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A bábszínház 
születésnapi pályázata

Ebben az esztendőben 70 éves lett a nagy-
váradi bábjátszás. Ebből az alkalomból 
a Szigligeti Színház 
Lilliput Társulata pá-
lyázatot hirdet a szü-
letésnap témájában. 
A szervezők azt vár-
ják, hogy a pályázók – kicsik vagy 
nagyok, illetve a valaha volt gyerekek 
– írják meg, rajzolják vagy fessék le, 
mit jelent számukra az a nap, ami-
kor valakinek a világra jöttét 
ünnepelik. Beküldési határidő: 
2020. május 4.

Az elkészült alkotásokat el-
vihetik személyesen az Árká-

dia Bábszínházba, vagy elküldhetik e-mailben 
a lilliputtarsulat@gmail.com címre. A pálya-

munkákat a társulat Facebook-oldalán 
közzéteszik, illetve a be-

érkezett rajzokat a 
bábszínház előcsar-
nokában kiállít-
ják. A történetek 
és rajzok beküldői 

között a bábszínház 
70. születésnapi 
ünnepségére szó-
ló belépőket sor-
solnak ki. A fel-

hívás korhatártól 
független!

Május közepéig kérhetik a területalapú 
támogatást

Március 2-tól május 15-ig nyújthatják be a gazdák az egysé-
ges területalapú támogatási kérelmeiket, tájékoztatott a Me-
zőgazdasági Kifi  zetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar 
megyei kirendeltsége.

Idén is egyetlen kérvényt kell benyújtaniuk a gazdáknak, 
akkor is, ha több településen vagy több megyében vannak ter-
mőföldjeik. Az 50 hektárnál nagyobb birtokon gazdálkodóknak 
az ügynökség megyei székhelyén kell benyújtaniuk a kérelmet, 
az ennél kisebb területet megművelőknek pedig a helyi kiren-
deltségeken. Fontos tudni, hogy azok, akik valamilyen jogcí-
men használják a földeket vagy tenyésztenek állatokat, nem 
részesülhetnek támogatásban.

Azoknak a gazdáknak, akik tavaly is részesültek a támoga-
tásban, az ügynökség hamarosan kiküldi az értesítést arról, 
hogy mikor kell megjelenniük az ügynökség helyi vagy megyei 
székhelyén. Azok a gazdák, akik idén először nyújtanak be tá-
mogatási kérelmet, március 2. és május 15. között bármelyik 
munkanapon jelentkezhetnek az ügynökség kirendeltségein. A 
gazdáknak, mielőtt az ügynökségre mennek, tisztázniuk kell a 
településük önkormányzatánál, hogy hol tart a földterületek 
digitalizálása, és erről szóló igazolást kell mellékelniük a kér-
vényhez.

Bővebb tájékoztatást az APIA kirendeltségeitől kérhet-
nek, a megyei ügynökségtől a 0786/713–713 telefonszámon, 
az élesdi kirendeltségtől a 0735/886–840, a belényesitől a 
0735/886–843, a margittaitól a 0735/886–839, a nagyváraditól 
a 0735/886–833, a székelyhíditól a 0735/886–844, a nagysza-
lontaitól a 0735/886–836, a vaskohsziklásitól a 0735/886–845, 
a tenkeitől pedig a 0784/290–838 számon.

Fried Noémi Lujza
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Csendes március 15.

Szükségállapot bevezetésének napja lett az 
idei március idusa Romániában. Magyar kö-
zösségünk felelősségteljesen, a tömegrendez-
vényeket, hagyományos zászlós-fáklyás me-
neteket mellőzve, néhány fős csoportokban 
tette tiszteletét az emlékhelyeken Bihar me-
gyében is.

Nagyváradon az érdekvédelmi szervezet 
által eredetileg meghirdetett időpontokban je-
lentek meg a megyei, városi, szervezeti elöljá-
rók, törvényhozók, tisztségviselők, hogy néma 
főhajtással elhelyezzék a megemlékezés ko-
szorúit. A piros-fehér-zöld szalagos virágkom-
pozíciók és csokrok mellé rendre odakerültek 
a piros-sárga-kék szalagos koszorúk is, hiszen 
a megyeszékhelyen ezt az ünnepet az elmúlt 
három évtizedben szinte mindig megtisztelték 
a többségi nemzet megyei, helyi vezető poli-
tikusai. Így történt ez most is Rulikowski Káz-
mér síremlékénél, Nicolae Bălcescu szobrá-
nál, majd a Szacsvay-szobornál.

A Körös-partról pedig a Petőfi-szobor felé 
sétálva barátainkkal magunk mellé idéztük a 

Lobogókat és fáklyalángokat nem, de nemzetiszín 
szalagokat meglobogtatott az éles szél  
a nemzeti ünnep verőfényes vasárnapján. 
Magyar közösségeink főhajtásának hagyományos 
helyszínein ezúttal is kifejezték tiszteletüket 
az 1848-as forradalom kitörésére emlékezők. 
Néhány helyen mi is ott voltunk.

korábbi márciusok ünneplőbe öltözött sokasá-
gát, fülünkbe csengett a lópatkók koccanása 
a kockaköveken, szinte éreztük a fáklyák füst-
jének szagát és lángjuk melegét, s láttuk a fé-
nyüket visszatükröző, vidám tekinteteket.

Szűk körű, csendes 
koszorúzás 
Margittán

Rulikowski Kázmér váradi síremléke

Pásztor Sándor koszorúz a Bălcescu-szobornál



Jövőre részünk lesz benne a valóságban is.
Margittán kétnaposra tervezték a márciusi 

megemlékező ünnepséget. A művelődési ház-
ban 12-én lett volna ünnepi műsor a helyi is-
kolások, a Mi-Kis Kórusunk és a monospetri 
Bábota Néptánccsoport részvételével, beszé-
dekkel, az épület előtt álló Jókai-mellszobor 
megkoszorúzásával. Vasárnap pedig temp-
lomozás után a református templomkertben 
lévő Petőfi-szobornál alkalomhoz illő verse-
ket szavaltak volna a koszorúzás előtt, majd 
a Himnusz közös éneklése zárta volna az ün-
nepséget. A SARS-CoV-2 vírus azonban át-
húzta a számításokat, ezért csak csendes, visz-
szafogott megemlékezés volt Margittán.

A szentmisét és istentiszteletet – 100 fő 
alatti létszámmal –, megtartották, de a szo-
bor körül nem gyűltek össze, és a Himnusz 
az istentisztelet záróénekeként hangzott el. 
Példamutató módon viselték ezt az emberek, 
megértve, hogy most otthon kell ünnepelni, 
emlékezni. A szűkebb körű megemlékezés 

közélet
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A Szacsvay-emlékmű talapzatához egész nap kerültek 
újabb és újabb virágok

Főhajtás Petőfi 
margittai szobra 
előtt

Bensőséges 
megemlékezés 
Székelyhídon

azonban nem maradt el, hiszen a református 
egyház, az RMDSZ, a polgármesteri hivatal, 
a Horváth János Elméleti Líceum és a Hor-
váth János Társaság képviselői egymást köve-
tő időpontokban elhelyezték tisztelgő koszo-
rúikat.

Székelyhídon ezúttal számbelileg keve-
sebben, de odaszánt lélekkel emlékeztek az 
1848–1849-es forradalom és szabadság-
harc hőseire. A Petőfi Sándor Elméleti Líce-
um előtt, a forradalom lánglelkű költőjének 
szobránál a város polgármestere, Béres Csa-
ba mondott ünnepi beszédet. „Szent köteles-
ségünk, hogy mindannyian képességünkhöz 
mérten munkálkodjunk a közösségért, né-
pünk boldogulásáért. Fogjunk végre össze, és 
éljünk úgy, hogy ne legyen hiábavaló akkori 
szent áldozatuk. Kokárdát otthon is fel lehet 
tűzni, így lélekben együtt tudunk lenni nem-
zettársainkkal, hiszen 1848 márciusa a re-
ményt, a megújulást, az új utat kereső, bátor 
közösség egységét jelenti. Erre a bátorságra 
és összefogásra van ma is szükség” – fogalma-
zott az elöljáró.

A veretes beszédet követően megkoszorúz-
ták Petőfi Sándor büsztjét. A polgármeste-
ri hivatal nevében Béres Csaba, majd a helyi 
és a nagykágyai tanintézetek igazgatói, Barta 
Imre és Karancsi Béla koszorúztak. A Scola 
Nostra Egyesületet Pap József képviselte, míg 
az RMDSZ székelyhídi szervezete nevében Fe-
kete Katalin elnök és Bokor Ferenc adózott a 
hősök emléke előtt. Az Érmelléki Turizmusfej-
lesztő Egyesület koszorúját Tiponucz Tibor és 
Füzesi Mónika helyezte el a szobor talapzatá-
nál. A bensőséges megemlékezés a Himnusz 
eléneklésével zárult.

Máté Zsófia
Szőke Ferenc

D. Mészáros Elek
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Amióta először megláttam, azóta is 
ugyanaz a fájdalom hasít belém min-
den alkalommal: áruljuk a múltunkat! 

A kívülről szépen rendbe tett (belül nem tu-
dom, milyen) Fekete Sas Palota néhány kira-
katába ugyanis kibiggyesztették a hirdetést, 
miszerint eladó vagy kiadó. Ha csak az üzlet-
helyiségeket kínálnák bérlésre, semmi bajom 
nem volna, de mi az, hogy eladó?!

Hová tűnt hirtelenjében a polgármester 
szecesszióimádata – bocsánat, ő csak art 
nouveau-ról beszél, sőt ékesszólóan bizonyít-
ja is, hogy fogalma sincs, mi fán terem en-
nek a két szónak az együttese, mert ha tud-
ná, nem irkálták volna tele a gyakori vásári 
felhajtásokon a színpadot körülölelő pannót 
azzal az abszurditással, hogy Art nouveau 
Oradea = Life nouveau. A sok, irodából iro-
dába papírokat sétáltató között nem akadt 
bár egy, aki rászóljon, miszerint saját tudat-
lansága az egész várost nevetségessé teszi az 
istenített turisták előtt?!

De visszatérve a kiárusításhoz: megven-
ni ki akarná más, mint a városközpont több 
emblematikus épületét már megkaparintott 
egyének, akik úgy viselkednek, mintha a 
mócvidéki falujukban körbekopott volna az 
asztaluk, annyit kergette őket az édesanyjuk 
gyerekkorukban, mert hallani sem akartak 
bérpalotákról, sőt fogalmuk sem volt, mik 
azok. Amikor a Fekete Sasra vagy a belváros 
más épületeire rászabadulnak az effélék, ak-
kor árad majd bőven a giccsparádé!

Két esztendő múlva 930 éves lesz a váro-
sunk annak ellenére, hogy a jelenlegi város-
vezetőség propagandája ebből csak az utób-
bi százat hajlandó elismerni. Nem érdekes, 
a többi 830 sem múlt el nyomtalanul. Sőt! 

És meggyőződésem, hogy a rengeteg fejetle-
nül összevissza turkálást és furkálást is olyan 
derekasan túléli majd, mint például a török 
uralmat.

Félek, ha a városatya vérszemet kap egy-
egy bérpalota eladása után, a várat sem fogja 
kímélni, különösen nem, ha akad egy jó vas-
tag pénztárcájú egyén, akinek mondjuk, a kis-
gyereke ott szeretne szaladgálni, de úgy, hogy 
ne zavarja senki, akit ő nem ismer. S ha már 
a vár meglesz, könnyen kerítenek hozzá me-
sét is, s a ki tudja, honnan ide került illetőről 
kisütik, hogy egy eddig elhallgatott vagy nem 
ismert „nagy” uralkodónak a leszármazottja, 
akinek sikerült végre meglelnie ősei földjét.

Nem vicc, hisz sokan meg vannak arról is 
győződve, hogy az ékszerdobozhoz hasonló 
színházunkat Ferdinánd király felesége, Má-
ria királyné alapította, és dicséretes, hogy 
legalább ennyi idő elteltével végre az ő ne-
vére keresztelték. Amikor ezt a mesét hal-
lottam, nagyon nagy erőfeszítésembe került 
egyben tartanom magam, mert közel álltam 
a szétrobbanáshoz. És a magyarázat alatt 
sem őriztem meg kimért, úrihölgy-viselkedé-
semet, mert képtelen voltam.

Egyedül annak örülök, hogy ma már ki-
ment a divatból a rikkancsmesterség, a leg-
különbözőbb méretű hirdetések vették át a 
helyüket, hiszen ha véletlenül utamba akadt 
volna egy rikkancs, aki azt kiabálja, hogy 
„múltat vegyenek!”, bizony mondom, nem 
álltam volna jót magamért. Így viszont még 
mindig fennáll a remény, hogy talán nem ve-
rődnek vásárlói bandába az „okos” pénzes 
fiúk, és nem fogják a lábunk alól kihúzni az 
ezeréves kor felé baktató városunkat.

Molnár Judit

Múltat vegyenek!
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A vita során Kirei Melinda RMDSZ-es 
frakcióvezető azt említette, hogy túlbecsül-
ték a várható bevételeket, Liviu Sabău Popa 
szociáldemokrata frakcióvezető pedig a többi 
között azt nehezményezte, hogy a büdzsé 0,3 
százalékát nem fordítják a diákok érdemösz-
töndíjára. Ilie Bolojan polgármester válaszá-
ban kitért arra, hogy az EU-s támogatásoknál 
vannak változások, amelyeket számításba vet-
tek a büdzsé megtervezésekor, és arról is be-
szélt, hogy a „Make IT in Oradea” program 
keretében XI. és XII. osztályos nagyváradi diá-
koknak nyújtanak ösztöndíjat. A költségvetés-
tervezet szavazásakor a 18 nemzeti liberális 
párti tanácsos igennel, az öt szociáldemokra-
ta párti nemmel voksolt, a négy RMDSZ-es 
pedig tartózkodott.

A váradi önkormányzat idén 1 653 066 120 
lejes bevétellel és 1 766 899 550 lejes kiadás-
sal számol. A különbözetből 82 569 800 
millió lejt a tavalyi költségvetési többletből, 
31 263 630 lejt pedig a saját tevékenységekből 
származó bevételi többletből fedeznek a terve-
zet szerint. Az önkormányzat 206,8 millió le-
jes hitelt vesz fel, ezt teljes egészében a beru-

házásokra fordítják. Ezek kapcsán Ilie Bolojan 
a tanácsülés előtti sajtótájékoztatón elmondta, 
jelenleg 365 munkálat folyik Váradon.

A hitelből egyébként százmillió lejt az uniós 
pályázatok fedezésére fordítanak, a különbö-
zetet pedig a gyorsforgalmi út továbbépítésé-
re és a Bihar Megyei Klinikai Kórház sürgős-
ségi osztályának bővítésére fordítják. A 365 
munkálatból egyébként mintegy 150 az In-
gatlankezelőség, száz a Műszaki Igazgatóság 
hatáskörébe tartozik, 75 munkálat pedig a 
Nemzetközi Finanszírozású Projektek Igazga-
tóságáé, utóbbiak az uniós pályázatok.

Saját forrásokból 528,5 millió lejre, az ál-
lami költségvetésből 71,5 millió lejre, uniós 
forrásokból pedig 255,4 millió lejre számíta-
nak, az önkormányzathoz tartozó közintézmé-
nyekben 590,3 millió lejes bevétellel számol-
nak, a Bihar Megyei Klinikai Kórház emellett 
265 ezer lejnyi vissza nem térítendő támoga-
tást is kap.

A kiadások közül saját forrásból 938,1 millió 
lejt fedeznek, ebből 466,7 millió lejt működé-
si költségekre, 471,4 millió lejt beruházások-
ra fordítanak. Az önkormányzat hatáskörébe 
tartozó intézmények kiadásai 621,6 millió lej-
re rúgnak, ebből több mint 597 millió lej a 
kórházak költsége, az iskolákra valamivel több 
mint 20 millió lej jut, a Városi Sportklub 3,6 
millió lejjel, a városi múzeum pedig 889,7 
ezer lejjel gazdálkodhat.

Fried Noémi Lujza

Elfogadták Nagyvárad 
idei költségvetését
Februári ülésén némi vita után jóváhagyta 
Nagyvárad 2020-as büdzsétervezetét  
a megyeszékhely önkormányzati képviselő-
testülete.
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Hajdúvárosi hírcsokor
Folytatódik a csatornázás

Az enyhe időjárásnak köszönhetően tél vé-
gén ismét beindultak a munkagépek, és to-
vább munkálkodnak Nagyszalonta számos 
pontján. A beruházások között új szennyvízel-
vezető rendszer és vízvezetékek fektetése, va-
lamint a leromlott állapotú vezetékek cseréje 
is szerepel.

Megtudtuk, hogy jelenleg négy egyidejű be-
ruházáson dolgoznak. Ezek közül a legrégebbi 
az Országos Beruházási Társaság által finan-
szírozott, 8 millió euró értékű, ebből a hajdú-
városnak 20 százalékos önrészt kellett vállal-
nia. Az eredmény 30 km szennyvízcsatorna 
kiépítése és 20 km vízvezeték cseréje. A pénz 
megvan a munkálatokra, csak az időjárás hát-
ráltathatja a haladást. Azokban az utcákban, 
ahol már befejeződött a vezetékek fektetése, 
kezdődik az újraaszfaltozás.

A másik fontos beruházás a szennyvíztelep 
rendbetétele. A belső munkálatok, szerelések, 
szigetelés már elkezdődtek, azonban a nagy 
szennyvíztároló medence betonozása még vá-
rat magára. Az időjárás jobbra fordulásával ez 
a munkálat is beindul.

Ha az elkövetkező időszakban megmarad 
ez a városfejlesztési elképzelés, akkor Nagy-

szalonta várhatóan 100 százalékban csator-
názva lesz, ugyanis előkészítési szakaszban 
vannak azok a tervek, amelyeknek célja, hogy 
minden utcába kerüljön csatornázás, valamint 
vizsgálják felül és korszerűsítsék a város terü-
letén található összes szennyvízátemelő állo-
mást.

Inkubátorház a kezdő 
vállalkozóknak

A nagyszalontai önkormányzat egyik fon-
tos fejlesztési szegmense a gazdasági szektor. 
Ennek egyik alappillére az a szándék, hogy a 
helyi tőkével működő gyárakat, szolgáltatókat 
támogassák. Ezen belül külön figyelmet fordí-
tanak a fiatalok segítésére. Ennek érdekében 
egy régi szándék valósult meg nemrégiben: a 
Bihar Megyei Tanáccsal együttműködésben 
felújítottak egy épületet, hogy az a későbbiek-
ben egy vállalkozói központnak adjon otthont.

A röviden csak inkubátorháznak nevezett 
intézmény főleg a fiatal, kezdő vállalkozókat 
szólítja meg. A polgármesteri hivatal tisztség-
viselői elkészítették a fejlesztési központ sza-
bályzatát, és továbbították azt az Országos 
Versenyhivatalnak. Ha kedvező visszajelzés 

Városszerte zajlik 
a csatornázás
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 Ebben  
az épületben 
segítik majd 

a kezdő 
vállalkozásokat

érkezik, akkor a helyi tanács elé kerülhet a 
szabályzat, és beindulhat az új procedúra sze-
rint a vállalkozások telepítése.

