
Két keréken 
Érbogyoszlóért 

9 772066 416002

www.biharmegye.ro

Közéleti folyóirat  Nagyvárad, 2018. szeptember  X. évfolyam 69. (249.) szám 	Ára	5	lej	(400	Ft)

Építészeket díjaztak 
– Rimanóczy-díjátadó | 5.

Gazdakéz nyoma látszik 
Hegyközújlakon | 15.

Népi mesterségek hírvivői 
Berettyóújfaluban  | 23.

Régi villamosoktól az új 
robotokig  | 28.

7.



vélemény

Biharország 2018. szeptember2

A hiúság vásárai
Lassan-lassan fel kell készülnöm a búcsúzás-

ra szülővárosomtól. Nem mintha elment 
volna vénkoromra a józan eszem, és nya-

kamba venném a nagyvilágot, nem erről van szó, 
hanem épp fordított a helyzet: a szülővárosomat 
húzzák ki módszeresen a lábam alól. Amikor 
ugyanis kilépek a megszokott itthoni környeze-
temből, alig-alig ismerem fel a közel hét évtizede 
megszokott szülőhelyemet.

Nem a letarolt házakra, utcákra gondolok, 
mert nem vagyok megátalkodott nosztalgiázó, 
soha nem ötlik fel bennem, mennyivel jobb volt 
a gyerek- és fiatalkoromban. Illetve jobb talán 
csak azért lehetett, mert fiatal voltam. Ám a kü-
lönbség helyes megnevezése a másság: a város 
szellemisége változott meg gyökeresen. Nagyon 
sokszor elmondtam, úgyhogy elnézést kérek 
mindenkitől, aki már hallotta, hogy serdülőko-
romban Nagyvárad kilencvenezer lakosú város 
volt, most pedig egy kétszázezer lakost számlá-
ló falu. Ezért érzem egyre idegenebbnek, ezért 
van egyre gyakrabban olyan érzésem, hogy bár 
tudom, merre kell mennem, a helyeket is meg-
nevezem, csak mintha alig-alig volna már közöm 
ehhez az egészhez.

Ha gyors és sűrített választ várna valaki, mi 
is okozza ezt az idegenséget, nem haboznék rá-
vágni: az állandó vásári hangulat. Hiába büszkél-
kedik a városgazda a központ patinás szecesszi-
ós épületeivel, ha ezek tövében szinte minden 
héten, ilyen-olyan ürügyekkel, felcsapják a la-
cikonyhákat, harsognak egymásnak a közeli és 
távolabbi asztaloknál ülő baráti társaságok, a 
gyerekek visibálnak, rohangásznak, alig lehet el-
menni valahogy közöttük. És ha még csak ennyi 
volna, de a hiúság vásárai miatt folytonosan vál-
toztatgatják a járműközlekedést, ember legyen a 
talpán, aki állandóan képben van, mikor mit és 
hol zárnak le, kanyarítják más irányba a forgal-
mat. Persze, tudom, a mai ember éhezi a szó-
rakozást, és szívesebben veszi meg méregdrágán 
az egyébként jól ismert és mindenütt kapható le-
pényt, kolbászt vagy palacsintát, na meg termé-
szetesen a sört, hisz a vásározással el lehet dicse-
kedni, álszerény képpel a szavak közé ékelve: ők 
megengedhetik maguknak a pénzszórást. Becsü-
letére legyen mondva említett városgazdának, a 
felfújható műanyag monstrumokról a központ-
ban szerencsére leszokott, valószínűleg olyan va-

laki szólhatott, hogy a szecessziós divat idején 
még nem voltak műanyag csúszdák, akinek a vé-
leménye számít.

Nagyon felemás ez az egész vásárdömping, 
mert a népművészeti és a régi holmik kirako-
dóvására továbbra is a néhai Rédaiban zajlik, 
igaz, hogy a helytől és a környező épületektől 
annyira elütő, oda nem való zenével, hogy sike-
resen el is üldöznek vele régebbi vásárlátogató-
kat. Játszótér is egyben a park, vannak csúszdák 
és egyéb csúszásra-mászásra alkalmas installáci-
ók ugyanúgy, mint a katonaszobor körüli, vala-
mikori Nagyvásár téren is. Lenne helyük mind-
két parkban a lacikonyháknak, a sörsátraknak és 
egyebeknek, nem kellene odabiggyeszteni őket 
a deklaráltan a sétálás céljára lekopaszított köz-
pontba. S ha a parkokban lenne a folytonos ban-
záj, akkor a közlekedést sem kellene állandóan 
erre-arra átirányítani.

Csakhogy a hiúság furcsa tulajdonság, nem le-
het csak úgy egyszerűen elhessegetni, lerázni, 
elfelejteni, nem, annak áldozni kell az oltárán, 
amíg csak bírja cérnával a hordozója és jogos tu-
lajdonosa. Az állandó vásározás és az ezzel járó 
forgalombonyolítás nem akármilyen áldozati bá-
rány, ki tudja, milyen sokat nyom jelenben és jö-
vőben a hatalmat biztosító latban!

Molnár Judit
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A székelyhídi átkelőről 
tárgyaltak Diószegen

Bihar megye tanácselnöke, Pásztor	Sán
dor és a magyarországi Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés elnöke, Pajna	Zoltán július 13-án 
Bihardiószegen azzal a céllal találkozott, hogy 
előmozdítsák az említett határátkelőhely ál-
landó jellegűvé alakítását. A helyi Zichy-kas-
télyban megtartott eszmecserén jelen volt 
Delorean	Gyula Bihar megyei alprefektus, 
Szabó	 József megyemenedzser, Bulcsú	
László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés al-
elnöke, valamint a határrendészet is képvisel-
tette magát. Az eseményre a határ mindkét 
oldaláról érkeztek az ügyben érintett polgár-
mesterek is. Mados	Attila, Bihardiószeg elöl-
járója köszöntötte a vendégeket, majd ismer-
tette a találkozó célját, egy közös nyilatkozat 
aláírását. Elmondása szerint egy kérvény ez, 
amelyet továbbítanak Carmen Dan román 
belügyminiszternek, valamint magyarországi 
kollégájának, Pintér Sándornak is. A határát-

kelőhely állandó nyitva tartása mellett a 60 
személyes autóbuszok átkelésének engedélye-
zését is kérik az aláírók.

Pajna Zoltán a beadvány létjogosultságát 
igazolandó határrendészeti kimutatással is 
szolgált: 2017-ben 6,5 millióan lépték át az 
országhatárt, emellett 2,9 millióra emelkedett 
a gépjárműforgalom a két megye között. To-
vábbi indoklásként a két megye közti élénk 
kulturális és gazdasági kapcsolatokat említet-
te, ezekben is továbblépést jelenthet az átkelő-
hely folyamatos működtetése.

Pásztor Sándor szólt a közös a határ-
szakaszon az elmúlt évben átadott, hétvé-
genként megnyitott Érsemjén–Bagamér és 
Biharfélegyháza–Pocsaj átkelőkről. Kudarc-
ként értékelte az utóbbi megnyitását a csekély 
forgalom miatt, ám esély van arra, hogy ami-
kor a Magyarországon épülő autópálya eléri 
a román határt, ott egy újabb átkelőt létesít-
senek.
Menyhárt	Károly, Létavértes polgármes-

tere a város belső forgalmának ellehetetlenülé-
se miatti aggodalmának adott hangot. Ennek 
elkerülése végett támogatásra van szüksége, 
hogy körforgalmi pontokat alakítsanak ki a 
városban.

A román határrendészet jelen levő képvi-
selője elmondta, hogy nem lát elháríthatatlan 
akadályt a határátkelő 24 órás működtetése 

Tizennégy éve, hogy megnyitották a Székelyhíd–
Létavértes határátkelőt. A 7–23 óra között 
nyitva tartó létesítmény állandóvá alakítását 
régóta szorgalmazzák a határ menti települések 
lakói. Helyi és önkormányzati vezetők 
nyomatékosították ezt a lakossági igényt.

Az átkelőhely két érintett településének képviseletében 
Csuka Attila székelyhídi alpolgármester és Menyhárt 
Károly, Létavértes polgármestere is aláírta a beadványt

A két megye 
vezetői, Pásztor 
Sándor és Pajna 
Zoltán között 
a diószegi 
elöljáró, Mados 
Attila

Ø



Építészeket díjaztak

A díjat ifj. Rimanóczy Kálmán halálának 
századik évfordulóján, 2012-ben alapította az 
RMDSZ Bihar megyei szervezete. Az elisme-
rést a műemlékvédelem terén kimagasló tel-
jesítményt nyújtó szakembernek ítélik oda. A 
kezdeményező, Szabó Ödön megyei ügyve-
zető elnök, parlamenti képviselő köszöntötte 
a megjelenteket az augusztus 23-i átadáson a 
nagyváradi városháza dísztermében. Ebben az 
évben vehette át az elismerést a tavalyi és az 
idei kitüntetett is a díj névadója leszármazotta-
inak jelenlétében.

A 2017-es Rimanóczy-díjat Emődi	 Ta
más, a 2018-ast pedig Pafka	 Ernő érde-
melte ki a kuratórium döntése alapján. Előbbi 
távollétében a testvére, András vette át az ok-
levelet és a Deák Árpád szobrászművész ké-
szítette, idősb és ifjabb Rimanóczy Kálmánt 
ábrázoló bronz domborművet. A laudációkat 

Péter I. Zoltán helytörténész írta, és Botházy 
Nándor, a nagyváradi RDMSZ-szervezet ügy-
vezetője, illetve Meleg Vilmos, a szervezet el-
nöke olvasta fel.

Emődi Tamás készítette el egyebek mellett a 
Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, 
az egykori Kereskedelmi Csarnok (ma a Nagy-
váradi Egyetem Orvosi Kara), a vár, benne a 
fejedelmi palota és a vártemplom, valamint a 
Szent László-plébániatemplom, a várad-újvá-
rosi református templom, az igazságügyi pa-
lota és számos Bihar megyei műemlék temp-
lom helyreállítási tervét. Pafka Ernő munkája 
néhány jelentős váradi középület – közöttük 
több műemlék – restaurálási terve, például az 
irgalmas rendi kórházé, a Szent László gimná-
ziumé (az egykori Nogáll Intézeté), a Holdas 
templomé, a Stern- és a Moskovits Miksa-pa-
lotáé, illetve a Darvas-házé.

Fried Noémi Lujza

Két ismert nagyváradi építész egyszerre 
vehette át a 2017-es és 2018-as Rimanóczy-díjat 
az ifj. Rimanóczy Kálmán tervezte városházán. 
A család egyenes ági leszármazottai, Rimanóczy 
Kálmán és Péter most is jelen voltak a város 
épített örökségének gazdagításáért, védelméért 
járó elismerés átadásán.
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Emődi Tamás díját 
testvére, András 

(jobb szélen) veszi 
át a Rimanóczy-

leszármazottaktól 
és Szabó Ödöntől

Pafka Ernő 
a kisplasztikával 
és az oklevéllel

előtt. Egy külön autóbuszsávot kell építeni, de 
ez amúgy is a magyar illetékesek gondja, mi-
vel a vámvizsgálat a szomszédos ország terüle-
tén zajlik – jegyezte meg a határrendész.

A két megye vezetői mellett az érintett te-
lepülési elöljárók is ellátták kézjegyükkel a 

fogalmazványt. Szerintük a megnövekedett 
forgalom indokolttá teszi, hogy a nap 24 órá-
jában lehetőség legyen a határ átlépésére, ez 
egyben enyhítene a Bors–Ártánd határátkelő-
hely túlterheltségén is.

D. Mészáros Elek

Ø
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Változások

A tavalyi szabályzatot módosították az ön-
kormányzati képviselő-testület júliusi ülésén. 
Amellett, hogy írásban is benyújthatók a pro-
jektek, kizárták a közintézmények – köztük az 
iskolák – berendezésére, felszerelésére való 
pályázás lehetőségét, ehelyett a körbe nem 
kerített, nyílt közterületek fejlesztését bátorít-
ják.

A lakónegyedekben megtartott közmeg-
hallgatások mellett a legnagyobb munkálta-
tóknál is szerveznek majd közvitákat, ezeken 
a váradi lakhelyű alkalmazottak voksolhat-
nak majd. Ami nem változott: az online és 
az offline szavazatok 50-50 százalékban szá-
mítanak majd a tíz nyertes projekt kiválasz-
tásakor.

Témák	és	feltételek

A következő tárgykörökben várnak pályá-
zatokat: sétányok, járdák, gyalogosövezetek 
csinosítása; zöldövezetek és játszóterek kiala-
kítása; mobilitás és közlekedésbiztonság; köz-
terület-rendezés (közvilágítás, utcai bútorzat 
stb.); kulturális, egészségügyi és szociális inf-
rastruktúra; digitalizálás.

A benyújtott pályázatok nem lehetnek ke-
reskedelmi, reklám-, politikai vagy etnikai 
célúak, és illeszkedniük kell a váradi önkor-
mányzat valamelyik befektetéséhez. Az ön-
kormányzat tulajdonában lévő nyílt közterület 
fejlesztésére kell vonatkozniuk, nem lehetnek 
ellentétesek az önkormányzat valamelyik ter-
vével vagy projektjével, és legtöbb 200 ezer 
euró értékűek lehetnek.

Emlékeztetőül: idén először próbálták ki a 
megyeszékhelyen az úgynevezett participatív 
költségvetést, és a legtöbb szavazatot elért 
projektek iskolafejlesztésre vonatkoztak, a 4. 
és 5. helyezett pályázatnak pedig a velencei 
Templom tér, illetve a várad-hegyaljai kultúr-
ház rendbehozatala volt a célja.

Fried Noémi Lujza

Lakossági projektekkel 
pályázhatnak a váradiak
Október 31-ig várja a lakossági pályázatokat 
a nagyváradi önkormányzat. A közösségi 
költségvetés tíz projektet támogat majd, 
erre 1,5 millió eurót különítenek el jövőre 
a  városkasszából.

Amint honlapunkon már olvashattak róla, 
a nagyváradi lakhelyű nagykorú természetes 
személyek augusztus elsejétől kezdhették el 
feltölteni projektjeiket a https://activ.oradea.
ro honlapra. Október legvégéig személyesen 
is benyújthatják az iratokat a városháza ügy-
félszolgálatán, ebben az esetben a Nagyváradi 
Polgármesteri Hivatal erre kijelölt alkalmazott-
ja tölti majd fel ezeket a rendszerbe. Novem-
ber 1–14. között ellenőrzik a pályázatokat, 
majd november 15. és december 31. között 
a pályázók népszerűsíthetik projektjeiket, és 
ebben az időszakban lesz az online szavazás 
is. A közmeghallgatásokat 2019. január 1–31. 
között tartják meg, a tervek szerint jövő feb-
ruárban foglalják bele a helyi költségvetésbe 
a támogatandó projektek értékét. Bővebb tá-
jékoztatást a https://activ.oradea.ro honlapon 
és a bugetareparticipativa@oradea.ro e-mail-
címen találnak, illetve a 0259/437-000 tele-
fonszám 248 mellékén kérhetnek.

A Velence negyedi 
Templom tér 

korszerűsítésére 
az év elején 

pályáztak 
eredményesen
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re inkább megszerette. Biciklizés közben lehet 
elmélkedni, gyönyörködni a tájban, és sport-
nak sem utolsó.

Egy év múltán komolyabb drótszamárra 
váltott, de még az sem felelt meg az elvárása-
inak. Átalakította, kerekeket és kormányt cse-
rélt (minden politikai szándék nélkül). Néhány 
barátja is kedvet kapott a kerekezéshez, de egy 
idő után sorra abbahagyták. Ekkor József már 
elmerészkedett hosszabb, egynaposra terve-
zett utakra is. Feketeerdő, Élesd volt az első 
úti cél. Társult a Margittán működő kerékpá-
ros egyesülethez. Több versenyen is részt vett, 
de igazából nem lelkesítették az elért eredmé-
nyek. Úgy érezte, az országúti kerékpározás 
vonzza leginkább. Gyakran hátfájásra panasz-
kodott, aztán rájött, hogy a bicikliváz mérete 
nem volt megfelelő.

A sikeres bringázáshoz ismerni kell a jár-
gány paramétereit, nem szabad csupán tet-

Két keréken 
Érbogyoszlóért

Sokan felkapták a fejüket a hír hallatán: 
az érbogyoszlói László József jótékonysági céllal 
körbebiciklizi a történelmi Erdélyt. A több mint 
1400 kilométeres távot tíz nap alatt tervezte 
megtenni.

Amikor telefonon felhívtam László Józse-
fet, már az első mondatok után eldöntöttük, 
hogy ezúttal nem a riporter keresi fel az in-
terjúalanyt, hanem az utóbbi látogat el az új-
ságíróhoz. Ez két okból is ideális megoldás-
nak kínálkozott: egyrészt László József letudta 
az aznapi edzésadagját, másrészt alulírottnak 
nem kellett „pénzt és paripát” költeni az uta-
zásra. Az Érbogyoszlón élő fiatalember na-
ponta mintegy kétórányit tölt a kerékpár 
nyergében. Amikor rossz az idő, akkor szoba-
biciklijével falja a kilométereket.

Megérkezését követően, miután leparolá-
zunk, az elvesztett vízmennyiséget pótolan-
dó, néhány pohár artézit felhörpint, majd egy 
gyenge kávé szürcsölgetése közben kötetlen-
né válik beszélgetésünk. A most 27 éves fi-
atalember már zsenge gyermekkora óta tud 
biciklizni, de szenvedélyévé alig öt éve vált a 
kerékpározás. Azelőtt egy kis kapacitású mo-
torkerékpárral száguldozott, s már akkor meg-
mutatkozott konoksága, hisz ha a járgányán 
meghibásodott valami, addig bütykölte, míg-
nem az ismét használhatóvá vált. Kitartása a 
kerékpáros időszakában is megmaradt: mind-
untalan teljesítőképességének határait fesze-
geti.

A motoros kétkerekűről a mechanikusra 
váltás nem minden ok nélkül történt. A robo-
gókkal eleinte minden „papír” nélkül lehetett 
közlekedni. Aztán egy főként elméleti tudást 
igazoló tanfolyamot kellett elvégezni helyben. 
Alig szedték be érte a summát, máris érvény-
telenítették az előírást. Immár a rendőrségen 
kötelező letenniük a megfelelő járművezetői 
vizsgát a kismotoron közlekedőknek. László 
József ekkor megmakacsolta magát, inkább 
vett egy kerékpárt, és nyeregbe pattant. Egy-

László József rászolgált a bizalomra

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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szik, nem tetszik alapon vásárolgatni. Az XS 
vázas a számára megfelelő. Ennek tudatában 
vásárolta meg jelenlegi, Trek márkájú, ameri-
kai gyártmányú kerékpárját. Újonnan 2 ezer 
euró az ára, neki sikerült 3500 lejért meg-
vásárolnia. Ezzel már neki lehetett vágni na-
gyobb utaknak is – Biharfüred, Kolozsvár, 
Torockó, hogy néhányat említsünk a túracé-
lok közül. Egy nap alatt oda-vissza legyűrte a 
Bogyoszló és Nagybánya közötti távolságot. 
Felbátorodott, Máramarosszigetet is „meghó-
dította” ennyi idő alatt. A Fogarasi-havasokat 
is megjárta, ez többnapos út volt, pontosan 
916 kilométer. A bűvös ezer kilométeres távot 
a Békás-szoros felkeresésekor szárnyalta túl.

Az általa elért sebesség iránti érdeklődé-
sünkre László József elmondta, hogy az ő 
átlagos tempója óránként 25-30 km közöt-
ti. Sprintelve túllépte már az 50 kilométeres 
óránkénti sebességet is, ezt viszont csupán 
2-3 kilométeren keresztül lehet tartani. Köz-
lekedési szabályokkal ellenkező cselekedetre 
is vetemedett egyszer. Egy épp induló kami-
on után sorolt be, vele azonos módon kezdett 
el gyorsulni. A légellenállást felfogta az előt-
te haladó jármű, s ez nagyban segítette. Hat-
van kilométeres sebességen túl pedig a kami-
on által keltett légáramlat egyfajta tolóerőként 
tovább segítette a gyorsulásban. „Sokan nem 
hiszik el, de 92 kilométeres sebességgel halad-
tam akkor” – idézte fel az igencsak veszélyes 
kísérletezését László József. Ez egyszeri alka-
lom volt, és óva int mindenkit attól, hogy ki-
próbálja.

