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Övé itt a tér?!
Gondolom, megbánta városunk polgár-

mestere, hogy lemondott az üvegpiramisba 
merészkedőket büntető tízlejes belépőjegy-
ről, igaz, megmaradt az intézkedés, hogy az 
egész évre előre kifizetett adó után ígért 8 
százalékos bónusznak csak a felét kapja, aki 
(köztük jómagam is) nem online fizet, ha-
nem élőben zavarja a kényelmesen üldögé-
lő, ügyfelek híján tereferélő alkalmazottakat. 
Én viszont, amilyen törékeny, gyengéd lélek 
vagyok (?!), már épp készültem meghatódni 
a városatya gondosságán, hogy a főbejáratot 
lezáratta, ezzel óva a városházán ügyintézni 
akaró lakosságot az épületfelújítás miatti 
esetleges balesetektől, amikor egy ott dolgo-
zó ismerőstől megtudtam a tervét, miszerint 
a munkálatok befejezése után is kerülnünk 
kell majd az oldalkapuk felé. Azt hittem, nem 
hallok jól, és éreztem, ismételten erőt kell 
vennem magamon, nehogy szétrobbanjak.

Ezek szerint harminc év elteltével vissza-
kanyarodunk a ’90 előtti szokások közé, 
amikor csak az elvtársurak használhatták 
bármilyen középületnek a tágas főbejáratát, 
a szerencsétlen pórnép tülekedhetett kisebb-
nél kisebb, nem ritkán futólagos tákolmány-
ként megjelenő hátsó és oldalsó bejáratok-
nál, nehogy már megszentségtelenítse azt a 
teret, ahol az ő fenséges lábaik lépkednek.

Emlékszem, 1990 legelején micsoda re-
veláció volt, amikor kinyíltak a főkapuk, és 

a legegyszerűbb halandó is ugyanúgy lépe-
gethetett fel a főlépcsőn, mint a főmuftik, 
az emberek nem ítéltettek többé hátsó csi-
galépcsőkön egyensúlyozni. És persze gyor-
san megszoktuk azt, ami természetes, hogy 
legalább a főbejárat használatában egyen-
lők lehetünk a ki tudja, milyen ismeretsé-
gek révén odakerült, jellemzően pöffeszkedő 
egyénekkel. Harminc évet tartott, kerülget-
hetjük megint az intézményeket. Mert lefo-
gadom, ha a városházán életbe lép ez a ré-
gi-új divat, gyorsan bevezeti a többi hivatal 
is a már egyszer bevált megalázó hátrasétál-
tatást. Ráadásul mindezt egy magát él-libe-
rálisnak tartó szabadelvű polgármester veze-
ti be, pusztán azért, mert úgy érzi, a város 
nem záros időre az ő gondjaira bízott vala-
mi, hanem alanyi jogon, felmenőitől örökölt, 
elidegeníthetetlen magántulajdona. Egy is-
mert slágerre utalva: övé itt a tér.

De ne legyek ennyire rosszmájú, hisz le-
het, ahogy a nagy melldöngetéssel beharan-
gozott, ügyintézést könnyítőnek kikiáltott 
üvegpiramis lakossági használatát büntető 
belépőjegy esetében is történt, meggondolja 
magát, és netán eszébe jut, hogy a városhá-
za a nevében hordozza „tulajdonosát”, azaz 
ha nem polgármester-laknak hívják, akkor a 
tér sem pusztán csak az övé, legföljebb az 
övé is!