Gyermekek sürgősségi ellátása

Nagyszalonta és vidéke a legjobb orvosi el-
látást érdemli, ezt az elvárást jelzi az is, hogy 
az emberek szóvá tették, miért nincs a kór-
háznak külön ügyelete a gyermekek sürgőssé-
gi ellátására. Néhányan azt terjesztették, hogy 
ez a kórház vezetőségének az érdektelenségén 
múlik. Kiderült, hogy a rémhírterjesztés tudat-
lanságon alapul.

Megtudtuk, hogy a gyermekek sürgősségi 
ellátását végző ügyelet létesítésének lehetősé-
gét a 2004/870. számú egészségügyi minisz-
tériumi rendelet szabályozza. A rendelet 90 
ágyanként engedélyez egy sürgősségi ügyele-
tet, így a 22. cikkely értelmében a nagysza-
lontai városi kórház egy sürgősségi ellátási 
ügyeletre jogosult. A 2010. február 3-án nap-
világot látott, 1596. számot viselő levélben az 
Egészségügyi Minisztérium megszabta, hogy 
a hajdúváros 122 ágyas kórházának 2 sürgős-
ségi ügyelete (egy általános és egy sebészeti) 

lehet. Egy másik minisztériumi rendelet értel-
mében a sürgősségi gyermekgyógyászati el-
látás az általános orvosi sürgősségi ügyeletbe 
van beolvasztva.

Annak érdekében, hogy nagyobb időinter-
vallumban tudjon működni a gyermekgyógyá-
szati ellátás, a kórházban 3 gyermekorvos 
dolgozik. Ennek köszönhetően a betegellátó 
gyermekgyógyászati rendelője 8 és 18 óra kö-
zött várja pácienseit.

Új városi rendőrfőnök

Az elmúlt mintegy tíz esztendőben nagyjá-
ból évente cserélődtek a nagyszalontai rend-
őrség vezetői, de az is előfordult, hogy en-
nél is gyakrabban. A közelmúltban ismét új 
rendőrfőnököt neveztek ki Călin Moº rend-
őrfőbiztos személyében. Călin Moº már be-
mutatkozó látogatást is tett Török László pol-
gármesternél, és áttekintették a polgárok 
életét befolyásoló teendőket. A rendőrfőnök 
együttműködést kért a rendőrség épületének 
rendbetételéhez, mert az ingatlan alapos fel-
újításra szorul.

B. A.

Adóügyi változások
Március 15. helyett május 25-ig kell benyújtaniuk az érin-

tetteknek az egységes adóbevallási nyilatkozatot, s ugyanez 
a határideje a személyi jövedelemadó legtöbb 3,5 százaléka 
felajánlásának is, tájékoztatta lapunkat Fándly József Marius, 
a Bihar Megyei Közpénzügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese. 
Megtudtuk, a határidőre is vonatkozó kormányhatározat janu-
ár 31-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben.

Az idén használatos 230-as nyomtatvány arra is lehetősé-
get ad, hogy két évre ajánljuk fel a személyi jövedelemadónk 
egy részét valamelyik civil szervezetnek, egyháznak stb., és 

megtalálható az Országos Közpénzügyi Igazgatóság hon-
lapján (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/
AplicatiiDec/D230_XML_2020_30012020.pdf).

Az igazgatóhelyettes azt is elmondta: mindazok a cégek és 
magánszemélyek, amelyeknek/akiknek 2018-nál régebbi tarto-
zásuk van, kérhetik a kamat és az alapösszeg csökkentését is. 
Az erről szóló értesítést 2020. március 31-ig kell benyújtaniuk a 
pénzügyi igazgatóságra, az átütemezési tervvel pedig július 31-
ig kell elkészülniük.

F. N. L.
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Együtt könnyebb…

A RO–HU 179-es pályázat „Közigazgatá-
si híd a román–magyar határ menti városok 
között” címmel futott az Interreg V-A Romá-
nia–Magyarország 2014–2020 program ré-
szeként, témája pedig a határokon átnyúló 
tapasztalatcsere a nyilvános információk ke-
zelésében. Alcíme: „Partnerség egy jobb jö-
vőért”. A megvalósítási időszak 2018. decem-
ber 1. – 2020. február 29. volt. Élesd város 
önkormányzata figyelt fel a lehetőségre és 
kezdte a partnerek keresését, mivel a kiírás 
szerint legalább négy partnerre volt szükség. 
Ioan Todoca polgármesternek jó kapcsola-
tai voltak Berettyóújfaluval, Kajántó Pál al-
polgármesternek pedig Szarvassal. A két ma-
gyarországi település hamar rábólintott az 
együttműködésre, az itthoniak közül pedig 
Margittát és Sólyomkővárt győzték meg a 
partnerségről.

Az „ötös fogat” létrehozása után egy pá-
lyázatíró céget bíztak meg a dokumentáció 

összeállításával, ez jól sikerült, és megnyerték 
a támogatást. Összköltségvetése 362 500 
euró, ebből az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap (ERFA) 308 125 eurót fizetett ki. 
A pályázatnak köszönhetően korszerű tech-
nológiai fejlesztéseket vihettek végbe az ön-
kormányzatok lakossági szolgáltatásaiban, 
megkönnyítendő az ügyintézést az alkalma-
zottaknak és a lakosságnak egyaránt. A haté-
kony, korszerű és gyors közigazgatás ugyanis 
jelentős mértékben befolyásolja a helyi közös-
ség jólétét. Asztali számítógépeket, laptopo-
kat, nyomtatókat, fénymásolókat, valamint 
szoftvereket vásároltak, ezek révén szolgálta-
tásaik minősége és gyorsasága látványosan 
nőtt.

A tárgyi beruházásokon túl a projektben 
részt vevő települések vezetői és szakembe rei 
váltott helyszíneken tíz alkalommal találkoztak 
tapasztalatcserén. Az első találkozó a projekt 
kezdeményezőjénél, Élesden volt, a két utol-
sónak pedig idén februárban Margitta, illet-
ve Élesd adott otthont. A margittain Liliana 
Mierea, az európai pályázatok önkormányza-
ti osztályának tanácsadója tartott szakmai elő-
adást és számolt be azokról a fejlesztésekről, 
melyeket a pályázatnak köszönhetően meg 
tudtak valósítani. Köszöntőbeszédet a projekt-
ben részt vevő városvezetők vagy helyettese-
ik mondtak. Ezekben kiemelték, hogy a pályá-
zatok közelebb hozták egymáshoz és barátivá 
tették a településeket, megismerték egymás 
sikereit és gondjait. Részletesen beszámoltak 

A margittai 
találkozót  
a városháza 
tanácstermében 
tartották

Egyre gyakoribbak a különböző országok határ 
menti településeinek közös, európai uniós 
pályázatai. EU-tagként a romániai  
és magyarországi települések is éltek ezzel  
a lehetőséggel, Élesd, Margitta és Sólyomkővár 
például Berettyóújfaluval és Szarvassal fogott 
össze.
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arról is, hogy mire fordították a pályázattal el-
nyert összeget.

Élesdet Margittán Kajántó Pál alpolgármes-
ter képviselte, az egyik ötletgazda és mindvé-
gig fő kapcsolattartó. Köztudott, hogy a közös 
pályázatokban mindig a kezdeményezőnek, a 
vezető kedvezményezettnek van a legnehe-
zebb dolga. Neki kell kézben tartania és irányí-
tania mindvégig a pályázat menetét. Kajántó 
Pál örömét fejezte ki, amiért mindent időben 
meg tudtak oldani, ezért gördülékenyen érke-
zett a támogatás. Reméli, hogy az érintett te-
lepülések a jövőben is sikeresen fognak majd 
együtt dolgozni, akár nagyobb pályázatok ese-
tében is. A házigazdák részéről Pocsaly Zoltán 
polgármester méltatta az élesdi alpolgármes-
tert, aki addig „nyüstölte” a margittaiakat, míg 
igent nem mondtak a partnerségre. „Eleinte 
nem akartunk belemenni, de örülök, hogy 
hagytam magunkat meggyőzni, mert nagyon 
hasznos pályázat volt. Utólagos hálás köszö-
net érte!” – mondta, majd megköszönte a hi-

vatal azon alkalmazottainak munkáját, akik 
futtatták a pályázatot.

Élesden, a záróeseményen, a település-
vezetők döntő többsége jelen volt, mellettük 
Cornel Popa, a Nemzeti Liberális Párt Bihar 
megyei szenátora, Szabó Ödön képviselő, az 
RMDSZ megyei szervezetének ügyvezető el-
nöke és Ioan Cupºa NLP-s képviselő is. Mar-
gittát Botos Sándor polgármesteri tanácsadó 
képviselte. Egyetértettek abban, hogy a kö-
zös munka mindenkinek egyformán haszná-
ra vált, és ha lesz rá lehetőség, folytatni kell 
a pályázati együttműködést. A házigazdák 
nevében Ioan Todoca és Kajántó Pál mon-
dott köszöntőt, Bogdan Pantea, Élesd vá-
rosmenedzsere tartott szakmai bemutatót,  
záróbeszédet pedig Szabó Ödön és Cornel 
Popa mondott. A megbeszélést állófogadás 
zárta a város egyik rendezvénytermében, a 
találkozó kötetlen beszélgetéssel, barátkozás-
sal zárult.

Szőke Ferenc

Az élesdi 
zárótalálkozó 
résztvevői

Öt határ menti 
település elöljárói 

Bihar megyei 
törvényhozók 
társaságában
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Szoborpark 
Pályiban, az iskola 
előtt

Nagyon megváltozott  
a lakosság összetétele
A bihari megyeszékhely közelében, a sajátos 
kistérséget alkotó Hegyközben fekvő 
Hegyközpályiban jártunk. A Nagyváradtól 
mintegy hét kilométerre fekvő település  
2003 óta községközpont, Hegyközújlak  
és Hegyközszáldobágy tartozik hozzá.

Hegyközpályi neve a XIII. században már 
szerepel a püspöki tizedjegyzékben. Hajdan 
Felpályi volt a neve. Váradhoz közel lévén, 
annak viszontagságaiban mindig osztozott, 
1686-ban az elpusztult falvak között említik. 
I. Lipót király szikszai Kiss Péternek adomá-
nyozza, ő és utódai telepítették be ismét a fa-
lut, a későbbiekben az Ilosvay, Szilágyi, Lé-
vai, Paksy és Bay család volt itt a földbirtokos. 
A XX. század elején Hornyánszky Pál volt 
Hegyközpályi birtokosa. A település határá-
ban volt valamikor a Macsmolna nevű, már el-
pusztult falu, mely a XIII. században a váradi 
püspökség birtoka volt.

Pályinak 1880-ban 569 lakosa volt, akik 
közül 530 magyar – 505 református, 36 ró-
mai katolikus. Az 1992-es népszámláláskor 
489 lakost jegyeztek fel, ebből 482 magyart. 
Felekezeti megoszlás szerint: 429 reformá-
tus, 40 római katolikus, 12 baptista. A 2011-

es népszámlálás adatai szerint már 1243 lako-
sa volt. Az utóbbi években nagyon sok lakás 
épült a falu Várad felőli bejáratánál, sokan köl-
töztek ide a megyeszékhelyről. Talán ennek is 
köszönhető, hogy a legfrissebb adatok szerint 
Hegyközpályi lakossága 2018-ban 1720 főt 
számlált.

Szép februári napsütésben indultam a 
hegyközi falujárásra. Nagyon rég nem jártam 
ott, ezért Somogyi Lajos, a helyi magyar ér-
dekvédelmi szervezet elnöke, akinek segítsé-
gével tettem meg Váradról az utat, arra bizta-
tott, hogy mivel a település gondjairól-bajairól, 
eredményeiről akarok írni, először keressük 
fel a község három iskolájának igazgatónőjét, 
Szilágyi Mónikát, aki Hegyközújlakon dol-
gozik óvodapedagógusként. Azért is javasolta 
ezt, hogy lássam én is a Pályi és Újlak közöt-
ti községi út mintegy 500 méteres új aszfalt-
ját. Így pályi látogatásom gyakorlatilag Újla-
kon kezdődött.

Szilágyi Mónika óvónő, Pályi, Száldobágy 
és Újlak tanintézeteinek igazgatója kedve-
sen fogadott a modern bútorokkal ízlésesen 
berendezett irodában/tanáriban. Elmondta, 
hogy a község mindhárom falujában óvodai 
és elemi oktatás folyik: „Az óvodákban vegyes 
csoportok vannak összesen 37 gyerekkel, az 
iskolákban pedig egy-egy összevont osztály-

Somogyi Lajos egykori polgármester, az RMDSZ helyi 
szervezetének elnöke



faluról falura

Biharország2020. március 13

Utcarészlet az új 
lakónegyedből

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

ban 31 kisdiák tanul; Hegyközpályiban 13 ta-
nuló van. Sajnos az utóbbi években a létszám 
csökken, egyre kevesebb gyermek születik. Az 
nem jellemző, hogy a tősgyökeres pályiak Vá-
radra vinnék a gyerekeket iskolába, sőt van-
nak gyerekek, akiket Váradról hoznak a mi 
iskolánkba, mert a család nemsokára odaköl-
tözik. Az újonnan épült lakónegyedekben élő 
gyerekek azonban mind Váradra járnak isko-
lába. Nem könnyű a pedagógusoknak, hogy 
egyszerre öt évfolyamot tanítsanak – előkészí-
tő osztályostól negyedikesig –, de nagyon jó 
tanítóink vannak, és jó eredményeket érnek el 
az osztályaikkal. A gyerekek megállják a he-
lyüket mind különböző tanulmányi versenye-
ken, mind Váradon vagy Hegyközcsatárban 
ötödik osztályban.”

Az igazgatónő arról is szólt, hogy a közsé-
gi önkormányzat mindent megtesz az oktatás 
körülményeinek javításáért. Bármilyen gond-
jukkal bizalommal fordulhatnak hozzájuk, se-
gítenek anyagilag vagy például kirándulás-
szervezésben is. Az óvodák és iskolák mind 
szépen karbantartottak, ezt sok városi isko-
la is megirigyelné – tette hozzá Szilágyi Mó-
nika. A hat pedagógus nagyon összetart, és 
ha szükség van rá, segítik egymást. Jó a kap-
csolatuk a szülőkkel, konfliktushelyzet soha-
sem volt, ami azt is jelenti, hogy a szülők meg 
vannak elégedve a tevékenységükkel. Az ok-
tatás mellett kulturális programokkal is készül-
nek az ünnepi eseményekre. Szerencsésnek 
mondta magukat amiatt, hogy a polgármes-
teri hivatal megtéríti az ingázó pedagógusok 
útiköltségét. Zárásként hangsúlyozta, küzde-
nek azért, hogy a falvaikban ne szűnjön meg 
az oktatás, ne zárják be az iskolát. Véleménye 

szerint, ha az oktatás egy faluban megszűnik, 
annak a településnek nincs jövője.

Megkétszereződött a lakosság

Somogyi Lajost, a helyi magyar érdekvédel-
mi szervezet elnökét, a község egykori polgár-
mesterét és a helyi közélet ma is aktív tagját 
kértem, beszéljen a községközpontban végbe-
ment fejlesztésekről. Elmondta, hogy sikerült 
befejezniük az ivóvízhálózat és a szennyvíz-
csatornák kiépítését egy pályázat segítségé-
vel, több mint kétmillió eurós költséggel. Az 
új lakótelepen, az Orizont 2-ben új óvoda épül 
ezer négyzetméter hasznos felülettel, három 
tanteremmel, külön játszóteremmel és min-
den egyéb szükséges helyiséggel. A beruhá-
zás értéke mintegy 650 ezer euró, ebből 120 
ezer euró az önrész, ennyivel kell a községnek 
hozzájárulnia a kivitelezéshez. A már említett 
aszfaltozás mellett járdákat építettek a község-
központban.

Arról is érdeklődtem, mennyire befolyásol-
ja a több száz éves múltú falu életét, a lakos-
ság létszámát az, hogy új lakónegyedek veszik 
körül. „A lakosság létszáma ezzel több mint 
kétszeresére duzzadt, s ez nagyon megterhe-
li a polgármesteri hivatal mindennapi munká-
ját, rengeteg ügyes-bajos gonddal keresik fel. 
Megveszik az üres telkeket, utakat, közműve-
sítést kell ott kiépíteni. Tavaly tizennégyezer 
beadványt iktattak a polgármesteri hivatal-
ban, ezek nagy része az új negyedek lakóit 
érintette. Az elmúlt néhány esztendőben mint-
egy ezer építkezési engedély lett kiadva, és vé-
leményem szerint ez az ütem folytatódik.”

A helyi rendezvényeket illetően a magyar 
érdekvédelmi szervezet elnöke a nőnapi bál-
lal kezdte a sort, minden évben megtartják  

Szilágyi Mónika óvodapedagógus, iskolaigazgató
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(folytatás az előző oldalról)

Nagyon megváltozott a lakosság összetétele

Ø

Szebeni Sándor 
megbízott/
kinevezett 
polgármester

a községi napokat, ősszel minden hozzájuk 
tartozó faluban van szüreti bál, és szilveszte-
ri mulatsággal, bállal zárják az évet. Termé-
szetesen nemzeti ünnepeinkről is rendszere-
sen megemlékeznek.

Évek óta megbízott 
polgármester

A községközpont polgármesteri hivatalá-
ban az előbb említett megnövekedett mennyi-
ségű munkából Szebeni Sándor megbízott 
polgármesterként veszi ki a részét. Ezt a tiszt-
séget először a 2012–2016 közötti mandátum 
idején, 2014 második felétől töltötte be. Mi-
vel az akkori helyhatósági választások után 
is felfüggesztették hivatalából Somogyi Lajos 
megválasztott polgármestert, Szebeni Sándor 
2016 októberétől napjainkig újfent megbízott 
polgármester lett, és bizonyára marad az idei 
helyhatósági választásokig. Irodájában beszél-
gettünk, elmondta, hogy a helyi tanács tagjai 
közül hat RMDSZ-es, de ez gyakorlatilag csak 
öt fő, mivel ő is tanácsos, de neki mint kineve-
zett polgármesternek nincs szavazati joga. Két 
tanácstag képviseli a Liberálisok és Demokra-
ták Szövetségét (ALDE) és egy-egy a Szociál-
demokrata Pártot, a Nemzeti Liberális Pártot 
és az Erdélyi Magyar Néppártot.

Az elöljáró tizenhat évvel ezelőtt kezdte 
az önkormányzati munkát Hegyközpályi He-

lyi Tanácsában. Megjegyezte: „Ennyire rossz 
soha sem volt a tanács Pályiban, nem tudom, 
a rosszindulat készteti-e arra az egyik szabad-
elvű tanácsost, hogy mindenbe belekössön. 
Mindig azon igyekszik, hogy keresztbe te-
gyen, biztatja a többi tanácsost is, hogy egy-
egy elkészített határozatot ne szavazzanak 
meg.” Több ilyen példát is felsorolt.

Szebeni Sándor elmondta még, hogy a hi-
vatalos okmányok aláírására egyedüli megha-
talmazottként szinte sohasem hiányozhat a hi-
vatalból, ezért évek óta nem volt szabadságon. 
Arról is beszélt, hogy nem vállalta volna el ezt 
a feladatot, ha nem lett volna mellette és ta-
nácsokkal nem segítené a község RMDSZ-es 
vezetője, egykori polgármestere, Somogyi La-
jos.

