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A szervezők az idei koncertkínálatot is a kö-
zönség igényeihez igazodva állították össze. 
A már leszerződött és bejelentett együttesek 
mindegyike garancia arra, hogy remek buli ké-
szül a margittai termálvizes strandon. A kon-
certek után olyan neves lemezlovasok szolgál-
tatják majd a zenét, mint Sterbinszky, Bárány 
Attila, DJ Lia Kustánczi, Lotfi Begi. Ugyan-
csak a nagyszínpadon lép majd fel többek kö-
zött Missh, Essemm, az AK26, BSW, Burai 
Krisztián, Pierre Maddox vagy Rico és Mood.

A szervező Vidéki Ifjúsági Szövetség 
(Vidifisz) elnöke, Boda Gergely elmondta: „Bo-
rítékolható, hogy az idei Szabadság Feszt lesz 
az eddigi legváltozatosabb, minden korábbinál 
több fellépőt sorakoztat fel. Soha ennyi kon-
cert nem volt még a fesztiválon, amelynek tö-
kéletes helyszíne az új margittai termálstrand. 
Ez megannyi lehetőséget nyújt, az esti nagy-
koncertek és a bulik mellett napközben fo-
lyamatosan programokat, versenyeket szer-
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Idén is lesz
Szabadság Feszt!

Hatodik alkalommal rendezik meg a Szabadság 
Fesztivált augusztus 30. és szeptember 2. 
között a margittai városi strandon. A magyar 
könnyűzenei élet legjelentősebb együttesei 
lépnek fel, mint például a Hooligans, a Margaret 
Island, az Irie Maffia, a Leander Kills, 
a Depresszió, Ganxsta Zolee és a Kartel vagy 
a Bagossy Brothers Company.

vezünk a fesztiválozóknak. Arra törekszünk, 
hogy mindenki megtalálja a számára kedvező 
szabadidős programot vagy koncertet.”

A Szabadság Fesztiválon augusztus 30-
tól, csütörtöktől szeptember 2-ig, vasár-
nap késő estig tart hivatalosan a rendezvény. 
„De még ez a négy nap sem elegendő, annyi 
programot, koncertet sikerült leszerveznünk, 
hogy augusztus 29-ét is beiktattuk a feszti-
válprogramba – magyarázta Boda Gergely fő-
szervező. – Ez lesz a nulladik nap, a beköltö-
zés ideje, és aznap már táncház és buli várja a 
szórakozni vágyókat. Tehát tulajdonképpen az 
egykor egy hétvégésre tervezett fesztivál idén-
re, a hatodik alkalomra már négy és fél, vagy 
ha úgy tetszik, ötnapos lesz”.

A hatodik Szabadság Fesztivál bejelentő saj-
tótájékoztatóját Kolozsváron tartották meg áp-
rilis végén. „Ezzel az volt a célunk, hogy a kö-
zép-erdélyi és székelyföldi érdeklődőkhöz is 
eljusson a hírünk – mondta Borsi Balázs, a Sza-
badság Fesztivál kommunikációs vezetője. – A 
tavalyelőtti és főleg a tavalyi fesztiválon már so-
kan vettek részt Kolozs és Maros megyéből, sőt 
Magyarországról is, és igény mutatkozott arra, 
hogy a megye határain kívül is népszerűsítsük 
a rendezvényt, amelynek sikere főleg abban rej-
lik, hogy nagyszerű volt annak idején a helyszín-
választás, továbbá nem drága, mégis jó minősé-
gű szórakozási lehetőséget nyújt.” Hozzátette: 
„A »fapados« jelleget korábban sokan leszólták 
mondván, hogy ami olcsó, az nem lehet jó. Az 
előző öt évben bebizonyosodott, hogy ez nincs 
így. A mi elképzelésünket igazolja, hogy a lehe-
tő legalacsonyabban tartott jegyárakkal az Ér-
mellék, Bihar megye vagy a Partium egyik leg-
népszerűbb fesztiválja lett a Szabadság Feszt, 
tavaly mintegy hétezer részvevővel.”

A Szabadság Fesztre jegyek vásárolhatók 
online a biletmaster.ro honlapon, továbbá a 
nagyobb településeken. A fesztivál közösségi 
oldalán (facebook.com/Szabadsagfeszt) min-
den szükséges információ megtalálható, az ér-
deklődők az újdonságokról itt kaphatnak leg-
gyorsabban tájékoztatást.

A Szabadság Feszt sajtószolgálata
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Magyar napok először 
a Sebes-Körös völgyében

A Sebes-Körös mente a bihari magyar-
ság egyik szórványvidéke, Vársonkolyos, 
Magyarkakucs, Élesd, Feketeerdő, Örvénd, 
Mezőtelki, Pusztaújlak, Mezőtelegd, Pósalaka, 
Köröskisjenő, Fugyi, Fugyivásárhely és Rév te-
lepüléseken mintegy 6000-6500 ember él. 
Az őket megszólító háromnapos, több hely-
színes programsorozat Réven kezdődött. A 
néptánccsoportok a sonkolyosi elágazástól 
népviseletbe öltözve vonultak a művelődé-
si házig, Hasas János révi alpolgármester, 
Szoboszlai-Gáspár István mezőtelegdi re-
formátus lelkipásztor és Grim András megyei 
tanácsos vezetésével. Ott Hasas János köszön-
tötte a megjelenteket. Derzsi Ákos szenátor 
sok sikert kívánt a szervezőknek, Grim And-
rás, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének 
szórványért felelős ügyvezető alelnöke a szer-
vezet szórványpolitikájának sikereként köny-
velte el azt, hogy Biharban immár valamennyi 
szórványvidéken vannak magyar napok.

Az első Sebes-Körös-völgyi Magyar Napok 
nyitórendezvénye a hagyományőrzésről szólt, 
mert ez alkot, formál vagy éppen teremt kö-
zösséget, mondta Szoboszlai-Gáspár István. A 
köszöntések után a borsi Galagonya, a székely-
hídi Zajgó, a micskei Görböc és a mezőtelegdi 
Pacsirták néptáncosai szórakoztatták az egy-
begyűlteket, majd szeretetvendégséggel feje-
ződött be az első nap.

Szombaton Telegden a gyermekprogra-
mokkal kezdődött a családi nap, kora délután 

Június legvégén tartották meg az I. Sebes-Körös-
völgyi Magyar Napokat három településen. 
Pénteken Réven néptánctalálkozóval kezdődtek 
a programok, szombaton Mezőtelegden tartottak 
családi napot, vasárnap pedig Élesden egyházi 
kórusok találkoztak.

Réven felvonultak a néptáncosok

A fúvószenekar

A kisebbeket is 
várták



rendezvény célját. Az RMDSZ Bihar megyei 
szervezete egyébként minden bihari szórvány-
régióban meg akarja rendezni a magyar na-
pokat, mondta a témáért felelős ügyvezető 
alelnök, szerinte ezeken a rendezvényeken a 
szolidaritás és az identitás erősítése a fontos.

Kora délután még lassan gyülekeztek az 
emberek, a kicsiket óriáscsúszda is várta, s a 
kisebbek és nagyobbak is álmélkodva nézték 
a Pusztai Farkasok Ordas nemzetségének kö-
zépkori fegyver- és harctechnikai bemutatóját. 
Naphegyi-Boldis Dániel először bemutat-
ta jómaga és társai, Balogh János, Szabó 
Bálint és Perei Zoltán viseletét és az íjat, 
a szablyát s a kelevézt, majd ezek használatá-
ból is ízelítőt adtak. Az íjak pengve érkeztek a 
céltáblába, a szablya pedig másodpercek alatt 
„lefejezte” az ellenséget helyettesítő vizes pa-
lackokat. A hagyományőrzők segítségével ké-
sőbb kisebbek-nagyobbak ki is próbálhatták 
az íj használatát.

A színpadon időközben Deé Róbert veze-
tésével a nagyváradi Francisc Hubic Művésze-
ti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara szórakoztat-
ta a megjelenteket, később a helyi Pacsirták 
és a borsi Galagonya néptáncosai mutatták 
be tudásukat, majd koncertek következtek, 
Kristóf Katalin és Milán, majd az Insect 
lépett fel. Vasárnap Élesden kórustalálkozó-
val fejeződtek be az I. Sebes-Körös-völgyi Ma-
gyar Napok, ott a helybeli és a feketeerdői, 
továbbá a révi, fugyivásárhelyi, köröskisjenői, 
mezőtelegdi és örvéndi énekkarok szolgáltak.

A térségbeli legelső ilyen szórványtalálkozó 
megszervezésében fontos szerepet játszott Si-
mon Angéla Piroska köröskisjenői reformá-
tus lelkipásztor, Fehérvári István élesdi he-
lyettes református lelkész, Hasas János, Rév 
alpolgármestere, Kajántó Pál élesdi alpol-
gármester. Grim András azt is elárulta: a ma-
gyar napokat a tervek szerint jövőre is meg-
szervezik.

Fried Noémi Lujza

még főtt a bográcsos. Amint Grim András-
tól megtudtuk, Telegdről, Pusztaújlakról és 
Pósalakáról is érkeztek csapatok a közös főzés-
re. Ahogy az előző napi néptánctalálkozón és 
a vasárnapi kórustalálkozón, ebben sem ver-
senyeztek, hiszen amint azt később Szoboszlai 
tiszteletes elmondta, a szórványban sokkal in-
kább az együttlét, a közösen töltött idő a fon-
tos, nem pedig a versengés. „A lényeg a 
közösség megélése, hogy együtt legyünk” – 
fogalmazta meg a református lelkipásztor a 
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Mezőtelegdre 
Cseke Attila is 

kilátogatott 

A telegdi iskola udvarán gyülekeztek a szombati 
családi napon

A Pusztai 
Farkasok 

íjászbemutatója

Lenyakazás 
szablyával
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nöki, polgármesteri rendeletek törvényességét. 
Nincs alkotmányos alapja annak sem, hogy a 
kormánybiztos lenne a közrend fenntartásának 
vagy a törvényesség betartásának szavatolója. 
Ezek más hatalmi ágakra, az igazságszolgálta-
tásra tartoznak.

– Mennyire voltak partnerek az RMDSZ-es 
indítványok elfogadásában a kormánykoalí-
ció, illetve az ellenzék pártjai?

– A kormányon lévő alakulatok tagjai part-
nerek voltak, a Mentsétek Meg Romániát Szö-
vetség és a Népi Mozgalom Pártja reprezentán-
sai egyáltalán nem. Az utóbbi, Traian Băsescu 
pártja a központosítás feltétlen híve, magyarel-
lenesség is motiválja, előbbinek nincsenek ön-
kormányzati tapasztalatai, mondhatni, nem is-
merik a rendszert. A Nemzeti Liberális Párt 
részéről kettős megnyilvánulást tapasztaltunk, 
sokszor eltért a bizottsági tagok és a párt hiva-
talosan deklarált álláspontja.

– Mennyiben segíti az új törvény az anya-
nyelvhasználatot?

– Először szól jogszabály az utcanevek, terek, 
parkok stb. megnevezésének anyanyelven való 
feltüntetéséről kötelező módon ott, ahol a ki-
sebbségi lakosság létszáma eléri a 20 százalékot, 
és ad lehetőséget ugyanerre kevesebb népesség 
esetén is, ha megvan rá az önkormányzati aka-
rat. Kiterjeszti az anyanyelv használatának köte-
lezettségét a dekoncentrált intézmények mellett 

Nyelvi jogokat bővít 
a közigazgatási törvény
Július 9-én döntő házként a bukaresti 
képviselőház is elfogadta a kisebbségek 
anyanyelvhasználatát kiterjesztő, új 
közigazgatási törvényt. A módosítást előkészítő 
különbizottságban az elmúlt öt hónapban 
az RMDSZ-t Cseke Attila Bihar megyei szenátor, 
a Szövetség szenátusi frakcióvezetője képviselte.

Mind a szenátusi, mind a képviselőházi kü-
lönbizottsági előkészítés alatt az RMDSZ több 
mint száz módosító indítványt terjesztett be 
az új közigazgatási törvénykönyv tervezetéhez. 
Amint azt Cseke Attila szenátor összefoglalta, 
ezek lényegileg a decentralizálásra és a kisebb-
ségi jogok érvényesítésére, kiterjesztésére vo-
natkoztak. Sikerült is a javaslatok nagy többsé-
gét átvinni a törvényszövegbe.

– Az eredeti változat sok tekintetben gátol-
ta volna, bürokratikusabbá tette volna a rend-
szert, mi ezt igyekeztünk szellősebbé tenni. 
Néhány nevetséges kitétel is volt, például a mi-
nisztérium felméri, képesek-e az önkormányza-
tok bizonyos közszolgáltatások elvégzésére, s ha 
úgy találja, hogy nem, akkor a megyére hárul-
na azok elvégzése, de ha a megyét sem találja 
képesnek rá, akkor maga a minisztérium látná 
el azokat a közfeladatokat. Ez szerencsére kike-
rült a törvényből, s RMDSZ-es javaslatra gyor-
sulhat bizonyos közszolgáltatások átvétele, mert 
nem lesz kötelező a kísérleti periódus kitöltése. 
Jövő január elsejétől így átveheti a prefektúrától 
a megyei önkormányzat a jogosítványok kiál-
lításának és a gépjármű-bejegyzéseknek a fel-
adatát.

– Mennyiben változik a prefektusok feladat-
köre?

– Sok szempontból kiterjesztették volna a 
hatáskörüket, de javaslataink alapján sikerült 
visszahozni az alkotmányos keretbe. Példá-
ul az eredeti változat szerint az önkormányzat 
bármilyen tevékenységét ellenőrizhette volna, 
nem csupán a tanácsi határozatok, tanácsel-



a prefektúrákra és a helyi önkormányzat által 
felügyelt közszolgáltató vállalatokra. Egységes, 
kisebbségi nyelvű formanyomtatványok beveze-
tését írja elő a helyhatóságoknak a lakossággal 
való kapcsolattartáshoz. Ez nagy segítség, hi-
szen valljuk be, nemhogy románul, de sokszor 
magyarul sem ismerjük egy-egy beadványhoz, 
kérvényhez szükséges szaknyelvet. Az új tör-
vénykönyv arról is rendelkezik, hogy a hatály-
ba lépésekor már létező anyanyelvhasználati jo-
gok továbbra is érvényben maradnak, emellett 
kimondja, hogy a helyi közigazgatás intézmé-
nyeinek és az ott dolgozóknak is az alkotmány 
mellett a nemzetközi egyezmények betartásával 
kell ügyködniük.

– Változott-e a választott önkormányzati 
tisztségviselők mandátumigazolása, az elöljá-
rók leváltásának rendje?

– A mandátumigazolásban teljesen új rend-
szert vezet be a törvény. Eddig maguk a tes-
tületek, a tanácsok igazolták az alakuló ülésen 
a mandátumokat a választási bizottság által ki-
adott eredmények alapján. Ezt a szerepet a bí-
róságok veszik át: községek, városok esetében 
a bíróságok, amelyek körzetébe tartoznak, a 

Váradi magyar utcanevek magyarul
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megyei tanács esetében pedig a törvényszék. 
Igaz, a korábbinál jóval több dokumentumra 
lesz szükség, de amennyire lehetett, ezek szá-
mát is igyekezett csökkenteni a Szövetség. Az 
eredeti javaslat egyszerűsítette volna a polgár-
mesterek, alpolgármesterek, megyei tanácsi el-
nökök és alelnökök leváltását, vagyis a mostani 
kétharmados többség helyett fele plusz egy sza-
vazat elég lett volna hozzá. Az RMDSZ javas-
latára végül maradt a kétharmad, ez ugyanis a 
stabilitást szolgálja.

– Mi szükséges az új közigazgatási törvény-
könyv hatálybalépéséhez?

– A fent említett két kis párt jelezte, hogy al-
kotmánybírósághoz akar fordulni (ez lapzártán-
kig meg is történt – szerk. megj.). Az államelnök 
is megtámadhatja a jogszabályt az alkotmánybí-
róságon, vissza is küldheti azt a parlamentnek. 
Ha mindez nem történik meg, és aláírja, akkor 
a kihirdetéstől számított 30 napon belül hatály-
ba lép. Ez után a kormánynak 90 napja lesz rá, 
hogy például az anyanyelvhasználat kibővített 
jogköréhez kidolgozza a módszertant, az úgy-
nevezett végrehajtási utasítást.

Máté Zsófia

A megyeszékhely utcáinak 2008-ban el-
fogadott névjegyzéke számos esetben 
helytelenül tünteti fel azoknak a jeles 
magyar személyiségeknek a nevét, akik-
nek közterület őrzi az emlékét. Pető 
Dalma RMDSZ-es helyi tanácsos január-
februárban végigjárta a szóban forgó ut-

cákat, a lakosság is eljuttatta észrevé-
teleit és panaszait hozzá. A váradi helyi 
tanács RMDSZ-es frakciója javítást, pót-
lást kérő beadványát február 26-án ik-
tatta a városháza műszaki igazgatósá-
ga. A beadványban 22 utcanév szerepelt: 
9-ről ékezetek hiányoztak, 4 megrongá-

lódott táblát kellett kicserélni, 7 helyen 
ki sem volt téve a tábla, illetve kettőt ja-
vítani kellett. A „Sfântul Ladislau” utca 
nevének Szent Lászlóként való feltünte-
tését elutasította a városvezetés. A töb-
bi esetben a múlt hónapban megtörtén-
tek a kért javítások és cserék.

Ilyen volt Ilyen volt Ilyen volt

Nem volt kitéve

Nem volt kitéve

Nem volt kitéve Nem volt kitéve

Nem volt kitéve Nem volt kitéve

Nem engedik 
magyarul kiírni

Ilyen lett Ilyen lett Ilyen lett



önkormányzat 
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Megyei pénzből 
aszfaltoznak

Pásztor Sándor megyei tanácselnök 
Szentjobbon járva megtekintette az ott ép-
pen zajló munkálatokat. Mint mondta, eny-
nyi pénz a korábbi években egyszer sem állt 
rendelkezésre a megyei önkormányzat kezelé-
sébe tartozó utak karbantartására. Szentjobb 
esetében a község alpolgármestere, Zatykó 
Jácint kereste meg a megyét, és a rendel-
kezésre álló keretből támogatták a kezdemé-
nyezést. „Folytatnunk kell az infrastrukturális 
fejlesztéseket, hogy megfelelő körülményeket 
teremtsünk a Bihar megyeieknek, segítenünk 
kell őket, hogy a kor elvárásainak megfelelő-
en fejlődhessenek, ehhez pedig elengedhetet-
len a minőségi infrastruktúra” – magyarázta a 
megyei tanács RMDSZ-es elnöke.

Zatykó Jácint szentjobbi alpolgármester azt 
emelte ki, hogy a megyei tanács segítségével 

Megkezdődött megyeszerte az utak aszfaltozása. 
A Bihar Megyei Tanács idén összesen több mint 
50 kilométernyi út rendbetételére különített el 
forrásokat. Az előző mandátumokban évente 
mindössze 8-12 kilométernyi aszfaltozást 
támogatott a megyei önkormányzat.

a községközpont főutcája teljesen megújul-
hat mintegy 2,3 kilométer hosszan. „Ez na-
gyon nagy segítség volt a megye részéről, és 
így Szentjobb falu főútja teljes hosszában új 
aszfaltszőnyeget kap. A munkálatokat egy hét 
alatt be is fejezzük. Ezáltal a főutca burkolatá-
nak tartóssága úgy tíz évvel meghosszabbo-
dik” – mondta az RMDSZ-es elöljáró.

Pásztor Sándor ugyanakkor ismertette, 
Szentjobbon kívül további magyarlakta telepü-
léseken zajlanak hasonló munkálatok. A na-
pokban például aszfaltoztak Tótiban, néhány 
héten belül Dél-Biharban befejeződik az Árpád 
környéki utak rendbetétele. Ott a szalontai út-
tól egészen a településig vezető teljes szakaszt 
újraaszfaltozzák, majd Feketebátor irányában 
végeznek javításokat. Ugyancsak teljes felújí-
tás kezdődik Bályok mellett, a bekötőutat tel-
jes hosszában leaszfaltozzák, valamint Fekete-
erdőn is megújul az aszfaltréteg.

„Összességében nyolc-tíz magyarlakta tele-
pülést érintenek komplex aszfaltfelújítási mun-
kálatok, melyek révén a települések képe je-
lentősen javulni fog, rendezettebb látvány 
fogadja majd az érkezőket, az emberek köny-
nyebben közlekedhetnek majd, és közvetlenül 
javul az életminőség” – hangsúlyozta Pásztor 
Sándor.

Mintegy három kilométer hosszan aszfaltoz-
tak Tótiban, illetve a hozzá tartozó falvakban, 
Bisztraterebesen, Bozsalyon és Cséhteleken. 
Aszfaltoztak Köröskisjenőben és Vércsorogon 

Szentjobbon 
a főútra terítik 
az aszfalt-
szőnyeget

Több mint két kilométeren aszfaltoztak



Helyi elöljárók 
a megyei tanács 
elnökével 
Szentjobbon 

Tótiban és a hozzá 
tartozó falvakban 

is új burkolatot 
kapnak az utak 

is. „Úgy osztottuk be a megyét, hogy egyszer-
re öt zónában négy cég dolgozik” – magya-
rázta a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnö-
ke. Azt is tudatta, tárgyaltak a kivitelezőkkel, 
hogy tartsák a határidőket, így július második 
felére végeznek az aszfaltozásokkal. Az elöl-
járó azt is elmondta, attól függően, hogy hol 
vannak ezek az aszfaltozásra váró utak, kö-
rülbelül 175-185 ezer lej plusz áfa az ára egy 
kilométernyi új burkolatnak, ez 6000 négy-
zetmétert jelent kilométerenként. Az 50 ki-
lométernyi aszfaltút elkészítése körülbelül 9 
millió lejbe (plusz áfa) kerül a Bihar megyei 
önkormányzatnak. A tanácselnök hozzátette: 
„Eddig évente nem sikerült tíz-egynéhány ki-

lométernél többet leaszfaltozni, ez az első év, 
amikor ezt jóval túlléptük, és ötven kilométer-
nyi utat teljes szélességében rendbe teszünk.”

Vincze Nándor, Tóti község polgármeste-
re hangsúlyozta, a megyei tanács segítségével 
sikerült rendben tartaniuk a község belterüle-
tén a megyei utat. „Úgy gondolom, hogy az 
elkövetkező tíz évben nem lesz gondunk vele. 
A mintegy három kilométernyi szakaszt sike-
rült úgy felosztani, hogy a község mind a négy 
falujában sikerült megjavítani az utakat.”