Molnár Judit
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Tóti mindig felmutat 
valami újat

Átutazóként is láthatjuk, hogy ebben a köz-
ségben rend és tisztaság van, s ez nemcsak a 
községközpontra, hanem a hozzá tartozó fal-
vakra – Bozsaly, Cséhtelek, Rétimalomtanya, 
Bisztraterebes – is vonatkozik. Jobban körül-
nézve pedig mindig felfedezhető valamilyen 
új beruházás vagy fejlesztés Tótiban. Vincze 
Nándor régi motoros már a községvezetés te-
rén. 1996-ban RMDSZ-es alpolgármesterként 
kezdte politikai pályafutását. Három mandá-
tumon keresztül volt alpolgármester, s ez idő 
alatt kivívta a község lakosainak elismeré-
sét, rokonszenvét. Lakossági biztatásra szállt 
harcba a polgármesteri székért 2008-ban, s 
RMDSZ-es színekben sikeresen el is foglalhat-
ta. Tette mindezt mindössze 30 százaléknyi 
magyar lakossággal a háta mögött. A győze-

Tóti község lakói szorgalmas, pedáns, 
rendszerető emberek. Polgármesterüket, Vincze 
Nándort ugyanezek a tulajdonságok jellemzik. 
Megbíznak benne a választói, együtt, közös 
munkával fejlesztik községüket, és mindig fel 
tudnak mutatni valami újat.

lem egyértelművé tette, hogy a község válasz-
tói nem „csak” a pártra, hanem az EMBERRE 
szavaztak. Polgármesterként is bizonyította rá-
termettségét, és a választók, etnikumtól füg-
getlenül, mind a mai napig kitüntetik őt bizal-
mukkal.

Bizton állíthatjuk, hogy Vincze Nándor fel-
virágoztatta a község valamennyi települését. 
Minden fejlesztési, pályázati lehetőségre lecsa-
pott, hogy község hasznára fordítsa. Ehhez 
persze az is kellett, hogy az önkormányzati 
képviselőkkel nagyszerű együttműködést, sőt 
baráti kapcsolatot építsen ki. Nyugodtan állít-
ható, hogy az önkormányzat szekerét együtt 
és jó irányba húzták. Megvalósításaikról az 
évek során lapunk hasábjain is beszámoltam. 
Jelen írásban az utóbbi mandátum eredmé-
nyeire térek ki részletesebben.

A cséhteleki művelődési ház falai már áll-
nak, jelenleg a födémszerkezet munkálatait 
végzik. Ahogy mondani szokás, az épület már 
„pirosban van”. Ebben az évben minden való-

Kezdik a födém 
öntését a bozsalyi 
délutáni iskolában

Vincze Nándor a második polgármesteri mandátumát 
tölti Tóti község élén



színűség szerint készen lesz, beruházási érté-
ke 300 000 euró.

A bozsalyi délutáni iskola falai is állnak már, 
jelenleg a tetőszerkezetén dolgoznak. Ez egy 
multifunkcionális épület lesz, mely adott eset-
ben művelődési és közösségi házként is mű-
ködhet. Beruházási értéke félmillió euró.

Folyamatban van a Bisztra–Berettyó Kö-
zösségközi Fejlesztési Társulás keretében 7 ki-
lométernyi út és utca aszfaltozása. Ide tartozik 
a Tótit Micskével összekötő út is. E pályáza-
ton belül Tóti egymillió euró támogatást kap 
a munkálatokra.

Cséhteleken 2,3 kilométerrel bővítették a 
vízhálózatot. Terebesen és Cséhteleken 1-1 
km, Tótiban pedig 500 m járdát építettek. 
Mind a négy településen lekövezett parkoló-
kat alakítottak ki a ravatalozó kápolnák mel-
lett, valamint javították az oda vezető útsza-
kaszokat.

önkormányzat
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Új járdákat 
öntöttek

Az iskola új 
kerítése

Tótiban a községháza egy újabb melléképü-
lettel gazdagodott: kocsibeállóval és tárolóval 
az önkormányzat munkagépeinek. A község-
központ iskolája pedig új kerítést kapott. El-
kezdték a Bisztra-hidak építését is Tótiban és 
Rétiben.