Nőtt a református gyülekezet

A Hegyközpályi Református Egyházközség 
mozgalmas időszakot tudhat maga mögött, je-
lentette ki Köteles László lelkipásztor. Mint 
mondta, a gyülekezetben mind a testi, mind a 
lelki munka terén érezhető volt – és reméljük, 
ezután is érezhető lesz – Isten bőséges áldása.

Az utóbbi években felújították a lelkészla-
kást és az ahhoz tartozó vendégszobákat. „El-
végeztük az épület szigetelését, megújult a 
tető, illetve holland testvéreink jóvoltából a 
vendégrészen kialakítottunk egy konyhát is. 
Nemsokára elkészül az a külső lépcső, mely 
lehetővé teszi, hogy a látogatók közvetlenül 
közelíthessék meg a vendégszobákat, ne a lel-
készlakáson át. A gyülekezet lelki életében is 
több változás történt. Elég, ha csak arra gon-
dolunk, hogy a hívek száma nem csökkent 
az elmúlt években, hanem növekedett. Emel-
lett fontos megemlítenünk azt is, hogy az is-
tentiszteletek, ifjúsági alkalmak, konfirmációi 
előkészítések, bibliaórák, női és férfikör, gi-
tárórák (melyeket gyülekezetünk egyik fiatal-
ja irányít) stb. mellett a gyermekmunkában 
is érezzük Isten bőséges áldását. Ez nemcsak 
abban nyilvánul meg, hogy a gyermekek al-
kalomról alkalomra betekintést nyerhetnek a 
Szentírás rejtelmeibe, hanem abban is, hogy 
ebben a munkában oroszlánrészt vállaltak pe-
dagógus gyülekezeti tagjaink és az ifjak közül 
is többen. Talán ennek is köszönhető, hogy az 
elmúlt években – többször holland és északír 
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Épül az óvoda az új 
lakónegyedbenfiatalok bevonásával – megrendezett vakációs 

bibliahetek résztvevőinek létszáma 95-125 fő 
között változott. Ezeken az alkalmakon – épp-
úgy, mint minden egyéb szolgálatban – a pres-
bitérium, a presbiterfeleségek és a gyülekezet 
tagjai is hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztve-
vők maradandó élményt szerezzenek.”

Az egyházközség számíthat az önkormány-
zat segítségére is. Erre példaként a tiszteletes 
azt említette meg, hogy rendezvényeik hely-
színeként használhatják a kultúrházat. Köte-
les László elmondta azt is, hogy számos terve 
van még a gyülekezetnek: „Ezeket Isten ke-
gyelmére bízva, imádságos szívvel készítjük 
elő azért, hogy a Hegyközpályi Református 
Egyházközség a létén, a szolgálatain keresz-
tül is hirdethesse: »…kegyes és jóságos az Úr, 
a ti Istenetek, és Ő nem fordítja el arcát tőle-
tek, ha ti visszatértek hozzá«.” (2Krón 30,9/b)

Több mint harminc évig szolgált

Ha már Hegyközpályiban jártam, nem 
hagyhattam ki a találkozást Katona Já-
nos nyugalmazott református lelkésszel, aki 
31 éven át szolgálta a helyi gyülekezetet. Is-
mervén széles körű jártasságát a társadalom-
tudományokban, a település történelméről, 
a reformáció itteni elterjedéséről érdeklőd-
tem tőle. A falu nevének eredetéről nem le-
het biztosat tudni, de a tiszteletes szerint egy 
Páli nevezetű helybeli szerzetes lehetett a név-
adó, aki megalapította a faluban a római kato-
likus egyházat. „Ez a vidék mindig is nagyon 
híres volt gyümölcsfáiról és szőlőseiről – emlé-
kezett Katona János. – Amikor én 1984-ben 
idekerültem, az idősebbek azt beszélték, hogy 
Pályi olyan volt, mint egy gyümölcsöskert. A 
hegyközpályi gazdák, termelők látták el vala-
mikor gyümölccsel a váradi piacot.”

A város közelsége miatt Hegyközpályi min-
dig is osztozott annak sorsában, a váradi vár 
török elfoglalása után, 1686-ban Pályit is az 
elpusztult falvak között tartották számon. La-

kosainak az volt a szerencséjük – meséli Kato-
na János –, hogy a törökök nappal támadtak, 
amikor sokan a közeli, nagy kiterjedésű erdők-
ben tartózkodtak, így megmenekültek. Aztán 
I. Lipót osztrák császár, magyar király idejé-
ben népesítették be újra a falut.

Arról is szó esett, hogy Katona tiszteletes 
szolgálati idejében épült a környék talán leg-
szebb parókiája, teljesen felújították a temp-
lomot, és az ő ötlete volt, hogy turulmadaras 
emlékművet állítsanak, valamint a községköz-
pont parkjában több magyar történelmi sze-
mélyiség fából kifaragott szobrát állítsák fel. 
Az elmúlt években számos kirándulást is szer-
vezett a hegyközieknek, hogy megismerjék 
Magyarország szépségeit. „Nagyon szeret-
ném ezeket folytatni, ehhez javulnia kellene 
az egészségemnek” – mondta Katona János.

Vonzó kereskedelmi egység

Felkeresem a település egyik legszebb lé-
tesítményét, a falu határában egy gyűjtőtó 
mellett felépült vendéglőt is. A téli tájban is 
megmutatkozik az ötletesen felépített vendég-
látóhely szépsége, szinte belenyúlik a tóba. 
Papp György tulajdonos elmondta, hogy 
amióta 2005-ben elkészült és átadták, a léte-
sítményt telente általában bezárták, de idén 
ezen változtattak. Ottjártunkkor is, egy febru-
ári kora délutánon, sok vendég volt.

„Sajnos szállással nem szolgálhatunk – ma-
gyarázta Papp György –, mivel nem nyert a 
panzióépítésre benyújtott pályázatunk.” A tu-
lajdonos szerint az étterem vonzereje főleg a 
szakácsaiknak köszönhető. „Lehetsz te akár-
milyen nagy vendéglős, ha nincs kiváló szaká-
csod, aki elkészítse az ételt olyképpen, ahogy 
a vendég elvárja tőle. Nagyon sok a visszajáró 
vendégünk, elhozzák a barátaikat is, így a jó 
hírünk nagyon sok emberhez eljut. Általában, 
aki megismeri ezt a helyet, az máskor is visz-
szajön hozzánk.” Rendezvényeket is szervez-
nek, családi eseményeket is lehet náluk ünne-
pelni – mondta Papp György.

Hazafelé jövet megálltam néhány pillanat-
ra a történelmi település bejáratánál és kör-
benéztem: mindenütt új lakások, tömbházak 
sora, szinte átkarolják Hegyközpályit. Hogy a 
legközelebbi népszámláláskor miként alakul a 
valamikor színmagyar hegyközi település la-
kossági összetétele, azt a jövő mondja meg. 
Addig is épülnek az új lakóházak.

Dérer Ferenc
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Az iskola jelenlegi 
két épülete között, 

az utcafronton 
épül meg az új, 

emeletes szárny

A városban három, aránylag új iskolaépü-
let volt, ezek közül az V–VIII. osztályos iskoláé 
ideális lett volna az új magyar tanintézetnek. 
Ehhez azonban az önkormányzati képvise-
lők kétharmados beleegyezése kellett volna, 
ami nem jött össze. A város magyarsága vi-
szont nagyon elszánt volt, és elfogadta azt a 
kompromisszumos megoldást, hogy az új in-
tézmény a volt elemi iskola és a volt bentla-
kás felújított falai között kezdjen működni, két 
váltásban. Ígéretet kaptak egy új épületszárny 
emelésére az utóbbi helyszínen, s ez el is ké-
szült, 2015 szeptemberében nyitotta meg ka-
puit a diákok előtt. Ettől kezdve térhetett át 
a magyar tanintézet az egyváltásos oktatásra. 
Megkapták még a Kiss utcán a volt Gostat-
iroda semmire sem használható, romos épü-

letét. Az új épületszárny sem oldotta meg tel-
jesen a gondokat, hiszen az iskolának nincs 
dísz- és tornaterme, sportpályája.

A tanintézet jelenlegi két épülete között van 
egy 3500 négyzetméteres beépítetlen telek. 
Ez alkalmas arra, hogy megépüljön rajta egy 
új szárny, mely teljessé tenné és egy telekre 
helyezné az intézményt. Egy befektetői cso-
port azonban megvásárolta a telket, és az el-
adására nem mutatott hajlandóságot. Ezért a 
megoldás a közcélra való kisajátítás volt. Eb-
ben az ügyben már rugalmasabbak voltak a 
nem magyar önkormányzati képviselők is, 
ezért szavazatukkal hozzájárultak a megoldás-
hoz.

Az ügy bírósági szakasza is lezárult már, 
csak a végső határozat kiadására várnak – 

Teljessé válik a margittai 
magyar iskola
Húszéves álma valósult meg a margittai 
magyarságnak 2011 szeptemberében, amikor 
Horváth János Iskolacsoport néven megkezdte 
működését az önálló I–XII. osztályos magyar 
iskola. Hosszú és kemény „menet” eredménye 
volt ez a győzelem, mely a margittai magyarság 
és vezetői, továbbá az érdekvédelmi szervezet 
megyei és országos vezetői kitartó  
és összehangolt munkájának az eredménye. 
(Lapunkban beszámoltunk róla.)

A régi menza kopott épületét lebontják,  
sportpálya lesz a helyén
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A Horváth János 
Elméleti Líceum 
főépülete

A telek hátsó 
részébe 

sporttermet 
terveztek

nyilatkozta Nagy Gabriella, a magyar is-
kola igazgatója. Ezáltal a telek átkerül az ön-
kormányzat tulajdonába, s önkormányzati 
határozattal átadják a magyar iskolának, nyi-
latkozta Pocsaly Zoltán polgármester. A ki-
sajátított telek ellenértékét a megyei tanács fi-
zette ki a befektető társaságnak. Így már egy 
telekre kerül a két épület.

A rendelkezésre álló jókora területen a 
tervek szerint az utcafrontra háromszintes, 
többfunkciós épületet emelnek. Ennek alag-
sorában a konyha és az étkezde, valamint 
a szakiskola egy tanműhelye kap helyet, a 
földszinten a mai kor szellemének megfele-
lő könyvtár lesz, mely kölcsönzésen és olva-
sáson túl könyvbemutatók és kiállítások hely-
színe is lehet. A felső szinten pedig egy nagy 
dísztermet alakítanak ki, de ezt könnyűszerke-
zetes, mobil térelválasztó egységekkel szükség 
szerint több részre is oszthatják. A díszterem-
re iskolai rendezvények során különösen nagy 
szükség van. Jelenleg egy hagyományos osz-
tálytermet használnak erre a célra, s legtöbb-
ször szűkösnek bizonyul.

A telek hátsó részében egy fedett sportter-
met szándékoznak építeni, hogy abban tart-
sák majd az iskolai testnevelési órákat. A ren-

delkezésre álló terület nem elég nagy ahhoz, 
hogy szabványos sportcsarnok legyen, de tor-
naórák számára ideális lesz. Jelenleg a több 
száz méterre lévő városi sportpálya mellet-
ti csarnokban tartják a testnevelésórákat. A 
mostani menza ütött-kopott épületét lebont-
ják, és a helyén szabadtéri multifunkcionális 
sportpályát alakítanak ki. Itt tarthatják majd 
az évzárókat, évnyitókat is.

A tervek megvalósítására az állami költség-
vetésből 5 millió lejt különítettek el. Ez nagy-
mértékben a választott parlamenti képviselő-
ink lobbitevékenységének köszönhető. Ez az 
összeg nem elég, de kezdetnek nagyon jó, 
és az iskola vezetősége további támogatások-
ban reménykedik országos, megyei, helyi és 
anyaországi forrásból egyaránt. Mivel 2020 a 
nemzeti összetartozás éve, van rá esély, hogy 
Magyarországról is érkezzen segítség, mondta 
az igazgatónő. Az építkezéseken kívül jelentős 
anyagi forrást emészt majd fel a területrende-
zési és a bontási munkálat is. Az önkormány-
zattal együtt figyelemmel kísérik a pályázati 
lehetőségeket, és ha találnak ilyet, azonnal le-
csapnak rá.

Egy másik projekt keretében, a Bihar Me-
gyei Tanács finanszírozásával, a Kiss utcai tel-
ken lebontották a romos épületet, hogy műfü-
ves sportpályát alakíthassanak ki. Ez nagyon 
közel van az iskolához, így testnevelésórákat 
is tarthatnak ott, de tanítási időn kívüli test-
mozgásra is lesz lehetőség.

A jelenleg Horváth János Líceum nevet vi-
selő magyar iskola jövőre ünnepli egy évtize-
des fennállását. Jó esély van arra, hogy ad-
digra épület szempontjából minden igényt 
kielégítő, XXI. századi modern intézmény le-
gyen. Hírnevének kialakítása, növelése on-
nantól már a tanárok és diákok feladata lesz.

Szőke FerencAz új szárny szintenkénti tervrajza
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Van igény a magyar nyelvű 
szakoktatásra Margittán
Tavaly szeptemberben indították el a margittai 
magyar iskolában a szak- és a posztliceális 
oktatást. Négy szakma tanítása kapott ideiglenes 
működési engedélyt: kőműves, hűtő-fűtő 
berendezések szerelése-javítása, szakács, pincér. 
A végleges engedélyt három év elteltével, alapos 
ellenőrzés után kaphatják meg.

Két év múlva végez a margittai magyar tan-
intézetben az első szakoktatási évfolyam, mi-
vel ez a képzési forma három év időtartamú. 
Évek óta látszott már, hogy igény van a ma-
gyar nyelvű szakmai oktatásra, és a tavaly ősz-
szel indított osztályokba való jelentkezések 
száma alapján ez beigazolódott. Két összevont 
osztályt indítottak, az egyikben a szakács és a 
pincér, a másikban a kőműves és a hűtő-fűtő 
berendezések szerelése szakmát lehet kitanul-
ni. Képzési és érvényesülési lehetőséghez ju-
tottak ezáltal azok a fiatalok, akik egy mes-
terség gyakorlásából szeretnének megélni. A 
szakmai gyakorlatot szerződéses alapon cé-
geknél fogják végezni a tanulók, illetve, amint 
lehetséges, az iskolában, az önkormányzat ál-
tal vásárolt két dupla konténerben kialakított 
műhelyekben. Ezeket a műhelyeket a tan-

év végi szakmai gyakorlatok elkezdéséig fel-
szerelik a szükséges eszközökkel. Első évben 
ugyanis nagyrészt elméleti oktatás folyik, az 
osztálytermekben. Oktatók szempontjából jól 
állnak, hiszen vannak mérnök végzettségű pe-
dagógusaik.

Összességében több mint 40 diák fog szak-
munkás-bizonyítványt szerezni. Elhelyezkedé-
si gondjaik nem lesznek, mivel a helyi vállalko-
zások már nagyon várják őket. Tanulmányaik 
során megismerkednek későbbi munkahelyük-
kel, hiszen a szakmai gyakorlatok nagy részét 
ott végzik majd. Az iskola által szervezett első 
szülői bálon a szakács és a pincér szakos diá-
kok már segédkeztek is az ételek elkészítésé-
ben, illetve gyakorolták a felszolgálást.

A posztliceális képzésben titkársági szakon 
lehet tanulni. Ide a jelentkezőtől nem kérnek 
érettségi diplomát, csak a 12 osztály elvégzé-
sét igazoló dokumentumokat. Fiúk és lányok 
egyaránt jelentkeztek a 2019/20-as tanév-
re, összesen húszan. Ezek szerint erre is van 
igény, és ez színesíti a magyar iskola oktatási 
palettáját.

Az iskola vezetősége a következő tanév-
ben is várja a diákokat mind a szak-, mind a 
posztliceális képzésre. Remélhetőleg a mos-
taninál több jelentkező lesz, mivel híre megy 
ezen oktatási formák hasznosságának.

Szőke Ferenc

A szülői bálon  
a diákok  
szolgáltak fel

Műhelyeket alakítanak ki a konténerekben
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A műemlék épület 
évtizedek óta csak 
romlik, megérett  
a felújításra

A tanácsülésen jelen levő 34 megyei ön-
kormányzati képviselő egyhangúlag szavazta 
meg az épület felújításának költségeit, miután 
a terveket készítő Novartis Kft.-t reprezentáló 
Cristian Puşcaş bemutatta az elképzelése-
ket. A költségeket 31,5 millió lejre becsülik, s 
16 millió lej jut a felújítás elkezdésére abból az 
50 millió lejes, csak beruházásokra fordítan-
dó hitelből, melynek felvételét szintén a janu-
ári rendes ülésen hagyta jóvá a Bihar Megyei 
Tanács egyszerű többsége. Az ülés után Pász-
tor Sándor megyei tanácselnöktől megtud-
tuk, néhány héten belül kiírják a műemlék 
épület renoválására és részbeni átalakítására a 
közbeszerzési eljárást, a reményei szerint egy-
másfél éves munka lesz a felújítás.

A pénzügyi palota a megyei önkormány-
zat új székhelye lesz a tervek szerint, a bemu-
tatóból pedig kiderült, hogy a homlokzatok 
felújítása mellett az épület díszkivilágítását is 
megtervezték, és a belső tereket is átalakítják. 
Külső lifteket is felszerelnek majd, a padlást 
pedig manzárdosítják. A földszinten kiállítóte-
ret alakítanak ki, itt lesznek majd az ügyfél-
szolgálat mellett például a gazdasági, a köz-
beszerzési és a pénzügyi osztály irodái. Az 
első emeleten a tanácselnök és az alelnökök, 
valamint a műszaki és a közszállítási részleg 
irodái mellett lesz egy kisebb ülésterem is. A 
második emeletre egy multimédiás kiállítóte-

Felújítják  
a pénzügyi palotát

ret terveztek, és a megye jegyzőjének, a jogi 
osztálynak, a főépítész hivatalának és a terü-
letrendezési osztálynak az irodái is ott lesz-
nek. Ugyanott lesz egy ülések és protokoll-
rendezvények megtartására alkalmas terem, 
illetve az úgynevezett nagy ülésterem. A man-
zárdban szintén lesz egy kiállítótér, emellett a 
védett területekkel és turisztikával foglalkozó 
részlegek kapnak ott helyet.

F. N. L.

Két döntés is született a nagyváradi pénzügyi 
palota sorsára vonatkozóan a Bihar Megyei 
Tanács január végi ülésén.

Cristian Puşcaş 
a tanácsülésen 

ismertette  
a terveket

Megújulhat 
az impozáns 

épület, a megyei 
önkormányzat 

és intézményei 
kapnak helyet 

benne

Díszkivilágítást is terveztek a Fő utcai ingatlanra
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Újul a kórház Szalontán

LED-es 
világítótestek 

kerülnek a régi, 
neoncsöves 

fényforrások 
helyére

A több mint 12 millió lejes projekt ered-
ményeként a nagyszalontai városi kórház 
összes nyílászáróját kicserélik, az épületet 
hőszigetelik, a tetőn napelemeket helyeznek 
el, hogy elektromos- és hőenergiával lássák 
majd el az épületet, LED-es világítótestekre 
cserélik a régi neoncsöveket, az összes kéz-
mosót automata, szenzoros csappal látják el, 
és kialakítják az oxigénvezeték-hálózatot, ezál-
tal minden kórházi ágynak saját oxigénforrása 
lesz. Mostanra már több részlegen is beszerel-
ték az oxigénvezetékeket, a világítótestek és a 
csapok cseréje is tart.