Az RMDSZ Bihar megyei 
szervezetének Sajtószolgálata

önkormányzat
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Pásztor Sándor 
Tóti község 
polgármesterével, 
Vincze Nándorral



önkormányzat
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Felújítanák a nagyváradi 
városházát

Megszépülhet a Nagyváradi Polgármesteri 
Hivatalnak helyet adó műemlék épület Szent 
László (ma Unirii) tér felőli főbejárata, s a ter-
vek szerint annak több termét is megnyitják a 
turisták előtt. A felújítás áfa nélkül 19,5 mil-
lió lejbe kerül, és a helyi költségvetésből fe-
dezik. A váradi önkormányzati képviselő-tes-
tület júniusi ülésén hagyta jóvá az erről szóló 
határozattervezetet. Eszerint 18 hónap alatt 
kell majd elkészülnie a majdani kivitelezőnek a 
munkával; az említett összegből 1,8 millió lejt 
szánnak berendezésekre, 1,4 millió lejt pedig 
előre nem látható költségekre különítenek el.

A felújítási terveket Ilie Bolojan nagyváradi 
polgármester mutatta be Pafka Ernő építész, 
a kivitelezést tervező Pro-Arh Kft. képviselője 
társaságában. Amint elhangzott, a közbeszer-
zési eljárás hosszától függően idén ősszel vagy 
jövő tavasszal kezdik el a tényleges munkát. 
Helyreállítják a főlépcsőt, több emeleti termet 
is megnyitnának a látogatók előtt – például 

A nagyközönség előtt is megnyitnák a nagyváradi 
városháza egyes termeit a felújítás után. 
A főtér emblematikus épületét saját forrásból, 
az eredeti állapothoz a lehető leghívebben 
renoválják, és a dísztermét is átalakítják.

a Rimler Károly volt polgármester nevét vi-
selő kistermet és a Traian Moşoiu tábornok 
nevét viselő dísztermet. A díszterembe vissza-
kerülne az amfiteátrumot formázó bútorzat, 
helyreállítanák a tűzben megsemmisült tető-
szerkezetet, és felújítják mind a külső, mind a 
belső homlokzatot, a városháza tornyát is be-
leértve.

A nagyváradi városháza egyébként műem-
lék, építéséről 1895-ben döntött az akkori vá-
rosvezetés. Alább Péter I. Zoltán helytörténész 
lapunkban megjelent írásából idézünk: „(…) 
Kilenc pályamű érkezett, azonban a 700 000 
koronában megszabott építési költségek túllé-
pése miatt egyik sem felelt meg a kiírásnak. 
A pályaműveket elbíráló bizottság négy tervet 
megvételre ajánlott a közgyűlésnek, egyen-
ként 2000 koronáért. Ezeket ifj. Rimanóczy 
Kálmán, Hübner Jenő, Jaumann Benedek és 
Láng Adolf készítette. […] A városháza építő-
bizottsága az 1898. június 27-i ülésén azt ja-

Régi képeslapok 
alapján állítják 
helyre a tetőt

A II. világháború végén tető nélkül állt a városháza



vasolta, hogy ifj. Rimanóczy Kálmán a meg-
vásárolt tervek egybevetésével »bízassék meg 
egy új terv készítésével«. Az építész el is készí-
tette a tervet, és díjmentesen a város rendelke-
zésére bocsátotta azt. Ezután a törvényhatósá-
gi bizottság határozata alapján a tanács kiírta 
az árlejtést a kivitelezésre. Ifj. Rimanóczy Kál-
mán, Sztarill Ferenc, Guttman József, Incze 

Lajos és társa meg Laendler Ferenc pályázott. 
A kivitellel, mint a legelőnyösebb ajánlat tevő-
jét, a törvényhatósági bizottság ifj. Rimanóczy 
Kálmánt bízta meg, s vele a szerződést meg 
is kötötte.” A városháza alapozásához 1902. 
február 26-án fogtak hozzá, és 1904. január 
10-én adták át az épületet.

Fried Noémi Lujza

A főhomlokzat 
és a két utcai 
homlokzat is 

megszépül majd

önkormányzat

Biharország2018. augusztus 11

Amfi teátrum-
szerűen 
rendezik majd 
el a díszterem 
padsorait

Látogatható 
lesz a díszterem 
karzata is 

A mostaninál 
nagyobb 

falfestményt is 
ígértek. Az eredeti 

kép – Bihari 
Sándor alkotása, 

Luxemburgi 
Zsigmondot 

ábrázolta, amint 
Jagelló Ulászló 

váradi látogatását 
fogadja – állítólag 

megsemmisült



A gyermekmedence 
mindig népszerű

A fedett, árnyékos 
teraszon is lehet 
pihenni 

életmód
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Hűsítő csobbanás 
a szalontai strandon

– Két medencénk van, egy nagy és egy ki-
csi, utóbbi kifejezetten a gyerekeknek. Jelenleg 
a víz hőmérséklete 25° C, de az időjárástól füg-
gően elérheti a 29° C-os hőmérsékletet is. A 
strandra érkezők a nyugágyakon pihenhetnek, 
akik pedig egy kis mozgásra vágynak, azoknak 
a röplabda- vagy a lábteniszpálya az ideális vá-
lasztás. A vendégek hűsölhetnek a terasz ár-
nyékában. Kisebb rendezvényekhez pedig ki-
bérelhetnek egy sátrat is. A strandolók kérhetik 
a grillezőhely használatát is.

– Milyen újdonságok várják a vendégeket?
– Az idei szezon kezdete óta a tusolókból me-

leg víz is folyik, illetve a jól megszokott miccs 
(csórékolbász) és sült krumpli mellett a vendé-

gek már pizzát is vásárolhatnak. Hétvégenként 
egy-egy bográcsost is készítünk, és természete-
sen kapható mindenféle rágcsálni- és innivaló, 
no meg fagylalt. Mindenki megtalálhatja a ked-
vére valót.

– Milyen rendezvényeknek ad otthont a 
strand?

– Rendszeresen vannak itt szórakoztató ren-
dezvények, volt már nálunk esküvő, tartot-
tak születésnapokat, zajlottak itt koncertek, 
idén nyáron egy ifjúsági fesztiválnak is otthont 
adunk, de közvetítettük nagyképernyőn a lab-
darúgó-világbajnokság mérkőzéseit is az elmúlt 
hetekben, ezenkívül a Midesz ifjúsági szervezet 
is mindig nálunk tartja a különböző programja-
it, valamint a sporttábor szintén a strand terü-
letén zajlott júliusban.

– Mi a strand órarendje, és mennyibe ke-
rül a belépő?

– Július 1-től szeptember 1-ig naponta nyit-
va van 9 és 22 óra között. Felnőtteknek a be-
lépőjegy ára 12 lej, gyerekeknek és nyugdíja-
soknak 7 lej, a fogyatékkal élők számára pedig 
ingyenes. Az egész szezonra szóló bérlet 200 
lejbe, a családi bérlet felnőtteknek 175 lejbe, 
12 év alatti gyermeknek és nyugdíjasnak pedig 
125 lejbe kerül. Néhány városbeli gyár például 
az egész szezonra szóló családi bérlettel aján-
dékozta meg alkalmazottait, úgy gondolom, ez 
mindenképpen elismerésre méltó gesztus.

Balázs Anita

A forró nyári napokon mindannyian egy kis 
pihenésről és lubickolásról álmodozunk. 
A nagyszalontai strand nyugodt és kellemes 
környezetével ideális a kikapcsolódásra. 
Sergiu Vereş, a strand ügyvezetője kérésünkre 
közelebbről is megismerteti olvasóinkkal 
a létesítményt.

A sporttábor résztvevői úszni tanulnak



Kis táborlakók 
és nevelőik 
a maguk készítette 
babákkal 

gyereksarok
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Néptánctábor a margittai 
magyar iskolában

Az idei néptánctábort július első felében tar-
tották meg, több mint 60 tanuló közreműkö-
désével. Az eddigi táborok helyszíne általában 
Sólyomkővár volt, de most a szervezők úgy 
döntöttek, hogy az iskola épülete adjon ott-
hont a nyári foglalkozásoknak. Így az eddiginél 
is több jelentkező volt, két korcsoportra osz-
tották őket. A kisebbeknek (6–12 évesek) dél-
előtt oktattak néptáncot, szünetekben és utána 
kézműves-foglalkozásokon vettek részt a gye-

rekek. A nagyobbak (12–18 évesek) kora dél-
után kézműveskedéssel kezdték a programot, 
és utána tanulták, gyakorolták a néptáncot.

A nyári tábor tulajdonképpen a tanév alatti 
néptáncoktatás lezárása volt, a végén a szülők 
előtt is számot adhattak tehetségükről, ráter-
mettségükről a táncos lábú diákok. A féléves 
programot anyagilag a Gyöngyvetők Néptánc-
csoport civil szervezete, a ProFolk Egyesület 
finanszírozta egy pályázat által, melyet a ma-
gyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatáskezelőjéhez, a Csoóri Sándor Alap-
hoz nyújtottak be. Az egyesület mottója Ko-
dály Zoltántól származik: „Kultúrát nem lehet 
örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre el-
párolog, ha minden nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának.” A tábor szervezői 

A margittai Horváth János Elméleti Líceum 
pedagógusai igyekeznek tartalommal megtölteni 
a vakációs időszakot is. Évente megszervezik 
az angoltábort és a néptánctábort, utóbbit 
kézműves-foglalkozások színesítik. Ez általában 
egyhetes szórakozási, kikapcsolódási lehetőség, 
egyúttal komoly értékeket sajátítanak el 
a részvevők.

A korongozás nagyon népszerű volt

Ø
(folytatás a következõ oldalon)

Fazekasinasok 
és alkotásaik



gyereksarok
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Néptáncbemutató 
az iskola udvarán

Oklevélosztás 
utáni emlékfotó

a ProFolk tagjai: Deák Erika, Fügedy Anikó, 
Almási Judit, Juhos Márta, Kléh Ákos pedagó-
gusok. Segítőik pedig önkéntes pedagógusok: 
Forgács Enikő, Balazsi Emma, Könczei Erzsé-
bet, Rohodi Helén, Zeffer Tímea, Mike Edit. A 
néptáncot a program egész ideje alatt, mind-
egyik csoportnak Forgács Zsombor, a Nagyvá-
rad Táncegyüttes hivatásos táncosa tanította.

A nyári táborban olyanok is részt vettek, 
akik eddig nem táncoltak, de az egy hét alatt 
nagyon sokat tanultak, és megszerették. Ők 
valószínűleg tagjai lesznek majd a néptánco-
sok csapatának. A szervezők mindent meg-
tesznek azért, hogy a modern világ ne „szip-
pantsa fel” a gyerekeket, ne szakadjanak el a 
gyökereiktől. A Gyöngyvetők Néptánccsoport 
ebből az alkalomból bemutathatta új táncruhá-
it, melyeket szintén a pályázati pénzből tudtak 
megvásárolni.

A kézműves-foglalkozásokon, előre meghir-
detett program szerint, népi motívumokat fes-
tettek, babákat készítettek és öltöztettek nép-
viseletbe, gyakorolták a textilfestést, egy-egy 
ruhadarabot festhettek maguknak. Az irányí-
tó felügyelők helyi tanárok, tanítók voltak. A 
legnagyobb érdeklődést talán a korongozás 
váltotta ki: a Margittához közeli Albison tevé-
kenykedő Sárkány Szabolcs fazekasmester irá-
nyításával készíthették el a tanulók saját ke-
rámiaedényeiket. Ebben a tevékenységben a 
nagyobb diákok is szép számban részt vettek. 
A mester bevezette a gyermekeket, pedagógu-
sokat és a jelen lévő szülőket ennek a mester-
ségnek a szépségeibe. Rövid történelmi visz-

szatekintéssel kezdte, majd beszélt a modern 
fazekasságról is. Gyönyörű alkotások szület-
tek: váza, tányér, ékszertartó, kehely, macska-
tálka, bögre, csésze, sőt kreatív édességtartó-
ként egy vulkán is.

A szervezők a néptáncoktatást és a nyári tá-
bort a következő tanévben is folytatni akarják, 
már be is nyújtották az anyagiak előteremtésé-
re a pályázatukat. Margittán 2004-ben első-
ként a Horváth János Társaság kezdte el ok-
tatni a néptáncot, majd 2005-ben két lelkes 
pedagógus, Deák Andrea és Fügedy Anikó 
folytatta több részvevővel. Azóta lankadatlan a 
néptánc és népzene iránti érdeklődés a város-
ban. Tánccsoportjuknak a Gyöngyvetők nevet 
választották, s ezzel a névvel szereztek ismert-
séget, megbecsülést mind belföldön, mind kül-
földön. A program óvodásoktól végzősökig 
minden diáknak lehetőséget ad hagyománya-
ink, népszokásaink, táncaink megtanulására, 
ápolására. Szeretettel várják a jelentkezőket.

Szőke Ferenc

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Néptánctábor a margittai magyar iskolában
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Színvonalas gyermektábor 
Székelyhídon

A bőséges esőzések és az azokat köve-
tő napsütés kellemes zöldbe öltöztette a ter-
mészetet, a székelyhídi termálstrand környé-
két is. Nemcsak a pázsit virult harsányan, 
az árnyékot nyújtó öreg fák is új erőre kap-
tak. Ottjártunkkor a kiadós ebéd és a pihenő 
után a gyermekek már hangolódtak a délutá-
ni alkotó tevékenységre. Egy asztalnál figyelő 
szempárok követték a formák és idomok elő-
bukkanását a szabályos téglalap alakú papír-
lapokból, arrább pedig azt, hogy a maréknyi 
massza miként ölt alakot az emberi kéz szak-
avatott érintésétől. Odébb jókedvű fiatalok A 
részeg tengerész címmel bábjátékot gyakorol-
tak, hogy a táborzáró ünnepségen bemutas-
sák.

Csorján Melitta már messziről integet, s 
amint felém tart, két kisebb gyermeke szegő-
dik a nyomába. A zavartalan beszélgetés ér-

dekében, meg hogy a gyerkőcök is lefoglal-
ják magukat, a kissé távolabb eső homokozó 
felé vesszük az irányt. Az ötletgazda főszerve-
ző művésszel a tábor kezdetétől indítjuk a be-
szélgetést. (Portré-interjúnk a lap 28. oldalán 
– szerk. megj.) Szinte hihetetlen, de lassacs-
kán már másfél évtizedes múltra tekint vissza 
az alkotótábor, az első résztvevők mára felnőt-
té cseperedtek.

Eleinte a városi kultúrházban tartották a 
foglalkozásokat, később egy parasztházat 
ajánlottak fel számukra. Itt meg kell jegyez-
nünk, hogy a kultúrház egyre inkább az enyé-
szet jeleit mutatja, a beltéri rendezvényeket jó 
ideje a múzeumban kénytelenek megtartani. 
Tavaly Béres Csaba polgármester beharan-
gozta a sajtóban, hogy nyertes pályázatuk van 
művelődési ház építésére, de mindeddig nem 
történt előrelépés.

Tizennegyedik alkalommal szerveztek 
alkotótábort gyermekek számára Székelyhídon. 
A július 2–6. között lezajlott esemény 
főszervezője, mozgatórugója ezúttal is Csorján 
Melitta festőművész volt.

A tábor lobogója

Gyakorolnak 
a táborzáróra 
a bábosok

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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Községi napokat 
tartottak Szalárdon

Pénteken este a sportpályán megtartott 
diszkóval kezdődött a község ünnepe, szom-
baton és vasárnap is ott zajlott a programok 
döntő többsége. A kisebbeket-nagyobbakat 

körhinta, óriáscsúszda, árusok, lacikonyhák 
várták, de többféle vetélkedőt is tartottak, és 
a község falvaiból érkezett fellépők mellett a 
magyarországi testvértelepülések képviselői is 
tanúságot tettek tudásukról.

Mint arról röviden honlapunkon is beszámoltunk, 
július 13–15. között tartották meg a 18. Szalárdi 
Községi Napokat. A rendezvényre szombaton 
délután és vasárnap délelőtt látogattunk ki.

A tiszacsegei tűzoltódalárda tagjai 

A szalárdi 
Csillagfény 

Csorján Melitta 
a gyermekek 
alkotta maszkokkal. 
A falakat 
a táborlakók rajzai 
díszítik

a szülőket, ismerősöket is, és a huszonöt tá-
borlakó alkotásait kiállítják. Idén hangulat-
teremtőnek a debreceni Törköly zenekart is 
meghívták.

D. Mészáros Elek

Újabban a strand bizonyult ideális táborhely-
nek, mert itt a foglalkozásokhoz szükséges tér 
mellett szálláslehetőség is van. Csorján Melitta 
mellé több külföldi és erdélyi művésztársa is fel-
sorakozott, helyi segítők is vannak bőven, így a 
foglalkozásokat szakavatottak irányítják. A reg-
geli elfogyasztása után egy frissítő, improvizált 
tánccal vezetik fel a műhelymunkát. A délelőtti 
program félórás néptánctanulással zárul, majd 
ebéd és csendes pihenő következik négy óráig. 
Este hatig tartanak a többi között rajzolásból, 
festésből, nemezelésből, maszkkészítésből álló 
foglalkozások.

Immár neve is van a rendezvénynek: Méhi-
ke Alkotótábor. 2016-ban létrehozták a Méhi-
ke Művészeti és Tehetséggondozó Egyesüle-
tet. A táborzáróra rendszeresen meginvitálják 

Ø

Ø

(folytatás az előző oldalról)

Színvonalas gyermektábor Székelyhídon



faluról falura

Biharország2018. augusztus 17

Szombaton délután elsőként a szalárdi Csil-
lagfény menettáncosai mutatkoztak be a szín-
padon, őket a nádudvari menettáncosok követ-
ték, majd a tiszacsegei tűzoltódalárda énekelt a 
közönségnek. Mielőtt a szalárdi Pity pang, majd 
a micskei Görböc néptánccsoport a színpad-
ra lépett volna, megtartották a „kaparali” és a 
szkanderverseny eredményhirdetését; a díjakat 
átadó Nagy Miklós polgármester röviden kö-
szöntötte is a falunapozókat.

Vasárnap délelőtt a református templombeli 
ökumenikus istentisztelet után az I. és II. világ-

háborúban elesettek tiszteletére emelt emlék-
műnél tartottak megemlékezést. Ott elsőként 
Nagy Miklós, majd Pásztor Sándor, a Bihar 
Megyei Tanács elnöke, Biró Rozália parla-
menti képviselő, Kozmáné Kasza Veronika, a 
magyarországi testvérváros, Dombrád polgár-
mestere, Veress Efraim helybeli baptista lel-
kipásztor és Varga Botond helyi református 
lelkész mondott beszédet. Miután megkoszo-
rúzták az emlékművet, a Csillagfény menet-
táncosai a faluközpontban is előadták produk-
ciójukat.

A délután ismét a szórakozásé volt, példá-
ul kerékpáros ügyességi versennyel, felvonulás-
sal, a hegyközszentimrei és a jákóhodosi isko-
lások bemutatkozásával. Szombaton a Loose 
Neckties Society, azaz a kolozsvári színész-
zenekar koncertezett, vasárnap pedig a Florile 
Bihorului, Barta Betty, Mohácsi Brigitta és a 
Bohemian Betyárs lépett színpadra, majd tű-
zijátékkal zárultak az idei Szalárdi Községi Na-
pok.

Fried Noémi Lujza

A Pitypang 
néptánccsoport

A nádudvari 
lányok a színpad 
előtt fejezték be 

fellépésüket 

Nagy Miklós 
polgármester 

az emlékmű előtt

A környező 
települések 
magyar elöljárói is 
megkoszorúzták 
a világháborús 
emlékművet

Ø
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Nyilvános 
a Számvevőszék jelentése

A jelentés szerint a vizsgált évben a megye-
székhelynél 413 ezer lej értékű kárt találtak, 
ez az évi helyi költségvetés 0,03 százaléka. Az 
önkormányzatnak 646 ezer lejnyi pluszjöve-
delme volt, emellett 6,76 millió lejnyi könyve-
lési hibát találtak.

A Közterület-kezelő Zrt.-nek 1,15 millió lej 
többletjövedelme volt, 73 ezer lej a károk érté-
ke, és 24,7 millió lejnyi könyvelési hibát fedez-
tek fel az önkormányzatnak alárendelt válla-
lat gazdálkodásában. A Termoficare Zrt. 659 
ezer lejes többletjövedelemmel bírt, és 15 ezer 
lejnyi kárt fedeztek fel nála, míg a Bihar Me-
gyei Sürgősségi Klinikánál 32 ezer lejnyi ki-
hágást találtak. Utóbbiból nyolcezer lejnyi 
kárt – ezt már megtérítették az érintettek – a 
Számvevőszék szerint az okozott, hogy téve-
désből kaptak veszélyességi pótlékot a sugár-
zó anyaggal dolgozók, illetve a nőgyógyásza-
ti osztályon nem írták be a nyilvántartásba a 
műtétek elkezdésének és befejezésének idő-
pontját. A nagyobb, 24 ezer lejes kár is meg-
térült még a számvevőszéki ellenőrzés idején, 
ezt egy tűzcsapok felszerelésére megkötött 
szerződés okozta.

A közterület-kezelőnél a legnagyobb té-
tel 24,44 millió lej; a számvevőszéki jelentés 

megfogalmazása kissé homályos, e szerint 
olyan befektetésekre kapott önkormányza-
ti támogatást, amelyeknek nem volt közük a 
koncesszionált szolgáltatások megszervezésé-
hez és működtetéséhez. Ezt oly módon oldot-
ták meg, hogy változtattak a társaság alapító 
okiratán, belefoglalva az újabb tevékenysé-
geket. További 801 ezer lejt a Nymphaea Él-
ményfürdőnek koncesszióba adott javak után 
kellett kifizetni az önkormányzatnak, 293 ezer 
lejnyi adót pedig az élményfürdő telke és épü-
letei miatt kellett befizetni. 303 ezer lej – pél-
dául bérleti díjakból befolyt pénz – nem meg-
felelő módon szerepelt a könyvelésben, erre 
kidolgozták a megfelelő eljárást.

Az önkormányzatnál elsősorban azt kifogá-
solta a Számvevőszék, hogy nem pontosítot-
ták a váradi parkolók felújítás utáni értékét, itt 
4,2 millió lejnyi értékű a kihágás; már dolgoz-
nak a megoldáson a jelentés szerint. Szintén 
nagyobb tétel az a 2,4 millió lej, amely abból 
keletkezett, hogy az önkormányzat nem meg-
felelő értékű jótállást kért egyes munkálatok 
végrehajtóitól. Ez szintén megoldódott, és ki-
dolgozták a megfelelő eljárást azért, hogy a jö-
vőben elkerüljék a hasonló eseteket.

Az önkormányzat kezelésébe tartozó óvo-
dáknál és iskoláknál is találtak szabálytalan-
ságokat, a tanintézeteknél például kifizették 
ugyan az önkormányzattól kapott pénzből a 
betegszabadságokat, de a megfelelő össze-
geket nem igényelték vissza a törvényes ha-
táridőn belül az egészségbiztosító pénztártól. 
Ezeket az összegeket időközben visszakapták.

A Termoficare Zrt.-nek 607 ezer lejt kellett 
utólag kifizetnie, mert rosszul számoltak ki a 
kezelésbe vett javak tulajdonosának járó kifi-
zetéseket, 52 ezer lejnyi büntetőkamatot pe-
dig azért kellett fizetnie a cégnek, mert az 
osztalékokat nem a törvényes határidőn be-
lül folyósította. Ezt márciusban törlesztették. 
15 ezer lejt azért kellett visszaadnia a távfűtési 
vállalatnak a múlt év végén, mert bizonyos ja-
vításokat olyan iratok alapján fizetett ki, ame-
lyek nem tükrözik a valóságot.

