vissza. Gyökérsarjból vagy
bujtással szaporítható.
Levele cserzőanyagokat, flavonoidokat,
antociánokat tartalmaz, gyógyhatása ismert.
Kifejlett, egészséges leveleit nyáron gyűjtik, ezek forrázatát kizárólag külsőleg torok-,
nyálkahártya-, fogínygyulladás esetén öblögetőnek, illetve aranyérben szenvedők ülőfürdőnek használják. Főzetét belsőleg gyomorés bélvérzés, bélhurut ellen használja a népi
gyógyászat.

ínyenceknek

Egyszerű és finom
Zamatos, ízletes fogásokhoz nem feltétlenül
szükséges a rafinált szakácstudomány.
Egyszerű receptek alapján készült ételek után is
megnyalhatja mind a tíz ujját a család.
Olasz krumplileves
Hozzávalók: 1 kg krumpli, egy nagy fej
vöröshagyma, 3-4 fokhagymagerezd, 15 dkg
kockára vágott húsos szalonna vagy sonka, 1
nagy doboz paradicsompüré, 5 evőkanál olaj,
3-4 levél bazsalikom, 1 csipet rozmaring, só,
bors, pirospaprika.
Elkészítés: A hagymát finomra vágjuk, a
meghámozott krumplit felkockázzuk. A felmelegített olajon megfuttatjuk a hagymát és a
zúzott fokhagymát, hozzáadjuk a felkockázott
szalonnát vagy sonkát, majd a fűszereket és a
paradicsomot. Megkeverjük, felöntjük 1 l vízzel, beletesszük a krumplit, és megfőzzük. Pirítóssal és reszelt parmezánnal tálaljuk.

Egyszerű kacsasült

mellé narancsot vagy almát, hogy ízesebb legyen. Előmelegített sütőben, 180 fokon süssük nagyjából másfél óráig, majd vegyük le a
fóliát, és még tíz percig pirítsuk így is. Párolt
vöröskáposzta illik hozzá.

Vaníliás linzer
Hozzávalók: 3 dkg darált dió, 30 dkg liszt,
20 dkg margarin, 10 dkg porcukor, 1 tojássárgája, 1 csomag vaníliás cukor, fél citrom héja,
1 csomag sütőpor, baracklekvár.
Elkészítés: A lisztet a cukrokkal, a sütőporral, a dióval és a citromhéjjal összekeverjük, és elmorzsoljuk a margarinnal. Végül hozzáadjuk a tojássárgáját, és jól összedolgozzuk.
Egy órát pihentetjük, félbevágjuk. Az egyik felét 0,5 cm vékonyra nyújtjuk és kiszaggatjuk.
Sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk a korongokat. A tészta másik felét is kiszaggatjuk, a korongok közepébe kis lyukat is vágunk. A tésztákat közepes hőfokon, előmelegített sütőben
10 percig sütjük. Ha megsültek, a tele formákra egy-egy kanál baracklekvárt kenünk, majd
mindegyiket befedjük egy lyukassal. Vaníliás
cukorral megszórva tálaljuk.

Hozzávalók: 4 kacsacomb (vagy -mell), 4
gerezd fokhagyma, só, bors.
Elkészítés: A megtisztított kacsadarabok
bőrét beirdaljuk, és egy serpenyőben zsiradék nélkül először bőrös felükkel lefelé süssük
őket, majd fordítsuk meg, és így is süssük 2-3
percig. Ha színt kaptak, tegyük át egy tepsibe.
Sózzuk, borsozzuk, és a zúzott fokhagymát is
tegyük rá. Locsoljuk le a serpenyőben maradt
zsiradékkal, és fedjük le alufóliával. Tehetünk
2019. április
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üdítő

Az életről
Róth Miksa (1865–1944) híres üvegfestő volt.
Műhelye kapott megrendelést többek között
a marosvásárhelyi Kultúrpalota üvegfestményeire
is (1913). Az ő véleményét idézzük a vízszintes 1.
és 21., valamint a függőleges 30. alatt.