A bogyoszlói helyi vezetőség is felfigyelt a 
fiatalember ténykedésére, s a 2017-es faluna-
pon Kócza István polgármestertől Kiválósági 
Oklevelet vehetett át. Ezek után úgy gondol-
ta, hogy szűkebb közösségének javára fogja 
hasznosítani képességét. Erdély körbekerék-
pározására vállalkozott, a megtett kilométere-
ket pedig „áruba bocsátja”. Az egyenként 5 le-
jes kuponokat meg lehet vásárolni, ez ügyben 
a 0767/455–089 telefonszámot kell tárcsázni, 
vagy a RO44BTRLRONCRT0414081001-es 
bankszámlára átutalni bármilyen összeget. 

Rajt a bogyoszlói 
főutcán

Családtagok, 
barátok és 
önkormányzati 
vezetők 
társaságában 
az indulás előtt

A polgármester 
sikeres 

visszatérést kívánt

Ø
(folytatás az előző oldalról)
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ményeket – a balesetveszéllyel is. Baj nélkül 
megúszta, ahogyan kerékpárja is.

Sikerült tartania a vállalt határidőt, és au-
gusztus 20-án hazaért szülőfalujába László Jó-
zsef. Helyesebben mondva Józsi, Józsika, hisz 
leginkább így szólítják a faluban. Az érkezését 
transzparensekkel váró fiatalok is így köszön-
tötték. Jókora tömeg gyűlt össze a községhá-
za előtti útszakaszon a fogadására, egy időre 
még a közúti forgalmat is lezárta a helyi rend-
őrség. A falu szélétől többen együtt bicikliztek 
be az ünnepelttel, aki az utolsó napon ponto-
san 217 kilométert tekert.

Hatalmas üdvrivalgás és taps fogadta, amint 
Józsika (nevezzük mi is így) áthaladt a célsza-
lagon. Ahogyan induláskor, ezúttal is Kócza 
István polgármester gratulációját fogadta első-
ként. Majd mindenki egy-egy öleléssel, kézfo-
gással fejezte ki elismerését. Herman Csaba 
albisi református kántor vezetésével egy szép 
énekkel is köszöntötték. Könnyek szöktek a 
szemekbe, elárulom, még a férfinép közül is 
többen elérzékenyültek.

Az érbogyoszlói fiatalember példát muta-
tott kitartásból és jó cselekedetből egyaránt. 
Az okokról faggatva annyit mondott: „Szere-
tek jót tenni.”

D. Mészáros Elek

Ugyancsak Kócza 
István gratulációját 
fogadja először 
a hazatérő vándor

Józsika 
a gyermekek 

példaképe lett 
a faluban, de nem 

csak az övéké 

Az így összegyűlő pénzt László József a fa-
luja javára kívánja fordítani, pontosabban egy 
játszótér megépítéséhez járulna hozzá. Már a 
helyszínt is kijelölték a polgármesterrel. Kócza 
István telefonon egyeztetett különböző tele-
pülések elöljáróival és RMDSZ-es vezetőkkel, 
hogy útja során támogassák az érbogyoszlói 
kerékpáros „zarándokot”.

Július 11-én reggel barátok, családta gok 
és az önkormányzat vezetőségének jókíván-
ságaival felvértezetten pattant nyeregbe a 
sportember, hogy kitartásból és emberség-
ből sokunknak példát mutasson. Útja során 
videoüzenetben rendszeresen beszámolt arról, 
hogy éppen merre tekeri a pedált. Mindenki 
mindenütt szeretettel fogadta. Olyan is előfor-
dult, hogy egy ismeretlen, amint hírül vette, 
mire is vállalkozott, már nyitotta is a pénztár-
cáját, támogatta a nemes ügyet. Egy olyan ro-
mán nemzetiségű bringással is összehozta a 
sors, aki azzal segítette, hogy a légellenállást 
leküzdendő, előtte tekert egy útszakaszon. Ké-
sőbb még el is szállásolta éjszakára.

Székelyföldön érezte leginkább otthonosan 
magát, rengeteg szeretetet kapott az ottani 
emberektől. Az időjárás csupán egy alkalom-
mal mordult rá kissé, egyébként nyári me-
leg kísérte útján. Nemcsak az emelkedőkkel, 
a kilométerekkel, az egyre fáradó, zsibbadó 
végtagok kimerülésével kellett megküzdenie, 
hanem – ismerve a hazai közlekedési körül-
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Már csak néhány méter a célig

A forgalmat 
is leállították 

a főutcán a befutó 
idejére
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Érték és szórakozás 
a XXII. Szalacsi Napokon

Az augusztus első hetében megtartott prog-
ram kavalkád már az ünnepélyes megnyitó 
előtti napon elkezdődött. Akinek kedve szoty-
tyant, megtekinthette a Kisburga falurészen 
lévő tájházat, vagy a szekeres, nótás hívoga-
tók felvonulását követhette nyomon, ehhez a 
zeneszót a nagyzeréndi fúvósok szolgáltatták. 
Az ezer pince falujában nem is lenne igazán 
ünnep az ünnep, ha a napsugár hevét hordo-
zó itókák rejtekét nem keresnék fel. Ezt oly-
annyira megtették, hogy még szabadtéri szín-
padot is rittyentettek a pincesorra, a település 
elöljárója, Horváth	 Béla és Szabó	 Ödön 
parlamenti képviselő onnan köszöntötte a je-
lenlevőket. Aztán, hogy a vidámság tovább 
fokozódjon, a magyarországi testvértelepülés-
ről, Rákóczifalváról érkezett táncosok vették 
át a színpadot.

Augusztus forróságot lehelt szerte a tájra, 
a Szalacsra vezető aszfaltút mentén elterülő 
óriási legelőn perzselve vonult át a nap heve. 
Némi árnyékot vetett a falu előtti lármafánál 
mustárszínben bólogató néhány fűzfa. 
A hagyomány szerint ezúttal is itt került sor 
a falunap megnyitójára.

A szombat délelőtt is tartogatott – igaz, 
másmilyen – izgalmakat. A futballbajnoksá-
got az ottományiak gárdája nyerte. Falunapok 
alkalmával gyakoriak a főzőversenyek, eze-
ken többnyire bográcsgulyást készítenek. A 
szalacsiak igyekeztek ezen a téren is egyedi-
ek lenni. Immár helyi falunapi sajátosságnak 
számít a lecsófőző verseny, amit az idén a Vas 
Kovács csapat nyert meg.

Délután a már említett lármafánál kezdőd-
tek a programok, Horváth Béla felszólalásá-
ban a jelzőtűz üzenetére figyelmeztetett. Majd 
hozzátette, hogy van remény a megmaradás-
ra, hisz egyre növekszik a faluban a házas-
ságkötések száma, s ez megelőlegezi a lakos-
ság számbeli gyarapodását is. Pete	 István, 
az RMDSZ megyei választmányának elnöke 
értékeink megőrzésének fontosságát hangsú-
lyozta, hisz, mint mondta, olyan kor köszön-
tött ránk, amiben a természetellenesség vált 
természetessé. A Szabó	Zsolt református lel-
kipásztor által elmondott gondolatsor szintén 
a lármafa üzenetéhez kapcsolódott. Egyebek 
mellett statisztikai adattal jelezte a veszélyt: az 
Érmelléki Református Egyházmegye lélekszá-
ma évente 250-350 fővel, egy kisebb gyüle-
kezet lélekszámával csökken. Azt is világossá 
tette, hogy jövőbeli sorsunk jobbára a mi ke-
zünkben van, a gyermekvállalás gyermekál-
dássá minősülésével állítható meg az apadás 
folyamata.

Falunapi megnyitó 
a lármafánál

Cseke Attila is koszorúzott a világháborús emlékműnél 



Miután a jelenlevők a református dalárdá-
val közösen elénekelték a Szózatot, elindul-
tak a falu felé. Útjukat a fúvószenekar ütemes 
dallamokkal kísérte végig. A római katoliku-
sok által gondozott feszületnél még megálltak, 
ott egyházi énekekkel és kellő alázattal szol-
gáltak.

Az események a többéves hagyományt kö-
vetve a faluközpontban levő háborús emlék-
helynél folytatódtak. Az ünnepi köszöntők 
sorát Szabó Zsolt lelkipásztor nyitotta meg, 
majd Cseke	Attila szenátor a közösségi ren-
dezvények jelentőségét hangsúlyozva úgy vé-
lekedett, hogy azok épp olyan fontos tényezői 
megmaradásunknak, mint az iskola, az egy-
ház, valamint a nemzeti kultúra. Kósa	Lajos, 
Rákóczifalva elöljárója a két település közöt-
ti együttműködést méltatta, amely túlmutat a 
protokolláris jellegen. Horváth Béla házigaz-
da polgármester a szülőföldön való maradást 
szorgalmazta, hisz lépésről lépésre fejlődik 
Szalacs, több pályázatuk is kivitelezési sza-
kaszban van – mondta. Szavalatok hangzot-

tak el, az Örökzöld Asszonykórus énekelt, azt 
követően pedig koszorúzással zárult az emlék-
műnél megtartott eseménysor.

A „rézszerszámokból” ismét felharsantak az 
erőteljes dallamok, majd menettáncosok lep-
ték el a faluközpontot. Közben szülők, nagy-
szülők és kíváncsiskodók töltötték meg az is-
kolaudvaron levő színpad környékét, hogy az 
óvodás és iskolás gyermekek műsorát megte-
kintsék. A délután és az est további részében 
szórakoztató produkciók váltották egymást.

A zárónap délelőttje római katolikus szent-
misével indult, később pedig a református kö-
zösségben került sor ünnepi istentiszteletre. 
Eközben gyermekfoglalkozások folytak az isko-
la aszfaltozott kézilabdapályáján, ahol valószí-
nűleg Szántó	Kristóf és Beke	Beatrix volt a 
legboldogabb. Előbbi az óvodások, utóbbi az is-
kolások között bizonyult a legügyesebb aszfalt-
ra rajzolónak. Az asztaliteniszezők versenyét 
Horváth	Sándor nyerte. Nagy tömeget von-
zott a faluszélen megrendezett roncsderbi, ha-
sonlóképpen füstöltek a gumik egy másik hely-
színen, a BMW-s tuning bemutatón.

Nem ez volt az első olyan falunap, amelyen 
sokan tekintettek az ég felé, noha nem az idő-
járást kémlelték. Igazi látványosságnak bizo-
nyult a motoros siklóernyő bemutató, magyar 
és román nemzeti színű füstcsíkokat húztak 
maguk után.

Köszönet illeti Lovász	Julianna nyugdíjas 
tanárnőt, aki minden falunapon néprajzi kiállí-
tással rukkol elő. Ezúttal sem volt ez másként. 
Mocsár	 Irén történelemtanár, ahogyan azt 
már az előző falunapon is tette, az elszárma-
zottak találkozóján a kultúrházban falutörténeti 
ismereteit osztotta meg a hallgatósággal.

A magyarországi László	 Gyula freestyle 
BMX-es és labdazsonglőr Guinness-rekorder 
ámulatba ejtette a közönséget. Aki akarta, bát-
ran megpróbálhatta utánozni. Mint kiderült, a 
szervezők nemes gesztussal a tombolajátékból 
befolyt pénzt a nehéz anyagi körülmények kö-
zött élő László Gyulának adományozták.

Ahogyan az falunapokon lenni szokott, 
Szalacson is üzemeltek a lacikonyhák, gyer-
mekek és felnőttek számára több szórakozási 
lehetőség nyílt. A késő délutánt és az estét a 
könnyed időtöltés jellemezte.

Végezetül fényszilánkok röppentek az ég 
felé csodálatos látványt teremtve, hogy aztán 
kihunyva alábukjanak a sötétségbe. Ahogyan 
a falunapokkal is történni szokott.

D. Mészáros Elek

Indulnak 
a szekeres 
hívogatók
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Menettáncosok 
parádéztak

A nagyzerindi 
fúvószenekar 

többször is 
rázendített 



A III. Réz-hegységi 
Magyar Nap 
résztvevői 

A mezőtelegdi 
Pacsirták 

a papfalvai 
Egészségügyi 

Központ udvarán 
felállított 

színpadon

szórvány
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Réz-hegységi Magyar Nap

Kellett hozzá egy ötletgazda, ő Szabó	
Ödön megyei RMDSZ-es ügyvezető elnök 
volt, s a megyei tanács támogatása, továb-
bá olyan lelkes és elhivatott kivitelezők, mint 
Grim	András megyei tanácsos, szórványért 
felelős megyei RMDSZ-es ügyvezető alelnök 
és Lukács	Attila Levente kövesegyházi re-
formátus lelkipásztor. Utóbbiak mindketten 
feladatuknak érzik a térségben élő magyarság 
összekovácsolását, identitásának megtartását.

A két első alkalommal, 2016-ban és 2017-
ben a felsődernai művelődési ház adott otthont 
a térség magyarjai találkozójának, a helybeli-

ek mellett érkeztek kövesegyháziak, tatarosiak 
és varaszótanyaiak is. Már először is szépszá-
mú magyarság gyűlt össze, másodjára pedig 
telt ház volt. Tavalyi ígéretükhöz híven ebben 
az évben a szervezők a papfalvai magyarságot 
is bevonták a harmadik találkozóba, ráadásul 
nem csak részvevőként, hanem a rendezvény 
házigazdájaként. A helyszín ugyanis a pap-
falvai Egészségügyi Központ volt. Ezáltal dr.	
Ké	kedi	Judit, az intézmény igazgatója és az 
RMDSZ papfalvi szervezetének elnöke is csat-
lakozott a szervezők csapatához.

Szabadtéren rendezték meg a találkozót, 
de felkészültek arra is, hogy esetleg elered az 
eső. Köszöntőbeszédeket a szervezők mond-
tak, a hozzászólások vezérfonala az összetar-
tás és nemzeti identitásunk megtartásának 
fontossága volt. Csatlakozott a köszöntőkhöz 
Erős	Joó	Béla helyi református lelkipásztor, 
ő igeverset is felolvasott. Utána a mezőtelegdi 
Pacsirták Néptáncegyüttes lépett az intéz-
mény udvarán kialakított színpadra. Ők visz-
szajáró vendégnek számítanak, mivel mindhá-
rom alkalommal igyekeztek színvonalasabbá, 
érdekesebbé tenni a magyar napot. Most 
csíkszentdomokosi, szatmári és dél-alföldi tán-
cokat adtak elő, óriási közönségsikert arat-
va. Az előző években kalotaszegi, felcsíki és 
nagyecsedi táncokkal szórakoztatták a közön-
séget. Elkísérte őket állandó támogatójuk és 
menedzserük, Szoboszlai	 Gáspár	 István 
református lelkipásztor is. A táncok közti szü-
netekben ő is köszöntötte a térség magyarsá-

A közösségi rendezvények –  falunapok, családi 
napok, találkozók – a szórakoztatáson túl nemzeti 
identitásunk és hagyományaink megőrzését is 
szolgálják. A tömbben élő magyarság számára 
az ilyen eseményeket megtartani nem okoz 
különösebb gondot. A szórványban megszervezni 
egy tartalmas magyar napot már komoly 
teljesítménynek számít. A Réz-hegység környékén 
ezt sikeresen megoldották.

Grim András, Lukács Attila Levente és Kékedi Judit 
köszönti a megjelenteket

Ø



A homokozóhoz 
egész kis 

építőtelep tartozik

szórvány – gyereksarok
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Fizetős gyerekpark 
nyílt Nagyszalontán

A Nagyváradi út 21. szám alatt található 
játszópark lehetőséget nyújt a gyermekeknek, 
hogy különböző szórakoztató tevékenységek 
által ismerkedjenek és játsszanak egymással. 

Az ötlet a Tanka családé, olyan hiánypótló 
vállalkozást hoztak létre a városban, amelyről 
már régóta álmodtak, és amely lehetőséget 
nyújt a szülőknek arra, hogy a gyerekeikkel 
együtt tölthessenek el felejthetetlen pillanato-
kat. A napokban épp egy tábornak adott ott-

Kidsland néven nyitotta meg kapuit július végén 
a hajdúvárosban az a játszóhely, amit a gyerekek 
számára álmodtak meg a kivitelezők.

Kész a bográcsos

A szabadtéri játékszerek kalandra csábítanak 

Ø

Ø

(folytatás a következõ oldalon)

gát, és bemutatta a tánccsoportot, melynek 
mostani tagjai már a harmadik generációt al-
kotják. Kifejtette, hogy egy évtized kell ahhoz 
vagy több, hogy valaki jó táncossá váljék. A 
Pacsirták bizonyították, hogy a jók közé tar-
toznak, s ezt a közönség tapsa is nyugtázta.

A szervezők mindent megtettek a sikerért, 
az előadások látványosak, érdekfeszítők vol-
tak, de nem fárasztóan hosszúk. A néptánc 
után a nagyváradi MM Pódium szintén vissza-
járónak számító művészei léptek színre a Li-
get dalai című előadásukkal, a budapesti Vá-
rosliget egykori kedvenc slágereit Meleg Attila 
és Verestói Mária adta elő. Lehár Ferenc, Kál-
mán Imre, Eisemann Mihály és Fényes Sza-
bolcs közkedvelt dalai megpezsdítették a né-
zők vérét, és egy kis biztatásra a közönség 
együtt énekelt a fellépőkkel.

Nagyszerű volt a hangulat, és előadás után 
sem lankadt, mivel hagyományos magyar bog-

rácsgulyás várta a részvevőket a terített aszta-
loknál. A jó hangulatú vacsora közben újabb is-
meretségek, barátságok születtek. Éppen ez a 
találkozó egyik célja. A szervezők elégedettek 
voltak, s remélik, hogy jövőre még több rész-
vevője lesz a Réz-hegységi Magyar Napnak.

Szőke Ferenc
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hont a játszópark, így amikor körsétát tettünk 
a gyermekbirodalomban, saját szemünkkel 
láttuk, hogy milyen nagy szükség volt már egy 
ilyen nagyszerű játszóhelyre a hajdúvárosban.

Tankáéktól megtudtuk, hogy a játszóhely 
ötlete már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, 
és a kezdetektől az volt az elgondolás, hogy 
a játéklehetőségen túl nevelő tevékenységek-
kel is szolgáljon a gyerekeknek. Terveik között 
szerepel, hogy még több tábort, angolnyelv-
tanfolyamokat és kézimunka szakkört szervez-
zenek, a csecsemők számára pedig baba-ma-
ma foglalkozásokat, -tornát és egyebeket.

A megnyitás óta eltelt hetekben a játszó-
park már otthont adott kézimunka- és angol-
táboroknak, volt a nemzetek sokszínűségét 
bemutató tábor, ottjártunkkor pedig az állatok 
és növények világát fedezték fel a gyermekek 
ugyancsak szórakoztató foglalkozásokon. A 
bejárós táborokba 5 és 10 év közötti román és 
magyar gyerekeket vártak a szervezők. Fontos 
tudnivaló továbbá, hogy a játszópark kibérel-
hető gyerekzsúrok megtartására is.

A Kidslandben bel- és kültéri játszóhelyeket 
is kialakítottak. Bent van labirintus, csúszda és 
három házikó különféle játékokkal, az elsőben 
csecsemőknek való játékszerek vannak, a má-
sodikban játék babák és babakonyha, a har-
madikban pedig építő és logikai játékokat he-
lyeztek el. A gyerekek csocsózhatnak is bent, 
valamint egy léghokiasztalt is lehet használni. 
A közeljövőben a serdülők számára is szeret-
nének berendezni egy termet különböző logi-
kai és társasjátékokkal. Mindezek mellett bent 
található még egy kiszolgáló egység is aszta-
lokkal, itt süteményeket, fagylaltot, üdítőt és 
kávét lehet fogyasztani. Az udvaron a városi 
játszóterekhez hasonló játékszereket helyeztek 
el, mellettük egy teraszt is kialakítottak a szü-
lők számára.

A játszópark minden nap 9 és 21 óra kö-
zött van nyitva, egy óra 12 lejbe kerül, 30 
percért 6 lejt kell fizetni. Egész napos jegyet 
35 lejért lehet megvásárolni, de egyszeri belé-
péssel. Az 1 éven aluli gyerekeknek ingyenes 
a belépés. A táborok esetében két lehetőség 
van órarendtől függően: heti öt munkanapon 
9–13 óra között 150 lejbe kerül a részvétel, 
ebben benne van a reggeli is, míg 9–15 óra 
között 250 lejbe kerül a táborozás, ez tartal-
mazza a reggelit és az ebédet is. A gyerekzsú-
rokhoz két csomagot állítottak össze a tulajdo-
nosok. Az első verzió: gyerekenként 24 lej, ez 
tartalmaz két óra játékot, egy szelet pizzát és 
egy pohár szörpöt, míg gyerekenként 36 le-
jért 3 óra játék mellé csirkemell sült krumpli-
val és szörp jár.