Fried Noémi Lujza

A nagyváradi önkormányzati képviselő-testület 
júniusi ülésén tájékoztatták a tanácstagokat 
a Számvevőszék 2016-os jelentéséről. Ezúttal is 
számos szabálytalanságra derült fény.

A júniusi helyi 
tanácsülésre 
hozták 
nyilvánosságra 
a város tavalyelőtti 
gazdálkodásáról 
szóló jelentést
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Egyházak és települések 
kaptak pénzt a megyétől

Az egyházak között egymillió lejt osztottak 
szét, összesen 53 plébánia és parókia kap ki-
sebb-nagyobb összegeket előre meghatározott 
célú felhasználásra. A pénz szétosztásáról szó-
ló határozatot a megyét vezető RMDSZ–szo-
ciáldemokrata–liberális-demokrata koalíció 18 
tagja támogatta, az ellenzéki nemzeti liberális 
frakció jelen lévő 15 tagja ellene szavazott. A 
legtöbbet, 180 ezer lejt a Nagyváradi Ortodox 
Püspökség kapta, de a magyar felekezetek-
nek is jutott a pénzből. A várad-ősi római ka-
tolikus plébánia 37,8 ezer lejt, a biharpüspöki 
45 ezer lejt, az éradonyi pedig 37,2 ezer lejt 
kapott. A református egyházközségek közül a 
hegyközszentimreinek 50 ezer lejt, a várad-
ősinek 60 ezret, a várad-olaszinak és hegyal-
jainak 30-30 ezret, a hegyközkovácsinak 10 
ezer lejt utalnak. Szintén tízezer lejes támo-
gatásban részesült a Nagyváradi Evangélikus-
lutheránus Egyházközség, a szalárdi baptista 
gyülekezet pedig 15 ezer lejesben.

Jutott az egyházaknak az önkormányzatok 
között szétosztott 15,4 millió lejből is. Nagy-
váradra 270 ezer lej került az Ady líceumon és 
Szacsvay iskolán, illetve a szlovák római ka-
tolikus plébánián végzendő javításokra. Nagy-

szalontára 327 ezer lej kerül, ott a többi között 
a csatornázást támogatják. Margittára 392 
ezer lejt utalnak egyebek mellett köztisztasá-
gi munkálatokra, de támogatták a városna-
pokat és a Szabadság Fesztet is. Belényesben 
a református egyház egyik épületének szige-
telését segíti a megye 20 ezer lejjel. Székely-
hídra 350 ezer lej került, ott főleg projektek 
elő- és társfinanszírozását támogatják, de a 
kágyai iskolába is vásárolnak felszereléseket. 
Érmihályfalvának 336,7 ezer lej jut például út-
felújításra és a közvilágítás fejlesztésére.

A községek között Bihar 161 ezer lejt ka-
pott a piac felújítására, és a kovácsi református 
templom javítására is szántak pénzt. Borsra 
132 ezer lej került, az összeg döntő többsé-
gét a járdákra fordíthatják. Érbogyoszló 170,6 
ezer lejt egyebek mellett az albisi falumúzeum 
berendezésére és a bogyoszlói iskola parko-
lójának kialakítására költhet. Hegyközcsatár 
206,6 ezer lejt kapott, az összeg döntő több-
ségét a vízellátás fejlesztésére fordíthatják. 
Hegyközpályi ugyanerre a célra 170,6 ezer 
lejt fordíthat, és utcákat is köveznek a támo-
gatásból. Kiskerekibe 170,1 ezer lej jutott 
például a községháza felújítására és az asz-
szonyvásári multifunkcionális központ terve-
zésére. Bihardiószegre 170,6 ezer lej került, 
amit például a vízellátás fejlesztésére, valamint 
templom- és kápolnajavításra fordíthatnak. 
Biharfélegyházán 230 ezer lejből egyebek 
mellett az after school programra és az orvo-
si rendelő javítására is költhetnek. Szalárdnak 
210 ezer lej jutott a szentimrei kultúrotthon 
felújítására, illetve szalárdi utcák rendbetételé-
re. Szentjobbon 140 ezer lejt költhetnek pél-
dául járdák és utcák korszerűsítésére. Értarcsa 
150 ezer lejt kapott, ott szintén a közvilágí-
tást és a járóbeteg-rendelőket támogatják, és 
az adonyi római katolikus plébániának is jut 
még pénz. Paptamásiban a 170 ezer lejt pél-
dául zöldövezetekre és a kultúrotthon felújítá-
sára fordíthatják. Tóti 226,6 ezer lejt kapott, 
főleg az uniós projektek önrészét fedezhetik 
belőle.

Fried Noémi Lujza

Mind az egyházaknak, mind a helyi 
önkormányzatoknak osztott pénzt a Bihar Megyei 
Tanács a legutóbbi ülésén.

Az ellenzékiek 
nem értettek 
egyet a pénzek 
elosztásának 
módjával
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Lelkészbeiktatás 
Értarcsán

Gecse Tamásnak szilágysági-bihari gyö-
kerei vannak, és az Arad megyei Angyalkútról 
érkezett Értarcsa Református Egyházközségé-
be tavaly március 1-én. (Lapunkban beszá-
moltunk róla.) Fiatalos lendülettel vetette bele 
magát a munkába, gyülekezeti konyhát hoz-
tak létre, a templomban megoldották a fűtést, 
és felújították a gazdasági udvart. Megszeret-
te a közösséget, és a gyülekezet is őt. Meg-
érett az idő arra, hogy véglegesítsék ottlétét. 
Ez ünnepélyes beiktatási istentiszteleten tör-
tént meg július 1-én.

Örömteli arccal érkeztek a hívek, zsúfolásig 
megtelt az istenháza. Közelebbi-távolabbi vidé-
kekről 21 református lelkipásztor jött el az ese-
ményre. Megtisztelte jelenlétével az ünnepsé-
get a helybeli ortodox tisztelendő és a baptista 
lelkipásztor is. A katolikus plébános szabadsá-
gát töltötte szülőföldjén, azért nem lehetett je-
len. A polgári elöljárók sem hiányoztak: Bor-

dás Károly polgármester és Kerezsi Attila 
alpolgármester. Az igét az Érmelléki Refor-
mátus Egyházmegye esperese, Rákosi Jenő 
hirdette. Prédikációját Lukács evangéliuma 5. 
részének 27–39. verseire alapozta. Ebben szó 
esett az emberek által gyakorta megfogalma-
zott kicsinyes kifogásokról. Az evangéliumot 

Új lelkipásztor érkezése egy közösség életében 
mindig „felkavarja az állóvizet”, izgalmakat 
okoz. Még akkor is, ha meghívásra érkezik, mint 
Gecse Tamás református tiszteletes. A hívek 
és a lelkész egyaránt azt szeretnék, ha elvárásaik 
teljesülnének. Értarcsán nem csalódtak.

Ünnepi 
istentisztelet 

a tarcsai 
református 

templomban

Gecse Tamás immár Értarcsa parókus lelkipásztora 
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az aktuális helyzetre vetítve folytatta beszédét 
az esperes: „Ebbe a hibába nagyon gyakran 
beleesik a ma élő ember is. Egy másik ember 
életét, akár a lelkipásztorét, összességében 
kell vizsgálnunk, nem kiragadnunk olyasmit, 
amit esetleg nem tett meg. Most, a beiktatás-
kor szólok a híveknek és a presbitériumnak, 
hogy ne így cselekedjenek. Teljes munkássá-
gát értékeljék.” A továbbiakban azt taglalta, 
hogy a lelkipásztornak is szüksége van arra, 
hogy elismerjék, megbecsüljék munkáját. Kell 
ez a támasz ahhoz, hogy hatékonyan dolgoz-
hasson a közösség érdekében. Beszédének 
befejező részében az esperes felhívta a hívek 
figyelmét, hogy új időszak érkezett el számuk-
ra, új lelkipásztort kaptak, újuljon meg életük 
is, és legyenek egymáshoz türelmesek, élje-
nek egymással békességben.

A prédikáció után következett maga a be-
iktatás, ennek során az esperes átadta a lel-
kipásztornak a gyülekezet Bibliáját, kulcsát 
és pecsétjét, azt kívánva, hogy legyen áldás 
azon a szolgálaton, amit családjával együtt vé-
gez, legyen áldás igehirdetésén: „Szavaidtól az 

erőtlen erőre leljen. Az Úr áldása legyen raj-
tad, és tudjad azt közvetíteni.” Kívánságainak 
nyomatékosítására átadta, amint az ilyen al-
kalmakkor tőle már megszokott, az ároni ál-
dás bekeretezett szövegét (4Móz 6:24-26): 
„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg té-
ged! / Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és kö-
nyörüljön rajtad! / Fordítsa feléd orcáját az Úr, 
és adjon neked békességet!”

A kórus is készült egy énekes köszöntő-
vel, ennek elhangzása után Orosz József fő-
gondnok mondott köszöntő-köszönő beszédet 
a presbitérium, a nőszövetség és a gyülekezet 
nevében. „Lelkipásztorunk jól plántálja a lel-
keket, és jól vezeti a reá bízott nyájat.” Átadta 
ajándékukat, egy új palástot, kiemelve, hogy 
új lelkésznek ez jár, majd kifejezte kívánságát, 
hogy nagyon sokáig maradjon velük jelenlegi 
pásztoruk.

Gecse Tamás igehirdetésének vezérgondo-
lata a szeretet és egymás elfogadása volt. Ez 
egy gyülekezetben is nagyon fontos. Valamint 
az is, hogy egymás között elosszák a munkát, 
adják meg a gyülekezet tagjainak a lehetősé-
get, hogy segítsenek. „Adja a jó Isten, hogy 
békességben tudjunk közösségünkben együtt 
dolgozni” – fohászkodott zárszavában a beik-
tatott tiszteletes.

A kialakult hagyománynak megfelelően a 
jelen lévő lelkipásztorok is köszöntőt mond-
tak egy-egy odaillő igevers kíséretében. Ko-
vács Gyula margittai lelkipásztor azt a részt 
választotta, mely a most beiktatott lelkész kon-
firmálásakor hangzott el Margittán: „Én meg-
áldalak téged…, és te áldás leszel. Legyen a 
szolgálatod a Jóisten dicsőségére és örömére.”

Az istentisztelet végén Gecse Tamás mon-
dott mindenkinek köszönetet, majd a pres-
biterek segítségével a nőknek virágcsokrot 
nyújtott át. Kimenetelkor mindenkit kalács-
csal, pogácsával kínáltak. Az arcokról sugárzó 
öröm nyíltan hirdette, hogy elégedettek lelki-
pásztorukkal. A meghívott vendégeket szere-
tetvendégség várta a gyülekezeti házban.

Szőke Ferenc

A kórus szolgálata

Rákosi Jenő 
esperes ajándékot 

is adott

A presbitérium 
köszöntötte az új 

lelkipásztort
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Egy hivatás kezdete 
és végnapjai

Érdekes felmenői vannak a Rotter famíli-
ának. Vendéglátónk apai nagyapja Amerikát 
megjárt ember volt, pénzt gyűjtött, hogy ha-
zatérve biztos megélhetést tudjon teremteni 
családjának. Jól keresett, tíz év távollét után a 
megspórolt pénzből öt hold szőlőre, húsz hold 
szántóra futotta. Annyi szövetet hoztak ma-
gukkal, hogy húsz esztendeig volt miből öltöz-
ködnie a családnak. Rotter Vilmos édesapja 
New Yorkban született, a magyar Vilmos mel-
lé az amerikás Salvatort is hozzáragasztották 
nevéhez. Édesanyjának családja pedig Morva-
országból került Székelyhídra; maga a gróf ho-
zatta ide őket mint jó nevű cipészmestereket. 
A szakmát az édesapja folytatta tovább, négy 
legény is dolgozott a műhelyében. Alig egy-
esztendős volt Vilmos, amikor 1944-ben jött 
a szovjetek parancsa: meghatározott számú 
munkaszolgálatosra van szükségük. Nem bi-
zonyítható módon járulhatott hozzá a család-
név, illetve az iparos státusz a deportáláshoz, 
mindenesetre efféle indokkal nem szolgáltak. 
Menni kellett, és kész, meg sem állt az őket 
szállító szerelvény Dnyepropetrovszkig.

Vilmos már ötesztendőssé cseperedett, 
amikor édesapja hazatért a távoli országból. 
Nem érezte az apa hiányát, annak hazatérése 
után ébredezett benne az értelem a családkép 
felől. Nagyokat játszott nyaranta az utcabe-
li gyermekekkel, elég volt a boldogságukhoz 
egy rongylabda vagy egy eketaliga, amin nap-
estig tologatták egymást. Egyszerű gyermek-
koruk volt, de annál élménydúsabb. Szorgal-
masak voltak a szülei, így az akkori idők nehéz 
körülményeit nem érezte meg, mindig volt mit 
tenni az asztalra. Édesapja a fogságból haza-

térve gazdálkodott, mivel a cipészműhelynek 
befellegzett; szántott-vetett napestig. Mivel jó 
eszű, talpraesett ember volt, előbb a helyi ta-
nácsnál, majd a Takarékpénztárnál (CEC) al-
kalmazták.

Vendéglátóm mosolyogva meséli, igazá-
ból nem töprengett azon, hogy milyen hiva-
tást is válasszon. Egyet tudott, földművelésből 
nem akar megélni. Szülővárosában akkori-
ban indult a középiskolai oktatás, így ott érett-
ségizett. Mindig vonzotta a technika, a mo-
torbiciklik, az autók. Előbb Temesvárra ment 
híradástechnikát tanulni. Majd megérkezett a 
sorkatonai behívója. Mivel már volt szakmai 
előélete, a katonaságnál elvégzett egy rádió-
távírász kurzust. Már másodéves baka volt, 
amikor az egyik jóindulatú tiszt mesélt neki a 
televízióról. „Annak van jövője, jobb, ha sza-

A televíziózás hajnalán státuszt jelentett 
a „csodamasina” tulajdonosának lenni. 
Nem kevesebb tekintély volt a televízió 
szerelőjeként dolgozni. Székelyhídon a kezdeti 
időkről e különleges hivatás művelőjével, 
Rotter Vilmossal beszélgettünk.

Rotter Vilmos nehezen válik meg a régi 
munkaeszközöktől



badulásod után felvételizel a bukaresti tévé-
szerelő technikumba” – javasolta. Hallgatott 
a jó tanácsra, 1967-ben ötödikként fejezte 
be a technikumot 218 diák közül. Pedig nem 
volt könnyű dolga, egyrészt a román nyelvvel, 
másrészt a szakkifejezésekkel kellett megbir-
kóznia.

Székelyhídon, nagyobb település lévén, ha-
marabb megjelent a rádió, majd a televízió, 
mint a környező falvakban. Első pillanattól 
kezdve Rotter Vilmost nem a képernyő sugá-
rozta történés varázsolta el, sokkal inkább fog-
lalkoztatta az a műszaki háttér, ami által ez 
megvalósulhat.

A munkába állása nem volt zökkenőmen-
tes. Egy évvel azelőtt egy mozigépész meg-
nyitotta az első szerelőműhelyt a városban. 
Szakértelme meglehetősen hiányos volt, aho-
gyan becsületessége is, gyakorta becsapta a 
kuncsaftokat. Ilyen felvezetővel kezdte meg 
pályafutását Rotter, nem volt könnyű megvál-

toztatnia a tévészerelőkről kialakult addigi vé-
leményt.

Ahogyan az Romániában mindig is volt, 
kétféle áron lehetett hozzájutni a készülékek-
hez: hivatalos és feketepiaci áron. Eleinte csak 
kiutalásra lehetett televíziót vásárolni, általá-
ban a megbízható elvtársak, illetve a megkü-
lönböztetett dolgozók, például a bányászok ju-
tottak hozzá. A bolti ár meglehetősen borsos 
volt. A kezdetekkor egy televízió 4200 lejbe 
került, míg egy tehenet 1500 lejért lehetett 
értékesíteni – szemlélteti a készülék értékét a 
mester. A lemezjátszós rádiók megjelenésé-
nek idején sem volt ez másként…

Románia akkoriban élénk külgazdasági 
kapcsolatokat ápolt, így a különböző orszá-
gokból érkező televíziók mindegyikét ismerni-
ük kellett a szerelőknek. Az első, amivel Rotter 
Vilmos találkozott, a szovjet gyártmányú Ru-
bin 102-es volt, majd következett a lengye-
lek gyártotta Smaragd. A románok az elmúlt 
század hatvanas éveiben rukkoltak ki az E 43 
nevet viselő készülékkel. A nyolcvanas évek-
ben teljesedett ki a szakma, rengeteg mun-
kájuk volt, sokszor éjszakába nyúlóan kellett 
dolgozniuk. A környező falvakból is hozzájuk 
hordták a készülékeket, s volt, hogy vidékre is 
kijártak javítani. Még mindig jól emlékszik a 
kliensek tévémárkáira, ezer közül hármat, ha 
tévesztene – jegyzi meg nosztalgiába hajlóan 
házigazdánk.

Aztán az 1989-es fordulat utáni években 
megjelentek a modernebb, tartósabb televízi-
ók, és ez lassan a szakma lecsengéséhez ve-
zetett. A székelyhídi javítóműhely 2005-ben 
zárt be végleg, Rotter Vilmos is azóta nyug-
díjas. Még van egy koros készüléke, amelyet, 
ha megmakacsolja magát, kezelésbe vesz. Az 
udvarban is akad néhány kiselejtezett darab, 
immár szemétbe való, de még eddig nem vált 
meg tőlük.

Mostanság fiatalkori hobbijának él, a ha-
verokkal hetente összejárnak asztaliteniszez-
ni. Feleségével is az asztalitenisz hozta össze, 
évtizedekkel ezelőtt egy Margittán rendezett 
versenyen ismerkedtek meg. Lányuk, Anna-
mária angol szakos tanár, fiuk, Vilmos Csa-
ba továbbvitte a gének üzenetét, Budapesten 
a Nokia cégnél szoftverkutató.

Szép pályafutás áll Rotter Vilmos mögött, 
hisz szülővárosában kezdte hivatását, és on-
nan is ment nyugdíjba. És vele együtt válasz-
tott szakmája is.

D. Mészáros Elek
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A valamikori 
alkatrészek ma 
már csak kacatok

A Rotter házaspár 
az asztalitenisznek 

köszönheti, hogy 
megismerkedtek
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A kazánkészítéshez 
nagy szakértelem kell

A kazánkészítés ötvözi a kovács-, a hegesz-
tő-, a bádogos- és a lakatosszakmát, ezek mel-
lett tervezői képességet is igényel. Elsajátításá-
hoz sok türelem és kitartás szükséges. Sajnos 
nemsokára nem lesz már mester, akitől meg 
lehetne tanulni a kazánkészítés fortélyait. A 
Margittához közeli Monospetribe való Kele-
men József is hosszú utat járt be, amíg ezen a 
téren ismert és elismert lett. Éradonyban szü-
letett 1955-ben, ott végezte el az általános is-
kolát, majd a kágyai szakiskolában sajátítot-
ta el a nehézgépészetet. Hosszú ideig ebben a 
szakmában dolgozott, bejárva a környék tele-
püléseit, ahol csak építkezésen buldózerre volt 

szükség. A keresztúri halastó építésétől vitték 
el katonának, majd leszerelése után, 1983-tól 
Margittán alkalmazták a kőolajiparban először 
nehézgépésznek, majd szaktudásának köszön-
hetően csoportvezetőnek. Ekkor már nyolc 
nagy buldózer munkáját hangolta össze. Mivel 
váltakozó helyszíneken dolgoztak, nehezen volt 
összeegyeztethető a munka a családi élettel, 
ezért elköszönt a cégtől. A Vinalcool margittai 
telephelye lett az új munkahelye 1983-tól, ott 
lakatosnak alkalmazták, de teherautósofőrként 
is dolgozott. A cég elküldte Bukarestbe tovább-
képzésre, s kitanulta a nemesfémhegesztést és 
a kazánkészítést. Ez már „előszobája” volt an-
nak, hogy a kazánok javítása, később a készí-
tése is az ő feladata legyen, és 1996-ig ilyen 
minőségben dolgozott a cégnél. Közben ka-
cérkodott a gondolattal, hogy valamikor önál-
lósítja magát, ezért már 1991-ben céget alapí-
tott, fő tevékenységeként a rézművességet és 
kazánkészítést jelölte meg. Közben vulkanizá-

Miután a törvény megengedte, hogy a gazdák 
kifőzhessék a gyümölcsüket pálinkának, igencsak 
megnőtt a kereslet a pálinkafőző kazánok, 
üstök iránt. Az olyan mesterek viszont, akik 
ilyet készíteni tudnak, nagyon kevesen vannak. 
Egy kezünkön megszámolhatjuk a bihariakat. 
A Monospetriben élő Kelemen József a megyéből 
és azon kívülről is kap megrendeléseket.

A sisak a főzőüst 
fontos része

Kelemen József sokoldalú szaktudását 
kazánkészítőként kamatoztatja



szehegesztéséhez kell. A kézi munka dominál 
a formázásnál. Nagy tűznél kilágyítom a rezet, 
és kalapácsütésekkel formázom. Egy 4 mm-es 
lemez lehajtásához 10 cm-en 60 kalapácsütés 
szükséges. Ez napi 6000 kalapácsütést is je-
lenthet, fizikailag elég megterhelő. A lemez az 
ütésektől keményedik vissza és válik használ-
hatóvá, időtállóvá. Egyedül dolgozom, csak ak-
kor kell segítség, ha a nagy súlyú kazánt er-
rébb-arrébb kell költöztetni a munkafolyamatok 
során. Egyes alkatrészeket esztergályoztatnom 
kell; meg tudnám csinálni, de nincs esztergapa-
dom. Ilyenek a kazánban lévő anyag keverésé-
hez szükséges szerkezethez, valamint a betöltő 
és leeresztő nyílásoknál kellenek.

– Alapanyagot lehet kapni? Ön honnan 
szerzi be?

– A rézlemezeket be tudom szerezni Nagy-
váradon, de a hegesztéshez és lágyításhoz 
szükséges acetilént és oxigént Debrecenből vá-
sárolom.

– Úgy tudom, kevés kazánkészítő van 
a megyében, ezért elég sok a munkája. Ha 
most rendelnék egy kazánt, mikorra tudná el-
készíteni?

– Tudomásom szerint ketten vagyunk Bihar-
ban, egy nagyváradi mester és én. Régen 12 
bejegyzett kazánkészítő volt. Természetesen a 
selejtet előállító kontárokat nem veszem számí-
tásba. Kazánjaik rövid életűek, és a bennük fő-
zött pálinka minősége is erősen kifogásolható. 
Erre az évre már betelt a vállalási listám, csak 
jövőre tudnék újabb munkát vállalni.

– Ha szabad szakmai titkot elárulnia: mitől 
jó egy pálinkafőző?