Adrian Haþegan, a kórház menedzsere la-
punknak elmondta, hogy ezeket a belső mun-

kálatokat igyekeznek úgy ütemezni, hogy a 
legkevesebb kellemetlenséget és fennakadást 
okozzák az egészségügyi ellátásban, de ezúton 
is kérik a betegek megértését és türelmét, hi-
szen a beruházás teljes végrehajtása több hó-
napba telik.

Megtudtuk azt is, hogy az oxigénfejlesz-
tő gépet szintén hamarosan kiszállítják, majd 
el is helyezik, így a kórház a későbbiekben 
gond nélkül elő tudja állítani a számára szük-
séges oxigénmennyiséget. A menedzser hoz-
zátette, hogy tavaly saját forrásból beszerez-
tek egy modern, General Electric gyártmányú 
röntgengépet, már be is szerelték, és a mű-
ködési engedélyek megérkezése után üzembe 
helyezik. Szintén saját forrásból sikerült besze-
rezni a sürgősségi beavatkozásokhoz szüksé-
ges gépeket, ezeket minden részlegen be fog-
ják szerelni. A proszektúra részleg felújítása 

A kézmosók automata szenzoros csapot kapnak

Tavaly év végén aláírták a hajdúvárosban a városi 
kórház energetikai hatékonyságát növelő projekt 
kivitelezési szerződését, erről már lapunkban is 
hírt adtunk. Az időjárási viszonyok miatt a külső 
munkálatok még váratnak magukra, azonban  
a belső felújítás már elkezdődött.
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is elkezdődött. Újracsempézik a részleget, új 
boncasztalt és új hűtőket vásárolnak. Kiderült 
továbbá, hogy a Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség kedvezően bírálta el a járóbeteg-ellátó 
részleg felújításának és kibővítésének projekt-
jét, így a jövőben ott is elkezdődhetnek majd 
a munkálatok.

Április 6. és 10. között egy vizsgálóbizott-
ság is el fog látogatni a nagyszalontai városi 
kórházba az intézmény júliusig érvényes akk-
reditációjának meghosszabbítása végett. A to-
vábbi munkálatokról és fejleményekről ter-
mészetesen a későbbiekben lapunkban is 
beszámolunk.

Balázs Anita

Készül  
az oxigénvezeték-
hálózat

A beruházást 
hirdető tábla

Fizessen elő kiadványainkra!
A Biharország folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 5 lej, 3 hónapra 13 lej, 6 
hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej. A Várad folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 
7 lej, 3 hónapra 18 lej, 6 hónapra 30 lej, 1 évre 50 lej. Együtt mindkét kiad-
vány kedvezményes előfizetési díja: 1 hónapra 8 lej, 3 hónapra 25 lej, 6 hó-
napra 40 lej, 1 évre 75 lej.

*
A Biharország (és/vagy a Várad) előfizethető a szerkesztőségben kész-

pénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal), az előfizető nevé-
nek és pontos lakcímének, valamint az Abonament Biharország (és/vagy Vá-
rad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Revista culturală Várad Oradea, Piaţa 
1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 1G33 
5000 XXXX, Trezoreria Oradea.
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Csöndes volt az éjszaka, vagy csak én vol-
tam nagyon fáradt, mert óracsörgésig egy-
huzamban aludtam. Örömmel konstatálom, 
mert érzem, hogy minden tagom megvan, 
porcikáimban izomláz „dühöng”. Nyirkos a 
reggel, jólesik egyedül lenni. Elslattyogok a 
konyháig, kávét főzök, visszaballagok kuckó-
mig. Kávéillat lengi be a parányi szobácskát, 
lassan visszanyerem életkedvemet. Kémlelve 
a kinti időjárást, jobbnak látom gumicsizmát 
húzni.

Arcomba csap a szitáló eső, kisebb csopor-
tokba verődve sorjáznak a többiek is a mun-
kahelyek felé. Szerencsém van, ugyanarra a 
munkára osztanak be, mint előző nap. Ilyen 
időben cudar lehet kint dolgozni, az üvegház 
védelme-melege jó hangulatra srófol. Egyna-
pos rutinnal a hátam mögött már gyakorlott 
mozdulatokkal nyúlok a ládák után, pakolom, 
rakom, hozom-viszem oda, ahová kell. A benti 
kellemes hőmérséklet hirtelen magasra szök-
ken, egy csettintésnyi idő alatt eláll a szitáló 
eső, eltűnnek a fellegek, hét ágra süt a nap. Ez 
már csak így szokott lenni ezen a tájon.

Délután megérkezik a menedzser is. A zöld 
mellényes haptákba vágja magát. Nem is gon-

doltam, hogy képesek vagyunk még tovább 
fokozni a munkatempót. Még rárakunk egy la-
páttal. A citromsárga mellényesek arca a me-
lótól pirosodik, míg a magasabb beosztásúaké 
a letolástól. Nem tudom, melyik a kellemetle-
nebb. Hét ládát kellett egymás mellé rakni, ez 
adja ki a sorszélességet, majd egy keskeny fo-
lyosórész következik, aztán ismét a ládasor. És 
így tovább. A menedzser kiakad a zöld mellé-
nyesre, hogy nem lesz ez így jó, mert nyolc 
láda szélességet kell kialakítani. Fél napot az-
zal töltünk el, hogy a tegnap elvégzett mun-
kánkat az újabb instrukció szerint módosítjuk. 
Hogy mire volt ez jó a főnöki hatalom bizonyí-
tásán kívül, ma sem tudom. A pluszmunkát 
nem érte meg az összességében nyert 1-2 mé-
ter széles terület.

Hamar kámforrá válik a nyugati munka-
módszerekről kialakult véleményem. Hol van 
itt a minden tekintetben átgondolt, precíz szer-
vezés? Az is igaz, hogy a farmon az egyszerű 
munkástól kezdve a felső vezetőkig mindenki 
vendégmunkás. Az őshonos lakosság nem is 
tudom, miből él, még a számomra vezető be-
osztásnak számító munkakörökhöz sem fűlik 
a foguk. A kereskedelmi egységekben járva is 

Munkavállalók (8.)
Hűtlenségből boldogságba
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Ø
(folytatás a 27. oldalon)

azt tapasztalom, hogy többnyire vendégmun-
kásokat foglalkoztatnak. Kollégáim magyará-
zatként azt hozzák fel, hogy itt sohasem volt 
szocializmus. Aki szorgalmas volt, az nemze-
dékeken át kisebb-nagyobb gazdagságra, va-
gyonra tett szert. Így a maiak többnyire a már 
befektetett vagyonukból élnek. Például az ol-
csón elérhető lakásokat felvásárolják, majd 
bérbe adják. Ez csak egyik szegmense a be-
fektetési lehetőségeknek, nyilvánvalóan nem 
mindenki ebből él meg. Számomra mégis el-
képzelhetetlen, hogy egy ország lakosságának 
a többsége kétkezi munka nélkül boldogulhat. 
Méghozzá jól. Annyi párhuzamot vélek felfe-
dezni a nyugati világ és a kontinens középső 
részén élők között, hogy a kevesebbet dolgo-
zók mindkét helyen jobb anyagi körülmények 
között élnek. Persze ezt csak azok látják így, 
akiknek nem adatott meg a kevesebb munka 
privilégiuma. És itt nem a szellemi munkával 
mindennapit keresőkre gondolok.

A munkaidő lejártával mindenki igyekszik 
a barakkjába. A gumicsizmák, munkacipők a 
folyosón erre a célra kihelyezett szekrények-
be kerülnek. Aztán ki-ki a maga nevelteté-
se, kultúrája szerint igyekszik a zuhanyzó-
ba egy gyors tisztálkodás erejéig. Azért nem 
kell azt gondolni, hogy nagy a tumultus, akad-
nak olyanok, akiket a szemem világa elvesz-
tése esetén a szagukról felismernék. Én sem 
tartozom a serénykedők közé, munka végez-
tével, mielőtt bármit is tennék, végignyúlok az 
ágyon. Körülbelül húsz perc mozdulatlan fek-
vésre van szükségem ahhoz, hogy a fáradt-
ság enyhüljön, görcsbe ránduló izmaim rege-
nerálódjanak valamelyest. Ilyenkor kiüresítem 
az elmém is, igyekszem nem gondolni semmi-
re. Aztán jöhet az esti zuhanyzás, vacsoraké-
szítés előtt pedig új erőt adó kávézás.

Az előző estétől eltérően zajosabbnak ígér-
kezik a mostani. Mintha a szomszédaim arca 
is kisimult volna, kevesebb ránc, több vigyor. 
Az ok egyszerű, ma utalták át a heti fizetést. 
A barakk előtti padok megtelnek emberekkel, 
senki sem igyekszik korán lefeküdni. Az idő-
járás is kellemes, a reggeli szitáló eső emléke 
már a múltba veszett, tavaszi enyhet sejtető 
szellő libben.

A bolgárok, lengyelek, románok, erdélyi 
magyarok többnyire külön-külön asztaltársa-
ságot alkotnak. Előfordul, hogy románok és 
magyarok együtt poharazgatnak, a mások-
kal való közös időtöltés, ha akad ilyen, a hosz-
szú ideig közösen végzett munka folyománya. 
A konyhán jókora termetű, harmincas, intel-

ligens arcú román szólít meg. Könnyű volt ki-
szúrnia, hogy honnan érkeztem, a „piper” 
meg a „sare” feliratú tasakjaim láttán. Beszéd-
be elegyedünk. Udvarias, amint kiejtésemen 
észreveszi, hogy mely nációhoz tartozom, 
azonnal dicsérni kezdi az itt dolgozó magya-
rok szorgalmát. Moldovai a fiatalember, évek 
óta dolgozik a farmon. Több alkalommal is elő 
akarták léptetni, de nem vállalta. A munka-
körrel járó több felelősség arányosan nem mu-
tatkozik meg a fizetésben.

Idősebb nő közeledik hozzá ölnyi elmoso-
gatott edénnyel. Később megtudom, hogy 
ők egy pár. Kissé furcsállom, a hölgy jóval 
idősebbnek tűnik. Ő is kedvesen előzékeny, 
de már nem annyira szószátyár, mint a pár-
ja. Sőt, pillanatokra megfeledkezik magáról, 
ilyenkor elkomorodik, érezhetően messze jár-
nak a gondolatai, hogy aztán révedezéséből 
eszmélve ismét kedvesség sugározzon arcáról.

Mindketten anyagi meggondolásból hagy-
ták hátra családjukat. A nőnek, akit egyéb-
ként Corinának hívnak, két fiúgyermeke és 
férje maradt odahaza. Már serdülőkorúak a 
legénykék, így édesapjuk is elboldogul a neve-
lésükkel. A férjnek jól fizető állása van otthon, 
ezért vállalta a nő a külföldi munkát. Nagyon 
kellett a pénz, két üres tarisznyaként kerültek 
össze, bankhitelből vásároltak házat, személy-
autót. Az adósságuk törlesztése mellett kép-
telenek voltak elfogadható szintű életvitelt te-
remteni. Corina öt éve dolgozik a farmon. 
Eleinte a fiai nehezen viselték édesanyjuk tá-
vollétét. Később megszokták. A sihederekre 
az is kecsegtetően hatott, hogy apjuk egyre 
szabadabbra engedte őket, zsebpénzből is bő-
ven jutott. Volt miből, édesanyjuk megdolgo-
zott érte. A fiúk hosszabb pórázra engedése 
nem volt véletlen, ezzel egy időben a férj sze-
met vetett a közelükben lakó özvegyasszony-
ra. Fiatalabb volt, mint az ő párja, kedves és 
csinos, már csak egy gyenge jellem kellett ah-
hoz, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogyan. 
Első alkalommal azzal kereste fel a nő, hogy 
vigye már el a közeli város orvosi intézményé-
be egy rutinvizsgálatra. Elvállalta. Aztán heti 
rendszerességgel ismétlődtek az orvosi vizsgá-
latok. Az egyik hétvégét a fiúk a szomszédos 
faluban töltötték iskolatársuknál. Minden lehe-
tőség adott volt a hűtlenséghez. Eleinte titok-
ban tartották a viszonyukat, de miután a falu-
beliek is suttogni kezdtek a hátuk mögött, a 
férfi mindent megírt a feleségének. Kenyér-
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A művész felesége, Domján Klára hatalmas szeretettel 
ápolja férjének hagyatékát

A szalontai Toldi 
utca részlete, 

Domján Sándor 
metszete

Férjének hagyatékát 
ápolja és élteti

Domján Sándor szakiskolába és művésze-
ti népi iskolába járt. A fametszetek iránti sze-
retete és érdeklődése 1961-ben kezdődött, 
amikor egy nagyszalontai kiállításon megis-
merkedett Gy. Szabó Béla művészetével. Ké-
sőbbi élete során példaképként tekintett a ro-
mániai magyar grafikusra. Amint azt lapunk 
2016. májusi számában is olvashatták, élete 
során 30 egyéni tárlata volt, és részt vett 36 
csoportos kiállításon, alkotásai szinte a világ 
minden pontjára eljutottak, pontosan 19 or-
szágba, köztük az Amerikai Egyesült Államok-
ba, Kanadába, Tunéziába, Japánba. Az alko-

tó özvegyével, Domján Klárával beszélgettünk 
a hagyatékgondozás megindító, egyben öröm-
teli munkájáról.

– Milyen módon igyekszik megőrizni és 
ápolni férjének hagyatékát?

– Sanyi halálának első évfordulója alkal-
mából leltárt készítettem az alkotásairól, a fa-
metszetekről és azok példányszámairól, min-
dent gondosan lejegyeztem. Domján Sándor 

Nagyszalonta elismert, tehetséges 
képzőművésze, Domján Sándor 1952-ben látta 
meg a napvilágot a hajdúvárosban, s 2017-ben 
távozott az élők sorából. Örökségül 648 alkotást 
hagyott hátra. Felesége, Domján Klára, aki 
műszaki rajzolónak tanult, nemcsak házaséveik 
alatt támogatta férjét, hanem párjának halála 
után is féltő szeretettel óvja és ápolja annak 
műveit és hagyatékát.
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254 fametszetet és két linómetszetet hagyott 
örökül, emellett 86 akvarellkép, 134 pasz-
tell, 33 olajkép és 8 porfestékkel készült al-
kotás őrzi művészetét. Tusrajzait, vázlatait is 
beleszámolva összesen 648 alkotása maradt 
az utókorra. Ez az összegzés a jövőre nézve 
nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen így át-
fogó képet kaptam, s pontosan megtudtam, 
miből gazdálkodhatok. Azután Sanyi halálá-
nak második évfordulója alkalmából a művei-
ből adományoztam a nagyváradi Körösvidéki 
Múzeumnak, felajánlottam 35 fametszetet. Az 
egyik ilyen alkotást, amely Ady Endre szülőhá-
zát ábrázolja, a nagyváradi Ady Endre Emlék-
múzeumba is elvitték, illetve ugyanezt az alko-
tást megtalálhatjuk Ady egykori lakóhelyén, a 
csucsai kastélyban. Ennek az évfordulónak a 
kapcsán egy emlékfilm is készült a férjem éle-
téről és munkásságáról. Szó esik benne a gye-
rekkoráról, családjáról, rólam és a gyerekeiről, 

A Nagyváradi Állami Filharmónia 
márciusi műsora
A koncerteket csütörtökönként este 7-től a Bartók–Enescu te-
remben tartják, a bérletek érvényesek.

19., 19 óra: Tavaszi fesztivál. Műsoron: W. A. Mozart: Motetta 
szopránra és zenekarra, K. 165.; J. Haydn: 4., D-dúr gordonka-
verseny, Hob VIIb:4; L. v. Beethoven: VIII., F-dúr szimfónia, op. 
93. – a zeneszerző születésének 250. évfordulójára. Vezényel 

Ciprian Marinescu, közreműködik Mădălina Stan (szoprán) és 
Răzvan Suma (gordonka).
26., 19 óra: Tavaszi fesztivál. Műsoron: J. Haydn: 88., G-dúr 
szimfónia; R. Strauss: 1. kürtverseny, op. 11.; L. v. Beetho-
ven: VII., A-dúr szimfónia, op. 92. – a zeneszerző születésének 
250. évfordulójára. Vezényel Horia Andreescu, közreműködik 
Cristian Borcan (kürt).

az utazásairól, munkáiról és alkotásairól; több 
érdekességet is megtudhatunk belőle.

– A jövőben hogyan szeretné tovább éltet-
ni férjének munkásságát?

– Nem titkolt szándékom, hogy a férjem 
még több munkáját felajánljam egy állandó ki-
állítás részére, ahol mindenkinek lehetősége 
nyílhatna megcsodálni ezeket a nem minden-
napi alkotásokat. Bízom abban, hogy lesz rá 
mód, találok majd egy állandó kiállítóhelyet a 
férjem alkotásainak.

Balázs Anita

Lánya, Laura 
ihlette a rajzot egy 
tengeri nyaralás 
alkalmával

Domján Sándor 
élete egyik utolsó 

kiállításának  
a megnyitóján, 

2017-ben 
Nagyszalontán

Tájkép őrzi  
a művész 
természet iránti 
szeretetét
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A finn kezdeményezésű Yours Truly Nem-
zetközi Futás keretében immár hatodik alka-
lommal tették meg a Debrecen és Székelyhíd 
közötti távot magyarországi futók és a gyer-
mekotthon lelkes támogatói. Az esemény fő-
szervezője kezdetek óta dr. Major Tamás. 
Elmondása szerint ő 2005-ben ismerkedett 
meg Böjte Csaba ferences szerzetessel, akkor 
egy motoros csoporttal látogatott el a dévai 
gyermekotthonba.

A futók reggel startoltak a debreceni Meg-
testesülés plébánia elől, és délután közel ötve-
nen érkeztek meg a székelyhídi Stubenberg-
kastélyba. Nagyfalusi Éva otthonvezető és 
segítői már előre készültek a vendégfogadás-
ra, finom ételekkel várták őket, előző nap 
százszámra töltötték a káposztát. Az otthon-
ban lakó gyermekek a városhatáron várták az 
érkezőket, onnantól együtt tették meg az utol-
só szakaszt.

Lehetett jelentkezni az egész táv megtéte-
lére, de akadtak, akik 25, 10 vagy annál ke-
vesebb kilométernyi kocogást vállaltak. Az 50 
kilométert elsőnek a 47 éves Gábori László 
teljesítette, 4 óra 40 perc alatt ért a célba. Ez-

zel a teljesítménnyel bő egy órával megelőz-
te az utolsó befutót. Kérdésünkre elmondta, 
hogy fiatalabb korában nem sportolt. Nyolc 
évvel ezelőtt határozta el, hogy változtatni fog 
életmódján, a most 85 kilogramm súlyú futó 
akkoriban 115 kilót nyomott. Nem csupán ő 
okozott meglepetést, Nagykéri György, Őri 
Nóra és Tóth Péter a visszautat is futva tette 
meg. Embert próbáló elhatározás volt ez a ré-

Futás és jótékonykodás
Február utolsó vasárnapján több lelkes futó 
indult el Debrecenből Székelyhídra. A sportolást 
jótékonykodással kötötték egybe, felkeresték  
az érmelléki kisvárosban működő Gyermek Jézus 
Otthon lakóit.