A játszóházban fontos szabályok szerint 
játszhatnak a gyerekek a saját testi épségük 
megőrzése és a kulturált szórakozás érde-
kében. Nagyon fontos és elengedhetetlenül 
szükséges például a belépéshez, hogy legyen 
rajtuk zokni. A 4 évesnél kisebb gyerekekkel 
ott kell lenniük a szülőnek is, az idősebbek 
egyedül is maradhatnak. A 3 évesnél kiseb-
bek csak az ő korcsoportjuknak kijelölt he-
lyeken, a földszinten található játékokat hasz-
nálhatják. A labirintust a 4 és 13 év közötti 
gyerekek használhatják, maximum 50 kg-os 
testsúlyig és 153 cm-es magasságig. A nagy 
csúszdára is csak a 4 évesnél nagyobbakat en-
gedik. A kísérő felnőtteknek kell vigyázniuk a 
gyerekekre és teljes felelősséget vállalni értük, 
de ők nem használhatják a játékszereket. A 
játszóhelyet erre a feladatra szerződtetett sze-
mélyek felügyelik.

Balázs Anita

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Fizetős gyerekpark nyílt Nagyszalontán

Minden házikóban 
másféle játék 

A lányok 
a játékkonyhában 

szorgoskodnak



faluról falura

Biharország2018. szeptember 15

Gazdakéz nyoma látszik 
Hegyközújlakon

A Réz-hegység nyúlványai alatt, Nagyvárad-
tól 12 kilométerre fekszik Hegyközújlak. Az 
első írásos említését az 1291–1294-es püspö-
ki tizedjegyzékben találjuk Villa, Vylak néven. 
1799-ben Hegyköz Újlakként jelenik meg. Régi 
egyházas település, valamikor a váradi kápta-
lanhoz tartozott. A helység Csohos dűlőjének 
Tábortető nevű része a helyi hagyomány szerint 
a Rákóczi-féle szabadságharc idején táborhely 
volt. Ebben az időben ősi templomával együtt 
elpusztult a település, és csak jóval később épült 

újra. Római katolikus templomát 1739-ben 
emelték, a reformátust 1890-ben. Az 1880-ban 
végzett népszámláláskor 915 lakosa volt, közü-
lük 828 magyar, 39 román, vallási megoszlás 
szerint 780 református, 85 római katolikus. Az 
1992-es cenzus 555 újlakit jegyzett fel, ebből 
544 magyart, illetve 407 reformátust, 70 római 
katolikust. Jelenleg 475 ember él a közigazgatá-
silag Hegyközpályi községhez tartozó faluban.

A	legszebb	falu

Miután felkerestük a római katolikus temp-
lomot, s a kultúrházba is betekintettünk, a re-
formátus egyház Népfőiskola néven ismert 
épületében beszélgettünk vendéglátóimmal. 
Somogyi	Lajos, mondhatni, a falu mindene-
se, egykori hegyközpályi polgármester. Először 
őt kérdeztem a település gondjairól, eredmé-
nyekről és a mindennapokról.

– Szívemen viselem a település sorsát, hiszen 
ez a szülőfalum. Örülök annak, hogy itt élhe-
tek, számomra ez a legszebb falu, innen nem 
mennék el soha, és amíg élek, mindig igyek-
szem valami jót tenni érte. Amikor 2000-ben 
Hegyközpályi polgármestere lettem, megfo-
gadtam, hogy egyformán fogom képviselni a 
községet alkotó mindhárom települést, Pályit, 
Újlakot és Száldobágyot. Úgy érzem, hogy 
Hegyközújlakot is sikerült arra a szintre emel-
nünk, mint a másik kettőt. Minden út le van 
kövezve, sőt az utcák több mint 80 százaléka 
aszfaltos. A faluban 2009-ben kezdtük el az 
ivóvízhálózat kiépítését, most pedig kezdődik a 
csatornázás. Meg van kötve a szerződés a kivi-
telező céggel, az építési engedélyt várják. A de-
rítőtelep Pályiban lesz, a szennyvizet átszivaty-
tyúzzák az oda torkolló vezetékbe. A tárolóból 
a szennyvizet a váradi derítőállomásra továbbít-
ják. A lakosság eléggé elöregedett, sok fiatal el-
költözött. Régebben híresek voltunk gyümölcs-
termesztésünkről, de ez már a múlté. A földet 
csak nagy ráfizetéssel lehet megművelni, vagy 

Az utóbbi néhány évben nem vezetett az utam 
Hegyközújlakra, így amikor az augusztusi 
nagyon meleg napok egyikén ott jártam, nem 
kis meglepetéssel láttam, hogy még a legkisebb 
utcák is aszfaltozottak.

Ø
(folytatás a következõ oldalon)

A művelődési ház 
nagytermét ízléses 
fotógyűjtemény 
díszíti

A település 
kultúrotthona
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Jellegzetes 
hegyközújlaki utca 
–  természetesen 
aszfaltburkolatos 

Somogyi Lajos 
hegyközújlaki 
lakos, a település 
mindenese (b.) 

Szakács Zoltán 
református 

lelkipásztor (k.) 

Csipai Ferenc, 
a római katolikus 
egyház gondnoka 

(j.)

tól sok segítséget kapunk, például most is az ő 
jóvoltukból vágják a sok eső miatt felnőtt bur-
jánt a templom mellett. Az istenháza köré ková-
csoltvas kerítést építettünk, ugyanígy a temető 
köré is, ott ugyancsak az önkormányzat vágat-
ja rendszeresen a gazt. Az elmúlt öt évben csak 
egy keresztelő volt nálunk, elsőáldozók néhá-
nyan voltak, temetés sajnos sokkal több. Eddi-
gi plébánosunkat, Kruzslitz Imrét szeptembertől 
a püspökség Tasnádra helyezte, nagyon sajnál-
juk, hiszen ő nagyon aktív volt nálunk és a töb-
bi egyházközségnél is, ahová beszolgált, de bi-
zonyára a helyébe érkező is teszi a kötelességét.

– Az önök tulajdonában van a kultúrház, s 
amint láttam, szépen rendbe van téve, felújít-
va, ragyogó konyhát és mosdókat alakítottak 
ki, a nagyterem falát művészi érzékkel elren-
dezett emlékfotók díszítik. Mire használják az 
ingatlant?

– Nincs sok tevékenység, hiszen a falu is ki-
csi, de azért van élet a kultúrházban is. Példá-
ul helyet adunk a társaságitánc-tanfolyamnak, 
ezt tánctanár vezeti. A szüreti mulatságot is itt 
tartják, meg különböző gyűléseket, közérdekű 

öt-hat gazda foglalkozik ezzel. A nagy többség 
a nagyváradi gyárakba jár be dolgozni. Az ok-
tatás már régóta óvodai és elemi szintre korlá-
tozódik a faluban, így sincs több összesen 20 
gyereknél. Ők Csatárban vagy Váradon tanul-
nak tovább. Külön falunapunk nincs, de a szü-
reti bálunk a legnépszerűbb mulatság az egész 
környéken. Nem ritka, hogy 20-22 pár is beöl-
tözik népviseletbe, és hívogatnak, majd táncol-
nak a szüreti bálon. A hívogatáshoz szükséges 
lovas szekerekből mind kevesebb van ma már, 
de ezt a gondot is megoldjuk. Az innen elszár-
mazottak is vissza-visszatérnek ezekre a rendez-
vényekre. Úgynevezett előszilvesztert is tartunk 
minden év végén, megbeszéljük az elmúlt esz-
tendő gondjait, aztán egy kis sütemény mellett 
megkóstoljuk az újbort is. A helyi és a megyei 
tanács anyagi hozzájárulásával elindult az újra-
kezdés a református egyházközségben, és épít-
tettünk egy-egy temetőkápolnát a község mind-
három településén.

Kevés	a	katolikus,	de	csinosítja	
egyházközségét

A római katolikus templomot gróf Csáky 
Miklós püspök építtette 1739-ben, akkor s utá-
na még jó néhány évig önálló plébánia volt 
– meséli Csipai	Ferenc, a Hegyközújlaki Ró-
mai Katolikus Egyházközség gondnoka.

– Most 82-84-re tehető az itteni római ka-
tolikusok száma, de sajnos már csak alig hú-
szan látogatják rendszeresen a szentmiséket. 
Telente jobb a templomlátogatás, mint nyáron, 
de a fiatalok nem igyekeznek templomba jár-
ni, pedig az épületet kívül-belül felújítottuk, köz-
ponti fűtést vezettünk be. Az önkormányzat-

Ø
(folytatás az előző oldalról)
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és villanyhálózat kicserélve – az utolsó simítá-
sokat végzik itt. A templom renoválására a ro-
mán kormánytól kaptunk pénzt, a tornyot már 
sikerült felújítani, most pedig egy Bihar megyei 
parlamenti képviselő támogatásával folytatjuk, 
az esővíz-elvezető csatornákat cseréljük. A volt 
népfőiskolánál a tetőt és a villanyhálózatot is ki 
kell cserélni, sok munka lesz nagy költségekkel.

– Beszéljünk az egyházi életről!
– Egyházközségünkben a vasárnap délelőt-

ti istentiszteleteken általában 20-30-an vannak, 
vagyis 15-20 százalékos a részvételi arány. Vol-
tak keresztelők, de sajnos több a temetés. Eskü-
vő tavaly volt, az idén nem lesz, de jövőre már 
bejegyeztünk egyet. Nagy sikere volt az idén a 
gyermek bibliahétnek, a 20-25 résztvevő kö-
zül többen itt nyaraltak a nagyszülőknél, voltak 
köztük római katolikusok is. A feleségemmel 
vezettük a tevékenységet, a szülők készítettek 
uzsonnát. Nagyon jól érezték magukat a gyere-
kek, s a tanult énekeket, a történetek üzenetét, 
tanulságát előadták a templomban. Hét közben 
a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 
iskolalelkészeként Váradon szolgálok, hétvége-
ken és szükség esetén jövök Hegyközújlakra. 
Az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatunk, 
sokat segít, és fontos, hogy sikerült elszámol-
nunk a tavaly kapott pénzekkel.

Jóleső érzést keltettek bennem a Hegyköz új-
lakon látottak. Hazafelé menet még egy szépen 
tervezett-kivitelezett épületre figyeltem fel, az új 
egészségügyi központra, nemrég fejezték be. 
Látszik a településen a gondos gazda keze nyo-
ma, nemcsak az egyházak körül, de az egész 
faluban.

Dérer Ferenc
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megbeszéléseket, és néha-néha lakodalmakat. 
Jövőre már lefoglalták egy lakodalomra a ter-
met. A falakon látható fotókat a fiatalok tették 
fel, egyedi, nádból készült keretekbe.

Segítséggel	újulnak	
a	reformátusok

Szakács	 Zoltán egy éve lelkipásztora a 
Hegyközújlaki Református Egyházközségnek. 
Az újlakiak a reformáció kezdeti időszakában 
tértek az új hitre, most is az övék a legnépesebb 
gyülekezet.

– Nyilvántartásunkban 110 felnőtt van, ők fi-
zetik az egyházfenntartói hozzájárulást, persze 
több református él a faluban; most végzünk ál-
talános felmérést. Elég nagy káosz volt-van az 
egyházközségben, de lassan-lassan rendeződ-
nek a dolgok, van teendő bőven. Sok épületet 
fel kell újítani, egy részét elkezdtük, lassan ha-
ladunk, de az önkormányzat segítségével elké-
szülünk. A parókia minden helyisége rendbe 
van téve, új ablakok, padló, fűtésrendszer, a víz- 

Dr. Sándorffi 
József orvosnak, 
a település 
szülöttének 
emléktáblája (b.)

A hegyközújlaki 
római katolikus 

templom (k.) 

Világháborús 
emlékmű (j.)

Temetőkápolna
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Mindenki Pirikéje

Törésekkel, zúzódásokkal kerülnek a páci-
ensek az ortopédiára, itt az asszisztensnő em-
pátiájára igazán szükség van. Nos, Péter Pi-
roskától, vagyis Pirikétől ezt minden beteg 
teljes mértékben megkapja. Több mint 44 éve 
dolgozik ugyanabban a rendelőben, mely ré-
gebben a sebészeti eseteket is ellátta. Amikor 
a sebészeti és ortopédiai rendelő különvált, 
szakorvosi kérésre ő az utóbbit választotta.

Tótiban született 1952-ben, ott végezte az 
általános iskolát, majd Margittán érettségizett 
1971-ben. Gyermekkorától az volt az elkép-
zelése, hogy életét az emberek gyógyításának 
szenteli. Felvételizett az orvosi egyetemre, de 
néhány századdal a bejutók vonala alatt ma-
radt. Nem keseredett el különösebben, nem 
is erőltette tovább a dolgot, inkább a követ-
kező évben sikerrel felvételizett a nagyváradi 
Egészségügyi Technikumba, amit a köznyelv-
ben Mózes-iskolaként emlegettek. 1974-ben 

diplomázott jó eredménnyel, így munkahely-
ként választhatta Margittát. A kevésbé jó ered-
ménnyel vizsgázók akár az ország másik felé-
be is elkerülhettek. A járóbeteg-ellátó intézet 
sebészeti rendelőjébe került. Egyből a mély 
vízbe dobták, de ő simán „úszott”, mivel a 
„Mózesből” elméletben és gyakorlatban is ma-
gasan képzett szakemberek kerültek ki. Piri-
két az orvosok és páciensek egyaránt megsze-
rették, így szóba sem jöhetett, hogy elhagyja 
az ortopédiai eseteket is ellátó rendelőt. Ma-
gas szakképzettsége miatt hívták műtősnővér-
nek, de ő megmaradt a poliklinikán. Szükség 
esetén besegített azért a műtőben is. A műtős 
munkarendbe nehezebben tudott volna beil-
leszkedni, mivel a 10 kilométerre lévő Tótiból 
ingázott munkahelyére.

– Úgy tudom, Ön nem változtatott rende-
lőt, hanem a rendelő váltott profilt. Hogyan 
történt ez?

– 2011-ben a margittai Dr. Pop Mircea Vá-
rosi Kórház ortopéd szakorvost kapott Dr. 
Pobirci Dumitru, az orvostudományok dokto-
ra személyében. Ezzel új fejezet indult el, hi-
szen nem kellett a betegeket Nagyváradra kül-
deni, helyben el tudtuk látni őket. Az eddigi 
sebészeti rendelő a járóbeteg részlegen egy 
ideig ortopéd rendelőként is működött, majd 
pár hónap múlva a sebészeti más helyre költö-
zött. Közben én nyugdíjba mentem, de Pobirci 
főorvos kérésére továbbra is dolgozom az or-
topédia rendelőben. Közben még két ortopéd 
orvos érkezett a kórházunkba, dr. Vindis Lász-

Orvoshoz járni senki nem szeret, ezért 
szerencsés, ha nyugodt, magabiztos, mosolygós, 
kiegyensúlyozott és bizalomgerjesztő orvos-
asszisztenssel találkozik először, aki pillanatok 
alatt elhessegeti a félelmét. Ilyen személyiség 
Péter Piroska, a margittai ortopédia járóbeteg-
rendelőjének asszisztensnője, akit mindenki csak 
Pirikének ismer.

Munka közben 
Pobirci főorvossal

Péter Piroska asszisztens
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ló és dr. Matiuţa Pompiliu. Így már teljes egé-
szében el tudjuk látni Margitta és környéke 
ortopédiai eseteit. A betegek szempontjából 
sajnálatos, hogy van munkánk bőven.

– Több mint négy évtized alatt, gondo-
lom, sok orvos mellett asszisztált. Tudná ezt 
számszerűsíteni?

– Ha csak a szakorvosokat nézem, az is 
szép szám, de a gyakornokokkal együtt több 
mint 30. Mindegyikükkel szerettem dolgozni, 
és sokat tanultam tőlük. Talán nem tűnik sze-
rénytelenségnek, ha azt mondom, hogy ese-
tenként ez fordítva is érvényes volt. A sok év-
tizedes munka ugyanis segít a szakmai tudást 
elmélyíteni. Az itt gyakorlók még ma is szí-
vesen bejönnek a rendelőbe, ha másért nem, 
egy üdvözlésért meg a találkozás öröméért.

– Az Ön szakmájában előny a kétnyelvű-
ség?

– Mindenképpen, sőt talán még inkább, 
mint más szakmákban. El tudom magyarázni 
a románul kevésbé értő pácienseknek anya-
nyelvükön a betegségüket, a kezelés menetét, 
ez számukra nagyon megnyugtató. Néhány 
szót még roma nyelven is tudok. Nincs kivé-
telezés, mindenki egyformán megkapja a neki 
járó figyelmet, kezelést.

– Mikor, miért döntött úgy, hogy a gyógyí-
tást választja hivatásául?

– Már gyermekkoromban. Döntésemben 
az is segített, hogy édesapámnak volt egy csú-
nya balesete, melyben mindkét keze megsé-

rült. Amputálni akarták, de végül műtétek so-
rozatával sikerült mindkét kezét megmenteni. 
A műtétek között otthon volt, és én gyermek-
ként szívesen ápolgattam, ahogy tudtam. Ha 
másképp nem, adtam neki egy pohár vizet. 
Öröm volt számomra a beteg édesapámon 
segíteni, és elhatároztam, ha megnövök, or-
vos leszek. Nos, ez nem sikerült, asszisztens-
nő lettem, de egy pillanatig sem bántam meg, 
hogy a „második vonalban” dolgozom. A be-
teg szempontjából a mi munkánk is nagyon 
fontos. Örömmel tölt el, hogy ezt a betegek 
is belátják.

– Meddig szándékozik nyugdíjasként is 
„húzni az igát”?

– Munkámat nem fárasztó kötelességnek 
tekintem, amikor dolgozom, nem érzem a fá-
radtságot. Szeretek segíteni, és ameddig tes-
tileg és szellemileg képes leszek rá, illetve 
szükség van rám, meg is teszem. Úgy gondo-
lom, az egészségügyi dolgozó egy égő gyer-
tya, mely világít másoknak, de egyszer elapad. 
Örömmel járok be dolgozni, és a sikerélmé-
nyek mindig újabb erőt adnak. Felemelő do-
log az utcán olyan sétáló emberrel találkozni, 
aki azelőtt csak járókerettel tudott menni. Ar-
ról nem is beszélve, hogy nem megkeseredve, 
hanem széles mosollyal az arcán éli immár tel-
jes életét. Az ilyen látvány a legszebb köszönő 
szó, ennek párja nincsen.

– A lélektani köszönömök mellett, úgy tu-
dom, prózai köszöneteket is kapott kitünte-
téssel egybekötve. Kérem, beszéljen erről is!

– Nagy öröm volt számomra, amikor mun-
kásságom elismeréseként 2012-ben megkap-
tam a Dr. Mózes Károly-díjat. Három me-
gyéből öt asszisztenst tüntettek ki. Külön 
megtiszteltetés volt számomra, hogy engem 
még maga Mózes doktor tanított. Az elisme-
rést ünnepélyes keretek között a díj alapítója, 
Cseke Attila szenátor, megyei RMSZ-elnök, 
korábbi egészségügyi miniszter adta át.

– Jól tudom, hogy az orvosi rendelő a csa-
ládi életét is meghatározta?

– Végeredményben igen, mivel férjemet pá-
ciensként a rendelőben ismertem meg; 1979-
ben házasodtunk össze. Van egy leányunk, ő 
elérte azt, amit én akartam: orvos lett. Jelen-
leg Budapesten dolgozik ér-belgyógyászként. 
Erre a szakra egy engem megtámadó beteg-
ség motiválta, mint ahogy annak idején en-
gem az édesapámé. Úgy látszik, nálunk ismét-
lődik a történelem.

Szőke Ferenc

A Mózes-díjat 
2012-ben vette át

A szakmai 
elismerést tanúsító 

plakett és oklevél
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Harangszentelés 
Hegyközszentimrén

Az új kenyér ünnepét ülték éppen akkor, 
így az időzítés kiváló volt a két esemény együt-
tes megtartására. A méltóságteljesen bim-ba-
mozó templomi hangszer a Millenniumi Szent 
Imre Emlékkápolna tornyából küldi immár 
üzenetét, a létesítmény idegenforgalmi látvá-
nyosságként, időleges kiállítóhelyként és te-
metőkápolnaként is fog működni.

A templomi együttlét református és ró-
mai katolikus nyitóénekkel vette kezdetét, 
majd a református közösség lelkipásztora, 
Kucharszki	 Zoltán áldást kérő imát mon-
dott a harangra. „Hirdesse az mindenkor Jé-
zus dicsőségét, gyász idején pedig a feltáma-
dás reménységével kondítsák meg. Történjék 
mindez oly módon, hogy eljusson a lelkekig 
az üzenet, miszerint Isten mindig velünk van” 
– fogalmazott a tiszteletes. Az ökumenikus is-
tentisztelet alatt református dicséretek mellett 
római katolikus zsoltárok is felcsendültek. Az 

igei üzenetet ezúttal Fodor	József vikárius, 
címzetes hegyközszentimrei apát tolmácsolta, 
ő egyházi beosztásán túl régi barátságot ápol 
szolgatársával és annak családjával.