– Elsősorban a megfelelő minőségű és vas-
tagságú rézlemeztől. Vasat nem szabad hasz-
nálni. A rézen kívül csak rozsdamentes fém 
(inox) használható. A legfontosabb pedig a he-
lyes arányok a főző és gőzgyűjtő (sisak) rész kö-
zött. Nagyon fontos az is, hogy a tömítések jók 
legyenek, különben sok lesz a veszteség a főzés 
során. A hűtőrész is nagyban befolyásolja a pá-
linka minőségét, ezért a méreteit nagy odafi-
gyeléssel kell kiszámolni.

– A sok munkája közben kikapcsolódás-
ként mivel foglalkozik?

– A földjeim egy részét, négy hektárt, ma-
gam dolgozom meg, saját gépeimmel. A többit 
bérbe adtam. Tartunk házi haszonállatokat is 
a család részére. A fiam külföldön él, de gyak-
ran jönnek haza látogatóba. Ilyenkor van alkal-
munk unokázni is.

Szőke Ferenc
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ló műhelyt is nyitott, de ezt később felszámol-
ta. Igazából mindig a rézművességet és kazán-
készítést szerette, ezért erre összpontosította 
energiáit. Egy-két jó munka elég volt ahhoz, 
hogy tömeges megrendelést eredményezzen. 
Eleinte javította is az üstöket, ma már csak újak 
készítését vállalja. Száztól 900 literesig terjed 
az általa készített pálinkafőzők mérete.

– Raktárra vagy megrendelésre dolgozik?
– A kazánhoz felhasznált anyag elég drága, 

ezért nem érdemes raktárra dolgozni. A kliens 
eljön, elmondja az igényeit, én megtervezem 
és kivitelezem. Leggyakrabban a 100-200 lite-
reseket rendelik, hiszen keveseknek van olyan 
nagy gyümölcsösük, hogy ez ne lenne elég. 
Ennél nagyobbakat azok kérnek, akik pálin-
kafőzéssel foglalkoznak. A cégem garanciát ad 
a munkáimra. Szerencsére még nem volt rek-
lamáció. Sokan hoznának kazánt javításra, de 
nem vállalom. Főleg, ha rossz minőségű anyag-
ból vannak összetákolva, javíthatatlanok, mert 
ha hegeszteni akarom, egyszerűen szétesnek.

– Nem sok gépet látok a műhelyben. Ez 
azt jelenti, hogy a kazánkészítésben sok a 
kézi munka?

– Valóban csak néhány gép kell, de azok na-
gyon drágák. Például az argongázos hegesztő, 
mely a réz és a rozsdamentes fémelemek ösz-

Ezeket 
a pálinkafőzőket 
a szomszéd 
megyéből 
rendelték 

A leeresztő cső 
a munkapadon 
készül 
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Elfeledett világsztárunk: 
Zilahy Lajos (1.)

1891. március 27-én látta meg a napvilá-
got jómódú református nemesi család sarja-
ként. Nagyapja ügyvéd, apja közjegyző volt, 
közeli kapcsolatba került gróf Tisza István-
nal és Tisza Kálmánnal. A családfő 1905-ben 
meghalt, Zilahyék elszegényedtek, kilakoltat-
ták őket, házukat dobra verték. Ahhoz, hogy 
iskoláit tovább tudja folytatni, Nagyszalonta 
elöljárói Bihar vármegye bizottsági tagjaihoz 
folyamodtak az elárvult fiatalember ösztöndíj-
kérelmének támogatása végett. A pályázat si-
kere tette lehetővé, hogy befejezhesse tanul-
mányait a máramarosszigeti főgimnáziumban, 
majd továbbtanulhasson a Pázmány Péter Tu-
dományegyetem jogi karán. A Tisza családtól 
kapott 750 koronás ösztöndíjat, így tudta be-
fejezni tanulmányait. Irodalmi pályafutását 21 
évesen kezdte, 1912-ben az Új Idők című fo-
lyóiratban jelent meg János szerelme című el-
beszélése, ezt több novellája és verse követte 
a lapban.

Koporsót szerzett Tisza Istvánnak

Amikor 1914-ben kitört a világháború, 
Zilahy is rögtön behívót kapott. 1916-ban 
Lem berg nél súlyosan megsebesült, kórház-
ba került, leszerelték. Ebben az évben jelent 
meg Katonatemetés című verseskötete Beö-
thy Zsolt előszavával. Sikere lett, és ez el is 
döntötte a sorsát. A Pesti Naplóba vezércik-
keket írt, az Új Időkbe novellákat, az Apolló 
Kaba rénak meg egyfelvonásosokat, sanzon-
szövegeket.

1918 őszén spanyolnátha-járvány tombolt 
az országban, sok ezer halálos áldozata volt. 

A fiatal író is elkapta, a Szent János kórház-
ba vitték. Állapota annyira reménytelennek 
tűnt, hogy éjfél körül magára is hagyták. Más-
nap egy arasznyi cikk adta hírül az egyik na-
pilapban, hogy Zilahy Lajos költő, kabarészer-
ző meghalt. De nem ő halt meg 1918 őszén, 
hanem az Osztrák–Magyar Monarchia, ami-
ben felnőtt…

Túlélte a betegséget, láza csillapodott, s ok-
tóber 28-án, amikor kitört az őszirózsás for-
radalom, már ő is az utcán volt. Három nap 
múlva ismeretlen tettesek zuglói villájában 
meggyilkolták Tisza István miniszterelnököt, 
egykori jótevőjét. Zilahy Lajos szerzett kopor-
sót a volt kormányfőnek, a koporsókészítővel 
együtt targoncán vitte a villájába. „Radvánszky 
báró és Almássy grófnő nem akart ajtót nyit-
ni, nem hitték el, hogy akad ember Budapes-
ten, aki Tiszának koporsót hoz – idézte fel a 
történteket Zilahy. – Hálával tartoztam neki az 
ösztöndíjamért, és így róttam le a hálámat.”

Sztáríró lett a Halálos tavasz 
szerzője

A Tanácsköztársaság kitörésekor Bécsbe 
költözött, és 1919 végéig ott is maradt. Ez idő 
alatt egy ellenforradalmi lap kiadásán fárado-
zott. Miután visszatért Magyarországra, szín-
műveit Az ökör és más komédiák címmel 
adatta ki 1920-ban. 1922-ben megjelent első 
regénye, Halálos tavasz címmel – mindössze 
nyolc nap alatt írta meg –, és hatalmas sikert 
aratott. Volt bíráló, aki Molnár-utánzónak ne-
vezte Zilahyt, de alapvetően dicsérte a kritika. 
A közönség pedig el volt ragadtatva, vették a 
könyvet, mint a cukrot.

Zilahy Lajos a regénnyel sztáríró lett, sorra 
sikerrel adta ki színműveit, regényeit. A Nem-
zeti Színház 1923-ban bemutatta Hazajáró lé-
lek című darabját, 1924-ben a Süt a nap című 
művét; összesen 24 darabja került a Nemze-
ti műsorára.

A Magyarország, majd a Híd főszerkesztő-
je volt, 1925-ben a Kisfaludy Társaság tagja 

Nagyszalonta szülötte a második nagy háború 
előtt világszerte a legolvasottabb magyar írók 
közé tartozott; a Halálos tavasz regényként is, 
megfilmesítve is világsiker lett. Fordulatokban 
gazdag élete drámai mélyponton ért véget.



gényből, az Egy lány elindul pedig az Úrilány 
című vígjátékból készült, mindkettőnek Zilahy 
írta a forgatókönyvét. Végig ott volt a felvé-
teleken, hiszen elhatározta, megtanul rendez-
ni. Többhetes nyugat-európai szakmai körútra 
is ment, és az angol, francia, német és olasz 
filmgyártást tanulmányozta. 1938-ban aztán 
filmvállalatot alapított, a Pegazus Rt. első film-
je az író 1924-es színművéből készült Süt a 
nap volt.

Zilahy valami nagyot, váratlant, modern 
dolgot akart produkálni. Maga írta a forgató-
könyvet, és a film főszerepét két teljesen isme-
retlen színészre, Nagy Alice-ra és Olasz János-
ra bízta. A film hatalmasat bukott, s vele az író 
is anyagilag. De elhatározta, hogy megpróbál-
ja még egyszer. Úgy, hogy mindent feltesz egy 
lapra, és filmre viszi bestsellerét, a Halálos ta-
vaszt, és mindent maga csinál: nemcsak írója, 
de társrendezője, producere és forgalmazója is 
lesz a filmnek. Maga válogatta ki a szereplőket 
is. Jávor Pál eleve adta magát, nélküle amúgy 
sem lehetett volna romantikus filmet forgatni. 
De nem akart mindenben „tutira menni”: A 
másik főszerepet egy olyan színésznőre osz-
totta, aki sosem játszott még filmben, sőt szín-
padon is csak fél éve mutatkozott be először. 
Karády Katalinnak hívták. „Azt gondolták ró-
lam, hogy megőrültem – emlékezett Zilahy. – 
Sztárokat ajánlottak, akik majd nevükkel, já-
tékukkal fémjelzik a filmet. Nem engedtem 
nekik, azt mondtam: Ti nevekben gondolkoz-
tok, én képekben. Látom azt a nőt, ő kell eh-
hez a filmhez.”

Kellett egy fülbemászó betétdal is – ez köte-
lező volt minden magyar filmben. Zilahy Pol-
gár Tibor zeneszerzőt kérte fel a munkára. 
„Akkor már vagy 8-10 magyar filmhez írtam 
zenét, és boldogan vállaltam a feladatot – em-
lékezett Polgár. – Szerettem Zilahynak ezt a re-
gényét, ha őt magát nem is nagyon. Elbiza-
kodottnak, fennhéjázónak tartottam, nem is 
minden ok nélkül. (…) Akkoriban az olcsó slá-
gerek korát éltük. Elhatároztam, nem én szál-
lok le nívómban, hanem a közönséget próbá-
lom felemelni. Gondosan ügyeltem, nehogy 
slágert írjak. A dalban igyekeztem Karády rej-
telmes, izgalmas egyéniségét kifejezni. Amikor 
Zilahynak eljátszottam a dalt, gyilkos szemek-
kel nézett rám: »Ezt a nyakatekert mar haságot 
soha senki sem fogja megtanulni« – mondta 
tömören.”

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

lett, egy év múlva a PEN Klub főtitkárává vá-
lasztották. 1930-ban megkapta a Corvin-ko-
szorút, a Horthy-korszak Kossuth-díját. Nép-
szerűsége Herczeg Ferencével és Molnár 
Ferencével vetekedett, külföldön pedig ta-
lán ő volt a legismertebb magyar író: köny-
veit 23 országban adták ki, darabjait London-
ban, Berlinben, Bécsben és a Broadwayn is 
játszották. A társadalmi ranglétrán is szépen 
haladt felfelé: jövedelméből 1929-ben 13 szo-
bás villát építtetett a Rózsadombon, az Áfo-
nya utcában. Budapest főpolgármesterének, 
Bárczy Miklósnak a lányát vette feleségül, és 
az Athenaeum-konszern igazgatótanácsába is 
beválasztották. Gömbös Gyulával jó viszonyt 
ápolt, a miniszterelnök és a népi írók talál-
kozóját is ő szervezte meg a villájában 1935-
ben – ott volt Móricz, Illyés, Németh László, 
Tamási Áron, Szabó Lőrinc és Féja Géza is. 
Horthy Miklós kerti partiin mindig a meghí-
vottak között szerepelt a középosztály, az úri 
Magyarország ünnepelt írójaként.

Mindent egy lapra tett

Zilahy már a harmincas évek elején kap-
csolatba került a filmgyártással. George Cu-
kor 1930-ban Amerikában megfilmesítette 
Tábornok című színdarabját, a Warner Bros. 
négy évvel később a Tűzmadár című drámáját 
vitte filmre. A Paramount a szerzőt is meghív-
ta Hollywoodba, s ő két hétig figyelte, hogy 
készülnek a filmek az álomgyárban. Székely 
István filmrendező két Zilahy-művet is filmre 
vitt 1937-ben: a Két fogoly az azonos című re-

Zilahy 
a rózsadombi villa 
kertjében. Az úri 
Magyarország 
ünnepelt írója volt

história
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Báránybőrbe bújva

Egyik alkotása, 
Föld és vér

Szemhéj mögött
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Újra Párizsban alkotna

Az érmelléki gyökerű festőművész, Csorján 
Melitta családanya, három fiú édesanyja, a leg-
kisebb másfél éves, a legnagyobb tizenhárom. 
Az ő születésekor költöztek a cívisvárosba. Az 
általános iskolát szülővárosában, Székelyhí-
don járta ki, aztán a nagyváradi Szent László 
Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett 
1996-ban. A képzőművészettel való szorosabb 
kapcsolatáról így mesélt:

– Nagyváradi tanulmányaim ideje alatt né-
hai Zsugán János festőművésztől sajátítottam 
el a festészet alapjait, majd Bölöni Vilmos gra-
fikus és díszlettervező műtermében folytat-
tam képzőművészeti tanulmányaimat, amikor 
is már a Képzőművészeti Egyetem felvételijé-
re készültem. 1997-ben sikeres felvételt nyer-

Gyerekkorától ismerem Csorján Melittát, már 
iskolásként kitűnt tehetségével. Édesapja 
a Székelyhídon elismert művész, Csorján Dezső 
volt, ő sajnos tavaly elhunyt. A már régebben 
Debrecenben élő Melitta által a szülővárosában 
vezetett alkotótáborban volt alkalmam 
beszélgetni a mára elismert képzőművésszel.

Csorján Melitta génjeiben hordozza a művészetet



tehetséget. De ott van apám is, Csorján De-
zső – aki egyébként soha nem tanított rajzol-
ni, de ezt nem is lehet tanulni, el kell lesni –, és 
én mindig ott ültem mögötte, amikor festett, 
és ellestem a mozdulatait, hogy keveri a színe-
ket, hogyan alakulnak ki a formák a vászna-
in. Szerintem ez volt az igazi tanulás számom-
ra. Bölöni Vilmos stúdiójában készültem fel az 
egyetemi felvételimre, többszöri próbálkozás 
után sikerült bekerülnöm. Amikor végeztem, 
a bábszínház felé irányultam, de továbbra is a 
festészetet tekintettem küldetésemnek, és az-
zal foglalkozom ma is.

– Mikor volt az első figyelmet is felkeltő ki-
állítása?

– A legelején főleg az Érmelléken, Érmihály-
fal ván és Székelyhídon voltak kiállításaim, de 
Nagyváradon, a Bölöni Vilmos stúdiójában ta-
nult fiatalok sikeres tárlatán figyeltek fel alko-
tásaimra, erre a Tibor Ernő Galériában került 
sor. Váradon többször is vettem részt műve-
immel különböző kiállításokon. Voltak egyéni 
kiállításaim is Kolozsváron az Állami Magyar 
Operában, a Reményik Sándor Galériában, de 
Budapesten is. Szakmailag először a bábszín-
házi tevékenységem nyert elismerést, 2002-
ben díszlet- és bábtervezés a kolozsvári Puck 
Bábszínházban.

– Miként alakult később a művészi pályája?
– Azóta is részt vettem több egyéni és cso-

portos tárlaton, nyugat-európai művésztelepe-

tem a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművé-
szeti Akadémia művészetpedagógia szakára, 
monumentális és szentképfestészetre szako-
sodtam. 2001-ben Apáczai-ösztöndíjat nyer-
tem, ezzel lehetőségem nyílt a budapesti Kép-
zőművészeti Egyetem festő szakán folytatnom 
tanulmányaim. Ez idő alatt Károlyi Zsigmond 
festőművész szakosztályába jártam. 2002-
ben sikeresen államvizsgáztam Kolozsváron, 
végzettségem festőművész – vizuális nevelő. 
2008-ban felvételt nyertem a Magyar Alkotó-
művészek Országos Egyesületének festő szak-
osztályába. Mielőtt szülési szabadságra men-
tem volna, a debreceni Vojtina Bábszínházban 
dolgoztam, de már előtte is voltak bábszínhá-
zas munkáim, díszletek, jelmezek és bábok ter-
vezésében vettem részt. Az egyetem elvégzése 
után egy munkámra felfigyelt a kolozsvári báb-
színház, tőlük kaptam egy megbízást, onnan 
kezdődött a bábszínházas pályafutásom.

– Ki és mikor fedezte fel a tehetségét?
– Ebben nagymértékben édesanyám keze 

van benne, ő biztatott és irányított. Az isko-
lában Kerekes Géza tanár úr érzett bennem 

Ikonokat is  
fest 

(folytatás a következõ oldalon)

Sajt és falu

Mondószékek

portré
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ken, szerveztem és irányítottam alkotótábo-
rokat gyerekeknek, mint itt Székelyhídon, de 
a franciaországi Reimsben is. Egyéni kiállítá-
som volt Nagykárolyban, Margittán, Budapes-
ten a Csók István Galériában, Debrecenben 
az Arany Bika szállodában, az Élettudomá-
nyi Galériában, a Sesztina Stúdió Galériában, 
Tiszaújvárosban, Reimsben, az észak-olasz-
országi Vicenzában a Soprana Galériában és 
Sedanban. Nehéz volna felsorolni a csopor-
tos tárlataim összes helyszínét, például Róma, 
a belgiumi Écaussinnes, Hollandiában Rotter-
dam stb. Egy magyarországi miniszteri pályá-
zat segítségével 2013-ban Párizsban tanulmá-
nyi úton vettem részt. A műterem neve, ahol 
alkottam: Ateliers portes ouvertes, Rivoli 59. 
Amint a neve is mutatja, kapui nyitva álltak a 
nagyközönség előtt, így bárki az utcáról bete-
kintést nyerhetett az alkotási folyamatba. A IV. 
emeleten kaptam saját műtermet, itt dolgoz-
hattam és kiállíthattam. Naponta közel 600 lá-
togatója volt az épületnek, mivel Párizs belvá-
rosában, a legforgalmasabb utcában, a Rue de 
Rivolin található. Nagy álmom, hogy ide még 
visszajussak, és ott alkossak; nagy hatással volt 
rám az ott eltöltött időszak. Sajnos a három 
kisgyerek mellett ma nem nagyon van időm 
festeni. Ha a legkisebb gyerekemet ősszel fel-
veszik a bölcsődébe, akkor újra nekifogok, hi-
szen vannak felkérések. Egy hármasoltárt kell 
festenem egy debreceni templomba. Ikonfesté-
szettel is foglalkozom, hosszabb kihagyás után 
újra kell kezdenem. Amikor 2004-ben átköltöz-
tünk Magyarországra, a debreceni Medgyessy 
Teremben volt egy kiállításom, ott megvet-
tek jó pár festményemet, akkor úgy éreztem, 
hogy ennek itt lesz jövője, fogok vele boldo-
gulni, és így is lett. Debrecenben van néhány 
nagyobb gyűjtő, aki fiatal képzőművészektől 
vásárol műalkotásokat. Akkor eladtam három-
négy sorozatot, abban az időben – még az ele-
jén – ebből éltünk, mivel sem a férjemnek, sem 
nekem nem volt még munkánk. Nincs műter-
mem, de most építkezünk, és a tetőtérben be-
rendezünk egy műtermet.

– Van olyan képzőművész, akire azt mond-
ja, festőként az ő nyomdokain szeretne ha-
ladni, akire felnéz?

– Igen, több is. Hatással volt rám Marc Cha-
gall, és mondták többen is Magyarországon, 

hogy a festményem olyan chagallos, de na-
gyon szeretem Frida Kahlót is.

– Említette, hogy az édesapja nem tanítot-
ta rajzolni. Kifejtené ezt bővebben?

– Apámra gyerekként mindig úgy néztem 
fel, mint egy nagy óriásra. Akkoriban nagyon 
sokat festett, szívvel-lélekkel dolgozott. Olyan 
megrendelései voltak, melyek számomra óri-
ási festményeknek tűntek, volt kétméteres át-
mérőjű is. Többnyire másolatok voltak, de 
számomra ezek mind ott elevenedtek meg, na-
gyon sok Munkácsy-képet másolt. Éveken ke-
resztül ezzel foglalkozott, sajnos tavaly ősszel, 
64 éves korában elhunyt. Apukám elég bo-
hém életet élt, de szerintem abban, hogy a fes-
tészetnek szentelte az életét, nagy szerepe volt 
anyámnak, aki mindig biztatta, hogy csak fes-
sen, ne foglalkozzon mással. Apám nem csak 
festett, különböző technikákkal, de más művé-
szeti ágakkal is kísérletezett, zománcfestészet-
tel különböző felületeken, fémen és karton-
ra alkotott. Próbálkozott rézdomborítással is. 
Úgy negyvenéves korától kezdett el a saját stí-
lusában festeni. A legutóbbi években nagyon 
is expresszíven fejezte ki elképzeléseit, ami azt 
is jelentette, hogy eltávolodott a családjától, 
ami nagyon fájt neki. Több Krisztus-portrét 
festett meg, ezekben teljes mértékben azono-
sult Krisztus szenvedésével, ezek a festményei 
nagyon mély érzelmeket fejeznek ki. Emlék-
szem, néhány évvel ezelőtt itt járt Eperjes Ká-
roly színművész, és nagyon megdöbbent, ami-
kor meglátta ezt a Krisztus-képet. A gyerekeim 
nem mentek be a lakásba, mert ilyen képek 
voltak a falon, megijedtek. De apám nem is ke-
reste a kapcsolatot velünk, hanem belemerült 
abba, amivel foglalkozott, képeit elosztogatta 
ajándékba barátainak, ismerőseinek. Tervem 
az, hogy az ikonfestészetet és a monumentá-
lis festészetemet még jobban kialakítsam, akár 
templomok festését is vállaljam, valamint sze-
retném, ha a párizsi utam újra visszajönne, és 
tovább tudnám folytatni azt a tanulmányt, amit 
ott elkezdtem, tovább haladni az emberi test és 
a lélekábrázolás vonalán. Ezek az álmaim.

Dérer Ferenc

Az édesapa, néhai 
Csorján Dezső

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Újra Párizsban…
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A csinos leánykától 
a csintalan fi úig

Anyanyelvünk egyik jellegzetessége az, 
hogy a szavak mondattá fűzését ragokkal, je-
lekkel és képzőkkel oldjuk meg. Közülük a ra-
gok a legbékésebbek: a szó eredeti jelentését 
nem változtatják meg. Szemléltető példaként 
az ír igét választottam. A személyragok segít-

ségével jelen és múlt időben végig-
ragozhatom anélkül, hogy a cse-
lekvés jellege megváltozna. Jövő 
időben, szótári alakjában viszont 
a mellé lépő fog kisegítő igét ra-
gozom. Ámde emiatt nem kese-
redem el, mert kijelentő, feltételes 
és felszólító módban is – egy-két 
betűs képző hozzákapcsolásával 
– megőrizzük a kezdeti cselekvést: 
írnék, írjak.
A jelekkel ritkábban találkozunk, 

noha fontos szerepet töltenek be. A 
többes szám jele például a -k (írók), a múlt 

idő jele a -t (írt), melléknévi jellegű a -tt s a -t 
(a leírott dolgozat).