Van egy nyertes pályázatuk 30 000 euró 
értékben fertőtlenítőeszközök vásárlására, ez 
már a közbeszerzés fázisában van. Úgy lát-
szik, fertőtlenítés terén előrelátók voltak, hi-
szen a mostani helyzetben a fertőtlenítés ki-
emelten fontos. A koronavírus terjedésének 
megelőzése érdekében már végeztek fertőtle-
nítést a közintézmények környékén és a köz-

Cséhteleken 
épülhet  
a művelődési ház 
teteje

(folytatás a következõ oldalon)
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A református templom felújítását is segíti   
az önkormányzat

A megye költségvetéséről 
is döntöttek márciusban

tereken. Ezt bizonyos időközökben meg fog-
ják ismételni. A lakosok egészsége elsőrendű 
szempont!

Elkezdődött a református templom felújítá-
sa, itt a pályázat megírásában nyújtott segít-
séget az önkormányzat, de a továbbiakban is 
segít mindenben, amit a körülmények megen-
gednek.

A büdzsé vitájakor a Nemzeti Liberális Párt 
nyolc módosító javaslattal állt elő, ezek nagy 
részével a Gyermekvédelmi és Szociális Fő-
igazgatósághoz csoportosítottak át pénzt an-
nak ellenére, hogy – amint azt Ioan Mang 
szociáldemokrata tanácsi alelnök szóvá tette – 
az intézmény féléves működését a megyei ön-
kormányzat biztosította, a másik fél évre pe-
dig a kormánynak kell azt megtennie. Traian 

Bodea (Liberálisok és Demokraták Szövetsé-
ge) alelnök is szót emelt egyes liberális javas-
latok ellen, főleg, amikor beruházásoktól cso-
portosítottak át összegeket.

Utakra is jutott pénz

A módosító javaslatok között szerepelt az 
áfából a községi utak rendbetételére elkülö-
nített összegek szétosztása is a települési ön-
kormányzatok között, ezeket jóváhagyták. Az 
ülés második napirendi pontját egyhangúlag 
elfogadták. E szerint a Bihar Megyei Tanács 
társul az Alma Mater Alapítvánnyal, illetve a 
Pro Schola Sancti Ladislau Egyesülettel köz-
érdekű munkálatok elvégzése céljából. A ta-
nácsi határozat szerint az Ady Endre középis-

Amint arról honlapunkon beszámoltunk, némi 
erőfitogtatás árán, módosító javaslatokkal, 18 
igen és 8 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett 
elfogadták Bihar megye költségvetését a megyei 
önkormányzat márciusi 4-i rendkívüli ülésén.

A jövőre is gondolnak a tóti elöljárók, ezért 
beadtak egy egymillió eurós pályázatot szoci-
ális lakások építésére és szociális programok 
finanszírozására. Ebből 600 ezret lakásépítés-
re fordítanának Bozsalyon, 400 ezret pedig 
szociális programokra költenének. Folyamato-
san figyelik a további pályázati lehetőségeket 
is, hiszen nagyobb beruházásokat csak ezek-
kel lehet megvalósítani.

Szőke Ferenc

(folytatás az előző oldalról)

Tóti mindig felmutat valami újat
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Utak, parkolók 
a ravatalozó 
kápolnánál
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Ioan Mang, Pásztor 
Sándor és Traian 
Bodea

A Nemzeti Liberális 
Párt megyei 
tanácsi frakciója 
több módosító 
javaslatot is átvitt

kola valamivel több mint 173 ezer lejt kapott 
a tanintézet fűtését zökkenőmentessé tevő 
munkálatokra, a Szent László Római Katoli-
kus Líceum pedig hasonló célra 220 ezer lejt, 
a különbséget a civil szervezetek fedezik.

Ami a községi utak rendbetételére kiosz-
tott pénzeket illeti, egy szakbizottsági módosí-
tás nyomán Érbogyoszlónak 300 ezer lejt jut-
tattak azáltal, hogy Székelyhíd, Érsemjén és 
Alsólugas egyaránt 900-900 ezer lejt kap a 
tervezett egymillió helyett. Margittának há-
rom útra összesen 800 ezer lejt különítettek el, 
Vámosláz 600 ezer, Hegyközpályi 500 ezer, 
Szentjobb 450 ezer, Paptamási, Érábrány és 
Biharfélegyháza 400-400 ezer, Érszőlős 300 
ezer, Szalárd, Rév és Tóti pedig 200-200 ezer 
lejt kapott ilyen célra.