Tizenegy évvel ezelőtt emlékkápolna építésébe 
fogtak Hegyközszentimrén. A létesítmény 
szeptember eleji átadása előtt harangszentelést 
tartottak a helyi református templomban.

A záró áldást Fodor 
József vikárius 

mondta

A harang a kápolna tornyába költözött

Ø



hogy 2007-ben ők ketten tették le a létesít-
mény alapkövét. A lelkész megköszönte a 
gyülekezet segítségét, amivel hozzájárult az 
emlékhelynél folyó munkálatokhoz, Fodor 
József pedig Isten áldását kérte rájuk.

Az úrasztala mellett felállított, nemzeti színű 
szalaggal díszített harangot a székelyudvarhelyi 
Lázár Imre öntötte, elektromos működtetését 
pedig a nagyváradi Nagy Csaba építette ki. A 
harangon ez olvasható: „Az élőket hívogatom, 
a halottakat elsiratom. Öntette a Hegy köz-
szent imrei Református Egyházközség, híve-
inek adományaiból, Kucharszki Zoltán lelki-
pásztorsága idején. 2018.”

Az istentiszteletet záró áldást a vikári-
us szolgáltatta római katolikus liturgia sze-
rint. Fodor József megszentelte, Kucharszki 
Zoltán megáldotta a harangot. A Himnusz 
közös eléneklése előtt a lelkipásztor Assi-
si Szent Ferencnek az alkalomhoz illő egyik 
versét idézte.

D. Mészáros Elek
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Az apát mondandóját a harang hitéletünk-
ben betöltött szerepének méltatása köré fon-
ta. Munkácsy Mihály egyik festményének, a 
déli harangszó idején mezei munkásokat áb-
rázolónak az üzenetét hozta fel követendő pél-
dának. A harangszó hallatán megállt az ad-
dig szorgosan munkálkodó kéz, a férfiak levett 
kalappal az ég felé tekintve hálát adtak Isten-
nek. Így teremtett a harang találkozást Isten 
és ember között. „Ez olyan csodálatos hang-
szer, amely a mennyei világból hoz üzenetet” 
– fogalmazott a vikárius. Mint mondta, éppen 
ezért a hit ellenségei nagyon is tartanak tőle, a 
harang szava a régi rendszerben magas párt-
funkcionáriusok látogatása idején nem volt kí-
vánatos. De még néhány évvel ezelőtt is elő-
fordult, hogy a rendőrségen feljelentették az 
egyik egyházközséget, amiért túl gyakran és 
zajosan harangoznak.

Az igehirdetés után a házigazda lelkipász-
tor az emlékkápolnát ábrázoló plakettet aján-
dékozott a vikáriusnak. Emlékeztetett arra, 

Ø

Ø

Orgonaavató Micskén

A régi templomhoz vezető magas grádi-
csokon sorjáztak az istentiszteletre igyekezők. 
Bentről már ki-kisurrantak a dallamfoszlányok 
Demjén	 Annamária kántor ujjai nyomán. 
Gavallér	 Lajos helyi tiszteletes az együtt-
lét során elmondta, hogy bensőséges ünnep-
ségre készültek, ezért az Érmelléki Reformá-
tus Egyházmegye esperesén kívül nem hívtak 
más vendéget. Az igehirdetés feladatát is Rá
kosi	 Jenő esperes látta el. János evangéli-
umából és Pál apostol thesszalonikiakhoz írt 
első leveléből választott alapigét; előbbi az új-
kenyér ünnepéhez kapcsolódó gondolatsor, 
utóbbival az új orgonával való gyarapodásért 
buzdított hálaadásra. Úgy vélekedett, az orgo-
naavató is azt mutatja, hogy a micskei refor-
mátusság nem állt be a sorvadó gyülekezetek 
sorába, hanem él benne a növekedésben való 
bizakodás.

Úrvacsoraosztás után Gavallér tiszteletes 
egyháztörténeti adalékokkal szolgált. A gyüle-
kezet megalakulását követően közel négyszáz 
évig nem volt hangszer a templomban. Akko-
riban még írni-olvasni is kevesen tudtak, az 

Kettős ünnepet ültek augusztus utolsó 
vasárnapján a micskei református templomban. 
Az új kenyérért tartott hálaadó istentisztelet után 
az egyházközség első orgonáját is felavatták.

Úrvacsoraosztás az ünnepi istentiszteleten; 
a karzaton az új orgona

(folytatás a következõ oldalon)
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Rákosi Jenő áldotta 
meg az orgonát

Küllemében is 
tetszetős az új 
templomi hangszer

Gavallér Lajos 
és Demjén 
Annamária 

hallgatja 
Kovács Tibor 
orgonaépítőt 

éneklést a református tanító vezette. Ez elég 
nehézkesen ment, egy sort felolvasott, majd 
elénekelték, aztán újabb sor felolvasása követ-
kezet, és így tovább… Így ment ez 1917-ig, ak-
kor a presbitérium orgona vásárlásáról hatá-
rozott. Az ismert politikai változások ellenére 
1921-ben, Rátz Lajos lelkipásztorkodása ide-
jén sikerült egy harmóniumot venniük. 1933-
ban Szedressy Andor jegyző segédletével egy 
újabb harmóniumot vásároltak, aztán 1946-
ban ismét. A korabeli dokumentumok szerint 
90 ezer lejbe került a hangszer, az ár jelentős 
részét, 50 ezer lejt Valyi Ferenc malomtulajdo-
nos adományozta, és Bodor Sándor kántor-

tanító 10 ezer lejjel járult hozzá a költségek-
hez. Nem sokáig örülhettek a hangszernek, 
1948-ban, Kovács József lelkipásztor idejé-
ben, egyik pillanatról a másikra államosították 
a felekezeti iskolát. Attól kezdve egyházi taní-
tó híján „száraz” kántori szolgálat folyt, ami 
azt jelentette, hogy a gyülekezet valamelyik jó 
hangú tagja vezette az istendicsőítést. 1985-
től egymást követően két lelkészfeleség látta 
el a kántori szolgálatot, majd az 1990-es évek 
elejétől mindmáig Demjén Annamária.

A lelkipásztor elmondta még, hogy az or-
gonaépíttetésről tavaly határozott a presbité-
rium. Kovács Tibort bízták meg a feladattal, 
a csokalyi református templom orgonáját is ő 
„keltette életre”.

Mint kiderült, a templomi hangszer még 
nincs teljesen kész, szeptember végére válik 
teljessé. A presbitérium azért ragaszkodott az 
orgonaátadó ünnepség augusztus végi meg-
tartásához, mert ezzel akartak kedveskedni 
lelkipásztoruknak születésnapja alkalmából.
Kovács	Tibor, a hangszer készítője ismer-

tette az orgona főbb adatait: 484 sípja lesz 
– mostanig 200-at szereltek be –, nyolc hang-
színe, kilenc sor sípja. A hársfából készült dí-
szeket aranyfólia borítja.

Rákosi Jenő áldást mondott az orgoná-
ra, majd a gyülekezet örömére a hangszer is 
megszólalt. Itt-ott még akadozva, a dallamívek 
meg-megbicsaklottak, ahogyan a járni tanuló 
gyermek is bizonytalanul teszi meg az első lé-
péseket. De nemsokára a legszebb imádság, a 
dallamok nyelvén szóló szárnyal majd belőle 
Isten dicséretére.

D. Mészáros Elek

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Orgonaavató Micskén



Népi mesterségek hírvivői 
Berettyóújfaluban

Július utolsó hetében látogattam el a jubi-
láló kézművestáborba. Beszélgettünk a hu-
szadik táborról a szervezőjével, 20 éve veze-
tőjével, Kállai	 Irén etnográfussal, aki most 
fő foglalkozását tekintve a Berettyó Kulturális 
Központ igazgatója Berettyóújfaluban.

– A táborban összesen 35-en vettek részt, 
ebből táborozó 25 fő. Közülük 7-8 fő csak 
egy-két napra vállalta a bejárós táborozást, a 
többiek legalább 4–6 napon át alkottak. Az 
idén Dunakesziről, Rádról, Budapestről voltak 
bentlakó táborozóink. A megyénkből Hajdú-
szoboszlóról, Debrecenből, Püspökladányból, 
Komádiból, Hencidáról, Zsákáról, Furtáról és 
helyből, Berettyóújfaluból voltak zömmel pe-
dagógusok, tanítók, tanárok, óvónők és érdek-

lődők, akik meg akarták ismerni a kézműves 
fogásokat. Néhányan közülük, mint a váradiak 
is, évek óta visszajárnak táborunkba. A peda-
gógusok megtanulva a fogásokat alkalmazzák 
mindennapi munkájukban, bemutatják a csu-
héfonás, szalmafonás, nemezelés, bőrműves-
ség és a többi kézművesmesterség technikáját 
az óvodásoknak, iskolásoknak. A gyerekek ér-
deklődéssel vesznek részt az órákon, és sokan 
innen ötletet kapva jelentkeznek a nyári gyer-
mek alkotótáborainkba is nemcsak Berety-
tyóújfaluból, hanem a környező települések-
ről is. Már 14 éve igényként merült fel, hogy 
a csuhéfonás mellett másféle tevékenységet is 
kipróbáljanak az egy hét során. Az idén is a 
hagyományos csuhéfonás meg a szalma-, gyé-
kénytechnikák mellett a szűrrátétmetszéssel, a 
seprűkötéssel, a tűzzománckészítéssel, neme-
zeléssel, kosárfonással és a bőrművességgel is 
megismerkedhettek a táborozók.

– A táborhoz gazdag program is kapcsoló-
dik, hogy sikerült ez az idén?

– Az idén is, ahogy már két évtizede mindig, 
délelőtt és délután is volt kézműveskedés, leg-
alább két-háromféle, ezekből mindenki érdek-
lődésének megfelelően választhatott. Délutá-
nonként városnézés és fakultatív programként 
gyógyfürdő-látogatás is szerepelt a program-

Húsz esztendővel ezelőtt indult a Csuhé tábor, 
ahol éveken keresztül jókat lehetett zenélni 
esténként, mert nagyon jó közösség és nagyon 
jó közönség volt, aztán egyre összetettebb lett 
a program. Több magyarországi helyszín innen 
vette az ötletet, hogy hasonló táborral csalogassa 
az érdeklődőket, de Újfalu állta a „versenyt”.
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László Dénesné és Gál Attila bőrműves
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Szathmári Ferenc 
kosárfonást oktat

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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ban. Szerdán egész nap szakmai tanulmány-
utat szerveztünk, ennek kiemelt kézműves té-
mája a hímzés és a csuhéfonás volt. Furtán 
több bejárós táborozó felszállása után az első 
sárréti megállónk Füzesgyarmat volt, ott a 
Szörpös ház mellett a Szitás Erzsébet Képtár-
ban a helyi kézműves-egyesület tagjaival is ta-
lálkoztunk, majd megtekintettük a Galambos 
Hintókészítő műhelyt. Biharnagybajomban 
a Bajomi Portéka házában megtekintettük a 
gyékényfonó műhelyt, vásároltunk helyi ter-
mékeket, majd a Szűcs Sándor Emlékházban 
folytattuk az ismerkedést a kutató életével és 
a bajomi gyékénytárgyakkal. Sárrétudvariban 
a Pegazus Lovardában ebéd után gyógynö-
vényekkel, szörpökkel ismerkedtünk, és csu-
hébabákat, -figurákat, -virágokat készítettünk 
Madarné Szőke Erzsébet népi iparművész ve-
zetésével. Nagyrábén Ványai Gusztáv bemu-
tatta mezőgazdasági gyűjteményét pálinka- és 
kürtőskalács-kóstoló mellett, majd a művelő-
dési házban Nagy Zoltánné Dajka Julianna 
szőtteseit csodáltuk meg. Napunkat Furtán 
fejeztük be, itt megismertük a hímzéshagyo-
mányokat nemcsak kiállítás megtekintésével, 
hanem ki is próbáltuk a furtai szegfűmotívum 
hímzését.

– Kik oktatják a táborozókat?
– A foglalkozásokat a Bihari Népművésze-

ti Egyesület tagjai tartották: Rácz Erika öt-
vös, tűzzománc-készítő népi iparművész, a 
népművészet ifjú mestere, Gál Attila bőr-
műves, népi iparművész, Nagy Zsolt bőrmű-

ves, Szatmári Ferenc kosárfonó, népi ipar-
művész, Ifj. Szathmári Ferenc kosárfonó, 
népi iparművész, a népművészet ifjú meste-
re, Fekete Sándorné csuhéfonó, gyékényfo-
nó, Pelbártné Zöld Klára szalmafonó, Sárkö-
zi Béláné szűrrátétkészítő, népi iparművész és 
Loósné Nagy Ilona nemezkészítő népi ipar-
művész. Berettyóújfalu sajátos földrajzi hely-
zete a későbbiekben lehetőséget adhat arra 
is, hogy a partiumi és érmelléki táj ma még 
megismerhető népművészeti gazdagságát ha-
sonló táborok alkalmával „visszatanítsuk”, 
kézműveshagyományait újra megismertessük 
az ott élőkkel, akik közül sokan érdeklődnek a 
népi kultúra iránt.
Györki	Marika, bár Biharkeresztesen la-

kik, tősgyökeres váradi, tőle is érdeklődöm, 
hogy miként került ebbe a nagy múltú tábor-
ba.

– Barátnőm, Tolnai Irénke tagja az egyesü-
letnek, és ő ajánlotta. Ő váradi, de Újfaluban 
is van egy kis háza. Én is tősgyökeres váradi 
vagyok. Ott a tanítóképzőben dolgoztam, az 
iskola konyháján, ami nem igényelt ilyen irá-
nyú kreativitást. Aztán húsz esztendőt Buda-
pesten dolgoztam, mert a gyerekek átjöttek 
Magyarországra. Egy óvodában helyezkedtem 
el mint dajka, és ott megkedveltem a gyere-
kekkel való foglalkozás közben a kézműves-te-
vékenységet. A kézügyességem előtte is meg-
volt, mert sokat kötöttem, horgoltam a magam 
örömére. A barátnőm felsorolta, hogy mi min-
den van itt, és felsorolta a foglalkozásokat: 

Györki Marika 
(középen) Nagy 
Zsolt bőrműves 
útmutatásait 

Táborzáró 
csoportkép. 

Középen 
az „utánpótlás”, 
László Dénesné 

kisunokája

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Népi mesterségek hírvivői Berettyóújfaluban
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– Hogy került ebbe a táborba? – kérdezem 
László Dénesnét, aki törzstagnak számít, 
hiszen majdnem minden táborban itt volt.

– Ennek hosszú története van. Öt gyere-
kem van, és mikor már sokat voltam otthon, 
1986-ban elhatároztam, hogy tanulni fogok. 
Zsámbékon drámapedagógiára jártam, és az 
egyik társam protezsált be a törökszentmikló-
si szalmafonó táborba. Ott ismerkedtem meg 
Szőke Erzsébettel, ő irányított ide. Tősgyö-
keres pesti vagyok, egy vidéki rokonom sem 
volt, de annyira megszerettem az ittlétet, hogy 
már alig várom a nyarat. Imádom a tábor ál-
tal szervezett kirándulásokat, mert mindig van 
valami új. Egyre interaktívabbak ezek az alkal-
mak, nemcsak megyünk egyik helyről a má-
sikra, hanem dolgozunk is valamit. Nagyon 
kedvesek a bihari emberek. Számomra na-
gyon hasznosak ezek az ittlétek. Nem lettem 
én semminek sem a mestere, de sok mindent 
elsajátítottam, amit aztán sikeresen tudok al-
kalmazni az iskolában. Bőrözés, szalmafonás, 
nemezelés, gyertyaöntés, ezt mind kipróbál-
tuk otthon a gyerekekkel is.

– Hogy tolerálja ezt a család?
– A férjem nagyon rendes ember, látja, 

hogy mennyire feltöltődve érkezem haza ilyen-
kor, ezért támogat, látja, hogy szükségem van 
Újfalura. Imádjuk egymást közel negyven esz-
tendő után is. Nem vagyok Erdélyt járó em-
ber. Egyszer voltam a szalmafonókkal Kőris-
patakon, megnéztük a múzeumot, de engem 
lenyűgöznek a bihari kirándulások is. A nagy-
váradi vár csodálatos, főleg az ásatás, ahogy 
feltárták, ahogy bemutatják a múlt rétegeit. A 
mostani táborba pedig már eljött a lányom és 
a férje is a kisunokámmal. Biztosítva van az 
utánpótlás, igaz, az unokám még karonülő.

Kocsis Csaba
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bőrdíszmű, szalma- és kosárfonás, nemezelés, 
csuhé, egyebek, és engedtem a csábításnak, 
mert engem mind érdekelt. Itt a kosárfonást 
szeretem a legjobban, de mindent kipróbá-
lunk. Nyugdíjas lettem, visszaköltöztünk. Nem 
olyan régen eladtuk a váradi lakást, és az árá-
ból Biharkeresztesen tudtunk venni egy ta-
karos kis házat. A panel nem hiányzik, de a 
város igen, így minden héten átmegyünk. Ke-
resztesen mind a két szomszédom váradi, de 
van egész utca is váradiakból… Még csak há-
rom hónapja lakom itt, de nagyon megszeret-
tem… Tavaly voltam először az újfalui tábor-
ban, és a foglalkozások mellett mindig várom 
a kirándulásokat is. A múlt évben Zsákán jár-
tunk a Rhédey-kastélyban, talán azért is fo-
gott meg jobban, mert tudom, hogy a család-
nak van váradi kötődése is, hatalmas területet 
ajánlottak fel a városnak, nagyon szép park 
van még ma is ott. Az idén Füzesgyarmaton 
jártunk a hintókészítőnél, és Ványai Gusztáv 
mezőgazdasági eszköz gyűjteményét láttuk. 
Kállai Irén mindenhova elvitt minket, még 
időbe telik, amíg feldolgozom a látottakat.

A Kéri Gáspár-
féle tájházat 
is felkeresték 
a táborozók

Látogatóban 
a nagyváradi 

várban

Gyékényszékek 
készítését is 
megismerhették
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Évfordulós évad 
– megújuló arccal

A két jelentős esemény mellett örvende-
tes hír még a filharmónia művészei számára 
csakúgy, mint a zenekedvelő váradi közönség-
nek, hogy az évek óta esedékes alapos felújítá-
si munkálatok egy részét elvégezték, és jövőre 
talán már megújulhat majd az épület homlok-
zata is. Meleg	Vilmos főigazgatóval és Foica	
László művészeti igazgatóval az elmúlt – első 
közös – évadjukról, az idei tervekről, illetve a 
nagyszabású munkálatokról beszélgettünk.