A fentiekkel ellentétben a harmadikként 
említett, egy-két betűből álló képzővel csodát 
teremthetünk. Ezt nem öndicséretként vetem 
papírra. Választok egy ritkán előforduló szót, 
és bemutatom, mit alkothatunk belőle.

Évszázadokkal ezelőtt a szlávoktól ajándék-
ba kaptuk a csin főnevet. Ezzel fejezték ki a 
tetszetős formát, elrendezést. Idők múltán a 
magyarok az -os képzővel gyarapították, s az 
így keletkezett csinos melléknévvel többnyire 
a leánykák, hölgyek tetszetős külsejére hívták 
fel a beszélgetőtárs figyelmét. Ennek a szócs-
kának a rokona a csínja-bínja birtokos raggal 
képzett páros főnév. Jelentése: valaminek a 
fortélya, eljárásbeli fogása, rendje-módja.

Térjünk vissza a kezdeti csin főnévhez! Már 
tudjuk, hogy eredeti jelentése: jó irányú, elő-

revivő. Ámde ha hozzákapcsoljuk a -talan 
fosztóképzőt, értelme tüstént kellemetlenné 
válik. Pajkos, fegyelmezetlen gyerekeket, fel-
nőtteket jellemezünk vele.

A múló századok során a csin – nyelvjárási 
befolyásra – alakváltozást szenvedett, és önál-
ló szóként lépett elénk. A csíny főnév jelen-
tése: rosszalkodásból elkövetett pajkos csele-
kedet. Például: Pali ezzel csínyt követett el. 
Töprengés nélkül elmondható: ez a már is-
mert csintalan melléknévnek a testvére.

Ideje elbúcsúznunk a serdülőkorba lépett if-
jaktól, ám még egy feladat a tollam hegyén 
ficánkol. Olvasóinkat szüntelenül a szókin-
csük gyarapítására biztatom. Illő, hogy segítő-
jük legyek a csin- kezdetű kifejezésekkel. Íme! 
Csini baba: kedveskedem az egészséges és 
szép újszülött, sőt egy fiatal nő láttán. Csínja-
bínja – valaminek a fortélya, eljárásbeli fogá-
sa. Csínján bánj vele, azaz vigyázva, kímélete-
sen. Csingilingi: a mesébe szövöm a csengő 
szerepeltetésekor, sőt egy fityegő ruhadísz 
sem idegen tőle. Csinnadratta: mesében vagy 
tréfában találkozunk vele, lármás zenét (dob, 
cintányér, rézfúvós) érzékeltetve. (Utóbbi két 
példánk csin-nel kezdődik ugyan, ám erede-
tük másra, a hangutánzó szóalkotásra vezet-
hető vissza – szerk. megj.)

E ritkán felhangzó szavakkal érdekessé, sa-
játossá varázsolhatjuk köznapi beszédünket.

Dánielisz Endre

Szókincsének gyarapítása minden magyar ember 
számára fölöttébb jelentős feladat. E ki nem 
mondott parancs teljesítését szolgálta múlt havi 
írásom, s e mostani is ennek kíván eleget tenni.

írnék, írjak.

noha fontos szerepet töltenek be. A 
többes szám jele például a -

idő jele a -
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Mezőtelkibe hazavárták 
az elszármazottakat

Bihar megyében elsőkként a mezőtelki-
ek honosították meg az elszármazottak talál-
kozóját. 1991-ben az akkori református lelki-
pásztor, Gavallér Lajos és a település szülötte, 
Kenéz Ferenc újságíró kezdeményezte ren-
dezvényre a világ minden sarkából érkeztek 
vendégek Amerikától Ausztráliáig. A szép ha-
gyomány azóta is folytatódik, immár Maior 
Erneszt Dániel lelkipásztor és a gyülekezet 
szorgalmának köszönhetően. Rajtuk kívül a 
község alpolgármestere, Géczi János is ott 
van a segítők között.

Szűknek bizonyult az istenháza július har-
madik vasárnapján, még a karzat is megtelt, 
annyian érkeztek közeli és távolabbi vidékek-
ről a legutóbbi találkozóra. Pedig a falu lakosai 
közül egyre kevesebb a magyar. A XIX. szá-
zad vége felé K. Nagy Sándor úgy ír a telepü-
lésről, mint a térség legmagyarabb falujáról. A 
hét évvel ezelőtti népszámláláskor Mezőtelki 
823 lakosa közül 261 magyart jegyeztek fel.

Az ünnepi alkalmon Csűry István 
királyhágómelléki református püspök hirdet-
te az igét. Isten mindenekfeletti szeretetét, 
gondoskodását hangsúlyozta, amely akkor 

is körülvesz bennünket, amikor mi eltávolo-
dunk tőle. Kifogásokat keresünk, hogy miért 
nem tudunk megfelelni a Teremtő törvényé-
nek ahelyett, hogy őt kutatnánk szent szere-

Mezőtelki lakossága ismét ünnepelt. 
Július harmadik vasárnapján falutalálkozóra 
várták a helybelieket és a településről 
elszármazottakat.

Drimbea Pavel 
Ovidiu (balról) 
köszöntötte 
a magyarokat, 
mellette Maior 
Erneszt Dániel 
lelkipásztor

 Táncosok szórakoztatták a helybelieket 
és a hazalátogatókat

Géczi János alpolgármester, Cécke elöljárója feleségével, 
Szabó Ödön és Csűry püspök felesége az első sorban



találkozójára, mert azokat a gátakat, amelye-
ket a nyelvi nehézségek jelentenek, a közös 
istenhit lebontja. Szabó Ödön parlamen-
ti képviselő arra biztatott, hogy lépjünk túl a 
nehézségeken, próbáljuk meg élhetőbb szem-
lélettel nézni a dolgokat. Jó hírrel is szolgált: 
Mezőtelkibe és további három környező tele-
pülésre fejlesztésre szánt kormánypénzek ér-
keznek a közeljövőben, az egyházkerület és az 
RMDSZ összefogásának köszönhetően.

A templomból kivonulókat a parókia udva-
rán terített asztalokkal várták a vendéglátók. 
Miközben falatoztak, tereferéltek egymással a 
rég nem látott falubeliek, addig a telegdi Pa-
csirták néptánccsoport – köztük mezőtelki és 
újlaki fiatalokkal – táncra perdült, majd helyi 
ifjak Damian Erika tanárnő által betanított 
mókás színdarabot adtak elő.

Késő délutánba folyt az idő, az istentisztelet 
alatti kiadós zápornak csak a friss illata kísért 
tovább. Búcsúzóul a lebukó nap hunyorított az 
ünneplőkre.

D. Mészáros Elek

Templomozás 
után fehér 

asztal mellett 
tereferéltek 

a telkiek
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tetében megmaradva. A szószékről elhang-
zó üzenetet megelőzően a helyi fiatalok zenés 
műsorral kedveskedtek, majd Maior Ildikó 
pusztaújlaki református tiszteletes vezetésé-
vel Sinkó Fanni gitárkísérettel egy énekszá-
mot adott elő. A helyi gyülekezet kórusa az 
újlakiakkal közösen további dicséreteket éne-
kelt.

Az eseményen jelen lévő Drimbea Pavel 
Ovidiu, Cécke község polgármestere (köz-
igazgatásilag Mezőtelki Céckéhez tartozik) 
szép szavakkal illette a rendezvényt. Mint 
mondta, mindig szívesen jön el a magyarok 

A telegdi 
néptánccsoport

Sinkó Fanni 
és Maior Ildikó 
közös zenés 
szolgálata
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	 Soha	nem	volt	 még	ilyen	boldog
1. A feleség

Egy boldog nap. A születésnapja. A majdnem öt-
venedik. Hétszer hét esztendő, ez nagyon is misz-
tikus szám. Váltó. De mire váltani, nevetett, mikor 
számmisztikus barátnéja megölelgette. Reggel is már 
úgy érezte, ennél csodálatosabb napja nem is lehet. 
Más volt minden, mint egyébként. A kávé édesebb, 
pirítóst evett hozzá, utána őszibarackot. Friss volt és 
zamatos, a szomszéd nénitől kapta. Édes leve csor-
gott a karján. Úgy érezte, ma minden őt dajkálja. A 
nap és a szelíd, fátylas felhők az égen. És a szél meg 
a madarak. A macskái és az öreg kutyája. Reggeli 
után elégedetten hátradőlt és lehunyt szemmel élvez-
te a fény-árnyék játékot, ahogy a diófa leveleinek ár-
nyéka motoz az arcán.

Teljes volt az élete. A férje szerette, még ha vol-
tak is az utolsó hónapokban apróbb ellentétek közöt-
tük, mostanra szépen elsimult minden. Reggel csók-
kal ébresztette és simogatással, délután csodás vörös 
rózsákkal köszöntötte. A csókja, karjának ismerős, 
boldogító ölelése maga volt a biztonság. Milyen sze-
rencsés vagyok, merengett, gyönyörű család, három 
szerető gyermek, aztán pár napja élete nagy ajándé-
ka, egy pirinyó kislány. Az első unoka. Míg elnézték 
a férjével és összekapcsolódott felette a kezük, arra 
gondolt, mostanra érett be igazán szerelmük gyümöl-
cse. Kiteljesedett közös sorsuk szép, terebélyes fája. 
Új, friss hajtás és lombosodik szépen az a fa.

Reggeli után kényelmesen nekilátott, és mire késő 
délután megérkeztek az első vendégek a születésnapi 
kerti mulatságra, már készen állt minden. Bográcsos 
rotyogott a diófa alatt, saláták pihentek a hűtőben, és 
mire az asztalt terítette, kis virágokat szórva szét a te-
rítéken, eltelt a szíve forró hálával a Mindenható felé.

És érkeztek sorban a szerettei. A szülei, nagy be-
tegségből lábadozó apja, az aggodalomba belefogyó, 
de lassan magára találó édesanyja. És sorban a gye-
rekeik, a pöttöm, alvó tündérkislány. Áradt a szere-
tet, melegített az ölelés, a legszebb ajándékok. Fürdés 
után kedvtelve nézegette magát a fürdőszoba tükré-
ben. Ráncai szép sugarakban keretezték a szeme-
it, mert sokat mosolyog, bőre sem csúnyult. Tulaj-
donképpen megrekedt huszonegynél, mikor a férjét 
megismerte, gondolta, míg a férje mohón magához 
rántotta.

Köszönöm, Uram, nyújtózott el szerelemittasan az 
ölelés után, és hálát adott Istennek a létezésért.

Soha nem volt még ilyen boldog.

2. A szerető

Mikor romlott el. Ezen próbált gondolkodni. Vol-
tak jelek, persze. De azt hitte, csak átmeneti műkö-
dési zavar a házasságukban. Voltaképpen egyikük 
sem követett el semmit. Valami kihűlt, megváltozott. 
Az ölelések néha unalomba fulladtak, veszekedés 
ugyan nem volt, de talán jobb lett volna. Minden nap 
egy kicsivel távolabb kerültek egymástól. Csak egy 
kicsivel. Pont annyival, hogy a legnagyobb lányuk or-
vossá avatására már külön mentek. Na, jó, együtt áll-
tak, meg együtt fogadták a gratulációkat, de miután 
mindenki ölelkezett és megvolt a közös fotózkodás, a 
büszke apa, a szótlan férj, egy szó nélkül lelépett. Ő 
ott maradt a három lányával a büszkeségtől ragyogó 
rokonok gyűrűjében és próbálta kitalálni, ez most mi 
a fenét jelenthet. Semmi jót. Ezt hamarosan megta-
pasztalta.

A mindig elfoglalt egyetemi oktató apa, mellesleg 
férj is, lassan kilépett férji funkciójából. Ez a házasság 
elfáradt, lássuk be, mondta bátran felesége szemébe 
tekintve és sietősen igazgatta nyakkendőjét. Elfáradt, 
suttogta az asszony, és újrasminkelte a szemét regge-
li indulás előtt. Kormányhivatalba indult, dolgozni, és 
ilyen árnyékos szemekkel csak nem mehet a gondo-
san sminkelt kollégák közé.

És elindult a bomlás. Először csak késett, aztán 
nem jött haza, csak egy éjszakát maradt ki. Megbe-
szélés volt, kicsit elhúzódott, ölelte a kisebbik lányát, 
amiért az morcosan kérte számon, merre járt. Egy-
re több lett a megbeszélés, a be nem kalkulált prog-
ramok, a hirtelen jött vendégprofesszorok, akikkel 
menni kell. Etetni-itatni, várost nézni, előadást szer-
vezni. Később már nem alázta az asszonyt magya-
rázkodással. Majd jövök, üzente, később már annyit 
sem.

Én nem hiszek a mediációban, de ha te akarod, 
vont vállat, és hátradőlt a belvárosi ügyvédi iroda ké-
nyelmes székében. Huszonnégy évet éltek le együtt. 
Csak érdekházasság volt, bizonygatta könnyesen az 
asszony, és tényleg. Állampolgárságot akart, lett be-
lőle három gyerek meg huszonnégy év. Csöndben 
váltak, amilyen csöndben házasodtak az elején. És az 
asszony megfogadta, nem gyászol semmit. Csak el-
veszi, ami jár neki. Ha úgy alakul.

És két év telt csak el, mikor pár napja meglátta. A 
régit, az igazit, akibe olyan hóttszerelmes volt tizen-
hét évesen, hogy mikor szétmentek, verseket írt neki. 
És meghalt volna érte, akkor. Most meg szembejött 
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	 Soha	nem	volt	 még	ilyen	boldog
vele, itt egy áruház parkolójában. Hóna alatt csokor 
vörös rózsa. És még mindig vonzó volt. És még min-
dig lángot lobbantott benne. Férj volt, háromszoros 
apa és pár napja boldog nagypapa. Ő meg elvált asz-
szony. Nézték egymást, kigyulladt, mámoros szem-
mel. Ölelés, puszi. Hirtelen mindkettőjüket elöntöt-
te a másik rég elfeledett illata. Régen volt, úristen, 
mennyire szerettelek, lehelte a nő, míg megsimította 
a karját. A férfi titokban behúzta a pocakját. Ott hely-
ben telefonszámot cseréltek. Körülöttük közömbös 
vásárlók, számukra egy másik univerzum. És este a 
férfi már hívta is. Suttogva beszéltek, kuncogva, mint 
régen. És az asszony kigyúlt arccal ölelte a párnáját.

Soha nem volt még ilyen boldog.

3. A férj

Ez jár nekem, mondta a férfi pár nap múlva a tü-
körképének, míg a nyakkendőjét igazgatta. Régi, ké-
jes öröm járta át, mikor a nemrég megtalált régi-új 
kedvesre gondolt. Mint egy gyönyörű ajándéka a 
sorsnak. Próbálta felidézni, régen milyen íze volt a 
csókjának. Persze, akkor még ártatlan lány volt, bi-

zsergett gerincén az izgalom. 
Biztosan sportol, vékony 

és izgató, mint lány korá-
ban. A haja sem sokat 

változott, a 
szeme 

nagyobb lett és mélyebb. És a szája, az ajka ilyen kes-
keny volt mindig? Hogy nézte ott a parkolóban, mi-
lyen pirosak lettek mindketten, ahogy elfogódásuk-
kal küszködve csak bámulták egymást mohón. Mi lett 
volna, ha…, simogatta szórakozottan a haját és el-
képzelte magukat. A be nem teljesedett szerelmüket. 
Szinte ki kellett szakítsa magát a felesége bűvköréből.

Zavart érzett. Nem gondolt idegen nőre, mióta 
felesége volt. Persze megnézett másokat, de a csá-
bítás gondolata nem ért el hozzá. Szerette a felesé-
gét. Vagy inkább megszokta. Ott a családja. Elkép-
zelte a fia arcát, ha megtudná… Ráadásul nagypapa, 
pár hetes az unokája. Na és, rántott dacosan a vállán 
s megigazgatta őszülő halántékét. Fickósnak érezte 
magát és fiatalnak. Kicsit szánakozva gondolt fele-
sége minden jól ismert mozdulatára. Szó se róla, jól 
tartja magát, de legalább tíz éve festi a haját, reg-
gel, ébredés után mindig van egy kis odaszáradt nyál-
csík a szája sarkában és mostanában horkolni kez-
dett. És olyan ismerős minden szava és cselekedete, 
olyan átkozottul ismerős, hogy majdnem unalmas. A 
rajongása, ahogy ránéz, ahogy a gondolatát is tudja. 
Ki kell majd találni valamit, gondolta szórakozottan, 
meg kell tanulni hazudni. És legyőzni a bűntudatot.

Pár napja, mikor az asszonya betöltötte a negy-
venkilencet és ő pont aznap összefutott a régi szere-
lemmel, megfordult vele a világ. A virágüzletből jött, 
hóna alatt a csokor vörös rózsa az asszonynak. Ki-
csit zavarban volt. Megdöbbentette, hogy őrá még 
így lehet nézni. Fontosnak érezte magát és izgatott-

nak. Mindent tudni akartak egymásról a ré-
givel. Gyors, mohó szavakkal beszéltek, 

mintha nem az első, véletlen talál-
kozásuk lett volna, és már rossz-

ban járnának. A nő beszéd köz-
ben megérintette a karját és őt 

teljesen felajzotta az illata. Kis 
elektromos szikrák pattogtak 
közöttük. Számot cseréltek, 
és este, míg a felesége für-
dött, már fel is hívta. Más-
nap is hívja, mondta a nő-
nek, és mire a felesége mellé 
bújt, soha nem érzett izga-
lommal ölelte át. Az újra gon-
dolt. A régit ölelte.

Soha nem volt még ilyen 
boldog.

Szilágyi Perjési Katalin
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A nagyszántói 
idősotthon

Lételeme törődni 
másokkal

A napi menüválasztéktól a kikapcsolódási 
lehetőségekig, a gyors orvosi ellátástól a bent-
lakók családtagjaival fenntartott állandó kap-
csolatig sok minden feladata van egy idősott-
hon vezetőjének. A nagyszántói létesítményt 
irányító Laczikó Enikő Tünde beszélgetésünk 
során folyamatosan hangsúlyozta, hogy a jól 
összeforrott csapata nélkül alig tehetne bármit 
is. Szavaiban nyoma sincs az álszerénykedés-
nek, a burkolt önfényezésnek, épp ellenkező-
leg, amikor megkérdeztem, nem érzi-e időn-
ként terhesnek az állandó készenléti állapotot, 
nevetve válaszolta: másként nem is tudja el-
képzelni az életét. Magyarán: lételeme törőd-
ni másokkal.

– Tudomásom szerint Bihar megyében 
már hosszú évtizedek óta megoldottnak 
mondható az idősgondozás egyáltalán nem 
könnyű problémája, ennek ellenére újabb és 
újabb otthonok létesítéséről lehet hallani, a 
nagyszántói intézményről különösen sok di-
csérő szót. Kérem, foglalja össze röviden a 

megalakulás körülményeit, illetve az eltelt 
évek változásait!

– Intézményünk a legfiatalabbak közé tarto-
zik, mivel 2013. december 2-án indult egyet-
len nénikével, aki kijelentette, nem megy töb-
bé vissza oda, ahonnan jött, itt fog lakni. Ezt 
megelőzően természetesen már szóba ke-
rült az otthon létesítése, szükséges volt, de a 

Laczikó Enikő Tünde a nagyszántói Silver 
idősotthon igazgatójaként hetven idős ember 
mindennapjainak elfogadhatóbbá, könnyebbé, 
szebbé tételéről gondoskodik.

Laczikó Enikő Tünde egészségügyi és szociális ellátás 
terén is szakképzett

Kellemes, nyugodt környezet



községből nem mindenki állt ki mellette, so-
kan ellenezték, azt mondogatták, fölösleges 
költség lenne, úgysem fogják belakni. Bátori 
Géza polgármester viszont látott benne fan-
táziát, és a Pro Bors Alapítvány égisze alatt 
be is indult a Silver Öregotthon. Engem or-
vosi asszisztensként vettek fel, ez ugyanis az 
alapvégzettségem, de közel másfél éven át, ha 
szükség volt rám bármiben, mindig kéznél vol-
tam. Úgy adódott, hogy amikor az előző igaz-
gató lemondott, 2015. április 1-től engem ne-
veztek ki ideiglenes igazgatónak. Eleinte még 
viccelődtek is velem, hogy ez csak áprilisi tré-
fa, de hamar kiderült, nem az. Akkor már 37 
bentlakónk volt, még az első hónapban jöt-
tek öten, most már hetvenen vannak, és gyűl-
nek a várólistások is. Közben elvégeztem a 
nutricionista technikumot, a nagyváradi egye-
temen pedig a szociális munka szakot, hogy 
még könnyebben menjen a munka.

– Egyedül vagy többen laknak egy-egy 
szobában?

– Van két egyágyas szobánk, de a jellemző 
a kétágyas, utóbb pedig kénytelenek voltunk 
négy társalgót háromágyas szobákká alakíta-
ni. Az együttlakás az egyik legnagyobb gon-

dunk, mivel hiába ismerik esetleg már régebb-
ről egymást, mindig adódhat valami, amiben 
nem egyeznek. Figyelünk az érdeklődési kö-
rükre, a közös nyelvre, nagyon fontos, hogy 
demens ne kerüljön össze nem demenssel, en-
nek ellenére előfordul, hogy a kezdeti egyetér-
tésből összeveszés lesz, többet nem akarnak 
közös szobában aludni. Mi igyekszünk asze-
rint megválasztani a lakótársakat, hogy le-
gyen közös témájuk, segítőkészek legyenek 
egymás iránt, hisz bármi adódhat. Ezek mel-
lett, ha nem is túl gyakori, de nem kizárható 
az időskori szerelmi hajlandóság.

– Mennyire gördülékeny az orvosi ellátás?
– Napi két órában van jelen a háziorvo-

sunk, ám mindenkinek megvan a saját házi-
orvosa, ha esetleg ragaszkodnak hozzá, meg-
oldható a bejövetel vagy az orvos kihívása. 
Közösen sikerül mindent megoldani. Csapa-
tunk tagjai: Nagy Beáta szociális asszisztens, a 
jobbkezem, ő az intézményvezető, a gondnok, 
aki a bevásárlást és a karbantartást intézi, 
van négy orvosi asszisztensünk, egy balneo-
fizikoterapeuta, egyben jó pszichoterapeuta 
is, tizennégy gondozó, három takarító, hat 
konyhai alkalmazott (három szakács és három 
kisegítő) és nem utolsósorban egy animátor. Ő 
szervezi a különböző programokat, kirándulá-
sokat a levendulaparkba, állatkertbe, de szín-
házba és koncertekre is járunk, kijönnek hoz-
zánk a zeneiskolás gyerekek és más iskolákból 
is különböző műsorokkal. Minden születésna-
pot együtt ünneplünk, akárcsak a karácsonyt 
és a húsvétot. Minden vasárnap van reformá-
tus istentisztelet, hétfőn görögkatolikus, szer-
dán pedig ortodox mise. Más felekezetűekhez 
saját papjuk jön ki a megbeszélt órarend sze-
rint.

– Milyen gyakran találkoznak a bentlakók 
a családjukkal?