Az ülés után Pásztor Sándor tanácselnök 
elmondta: „Mi biztosítottuk ezen a tanácsülé-
sen a többséget ahhoz, hogy legyen lehető-
ség a településeinken az úthálózat továbbfej-
lesztésére, hiszen hat és fél millió lejt sikerült 
erre a célra juttatni. Nagyon fontos, hogy ösz-
szehoztuk az egyhangú jóváhagyást a két fon-
tos nagyváradi magyar iskola, az Ady és a 
Szent László líceum fűtési gondjának megol-
dásához. (…) A mai tanácsülés eredménye az, 
hogy sikerült egy olyan többséget találnia az 
RMDSZ-frakciónak, ami biztosította, hogy az 
érdekeink érvényesüljenek, és ezek az össze-
gek, amelyek el kell hogy jussanak az önkor-
mányzatainknak, hibátlanul eljutottak.”

A számok

Bihar megye idén a bevételi és a kiadási ol-
dalon egyaránt 388 227 620 lejjel számol, 
ez a tavalyi büdzsé nem egészen 82 százalé-

ka. A saját bevételeket 24,9 millió lejre becsü-
lik, a jövedelemadóból 102,5 millió, az áfából 
pedig 130,9 millió lejjel számolnak. Az álla-
mi költségvetésből valamivel több mint 32 mil-
lió lej érkezik Bihar megyébe, ebből 5,8 millió 
lejt az egészségügyi-szociális központok kap-
nak, 24,2 millió lej a Helyi Fejlesztés Orszá-
gos Programjából (PNDL) indított beruházá-
sok támogatására érkezik. EU-s forrásokból 
45,6 millió lejre számítanak idén. A tavalyi, 
51,9 millió lejes többletet fejlesztésekre szán-
ják.

A kiadások közül valamivel több mint 104 
millió lejt fordítanak kultúrára, szabadidős te-
vékenységekre és egyházakra, 84,9 millió lejt 
szociális kiadásokra, 109,5 millió lejt szállítá-
si költségekre különítettek el; a tanügyre 22,8 
millió, az egészségügyre pedig 12,8 millió lej 
jut.

A megyei költségvetésből kétmillió lejt kü-
lönítettek el az egyházaknak, ebből 500 ezer 
lejt az uniós vagy országos támogatással futó 
projektek önrészére. A Vöröskereszt Bihar 
megyei kirendeltsége és a nagyváradi Caritas 
Catolica egyaránt száz-százezer lejt kap. A kü-
lönféle tagdíjak fedezésére 1,65 millió lej kü-
lönítettek el, ebből fizetik például az Észak-
nyugati Fejlesztési Ügynökségnek, az Európai 
Régiók Szövetségének stb. a megyére jutó 
hozzájárulásokat.

Bihar megye egyébként az áfa visszaosztá-
sából célzottan kapott valamivel több mint tíz-
millió lejt a tej-kifli-alma programra, 2,3 mil-
liót a speciális oktatást igénylő gyermekek 
részére, 4,2 millió lejt pedig a speciális ok-
tatási intézmények fenntartására. Az egyhá-
zak világi alkalmazottai 21,9 millió lejt kapnak 
ugyanebből a forrásból.

Fried Noémi Lujza
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Sajtból van  
a mindennapi kenyér

Kanyarokkal tűzdelt meredek lejtő, majd 
kaptatón jobbra felfelé kapaszkodás után hir-
telen irányváltás következik, és a kapun már 
olvasható is a díszes cégtábla szövege, amely 
hírül adja, hogy itt készül sokak kedvence, a 
Netty sajt. Síkvidékről érkezőnek mesés ez a 
táj, a dombperemről belátni a völgykatlanba, 
a számtalan kapaszkodót követően újabbnál 
újabb látnivaló tárul a szemünk elé. Két tele-
püléssel visszább még az érmelléki lapály ural 
mindent, majd az erre járó idegen azon ve-
szi észre magát, hogy a békakuruttyolós tájból 
csipkerózsikás mesevilágba toppan.