1

2

3

4

13
16

sár – névelővel. 32. Előtag, a földdel való kapcsolatra utal. 34. A vaj köpülésének mellékterméke. 35. Ezüstfehér, igen kemény fém. 36.
Kocsonyás anyag. 37. Megtörtént esemény.
38. Muzsikál. 40. Szabályos zárt görbe. 41.
Forró égövi, nemes fa. 42. Perzselőn süt. 43.
Gyom. 44. Vasötvözet. 45. A … – Franz Kafka regénye. 46. Lakoma. 47. … Wek – délszudáni manöken (ALEK). 48. Kiütés (röv.).
49.
Brazília gépkocsijele. 50. Bánat. 51. HorVízszintes: 13. Tó angolul. 14. Duzzog, neheztel. 15. Céline … – kanadai éne- gászzsinór. 53. Japán sportfokozat (cselgáncskesnő. 16. Hírt küld valamiről (nép.). 18. ban). 54. Egész része. 56. Megbízatás (rég.).
Létezhet. 20. … Brun – norvég dalszöveg- 58. Előtag, jelentése: új. 60. Karbolsav. 62.
írónő, gitáros. 23. Jegyzetelsz. 25. Tömege- Ötvös, Munkácsy-díjas, érdemes művész (Marsen pusztít. 26. Zsebkendő divatos rövidíté- git, 1901–1978). 64. Szócsata. 66. … Kröger
se. 28. Lekvár. 29. Egy … Velencében – Ifj. – Thomas Mann elbeszélése. 68. Apró díszJohann Strauss operettje. 30. Osztrák és olasz tárgy.
Függőleges: 1. Mentség, ürügy. 2.
gépkocsik nemzetközi betűjele. 31. BorítókoNagybánya folyójával kapcsolatos. 3. Tus5
9
10
11
6
7
8
12
Ê kót hasított. 4. Német fizikus, mérnök
(Heinrich, 1804–1865). 5. Motorbelső!
14
15
6. Sütemény. 7. Kitöltendő nyomtatvány.
17
18
19
20
8. Felhoz! 9. Deli betűi. 10. Földrész! 11.
Gyakori, tárgyra vonatkozó kérdés (két
23
24
22
szó). 12. Évezred (görög). 17. Menekül.
19. Háromtagú együttes. 22. Bajor mű26
27
28
29
vészcsalád. 24. Kettős betű. 27. Kilátás33
34
32
ba helyez. 29. Kitüntetés. 31. Kaszáló –
névelővel. 33. Tova. 34. Suli betűi. 35.
36
37
Gyomai nyomdászcsalád. 36. Légnemű
anyag. 37. Földművelő eszközök. 39. Ma40
41
gyar város. 40. Fegyver. 41. Dél-ameri43
44
kai ragadozó, párducmacska. 43. Japán
táblajáték. 44. Ritka női név. 46. Lóver47
48
46
seny (angol). 47. A környezet. 48. Támlás
bútordarab. 50. Tág. 52. Város Szolnok51
52
53
tól nyugatra. 53. Szász származású erdélyi
55
56
57
reformátor (Ferenc, kb. 1510–1579). 54.
Sportfogadás. 55. Ház része. 57. Divatos
60
61
62
63
(argó). 59. Spanyol, olasz és luxemburgi
autójel.
61. Latin tagadószó. 63. Páratla66
67
68
nul napos. 65. Az ezüst vegyjele. 67. Porszemek!
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Márciusi rejtvényünk (Csiky Gergely mondotta) helyes
megfejtése: „A fiatalság olyan hiba, amely napról napra kevesbedik.” Könyvjutalmat nyert: Tóth Erzsébet
(Nagyvárad).
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Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: április 29. Postacím:
Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.

hirdetés

A nagyváradi Szigligeti
Színház áprilisi műsora
A nagyváradi Szigligeti Színház társulatai
ezúttal is változatos darabokkal,
vendégjátékokkal várják mind a gyermek, mind
a felnőtt közönséget.
14., vasárnap 10 óra: Árkádia stúdióterem: Moha és Páfrány;
14., vasárnap 17 óra: Szigligeti Színház: Család ellen nincs orvosság – a szatmári Északi Színház Harag György Társulatának
bérletes vendégjátéka, Bessenyei György-bérlet;

16., kedd 19 óra: Szigligeti Színház:
Napnyugat Expressz, Ady Endre-bérlet;
17., szerda 10 és 12 óra: Érmihályfalva:
Hollós Mátyás;
17., szerda 17 óra: Szigligeti Színház:
Napnyugat Expressz, Juhász Gyula-bérlet;
18., csütörtök 19 óra: Szigligeti Stúdió:
Catullus;
25., csütörtök 15 óra: Szigligeti Színház: Olivér!
27., szombat 17 óra: Szigligeti Színház:
Naftalin – Gábor József-bérlet;
28., vasárnap 19 óra: Szigligeti Színház:
Naftalin – Halasi Gyula-bérlet.

Fizessen elő kiadványainkra!
A Biharország folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 5 lej, 3 hónapra 13 lej, 6
hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej.
A Várad folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 7 lej, 3 hónapra 18 lej, 6 hónapra 30 lej, 1 évre 50 lej.
Együtt mindkét kiadvány kedvezményes előfizetési díja: 1 hónapra 8 lej,
3 hónapra 25 lej, 6 hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.
A Biharország (és/vagy a Várad) előfizethető a szerkesztőségben készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal), az előfizető nevének és pontos lakcímének, valamint az Abonament Biharország (és/vagy
Várad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Revista culturală Várad Oradea,
Piaţa 1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762
1G33 5000 XXXX, Trezoreria Oradea.
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Képeslapunkon a nagyváradi László király szabadkőműves-páholynak a Rulikowski (ma Armatei Române) út elején álló egykori
székháza látható. Ha a hír igaz, az ingatlan hiteles külső és belső felújítása után a szabadkőművesekre emlékező múzeum működik majd benne. Nagyváradon 1876 októberében alakult meg az első szabadkőműves-páholy, és 1902 február havában költözött a Beöthy Ödön (ma Iuliu Maniu) utca 6. szám alatti házból a képeslapon is látható ingatlanba. Utóbbi tervezője a Bálint
Zoltán és Jámbor Lajos szabadkőműves műépítész páros. A László király páholy 1920-ig működött. Időközben, 1913-ban megalakult Nagyváradon egy másik páholy is, a Bihar, ezt 1937-ben oszlatták fel az összes romániai szabadkőműves-páhollyal együtt
A képeslap előterében a melki apátság margittai kastélya látható. Eredetileg a Csáky család építtette valamikor a XVIII. században. A melki bencés apátság tulajdonába 1852-ben került, amikor megvásárolta a Margitta környéki Csáky-birtokokat. Az apátság ettől az időtől kezdve a helyi katolikus plébánia fölötti kegyuraságot is gyakorolta 1944-ig, akkor végleg elhagyta Margittát.
A város központjában levő kastélyt 1950-ben részben lebontották, helyén ma a városháza épülete áll. A XIX. század végén készült képeslapon távolabb még a járásbíróság emeletes épülete látható