– Nincs olyan, akit igazán elhanyagolna a 
családja, ritka, hogy nekünk kellene megol-
danunk egy-egy bonyolultabb családi problé-
mát. Akik közel laknak, természetesen gyak-
rabban látogatják a hozzátartozójukat, akik 
nincsenek közel, azok esetében merülhetnek 
fel félreértések. A legáltalánosabb az, hogy 
az idős, demens ember akár evés közben fe-
lejti el, épp mit csinál, s ha akkor hívja tele-
fonon a hozzátartozója, képes azt mondani, 
hogy már napok óta semmit sem evett. Elő-
fordul, hogy ilyenkor minket vesz elő a csa-
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Együtt készülnek 
az ünnepekre

Felkeresték 
a váradi 

állatkertet is

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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Rendszeresen 
meglátogatják 

az időseket 
a helybeli 
óvodások

Felköszöntik 
az évfordulókon 

az otthonlakókat

kat igyekszünk megoldani, minden esetben 
kompromisszumokat keresünk.

– Vagyis a napi gyakorlat egyúttal szak-
mai továbbképzést is jelent?

– Igen, mindenképpen, hisz nem vagyunk 
egyformák, a leépülőben lévő idős embe-
rek pedig még kevésbé vehetők egy kalap 
alá. Igyekszünk állandó kapcsolatot tartani a 
Caritas, a Hospice szociális munkásaival, il-
letve a nagyszalontai, a váradi Szent Erzsé-
bet és Szent Márton otthonokkal, mindenek-
előtt arra figyelve, hogy végelgyengüléskor 
hogyan, miben tudunk segíteni, illetve a már 
említett életminőségre is. Előfordul, hogy nem 
mindig egyeznek a mi szempontjaink a hozzá-
tartozókéval, mivel a súlyos demenciás ember 
többet bántja a hozzátartozóit vagy a gondo-
zókat, ők talán ebben hamarabb tönkre is me-
hetnek. Saját „találmányom” leíratni velük a 
visszatérő kérdéseket és kijelentéseket, ne vá-
dolhassanak se minket, se a hozzátartozóikat 
ezzel-azzal, vagyis a családot is, magunkat is 
védjük a fölösleges torzsalkodásoktól.

– Jut-e idejük arra, hogy egymás közt meg-
beszéljék a leggyakrabban felmerülő problé-
mákat?

– Havonta tartunk gyűlést, akkor min-
dent megbeszélünk, a legújabb tapasztalato-
kat csakúgy, mint a visszatérő gondokat. Fon-
tos a közös meggyőződésünk, hogy szeretettel 
sok mindent el lehet érni, mindenkivel lehet 
kedvesnek lenni, hisz az idős ember elvár-
ja, vele foglalkozzanak a legtöbbet. Nagyon 
nagy előnyünk, hogy a borsi polgármester és 
a községi tanács ennyire segítőkész, bármire 
szükségünk van, előteremtik. Ugyanígy gon-
doskodnak az alapítványhoz tartozó Mesevár 
bölcsődéről is, ahol Bánóczy Beatrix vezeté-
sével két óvónő, két gondozó és egy asszisz-
tens dolgozik. A két intézmény székháza EU-s 
pályázati pénzből épült, a borsi tanács tulajdo-
na, ezért élveznek előnyt a községbeliek. De 
ha ki is kell várni egy nénis vagy bácsis szabad 
helyet, megtisztelőnek érezzük, és bárhonnan 
szívesen látjuk a hozzánk jelentkezőket.

Molnár Judit

ládtag, mi pedig, ki tudja, hányadszorra, el-
mondjuk: nálunk mindenkinek ennie kell. Ha 
önként dönt arról, hogy nem szeretne enni, 
azt tiszteletben tartjuk, de ekkor szeretettel, 
pszichoterápiával és empátiával próbálunk 
hatni rá. Aki pedig különböző fizikai okok mi-
att nem tud enni, azt infúziókkal erősítjük. Na-
ponta kétféle háromfogásos menünk van, egy 
dietetikus és egy nem, de ez nem azt jelenti, 
hogy ha valaki megkíván egy csík szalonnát, 
akkor nem adunk neki. Különös gonddal tart-
juk szemmel a fizikai és a pszichikai állapotu-
kat is. Van néhány szabály, aminek a betartá-
sához ragaszkodunk, ilyen például a reggeli, 
az ebéd és a vacsora időpontja, azaz a 9, 13 
és 18 órai étkezés. Az is nagyon fontos, hogy 
igyekezzenek nem zavarni másokat, elsősor-
ban a szobatársat, de az időskori leépülés egy-
egy szakaszában elkerülhetetlen az esetleges 
hangoskodás, erőszakoskodás. Nekem elvem, 
hogy senkit sem szedálunk, mert szeretnénk 
elkerülni az önkívületi állapotban való vege-
tálást. Sűrűn elbeszélgetünk azokkal, akikről 
tudjuk, gondot okozhatnának, ideggyógyászt 
vagy pszichiátert hívunk hozzájuk, ha szük-
séges, de határozottan az a célunk, ne csak 
egyik napról a másikra, hanem emberhez 
méltó módon éljen mindenki.

– Ez az elkötelezett törődés lehet az oka a 
már említett túljelentkezésnek, várólistának?

– Valószínűleg, hisz a csapatunk tagjai na-
gyon jók külön-külön és a közös munkában 
is. Mi nem hirdetjük magunkat, a kórházak-
ban nem hagyunk szórólapokat, mégis tudnak 
rólunk, hisz a bentlakóink és családtagjaik is 
ajánlanak minket az ismerősöknek. Nem di-
csekvésként mondom, de a hetvenes létszám 
ellenére egyre családiasabb lesz a hangu-
lat, mindenkinek a gondját-baját külön meg-
beszéljük, értékeljük, az esetleges súrlódáso-

(folytatás az előző oldalról)

Lételeme törődni másokkal

Ø



história

Biharország2018. augusztus 39

Miért csillog könny 
a búzaszemeken?
Csírájában elfojtott hegyközi lázadás

Amikor az embereket szovjet típusú kollek-
tív gazdaságokba kényszerítették, kirántották 
a lábuk alól a talajt, többé nem érezték magu-
kénak a földet. Ez az eredményeken, a termé-
sen meg is látszott. Ott születtek jobb eredmé-
nyek, ahol egyéni érdekeltséget vezettek be. 
Sokan ott is hagyták a számtalan esetben vér-
rel-verítékkel megszerzett földet, és a nagyvá-
rosok üzemeiben helyezkedtek el.

A kommunista diktatúra mindent elköve-
tett, hogy a földműveseket a téeszekbe kény-
szerítse. Ennek egyik módja az volt, hogy 
nagy beadásokat vezettek be, s csépléskor a 
nagygazdáktól az utolsó szem búzát is elvet-
ték. Az egyik hegyközi földművesnek hatvan 
mázsa búzája termett, s egy szemet sem vi-
hetett haza. Ilyen körülmények között tört ki 
1949-ben a hegyközi lázadás. Csatárban, Tót-
teleken, Siterben az embertelenül nagy beadá-
sok eltörlését követelték, s nyíltan ki is jelen-
tették, hogy nem adják oda a búzájukat.

A lázadók egy csoportja a községháza előtt 
gyülekezett, s kommunizmusellenes jelszava-
kat is hangoztattak. A hírhedt Securitate nem 
késlekedett sokáig, csírájában igyekezett el-
fojtani a lázadást. Másnap egy teherautónyi 
szekus jött ki a Hegyközbe, a hangadókat a 
községházára hívták, s megkezdődött a meg-
torlás.

Egy Hatházi nevű embert csak a neve mi-
att vertek meg, azt hitték, hogy hat háza van, 
de válójában egy fél háza volt. Az volt a sza-
vajárása, hogy „vár a dolog az emberre”. Vitéz 
Szilágyi Károlynak az volt a bűne, hogy bíró 

volt a régi rendszerben, és két vitézségi érmet 
szerzett az első világháborúban, őt is agyba-
főbe verték.

Ifjabb M. A. véletlenül került a tüntetők 
közé, őt is felhívták a községházára. Amikor 
belépett, behajították az egyik terembe, ahol 
már többen voltak, többek között az apja is. 
Másnap éjjel két órakor, nagy kerülővel vit-
ték be őket Váradra a Securitate épületébe; 
ott egy pincehelyiségbe zárták őket, nem volt 
bent sem szék, sem asztal, sem ágy. Másnap 
egy karéj kenyeret adtak nekik enni. Ifj. M. A. 
éppen a kenyeret ette, amikor kihallgatásra 
hívták. Sajnálta otthagyni a kenyeret, nem is 
volt hova letennie, azt gondolta, ez lesz „az 
utolsó vacsora”. Így kenyérrel a kezében, ka-
lappal a fején állított be a kihallgató tiszthez, s 
az éktelen haragra gerjedt.

– Hogy jössz be hozzám, te paraszt?! – kiál-
tott rá. A fiatalember zavarában a tiszt íróasz-
talára tette a kenyeret és a kalapot.

– Vidd innen a mocskod! – üvöltötte a tiszt. 
Erre a fiatalember a földre tette le a kenyeret.

– Hogy becsülöd meg a drága román ke-
nyeret?! – ordított rá a tiszt. Ő lehajolt, hogy 
felvegye, de ebben a pillanatban ütni-verni 
kezdték. És mikor elengedték, a hátsójába is 
rúgtak. Utána a fogdmegek elégedetten dör-
zsölték a kezüket, jöhetnek a többiek. Minden-
ki hasonló bánásmódban részesült.

Utána legtöbbjüket a kolozsvári hadbíróság-
ra vitték, koholt vádak alapján ítélték el őket. 
Id. M. A. 9 hónap börtönt, I. B. 4 hónapot 
kapott. Voltak, akik rosszabbul jártak: ami-
kor négy nap múlva a Securitatéról hazavit-
ték őket, két lövés is eldördült, állítólag szökni 
próbáltak. A házuk előtt.

Jó lett volna, ha a golyók célt tévesztenek.
Vajon miért csillog könny a búzaszemeken?

(Forrás: a túlélők elbeszélései)

V. Szilágyi István

A II. világháború után a rendszerváltó hatalmak 
nagy kudarca a mezőgazdaság volt, mert nem 
számoltak azzal az alapvető tényezővel, hogy 
a földműves nemcsak fizikailag, de érzelmileg is 
kötődik a földhöz.
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Andrényiék egykori 
vasüzlete

Kezdetben a behozatalt az országban elő 
nem állított iparcikkek, selyem- és gyapotszö-
vetek, fűszer- és gyarmatáruk képviselték. A 
belkereskedés legfőbb tényezői a heti és or-
szágos vásárok voltak, különösen Nagyvára-
don. A XIX. század a kereskedelem fejlődé-
sét is meghozta, s habár az a megye határain 
túl csak lassan terjedt, Nagyvárad mégis olyan 
kereskedelmi központtá fejlődött, mely az or-
szág bármely városával versenyezhetett.

Fontos szerep jutott az 1869-ben a kereske-
dők, iparosok és mezőgazdászok érdekeinek 
védelmére létrejött Kereskedelmi Csarnok-
nak. A többi között célul tűzte ki egy gabona-
forgalmi központ létesítését, az ipari forgalom 
fejlesztését, a kereskedő ifjúság műveltségé-
nek és szakképzettségének emelését. Lénye-
gében tőzsdeként működött, állandóan közzé-

tette az általa forgalmazott termékek hivatalos 
árjegyzékét. Mivel a törvények csak Budapes-
ten engedélyezték tőzsde felállítását, vidéken 
csak termény- és gabonacsarnokokat lehetett 
működtetni, a nagyváradi Kereskedelmi Csar-
nok is ilyen volt. Tagjai között a terménykeres-
kedőkön és gazdákon kívül a bankigazgatók, 
az iparvállalatok vezetői, valamint a kereske-
dők is helyet foglaltak.

A Kereskedelmi Csarnok székhelye kez-
detben a Szent László téri Kováts-féle ház-
ban volt. Az 1891-ben megalakult Kereskedel-
mi Társulattal egyesülve a XIX. század végén 
már egy megfelelő székház építésén gondol-
kodtak. A megoldást 1892-ben a Nagyvásár 
téri telek jelentette, azzal a kikötéssel, hogy 
ott egy kereskedelmi iskolának is megfelelő 
helyet adjanak. Egy évre rá építették fel az im-
pozáns, egyemeletes ingatlant, minden igényt 
kielégítve.

Kiemelkedő szerepet játszott Nagyvárad 
kereskedelmében az Andrényi Károly és Fiai 
cég vasáru- és gépraktára, ezt 1875-ben ala-
pították. Andrényi Károly fia, Lajos először 
megvásárolta a Zöldfa utcai Farkas-féle ház-
ban Scheller Lajos vaskereskedését. Itt gazdag 
vevőkörük alakult ki, és rövidesen szűknek bi-
zonyult a helyiség. 1879 januárjában a közel-
ben levő Papp György-féle emeletes ház föld-
szinti boltját szemelték ki (szemben a Sörház 
sikátorral), és bérbe vették 15 évre. Ez már va-
lamivel tágasabb volt az előzőnél.

Ahogy közeledett a szerződés lejárta, 
Andrényi Lajos gondoskodott arról, hogy a 
már igen nagy forgalmat lebonyolító üzleté-
nek minden igényt kielégítő elhelyezést talál-
jon. Ezért megvásárolta a Nagyvásár téri régi 
Michelstädter-féle házat. Az ódon épületben 
szintén üzlet volt, ahová több lépcsőn kellett 
felmenni. Arról nem szól a fáma, hogy mit 
árultak benne, az ellenben fennmaradt, hogy 
a bihari ember nyelve nemigen birkózott meg 
ezzel a nehezen kiejthető névvel, ezért egysze-
rűen csak Miklóspéter boltnak nevezték.

Andrényi meg sem próbálta átépíteni a há-
zat, hanem lebontatta, hogy korszerű vaske-

A kereskedés Bihar megyében és Nagyváradon 
aránylag későn kezdett meghonosodni, 
elsősorban a marha-, bor- és gabonafelesleg 
elszállításával. Az üzletek forgalma a XIX. 
század utolsó harmadában lendült fel. 
Kiemelkedő szerepe volt ebben az Andrényi-féle 
vaskereskedésnek.

Az 1890-ben 
kiadott Berger-féle 
térképen még nem 
szerepel Andrényi 
vasüzlete. 
Helyette a 14. szám 
alatti telekre 
a Michelstädter-
féle házat rajzolták
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reskedést építsen a helyébe. Az üzletházat 
1892 tavaszán kezdték építeni id. Rimanóczy 
Kálmán terve alapján. Télire már tető alatt 
állt, 1893 augusztusára teljesen elkészült a 
Vasudvarnak nevezett üzletház. Az épület 
külsejét bemutatta a Nagyvárad 1893. ápri-
lis 6-i száma: „Már készen vannak a tetőzet 
s az emeleti ablakok ívezetének díszítésével, s 
az már elárulja, hogy egyike e ház váro sunk 
legszebb épületeinek. A csatorna felett a két 
végén kiemelkedő tornyos falazaton [helye-
sen attikán – szerző megj.] messze tündök-
lő nagy arany betűkkel díszlik: VASUDVAR 
– MDCCCXCIII. […] A Körös felőli rész is jól 
néz ki, hosszú ablakaival.”

Az Andrényi-féle vaskereskedés épületének 
homlokzata a jellegzetes eklektikus stílusje-
gyeket hordozza: kváderes földszint rusztikáz-
va, gyámkővel ellátott, kváderes keretezésű 
félköríves árkádok, erőteljes övpárkány, az 
emeleten aedikulás ablakok sora, illetve pá-
ros kapcsolt ablakok kariatidákkal alátámaszt-
va, erőteljes hullámoromzattal, az orommező-
ben kagylódísszel, illetve egy gipszből készített 
férfibüszttel. Ez utóbbit mogorva, bajuszos ki-
nézete miatt volt, aki Sztálinnal azonosította, 

pedig amikor ezt az épületet átadták, a gene-
ralisszimusz mindössze 15 éves lehetett…

Az attikák feliratai rég eltűntek, napjainkra 
a vakolat nagy része is lehullt, egészében véve 
a teljes homlokzat igen elhanyagolt állapotba 
került. Sürgős felújítást igényelne, de az ere-
deti állapot visszaállításával. Ami a Körös-part 
felőli részét illeti, nos, az itteni ablakok már 
sok évtized óta üresen ásítoznak, senki sem 
hasznosítja a mögöttük levő nagy helyisége-
ket, itt, a város szívében!

Az újonnan épített, Nagyvásár tér 4–6. 
szám alatti áruházba valamikor 1893 nya-
rán költözött át a vaskereskedés. Az áruház 
összterülete 2750 négyszögméter, a raktára-
ké pedig 8250 négyszögméter volt a korabe-

li mértékegység szerint. Az épületet a pince-
raktártól a padlásig korszerű felvonógépekkel 
látták el. A hatalmas üzlethelyiség hossza 46, 
szélessége 12 méter, az üveggel fedett udva-
ri raktáré ugyanannyi. Ezenkívül a pincékben, 
a földszinten, a félemeleten, az első emeleten 
és a tető alatti második emeleten is számos 
rekeszre osztott raktár volt. És ami legalább 
ilyen fontos: erre a vaskereskedésre mindig 
is a pontos, udvarias és szakszerű kiszolgálás 
volt jellemző. Mindezt nem a múlt iránti nosz-
talgia íratja velem, hanem több hiteles vissza-
emlékezés igazolta.

A szocializmus évtizedei alatt is vaskeres-
kedés működött ugyanitt, de a rendszerváltás 
után egyre inkább visszaszorult ez az üzletág, 
nem volt gazdaságos ilyen hatalmas raktára-
kat fenntartani, emiatt hosszabb-rövidebb idő-
re más profilja lett a nagy üzlethelyiségnek. 
Legutóbb vendéglőt rendeztek be itt.

Péter I. Zoltán

A Nagyvásár 
tér, háttérben 
Andrényi vasüzlete

Itt már villamos jár 
az üzlet előtt

Egy közeli felvétel 
a Vasudvarról



szomszédoló

Biharország 2018. augusztus42

Egy famíves  
az ég és a föld között

A tárlatnyitón kézről kézre adták, és hiába 
régi jó ismerősöm, alig tudtam vele szót válta-
ni, mert mindig érkezett valaki. Ezért a beszél-
getést későbbre halasztottuk, amikor visszavit-
tük a munkáit Hejcére. Fürkésző tekintetemet 
látva kérdés nélkül is mondja, mikor kinyitja a 
szomszéd porta kapuját:

– A római katolikus plébánián vagyunk. 
Engem bíznak meg a papok állandóan, hogy 
vigyázzak rá, mert itt vagyok mellette, vagy 
jobban bíznak bennem, mint a hívekben. 
1774-ben épült a ház, amiben lakom, de nem 
ismeri a salétromot.

Aztán két kutya is csatlakozik hozzánk.
– Puli ez, csak most nyírtuk meg. Most nem 

tanácsos simogatni, mert tegnap pusztítottak 
el egy rókát, most várom az állatorvost. Az is 
földi, még ha nem is bihari. Hajdúszoboszlóról 
költözött ide. A homlokzaton Nepomuki Szent 
János szobra van. Nekem is van egy 5/4-es 
nagy szobrom róla, de az Göncön.

– Mit jelent a fa számodra? – kérdezem 
már a lakásában, amikor helyet foglalunk a 
relikviák között.

– A mindenséget, az életet. Az anyagot és 
a szellemet, a föld és az ég közötti kapcsola-
tot. Én a motívumok szerelmese vagyok, Még 
Székelyföldön is találkoztam olyan ügyes kezű 
mesterrel, aki nem tudta, mit miért farag. El-
fogadta azt, hogy „nagyapám is így csinálta”. 
Én szeretem tudni, mi miért készül.

– Mi a terved?
– Meg fogom faragni a közhasznú életpá-

lyamodellt.
– ???
– Látok elég savanyú embert, úgyhogy 

nem okoz nehézséget.
Aztán komolyra fordítja a szót, beszélünk 

a kezdetekről, meg arról is, hogy elszakadni 
nem volt könnyű Bihartól.

– Küzdelmes volt az élet előtte, de küzdel-
mes utána is. A horoszkópom bak, az min-
dig talpra tud állni. Megszoktam ezt még er-
dészként. Négyévente mindig új igazgatóm 
lett. Mindig mindent újra kell kezdeni. En-
gem azonban szakadatlanul kísért az alkotási 
vágy. Én az erdőben nemcsak a kitermelendő 
anyagot láttam, hanem azt is, hogy másra is 

Impozáns kiállítással tért haza Nemes Sándor 
famíves. A berettyóújfalui Bihar Vármegye 
Képgalériában rendezett tárlatát Karácsony 
Sándor operatőr fotói tették még teljesebbé.

Nemes Sándor 
famíves szerint 
a fa kapocs az ég 
és föld között
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rendeltetett a fa, nem csak arra, hogy raklap, 
deszka meg rönk legyen belőle. Nekem a kez-
detektől nagyon jó mestereim voltak, kezdve 
a sárréti krónikás, karcagi múzeumigazgató 
Szűcs Sándorral, folytatva Berettyóújfaluban, 
amikor Bényi Árpád pedagóguskörébe jár-
tam. Ott barátkoztam össze Erdélyi Gabi bá-
csival, ő a település meghatározó pedagógu-
sa volt. Míg Berettyóújfaluban laktunk, szinte 
minden hétvégén kibiciklizett hozzánk… Iga-
zából ő látott el azokkal a szakmai könyvek-
kel, amikből maga is tanult annak idején. Az-
tán dolgoztam Bíró Lajos festőművész keze 
alatt a debreceni Medgyessy Körben, Kár-
páti Gusztávval pedig az újfalui munkáskör-
ben találkoztunk. Rendszeresen jártunk le a 
művelődési ház pincéjébe. Itt futottam össze 
L. Ritók Nórával és Kurucz Imrével, akik már 
akkor meghatározói voltak a helyi művészeti 
életnek. Úgy volt, hogy hazatelepülünk szülő-
falumba, Biharnagybajomba, és életre hívunk 
egy működő szabadiskolát, de az akkori pol-
gármester, Kacska Zoltán halálával ez meg-
hiúsult. Zsákára kerültem, ott részese lettem 
én is egy alkotótábornak. Az ismerősöket, ba-
rátokat meghívtuk, nemzetközivé téve a tele-
pet magyarokkal: velünk volt Vargyasról Máté 
Feri bátyám a fiával, Váradról Bihari Barna, 
Egyed Judit. Igyekeztem megszólítani a cson-
ka bihari térség embereit is: Péva Krisztián 
Komádiból, Bak Géza pedig Berekböször-
ményből érkezett.