Nagykéri György, 
Őri Nóra és Tóth 

Péter visszafelé is 
megtette a távot

Dr. Major Tamás 
főszervező

Futás utáni lazítás 
teázással
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Csoportkép

szükről, az erős szél mellett az éjszakába haj-
ló sötétség és a szitáló eső is nehezítette út-
jukat. Az meg külön megsüvegelendő, hogy 
a gyermekotthonba most másodszorra látoga-
tó Nagykéri György már betöltötte a 63. élet-
évét.

A sportembereket megérkezésükkor for-
ró teával kínálták a kastély árkádja alatt. Tea-
szürcsölgetés közben a begörcsölt izmokat 
gyúrták, nyújtották, lazították. Szusszanás-
nyi pihenő után a kísérő autók csomagteréből 
előkerültek az ajándékok is, amelyeket a futók 
és baráti körük ajánlott fel a gyermekotthon-
nak. Mielőtt gyűjtésbe fogtak volna, egyeztet-
tek Nagyfalusi Évával, hogy mire lenne leg-
inkább szükségük. Így a csomagokba indulás 
előtt a tartós élelmiszerek mellett főként tisztí-
tószerek, mosóporok kerültek.

Øtörésre került a dolog. Corina legnagyobb bá-
natára a fiai is elhidegültek tőle, így támasz 
nélkül maradva, úgy döntött, hogy végleg itt 
marad a farmon.

Jelenlegi társa, Vasile családi kapcsolatát 
is a távolság cincálta szét. Őt nem az anya-
gi nehézségek vagy a bankkölcsön kénysze-
rítette Angolhonba, hanem feleségének tel-
hetetlensége. Egyszerűen már képtelen volt 
megalomániáját követni. Azon túl, hogy a leg-
drágább ruhákat vásárolta halomra, a búto-
rokat is állandóan cserélgette. Félárván, sze-
gény sorban nőtt fel a feleség, Vasile éppen 
ezért türelemmel kezelte nagyravágyását, úgy 
gondolta, hogy az újbóli szegénységtől, nélkü-
lözéstől való félelem mindennek az okozója. 

Szép házuk volt odahaza, de ez nem volt elég, 
a feleség nagy lelkesedéssel mutogatta a kü-
lönböző tervrajzokat, mert ő már emeletes la-
kásnál nem adhatja alább. Vasile ebbe is be-
lement. Bár ne tette volna. Utólag úgy véli, 
mégis jobb, hogy így történt. Az ő odaadása 
ellenére felesége a hűségpróbán elbukott.

Aztán úgy adódott, hogy Corina és Vasile 
egymás mellé került dolgozni. Mindketten 
elvoltak a maguk bánatával, nehezen nyíl-
tak meg. Múltak a hetek, hónapok, mígnem 
egyik alkalommal Corina nagyon nekikese-
redett. Amikor rosszul lett, Vasile ölbe kapta; 
még annyit kinyögött, hogy gyógyszerrel töm-
te tele magát. Innentől közelebb kerültek egy-
máshoz. Így vált a halálba vezető út az egy-
másra találás ösvényévé.

D. Mészáros Elek

Munkavállalók (8.)

A frissítő fürdő után az adakozó kedvű fu-
tók jó étvággyal ülték körül az asztalokat. A 
baráti beszélgetés során az ígéret is elhang-
zott, hogy jövőre ismét eljönnek.

D. Mészáros Elek

(folytatás a 23. oldalról)

Gábori László elsőként teljesítette a távot,  
a végét a gyerekekkel együtt futvaElőkerülnek az adományok
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Közösségépítő határon 
innen és túl

Hézső Ferenc 
festőművésszel 
és Eifert János 
fotóművésszel 
a magyar 
kultúra napján 
Berettyóújfaluban 
2018-ban

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 19/2015. (IX. 25.) számú rendelete szól 
a képviselő-testület által alapított kitüntetések 
odaítéléséről. E rendelet 8. § (1) bekezdése 
szerint az Erdélyi Gábor-díj háromévente annak 
a Berettyóújfaluban élő és alkotó személynek, 
illetve működő csoportnak adományozható, aki/
amely tevékenységével a város kulturális életét 
gazdagította, a közművelődés területén szolgálta, 
szolgálja az itt élőket. Idén a magyar kultúra 
napjához kapcsolódóan Lisztes Éva, a Berettyó 
Kulturális Központ igazgatóhelyettese, a Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház intézményvezetője vehette 
át az Erdélyi Gábor-díjat.

Egyazon esztendőben kezdtünk el dolgoz-
ni a közművelődésben, ugyanazon a munka-
helyen, 2016 óta pedig ismét egymás mel-
lett van az irodánk. Lisztes Éva tősgyökeres 
„berettyóújfalusi”, szülei szabók voltak, szok-
ta is mondani, hogy „szabócenti mindig van 
a táskámban, de varrni nem tudok”. Édesapja 
mesterlevelét a mai napig őrzi a család, amely-
ben Éva lett az első diplomás. Hogy is kezdő-

dött, kérdeztem a kitüntetés átvétele után né-
hány nappal.

– A hármas iskolába jártam, és mint min-
den alsó tagozatos, a „kis iskolában” kezd-
tük az első éveket. Mondhatom, mindannyian 
arra vágytunk, hogy átkerüljünk az utca má-
sik oldalára, a „nagy iskolába”! Gabi bácsinak 
nem volt alsós, felsős – csak gyerek. Minden-
ki felnézett rá, már csak a termete miatt is, 
de a harmonikájával az egész iskolát meg tud-
ta énekeltetni. Engem ötödik osztálytól kezdve 
tanított énekre és rajzra. Az ének azért is volt 
jó, mert közben Bak Istvánné Ildi néni keze 
alatt néptáncoltunk. Az énekórákat is a rajzte-
remben tartották, a miliője egy életre belénk 
ivódott. Gabi bácsinak rajzszakköre is volt, 
minden tanuló járhatott oda, kicsik és nagyok 
egyaránt. A munkáinkat pedig rendre elküld-
te versenyekre. Az egyik pályázaton egy két-
hetes zánkai táborozást nyertem, egyedül én 
voltam Berettyóújfaluból, és ottani pedagógu-
sok irányításával a balatoni fürdőzések mellett 
rajzoltunk, festettünk. Jártam Csillebércen 
is, oda mindig a néptánccsoporttal men-
tünk. Középiskolában Dombi Géza festőmű-
vész rajzszakkörébe járhattam. Innen egyenes 

 Lisztes Éva kultúraszervező és értékteremtő 
munkáját idén kitüntetéssel honorálták
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Válaszúton Kallós 
Zoltánnal

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

út vezetett a Debreceni Tanítóképző Főisko-
lára, és ezek után nem csoda, hogy rajz sza-
kos lettem. Nuridsány Éva volt a csoportveze-
tőm, de tanárom volt Tamus István, Madarász 
Gyula, Makoldi Sándor… Nemcsak kiváló ta-
nárok voltak ők, hanem elismert és meghatá-
rozó művészek is.

– Hogy lett belőled népművelő?
– A középiskola negyedik osztályában már 

volt szakosodás: én éltem mind a két lehető-
séggel: nevelőotthoni és napközi otthoni is-
mereteket tanultunk, módszertant, és gya-
korlatra jártunk. Nem jelentkeztem egyből 
főiskolára, egy évet képesítés nélkül dolgoz-
tam. Nagyon jól éreztem magam az egy hó-
napos pedagógiai gyakorlaton a volt isko-
lámban végzős koromban, de 1989-ben, a 
diploma megszerzése után mégsem kaptam 
itt állást. Porkoláb Lajosnak köszönhetően eb-
ben a művelődési házban kezdtem el dolgoz-
ni. Már több mint 30 éve, hogy kisebb kiha-
gyással a ma már Nadányi Zoltán nevét viselő 
művelődési házban teszem a dolgom, de most 
is tanulok, mert fontos az élethosszig tanulás. 
Ahhoz, hogy valaki 30 évet eltöltsön ebben a 
szakmában, kell egy nagy adag megszállott-

ság. A mi munkánkban az anyagiak nem je-
lentenek motivációt. Voltak ennél jobb évek 
is, mert most ismét csak akkor emelkedik a fi-
zetésünk, ha a minimálbér is változik. Én min-
dig is szerettem emberekkel foglalkozni, ezért 
is választottam először a tanítói pályát. Hogy 
nem sikerült, az nem rajtam múlott. Nem bán-
tam meg a gyors váltást, hiszen népművelő-
ként minden korosztállyal foglalkozhattam. 
Kezdetben gyerekműsorokat, játszóházakat, 
pedagógusoknak játszóházi módszertani fog-
lalkozásokat szerveztem. 1991-től a munkám 
mellett gépjárművezetést is oktattam, tíz éve 
saját autósiskolám is van. Most, hogy a mun-
katársam beteg lett, újra beültem oktatni, de 
ez csak átmeneti állapot.

– Mindig is büszke voltál a tanáraidra…
– Szerencsés voltam, hogy ilyen tanárok 

tanítottak. Erdélyi Gábor-emlékévet szerve-
zünk az idén, mert 100 esztendeje született 
Nagyváradon. A máig tisztelt és szeretett egy-
kori kántortanító emlékének ápolását min-
dig is fontosnak tartottam, ezért is javasol-
tam, hogy nevezzük el a termet róla, és ott 
most egy kisebb kiállítást is összeállítottunk a 
személyes tárgyaiból. A teremben kaptak he-
lyet Bényi Árpád 1956-os festményei; ezeket 
2018-ban a magyar kultúra napjához kapcso-
lódóan a nagyváradi közönség is láthatta a Ti-
bor Ernő Galériában. A család ezt a tárlatot 
Debrecennek ajánlotta fel, hogy a város ad-
jon neki állandó helyet. Nekik ez tíz esztende-
ig nem sikerült, mi egy hét alatt megoldottuk. 
Ők kölcsönösen tisztelték és becsülték egy-
mást. Gabi bácsi 1949-ben tért haza az orosz 
fogságból, és utána négy évre internálták, Bé-
nyi Árpád pedig egy 1956-ban készült linó-
metszetéért járta meg a börtönt. Nem csoda, 
ha megértették egymást.

– 1989 fontos mérföldkő Berettyóújfalu 
kulturális életében. Te ezt hogyan élted meg?

– Jelképes esztendő 1989. Nemcsak azért, 
mert akkor kezdtem dolgozni a művelődési 
házban, hanem azért is, mert már akkor de-
cemberben jöttek át váradi művészek, hogy 
szeretnének itt kiállítani. Én nem vettem részt 
abban a nagy felfordulásban, mert innen na-
gyon sok segélyszállítmány indult, de a forra-
dalom hírére az elsők között adtunk vért két 
kolléganőmmel. Aztán a kiállítás is megvaló-
sult. 1990-ben három váradi művész: Mottl 
Roman, Ujvárossy László és Holló Barna kö-
zös tárlatát nyitottuk meg a házban, minden-
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A magyar kultúra 
napján a Tibor 
Ernő Galériában 
2017-ben
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Szulák Andreával 
a tavalyi adventi 

koncert végén

Zászlóavatás 
Székely-
lengyelfalván

kit megelőzve ezzel Magyarországon. Minden 
évben volt vendégünk Nagyváradról, nem-
csak magyar, de román művészek is, gondo-
lok itt Ovidiu Selegean vagy Găină Dorel em-
lékezetes bemutatkozására. Nagyon szerettem 
a nagykereki hajdútábort, amit a gyerekeknek 
szerveztünk hét éven át. Itt két esztendeig Lá-
zin Csaba, akkor még váradi festőművész is 
velünk volt. Varga Vilmos és Kiss Törék Ildi-
kó szinte hazajárt a művelődési házba, és a 
Jakobovits házaspár is önzetlenül segítette a 
munkánkat. A magyar kultúra napjára több-
ször hívtunk váradi vendéget, és húsz eszten-
dővel ezelőtt ők is úgy gondolták, hogy jó len-
ne ezt közösen megrendezni a határ mindkét 
oldalán. Azóta is jó kapcsolatot ápolunk a Ti-
bor Ernő Galériával.

– A Bihari Népfőiskola tagjaként, majd el-
nökeként is a szíveden viselted a határon át-
nyúló programok sorsát…

– 2000-ben alapító tagja, és 2014 óta el-
nöke is vagyok a Bihari Népfőiskolának. Mi 
kezdettől azért szorgalmaztuk a népfőisko-
la létrejöttét, mert lehetett látni, hogy sokkal 
több a pályázati lehetőség, ha egy intézmény 
mellett van egy civil szervezet is. A határon 
átnyúló pályázatokhoz a szentjobbi Caritas-
központ volt az ideális helyszín. Fleisz János, 
a BINCISZ elnöke is nagy segítséget nyújtott 
ezekhez a képzésekhez, nagyon sok Bihar-
ban működő egyesület vezetőjét itt ismertem 
meg. Aztán sorra jöttek a határon átnyúló pá-
lyázatok, amelyek segítségével a felnőttkép-
zés módszertanát, pályázatírást tanítottunk. 

Közösségépítő határon innen és túl
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Így kerültünk kapcsolatba Válaszúttal is. Az-
óta is megmaradt a jó viszony. Persze egyik 
vagy másik egyesülettel van együttműködési 
megállapodás, de semmi sem pótolja a sze-
mélyes kapcsolatot. Lőwey Lillát és Váradi 
Péter Pált az Erdélyt bemutató könyvsoroza-
tuk miatt hívta meg egyszer a Bihari Népfőis-
kola. A könyvbemutató után kiforogta a szó, 
hogy Székelylengyelfalva szülötte, Orbán Ba-
lázs 1881-től haláláig Berettyóújfalu és térsé-
ge országgyűlési képviselője volt. A következő 
kötet bemutatójára a szerzők elhívták Hajdó 
István plébánost is Székelylengyelfalváról, és 
azóta minden évben viszünk ajándékot a kis 
falu 60-70 gyerekének karácsonyra. Azóta 
már ők is voltak Berettyóújfaluban vendég-
szerepelni a tánccsoportjukkal és a kórusuk-
kal. Nem tudunk testvérvárosi szerződést köt-
ni, mert kis faluról van szó, de nem is kell erről 
papír, hogy működjön az ilyen önzetlen, bará-
ti kapcsolat.

Kocsis Csaba

A 
sz

er
ző

 fe
lv

ét
el

e

Készül a következő projekt; Boros Beátával
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Akinek nincs kutyája vagy nem buzgó ál-
latbarát, az is tudja az örök igazságként em-
legetett gondolatot, miszerint a kutya az em-
ber legjobb barátja. Szeretetét, önzetlenségét 
nem is vonja kétségbe senki, különösen, hogy 
a „frászbuk” világában egyre gyakrabban látni 
elhunyt gazdiját konokul visszaváró vagy a sír-
kövén a bánatba belehaló kutyust, sőt már az 
sem ritka, hogy a profilképen egy kis házi ked-
venc díszeleg. Félek, hamarosan megjelennek 
majd a hangos képek, és vidám ugatással üd-
vözlik az oldalra odatévedőket.

De ha nyelvünk lelkébe pillantunk, akkor 
gyorsan kiderül, nem volt ez mindig így. Épp 
ellenkezőleg, a kutyához egész sor negatív tar-
talom párosult, gondoljunk csak a megfékez-
hetetlen gyerekre, de még a viselkedni nem 
tudó felnőttre is mondott ebadta vagy a rit-
kábban használt ebugatta kifejezésre, illetve a 
legenyhébbnek mondható szitkozódásra, a ku-
tyafájának az emlegetésére. Közmondásaink, 
szólásaink közt is bőven találni kutyást, pél-
dául: késő bánat ebgondolat; ebül szerzett jó-
szág ebül vész el; köti az ebet a karóhoz; ebek 
harmincadjára jut; pénz beszél, kutya ugat; s a 
kedvencem: kutyából nem lesz szalonna.

Sorolhatnám még természetesen, hisz, be-
vallom, magam is meglepődtem a Wikipé-
diának az Erdélyi János Magyar közmondá-
sok könyvére, a Digitális Tankönyvtár Magyar 
közmondások nagy szótárára és a Sulinet 
Közmondások és szólásmódok anyagaira hi-
vatkozó kínálatának bőségén. De a ferdítgeté-
sektől óvó rovatunk célja nem a forrásanyagok 
átmásolása, hanem a magyar–román nyelvi 
közeg hasonlóságainak és különbözőségeinek 
a felmutatása.

Érdekes módon a románban nagyon kevés a 
kutyára vonatkozó utalás vagy a vele való érve-
lés, az okokat nem szándékozom kutatni, mivel 
szakterületem nem a néplélek. Feltehetőleg a 

mi nyelvünk hatása lehet a ludas a nálunkfelé, 
ha nem is gyakran, de használt „Câinele latră, 
caravana trece”, illetve a „Câinele care latră, 
nu muºcă” közmondások elterjedésében. Nem 
emlékszem, hogy sokat hallottam volna ezeket 
Bukarestben, talán az utóbbit, az „Amelyik ku-
tya ugat, az nem harap” fordulatot igen. Nagy 
gondot okozott viszont a magyar nyelvet ide-
gen nyelvként tanító kurzusokon megmagya-
rázni a kutyaszalonnát „kizáró” fordulat mel-
letti kedvencemet, az egyik kutya, másik eb 
kijelentést. A románban ugyanis az állat meg-
nevezésére van a câine szó, és ennyi.

Ahogy a román anyanyelvűek nehezen ér-
tik meg, hogy a mi nyelvünkben nincs hím- 
és nőnemű főnév és melléknév, arra sem le-
het könnyen érthető magyarázatot találni, 
miért szükséges egy állatra két elnevezés. Azt 
tanácsoltam minden alkalommal, hogy ne az 
okát keressék, hanem fogadják el a két elté-
rő szót. Mellékesen jegyzem meg, hogy amit 
mi a kutya és az eb azonosságával fejezünk ki, 
azt románul úgy mondják, hogy „E o apă ºi un 
pământ”, vagy „Tot un drac e”. Ez utóbbit nem 
kifejezetten ajánlom, mert az ördög emlegeté-
se sok vidéken erős szitkozódást jelent, máshol 
a földdel és vízzel való példálózás nem haszná-
latos, de ha azonosságot szeretne valaki szem-
léltetni, mondja nyugodtan: e acelaºi lucru.

A „kutyaszalonna” emlegetésétől is taná-
csos óvakodnunk, mert jó esetben kinevet-
nek, kevésbé jó esetben kioktató szöveget zú-
dítanak a nyakunkba, hogy az ország nyelvét 
márpedig beszélnünk kell. És azon sem érde-
mes töprengenünk, hogy az egyik szófordulat-
ban miért szerepel a kutya, a másikban az eb, 
s ha felcseréléssel próbálkozunk, miért válunk 
nevetségessé. Maradjunk hát a kutyafája és az 
ebadta mellett, ne rágódjunk hiába a nem is lé-
tező kutyaszalonnán!