– A művészeti intézmények struktúrája 
megköveteli, hogy a lezárult évad mérlegké-
szítésének tükrében tervezzük meg a követke-
ző évadot, ezúttal is így volt, de könnyebben 
tehettük ezt, mint tavaly, mert a számomra 
viszonylag új munkakör évada zárult le júni-
usban – kezdte a beszámolót Meleg Vilmos. 
– Azért fogalmazok így, mert a filharmónia 
számomra nem volt ismeretlen, hisz a szín-
házzal rokon intézmény, arról nem is szólva, 
hogy amíg a színház felújítása zajlott, három 
évadon át – épp az én igazgatóságom idejé-
ben – ez az épület adott otthont nekünk, azt 
megelőzően pedig hosszú évtizedeken át a fil-
harmóniának a színház volt a székhelye. Egy-
szóval úgy éreztem, kollégák közé jövök, és ők 
is úgy fogadtak engem. Ismételten köszönöm 
ezt nekik, ahogy köszönöm a megyei tanács-
nak, hogy mellénk állt, közösen mérhettük 
fel, milyen teendőink vannak célunk elérésé-
hez, ahhoz, hogy a közönség és a munkatár-
sak örömére jobb körülmények közt dolgoz-
hassunk. Köszönöm az anyagi támogatást, 
melynek révén az évadnyitásig sikeresen befe-
jeztük azokat a részleteket, melyeket betervez-
hettünk, ugyanis többet tehettünk volna, ha a 
liberális tanácsosok idejében megszavazzák a 

költségvetést. Így viszont kénytelenek voltunk 
a feladatokat rangsorolva a legszükségesebbe-
ket elvégeztetni, bízva a jövőre is megmaradó 
megértő támogatásban, hogy jövő nyáron re-
mélhetőleg be is fejezhessük az elodázhatat-
lan javításokat, melyeket a törvényes keretek 
lehetővé tesznek. Az épület visszaszolgáltatási 
procedúra tárgya, és a jogi helyzet tisztázásáig 
sajnos főjavításokat vagy korszerűsítést (hom-
lokzat- és tetőjavítást, lift és szellőzőberendezés 
beszerelését) nem lehet közpénzből elvégezni, 
csak az eljárás lezárása után. 2017 végéig si-
került új világítástechnikát és az elektronikus 
információs panelt felszerelni, a márványlép-
csőket lecsiszolni, új szőnyeggel ellátni, az 
évad végéig kihelyezni az intézmény művé-
szeinek arcképét az előcsarnokokba, idő szű-
ke miatt az évadközi szabadság alatt pedig egy 
csaknem 15 év óta elodázott tisztasági me-
szelést kivitelezni a nagyterem kivételével az 
egész épületben. Ugyanakkor fölszereltük az 
elmúlt évadban beszerzett hangrögzítő beren-
dezést és a videovetítő rendszert, és nem utol-
sósorban megoldottunk egy nagyon sürgető 
feladatot: leválasztották az intézmény ivóvíz-
vezetékét a tűzoltósági vízhálózatról megaka-
dályozva ezzel, hogy szennyezés kerülhessen 
a tavaly tűzvédelmi kötelezettségből felsze-
relt nagynyomású vezetékből az ivóvízbe. De 
ahogy mondtam, mindemellett maradt még 
tennivalónk jövő nyárra is, a már említett visz-
szaszolgáltatási procedúrától függő feladatok 
mellett karbantartás, például a teremfestés, az 
emeleti széksorok megemelése, a színpad fel-
újítása. Az idén rendbe tett női illemhely mel-
lett a többi mellékhelyiséget is felújíthatjuk jö-
vőre, remélhetőleg külön teret kapnak majd 
a mozgássérültek, és a lift kérdése is megol-
dódik. Minderre azért fontos figyelnünk, hogy 
a hallgatóság megfelelőbb, kényelmesebb, föl-
emelőbb körülmények közt élvezhesse a kivá-
ló művészeink nyújtotta zenei élményt. Öröm-
mel állapítottuk meg évadzáráskor, hogy 
jelentős számmal nőtt koncertjeink általános 
látogatottsága, bizonyos típusú koncertekre 
pedig olyan réteget is sikerült bevonzani, akik 

Kettős évfordulót ünnepel a 2018–2019-es 
évadban a Nagyváradi Állami Filharmónia: 
130 éve, 1888-ban alapították városunkban 
a Filharmóniai Társaságot, 70 éve pedig, 1949 óta 
működik folyamatosan állami intézményként.



a spanyol estünket Sabin Pautza vezényelte, 
az újévi koncertet pedig a Nagyváradon már 
jól ismert japán Sinja Ozaki. Kiemelném még 
az ’50-es évek végén Nagyváradon élt Erich 
Bergel tiszteletére rendezett koncertet és az 
évente városunkat fellépéssel megtisztelő 
Ilarion Ionescu-Galaţi emlékezetes Bach-est-
jét. A neves szólisták közül Gabriel Croitoru 
hegedűművész a lányával, Siminával lépett 
fel, Alexandru Anastasiu vibrafonos Tiberiu 
Soare vezényletével mutatkozott be, a német-
országi nagy hírű Roman Kim Paganini 1. he-
gedűversenyét játszotta, Dana Borşan pedig 
Chopin-interpretációkkal gyönyörködtetett. 
A következő évadban is legalább ezt a szin-
tet szeretnénk megtartani: a szeptember 20-i 
nyitókoncert csemegéje Claude Debussy A 
tenger című szvitje, a komponista halálának 
100. évfordulója tiszteletére. Az évad során 
visszatérnek majd Alpaslan Ertüngealp, Josef 
Suilen, Walter Hilgers, Andrea Barizza kar-
mesterek, a szólisták közül Răzvan Suma csel-
lista, Virginie Robilliard, Zalai Antal és Gabriel 
Croitoru hegedűsök, Mihai Ungureanu, Horia 
Maxim és Horia Mihail zongoristák, de fel-
tehetően nagy érdeklődés kíséri majd Matei 
Ioachimescu fuvolajátékát, illetve az ugyan-
csak fuvolás Bálint János fellépését, ő a he-
lyi Michael Haydn Kamarazenekarral fogja 
előadni Vivaldi Évszakok című művének fu-
vola-átiratát. Az őszi fesztiválon kortárs zené-
vel lesz jelen a budapesti CentriFúga együt-
tes, a kolozsvári Brassai vonósnégyes pedig 
a kamarazene-kedvelőket fogja egy koncerttel 
megörvendeztetni.

A kellemes hangulatú beszélgetést Meleg 
Vilmos azzal zárta, hogy az évad végén a várt-
nál kevesebben jeleztek ugyan vissza a kérdő-
ívekkel, de a műsor összeállításánál igyekeztek 
figyelembe venni a javaslatokat, a hangver-
seny alatti „viselkedésmód” kritikájával pe-
dig – a nem ritka későn jövéssel és az előadás 
alatti telefon-simogatásokkal – a felvezető szö-
vegben már eddig is foglalkoztak, és ezután is 
felkérik majd a hallgatóságot, hogy foglalja el 
idejében a helyét, és kapcsolja ki a mobilte-
lefonját. Ennél többet nem tehetnek, mondta 
a főigazgató, mert tulajdonképpen nem az ál-
landó közönség zavarja meg viselkedésével a 
színvonalas zenei élményt, és hátha a gyako-
ribb koncertlátogatások hatására a „fegyelme-
zetlenebbek” is megszokják és átveszik a civi-
lizált viselkedést.

Molnár Judit

eddig nem voltak állandó hangverseny-látoga-
tók, de ezután talán azok lesznek. Helyjegy-, 
illetve bérletáraink mindössze az inflációt kö-
vetve változtak. Kitűnő munkatársra leltem 
Foica László művészeti igazgató személyében, 
folyamatosan csodálom azt a kitartó igyeke-
zetét, hogy minél színvonalasabb, ugyanak-
kor minél népszerűbb műsorral és előadókkal 
gazdagítsa az évadokat. Még két munkatár-
sat szeretnék külön kiemelni, Kis Gábor admi-
nisztrátort és Balog János főkönyvelőt, akik 
saját részterületeik mesterei, és ezzel a közös 
munka megkönnyítői.

– Rendszeres hangverseny-látogatóként 
úgy találtam, hogy az elmúlt évad egy kissé a 
könnyedség felé csúszott. Mi a véleménye er-
ről a művészeti igazgatónak?

– Nyilván szakemberként azt támogatom, 
hogy elsősorban klasszikus zenét szolgáltas-
sunk, de néha-néha nem árt más területek irá-
nyába is elmozdulni. Odafigyelünk, hogy ezek 
az eltérő színek megfelelő színvonalúak legye-
nek, sikerült is egy nagyon színes évadot lét-
rehoznunk. Akár minden hangversenyünkről 
külön beszélhetnék, de megpróbálom sűríte-
ni. Bach- és Mendelssohn-művekkel emlékez-
tünk a reformáció 500. évfordulójára, Eugen 
Doga moldovai zeneszerző sikeres zongora-
játékkal nálunk ünnepelte 80. születésnap-
ját, maradandó élmény volt a jelentős váradi 
kötődésű 96 éves izraeli Rooth László Chan-
son d’amour című produkciója, amit ő állított 
össze és vezényelt, a december 7-i operagá-
lán Kele Brigitta világhírű szoprán énekelt, 

Meleg Vilmos 
és Foica László 
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Régi villamosoktól 
az  új robotokig

– Úttörőnek is lehetne nevezni a Nagy 
Istvánék generációját, lévén az első infor-
matika szakos osztály végzettjei, tehát di-
vatszakmáról akkor még semmiképpen sem 
lehetett beszélni. Vaktában történt a profil-
választás, vagy már tudta, mennyi szépséges 
titkot rejt az IT?

– Az irodalom és a történelem majdnem 
annyira érdekelt, mint a reáltárgyak, de ha a 
jövőmre gondoltam, akkor inkább mérnök-
nek láttam magamat. Jöjjön hát a matek–fizi-
ka osztály, ám 1990-ben, amikor középiskolá-
ba mentem, az Ady líceumban meghirdették 
az első matek–infó osztályt. A ’80-as években 
már voltak nálunk is számítógépek, a televízi-
óhoz lehetett kapcsolni, próbálgattuk mi is, a 
nevesebb iskolákban pedig voltak szakkörök. 
Szóval jelentkeztem az újdonságszámba menő 
és nekem kapóra jött osztályba, mert a matek-
kel nem volt semmi problémám, bár különö-
sebben nem csillogtattam a tudásom, a fizikát 
viszont nem nagyon tudtam.

– A tanárok mennyire voltak felkészülve, 
vagy egyszerre tanulták a diákokkal az anya-
got?

– Nem, dehogy, az egyetemeken már volt 
informatika szak, nekünk pedig megpróbáltak 
majdnem mindent megtanítani, amit az egye-
temen is tanítottak. Érdekes, hogy akkor még 
gyerekcipőben járt a szak, most mégis a kö-
zépiskolában körülbelül a felét oktatjuk annak, 
mint amennyit nekünk tanítottak. Akkor kez-
dődött a fejlődés intenzív szakasza, az alapok 
ugyanazok maradtak, de a körítés más, rövid 
idő alatt sok minden épült rá. A tanítás is rob-
banásszerűen terjedt, minden iskolában lett 
infó osztály, minden sufniban volt „internet-
kávézó”. Az óriási esés a 2000-es évek kö-
zepén történt, mivel nem lehetett fenntartani, 
hogy mindenütt tanítsák a programozást. Az 
infó-tanárok inkább a számítógép-kezelést ta-
nítják, most már V. osztálytól; úgy másfél év-
tizede XII.-ben vizsgáznak belőle a gyerekek, 
de a tervek szerint bevezetnék a vizsgát már 
VIII.-ban. A programozás visszaszorult. Az 
egyetemmel kapcsolatban gondoltam arra is, 
hogy elmennék Kolozsvárra, de mivel Vára-
don is volt informatika szak, inkább itthon ma-

Nagy István húsz évvel ezelőtt végezte el 
a nagyváradi egyetem egyik első informatika 
évfolyamát és kezdte meg tanári pályáját, 
2000-től az Eminescu Főgimnáziumban dolgozik, 
és a rendszergazda feladatait is ellátja. 
A tanítás napi rutinjából közben „átszállt” egy 
érdekes hobbiba: a város régi villamosaival 
kezdett foglalkozni, majd amikor alábbhagyott 
ez a gyermekkorból örökölt szenvedélye, 
a legújabb technika, a robotika felé fordult. 
Mindeközben hű maradt az informatikához: 
évente bocsátja útjukra a komoly ismeretekkel 
felvértezett nemzedékeket.

Nagy István a hajdani és a jövőbeli technikáért 
egyaránt rajong
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– A villamosok iránt mikor kezdett érdek-
lődni?

– Gyerekkoromban. Valahogy mindig is 
érdekeltek a régi dolgok, a ’80-as évek vége 
felé rengeteget járkáltam a vár környékén, sok 
mindent megtudtam a város történetéről, ol-
vastam, gyűjtöttem a régi tárgyakat. Most pél-
dául – érdekességként mondom – kaptam egy 
1985-ben készült román számítógépet, jófor-
mán egyáltalán nem hasonlít a mai techniká-
hoz, de nekem a kedvenceim közé tartozik. 
Kiskoromban a villamosok érdekeltek nagyon, 
utazgattam a különböző vonalakon, fényké-
peztem a kocsikat. Aztán amikor 2001-ben az 
iskolában lett internet-lehetőség, kíváncsi vol-
tam, mi mindent tudok kikurkászni, és ráke-
restem a villamos mozdonyokra. Azokról van 
szó, melyeknek egyikét kiállították a Nagyvá-
sár tér sarkán, kettő pedig bent van a remíz-
ben. Kezdtem keresgélni, de keveset találtam, 
kiderült, hogy a váradi villanymozdonyok egye-
diek. Ezt olasz és magyar „villamosbarátoktól” 
tudtam meg, akikkel levelezésbe kerültem. 
Az egyik olaszországi e-mail-partnerem pos-
tán küldött olaszországi dokumentumokat is. 
2001-ben készítettem egy honlapot, aminek 
nagy keletje lett, talán azért, mert leírtam a vil-
lamosokkal és villamosvonalakkal kapcsolatos 
emlékeimet is, de érdekes dokumentumokat 
is feltettem. 2006-ban Makai Zoltán mérnök 
és Hochhauser Ronald ipartörténész bevontak 
engem is a nagyváradi villamoshálózat történe-
tének monografikus munkájába, nagyon szíve-
sen bekapcsolódtam, bár tudom, hiába próbál-
tam minél pontosabban leírni, részemről nem 
üti meg a történészi munkák színvonalát, azért 
is szoktam ezt hobbimonográfiának mondani. 
Nincs is szándékomban szépíteni: nekem ez a 
napi rutin, az informatikaoktatás és az isko-
lai rendszergazda feladatainak rutinja melletti 
kiengedés, felszabadulás lehetősége. Előbb a 
mozdonyok érdekeltek, de miután megismer-
kedtem Zsíros Attilával, aki nagyon sok min-
dent tudott a témáról, tipikus villamosrajongó 
lévén, bővítettem a honlapot, és a hobbiból 
visszakapcsoltam a szakmára, s ugródeszka-
ként tekintettem a honlapomra, amit a taní-
tásban mint modellt tudok majd felhasználni.

– Érdekes ez az „ingázás” szakma és hob-
bi között, mert nekem legalábbis úgy tűnik, 
hogy érdeklődésének hőfoka mindkét terüle-
ten valójában ugyanaz. Vagy tévedek?

radtam. A mérnöki infóval is kacérkodtam, de 
mivel a matek–infó tanárképző volt, felvettem 
a pedagógiai modult, és így lettem tanár. Egy-
általán nem volt tőlem idegen a tanítás, mert 
a középiskolában nagyon szívesen segítettem 
az ezt-azt nem értő osztálytársaknak, leggyak-
rabban az irodalmi elemzéseket diktálgattam 
másoknak. Most tehát találkozott ez a kétféle 
hajlam: miután végeztem, két iskolában, fél-fél 
katedrával a vasutas, illetve az Aurel Lazăr lí-
ceumban tanítottam két évig, aztán jöttem az 
Eminescu Főgimnáziumba.

(folytatás a következõ oldalon)

A díjnyertes 3D-s 
villamos mozdony 
modellel

Diákokkal 
a robotika 

szakkörön (2017)
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– Nem, valóban így van: nem vonzanak a 
túlságosan egzakt dolgok, a naponta ismét-
lődő rutinos monotónia, szeretek kipróbálni 
újabb és újabb lehetőségeket. Elkezdtem levél-
tárba járni, kutatni a villamos történetét, de 
aztán egy kicsit leálltam, mert felbukkant egy 
egészen új terület, a robotika. Az IT fejlődése 
tovább tart, de a programozás alapjaié kezd 
megtorpanni, 1971-től szinte semmit nem vál-
tozik a lényeg, csak a felhasználás külsőségei. 
Lassan eltűnnek a személyi számítógépek, de 
már a laptopok is, az ifjúság szinte kizárólag 
telefonon át szerzi be, kezeli és használja ér-
tesüléseit. Engem iskolánk aligazgatónője, 
Hoch hauser Enikő ösztönzött, hogy próbál-
kozzunk a robotikával, hiszen alapja a prog-
ramozás, és a gép kezelését is könnyen meg 
lehet tanulni. Egy civil szervezet meghirdetett 
egy úgymond kispályás pályázatot, kisebb dol-
gokra, Ştiinţescu címen. Amatőr elektronikai 
alapon kellett egy csomó drótot összeszerel-

ni, az áramköröket a használati utasítás sze-
rint elindítani, a metodikát követve elsajátítani 
a fejlesztési lehetőségeket. Van versenyalapú 
szabályzat és ügyességre épülő, lehet prog-
ramozni. Mi az utóbbit részesítjük előnyben, 
részben mert újdonság, másrészt mert lépés-
ről lépésre, megdolgozva a sikerért, már lát-
ni lehet a következő lépcsőfokot. Van, akinek 
nem való, önállóan még nem igazán tudnak 
megbirkózni vele a gyerekek, meg-megtor-
pannak. A folytatásban össze akarnánk kap-
csolni az infóoktatást a robotikával, egy kicsit 
felfrissíteni. Aránylag újdonság a 3D-s nyom-
tatás is, amit azért is szorgalmazunk, mert az 
iskolánk 2003 óta ECDL-központ, vagyis a 
számítógép-felhasználói kurzust elvégzőknek 
jogosult diplomát kiadni, és a 3D-s gép, va-
lójában nyomtató olyan, mint egy kis robot. 
A közeljövőre tervezzük a fejlesztést, egyelő-
re még nagyon gyerekcipőben jár a roboti-
ka nálunk, kb. úgy, mint az infó 1990-ben. 
De bevéve az ECDL keretébe, tanítjuk a 3D-s 
tárgytervezést, s aki elvégzi és levizsgázik, dip-
lomát kap róla, amit akár az érettségin is fel 
tud használni. A mi iskolánk az első tíz vidé-
ki központ között van, amelyek 3D-s nyom-
tatót is kaptak, a tanításhoz van tankönyv. 
Tehát úttörők vagyunk ebben is, én például 
három hónapon át megterveztem és kinyom-
tattam a villamosmozdony működőképes ma-
kettjét, a meghirdetett versenyen második let-
tem. A diákkategóriában versenyző tanulóink 
is jól szerepeltek, egy első és egy második dí-
jat nyertek, egyikük egy sejtmodellt, a másik 
egy játékot tervezett meg és nyomtatott ki. 
Merjem azt mondani, hogy lassan-lassan eb-
ből az újabb gyerekcipőből is ki fogunk lépni?! 
Merem, mert csakis így van értelme az új le-
hetőségek kipróbálásának.

Molnár Judit

A régi villamos 
mozdonyon (1991) 

Faburkolatos 
villamos halad 
a hajdani Széles 
utcai hídon (1972)

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Régi villamosoktól az  új robotokig
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A jóváhagyott 
kettősség

Ezzel a címben jelzett kettősséghez, sőt 
olykor a többséghez érkeztünk el. Az alábbi-
akhoz fűződő helyesírási szabályok igen en-
gedékenyek. Ezt ellenőrizendő, előrukkolok 

az első kérdéssel. Melyik tanévbe 
léptünk ezen az őszelőn? A 2018–
2019. évibe. (Ne feledkezzünk 
meg a sorszámot jelölő pontról!) 
Vagy így: A 2018–2019-es tanév-
be. (Pont nélkül.) Felelhetek így is: 
A 2018/19-es iskolai évbe. (Pont-
ra itt sincs szükség.)

Esztendők sorát is feltüntethe-
tem érvényesítve a helyesírási sza-
bályt. Az 1940., 1941., 1944. és 

1945. tanévben voltam gimnazis-
ta. (Figyeljünk a pont s a vessző hasz-

nálatára!) Ellenben amikor az évszám az 
alany jelzője lett, egyikre sincs szükségünk. 

Pél dául: Az 1848-as forradalom március 15-
én tört ki.

Ha már a kettősség nyelvi jelenségéről szó-
lok, nem kényszerülhetek csupán az évszá-
mokkal való bíbelődésre. Elő a Magyar ér-
telmező kéziszótárt! A K betűnél nyitom ki e 
művet, hiszen – véleményem szerint – szava-
ink többsége ezzel a hanggal kezdődik. Vas-
kos szótárunkban 176 lapot (oldalt) igényelt. 
Ilyen szavaink például: kacsa – ruca, réce; ka-
kas – kokas; kalendárium – naptár; kalucs-
ni – kalocsnyi (sárcipő); kálvinista – kálomis-
ta (református); kancsi – kancsal; kanyarodik 
– kanyarul (ív alakban fordul valahova).

A vaskos kéziszótártól elbúcsúzom, mert 
a közelmúltban megjelent A magyar helyes-
írás szabályainak 12. kiadása. A kettőzésre 
ez még több lehetőséget tár elénk. Ez megen-
gedi a beszédünkbe hatoló angol szavak ere-
deti írásának átvételét és a kiejtését. Szem-
léltetésül néhány példa: e-mail vagy ímél; 
pacemaker vagy pészméker; spray vagy spré. 
Az idegenek szomszédságában eredeti ma-
gyar szavaknak két vagy több írásbeliségét is 
ajánlja: advent v. ádvent; céhvel v. céhhel; juh-
val v. juhhal; standard v. sztenderd. Olyan ese-
tekkel is találkozunk, ahol a mindeddig külön 
írt szavakat egybeterelte, viszont az összetet-
teket kettévágta; házinyúl helyesen házi nyúl; 
nyakoncsípés ezentúl nyakon csípés; sóspe-
rec mostantól sós perec. Ám az ellentétes je-
lenséggel is találkozunk: szabad piac helyesen 
szabadpiac; számon kér helyett számonkér.