– Hogy kerültél Hejcére?
– Mikor Berettyószentmártonban laktam, 

sokat találkoztam Szász Pistáékkal. A felesé-
ge itt volt körorvos. Sokan érkeztek hozzájuk 
vendégségbe, elsősorban a települések veze-
tői. Így hozott össze a sors a szlovák határ-
hoz közel fekvő, Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Hejce polgármesterével. Ő ajánlotta, 
hogy itt jobbak lesznek a lehetőségek. Amit 
ígért, abból nagyon sok minden nem valósult 
meg, de fából volt és most is van elég. Itt la-

kunk a zempléni Gergely-hegy lábánál. Ami-
kor idekerültem, a magamfajta erdészekkel 
barátkoztam össze először, de sokat már is-
mertem közülük, mert az Országos Erdészeti 
Egyesület tagja voltam. Telkibányán találkoz-
tam újra Mester Lászlóval, aki igazgató volt az 
erdészetnél, a felesége pedig polgármester. 
Tőlük kaptam az első megrendeléseket is. Ide 
készült a négyalakos Bányász szoborcsoport, 
az a középkori ércbányászat különböző mun-
kafázisait mutatja be. Persze Hejcére is készült 
munkám, de csak felajánlásból: István király, 
mögötte Géza fejedelem, jobbról-balról egy-
egy korabeli vitéz, az egyik ősmagyar viselet-
ben, a másik már nyugati öltözetben, a hátuk 
mögött pedig a táltos és a szerzetes, meg a 
nép, mert azt én nem hagyhatom ki. A több-
alakos kompozíció közepén egy életfa… Jár-
tak ezek a munkák Pakson és Miskolcon is. 
Amikor vittem volna harmadszor is, egy má-
sik kiállításra, már nem találtam őket, mert 
ráborítottak egy halom sódert… Miért? Mert 
nem egyeztem az akkori polgármesterrel. Így 
aztán volt olyan szobrom, ami kilenc darab-
ban került vissza. Amit tudtam, megmentet-
tem belőle. Kiállításra jó lesz, gondoltam. A 
turul és a ló az újfalui tárlaton is látható volt.

– Ha visszaforgathatnád az idő kerekét, 
újra eljönnél Biharból?

– Még egyszer nem költöznék ide, az biz-
tos, de valahogy a jó meg a rossz mindig ki-
egyenlíti egymást. Ha nem jövök ide, talán 
akkor nem járom be a fél világot. Innen került 
kiállításom Hollandiába, Belgiumban is van 
egy-két szobrom. Jó emberekkel itt is össze-
hozott a sors, hisz nem mindenki vásott. Itt a 
környező településeken, egészen Szerencsig, 
majd mindenütt van munkám. Most, hogy is-
mét új polgármestere van Hejcének, a figye-
lem is másabb. A körszín, amit húsz eszten-
deje építettünk, már azt hittem, az enyészeté 
lesz. Most megújul. Örülök, hogy lett rá pénz, 

Nepomuki Szent 
János szobra 

a hejcei plébánián

Vendéglátók 
között: Ajbolat 
Kuskumbajev 
történész és Aibek 
Nakipov, a Nagy 
Sztyepp Alapítvány 
egykori elnöke 
társaságában

A Kazahsztánban 
felállított életfája

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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és újra éledeznek a bihari kapcsolataim is.
– Az egyik legnagyobb munkád nem is 

Európában, hanem Közép-Ázsiában, Kazah-
sztánban található. Hogyan jött létre ez a 
nem mindennapi alkotásod?

– Megismerkedtem 2007-ben dr. Bíró And-
rás Zsolt antropológussal, és 2008-ban már én 
is ott voltam az első kurultájon, Európa egyik 
legnagyobb lovas hagyományőrző rendezvé-
nyén. Itt, a kunszentmiklósi Bösztörpusztán 
állították fel az ősök fáját, amely a turul né-
pek mitológiájából és írott képeiből „épült”. 
Dr. Bíró András Zsolt kutatásai szerint a leg-
közelebbi rokonaink a kazah-magyarok, járt 
is náluk egy expedícióval. A következő útnak 
2012-ben én is részese lehettem. A Kosztanáji 
kerület Zsangeldi körzetében, Szaga aulban 
(faluban) kilenc méter magas életfámat állí-
tottuk fel, ez jelképezi a közös kazah–magyar 
gyökereket. Egy gönci szövetkezet ajánlotta fel 
ezt a „fadarabot”, 120 cm vastag volt a töve. 
Itt faragtam ki a parókián, és egy kisvárdai 
ukrán cég szállította. Kérdeztem is a sofőrt, 
megtalálja-e, hisz közel hatszáz kilométert kell 
földúton megtenni. Azt mondta erre nevetve, 
hogy ő már Kínát is megjárta a kamionjával. 

Valóban, 15 nap múlva már ott volt a hely-
színen. Nekünk nem volt ilyen hosszadalmas 
az út, mert a 11 tagú delegációnk repülővel 
ment. Sírva fogadtak minket a vendéglátóink. 
Már ki volt ásva egy 2 méter mély gödör, de 
tettünk bele még egy vaskoronát is, hogy a ta-
vaszi szelek, amelyek jócskán meghaladják az 
óránkénti 100 kilométeres sebességet, ki ne 
döntsék az életfát. 10-12 gurtnit fontunk ösz-
sze, hogy a héttonnás daru a helyére emelje 
a munkámat. Előtte egy Lenin-szobor állt ott, 
de azt kihúzták a folyópartra, s az ünnep al-
kalmából szép fehérre meszelték. Kajtat Bal-
tabaj, akit mi csak Karcsinak hívtunk, fotóri-
portjával egy háromnyelvű kiadványban állít 
emléket ennek a felejthetetlen találkozásnak, 
és az általa forgatott filmeket többször is be-
mutatta a központi televízió. Jártam ott tavaly 
is, de a legemlékezetesebb az volt, amikor az 
életfaavatón megölelt egy kislány, és megkér-
dezte: tudom-e, hogy tőlük származunk? Én 
pedig a kérdésre kérdéssel feleltem: „Akkor te 
vagy az én nagymamám?” „Igen!” – felelte ko-
molyan. Ők mindig is tudtak rólunk, csak mi 
felejtettük el őket. Van is erre egy mondásuk: 
Ha nappal a csillagokat nem is látjuk az égen, 
mégis tudjuk, hogy ott vannak.

Kocsis Csaba

Második 
kazahsztáni 

látogatásakor 
oklevelet is kapott

A megújuló körszín 
előtt

A szerző 1997-ben 
készített felvétele 

megőrizte az azóta 
megsemmisült 

szoborcsoportot

Ø
(folytatás az előző oldalról)
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Hortobágytól Szalacsig 
vezetnek a hidak

Szalacs község „kacsingatása” az ország-
határon túlra nem új keletű. Testvértelepü-
lésekkel fenntartott kapcsolatai sem satnyul-
tak megszokássá, mint ahogyan az némelykor 

másutt megtörtént. Az Érmellék egyik leglát-
ványosabb beruházása épp a határon átívelő 
új projekt nyitókonferenciájának otthont adó 
ottományi kúria megmentése volt, ezt a Gyu-
lán székelő Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság-
gal közös pályázatukkal sikerült kivitelezniük. 
A helyi vezetők mellett a megye irányítóinak is 
hathatós szerep jutott ezeknek a kapcsolatok-
nak a létrejöttében. A gyulaiakkal közös pá-
lyázat előmozdítója Pásztor Sándor mosta-
ni Bihar megyei tanácselnök volt, akkoriban 
vízügyi aligazgatóként ténykedett. A hortobá-
gyiakkal való együttműködés megteremtésé-
ért pedig Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Közgyűlés alelnöke járt közben, és maga 
is jelen volt az ottományi rendezvényen.

Horváth Béla, Szalacs polgármestere úgy 
vélte, hogy közösségi érdekek érvényesítése 
esetén nem áll meg a közmondás, miszerint 
ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Éppen 
ellenkezőleg! Ilyen hozzáállásnak köszönhető 
ennek a projektnek az elindítása is, hisz ami-
kor látták, hogy lemaradnak a finanszírozás-
ról, politikai támogatást kértek a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés elnökétől. „Először nem 
ment, hát erőltettük” – mondta a polgármes-
ter a termet megtöltő hallgatóság előtt. Majd 
szólt Hortobágy község és Szalacs kapcsola-

A magyarországi Hortobágy település 
és a romániai Szalacs község közös 
környezetvédelmi pályázatának 
nyitókonferenciáját június 30-án tartották. 
Az eseménynek az ottományi Komáromy-kúria 
adott otthont.

Ø
(folytatás a következõ oldalon)

Szalacs négylyukú 
hídja, a híres 

hortobágyi 
kilenclyukú 
„kisöccse” 

Vincze Andrásné 
polgármester 
mutatta be 
Hortobágyot
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A csillagos égbolt titkai

Már a cím alapján is kiderül, bizony ezt a 
könyvet nem csak azoknak ajánlják, akik ér-
tenek a csillagászathoz és az asztrofiziká-

hoz, hanem bárkinek, akit érdekel a téma. 
A nagyszalontai szerző, a gépészmérnöki és 
számítástechnikusi végzettségű amatőr csilla-
gász, Csukás Mátyás olyan stílusban írta meg 
a kötetet, hogy tényleg mindenki megértse és 
örömét lelje benne.

– Mióta foglalkozik csillagászattal? Hon-
nan ered az érdeklődése?

– Amióta az eszemet tudom, nézem a csil-
lagos eget. Észleléseket 1984 óta végzek fo-
lyamatosan. Elsősorban a változócsillagokat 
és az üstökösöket figyelem.

A nagyszalontai Szentivánéji Fesztivál alkalmával 
egy igazán érdekes könyv látott napvilágot. 
A Csillagok – Asztrofizika mindenkinek címet 
viselő kötet szerzője Csukás Mátyás; ez az első 
igazán jelentős munkája a témában.

Sokan eljöttek 
a nyitó-

konferenciára

Ø

táról s arról, hogy a két természeti régió szer-
vesen kötődik egymáshoz. Az egykori sóút, a 
hortobágyi kilenclyukú híd és annak „kisöcs-
cse”, a szalacsi négylyukú is kapcsolódási pont 
a két település között.

Vincze Andrásné, Hortobágy polgármes-
tere kivetítő segítségével mutatta be a világ-
örökség részét képező Hortobágyi Nemzeti 
Parkot, melyet Magyarországon elsőként hoz-
tak létre, 1973-ban.

A Hídtól hídig névvel indított projekt kifu-
tási ideje 2020 augusztusa, vezető partnere, 
Szalacs több mint 900 ezer euróval gazdál-
kodik. Az 1,4 millió euró összfinanszírozású 
pályázat fennmaradó része jut Hortobágy-
nak. A magyarországi partner egyebek mel-
lett fényszennyezésmentes közvilágítás létre-
hozását tervezi (több mint 300 lámpatestet 
szerelnek fel), tanösvényeket épít ki, termé-
szetvédelmi táborokat szervez, a projekt ki-
vitelezésének fázisairól pedig fotóalbumot és 
filmet készít. Szűcs György helyi kultúrfele-
lős, a konferencia moderátora elmondta, hogy 
Szalacson a hidat újítják fel, bicikliutat, tanös-
vényt hoznak létre, és egy információs irodát 
nyitnak, ahol a térség természeti értékei iránt 
lehet majd érdeklődni.

Bulcsu László méltatta a két megye vezető-
inek együttműködését, majd ismertette az Eu-
rópai Unió pályázati rendszerére vonatkozó 
azon törekvést, hogy ne a pályázó idomuljon 

a kiírási feltételekhez, hanem a kiírások iga-
zodjanak az igényekhez.

Az eseményen jelen levő Szabó Ödön Bi-
har megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő 
üzent a vállalkozói szférának: rájuk is számí-
tanak, hisz az önkormányzatok nem tudnak 
minden feladatot megoldani. Mint mondta, hi-
ába vannak természeti értékeink, ha hiány-
zanak a megőrzésükhöz és bemutatásukhoz 
szükséges tárgyi feltételek. Példaként emlí-
tette, hogy Nagyvárad és Nagykároly között 
nincs olyan szálloda, amely egy autóbusznyi 
vendéget fogadni tudna.

A találkozó a témához kapcsolódó csopor-
tos műhelymunkával zárult.

D. Mészáros Elek

Ø

(folytatás az előző oldalról)
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– Milyen csillagászati programokon szo-
kott részt venni? Szervez is ilyen eseményt?

– Volt olyan nagyszalontai csillagászkör, 
amit én hoztam létre a ’90-es évek köze-

pén, de lassan elhalt. Jelenleg az Arany Já-
nos Elméleti Líceum keretében működő Ku-
lin György Csillagászkör szakmai vezetése 
a feladatom, és rendszeresen tartok csillag-
megfigyeléseket az érdeklődőknek. Alapító 
és boldogan tevékenykedő tagja vagyok az 
Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesületnek 
is.

– Milyen indíttatásból írta meg a most be-
mutatott kötetet?

– Elsődleges célom az volt, hogy olyan 
könyvet adjak az olvasók kezébe, ami érthe-
tő módon mutatja be a csillagokkal kapcsola-
tos jelenlegi ismereteinket. Én ugyanis annak 
idején nagyon sokat fáradoztam, amikor ilyen 
írásokat kerestem. Ez buzdított arra, hogy 
megírjam ezt a könyvet.

– Miért éppen a csillagokról írt?
– Engem elsősorban a csillagok érdekelnek, 

nem pedig a Naprendszer égitestei, és mert 
több éve nem jelent meg ilyen témájú könyv 
magyar nyelven.

– Mennyi időbe telt a könyv megírása?
– Az érdemi munkához 2016 decemberé-

ben fogtam hozzá, de akkor már az első öt fe-
jezet létezett vázlat szintjén. A közreadott tu-
dásanyagot gyakorlatilag egész életem során 
halmoztam fel. Ezt szándékoztam megosztani 
mindenkivel, aki erre kíváncsi.

– Román, esetleg más idegen nyelven ter-
vezi a kötet megjelentetését?

– Nem tervezem lefordítani semmilyen más 
nyelvre, de ha van rá igény és akad vállalkozó 
a munkára, ám legyen.

– Önnek mennyire fontosak az olvasói 
visszajelzések?

– Mindenképpen szeretném tudni, hogy 
mennyire érthető a mű, mennyire nyerte el a 
könyv az olvasóközönség tetszését. Várom a 
visszajelzéseket a közösségi oldalamon, csak 
őszintén!

– Kiknek ajánlja az új kötetét?
– Mindenkinek, akit érdekel a csillagok vilá-

ga. Mindazonáltal azt hiszem, szükséges bizo-
nyos iskolai végzettség, életkor (14–18 év) ah-
hoz, hogy pontosan megértsék az emberek.

– Hol lehet megvásárolni a könyvet?
– Nálam vagy a nagyszalontai Magyar Ház-

ban, a titkárságon.
– Gondolkozik esetleg újabb köteten?
– Ha a Csillagok – Asztrofizika mindenki-

nek című munkámnak sikere lesz, akkor min-
denképpen.

Balázs Anita

Az új 
ismeretterjesztő 
kötet

Csukás Mátyás 
gyermekkori 
szenvedélye 

a csillagos égbolt
Ø
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Az első kiírásban, 2011-ben Biharra, 2012-
ben Hegyközpályiba, 2013-ban Mihályfalvára, 
2014-ben Nagyszalontára, 2015-ben a 
Belényesi-medencébe, 2016-ban Borsra, ta-
valy ismét Nagyszalontára került az elisme-
rés, idén pedig új helyszínre, Székelyhídra 
vándorolt. A RMDSZ most is neves szakem-
bereket felvonultató jelölőbizottságot hozott 
létre, ebben Jenei Imre mesteredző mellett 
Muzsnay Zsolt volt válogatott játékos és Bo-
ros Péter, a megyei labdarúgó-egyesület fő-
titkára kapott helyet.

A 2017–2018-as fociidény kiértékelése 
után a testület Kaszoni Ákosnak, a Székely-
hídi Törekvés fiatal játékosának ítélte oda a dí-
jat. A fiatal labdarúgót Boros Péter mutatta be 
a jelenlévőknek a július 19-én a Bihar Megyei 
Tanács tárgyalójában megtartott díjátadón. 
Jelen volt Pásztor Sándor megyei tanácsel-
nök, Cseke Attila szenátor, a Szövetség me-
gyei szervezetének elnöke, Szabó Ödön par-
lamenti képviselő. Rácz-Gál Szabolcs, az 
RMDSZ megyei szervezetének sportért fele-
lős ügyvezető alelnöke és elődje, a ceremó-
niamester szerepét beöltő Botházy Nándor 
szintén részt vett az eseményen. A díjat, rö-
vid gratuláció mellett, Cseke Attila adta át 
Kaszoni Ákosnak, majd Szabó Ödön és Pász-
tor Sándor is méltatta az érmelléki tehetséget.

Kaszoni Ákos 1999. március 2-án született 
Nagyváradon. Hegyközszentmiklóson kez-
dett focizni, 2014-ben lett először leigazolva, 
s rögtön a „mély vízbe” dobták, ugyanis fiatal 
kora ellenére a megyei bajnokságban, a fel-
nőttek között bizonyíthatott. Három évet töl-
tött a Toldyban, s ott a védekezésből és a gól-
szerzésből is kivette a részét. Tavaly nyáron 

Székelyhídra került idén 
a Bodola Gyula-díj
Nyolcadszor adták át az RMDSZ Bihar megyei 
szervezete által alapított Bodola Gyula-
díjat, amellyel a megyében futballozó magyar 
nemzetiségű tehetséges, fiatal sportoló egész 
éves teljesítményét ismerik el.

igazolt Székelyhídra, s a 21 év alatti szabály 
adta lehetőséggel élve, jobbhátvédként alap-
emberévé vált a „Törinek”. Az őszi idénytől 
kezdőként lépett pályára, s megbízható tag-
ja lett az együttesnek. A mérkőzések mellett 
az edzéseken is öntudatosan vett részt, nagy 
munkabírásról tett tanúbizonyságot, s nem il-
letődött meg a tapasztalt „örek rókák” társa-
ságától sem.

A Bodola Gyula-díjat az RMDSZ Bihar me-
gyei szervezete 8 évvel ezelőtt azzal a nem tit-
kolt céllal alapította, hogy a labdarúgás terü-
letén is kapcsolatot teremtsen a dicső múlt és 
a remélhetőleg fényes jövő között. A szerve-
zet a fiatal, tehetséges és nem utolsósorban 
magyar nemzetiségű labdarúgókat igyekszik 
ösztönözni a folytatásra és a továbbfejlődés-
re. Az elismerés névadója a Nagyváradhoz, il-
letve Bihar megyéhez szorosan köthető lab-
darúgó, aki méltó képviselőjeként az erdélyi 
magyarságnak, a határváltoztatások következ-
tében helyt kellett és helyt tudott állni 13 alka-
lommal a magyar és 48 alkalommal a román 
válogatottban is. 1943-ban az év játékosának 
is megválasztották Magyarországon.

Hajdu Attila

Kaszoni Ákos Cseke Attilától vette át a díjat
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ran-
gos nemzetközi női kontinenstornának adott 
otthont Nagyvárad, mégpedig a 20 év alat-
ti válogatottak B csoportos küzdelmének, jú-
lius 7. és 15. között. Az utóbbi nyolc év során 
ez volt a hatodik felnőtt vagy ifjúsági Európa-
bajnokság, amelynek házigazdája Nagyvárad 
(kétszer más városokkal közösen), ám először 
fordult elő, hogy a román válogatottnak nem 
sikerült teljesítenie az előzetes elvárásokat.

Csak érdekességként említjük meg, hogy 
2011-ben a női U18-as válogatott nagy küzde-
lemben harcolta ki a bennmaradást az A cso-
portban, öt évvel később a 16 év alatti gárda 
pedig második lett a B csoportban, ezzel fel-
jutott az élvonalba. A férfi utánpótláscsapatok 
közül tavaly a 20 év alatti válogatottnak tap-
solhattak a váradiak: megnyerte a B csoport 
küzdelmét, idén pedig az A csoportban szere-
pelhetett.

Orbánnak is tapsoltak

Visszatérve az idei női tornára, a házigazda 
román válogatottban váradi tehetség is pályára 
lépett. A még csak 18 éves Orbán Nikolett 
a Mihai Eminescu Főgimnáziumban kezdte 
sportpályafutását (edzője Suzana Onaca volt), 
öt mérkőzésen lépett pályára a kontinenstor-
nán, s bár két évvel fiatalabb volt vetélytársa-

Váradi pontszerző is volt 
a női kosárlabda Eb-n
Kétség sem férhet hozzá, hogy Nagyvárad 
nemcsak bekerült a nemzetközi kosárlabda-
körforgásba, hanem egyre fontosabb szerepet 
is kap benne. Legutóbb U20-as női Európa-
bajnokságnak adott otthont.

inál, nem illetődött meg a meccseken. Végül 
8 ponttal és három lepattanóval zárta az Eu-
rópa-bajnokságot, amelyen 20 percet töltött a 
pályán. A váradi beállónak szerettei, ismerő-
sei és barátai is a lelátóról szurkoltak.

Elmaradt a feljutás

A román válogatott magabiztos teljesít-
ménnyel (három győzelem és egy vereség) 
jutott tovább csoportjából, s egészen az elő-
döntőig menetelt, ám ott kiélezett csatában 
(65–62) kikapott a későbbi győztes csehektől, 
majd a bronzéremért vívott mérkőzésen ismét 
alulmaradt a litvánokkal szemben (53–48). 
Utóbbi vereség miatt a csapat jövőre is a B 
csoportban szerepelhet. A csehek mellett a fe-
héroroszok és a litvánok jutottak fel az elitbe.

A román csapat mérlege négy győzelem 
és három vereség volt. A torna álomcsapatá-
ban a fehérorosz Aryba Masko, a litván Gabija 
Meskonyte, a török Ilayda Guner, illetve a brit 
Savannah Wilkinson kapott helyet. Az Eb leg-
jobbjának a cseh Veronika Voráckovát válasz-
tották a szervezők.

A torna végeredménye: 1. Csehország, 
2. Fehéroroszország, 3. Litvánia, 4. Románia, 
5. Törökország, 6. Izrael, 7. Ukrajna, 8. Bul-
gária, 9. Görögország, 10. Nagy-Britannia, 
11. Dánia, 12. Izland.

H. A.

Orbán Nikolett

A váradi 
kontinenstorna 

dobogósai 
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Nyaralás a házi 
kedvenccel együtt

– Kérem, meséljen magáról egy kicsit, mióta 
foglalkozik állatokkal?

– Nagyszalontán születtem, VIII. osztályig 
szülővárosomban tanultam, majd a nagyvára-
di Ady Endre líceum kémia–biológia osztályá-

ban folytattam tanul-
mányaimat. 1999-ben 
bejutottam a Kolozsvá-
ri Agrártudományi és 
Állatorvosi Egyetem-
re, 2005-ben végez-
tem. Abban az évben 
megházasodtam, és 
családommal hazajöt-
tem Nagyszalontára. 
Egy közeli sertésfarm-
nak lettem az állator-
vosa, majd farmveze-
tője, 2009-ben pedig 
megalakítottam a sa-
ját magánpraxisomat, 
s azóta igyekszem a 
hozzám fordulóknak 
segíteni.

– Ön szerint érde-
mes a kis kedvencek-
kel elutazni?