Molnár Judit

FERDÍTGETÜNK

Kutyaszalonna

A Nagyváradi Szigligeti Színház márciusi műsora
23., hétfő 17 óra, Szigligeti Színház: A Schroffenstein család  
– Juhász Gyula-bérlet; 27., péntek 19 óra, Szigligeti Színház: A 

Schroffenstein család – Ady Endre-bérlet; 28., szombat 17 óra, 
Szigligeti Stúdió: Tangó – utolsó előadás.
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A magyarországi vendégeket Mikló Ernő, 
az RMDSZ köröstárkányi körzeti elnöke fo-
gadta, és jó házigazdaként először is finom 
vasárnapi ebéddel kínálta őket. Ezután vonul-
tunk a helybeliek által óvodának ismert helyi-
ségbe, ahol a könyvcsomagokat átadták. Még 
mielőtt ez megtörtént volna, Mikló Ernő ér-
deklődésünkre elmondta, régi keletű a kap-
csolatuk a debreceni huszárokkal. „Most egy 
elhunyt debreceni jogászprofesszor családja 
által felajánlott köteteket hozták el, hogy ez-
zel segítsenek a tárkányi gyerekeknek, az itt 
élőknek, hogy a településünkön igazi magyar 
könyvtár működjön. Felajánlhatjuk a fiatalok-
nak, a felnőtteknek, hogy látogassák a könyv-
tárat, és olvassák ezeket a könyveket.” Az 

adománycsomag szépirodalmat, meséket, út-
leírásokat, szótárakat stb. tartalmaz.

Új óvoda épült

A tárkányi mindennapokról is kérdeztem a 
házigazdát. „Semmi különös nincs települé-
sünkön, minden a régi, a megszokott. Az em-
berek nagyon sokat dolgoznak, ez mindig is 

jellemző volt Tárkányra. Vannak jó, de van-
nak rossz napjaink is. Mi inkább a jó napok-
ra szeretünk visszaemlékezni, de nem feled-
kezünk bele az emlékezésbe, hanem a jövő 
építésének lehetőségét keressük.”

Újdonság mégis van: felépült a magyar kor-
mány segítségével egy új óvoda, április 5-én 
adják át hivatalosan. Napközis programmal 
fog működni, ez régi óhajuk a helybelieknek. 
Amint Mikló Ernő elmondta, a magyarorszá-
gi illetékesek előbb felmérték az igényeket. „A 
kolozsvári konzulátusról érkeztek hozzánk, de 
magyarországi vezetők is jártak itt nálunk, is-
meretséget kötöttünk, elmondtuk a gondjain-
kat, meghallgattak bennünket, és jött a segít-
ség.”

Az elkészült épület a református egyház tu-
lajdona, de az ingyen bérbe adja az iskolának, 
hogy annak részeként működjön a magyar 
tannyelvű óvoda. Szeptembertől már fogadják 
a gyerekeket.

Több száz könyvet vittek 
Köröstárkányba
Február közepén a Létavértesen élő Csontos 
János, az egykori debreceni magyar királyi 
2. honvéd huszárezred hagyományait ápoló 
huszár százados és két társa több száz 
kötetet magában foglaló ajándékcsomagot 
adott át Köröstárkányban a helyi református 
egyházközségnek.

A könyvadományok 
egy része  
a tárkányi 
óvodában

Április elején fogják hivatalosan átadni  
az újonnan épült óvodát
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Mikló Ferenc 
társaságában 
az ajándékozó 
hagyományőrző 
huszártisztek  
a Bartók-szobornál

Régi a baráti kapcsolat

Csontos Jánost is megkértem, beszél-
jen arról, miként alakult a baráti kapcsolatuk 
Köröstárkánnyal. Elmondta, hogy hét éve lo-
vas emléktúrát szerveztek az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc emlékére és az elfeledett 
aradi vértanú, Lenkey János honvéd tábornok 
tiszteletére. Ő volt az, aki Galíciából hazahoz-
ta a huszárokat és a forradalmi magyar had-
seregbe állt be. „Ezen a túrán végiglovagoltuk 
Máramaros, Szilágy és Bihar megyét. 2013. 
augusztus 28-án érkeztünk Köröstárkányba, 
akkor ismerkedtünk meg az itteni emberekkel, 
ezzel a történelmi településsel, azóta ápoljuk 
a kapcsolatot.” A könyvadományukat Debre-
cenben gyűjtötték össze, s bíznak abban, hogy 
a diákok hasznosítani tudják majd a változatos 
témájú köteteket. „Reméljük, hogy ezzel mi is 
hozzájárulunk a köröstárkányi közösség kultu-
rális életéhez.”

A másik két hagyományőrző huszárral is 
szót váltottam. Adorján Csaba hő. őrnagy 
tanár, Álmosdról érkezett. Elmondta, hogy ő 
az említett 2013-as túrán nem vett részt, de a 
lánya igen. „Csak jó híreket hallottam erről a 
településről, ez is vonzott, hogy ma itt legyek, 
és én is megismerjem Köröstárkányt.”

Szabó Gábor huszár hagyományőrző 
zászlós Hortobágyról jött. Ő úgy került az 
egyesületbe, hogy több mint negyvenéves ba-
rátság fűzi Csontos Jánoshoz. „A lovak sze-
retete hozott össze bennünket, de különben 
is lovas családból származom, már gyerekko-
romban megfertőzött a lovakkal való foglalko-

zás. Én már negyedjére vagyok Tárkányban, 
örülök, hogy több ismerőssel is találkoztam, 
és nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy újra 
itt lehetek.”

Filmvetítés

Az ajándék könyvcsomag átadása után 
Csontos János azt a könyvet is bemutatta, 
amely összefoglalja az egykori debreceni ma-
gyar királyi 2. honvéd huszárezred hagyomá-
nyait követő egyesületük tevékenységét, egye-
bek mellett a már említett túrát. Ezt követően 
levetítették a 2013-as hosszú útjukról készült 
filmet is.

Köröstárkányi tartózkodásuk alatt felkeres-
ték az 1919-es vérengzés áldozatainak emlék-
helyét, és Bartók Béla szobránál is készült egy 
fotó. Részt vettek a református templomban 
tartott délutáni istentiszteleten is. Sebestyén 
László Ede parókus lelkész az igehirdetés 
után üdvözölte a vendégeket, és megköszönte 
az egyházközségnek hozott könyvadományt. 
A templomi együttléten Csontos János beszélt 
a gyülekezetnek tevékenységükről, jelenlétük-
ről a Fekete-Körös völgyi településen.

Dérer Ferenc

Csontos János és Sebestyén László Ede tiszteletes

Megnézték a huszárportya filmjét
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A Fortepan archívuma szerint az első felvé-
tel 1905-ből való. Fogadjuk el ezt a megállapí-
tást, már csak azért is, mert sokkal hamarabb 
nem is készülhetett, hiszen a városházát 1904 
tavaszán adták át. A képen a partfalat, az út-
testet, valamint a Sebes-Körös vizében felállí-
tott uszoda építményének a tetejét is hó bo-
rítja. Emiatt a kép csak az 1905-ös esztendő 
első hónapjaiban készülhetett, esetleg ugyan-
ezen év végén.

Ezt az „uszodát” minden ősszel elbontották, 
kora nyáron pedig újra felépítették. Ne gon-
doljon senki valamilyen elegáns építményre. 
Amint a képen is látható, fagerendákból, desz-
kákból ácsolták össze, elzárva a folyó vizének 
egy részét. Természetesen fából összetákoltak 
több öltözőt is, külön a nők és a férfiak számá-
ra, de a bekerített „uszodát” is két részre osz-
tották a nyáron hűsölni és úszni óhajtók neme 
szerint.

A városnak ezt a legrégibb folyóvízi uszo-
dáját Feldmann Jakab létesítette még 1855-
ben. Minden évben lebontotta, majd újjáé-

pítette egészen az 1902-ben bekövetkezett 
haláláig. De a Körösben való strandolás et-
től még tovább folyt, mivel az uszoda vezeté-
sét Feldmann Jakab özvegye vette át. Utoljára 
1909-ben adtak ki engedélyt az itteni uszo-
dára. Így ért véget egy olyan létesítmény tör-
ténete, amely több mint fél évszázadon át a 
váradiak egyik kedvenc nyári szórakozóhelye 
volt.

De maradjunk továbbra is a Körösnél. A ké-
pen látható újvárosi lejtős partfalat 1890-ben 
alakították ki. A Nagy hídtól a Körös utca ele-
jéig a partot terméskövekkel rakták ki. A jár-
da menti korlátot egyszerűen fagerendákból 
ácsolták össze, ami nem vált a Szent László 
tér díszére. Csak a vashíd felépítése után vált 
időszerűvé új partfal kiépítése az itteni lejtős, 
terméskövekből kirakott helyett. Ezzel az új 
városháza biztonsága mellett a Körös utca be-
vezető szakaszának kiszélesítését is meg akar-
ták oldani. A pénztelenség és a nagy fokú 
centralizáció miatt ez a fontos beruházás csak 
1911 elejére valósult meg. Az elkészült vas-
beton Körös-gátat egy rövid ideig még fakor-
lát szegélyezte. A ma is látható díszes, műkő 
oszlopos fémkorlátot Vágó László terve alap-
ján ugyanezen esztendő végére építették meg.

A második kép azok közé a ritka felvéte-
lek közé tartozik, amelyeken a Nagy híd, ké-
sőbbi nevén a Baross híd látható. Nem talál-
ták volna eléggé mutatósnak, esztétikusnak a 
fotográfusok ezt a vashidat? Nem hinném, hi-
szen a Bémer és Szent László teret összekö-
tő Kis híd se sokkal mutatósabb nála, végül is 
mindkét híd vasszerkezete hasonló, azaz felső 
ívekkel ellátott, rácsos vasgerendás. A Szent 
László téri hídról ellenben számtalan képes-
lap készült.

A Nagy híd alapkövét 1892 februárjában 
tették le; May Sándor művezető mérnök a bal 
oldali hídfő kövei közé egy urnát helyezett, ab-
ban egy pergamen volt a hídépítést megörö-
kítő szöveggel. A Sztaroveszky utcai régi fa-
hidat 1891 júliusában kezdték bontani. Az új 
híd építését már 1892 januárjában megkezd-
ték a hídlábakkal és a betonra épített kőfalak-

A Körös-part  
egykori képeken

Csatolt képeinket a Fortepan online 
fotóarchívumból vettük át Széman György 
adományozó jóvoltából. Mindhárom felvétel  
a XX. század legelején készült.

A Sebes-Körös 
városháza melletti 
szakasza  
az uszodával
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kal. 1892 júliusában kezdtek hozzá az első 
vasszerkezetek lerakásához, és még ugyan-
ezen év szeptember első napjaira elkészült tel-
jes egészében az átkelő. A próbaterhelés után 
még ugyanebben a hónapban át is adták a for-
galomnak.

A hidat a második világháború váradi vég-
napjaiban a visszavonuló német csapatok fel 
akarták robbantani, ez nem sikerült, de a híd 
megsérült. Helyreállították, majd az ötvenes 
években lebontották, hogy szélesebb, tartó-
sabb vasbeton hidat építsenek a helyére. Je-
lenleg ismét dolgoznak rajta, szélesítik a közúti 
részt a járdák szélességének rovására.

Előre kell bocsátanunk, hogy a Sebes-Kö-
rös olaszi partjának vannak sokkal szebb és 
romantikusabb részei is, mint amit a harma-
dik képen megörökített egy ismeretlen foto-
gráfus. A Sebes-Körösnek ez a szakasza a 
XIX. században sokkal szeszélyesebben ka-
nyargott, szigeteket alakított ki, azoknak alak-
ja, mérete gyakran változott, sőt volt olyan 
időszak is, amikor ezeket a kavicsos, homo-
kos képződményeket teljesen elmosta a víz, 
hogy később máshol építse fel újra. A folyót 
csak később szorították a ma is ismert medré-
be. Az 1859-ben kiadott Halácsy-féle térkép 
szerint a Körös vize ezen a részen három ki-
sebb-nagyobb szigetet képezett ki úgy, hogy a 
jobb oldali keskeny folyóág a mai sétány terü-
letén alig hagyott a református templom előtt 
egy keskeny kocsiutat.

1890 nyarán lett kész a Garasos hídtól a 
Sztaroveszky hídig terjedő folyószakasz be-
tonból készült kötőgátja. Még ugyanebben az 
évben tovább folytatták a partvédő munkát 
egészen a Szent László téri hídig. Ez után az 
1896-os millenniumi ünnepségre parkosítot-
ták a két híd közötti részt, és kialakították a 
közkedvelt korzót a sétány mentén frissen ül-
tetett facsemetékkel.

A felvételen látható házak jó részét lebon-
tották az 1960-as években, amikor az itteni 
toronyblokkot és a mögötte levő négyemele-
tes tömbházat építették. A képen még látható 
két Széchenyi téri emeletes háznak az udvari 
része, ezek máig megmaradtak.

De térjünk vissza a Körösnek a képen látha-
tó támfalára. Ez máig megmaradt, új korlátot 
kapott, és kialakítottak mellette egy néhány 
méter széles járdát, hogy az egykori Ezredévi 
emlékteret összekösse a Sztaroveszky utcának 
a hídfő melletti részével. A képen úgy tűnik, 
hogy ekkor ez a rész még magánterület volt, 
és az itteni Széchenyi téri telkek egészen a Kö-
rös partjáig nyúltak.

Távolabb a szemináriumi templom tor-
nyának ismerős alakja látható. A templom a 
XIX. század derekán épült, s azóta a több-
szöri felújítások ellenére sem változott. Nem 
úgy, mint a mellette levő szeminárium épüle-
te, amelynek homlokzatát 1925–1928 között 
neobrâncovenesc stílusban átépítették. Ha a 
Körös-part ezen szakaszának egykori állapo-
tát összevetjük a maival, megállapítható, hogy 
a partrész nemrég teljesen új arculatot nyert a 
XXI. század jövendő évtizedeire.

Úgy tűnik, hogy a felvétel készítésekor a 
Körös vízhozama jóval meghaladta a mosta-
ni átlagot. Ennek okát talán abban kell keres-
nünk, hogy a híd utáni gátat csak jóval később 
építették, és a folyó vízhozamát sem szabá-
lyozták még a Nagyvárad feletti vízi erőműnél.

Péter I. Zoltán

A Nagy híd utáni 
Körös-szakasz

Mára már teljesen 
megváltozott  
a folyónak ez  

a partszakasza
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Belső vívódások  
és a valóság misztériuma

Ady Endre portréja

A székelyudvarhelyi születésű Csathó Tö-
hötöm kisdiákként kezdett beleszerelmesed-
ni a rajzolásba. Egy udvarhelyi képzőművész, 
Szabó János rajzkört szervezett az általános 
iskola elemistáinak. Töhötöm is járt a rajzkör-
re, s a tanár úr nagyon megkedveltette vele a 
művészetet. A tömbházban, ahol Töhötöm la-
kott, nem voltak vele egykorú gyermekek, a 

testvérei már nagyobbak voltak, így igencsak 
elmaradt az együttjátszás. Mégsem volt magá-
nyos kiskölyök, mert a magányt és unalmat 
rajzolással űzte el az iskola utáni szabad órái-
ban. A IX. osztályt kétszer járta. Amikor odá-
ig cseperedett, hogy elvégezte az általánost, 
mint afféle rendes, becsületes munkáscsalád-
ban, az volt a família véleménye, hogy tanul-
jon valamilyen szakmát, mesterséget. Ezért 
a középiskolát a faipari elméleti líceumban 
kezdte arra gondolván, érettségi után mester 
lehet majd valamelyik fafeldolgozó gyárban. 
Édesanyjában azonban megfogalmazódott az 
a gondolat és igény, hogy ha már annyira jól 
rajzol a gyermek, és szeret alkotni, ne csak 
valami egyszerű szakmát tanuljon ki, hanem 
inkább művészeti képzés kellene neki, hadd 
legyen művészember. Volt egy időszak, ami-
kor Székelyudvarhelyen nem működött a mű-
vészeti líceum, de épp akkoriban újraindult a 
képzés az iskolában. Töhötöm édesanyja úgy 
döntött: felvételizzen ismét, nem baj az sem, 
ha évet veszít, s inkább járja ki még egyszer 
a kilencedik osztályt. Így esett, hogy Töhö-
töm jelentkezett a Palló Imre Művészeti Szak-
középiskolába. Tizenegyedik osztálytól szob-
rászatra szakosodott. A diplomamunkája egy 
szoborcsoport lett Mindenkori harcosok em-

Csathó Töhötöm képzőművész tavaly 
decemberben lett a nagyváradi Tibor Ernő 
Galéria (TEG) új művészeti vezetője. Sokféle 
területen otthonos, hiszen fest és rajzol, az 
elvontságot és a realista ábrázolásmódot 
egyaránt szereti, emellett szobrászkodik vagy 
épp kőfaragással foglalkozik. Pályájáról és 
további terveiről, valamint az idén márciusban 
30. születésnapját ünneplő TEG jubileumi 
eseményeiről is beszélgettünk.

Csathó Töhötöm a Tibor Ernő Galériában



lékműve címmel. A magyar történelmet fel-
ölelő téma volt, a honalapítástól a kuruc har-
cokon át a doberdói eseményekig.

Töhötöm, vagy ahogy a barátok, ismerősök 
hívják, Töhi, 1996-ban érettségizett. Nem fel-
vételizett rögtön egyetemre, úgyhogy elvitték 
katonának. Ploieşti-en katonáskodott, s ennek 
köszönhetően jól megtanult románul, mert 
addig bizony jóformán egy normális mondatot 
nem tudott összerakni román nyelven. A ka-
tonaság arra is megtanította, hogy erősebben 
reagáljon az élet kihívásaira. A katonaság le-
telte után Váradra vezetett az útja. A Nagyvá-
radi Egyetem képzőművészeti karának dizájn 
szakán folytatta tanulmányait. Váradon tanult 
már egy osztálytársa, aki unszolta, hogy ide 
jelentkezzen, és sok mindenben segítette. Sok 
szakmai gyakorlat volt a dizájn szakon. Megta-
nulta, hogyan lehet eljutni a tervrajztól a meg-
valósításig. Műszaki dolgokkal is foglalkozott, 
a diplomamunkája egy ARO 10-es jármű újra-
tervezése volt.

„Egyetem után kezdődött az Élet – fiatal 
művészként, majd családapaként is. A párom 
váradi, a feleségemnek köszönhető, hogy Vá-
radon maradtam, hiszen itt alapítottam csa-
ládot. A kislányom idén nyáron lesz 13 éves. 
Őt is vonzzák a művészetek, sok mindent sze-
ret, aztán majd meglátjuk, mi alakul ki. Szó-
val egyetem után föltevődött a kérdés, hogy a 
megszerzett tudással hogyan tudok zöld ágra 
vergődni. Az első utam egy bútorgyártó cég-
hez vezetett, tervezéssel foglalkoztam, majd 
egy-egy másik cégnél reklámgrafikával, illet-
ve dizájnnal. Ezután egy gumivárakat készí-

kultúra

Biharország2020. március 37

Csathó Töhötöm  
és Eredendő bűn 
című festménye

Benső sugallatra 
és a zene 
ritmusára készült 
absztrakt festmény

tő cég illusztrátora lettem, s először mesefigu-
rákat festettem kézzel, aztán új modelleket is 
terveztem, látványterveket készítettem, végül 
a gyártási folyamatok levezetője lettem. Egy 
házaspár vezette a vállalkozást. Sajnos történt 
egy tragédia, a főnök asszony elhunyt. Ezután 
a férje felszámolta a céget. Néhány hónap 
munkanélküliség következett, majd a Hagyo-
mányos Kultúra Megőrzésének és Népszerű-
sítésének Bihar Megyei Központja művésze-
ti tanácsadója lettem, a nemzeti kisebbségek 
kulturális rendezvényeivel, főleg képzőművé-
szeti tevékenységekkel foglalkozom.”