Ha búcsúzásként valaki azt kérdezné, hogy 
mit tegyen, így felelnék: szerezze meg A ma-
gyar helyesírás szabályainak 12. kiadását, s 
amikor leckét, levelet, naplót szándékozik írni, 
helyezze a keze ügyébe!

Dánielisz Endre

Ismét mögénk lépett a pihenési, szórakozási 
alkalmakat nyújtó nyári szünet. A két, két és fél 
hónapnyi szabadságot, a diákok, egyetemisták 
nagyvakációját ismét fölváltják a dolgos 
hétköznapok. Számukra új tanév kezdődik, 
amely nem fejeződik be december végső napján. 
A következő esztendőt is melléillesztik. Igen ám, 
de miként?

bályt. Az 1940., 1941., 1944. és 
1945. tanévben voltam gimnazis-

ta. (Figyeljünk a pont s a vessző hasz-
nálatára!) Ellenben amikor az évszám az 

alany jelzője lett, egyikre sincs szükségünk. 
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Tízéves a margittai római 
katolikus kórus

Szabó	Péter 2008-ban foglalta el a kánto-
ri állást a margittai római katolikus egyházköz-
ségben, és ugyanazon év nagyboldogasszonyi 
templombúcsújára – augusztus 15. – egy tu-
catnyi éneklést kedvelő hölgy részvételével el-
indította a most is létező kórust. Kezdetben 
egy szólamban énekeltek a miséken és az egy-
házi ünnepségeken. Kedvelték a hívek a kórus 
szolgálatát, de újabb tagok az énekkarba csak 
módjával jelentkeztek, férfiak pedig alig-alig 
vállalkoztak a rendszeres éneklésre.

A kórus megerősítéséhez a segítség a civil 
szférából érkezett 2011-ben, amikor a Horváth 
János Társaság énekkarából egyszerre hat új 
tag jelentkezett az egyházi karba, s többségük 
férfi volt. (Lapunkban beszámoltunk róla.) El-
kezdhették ezáltal a négy szólamban éneklést, 
s előadásuk szépsége újabb tagokat vonzott a 
karéneklők körébe. Létszámuk hamarosan el-
érte a 30 főt, és ezáltal a térség legnagyobb 
kórusa lettek. Éneklésük színvonala is folya-
matosan javult, ez pedig meghívásokat ered-
ményezett. A katolikus egyházmegyei kó-
rustalálkozó állandó vendégei, de meghívást 
kaptak az adventi ökumenikus kórustalálko-
zókra, székesegyházi misére, megemlékező 

ünnepségekre, legutóbb pedig a tasnádszántói 
templombúcsún szolgáltak.

A tagság állandósult 20 fölötti létszámmal, 
és csak azok hiányoznak a próbákról és ének-
szolgálatokról, akik éppen betegek vagy el 
vannak utazva. A próbákat a templomban tart-
ják. Jelenlegi tagok: Demeter	Tibor,	Eiben	
Ibolya,	 Havaneţ	 Katalin,	 Iván	 Magda,	
Juhász	 Mária	 Natália,	 Kocsis	 Levente,	
Kotlár	György,	Kovács	Mihály,	Krisztik	
Csongor,	Krisztik	János,	Lázár	Éva,	Lá
zár	Imre,	Lupău	Katalin,	Mészáros	Klá
ra,	Mikács	Emma,	Rohodi	Teréz,	Szán
tó	Imola,	Szegedi	Kiss	Gyöngyi,	Szőke	
Anna,	Szőke	Ferenc,	Teleky	Éva. Az eltelt 
egy évtized alatt szinte családdá formálódtak, 
erős és összetartó közösséggé. Munkájukat el-
ismeri és megbecsüli Májernyik	Mihály es-
peres-plébános is, és minden évben meghívta 
a kórustagokat egy ünnepi ebédre, beszélge-

A legújabb kori római katolikus kórus 
megalakítása Margittán Szabó Péter kántor 
nevéhez fűződik. A 2008-ban létrejött női énekkar 
idővel férfiakkal is kibővült, a tagok zenei tudása 
is gyarapodott. A karvezető nemrég „születésnapi” 
ünnepséggel is meglepte a kórustagokat.

Ökumenikus 
kórustalálkozón

Szabó Péter kórusvezető kisfiával, háttérben az azóta 
új szolgálati helyre költözött esperes-plébános, 
Májernyik Mihály

Ø



nedű. A plébános ugyanis a borászok között 
is megállná a helyét, sőt az élvonalban lenne.

Mivel búcsútalálkozó is volt az együttlét, a 
vége inkább meghatóra, mint vidámra sike-
redett. A hölgyek szeméből egy-egy könny-
csepp is lecsordult.

Szőke Ferenc

A „születésnapi” 
ünnepségen
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tésre. Ezeken a találkozókon kiderült, hogy az 
egyházi énekeken túl a nótázásban is jeles-
kednek a dalos kedvűek. Időnként egyik-má-
sik tag hétvégi házában is összejöttek egy-egy 
nótás, borozgatós beszélgetésre.

Idén augusztusban töltötték be közös 10. 
évüket. Egyik próbájuk után Szabó Péter kar-
vezető a szomszédban lévő katolikus ifjúsá-
gi központba invitálta a kórustagokat, s ott 
meglepetés várta őket: születésnapi köszön-
tő. Mivel augusztus a szabadságok hónapja, 
nem volt jelen mindenki. A kórusvezetőn kí-
vül köszöntőt mondott Májernyik esperes is 
kiemelve, hogy igen nagyra becsüli tevékeny-
ségüket, és további sok sikert kívánt. Köszön-
tőjének végén elbúcsúzott a kórustól, hiszen 
szeptembertől új szolgálati helyre, Szentjobbra 
vezényelték. Mint mondta, ez nincs nagyon 
messze, és biztosan lesz még alkalma halla-
ni egykori plébániai kórusát. Saját készítésű 
borával koccintottak, mely igen jó minőségű 

Szeptember elsejétől a Nagyváradi Római 
Katolikus Egyházmegyében több lelkipásztort 
máshová helyeztek. A személyi változásokról 
a püspökség tájékoztatott.

Káplánok: Bakos	 Gábor Várad-
Újvárosról megy Érmihályfalvára; Giosanu	
Leonard Almásfegyvernekről megy Várad-
Olasziba; Husztig	 Róbert Tasnádszántóról 
megy Margittára.
Plébánosok (plébániai kormányzók): 

Bărbuţ	Petrică Köröstarjánból megy Várad-
Szent József-telepre különleges megbízás-
sal a máriás mozgalmak (Mária Légió, Ró-
zsafüzér társulatok stb.) irányítására; Bodor	
Zoltán Tasnádról megy Hegyköztóttelekre, 
Hegyközcsatár oldallagos ellátásával; 
Gyenge	 Béla Várad-Szent József-telep-
ről megy Almásfegyvernekre; Kiss	 Al
bert Várad-Olasziból megy Biharra, Szalárd 
oldallagos ellátásával, megtartva egyházme-

Szolgálati helyet 
váltottak

gyei főtanfelügyelői megbízatását, kiterjeszt-
ve ezt a plébániális hitoktatás területére is; 
Kiss	Márton Bélfenyérről megy Érkeserűbe, 
Éradony oldallagos ellátásával, különleges 
megbízással a cigány pasztoráció megszer-
vezéséhez az Érmelléken; Kruzslitz	 Imre 
Hegyköztóttelekről megy Tasnádra; Kug
lis	 Gábor Szilágysomlyóról megy Székely-
hídra; Kurila	 Gábor Szentjobbról megy 
Szilágycsehbe, Zsibó és Sülelmed oldallagos 
ellátásával; Májernyik	 Mihály Margittáról 
megy Szentjobbra a szentjobbi apáti cím 
használatával; Mihály	 Balázs Érkeserűből 
megy Tasnádszántóra, Királydaróc és Ér-
mindszent oldallagos ellátásával; Nagy	Tibor 
Szilágycsehből megy Köröstarjánba; Ozsváth	
József Székelyhídról megy Szilágysomlyóra; 
Szabó	Ervin Biharról megy Várad-Olasziba, 
megtartva spirituálisi megbízatását; Székely	
Antal Várad-Olasziból megy Micskére; Tóth	
Attila	 Levente Tasnádszántóról megy Mar-
gittára. Bélfenyér és Bél ellátásáról idejében 
gondoskodnak.

Ø
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Elfeledett világsztárunk: 
Zilahy Lajos (2.)

Karády ekkor már a Halálos tavasz forgatá-
sára készült. A szereplőválogatás 1939 nyarán 
történt, Karády Katalin így emlékezett vissza: 
„Kimerülten érkeztem a Fórum mozi elé, elő-
ző éjjel semmit sem aludtam. A verset kezdtem 
ismételgetni magamban, amelyet a próbasza-
valásra betanultam. Valami lelkesítő monoló-
got is intéztem magamhoz: Neked a filmsze-
replés volt mindig a vágyad, most itt vagy a 
kapuk előtt! Szedd össze magad! … Amikor 
bent voltam a moziban, elfogódottan néztem 
Zilahy Lajosra. Kezet fogtunk. Mint aki elő-
re edzi magát a verekedésre… Tanácstalanul 
néztem körül. Milyen süket és sötét, üres és 
lehangoló délelőtt egy mozi… – Nagyon félek 
– mondtam Zilahynak. – Aki tehetséges, az 
fél – biztatott Zilahy. – Csak a tehetségtelenek 
biztosak a dolgukban… Fellélegeztem, amikor 
vége volt a versemnek. Hosszú csönd kapcso-
lódott a vers utolsó sorához, és a csöndben 
szinte visszhangzottak a fáradtan ejtett utol-
só szavak. Végtelen volt az a csönd. Komor 
és vészjósló. Hiszen most fogalmazzák meg a 
halálos ítéletemet, most ölik meg vágyaimat… 
A nagy csöndben akkor megszólalt Zilahy La-
jos. Halkan, minden pátosz nélkül, mintha 
csak egy régen elhatározott és magától értető-
dő dologra figyelmeztetne. »Maga tehetséges. 
Maga játssza a filmem főszerepét. Jöjjön fel, 
majd megcsináljuk a szerződést.«”

A sikerhez nem csak jó melódia, hatásos 
dalszöveg is kellett. Polgár ezt is megcsinál-
ta, de Zilahynak egyáltalán nem tetszett, csak 
már nem volt idő újat íratni, másnap ment fel-
vételre a szám. Zilahynak valamit ki kellett ta-
lálnia, de gyorsan. És eszébe jutott egy költő 
barátja.

Nadányi Zoltán 47 éves volt 1939-ben, egy 
évvel fiatalabb Zilahynál. A Partiumból, Bihar 
megyéből jött, mint az író. Magának való, fura 
ember, verssoraira nagyon kényes költő volt. 
Pénzt sosem tudott keresni, Berettyóújfaluban 
levéltárosként dolgozott, ide nyomta be a csa-
lád, hogy a havi fix meglegyen. Főleg szerel-
mes verseket írt. 1937-ben jelent meg Nem 
szeretsz című kötete, csupa romantikus vers, 
egy szakítás emlékeinek feldolgozása. Zilahy 
ezt lapozgatta fél éjszakán át, aztán három 
versből összeollózta a dalszöveget. Az Ezüst-
hálóval foglak címűből kivett négy sort: „Az 
volt a veszted, mind a kettőnk veszte, / az a 
csillagos júliusi este” és „ijedten és görcsösen 
fogtuk egymás kezét. / És ezt te már nem té-
ped soha szét.” Egymás mellé rakta a sorokat, 
itt-ott javított rajtuk, hozzátoldott, hogy sláge-
resebb legyen, kijöjjön a ritmus, reggelre kész 
volt. Nadányitól már nem volt idő engedélyt 
kérni, Zilahy levélben értesítette. A költő fel is 
háborodott, hogy átírták a sorait, táviratban 
tiltakozott Zilahynál. De akkor már készen 
volt a dal, bemutatásra várt a film. Nadányit 
ez sem érdekelte: „Vedd le a nevem a filmről” 
– kérte Zilahyt. És az író levette.

Az Ez lett a vesztünk című dal pillanatok 
alatt sláger lett. A kotta 48 kiadást ért meg, 
az összes magyar hanglemeztársaság felvet-
te a számot, minden kiskocsmában ezt húz-
ták a cigányok. Idővel tetemesre nőttek a jog-
díjak. Nadányi ezt sem akarta felvenni. Zilahy 
könyörgött neki, hosszú unszolás után tud-
ta csak kiutalni neki a pénzt, úgy hírlik, kö-
zel tizenötezer pengőt. A költő örökösei még 
a kilencvenes években is kapták a dal után a 
jogdíjat, amikor Nadányi és Zilahy is már ré-
ges-régen halott volt.

Akárcsak a könyv, a film is hamar elkészült, 
alig egy hónap alatt, 1939 novemberében. Si-
etni kellett, hogy a karácsonyi szezonban a 
mozikba kerüljön. Bemutatója 1939. decem-
ber 21-én este 10 órakor volt a Kossuth La-
jos utcai Fórum filmszínházban, a mai Puskin 
moziban. A premier idején már harmadik hó-
napja tartott a világháború, de a front nagyon 

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.
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A Halálos tavasz továbbra is nagyon nép-
szerű volt, de már nem csak áradozó kritiká-
kat kapott. A szélsőjobboldal ráfogta, hogy 
káros, nemzetromboló, lélekellenes. Még a 
parlamentben is szóba került. Keck Antal ügy-
véd, nyilas képviselő a film betiltását követelte 
zsidó szellemisége miatt. „A mai filmírók nagy 
része – élükön Zilahy Lajossal, a letűnt libe-
rális világ nagyságával – a művészi szabadság 
nevében és vélt jogán még ma is a nemzetkö-
zi dekadens szellemiségben, szabadosságban, 
világpolgáriasságban írja a magyar filmet… 
Zilahy Lajosnak most is megy egy filmje Pes-
ten, a Hazajáró lélek. Ezt sem lehet levenni a 
műsorról. Szédületes kasszát csinál vele min-
denki. A Halálos tavasztól csak abban külön-
bözik, hogy művésziesebben destruál.” A Szó-
zat című politikai hetilap 1941 májusában Mi 
szükség van Zilahy Lajosra? címmel közölt tá-
madó cikket az íróról. „A magyar illetékesek 
talán ráeszmélnek: nem elég kitakarítani a zsi-
dót, ha a lelki zsidóság teljes gőgjével tovább-
ra is terpeszkedhet” – vonta meg konklúzió-
ját a lap.

1942. szeptember 4-én éjszaka lehullottak 
az első bombák Magyarországra, Budapestet 
érte szovjet légitámadás. Kapott bombát Kis-
pest, a városmajori templom és a Rózsadomb 
is. Az egyik bomba pont Zilahy Lajos Áfo-
nya utcai villájára hullott, leomlott az épület. 
Zilahy családjával vidéken tartózkodott, de a 
földszinti bérlő két kislánya és nevelőjük meg-
halt a támadásban.

Zilahy utolsó hazai színházi premierjé-
re 1943 decemberében került sor, a Nemze-
ti Színház Kamaraszínháza mutatta be Fator-
nyok című drámáját. A darab a II. világháború 
előtti utolsó nyáron játszódik Magyarorszá-
gon. Siker és botrány is lett belőle, a szélső-
jobboldali sajtó nekiment a darabnak, hogy 
németellenes, feszült volt minden előadás. 
Három hónappal a német megszállás előtt 
mutatták be, 1944 májusában került le a szín-
ről. Zilahy maga sem sejthette, hogy ezzel bú-
csúzik a magyar színpadoktól.

Szálasiék átvették a hatalmat, Zilahy ha-
mis papírokkal (Vantsa Sándor zongorahan-
goló) bujkált vidéken a nyilasok elől. Karády 
Katalint már áprilisban letartóztatta a Gesta-
po, Jávor Pált elhurcolták a nyilasok, Polgár 
Tibort bevitték munkaszolgálatra. De ők leg-
alább életben maradtak.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

messze volt, Magyarország nem is volt hadvi-
selő fél, de már volt valami baljóslatú a levegő-
ben. A film hangulata passzolt az időkhöz. Telt 
ház, hatalmas érdeklődés várta a bemutatót. 
És másnap mindenki a filmről beszélt. Főleg 
az erotikus jelenetről, amikor Karády vetkőz-
ve táncol, miközben Jávor zongorán játssza a 
film slágerét egy kis óbudai albérletben.

Folyamatosan telt házzal ment a film, új be-
mutatókra gondolni sem tudott a mozi. A Ha-
lálos tavaszért nemcsak a közönség, de a kri-
tika is rajongott. „Zilahy Lajos új filmje más, 
mint a többi… új utakra tért a magyar film-
gyártás… Büszkének kell lennünk erre a film-
re és megmutatni ország-világ előtt, íme, ilyet 
is tudunk. Valahogyan ott kell lennie ennek a 
filmnek ama magyar értékek között, amelyek 
szellemi nagyköveteiként kopogtatnak a nyu-
gati kultúrvilág kapuján. Ha ezt a filmet vélet-
lenül franciák forgatják, ma már az egész vi-
lág zeng a híréről” – lelkendezett Megtörtént 
a csoda című cikkében a Színházi Magazin. 
„Karády Katalin ma népszerűbb Marlene-nél, 
és a félig elsuttogott, félig eldúdolt Ez volt a 
vesztünk ma olyan népszerű, mint annak ide-
jén az Ich bin von Kopf bis Fuss” – állapította 
meg a Magyar Nemzet.

A film Európában és Amerikában is sikert 
aratott. 1943-ban elkészült a Valamit visz 
a víz című Pegazusfilm, szintén egy Zilahy-
regényből. Az író megint nagyot akart dobni, 
valami egészen váratlant. Az akkor már hat 
éve halott József Attila Óda című versét vet-
te meg a költő örököseitől. Picit megvariálta 
a sorokat, hogy slágeresebb legyen, ezt éne-
kelte Karády a film egyik jelenetében, Polgár 
Tibor zenéjével. A dal a Szeretlek címet kap-
ta, így jelent meg a kottája is, Karády képével.

1941 júniusában Magyarország belé-
pett a háborúba. Nagyon sötét idők kezdőd-
tek Zilahy Lajos számára is. „Valami szörnyű 
pusztulás forgószele közeledik felénk, de még 
nem tudjuk, hogy ez a pokoli forgószél mel-
lettünk vagy rajtunk keresztül fog-e elrohan-
ni” – mondta Zilahy Lajos 1940 utolsó nap-
ján a rádióban.

Jávor Pál és Karády 
Katalin a Halálos 
tavasz egyik 
jelenetében
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A görögkatolikus 
szemináriumi templom

Az első képeslapon előtérben a Sztaro-
veszky (napjainkban Magheru) utca sarki 
görögkatolikus szemináriumi templom látha-
tó, mellette az egykori szeminárium épületé-
vel. A templom helyén az 1330-as években 
a Szent Egyed Egyháza volt, ez 1557 után 
a protestánsok kezébe került. Bunyitay Vin-
ce szerint a templom a mellette levő rendház-
zal együtt 1576 tavaszán ismét a katolikuso-
ké lett.

Az 1581. évi tordai országgyűlés határo-
zata alapján Váradon megjelentek a jezsui-
ták, és megkapták az olaszi hídfő közelében 
levő Szent Egyed-templomot az iskolájával 
és birtokaival együtt. A Jézus Társasága tag-
jai nem sokáig birtokolhatták javaikat, mivel 
az 1588. évi medgyesi országgyűlés határo-
zata alapján a rendet eltávolították Magyaror-
szágról és Erdélyből. A váradi templomukról 
kimondatott: „Az váradi Szent Egyed egyház 
minden pertinentiájával, azkivel occupálták 
volt, restituáltassék, hogy mint azelőtt, ezután 
is prédikátort tarthassanak ez város számára 
benne, de nem a római valláson valót. Ha mit 
pedig a jezsuiták újonnan építettek vala, az 
fiskusé legyen.”

1595-ben eltörlik a medgyesi végzést, és a 
város katolikusai a visszatért jezsuita rend tag-
jai közül nyertek lelkészt a Szent Egyed-temp-
lomba. Három évvel később, 1598 nyarán a 
jezsuiták távoztak Váradról a közeli Szőlősre. 
1598. szeptember 29-én a törökök megjelen-
tek a vár alatt; azt nem sikerült elfoglalniuk, a 
várost ellenben feldúlták. Valószínű, hogy ek-
kor elpusztulhatott a Szent Egyed-templom is, 
bár erre vonatkozó dokumentum nem ismere-
tes. De ha feltételezzük, hogy ekkor még meg 
is maradhatott e templom, akkor az 1660. évi 
újabb török ostrom során pusztult el.