– Csak azoknak 
ajánlom, akiknek a 
háziállataik hozzá van-

nak szokva a hosszabb utakhoz, és könnyen al-
kalmazkodnak az új környezethez. Azoknál a 
kisállatoknál, amelyeknek új ez a dolog, az úton 
és az új helyen rendellenes viselkedést tapasz-

talhatunk, lehetnek agresszívabbak vagy éppen 
magukba fordulnak, esetenként más és más.

– Milyen kisállattal a legbiztonságosabb 
utazni?

– Tapasztalataim szerint kutyával és macs-
kával a legkevésbé stresszes az utazás mindkét 
félnek. Házinyulak, tengerimalacok, teknősbé-
kák, madarak sokkal rosszabban reagálnak a 
stresszhelyzetekre, el is pusztulhatnak.

– Mire kell figyelni, ha magunkkal visszük a 
kisállatot?

– Mindenféleképpen jó kell hogy legyen az 
állat egészségügyi állapota, rendben kell legye-
nek a belső és külső paraziták elleni kezelései 
és az éves meg kötelező oltásai. Ezeket fel kell 
tüntetni az oltási könyvben. Ha külföldre szeret-
nénk vinni, meg kell érdeklődni, hogy az illető 
ország törvényei mit írnak elő a különböző ál-
latfajok beléptetésére. Az Európai Unió és bár-
milyen más ország területére lépéshez szükség 
van külön útlevélre, ezt állatorvos állítja ki. Bi-
zonyos országok (pl. Nagy-Britannia, Ausztrália) 
kérhetnek külön vérteszteket igazolásként, hogy 
a beléptetésre váró állat nem szenved semmi-
lyen fertőző betegségben. Az utazás és kirándu-
lás ideje alatt figyeljünk az állat hidratálására és 
táplálására, minél kevesebb új dolgot próbáljunk 
vele megetetni, megitatni, igyekezzünk a saját 
megszokott, bevált étrendjét tartani, elkerülve 
így a leggyakrabban előforduló problémákat, a 
hányást és hasmenést.

– Kell esetleg valamilyen oltás a kisállatnak, 
hogy teljes biztonságban tudjuk őt?

– Ha más kontinensre visszük a kis kedven-
cünket, tisztában kell lennünk azzal, hogy más 
típusú baktériumok, paraziták okozzák a meg-
betegedéseket, mint nálunk, ezért lehetséges, 
hogy nem elégségesek az itthon megkapott ol-
tások. Ezeket feltétlenül meg kell tudakolni már 
indulás előtt több héttel. Vannak különböző op-
cionális oltások főleg kutyáknak, ilyenek például 
a borreliózis (Lyme-kór) és a giardiasis elleniek, 
ezeket a gazdiknak külön kell kérniük. Körülte-
kintően, alaposan készüljenek fel még idejében, 
akkor nem lehet gond.

Balázs Anita

Sokan vannak, akik kedvenc háziállatukat 
nyaraláskor sem szívesen hagyják otthon. 
Előfordul, hogy nincs is kire hagyni a kutyát, 
macskát. Természetesen egy állat utaztatása 
nagy felelősséggel jár, több dolognak is utána 
kell nézni. Mados Zoltán állatorvos ad néhány 
tanácsot.



Támadnak a vérszívók

– Melyek azok a praktikák, amelyekkel 
megelőzhetjük a szúnyogcsípést?

– A különböző szúnyogfajok betegsége-
ket terjesztenek, a legtöbb ilyen fertőzés ellen 
nincs védőoltás, de van néhány módszer, ame-
lyek segítségével minimálisra csökkenthetjük 
a szúnyogcsípés veszélyét. A szúnyogok nem 
szeretik a citrusok illatát. Használhatunk spray, 

krém vagy törlőkendő 
formában is szúnyog-
riasztó termékeket. 
Léteznek szúnyogűző 
gyertyák, mécsesek, 
füstölők. Lehet kar-
ra vagy bokára ten-
ni szúnyogriasztó kar-
szalagot.

– Mit tegyünk, ha 
már megcsípett egy 
szúnyog?

– Az érintett te-
rületet mossuk le, 
és ha lehetőség van 
rá, a biztonság ked-
véért fertőtlenítsük 
is. Ezután kenjük 
be a csípést valami-
lyen viszketést eny-
hítő szerrel. Például 
mentolos és kámfo-
ros oldatokkal, rázó-
keverékkel, nehogy 
elvakarjuk, hiszen 

ez növeli a fertőzés kockázatát. Érzékenyek-
nél allergiás reakcióként véraláfutás, illetve fo-
lyadékkal teli hólyagok is képződhetnek a bő-
rön, ilyen esetben hatékonyak a hidrokortizon 

és antihisztamin tartalmú termékek. Aki tud-
ja magáról, hogy allergiás a csípésre, vegyen 
be antihisztamin tablettát, valamint kalciumot.

– Melyek a legfontosabb tudnivalók a kul-
lancsokról és a kullancscsípésről?

– A kullancs rossz hírét az általa hordozott 
betegségek keltették, a két jelentősebbet ér-
demes kiemelni. A Lyme-kór a kullancs ál-
tal hordozott Borrelia burgdorferi baktérium 
által okozott fertőzés. A vérbe kerülve elhú-
zódó gyulladást okoz különböző szervekben, 
ez antibiotikummal kezelhető. Ugyancsak a 
kullancsban található vírus okozhat agyvelő- 
vagy agyhártyagyulladást. Főleg gyerekekre 
veszélyes, és nincs rá kezelés. Védekezni el-
lene védőoltással lehet. A kullancscsípés meg-
előzésére a következőket tudom tanácsolni: a 
szabadon maradt bőrfelületeket érdemes kul-
lancsriasztó anyagokkal (spray, krém, karsza-
lag) ellátni, amikor a szabadban tartózkodunk.

– Mi a teendő, ha már megtörtént a baj, és 
a kullancs megcsípett?

– El kell távolítani a kullancsot, majd fer-
tőtlenítsük a csípés helyét (például jóddal), je-
gyezzük fel a csípés helyszínét és időpontját, 
figyeljük testünkön a csípés helyét 5-6 hé-
ten keresztül. Egy-két napon belül általában 
körömnyi nagyságú bőrpír szokott jelentkez-
ni, rendszerint viszketés kíséretében, ez jelzi, 
hogy beindult a szervezet védekező mechaniz-
musa. A foltocskák rendszerint maguktól el-
múlnak.

– Mikor kell orvoshoz fordulni?
– Fertőzés esetén másfajta tünetek jelent-

kezhetnek, a néhány hét múltán megjelenő 
körkörös foltok már a Lyme-kór előhírnökei. 
Egy másik tünet a „nyári influenza”, vagyis 
fáradtság, fejfájás, nyaki merevség, izom- és 
ízületi fájdalom, enyhe láz, a szemek kivö-
rösödése, esetleg torokgyulladás. Az orvo-
sok rendszerint penicillinnel, doxycyclinnel, 
cefuroximmal vagy azithromycinnel kezelik 
a kórt. Ha idejében kezdték meg a kezelést, 
szinte százszázalékos az esély a gyógyulás-
ra. Nagyon fontos, hogy amikor kimegyünk a 
szabadba, védekezzünk a kullancsok és a szú-
nyogok ellen, és hazatértünkkor mindenképp 
nézzük át alaposan a testünket, nehogy le-
gyen bennünk kullancs.

Balázs Anita

Ahogyan minden évben, idén is nagy 
feladatot jelent sokak számára a szúnyog- 
és a kullancscsípések megelőzése, kezelése. 
Sajnos sokan nincsenek tisztában a csípések 
következményeivel: több súlyos betegséget 
is terjeszthetnek ezek a vérszívók. Megkértük 
Tamás-Arany Hajnalka gyógyszerészt, hogy ossza 
meg olvasóinkkal a legfontosabb tudnivalókat.

egészség
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11.  Borsófa 
(Caragana arborescens)

Díszes termésű, sűrű ágú, gyors növekedé-
sű, szárazságtűrő, 4-6 m magasra megnövő 
cserje. Egész évben ültethető, bármilyen talaj-
ban jól növekszik, száraz, homokos földben is.

Mézelő növény, kedveli a napot, májusban 
hozza sárga virágait. Vesszői és a fiatal ágai 
zöldek, hosszú, rostszerűen lehajló kéregfosz-
lányokkal. Termése 3-5 cm hosszú, hengeres, 
borsószerű hüvely. A gyökérzetén lévő nitro-
gén-megkötő baktériumok segítségével javítja 
a talaj nitrogéntartalmát, így rossz minőségű 
talajokon is jól fejlődik.

Ha viszonylag termékeny talajba ültettük, 
és a tápanyagot egy-két évente pótolni tudjuk, 
a kora tavaszi teljes visszavágás után 1,5 mé-
teres bokorrá fejlődik újra. Ültethetjük magas 
szélfogónak, vagy évente visszavágva alacso-
nyabb sövényként is. Magas sövényként ültet-
ve tőtávolsága kb. 60-80 cm, alacsony, rend-
szeresen visszavágott sövényként alkalmazva 
40-60 centiméterenként ültessük.

12.  Borzas peremizs 
(Inula hirta)

A fészkesvirágúak rendjébe, az őszirózsa-
félék családjába tartozik. Száraz, sziklás lej-
tőkön, réteken, parlagokon, bokorerdőkben, 

vágásokban vadon élő, évelő gyógynövény. 
Nemesített változatait dísznövényként szíve-
sen ültetik kertekbe.

15-40 cm magasságot elérő, felálló, elága-
zó szárú faj. Levelei nem egyformák: az al-
sók visszás-lándzsásak, a felsők hosszúkás-
lándzsásak. Virágzatát sárga nyelves és csöves 
virágok alkotják. A virágok átmérője 4-5 cm, 
általában magányosan állnak, de több virág 
is ülhet a szár végén. Termése kaszat. Júni-
us-júliusban virágzik. Sziklakertekben, virágos 
gyepben nagy területet behálóz, a szárazságot 
jól tűri.

Egy nemzetségbe tartozik vele a jóval na-
gyobb termetű, akár egy métert is meghala-
dó pompás örménygyökér (Inula helenium) 
és a legfeljebb 20 cm magasra növő fűzlevelű 
peremizs (Inula salicina).

Következő számunkban a békaszőlőt és a buglyos fátyolvirágot 
mutatjuk be.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Élénken virít 
a peremizs

Magában álló 
kertdísznek 
és sövénynek is 
alkalmas a borsófa
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Hústalan menü

Hamis húsleves

Hozzávalók: egy főzőtök kivájt, magos 
bele, egy kis fej kelkáposzta, 1 szál lestyán, 
2 petrezselyemgyökér, 3 sárgarépa, egy pasz-
ternák, egy krumpli, egy karalábé, egy fej vö-
röshagyma, egy kisebb zeller zöldjével, egy 

csokor zöldpetre-
zselyem, só, szemes 
bors, egy zöldpapri-
ka, 1-2 cikk fokhagy-
ma.

Elkészítés: A tök-
belet a kelkáposztá-
val és a lestyánnal sós 
vízben megfőzzük. 
Ha kész, leszűrjük, és 
a főzőlében feltesszük 
főni a megtisztított le-

veszöldségeket. A krumplit egészben hagyjuk, 
a hagymán egy réteg barna héjat hagyjunk, 
hogy szép színe legyen a levesnek. Lassú tű-
zön főzzük, a zöldpetrezselymet a végén adjuk 
hozzá. Ha kész, külön kifőzött cérnametéltet, 
„zabszemet” vagy grízgaluskát tehetünk bele, 
mellé tálalhatjuk a zöldségeket.

Sajtos rakott padlizsán

Hozzávalók: 3 nagy padlizsán, 4 paradi-
csom, 40 dkg brăilai sajt (telemea), 3-4 gerezd 
fokhagyma, oregánó, olaj, pici só.

Elkészítés: A megmosott padlizsánokat 
1 cm-es szeletekre vágjuk, sütőpapírral bélelt 
tepsibe fektetjük a szeleteket, és tetejüket be-
kockázzuk, megkenjük bőven olívaolajjal. A 
paradicsomokat apró kockákra vágjuk egy tál-
ban, összekeverjük a zúzott fokhagymával, ke-
vés sóval, az oregánóval. A padlizsánszeletek-
re halmozzuk a keveréket, tetejükre egy-egy 

sajtszelet kerül, s vékonyan meghintjük még 
olajjal. Előmelegített, légkeveréses sütőben 
180 fokon megsütjük. Magában vagy főtt rizs-
zsel tálaljuk, hidegen is finom.

Túrós kalács

Hozzávalók: a tésztához: 1 dkg élesztő, 
1,5 dl tej, 5 dkg kristálycukor, 25 dkg finom-
liszt, 2 tojássárgája, 5 dkg vaj; a töltelékhez: 
25 dkg túró, 5 dkg mazsola, 10 dkg cukor, 1 
tasak vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja, 1 
tojás.

Elkészítés: Az élesztőt 0,5 dl tejbe mor-
zsoljuk egy kiskanál cukorral, felfuttatjuk. A 
maradék cukrot, lisztet, csipetnyi sót, a tojás-
sárgáját és a vajat egy tálban – az élesztővel 
együtt – összekeverjük. A maradék langyos 
tejjel csomómentes tésztává gyúrjuk, dagaszt-
juk. Langyos helyen kétszeresére kelesztjük. 
Közben áttörjük a túrót, kikeverjük a cuk-
rokkal, hozzáadjuk a reszelt citromhéjat és a 
megmosott mazsolát. Beleforgatjuk a kemény 
habbá vert tojásfehérjét is. A megkelt tésztát 
lisztezett deszkán kinyújtjuk, egyenletesen rá-

kenjük a túrós tölte-
léket. A tészta szé-
leit behajtjuk, és a 
süteményt felteker-
jük. Tepsibe tesszük, 
a tetejét megkenjük 
a maradék tojássár-
gájával, és még 15-
20 percig kelesztjük. 
160 fokra előmele-
gített sütőben 40-50 
perc alatt megsütjük.

Nincs ugyan böjti időszak, de a nagy melegben is 
ajánlatos kerülni a zsíros, nehéz, erősen fűszeres 
étkeket. Érdemes ilyenkor a hús helyett zöldséget 
vagy tejterméket választani. Természetesen csak 
frisset!



Júniusi rejtvényünk (Államférfi véleménye) helyes megfejtése: 
„Mindig a tudásba történő beruházás fizetődik ki a legjobban.” 
Könyvjutalmat nyert: Katona Vilmos (Nagyszalonta), Molnár 
Ferenc (Erdőgyarak) és Demeter Ignác Attila (Nagyvárad).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö  zött 
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: augusztus 
30. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1  Decem-
brie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Aforizma

VíZSZINTES: 13. Lettország fővárosa. 
14. Lassú tűzön süt. 15. Elgondolás. 16. Tan-
intézet. 18. Jókedvű. 20. Óriáskígyó. 21. Ka-
rolna páros betűi. 22. Az erdők és vadállatok 
istennője a rómaiaknál. 24. Azonos betűk. 26. 
Kettős betű. 27. Ital. 28. Megóv. 29. Paripa. 
30. Sublód. 32. Hirtelen felfelé ívelő. 34. Rom 
betűi. 36. Háromtagú együttes – névelővel. 
38. Nagy súly (rég.). 39. Főnemesi rang. 41. 
Hevesen bírál. 43. Elektromos főzőlap. 44. 

Cesaria … – a zöld-foki nemzeti zene nagykö-
vete (1941–2011). 46. Gyakori női név. 48. Fél 
köcsög! 49. Vitorlásverseny. 51. Tisztán hallás. 
53. A laurencium vegyjele. 54. Sütemény töl-
teléke. 56. Ausztrália NOB-jele. 57. Szatmár 
megye autójele. 59. Kellemetlenséget elvisel. 
60. Hegyorom. 62. A Tisza mellékfolyója. 63. 
Részben megbocsát! 65. Nem hall. 67. Mező-
gazdasági. 69. Város Anglia északkeleti részén. 
71. Antennaféle. 73. Kossuth-díjas balett-tán-
cos, balettmester (Viktor, 1936–1994).

FüGGőLEGES: 1. Román gépkocsi már-
ka. 2. Színvonalas. 3. Ritka férfinév. 4. Sereg. 
5. Zsúpszélek. 6. A hinduizmus egyik főiste-
ne. 7. Könnyedén hozzáér. 8. Kecske kicsinye. 

9. Etán része! 10. Az asztácium 
vegyjele. 11. Becézett Rebeka. 
12. Vissza: érzékszerv. 17. Élő-
szóban terjedő vidám történet. 19. 
Bihari Klára regénye (1969). 23. 
…-kő – a Kőszegi-hegység csúcsa 
(882 m). 25. Idejében jön. 27. … 
Derek – amerikai színésznő. 28. 
Vezetni kezd! 29. Aláhulló. 30. 
Üres gyomor teszi. 31. Szépiro-
dalmi mű. 32. Változó fényű tex-
tilanyag. 33. Angol öltözék. 35. 
Versenyben legyőz, megelőz. 37. 
Fohász (ék. f.). 40. Időmérő szer-
kezet. 42. Nobel-díjas angol fizi-
kus (1933). 45. A „jobbik fél”. 47. 
Viadal – névelővel. 50. Páratlan 
téka! 52. Gyakori kötőszó. 55. 
Kenderkóc. 57. Sajnálta (rég.). 
58. Francia forradalmár, orvos 
(Jean-Paul, 1743–1793). 59. A 
rendestől visszataszítóan eltérő. 
60. A szén, a kálium és az irídium 
vegyjele. 61. …ér – befog. 62. 
Vaj jelzője. 64. Charles Dickens 
írói álneve. 66. Friss. 68. Össze-
vissza rág! 70. Kicsinyítő képző. 
72. Éneklő szócska.

Barabás Zsuzsa

Feleki László (1909–1989) író, újságíró, az aforizma 
mestere egyik gondolatát idézzük a rejtvényben 
a vízszintes 1. és függőleges 21. alatt.
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A tábornyitó napon, pénteken Erdély kö-
zelebbi és távoli szegleteiből kora délutántól 
sorra érkeztek az újságírók Kémerre. Bihar 
megyét ezúttal Szűcs László és alulírott kép-
viselte. Rácz Éva, a MÚRE elnöke már előző 
nap a helyszínre érkezett Kolozsvárról, hogy 
az elszállásolással, az étkezéssel kapcsolatos 
ügyintézést lefolytassa a bázisként szolgáló 
Kemsilvanum panzióban. Nagy segítségére 
volt Vicsi Judit, a Szilágyság hetilap főszer-
kesztője; helyismerete, személyes kapcsolatai 
jó szolgálatot tettek.

Jövőbelátónak bizonyult Szoboszlai Atti-
la panziótulajdonos, amikor a juhnyájak bir-
tokolta domboldalon nekikezdett az alap-
ásásnak. Szabó Levente György, Kémer 
polgármestere a tábor ideje alatt megejtett 
beszélgetésünk során elmondta, hogy ő nem 
bízott a legelő közepére épülő vendéglátó-
hely sikerében. Végül Szoboszlainak lett iga-

za. A panzió mögé többhektáros szőlőst is 
telepített, a megtermelt borokat palackoz-
za. Az egykori tanárember vállalkozó szelle-
me ennyivel nem érte be, társtulajdonosként 
több száz hektáron karácsonyfának szánt fe-
nyőt is termeszt.

A pénteki vacsorára vendégek is érkeztek: 
a térség polgármesterei, a megye főtanfel-
ügyelő-helyettese, a magyar érdekképviselet 
vezetői. A „dombon túli” település, Kárászte-
lek szülötte, Szabó Ödön parlamenti képvi-
selő is hírét vette az újságírók kirajzásának, 
és ő is beugrott egy kis tereferére. Már aznap 
délután elkezdődött az információgyűjtés, de 
a munka dandárja szombaton következett, 
így jól jött az ismerkedés, hisz a vacsoraven-
dégek hasznos tanácsokkal látták el az újság-
írókat.

Rácz Éva néhány mondatban szólt a tábor 
céljáról, elmondta, hogy igyekeznek minél 
szélesebb spektrumban bemutatni a Szilágy-
ságot, múltjának és jelenének összefüggé-
seit, a sokszínűségében rejlő perspektívá-
kat. Kémer polgármestere a helytörténettel 
ismertette meg a hallgatóságot, de szólt az 
utóbbi évek megvalósításairól is. A hajdani 
sáros zsákfalunak ma már négy kijárata van, 
aszfaltos utcái, vízhálózata és csatornázása.

Szombaton szerteröppentek az írott és a 
vizuális sajtó képviselői, illetve a kolozsvári 
egyetemről érkezett újságírótanoncok, hogy 
tarsolyukban érdekes történetekkel, histó-
riákkal, különféle riport-nyersanyagokkal 
térjenek vissza. A terepmunka némelyek-
re bágyasztóan hatott, mások felvillanyozva 
érkeztek vissza a „portyáról”. A néhány éve 
épült kárásztelki pezsgőgyárba tett látogatás, 
a pincehűs viszont felélénkített mindenkit. 
A nedűgyárból szabadulva szilvakóstolással 
egybekötött falunéző következett. Soós Kop-
pány újságíró-hallgatónál nem is akadhatott 
volna jobb idegenvezető, mivel tősgyökeres 
kémeri.

Vasárnap délelőtt egy-egy ölelésnyi bú-
csúzkodás után szedelőzködött a társaság. A 
fejekben még ott zsongtak az elmúlt időszak 
történései. Néhány nap, és minden a helyé-
re kerül, a billentyűzet nekilendül: riport van 
születőben.

D. Mészáros Elek

Újságírók a Szilágyságban
A szilágysági dombok ölelésében, Kémeren 
tartották július elején a Magyar Újságírók 
Romániai Egyesületének (MÚRE) soron következő 
riporttáborát. A megyét bemutató írásokat 
kötetben tervezik megjelentetni.

közélet
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A táborlakók 
majdnem teljes 
létszámban



A Nagyvárad–Kolozsvár főút mentén, a Sebes-Körös bal partján fekvő Mezőtelegd két templomát ábrá-
zolja a Koppány-patak mellől készített felvétel. A település első írásos említése az 1200-as évekből szár-
mazik, a XVI. században mezőváros és uradalmi központ volt. Református temploma román kori, tornya 
barokk, falait az 1300-as évekből származó freskók díszítik. Az első fatornyos római katolikus istenháza 
1759-ben épült fel, 1864-ben bővítették, és új tornyot kapott. A plébánia 1736-ban alakult. A XX. században 
iparosodott, kezdetben szinte színmagyar község mára már szórványvidéknek számít, néhány hete első 
ízben rendeztek itt magyar napokat

Az egykori Nagyvásár (a mai December 1.) tér északi frontjának egy része látható ezen a századfordulós 
képeslapon. Távol a neológ zsinagóga impozáns kupolája látható. Ebből a szögből egy olyan emeletes ház 
takarja részben a zsinagógát, amely egyedül maradt meg a Kossuth (Independenţei) utcának a páros ház-
sorából. Közvetlen szomszédja, a tér északi frontjának első épülete a Farkas-féle ház. Ennek a földszintjét 
is üzletek sora foglalta el, akárcsak a többi szomszédjáét. Mellette a képeslapon az Andrényi-féle Vasud-
var épületének egy része látható, melyről e lapszámunkban olvashatnak