Mintegy tíz éve tagja és tavaly december 
óta művészeti vezetője a Tibor Ernő Galéri-
ának. Még 2009-ben meghívást kapott egy 
Anca Popescu által szervezett sonkolyosi al-
kotótáborba, ott megismerkedett néhány Ti-
bor Ernő-s alkotóval. Egy közös utcai tárlat al-
kalmával fölvetődött, hogy Töhötöm miként 
lehetne tagja a csoportnak. Úgy gondolta, a 
Kanonok sori pincegaléria jó lehetőség a mű-
vészi megnyilvánulásra. Az is fölmerült, hogy 
a későbbiekben csatlakozik a Bihar Megyei 
Képzőművészek Szövetségéhez (UAP), ám ez 
mindmáig elmaradt. Még nem érzett készte-
tést, hogy jelentkezzék.

„Évekig nem létezhettem úgymond főállá-
sú művészként. Meg kellett élni valamiből, s a 
művészet valamelyest háttérbe szorult, afféle 
hobbivá vált. Most már nem cégeknél gürcö-
lök, hanem kulturális események szervezésé-
vel foglalkozom. Művészként is jobban ki tudok 

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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Belső vívódások és a valóság misztériuma
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teljesedni. Mindez nagyon jó dolog. A TEG 
csapata jól összekovácsolódott magyar alkotói 
közösség. Tavaly decemberben átvettem a sta-
fétát Gavrucza Tibortól. Olyasvalakinek akar-
ta átadni a művészeti vezetést a TEG-nél, aki 
dinamikusan tud intézkedni, szervezkedni, a 
modern kor követelményeinek is megfelelő-
en. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy egye-
dül hozom a döntéseket. Megmaradt a csa-
patmunka. Mindenki véleménye egyformán 
érvényes. A terveim között szerepel új alko-
tók idevonzása. Vannak nagyon tehetséges, 
kreatív emberek, akiknek csak néhány bizta-
tó szó kell. Van úgy, hogy csak egy-két kar-
nyújtáson múlik az egész. Három új tag csat-
lakozott decemberben: Madarasi Csilla, Szabó 
Enikő Anna és Újlaki Ildikó. A TEG harmin-
cadik születésnapjára nem egyszerű felkészül-
ni. Összefoglalni, föleleveníteni harminc esz-
tendőt, megemlékezni a földi létből eltávozott 
alkotókról is. Március 25-re terveztük a szüle-
tésnapi csoportos kiállításunkat.”

Végezetül arra kértem Csathó Töhötömöt, 
meséljen saját alkotói világáról. Mind a gimná-
ziumban, mind az egyetemen sokirányú okta-
tást kapott, nem csupán egy művészeti ággal 
foglalkoztak. A gimnáziumi évek alatt sokat 

szobrászkodott. Váradon elkészített például 
egy egész alakos Brătianu-szobrot, amellyel 
egy pályázatra jelentkezett. Néhány éve a kő-
faragás rejtelmeibe is belekóstolt. A TEG aktív 
tagjaként főleg a grafika és festészet irányába 
indult. Alkot absztrakt és realista festménye-
ket (portrét, tájképet, aktot stb.), valamint el-
vont és realista grafikákat.

„Fontos volt nekem, hogy kikísérletezzek 
egy új képi nyelvezetet és közlési módot, mi-
közben végigjárom azokat a művészeti szeg-
menseket, amelyek foglalkoztatnak és jel-
lemeznek engem. Amikor absztrakt képet 
festek, visszamegyek az alapokig (pont, vonal, 
folt). Előre kigondolt struktúrák helyett a ben-
ső érzéseimre figyelek. Festés közben min-
dig hallgatok zenét: klasszikustól rockon át in-
dián, afrikai stb. népzenékig mindenfélét. A 
zene ritmusa, hangulata hat rám, s ezeket a 
saját belső vívódásaimmal együtt átszűröm, 
átalakítom és megjelenítem, kivetítem a vá-
szonra a lendületes, egymással viaskodó fol-
tok és vonalak világán keresztül. Grafikában a 
grafit ceruzarajz áll hozzám a legközelebb. A 
rajzaim is vagy elvontak, vagy nagyon is rea-
listák. Megvan a kontraszt. Szeretem a port-
rékat mind festészetben, mind grafikában. A 
TEG Ady 100 tárlatára megfestettem a köl-
tő portréját. Elkészítettem például Csinszka és 
Kodály portréját is. Eredendő bűn című fest-
ményem egy várbeli tárlaton lett kiállítva. Ha-
talmas méretű festmény Ádámmal és Évával, 
eddig ez a legnagyobb képem. Az emberport-
rék mellett meglehetősen szeretem az állat-
portrékat. Ló- és kutyaportrékat festettem és 
rajzoltam mostanság, lehet, következnek ha-
marosan a cicák is. Gyermekkorom óta ku-
tyabarát vagyok. Megragad az, hogy mennyi 
érzelem van egy kutyában. Érdekel az állatok-
ban lévő szeretet ábrázolása, és igyekszem 
visszaadni a képeken a lelkiállapotukat. Nem 
lehetünk oly önhittek, hogy azt mondjuk, csak 
az emberek gondolkodnak és éreznek. Persze 
folytatom az absztrakt vonulatot is, tovább ku-
tatom az elvont világot a pillanatnyi lelkiálla-
potra fókuszálva. A realista ábrázolás során 
pedig feszegetem saját határaimat.”

Csathó Töhötömnek eddig négy egyéni ki-
állítása volt: kettő a váradi TEG-ben, kettő 
pedig Berettyóújfaluban. Szeptemberben új 
egyéni tárlattal jelentkezik, amelyet csak gra-
fikákból állít össze.

Tóth Hajnal

(folytatás az előző oldalról)

Ø
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Futballgála Noelért

Az egész napot betöltő sportesemény kez-
dőrúgását a város polgármestere, Béres 
Csaba végezte el, és Szabó Ödön parla-
menti képviselőhöz hasonlóan méltatta a kez-
deményezést. A sport és a jótékonykodás sze-
rencsés találkozása volt ez a focigála a városi 
sportcsarnokban. A csapatok 150 lej nevezé-
si díj ellenében léphettek pályára, ez a pénz 
szintén az adomány részét képezte. Összesen 
1885 lej gyűlt össze Noel megsegítésére.

Székelyhíd városát négy csapat képvisel-
te, a Kansas City, a Roma FC, a szintén ro-
mák alkotta Play Boy, valamint a többnyire 
nagykágyai és érolaszi fiatalokból álló 7 Day. 
Rajtuk kívül a biharfélegyházi Real Margit, 
az érkeserűi No Name, az érmihályfalvi Bad 
Boys, valamint Kiskereki csapata lépett pályá-
ra. Magyarországi résztvevője is volt a rendez-
vénynek: a debreceniek, az újfehértóiak és a 
nyíregyháziak vegyes csapata Trabant FC név 
alatt rúgta a bőrt.

Két csoportba sorolták a csapatokat, s 
mindkettőből két-két gárda jutott tovább. A 
harmadik helyért a Bad Boys és a 7 Day mér-
kőzött meg. Előbbi 5–2 arányban, meggyőző 
fölénnyel került a dobogó harmadik fokára. A 
döntő már sokkal izgalmasabbnak bizonyult, 
végül a Roma FC az utolsó percben lőtt gól-

lal 3–2 arányban megnyerte a tornát, a dere-
kasan helytálló Kansas City a második hely-
re szorult.

A legjobb kapusnak járó serleget a Roma 
FC játékosának, Hendre Róbertnek ítél-
ték oda. A gólkirály címért ketten is vetél-
kedtek, a gála győztes csapatának játékosa, 
Hendre Ádám hat gólt lőtt, hasonlóképpen 
a Bad Boys csatára is. Hétméteres rúgásokkal 
döntöttek a cím birtoklásának jogáról, s végül 
Molnár Attila kerekedett felül. A székelyhídi 
Kokovai Csongor, a DVSC nagy reménysé-
ge, a magyar utánpótlás-válogatott tagja de-
dikált mezt ajándékozott a legjobb játékosnak 
megválasztott Madarász Gábornak.

A díjakat és az emléklapokat a Székelyhí-
di Sasok Sportklub elnöke, Erdei Imre adta 
át a sportolóknak. Dicséret illeti a gála ide-
je alatt szakszerűen bíráskodó Csorba Géza, 
Kaszonyi György és Kozma Sándor játék-
vezetőket is.

D. Mészáros Elek

közélet

2020. március

A Székelyhídi Sasok Sportklub február végén 
jótékonysági focitornát szervezett  
az érkörtvélyesi Ölyüs Noel gyógykezelésének 
támogatására. A felhívásra kilenc futballcsapat 
jelentkezett.

A focigála győztes 
csapata

A gólkirály Molnár Attila lett

Erdei Imre klubelnök a legjobb kapusnak, Hendre 
Róbertnek serleget adott át
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Bihari futballkörkép  
a tavaszi idény előtt
Bő három hónapos szünet után térnek vissza  
a zöld gyepre a Bihar Megyei Labdarúgó-
egyesület (BMLE) által szervezett bajnokságokban 
részt vevő focicsapatok tagjai. A tavaszi idény 
legfőbb kérdése, hogy sikerül-e kivívnia  
a harmadosztályú tagságot a Nagyváradi 
Atlétikai Club 1910 együttesének.

Új hálókkal és szögletzászlókkal támogatták  
a csapatokat. Orban Jakab (jobbról), a Bihari Földvár 

vezetője veszi át a hálót és a szögletzászlókat

A NAC 1910 (kék 
mezben) őrzi 
kapuját. A megyei 
első osztály 
éllovasának célja 
a harmadosztályú 
tagság 
megszerzése

A BMLE által kiadott program szerint a 
megyei első osztályban március 7-én raj-
tol a tavaszi idény, a listavezető Nagyvára-
di AC-nak tíz pont az előnye a második he-
lyen álló Borsi Viitorul csapatához képest, s 
további négy pont választja el a dobogó leg-
alsó fokán tanyázó biharszentandrásiaktól. Az 
első forduló nem ígér sok érdekességet, ám 
a március 15-i játéknapon az első két helye-
zett egymással játszik, a találkozó helyszíne a 
váradi Bodola Gyula Stadion lesz. Ősszel ide-
genben 5–0-ra nyert a NAC, amely pontvesz-
teség nélkül, 69 rúgott és mindössze 6 kapott 
góllal vezeti a bajnokságot.

Szoros csata várható  
a bennmaradásért

Míg a bajnokcsapat kiléte már most boríté-
kolható, az alsóházban jóval szorosabb küzde-
lem várható, hiszen öt csapat is 5 ponton be-
lül van, így bármi megtörténhet a visszavágók 

során. Az elmúlt két idényben is hasonlóan 
szoros volt a bennmaradásért folytatott küzde-
lem, s csak az utolsó előtti fordulókban dőlt el, 
mely csapatok folytatják az első osztályban. A 
sereghajtó élesdiek tavaly is az utolsó helyen 
teleltek, ám aztán repülőrajtot vettek a vissza-
vágókon, így nem fenyegette őket a kiesés ve-
szélye. Idén jóval nehezebb lesz a Sebes-Kö-
rös menti gárda dolga, amelynek négy pont 
a hátránya a 14. helyezetthez képest. Szintén 
már megszokottá kezd válni, hogy a tabella 
alsó felében tanyázik Belényes, Nagyszalon-
ta és Székelyhíd képviselője, no meg az újonc 
Mezőtelegdi Foresta.

Az idény végén az utolsó két helyezett ki-
esik, helyüket a másodosztály két csoportjá-
nak győztese veszi át, már ha vállalja a baj-
nokságban való szereplést. A tavalyihoz 
hasonlóan két osztályozóra is sor kerül, ezek 
célja, hogy további két másodosztályú gárda 
(a két csoport második helyezettje) is lehető-
séget kapjon a féljutásra. Azt, hogy az első 
osztályból melyik két csapat vesz majd részt 
a párharcban, akkor döntik el, amikor már is-
mert lesz a bajnokcsapat sorsa, valamint az, 
hogy lesz-e bihari kieső a harmadosztály-
ból. Mint ismeretes, a 2019–2020-as idény-
ben két gárda, a Nagyváradi Luceafărul és a 
Váradszentmártoni KSK képviseli megyénket 
a harmadosztályban.
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Szilágy megye ellen

A Román Labdarúgó-szövetség székhelyén 
elkészítették a harmadosztályba jutásról döntő 
osztályozók sorsolását. Bihar megye bajnoka 
Szilágy megye legjobbjával méri össze erejét 
oda- és visszavágó alapon. Az első mérkőzé-
sen idegenben lépnek majd pályára a bihari-
ak június 13-án, aztán a visszavágót a Bodola 
Gyula Stadionban játsszák egy héttel később.

Az őszi idény végén nem dőlt el az ellen-
fél kiléte, mivel a Szilágysomlyói Sportul és 
a Zsibói Rapid egyforma pontszámmal áll a 
rangsor első két helyén. Hét sikertelen pró-
bálkozás után tavaly végre Bihar megye baj-
nokára is rámosolygott a szerencse, és a 
Váradszentmártoni KSK Kolozs megye leg-
jobbját kétszer is legyőzve jutott fel a harmad-
osztályba.

A megyei ifjúsági bajnokságban szin-
tén a NAC vezeti a rangsort annak ellenére, 
hogy a csapat tagjai fiatalabbak a versenyki-
írás által megszabott korosztálynál. Az éllovas 
előnye viszont csak 3 pont a második helye-
zett, szintén váradi Egyetem FC-vel szemben. 
Bármelyik gárda nyeri is meg a bajnokságot, a 
felnőttekhez hasonlóan Szilágy megye korosz-
tályos bajnokcsapatával (a zsibóiak számítanak 
a fő esélyesnek) mérkőzik majd meg az orszá-
gos küzdelem első fordulójában. A megyekö-
zi párharc szintén két találkozón dől majd el.

Cserpatak a favorit

A megyei másodosztály első csoportjá-
ban a Cserpataki Slovan a bajnoki cím leg-
főbb esélyese, a második csoportban a Belé-
nyesi Gloria áll az élen, de a bontesdi és a 
biharrósai csapat még beleszólhat a küzde-
lembe. A második hely megszerzéséért is szo-
ros küzdelem várható mindkét csoportban. 
Tavaly nyáron került sor először osztályozó-
ra, és nem kis meglepetésre az a Mezőtelegdi 
Foresta és a Biharrósai Unirea sikerével zá-

rult. A vereségek ellenére végül a belényesi és 
a szalontai csapat is megőrizte első osztályú 
tagságát, mivel a visszalépések miatt fel kellett 
tölteni a létszámot.

Támogatásra várva

A megyében tevékenykedő focicsapatok 
többségét a helyi önkormányzatok támogat-
ják, kevés a magánbefektető, aki segítené a 
működésüket. A költségek jelentős részét a 
hazai pályás mérkőzések szervezése emészti 
fel, ide tartozik a játékvezetők tiszteletdíja, va-
lamint az orvosi ügyelet biztosítása. A BMLE 
több éve próbálkozik, hogy anyagi támogatást 
szerezzen az általa szervezett bajnokságok-
ban részt vevő együtteseknek. Az elmúlt há-
rom évben a Bihar Megyei Tanács keretében 
működő Projektigazgatóságtól pályáztak meg 
vissza nem térítendő támogatásokat, s azok-
ból az elsősegélykészleteket töltötték fel, majd 
labdákat és hálókat vettek a felnőtt és az ifjú-
sági együttesek számára.

A BMLE elnöke, Radu Bitea a Bihar Me-
gyei Tanácshoz fordult a csapatok megsegí-
tése végett, főleg mert több szomszédos me-
gyében már évek óta jól működik az ilyenfajta 
támogatás mind a sporttörvény, mind a civil 
szervezetek támogatásáról szóló jogszabály 
alapján.

A csapatok képviselői együtt beadvánnyal 
fordultak a Bihar megyei önkormányzathoz, 
kérve, hogy fordítson több figyelmet a fut-
ballra, s találjon anyagi forrásokat a városok-
ban, illetve a falvakban működő egyesületek 
megsegítésére. „Törvény van rá, s ha a poli-
tikai konszenzus is létrejön, akkor könnyebb 
lehet majd csapataink dolga az éves költség-
vetés előteremtésében. Ne feledjük, hogy 
a labdarúgás Biharban is a legnépszerűbb 
sportágnak számít, több mint 3000 sporto-
ló van leigazolva (a tagok közel fele még if-
júsági korú játékos). Nagyvárad mellett ma 
már a megye több településén, Nagyszalon-
tán, Érmihályfalván, Élesden, Belényesben, 
Margittán és Berettyószéplakon is működnek 
utánpótlás-nevelő központok, s azokban több 
száz gyermek futballozik. A labdarúgás támo-
gatásával a fiatalok egészséges életmódra ne-
velését is elősegítik az illetékesek, de csapatjá-
tékról lévén szó, közösségformáló szerepet is 
betölt ez a sportág” – jegyezte meg Boros Pé-
ter, a BMLE főtitkára.

Hajdu Attila

Szoros lesz  
a kiesés elleni 

küzdelem



életmód
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Ahány ház, annyi szokás, ez a főzésre is 
igaz. Ezért az egyik ügyes kezű nagyszalontai 
nagymamát, Jámbor Ibolyát arról kérdeztük, 
ő hogyan sajátította el a főzés tudományát, il-
letve mit készít a legszívesebben a családnak. 
Beszélgetőtársunk már nyugdíjas ugyan, de 
szívesen gondoz betegeket önkéntesen, és az 
idősek otthonába is eljár, hogy az ott lakókat 
meglátogassa és kicsit felvidítsa. Emellett az 
otthoni teendőket is ellátja nagy szeretettel.

– Szabadidejében mivel foglalkozik legszí-
vesebben?

– Rendszeresen járok a helyi kézmű ves kör-
be. Nagyon szeretek különböző dolgokat ké-
szíteni, alkotni akár szalmából, akár gyöngy-
ből, még kukoricacsuhéból is. Számomra ezek 
a tevékenységek örömöt és kikapcsolódást 
nyújtanak. A munkáimat általában elajándé-
kozom, és mindig örömöt szerzek velük.

– Hány évesen főzött először?
– Már egészen kis gyermekkoromtól kezd-

ve segítettem édesanyámnak, úgyhogy mond-
hatni, belenőttem a főzésbe. Önállóan húsz-
éves koromban főztem először, amikor férjhez 
mentem. Ha jól emlékszem, valamilyen gu-
lyást készítettem, a férjem nagyon szerette.

– Ki tanította meg a főzés tudományára?
– Elsősorban édesanyám, leginkább neki 

köszönhetem mindazt a tudást, amit az éte-
lek készítése terén megszereztem. Mindig arra 
törekedtem, hogy azokat az ízeket adjam meg 
az ételeknek, amelyeket az ő főztjében érez-
tem.

– Milyen nehézségekbe ütközött kezdő-
ként?

– Nem voltak nehézségeim, de ezt szerin-
tem annak köszönhetem, hogy már korán 
odaállított anyukám a konyhába segédkezni. 
Így később, amikor már önállóan kellett főz-
nöm, nem voltak olyan nagy gondok, amiket 
ne tudtam volna megoldani.

– Mit főz a legszívesebben?
– Talán a gulyás- és a húslevest szeretem el-

készíteni legjobban, de az abszolút kedvenc a 
palacsinta, azt bármikor szívesen megsütöm.