Benkovich Ágoston püspök a török uralmat 
követően, 1692-ben visszaállította Váradon 
a jezsuita rendet, és a régi helyükön a klast-
rom telkének és tartozékainak birtokában is 
megerősítette őket. A jezsuiták meg is érkez-
tek, de 1722-ig a várban levő házakban lak-
tak. Nem sokkal a századforduló után újjáé-
pítették a török ostrom során elpusztult Szent 
Egyed-templom és klastrom helyén egyházu-
kat, társasházukat a kollégiummal együtt, de 
ezek mind elpusztultak, amikor Bercsényi ku-
rucai 1703-ban felégették Olaszit.

Csáky Imre püspök állíttatta helyre a jezsu-
iták templomát és új emeletes rendházat épít-
tetett számukra a későbbi Széchenyi (a mai 
Traian) tér és Sztaroveszky utca sarki telken. 
A püspök sürgetésére a rend 1722-ben isko-
lát nyitott a rend udvarának mélyén. Az egyik 
termében volt a „Theatrum”, itt 1731-től szí-
nielőadásokat tartottak. 1726-ra a szerzete-
sek már használhatták az újjáépített templo-

A Sztaroveszky utcai görögkatolikus szemináriumi 
templom mai alakjában 160 éve létezik. 1858-ban 
építtette újjá Szaniszló Ferenc római katolikus 
püspök, túlnyomórészt neoromán stílusjegyekkel.

A szemináriumi templom valamikor a századfordulón



mukat is, de csak szűk ötven esztendő adatott 
számukra Váradon. Biró József művészettör-
ténész megállapítása szerint: „erről a jezsuita 
templomról semmi műtörténeti dokumentum 
nem maradt fenn”.

XIV. Kelemen pápa az 1773. augusztus 17-
én kiadott bullájával feloszlatta a jezsuita ren-
det, így Váradot is elhagyták. Az üresen ma-
radt társasházba a görögkatolikus kanonokok 
költöztek be. Mária Terézia 1777. július 1-én 
az újonnan alapított váradi görögkatolikus 
püspökség élére Moise Dragoşt nevezte ki. 
Ettől kezdve hivatalosan is a görögkatolikusok 
birtokolták az egykori rendházat a templom-
mal együtt.

II. Lipót 1792. január 30-án kelt adomány-
levelében az „eltörölt jezsuiták rezidentiáját és 
templomát a görög katholikusoknak ajándé-
kozta, hogy itt a nép számára tanítók és pa-
pok neveltessenek, és maga a király 30 ala-
pítványt tett e czélra. Így állott fel a görög 
katholikus fiúnevelő intézet, melyhez 1848-

ban tanító-képezde is szerveztetett” – amint 
az K. Nagy Sándor 1885-ben kiadott könyvé-
ben olvasható.

Az egykori jezsuita társasház helyére 1846-
ban Vasile Erdeli püspök egy emeletes sze-
mináriumi épületet emeltetett. A bejárati 
kapu fölötti latin nyelvű felírás az ajándéko-
zó császár nevét örökítette meg az évszámmal 
együtt: „Teneri mei Romano G. C. Leopoldus 
II. MDCCXCII.”

A templom előrésze 1848-ban ledőlt, 
ezért Szaniszló Ferenc római katolikus püs-
pök 1858-ban alapjából újjáépíttette azt, túl-
súlyban neoromán stílusjegyekkel. Így látha-
tó napjainkban is. De az egyhajós, hevederes, 
csehboltozású templom belső elrendezése ba-
rokkos maradt.

A görögkatolikus szeminárium épületét 
1913-ban egy udvari szárnnyal bővítették, 
majd 1928-ban Szallerbeck Antal építész ter-
ve alapján egy újabb emeletet húztak az utcai 
főépületre, és egész homlokzatát átépítették 
neobrâncovenesc stílusban.

Miután 1948-ban a görögkatolikus egyhá-
zat beolvasztották a görögkeletibe, e temp-
lom is ortodox rítusú lett (Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe). Néhány éve a templomot vissza-
kapta a görögkatolikus egyház.

A templom keleti oldalhomlokzatát lizénák 
osztják szabályos táblákra, a két szélső 
rizalitszerűen enyhén kiugrik. Mindegyiket fél-
köríves ablakok törik át. A most látható fes-
tett üvegablakok 2004-ben kerültek a fehér 
ablaküvegek helyébe. A félköríves szentélyzá-
ródás kivételével a templom nyugati homlok-
zatát részben egybeépítették a szeminárium 
épületével. A külsőleg neoromán stílusjegye-
ket viselő templom hevederes, csehboltozásos 
belső architektúrájában barokkos maradt. Új 
díszeit 1907-ben nyerte el, de minden különö-
sebb művészi igény nélkül.

A templom padozatának közepén levő sírkő 
1872-ben még azt hirdette, hogy a kriptában 
temették el az 1759-ben elhunyt Polentáry Fe-
renc jezsuita apátot és nagyprépostot. A jobb 
oldali falba süllyesztett címeres sírkövön gróf 
Löwenburg Frigyes császári és királyi tábor-
nok, váradi helyőrségi főparancsnok neve ol-
vasható, ő 1714-ben hunyt el. Később a temp-
lom belső dekorációja bizantizáló jelleget 
öltött, és a félköríves záródású szentélyt a ha-
jótól az ortodox egyházi rítus által megkövetelt 
ikonosztáz választja el.

Péter I. Zoltán

a régi Várad
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1.	A	szerető

Innen szép nyerni, gondoltam, míg a fodrász a 
hajamat szárította. Amióta véletlenül összefutottunk 
ott az áruház előtt, eléggé felgyorsultak az esemé-
nyek.

Kicsit sután festett a rózsacsokorral a hóna alatt, 
olyan tipikus mintaférj-viszi-a-rózsát-a-feleségének. 
Aranyos volt, sebezhető, de egyben férfias. Miután 
számot cseréltünk, nem gondoltam volna, hogy 
felhív, de már este csörgött. Éreztem a hangján, 
hogy nem beszélhet hangosan, bizalmasan suttog-
tunk, kicsit röhögcséltünk is, mint régen. Hamar 
visszaállt közöttünk az a régi hang, amikor én ti-
zenhét voltam, ő meg húsz. Ezen csodálkoztam is, 
mert azóta annyi minden megváltozott, de ezek 
szerint van az ember lányában egy szerelemfaktor 
vagy mi, ami rögtön aktivizálódik, ha a régi ked-
ves feltűnik.

És minden megy tovább. Eltűnik az a majdnem 
harminc esztendő, el a csalódások, a család, a vesz-
teségek és az örömök. Új színt kap minden. Éppen 
ez olyan borzongató benne, hogy új, de mégis olyan 
meghitten ismerős. Nem kellett sok, hogy felidéz-
zem, mennyire szerettem a hangját, a kezét, azt, 
hogy milyen okos és komoly, de játékos az ölelés-
ben. Mit tudtam én még akkor az ölelésről? Amit 
tanított nekem, és a gondolatba is beleborzongtam, 
mit tudnánk nyújtani egymásnak most, két felnőtt 
szerelmes ember. Mert a szerelem nem múlt el, ezt 
rögtön láttam a szemében. Bármi történt is vele 
vagy a házasságával, most támadt egy rés a paj-
zson. És én ki is használtam.

Semmiségekről beszélgettünk másnap délelőtt, 
volt mit bepótolni. Színleg a munkanélküli lányának 
keresett megoldást, azért hívott, mondtam, majd 
utánanézek a lehetőségeknek. Majd hívlak, mondta, 
és elöntötte a vér az arcomat, mert ugyanígy mond-
ta, amikor együtt jártunk. Puszi, mondtam, és re-
kedt volt a hangja, ahogy puszit mondott.

És ez így ment pár hétig, vagy én hívtam, vagy 
ő, voltak megbeszélt időpontjaink, mint régen. Órá-
kig tudtam volna hallgatni a hangját, de persze nem 
lehetett. Néha este hívott, akkor rövidebben beszél-
tünk, volt, hogy délelőtt, a munkahelyéről. Ha nem 
bírtam, én hívtam, és ő visszahívott. Játszottunk, 
mint régen. Este rá gondoltam, míg forró arccal 
öleltem a párnám. A karjára, ahogy ölelt régen, és 
kívántam, bár most is ölelne.

Amikor szabadságra ment a családjával, tudtam, 
hogy nem hívhat, mocskosul szenvedtem. Egy hét 
volt, maga az örökkévalóság. Aztán amikor újra je-
lentkezett, és megkérdezte, mikor találkozunk, ki-
vert a víz. Éreztem, hogy valami történt, valami 
megváltozott. A kapcsolatunk új minőségbe lépett. 
Találkozni akar velem, nem elégszik meg a telefon-
beszélgetésekkel, látni akar. Nem vagyok már ma-
gányos.

Minden megváltozott.

2.	A	férj

A kíváncsiság, hogy meddig mehet el vajon a do-
log, eleinte ez munkált bennem. Kicsit kívülről néz-
ve magamat, szórakoztam egykori fiatal önmaga-
mon, aki naiv volt és becsületes. Mert csak akkor 
dobtam ezt a lányt, amikor a későbbi feleségemet 
megismertem.

Könnyedén léptem ki a pár hónapos együtt járás-
ból, de meghatott a lány ragaszkodása. Hosszú be-
tegség után akkor ment el az édesapja. Talán ez is 
volt az oka, hogy még sokáig üldözött a szerelmé-
vel. Azt mondta, ő komolyan gondolta, és hozzám 
jönne. A baj csak az volt, hogy eszem ágában sem 
volt megkérni. Cserben hagytam, mondta, és min-
denféle levelet küldözgetett meg verseket, és én ko-
molyan megijedtem, amikor azt írta, öngyilkos lesz, 
ha nem beszélünk újra. Elmaradtunk egymástól, és 
sokáig nem is tudtam róla, fura emlék volt, de nem 
rosszízű. Aztán rá két évre megnősültem.

A házasságom, a boldogságom pajzsként védett 
minden csábítástól. A házasságunk elején szótlan 
megegyezés tárgya volt közöttünk a hűség, mind 
a testi, mind a lelki. Akkor én most már első este 
megcsaltam a feleségemet, amikor felhívtam a régi 
szerelmemet, miután összeakadtunk ott a parkoló-
ban. Szokatlan volt az érzés, de egyben izgató is, 
különös íze volt az ölelésnek akkor este. A felesé-
gem azt hitte, ez is még a szülinapi felhajtás része, 
kis ajándék a nap végén. Míg ott pihegett mellet-
tem, kicsit aljasnak éreztem magam, de csak egy 
egészen kicsit. Mert rögtön utána a lányra gondol-
tam, aki most már nővé érett, nekem érett nővé, és 
ha a sors vagy nevezzük, aminek akarjuk, az utam-
ba hozta, akkor akar vele valamit.

Hogy meddig megyek el, gondoltam, majd tudni 
fogom. Az ártatlan telefonbeszélgetések arra voltak 
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jók, hogy lendítsék egyik napot a másik után. Sok 
munkám volt akkoriban, és magányosnak is érez-
tem magamat. Körülöttem mindenki élte a megszo-
kott életét, míg én ingerült voltam és elégedetlen, de 
nem tudtam volna megmondani, miért. Hiányérze-
tem volt, és amikor vele beszéltem, azt éreztem, csak 
egyetlen ember van a világon, aki megért, aki várja, 
hogy a hangomat hallja, akinek fontos vagyok. Ide-
genné váltam a családomban, csak lődörögtem a vi-
lágban ingerülten, sértetten és hajszoltan.

Szabadságra mentünk, és azt gondoltam, kifú-
jom magamból a dühömet, de nem sikerült. Addig-
ra drog lett nekem a hangja, a hívásai, a figyelme, 
ahogyan hallgatott, a megértése, ahogy kimondat-
lanul is egy hullámhosszon voltunk. Szóval az az 
egy hét maga volt a pokol, és én el is követtem min-
dent, hogy másnak is pokollá tegyem.

Megszokott sétáink a feleségemmel elmaradtak, 
ha túrázni indultunk, messze előrementem, ne kell-
jen néznem, amint csodálkozó szemmel figyeli, nem 
segítem le a szikláról, vagy udvariatlanul elfordulok, 
ha kér valamit. Valami gond van? – kérdezgette szo-
morúan, és a tekintetemet kereste. Esténként sikerült 
megvigasztalnom, és nem is esett nehezemre, mert 
a régi szerelmem arcát láttam magam előtt, az ő ha-
ját cirógattam, és beleolvadtam, mint vaj a pirítósba.

Nyaralás után, útban hazafelé valami semmisé-
gen jól felhúztam magam, szinte éreztem, amint ha-
gyom kiáradni a dühömet, mint a lávát, pusztítson 
el mindent körülöttem. Jól összevesztem a felesé-
gemmel, és szinte örömmel töltött el, amint este sír-
va alszik el mellettem. Kicsiny dühömet és sértettsé-
gemet dajkáltam még pár napig. Aztán felhívtam a 
szerelmemet. Találkozzunk. Látni akarom.

Minden megváltozott.

3.	A	feleség

Már a szabadságunkon észrevettem. Figyelmet-
len volt, érzéketlen, majdhogynem undok. Kirán-
dultunk, ő folyton előresietett, kínlódva másztam le 
az ösvényeken, ő kajánkodva figyelte, ahogy bukdá-
csolok. Kitette magának az ételt, rám sem nézett. 
Nem értettem. Nem szóltam. De éreztem, teljesen 
elhidegült tőlem. Bár ennek teljesen ellentmondott, 
ahogy esténként átölelt. Akkor megint csodálkoz-
tam, minden este szerelmeskedtünk, és ettől kicsit 
megnyugodtam. Teljes érzelmi hullámvasút volt ez 

a nyaralás, és amikor hazaindultunk, még nem tud-
tam, talán az utolsó volt.

Valami hülyeségen szólalkoztunk össze hazafe-
lé, illetve ő volt, aki szerintem túlreagálta. Kiabált, 
és ellentmondást nem tűrően dühöngött, én sírtam, 
otthon a gyerekek csak néztek, mi ez a háború így 
kipihenve, nyaralás után. Napokig tartott a harag-
szomrád, aztán egyik délután, miután erős migrén 
kínozott (ritkán fáj a fejem), felhívtam, vegyen ne-
kem gyógyszert. Nem vette fel. Újra hívtam. Úgy 
emlékszem, vagy ötször hívtam, sikertelenül.

Aztán visszahívott, mindjárt itthon van, de szí-
vesen visszamegy nekem gyógyszerért. Egészen el-
lágyultam. Kedves volt, falat kenyér, kicsit lapított. 
Belátta, hogy nincs miért durcáskodni, gondoltam 
megenyhülten, hogy szeretem, elmúlik minden baj 
felőlünk.

Másnap leültem a géphez, és megláttam, üzenete 
érkezett. Eddig soha nem olvastuk el egymás üzene-
teit, nem volt miért. Most megtettem. Nem sok üze-
net volt, mindössze egy. Pár hete írt neki a fiatalkori 
szerelme, hogy mennyire örül annak, hogy találkoz-
tak, és még mindig boldog. A biztonság kedvéért 
újra itt a száma. És puszi.

Ezt a nőt ismertem, pár évvel alattam járt a kö-
zépiskolában, a férjem mesélt arról, milyen szerelmes 
volt belé, verseket írt hozzá szakítás után, nevettünk 
rajta akkor. Még öngyilkossággal is fenyegette, mo-
solygott a férjem, és láttam rajta, ez elégtétellel töltöt-
te el. Egy lány, aki olyan szerelemes, hogy meghalna 
érte, amiért otthagyta. Értem hagyta ott.

És most itt van! Csak nyugi, intettem magam, 
de úgy kalapált a szívem, hogy azt hittem, menten 
meghalok. Ez az én férjem? Ez a mi életünk? Mi tör-
ténik velünk? Nem kellett hozzá nagy fantázia, hogy 
rájöjjek, mi történt. Ezek összefutottak az üzenet dá-
tuma szerint hat hete. Sírtam, és próbáltam kita-
lálni, mit tegyek. Hogyan derítsem ki, mi történt? 
Megkérdezem, volt az első reakcióm. Nem, előbb 
kiderítem, mi történt, és aztán borítok.

Elhűltem magamon és utálkoztam, ez vagyok én? 
Mi lett belőlem? Mit tett velem? Mikor hazajött és a 
szemébe néztem, kicsit meghaltam. És miután meg-
néztem a telefonját, kiderült, beszéltek. Nem is ke-
veset. Már akkor este felhívta, a születésnapomon, 
amikor összefutottak az áruház előtt. A férjem hív-
ta. Egy világ omlott össze bennem.

Minden megváltozott.
Szilágyi Perjési Katalin
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A vidám, tarka menet a Vitéz utcáról (ma 
Dece bal sugárút) indult, a Körös (ma T. Vla-
di mi rescu) utcán ért a Szent László tér-
re, és a görögkatolikus püspöki palota előtt 

Visszatértek a virágkocsik
Augusztus 21-én Nagyváradon, 22-én 
Bihardiószegen vonult fel az az öt virágkocsi, 
amelyet az augusztus 20-i debreceni 
Virágkarneválon is megcsodálhattak 
az érdeklődők. A Nyitott ablak Európára 
elnevezésű rendezvényt 13. alkalommal tartották 
meg a bihari megyeszékhelyen.

par kolták le a virágkocsikat. Most is sokan 
fényképezkedtek velük. Idén Nagyvárad és 
Debrecen, illetve Bihar és Hajdú-Bihar me-
gyék közös kocsija, a Szent Koronát ábrázo-
ló, a debreceni Aquaticum élményfürdő és a 
Fórum bevásárlóközpont virágkocsija jött át 
Bihar megyébe. A menetben hagyományőr-
ző huszárok és íjászok, magyar és román nép-
tánccsoport, fúvószenekar, romániai, magyar-
országi és vajdasági (szerbiai) menettáncosok 
is helyet kaptak, ők később fel is léptek a főté-
ren, majd este a budapesti 100 Tagú Cigány-
zenekar koncertezett ugyanott. A virágkocsik 
augusztus 22-én a Bihar–Kügypuszta–Papta-
mási–Biharfélegyháza–Jankafalva útvonalon 
értek Bihardiószegre.

F. N. L.

Nagyvárad és Debrecen közös kocsija a két színház 
homlokzatát ábrázolta
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Hagyományőrző 
huszárok vezették 
fel a menetet

 A zentai 
menettáncosok
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A váradi művészeti középiskola fúvószenekara

Bihardiószegen 
is felvonultak 
a virágkocsik

A Fórum tizedik „születésnapját” ünnepelte

A virágokból megjelenített Szent Korona minden 
évben átjön a határon

Bihar és Hajdú-Bihar közös kocsijának alapmotívuma 
a borászat-szőlészet

Az Aquaticum kompozíciója a hűsítő fürdőzést  
idézte a kánikulai délutánon

A főtéri pihenőn a bátor apróságok nyeregbe is 
ülhettek
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Irány a természet, 
biciklitúrára fel!

Mint minden kirándulásra, a kerékpártúrá-
ra is fel kell készülni, s minden apróságra fi-
gyelni érdemes, hogy ne érjen útközben sem-
milyen kellemetlen meglepetés. Az 1998-ban 
megnyitott hajdúvárosi szakbolt egyik tulajdo-
nosa összegezte a legfontosabb tudnivalókat. 
Arra is magyarázatot adott, hogy miért éppen 
bringás üzletbe vágtak.

– A hobbink a kerékpározás. Előbb a saját 
kerékpárjainkat javítottuk, majd a barátokét, 
és aztán bővült a kör, egyre többen igényel-
ték ezt a szolgáltatást, s akkor döntöttünk úgy, 
hogy főállásban foglalkozunk ezzel a dolog-
gal. A mai napig szívesen csináljuk. Fordulhat-
nak hozzánk bármilyen, biciklivel kapcsolatos 
gonddal, a lehetőségekhez mérten segítünk. 
Elektromos kerékpárokra viszont nem szako-
sodtunk.

– Mit tanácsol azoknak, akik biciklis túrá-
ra készülnek? Mire figyeljenek mindenkép-
pen?

– Először is megfelelő jármű kell a túrához. 
Ha többnyire aszfaltos úton fog haladni, ak-
kor a trekking kerékpár a megfelelő, ha hegyi 
terepen, akkor mountain bike. Fontos, hogy 
a ruházat is legyen megfelelő, nagyon jó ke-
rékpáros ruhák vannak már, amikben sokkal 
kellemesebb tekerni. Azt mondják a biciklisek, 
hogy nem létezik rossz idő kerekezéshez, csak 
nem megfelelő ruházat. Nem árt egy úgyne-
vezett esőfelső sem. A bukósisak nem kötele-
ző, csak ajánlott, nagyon jól megvéd bukás-
kor. Aki már esett, biztos, hogy hord bukót. 
Nap ellen is jó védelmet ad. Ugyanígy aján-
lott a kerékpáros-szemüveg is, a nap és a bo-
garak ellen.

– Mit vigyünk magunkkal mindenképpen 
egy hosszabb biciklitúrára?

– Mindig legyen nálunk víz és egy kis ener-
giaszelet vagy csoki, banán. Ugyanilyen fon-
tos a pótbelső, a gumileszedő és a pumpa. 
Mindezt érdemes a biciklin kis táskákba és 
a zsebekbe elrakni, mert hátizsákkal nagyon 
kényelmetlen tekerni. Nem érdemes fölösle-
ges dolgokat cipelni. Kerékpározni nagyon jó 
és egészséges, mi mindenkit arra biztatunk, 
hogy amikor csak teheti, pattanjon nyeregbe.

Balázs Anita

A mostani időjárás igazán kedvező azok számára, 
akik két keréken indulnának túrázni. Persze nem 
mindegy, hogy miként és mivel vágunk neki egy 
hosszabb útnak. Ezért megkértük Kovács Beátát, 
a nagyszalontai Samob Kft., azaz a montisok 
boltjának egyik tulajdonosát, hogy lásson el 
minket néhány jó tanáccsal.

Kovács Beáta és férje, Sándor. Maguk is nagy 
bringások, számos kilométert tudnak maguk mögött 

Legutóbb 
tandemkerékpáron 

teljesítették 
az Arad–

Békéscsaba 
szupermaratont



Másfél ezren buliztak 
a szalontai Soundon

Tavaly még csak a Hajdúhét egyik kísérő 
rendezvénye volt a parti, idén azonban már 
önálló eseményként hirdették meg a szerve-
zők. S milyen jól tették, hiszen a fesztivált ha-
talmas érdeklődés és siker övezte. A szervezői 
munka oroszlánrészét Tóth Zoltán (DJ Zozó) 
végezte, mellette a Polgármesteri Hivatal, az 
RMDSZ, a Fidem Egyesület és a nagyszalon-
tai strand munkatársainak összefogása révén 
jött létre az osztatlan sikert arató rendezvény.

A Szalonta Sound bőven túlszárnyalta a vá-
rakozásokat, hiszen mintegy 1400 ember volt 
jelen. A helyi érdeklődők mellett érkeztek ven-
dégek a megye számos településéről, valamint 
Magyarország városaiból is. Mindazok, akik a 
bulizás hevében kicsit hűsölni szerettek vol-
na, a színpad mellett megtehették, ugyanis a 
szervezők gondoskodtak róla, hogy a habgé-
pek hűsítő perceket szerezzenek a fesztiválo-
zók számára.

A fesztivál ideje alatt senki sem maradt 
éhen vagy szomjan, hiszen számos étel és ital 
közül válogathattak kedvükre a résztvevők: 
koktél, sör, rövidital, üdítő, pizza, sült, csóré-
kolbász, és még hosszan sorolhatnánk a kí-
nálatot.

Nagy sikert aratott a strand üzemeltetőjé-
nek, Veres Sergiunak a felajánlása, ő többtu-
catnyi világító karkötővel lepte meg a fesztivá-
lozókat. A beléptető kapunál a készlet erejéig 
bárki ingyen kaphatott egy-egy élénk színű, 
piros, sárga, zöld, kék vagy lila karkötőt.

Az este során népszerű zenékre bulizhat-
tak a fesztiválozók, hiszen kiváló hazai és kül-
földi lemezlovasok szolgáltatták a talpalávalót. 
A legnagyobb sikert talán a magyarorszá-
gi Sterbinszky szettje aratta, a DJ koncertjén 
igazán fergeteges hangulat alakult ki, minden-
ki egy emberként énekelte a népszerű dalokat 
és táncolt a jól ismert slágerekre.

Bizony nem volt hiány a fesztivál estéjén 
a látványelemekben sem. A résztvevők iga-
zi fesztiválélményt élhettek át, ugyanis teljes 
gőzzel működtek a füstgépek, szállt a konfet-
ti, a színes fények pedig varázslatos világot raj-
zoltak az égboltra.

A Szalonta Sound sikerét látva a szervezők 
számára nem kérdés, hogy legyen-e folytatása 
a rendezvénynek. A jó hírt még a buli estéjén 
be is jelentették, a közönség reakciója pedig 
egyértelműen azt bizonyította, hogy szükség 
van a hasonló szórakoztató eseményekre. Aki 
tehát idén lemaradt a buliról, ne csüggedjen, 
bár az igaz, hogy hatalmas élményt hagyott 
ki, de jövőre pótolhatja, hiszen 2019-ben is 
lesz Szalonta Sound.

Balázs Anita

Nagyszabású szórakoztató rendezvény helyszíne 
volt augusztus közepe táján a nagyszalontai 
strand, ugyanis a helyi önkormányzat égisze alatt 
immár másodjára rendezték meg a Szalonta Sound 
fesztivált.

ifjúság
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Közel másfél 
ezren buliztak 
a nagyszalontai 
strandon

Étel-ital is volt bőven



13.	Békaszőlő	(Potamogeton)

Az egész földön elterjedt évelő, vízi gyom-, 
illetve dísznövény. Ennek az egyszikű nö-
vénycsaládnak a tagjai vagy a vízben lebeg-
nek, és csak víz alatti leveleik vannak, vagy 
víz alatti és a víz felszínén úszó leveleik egy-
aránt vannak, virágtakaró nélküli vagy zöld 
leplű, szélporozta virágokkal. Virágaik füzér-
virágzatban a víz felszínére emelkednek.

Talajban gyökereznek, de a hullámve-
rés által leszakítottan lebegve is megélnek. 
Halastavakban és rizsföldeken kellemetlen, 
nagy tömegű gyomok. A nálunk élő sokfé-
le békaszőlő közül gyakoriak és káros gyo-
mok lehetnek a következők: a bodros (P. 
crispus L.), az üveglevelű (P. lucens L.), a fe-
lemás levelű (P. gramineus L.) és a fésűs (P. 
pectinatus L.).

Dísznövényként ültethető, medencék, ak-
váriumok betelepítésére alkalmas az úszó (P. 
natans L.), ennek kerek levelei a víz színén 
úsznak. A P. perfoliatus L. szárölelő levelek-
kel a leggyakoribb balatoni hínár. Dugványo-
zással és áttelelő rügyekkel szaporítható.

14.	Buglyos	fátyolvirág	
(Gypsophila paniculata)

Homokpuszták jellegzetes, bokrosodó fá-
tyolvirág faja. Vidékünkön rezgő néven köz-
ismert. Dekoratív megjelenése miatt több 
kertészeti változata is létezik, valamint bal-
konnövénynek is előszeretettel ültetik.

Élőhelyén nem túl gyakran esett az eső, 
éppen ezért alkalmazkodnia kellett a szélső-
ségesen száraz, meleg időszakokhoz. Ennek 
megfelelően vastag, akár méterekre lenyúló 
karógyökere fejlődik ki. A megvastagodott 
gyökér felső részéből több, gazdagon elága-
zó szár ered. Akár 1 m magasra is megnő. 
Keresztben átellenesen álló levelei enyhén 
pozsgásak, lándzsa alakúak. Virágzata ösz-
szetett többesbog, sok-sok apró, fehér virág 
alkotja.

Virágzáskor mutatós, terebélyes, szin-
te felhőszerű bokrot alkot, így virágágyá-
sok lazítására is alkalmas. Ágas-bogas haj-
tásain egész nyáron nyílnak a virágok. 
Virágkötészek is szívesen díszítik egy-egy 
szál rezgővel a csokrokat; levágva, vázában 
sokáig friss marad.

Legközelebb a bunkós hagymát és a csabaírét 
ismertetjük.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Békaszőlő 

Rezgő, vagyis 
hivatalos nevén 

buglyos fátyolvirág
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Paradicsomi időszak

Paradicsomos	lepény

Hozzávalók: a tésztához: 20 dkg liszt, 10 
dkg vaj vagy zsír, 1 tojás, 1 mokkáskanál só; 
feltéthez: 10 nagy, ízes paradicsom, só, bors, 
olívaolaj.
Elkészítés: A tésztához elmorzsoljuk a lisz-

tet a zsiradékkal, hozzáadjuk a tojást, és gyors 
mozdulatokkal gombóccá gyúrjuk. Becsoma-
golva félórára a hűtőbe tesszük. Amíg hűl, 
vékonyan felszeleteljük a paradicsomokat. A 
hűtőből kivett tésztával kibélelünk egy pitefor-
mát, és egyenletesen ráhalmozzuk a paradi-
csomszeleteket. 190 fokos sütőben körülbelül 
40 perc alatt megsütjük. Magában vagy köret-
nek, hidegen is finom. A feltétet cukkinivel is 
kiegészíthetjük.

Töltött	paradicsom

Hozzávalók: 6-8 nagyobb paradicsom, 4 
nagy szelet szikkadt kenyér, 1 kis csokor pet-
rezselyem, 1 nagy marék dió, 4 szem aszalt 
paradicsom, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, 
olívaolaj.
Elkészítés: Aprítógépben összekeverjük a 

kenyeret a dióval, aszalt paradicsommal, pet-
rezselyemmel, hozzáreszeljük a fokhagymát, 

fűszerezzük, és egy kanál olajjal is összedol-
gozzuk. (Darált hússal is készülhet!) A paradi-
csomok szárát kivágjuk, a belsejüket kikana-
lazzuk, és púposan megtöltjük a keverékkel. A 
megtöltött paradicsomokat tűzálló tálba rak-
juk, tetejükre sajtot reszelünk, és 180 fokra 
előmelegített sütőben fél óra alatt megsütjük.

Paradicsomos	káposzta

Hozzávalók: 1 közepes fej káposzta, 1 vö-
röshagyma, 1 liter paradicsomlé, 3 evőkanál-
nyi sűrített paradicsom, 1 csapott evőkanál-
nyi fűszerpaprika, olaj, só, bors, ízlés szerint 
cukor.
Elkészítés: A káposztát megtisztítjuk, a 

torzsa eltávolítása után csíkokra szeleteljük. 
A hagymát felkockázzuk, egy lábasban ke-
vés olajon üvegesre pirítjuk. Hozzátesszük a 
káposztát, párszor átkeverjük, fűszerezzük 
ügyelve, hogy a pirospaprika le ne égjen. Fel-
eresztjük a paradicsomlével, és hozzáadjuk a 
sűrített paradicsomot is. Fedő alatt, közepes 
lángon 15 percig főzzük. Megkóstoljuk, és íz-
lés szerint cukrozzuk. Készen is van. Egytál-
ételként, de főtt húshoz, fasírthoz köretként is 
alkalmas fogás. Tejföllel tálaljuk.

Kedvelt és egészséges zöldségünk most 
a legízletesebb, amikor a szabadföldön, 
nem üvegházban érlelt termés szezonja van. 
Együk nyersen, tegyük el télire, s közben 
használjuk a napi menü változatossá tételéhez!



Augusztusi  rejtvényünk  (Aforizma)  helyes  megfejtése:  „A  ne-
hézségek  arra  valók,  hogy  az  ember  legyőzze  derűlátását.” 
Könyvjutalmat nyert: Czirják Angéla (Érbogyoszló), Györki Imre 
(Biharfélegyháza) és Kupán Árpád (Nagyvárad).

A  helyes  megfejtést  szerkesztőségünkbe  eljuttatók  kö  zött 
könyvjutalmat  sorsolunk  ki.  Beküldési  határidő:  szeptem-
ber 28. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1  De-
cembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Bölcs gondolat

VíZSZINTES:	 13. Az utolsó magyar ki-
rályné. 14. Énekesnő, a Zöld-foki-szigetek dí-
vája (Cesaria). 15. Sóstó a Turáni-alföldön. 16. 
Francia kártyával játszott játék – névelővel. 18. 
Kipling farkasvezére. 20. A kimonó selyem-
öve. 21. Kalákában van! 22. Gőzben puhít. 
24. Páratlanul sűrítő! 26. Római számok. 27. 
Megajándékozzák. 28. Máramarosi folyó. 29. 
Az asztácium vegyjele. 30. Seprű anyaga. 32. 
A Föld legnagyobb sivataga. 34. Jövendőmon-
dó. 36. Kosztolányi feleségének neve. 38. A 

katolikus egyházban használt nyelv. 39. Ma-
gyar énekes, előadóművész. 41. Budapesti szí-
nésznő (Eszter). 43. Öves állat. 44. Hozzátar-
tozó. 46. Ital – angolul. 48. Lazuló egynemű 
betűi. 49. A papírhajtogatás művészete. 51. 
Erkölcstan. 54. Részben mai! 55. Csuporban 
van! 57. Felfog. 58. Csapadék. 59. Yoko … 
– japán származású amerikai énekesnő. 60. 
A Pireneusok nyugati részén élő nép. 62. … 
Gibson – ausztrál színész, filmrendező, produ-
cer. 63. Zavaros Don! 65. Félköríves pengéjű 
vágószerszám. 67. Oxigén (rég.). 69. Nagyvá-
ros Franciaország délkeleti részén. 71. A római 
pápa hármas koronája. 73. Idős néni (rég.).
FüGGőLEGES:	 1. Bellini operája. 2. 

Ítélkezik. 3. Orosz zeneszerzők társasága. 4. 
Lamborghini része! 5. Szintén ne. 6. Kos-
suth-díjas művész, A nemzet színésze (István, 

1931–2014). 7. Szépeket mond. 8. Visz-
sza: adósságot megad. 9. Elalvás része! 
10. Nógató szócska. 11. Huzal. 12. A 
tantál és a bór vegyjele. 17. A gazdaság 
egyik ágával kapcsolatos. 19. Gyümöl-
csöt tartósít. 23. Kórházi alkalmazott. 
25. Keleti édesség. 27. Mely személy? 
28. Lekvár. 29. Egykori luxusszállo-
da Budapesten (névelővel). 30. Becézett 
édesség. 31. Erőnlét (biz.). 32. … Frost 
– angol színésznő, producer. 33. Női 
név, napja december 3-án van. 35. Na-
gyon régi. 37. Monor része! 40. Közép-
kori japán hadvezér. 42. Ügyet elrendez. 
45. Iskolai szolgálatos. 47. Varázsló isten-
nő a görög mondákban. 50. A molibdén 
vegyjele. 52. Káté! 53. Ragadozó madár. 
56. Sertés kicsinye. 58. Lusta. 59. Köz-
ség a Sajó partján, országgyűlés színhe-
lye (1707). 60. Briliánsdarab! 61. Végzet. 
62. … sana in corpore sano – ép testben 
ép lélek. 64. A diszprózium és a nitro-
gén vegyjele. 66. Növényi egyed – név-
elővel. 68. Fagylaltban van! 70. Nógató 
szó. 72. Autonóm Terület.

Barabás Zsuzsa

Horváth Péter –  József Attila-díjas magyar 
író, rendező, forgatókönyvíró, színész 
– egyik gondolatát idézzük a vízszintes 1. 
és a függőleges 54. alatt.
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Íme néhány esemény az őszi-téli kínálatból. 
Szeptember	15én az immár hagyományos-
sá vált kolbászfesztivállal indul a progra-
mok sora a Zilahy Lajos Művelődési Házban 
és annak udvarán. Itt természetesen idén is fel-
állítják majd a szabadtéri színpadot, mely évről 
évre tucatnyi helyi és környékbeli tehetséges 
fellépőnek ad lehetőséget a bemutatkozásra. 
Azt már most tudni lehet, hogy a nap egyik 
sztárvendége a magyarországi Dupla Kávé for-
máció és Köteles Szindi lesz, de érkezik az Első 
Emelet énekese, Kiki is.
Szeptember	29én különleges történelmi 

bemutatót láthat majd a nagyérdemű, ugyan-
is a városi stadion mögötti téren 11 óra körül 

mutatják be a szalontai	csata tör-
ténetét. Emellett kulturális műsor-
ral is készülnek a szervezők, igazi 
történelmi-irodalmi csemegére szá-
míthatnak mindazok, akik elláto-
gatnak majd a rendezvényre.
Október	4. a szépkorúak nap-

ja. Természetesen idén sem ma-
rad el a nagyszalontai nyugdíjas	
egyesületek	 ünnepe, színvona-
las programok várják majd az idő-
seket. Ahogyan az előző években 
már megszokhatták az egyesületek 
tagjai, a városvezetés a jeles napra 
mindig valamilyen meglepetéssel 
készül, idén is számíthatnak erre.

Nagyszalonta szülötte, Haj	du	Kata, a bu-
dapesti Abi gail Galéria tulajdonosa sosem fe-
ledi szülővárosát, és évről évre megörvendez-
teti a hajdúváros lakosait egy-egy impozáns 
kiállítással, illetve kérésére mindig érkezik va-

lamilyen közismert előadóművész is Nagysza-
lontára, hogy dalaival szerezzen felejthetetlen 
perceket a közönségnek. Hajdu Kata idén is 
nagy örömmel készül október	18i	kulturá
lis	estjére, és természetesen ezúttal is lesz ki-
állítás és a koncert. Az viszont egyelőre még ti-
tok, hogy milyen tárlatnak ad majd otthont az 
Arany Palota, illetve hogy ki érkezik a Zilahy 
Lajos Művelődési Ház színpadára.

Az elmúlt évek során számos neves színmű-
vész és színházi társulat vendégszerepelt a vá-
rosban, s természetesen mindig nagy sikert 
arattak az előadások, ezért idén is bekerült az 
őszi-téli programok sorába egy színházi	est. 
November	8án újra kiváló művészeket kö-
szönthetnek majd a nagyszalontaiak a helyi 
kultúrház színpadán. Az előadandó darab cí-
mét egyelőre nem árulhatjuk el, ugyanis az 
egyeztetések még folyamatban vannak, azt 
azonban már tudni lehet, hogy vígjátékot lát-
hat majd Nagyszalontán a színházkedvelő kö-
zönség.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy meny-
nyire fontos korunkban a lelki egyensúly, a 
harmónia megtalálása. Éppen ezért határozott 
úgy a nagyszalontai városvezetés, hogy meg-
hív Arany János városába egy olyan jeles elő-
adót, aki életvezetési	 tanácsaival minden 
érdeklődő hasznára válhat. A lelki feltölteke-
zést ígérő rendezvényt november második fe-
lében tartják.

Minden év utolsó hónapjában az önzetlen 
segítségnyújtás hívja létre azt a jótékonysági	
estet, melynek teljes bevételét a nagyszalontai 
gyermekotthon javára fordítják. A hajdúváros 
vállalkozói és minden jó szándékú ember ösz-
szefogása révén évről évre több ezer eurónyi 
összeget gyűjtenek, ezáltal a gyermekek min-
dennapjait az év során nem árnyékolja be az 
anyagi bizonytalanság gondja. A Böjte Csaba 
nevével fémjelzett adományestet idén decem
ber	 7én rendezik meg a Zilahy Lajos Mű-
velődési Házban, az adományozókat ünnepi 
műsor várja, illetve neves fellépő is érkezik az 
eseményre.

Balázs Anita

Eseménygazdag időszak 
vár a szalontaiakra
A hajdúváros vezetősége nem bízza a véletlenre 
az őszi-téli programok sorát, hiszen már 
most tart a szervezés, körvonalazódnak azok 
a legfontosabb események, amelyek garantáltan 
kellemes kikapcsolódást kínálnak majd minden 
korosztálynak.

közélet
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A nagyváradi Széchenyi (ma Traian) tér 8. szám alatti sarki telken a századfordulón még a Platthy-féle kis földszintes 
ház szerénykedett. Ezt vásárolta meg 100 ezer koronáért az Osztrák–Magyar Bank, hogy helyébe korszerű székházat 
építsen. A kis házat 1911 tavaszán kezdték bontani, és az év végére elkészült a Hubert József építész (1846–1916) ter-
vezte új bankszékház. Mivel az ő neve kevésbé ismert a szakirodalomban, illendő annyit megemlíteni, hogy oklevelét 
a zürichi műegyetemen szerezte. Mint az Osztrák–Magyar Bank építésze a pénzintézet 32 magyarországi fiókját – köz-
tük a nagyváradit is – ő tervezte. Ezenkívül számos más középület megtervezése is fűződik a nevéhez

A bihari megyeszékhelyhez közeli Hegyköz jellegzetes települése Újlak. A XIII. századból maradt ránk első írott említé-
se. Lakossága a reformáció kezdeteitől áttért a kálvinista hitre, később, a Rákóczi-szabadságharc idején a falu elnép-
telenedett, majd újra benépesült. Ma is álló református temploma 1890-ben épült. A közigazgatásilag Hegyközpályi 
községhez tartozó Hegyközújlakról szóló riportunkat a Faluról falura rovatban olvashatják