– Mi a család nagy kedvence?
– A húsgombócleves meg a rántott csirke-

mell sült krumplival. Ez utóbbi elsősorban az 
unokám kedvence, de hát nekem mint nagy-
mamának természetesen az a legfontosabb, 
hogy a kis unokámnak és a szeretteimnek 
örömöt szerezzek az ételeimmel, így mindig 
szívesen főzök nekik.

– Szeret új ételeket kipróbálni?
– Nagyon is, legújabban az Igaz Virág 

Egyesületnél elkészített ételeket csinálom meg 
mindig otthon. Az egyesület hetente tart elő-
adást és bemutató főzést, mindig az egészsé-
ges életmód jegyében, megmutatják, hogyan 
lehet hagyományos ételeket minél egészsége-
sebben elkészíteni úgy, hogy még nagyon fi-
nomak is legyenek. Legutóbb rakott karfiolt 

Nagymama konyhája
Egészségesen finomat

A főzést minden bizonnyal a legrégebbi 
foglalkozások közé sorolhatjuk. Sokan nemcsak 
megszokásból, a test táplálása miatt szoktak 
főzni, hanem azért is, mert örömüket lelik benne, 
s igazi elismerés, ha egy-egy jól sikerült fogás 
után a családtagok megnyalják mind a tíz ujjukat. 
Ilyen a nagyszalontai Jámbor Ibolya is.

Jámbor Ibolya mindig nagy örömmel készít finom 
ételeket a családtagjainak



Rakott karfiol
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készítettem, ennek a receptjét meg is oszta-
nám a kedves olvasókkal.

– Mit gondol, a mai fiatalokat mennyire 
érdekli a főzés?

– Sajnos szerintem nem nagyon érdekli 
őket a főzés tudománya, ez talán felgyorsult 
világunknak tulajdonítható. Meg is vannak 
terhelve tanulással, munkával, s ez sajnos a 
főzés kárára megy. Most már mindent meg le-
het vásárolni a boltokban, amivel időt és ener-

giát spórolnak meg, így inkább megveszik a 
készételt, mintsem otthon főzzenek.

– Tapasztalatai alapján mit tanácsol a fia-
taloknak, milyen ételeket fogyasszanak?

– Azt ajánlom, hogy a húsok helyett inkább 
fogyasszanak minél több nyers ételt, vagyis 
sok gyümölcsöt, zöldséget és magvakat, ezek 
mind nagyon egészségesek, és hosszú távon 
hozzájárulnak az egészségünk megőrzéséhez.

Balázs Anita

Február első pénteken a székelyhídi múze-
umban rendezték meg a helybeli Petőfi Sán-
dor Elméleti Líceum tizedikes diákjai a retró 
farsangi mulatságukat.

Idén már közel a harmincadik alkalommal 
rendezték meg a farsangi szórakoztató műsort, 
ezúttal azzal a jelmondattal, hogy „Idén kicsit 
kitörünk, és visszarepítünk mindenkit a múlt-
ba”. Az esemény során a X. A és a X. C osztá-
lyok együtt, a X. B pedig önálló produkcióval 
szórakoztatta a közönséget. A műsorszámok 
között néhány perces paródia-videókat és ki-
tűnő csoportos táncokat mutattak be, utóbbia-
kat ’90-es évekbeli dalokra adták elő a diákok.

Az estet a X. B-sek által megrendezett ka-
raokeverseny zárta, ezen a tizedikes diákok és 
tanáraik mérhették össze énektudásukat, töb-
bek között Cservid Levente és Pap József ta-
nár úrral. A versenyt Pap József nyerte. Mi-

után a szervező diákok megjutalmazták, a 
közönség is hatalmas vastapssal örvendeztet-
te meg őt.

Magyar Sabina, XII. C

életmód

Hozzávalók (6 adagra): 1 kg karfiol rózsá-
ira szedve, 4-5 cikk fokhagyma, 3 evőkanál 
olaj, 3 evőkanál liszt, 1 csésze zsemlemor-
zsa, másfél csésze víz, 1 kiskanál fűszerke-
verék, só ízlés szerint.

Elkészítés: A karfiolt sós vízben megfőz-
zük, leszűrjük és félretesszük. A fokhagy-
mát az olajjal, kevés vízzel és a fűszerrel 
simára turmixoljuk. Ezt a keveréket tojás 
helyett használjuk. A karfiolt lisztbe forgat-
juk, majd a fokhagymás öntetbe, végül a 
zsemlemorzsába. Kiolajozott tepsibe vagy 

jénaiba helyezzük, és 15-20 percre közepes 
fokozatra állított sütőbe tesszük.

Az ügyes kezű nagymama egyik új kedvence 
a rakott karfiol, amelynek igazán egészséges 

elkészítési módját nemrégiben tanulta meg

Retró farsang diák módra

 A székelyhídi 
Gigolo (Szegecs 

Loránd)  
és a kiskereki 

Esmeralda (Koncz 
Sebastian)



Legközelebb a csicsókát és a csikócsillagot mutatjuk be.

49.  Cserjés macskahere  
(Phlomis fruticosa)

Az árvacsalánfélék családjába tartozó éve-
lő, örökzöld cserje. A mediterrán térségben 
őshonos, jeruzsálemi zsályának is nevezik.

Egy-másfél méter magasra megnő, félgömb 
alakot formáz, szára fás és leveleihez hasonló-
an ezüstösen molyhos. Szürkészöld, szív ala-
kú levelei fölött tömött örvökben nyílnak nyár 
elejétől a sárga ajakos virágok. Elvirágzás után 
látványos magtokokat érlel.

Közepesen tápanyagdús, jó vízelvezető ké-
pességű talajban, félárnyékos vagy napos he-
lyen szépen fejlődik. Aszályos, nagyon meleg 
nyarakon öntözést igényel. A telet is átvésze-
li széltől védett helyen. A kemény fagy tönk-
reteheti földfelszíni részeit, ám gyökerétől újra 
kihajt. Ha elvirágzás után gyorsan visszavág-
juk, esetleg másodvirágzást is elérhetünk. Ér-
demes azonban meghagyni a dekoratív mag-
tokokat.

Kártevőkre, betegségekre nem érzékeny, 
de a pangó vízben kipusztul. Tavasszal tőosz-
tással, nyáron félfás dugvánnyal szaporítható.

50.  Csészevirág  
(Moluccella laevis)

Kis-Ázsiában és a Kaukázusban őshonos 
egynyári virág, az árvacsalánfélék családjába 
tartozik. Nevezik még Írország harangjainak is.

Különleges, felfelé álló fürtvirágzatáról kap-
ta a nevét, fél méterre is felmagasodhat. Az 
augusztusban-szeptemberben nyíló, aprócska, 
fehér vagy rózsaszín virágokat almazöld csé-
szelevelek ölelik körül, harangot formázva, a 
harangocskák sűrűn egymás fölött körbeve-
szik a szárat. A virágfüzérből vízszintesen ki-
állnak a fogazott, kerekded levelek. A magjait 
a növény elhullatja.

Kelta hagyomány szerint szerencsehozó, 
vágott virágként vagy szárítva virágkompozí-
ciók díszeként is használható.

Tápanyagban gazdag talajt, napos helyet és 
öntözést igényel. Kártevők és betegségek nem 
fenyegetik. Magról március-áprilisban szapo-
rítható. A csírázáshoz szüksége van fényre, 
ezért a magokat ne takarjuk le teljesen földdel. 
A palántákat csak májusban, a fagyveszély el-
múltával ajánlatos kiültetni a szabadba.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Cserjés 
macskahere

Csészevirág



ínyenceknek
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Tavaszra könnyűt
Póréhagymás krumplileves

Hozzávalók: 5 dkg vaj, 1 fej vöröshagy-
ma, 1 nagy póréhagyma, 1 szárzeller, 1 ge-
rezd fokhagyma, 20 dkg krumpli, só, bors.

Elkészítés: A megtisztított hagymákat és 
zellerszárat apróra vágjuk, és lábasban a va-
jon megpirítjuk. A megtisztított, felkockázott 
krumplit is hozzátesszük, felöntjük kb. kétsze-
res mennyiségű vízzel, sózzuk, borsozzuk, és 
forrás után fedő alatt kb. 20 percig főzzük. Ha 
kész, botmixerrel pürésítjük. (Dúsíthatjuk 1 dl 
főzőtejszínnel.) Pirított kenyérkockával és ap-
róra vágott szárzellerrel megszórva tálaljuk.

Csirkemell csípősen

Hozzávalók: egy egész csirkemell, 2 na-
gyobb paradicsom, 30 dkg reszelt füstölt trap-
pista sajt, 0,5 dl olaj, 2 kávéskanál darált szá-
rított chilipaprika, só, őrölt bors.

Elkészítés: A kicsontozott, megtisztított 
csirkemellet ujjnyi vastagságúra szeleteljük, 
sóval, borssal bekenjük. Az olajat kisebb tepsi-
be öntjük, belerakjuk a hússzeleteket, egy kis 
vizet adunk hozzá, és alufóliával lefedve 200 
fokos sütőben megpároljuk. Ha megpuhul-
tak, beszórjuk a chilipaprikával, és ráfektetjük 
a paradicsomszeleteket, megszórjuk a reszelt 
sajttal, és további 15-20 percig sütjük, már fó-
lia nélkül. Rizskörettel tálaljuk.

Túrós tekercs

Hozzávalók: a tésztához: 40 dkg liszt, egy 
csomag sütőpor, 5 dkg cukor, 2 tojás, 12 dkg 
margarin, 3 evőkanál tejföl; a töltelékhez: 35 
dkg tehéntúró, 20 dkg cukor, 5 dkg marga-
rin, 3 dkg liszt, 1 citrom, 3 tojás, ízlés szerint 
mazsola.

Elkészítés: A tésztához a lisztet elkever-
jük a sütőporral, hozzáadjuk a cukrot, 2 to-
jássárgáját, a margarint és a tejfölt. Alaposan 
összegyúrjuk, félujjnyi vastagra kinyújtjuk, és 
4x4 centis darabokra vágjuk. A töltelékhez a 
hozzávalókat összedolgozzuk, és a keverékkel 
vastagon megkenjük a tésztadarabokat. Eze-
ket tekercsekké sodorjuk, és kizsírozott tepsi-
ben lassú tűzön kb. 25-30 perc alatt megsüt-
jük. Vaníliás porcukorral megszórva tálaljuk.



Februári rejtvényünk (Kodály Zoltán véleménye) helyes megfejtése: 
„Pénzt, vagyont lehet örökölni, de műveltséget nem. Azt magunknak kell 
megszerezni.” 

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe 

eljuttatók kö  zött könyvjutalmat sorsolunk 

ki. Beküldési határidő: március 30. 
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, 

Piaţa 1  Decembrie nr. 12.;  

e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Goethe mondotta

VÍZSZINTES: 13. Igaz. 14. Idős. 15. 
Apró termetű, kertekben is élő énekesmadár. 
16. Alakját változtató egysejtű állat. 18. Rö-
vid szúró fegyver. 20. Páratlanul nyílt! 21. 
Folyó és öböl Oroszország északi részén. 22. 
Kossuth-díjas szobrászművész (Pál, sz. 1941). 
24. Mezopotámiai istenség, a föld és a földi 
vizek ura. 25. Romániai folyó. 27. Járat vé-
gei. 28. A vízsz. 25. testvérfolyója. 30. Fo-
hász. 31. Post scriptum (röv.). 32. Végtag. 
33. Zsugorított emberfej a dél-amerikai in-
diánoknál (fon.). 35. Óriáskígyó. 36. Áru-
ba bocsáttat. 38. Jövendőmondó. 39. Ma-
gas növény. 40. Nyeles rakodóeszköz. 41. 
A buddhizmus Japánban elterjedt ága. 42. 

Négyszögű kelmedarab. 44. Megszólítás. 
45. Edény. 46. Ágyát elhagyja. 47. A fran-
cia kártya színe. 49. Föld, ahonnan a gabo-
natermést levágták. 51. Előtag, jelentése: új. 
52. A közeli. 53. Vízlelő hely. 54. Zeneszer-
ző, a magyar nemzeti opera megteremtő-
je (Ferenc, 1810–1893). 56. Mely személy? 
57. A Kr. e. II. évezredben bevándorolt görög 
törzs. 58. Lám. 59. Régen élt felmenő ági 
rokon. 60. Kopasz. 61. Észak-európai apró-
pénz. 63. Idegen Anna. 66. A Jupiter hold-
ja. 68. Becézett Viktória. 70. Bogyós gyü-
mölcs. 73. A földgázban előforduló gáz.

FÜGGŐLEGES: 2. Íz és illat együttese. 3. 
Maga mögött hagy. 4. Mobilis rész! 5. Sok 
e! 6. Vármaradvány. 7. Törökország autóje-
le. 8. … bene! (Jól jegyezd meg!). 9. Csapa-
dék. 10. Az ezüst vegyjele. 11. Vallási tisz-
telet övezi. 12. Kergeti. 17. Erős szándék. 
19. Európai főváros. 23. Silbak. 26. Palada-
rab! 28. Erdei Zsolt ökölvívó beceneve. 29. 
A nagy varázsló. 30. Motorkerékpár-márka. 
31. Olasz folyó. 32. Radzs … – indiai ren-
dező, színész. 34. Latin tagadás. 35. Bank-
jegy (rég.). 37. A lantán vegyjele. 39. Vála-
szol. 41. Biztonsági szerkezet. 42. Balaton… 
– nagyközség Veszprém megyében. 43. El-
lenben. 45. Hajó része. 48. Erdei vad. 49. 
Kirándulás. 50. Francia arany. 53. Kóborolni 
kezd! 55. Épületanyag. 56. Állatok elkerített 
helye. 57. Piaci súlymérték. 58. Egyes órák 
kelléke. 60. Londoni galéria. 62. Vissza: üze-
net. 64. Tagadás. 65. Sporttrikó. 67. Talál. 
69. Az izmot rögzíti a csonthoz. 71. Rés szé-
lei! 72. Szintén ne.

Barabás Zsuzsa

A nagy német író, költő (1749–1832) véleményét 
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1., függőleges 
1. és 24. alatt.
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Székelyhídon a közelmúltban nyugdíjasklub 
alakult. A szerveződés elnökének Rhédey Emíliát 
választották.

Ahol küzdenek  
az elmagányosodás ellen

Néhány évvel ezelőtt már működött nyug-
díjasklub a városban, pontosabban a Házhely-
ként ismert városrészen. Azért ott, mert ab-
ban a körzetben találtak megfelelő helyiséget 
összejöveteleik számára – tudtuk meg Asza-
lós Tímeától, a klub újraindításának kezde-
ményezőjétől. Az RMDSZ nőszervezetének 
regionális vezetőjeként tapasztalta az idős em-
berek igényét a klub létrehozására. Az elmagá-
nyosodás megakadályozása fontos szempont 
számukra, a városban több százan lehetnek 
időskorúak.

Nem új a kezdeményezés, több településen 
már sikerrel működik hasonló társaság. Asza-
lós Tímea ötletével megkereste a város pol-
gármesterét, Béres Csabát, s ő támogatta 
a gondoskodó szándékból fakadó ötletet. Az 
alakuló gyűlést az önkormányzat nagytermé-
be hívták össze, jelen volt Kéry Hajnal, az 
RMDSZ Bihar megyei Nőszervezetének el-
nöke is. A másfél tucatnyi résztvevő Rhédey 
Emíliát választotta meg klubelnöknek.

A továbbiakra nézve ötletekkel is előálltak 
a nyugdíjasok. Elsősorban szeretnék, ha idő-
szakonként egy-egy szakorvos meglátogatná 

őket, ismertetőt tartana időskori betegségek-
ről, valamint az életmódra vonatkozó taná-
csokkal látná el őket. Az idősödő emberek 
szívesen mennének kirándulni, nemcsak bel-
földi, de határon túli buszos utazásokat is vál-
lalnának. A jelenleg helyileg szervezett utazá-
sok számukra nem felelnek meg, mert ők már 
nem tudnak lépést tartani a fiatalokkal.

Egyelőre nem tudni, hol találnak klubhe-
lyiségnek megfelelő ingatlant. Remélik, hogy 
Béres Csaba polgármester a segítségükre lesz 
ebben. Aszalós Tímea már „feladatot” is adott 
a tagoknak, szívesen elvállalták a kokárdaké-
szítést a márciusi ünnepre. Aztán meg követ-
kezik a húsvétra való készülődés, ez szintén 
tartogat lehetőséget közös tevékenységre. Bíz-
nak abban, hogy a későbbiekben további ter-
vek is születnek majd, nyilatkozta az RMDSZ-
es regionális vezető.

D. Mészáros Elek

Telefonon is hívható a nyugdíjpénztár
Szolgáltatásai minőségének és az ügyfelekkel való kom-

munikációja javítása végett közzétette egyes osztályainak te-
lefonszámát a Bihar Megyei Nyugdíjpénztár. A közlemény sze-
rint az alább olvasható telefonszámokon munkanapokon, a 
nyugdíjpénztár nyitvatartási idejében nyújtanak tájékozta-
tást.

Az érintettek a titkárságot a 0259/433–431, a közönségszol-
gálatot a 0259/433–491 telefonszámon hívhatják, a gyógykeze-
lési jegyekről pedig a 0259/472–237 számon érdeklődhetnek. 
A nyugdíjjárulék befizetési idejéről a 0259/472–238, az ország-

beli nyugdíjakról a 0259/430–728, míg a külföldi nyugdíjakról a 
0259/435–488 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Az orvosi szakvélemények ügyében a 0259/426–774 telefon-
szám hívható, munkabalesetekkel kapcsolatban a 0259/442–
658, a 0259/413–451 telefonszámon pedig a nyugdíjazáshoz 
szükséges iratcsomó benyújtásához kérhető időpont. A közle-
ményben arra is emlékeztetnek, hogy ez utóbbihoz interneten 
is lehet időpontot kérni a nyugdíjpénztár www.cjpensiibihor.ro 
honlapján, az online időpontkérés – „programare online” – me-
nüpontnál.

Fried Noémi Lujza

A polgármester is 
támogatja a klub 

létrejöttét



A Sebes-Körös bal partjának felújításához a Szent László tér északi részén levő szakaszon tavaly ősz-
szel fogtak hozzá. Lebontották az 1911-ben létesített fém mellvédeket a műkőből készített oszlopokkal 
együtt, a támfalat ízlésesen újravakolták és megerősítették. A több mint százéves, kandeláberekkel éke-
sített építményt Vágó László tervezte. Az egykori képeslapon még nyoma sincs a mai zsúfolt közlekedés-
nek, egyetlen autó, de még egy konflis sem látható az akkor még krumplikővel burkolt úttesten. A mellvé-
det az ígéret szerint a Vágó-féle eredetihez hasonlóan készítik el, és rövidesen átadják majd a váradiaknak

Ma negyedfélszáz lakosú zsákfalu a Bors községhez tartozó Nagyszántó, melynek református templomát 
ábrázolja lenti képeslapunk. Az első világégés végéig – ahogy a Borovszky-féle enciklopédia írja – „a me-
ző-keresztesi járás egyik körjegyzősége” volt, közel hétszáz lakossal. Első írásos említése a XIII. század-
ból való. Az viszont nem változott, hogy a nagyszántóiak túlnyomó többsége református magyar. Amint la-
punk 2015. szeptemberi számában megírtuk, az istenháza hajója 1734–36 között épült, a tornyot 1782-ben 
emelték. Ezen a vidéken az 1600-as évek második felében már elterjedt a reformáció, az 1720-as évek kö-
rül már egyházi pecsétje volt a falunak