Az egykori termelőszövetkezet épületében 
működik a családi sajtüzem. Rajtuk kívül más 
vállalkozás is van az udvarban, ezért eligazítás 
végett telefonom után nyúlok. Barta Anett 
éppen csak kikukkant az ajtón, már fut is visz-
sza, mert a joghurt készítésének legfontosabb 
fázisát végzi. Hűha, itt aztán tiszta minden, 
mint a patyolat, olyan, amilyennek lennie kell. 
Anett elmosolyodik; amellett, hogy a higiénia 
kötelező, ő maga is igen rigolyás a tisztaság-
ra, mondja, és már nyomja is a tenyeremre 

a fertőtlenítő oldatot. A benti műhely ajtaját 
nyitva hagyja, míg én az előtérben kapok ülő-
alkalmatosságot a jegyzeteléshez. Míg beszél-
getünk, folyamatosan dolgozik, keveri-kavar-
ja a sajtnak valót, majd leválasztja a savót, a 
massza pedig a formába kerül nyomtatás vé-
gett. Mint mondja, állandóan zsebében van a 
telefon, az ad jelzést a munkafolyamatok pon-
tos időbeni sorrendjéről. Mert percnyi pontos-

Barta Emil 
feladata az állatok 
gondozása

Az érköbölkúti dombok ölelésében, ott, ahol 
a drótostót is eltévedt egykoron, sikeres 
családi vállalkozás működik: a Barta-féle sajt 
egyre keresettebb termék közeli és távolabbi 
vidékeken.

A joghurtkészítés munkafázisainak percre pontosan 
kell követniük egymást

Bővíteni szeretnék az állatállományt
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A sajtkészítéskor 
visszamaradó 
savót az állatok 
etetésére 
hasznosítják

Netty termékek 
széles 

választékban

Barta Anett maga 
készíti a sajtokat

ságot igényel a kiváló minőségű termék elő-
állítása.

Közben megérkezik a családfő, Barta 
Emil, a tehenek körüli teendőit abbahagyva 
jött szót váltani az újságíróval. Régi ismerő-
sökként parolázunk, évtizedekkel ezelőtt egy-
azon középiskolában igyekeztünk okosodni. 
Mielőtt vállalkozásba kezdtek volna, a házigaz-
da a székelyhídi bútorgyárban dolgozott. Majd 
2009-ben tehenes gazda lett. Idős édesany-

ja már nehezen tudta ellátni az állatot, egyik 
nap annyit mondott neki: fiam, itt a rocska és 
a tehén, mostantól a tiéd. De mivel egy tehén 
az éhenhalástól megmenthet, de annál többet 
nemigen lehet vele kezdeni, ezért Barta Emil 
lassacskán gyarapította az állományt. A tej ér-
tékesítése viszont nehézkessé vált, ha sikerült 
is eladni, csak mélyen áron alul, anyagi gyara-
podást kínkeservesen hozott.

A székelyhídi városvezetés érzékelte a gaz-
dák nehéz helyzetét, ezért találkozót szerve-
zett egy sikeres székelyföldi sajtüzem tulajdo-
nosa és a tehenes gazdák között. Barta Emil 
kapott a lehetőségen, osztott-szorzott, s úgy 
döntött, belevág a számára addig ismeretlen 
szakmába. Kisebbik lánya, Anett amúgy is jó 
kézügyességgel megáldott cukrász-szakács, 
számára nem lehet nehéz az átállás – gon-
dolta. El is küldte egy sajtkészítő tanfolyam-
ra, majd a Székelyföldön tovább ismerkedett 
a kézműves termék készítésének csínjával-

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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bínjával. Már csak annyi volt az édesapa te-
endője, hogy meggyőzze a lányát, hagyja ott 
nagyváradi munkahelyét, és kezdjenek vala-
mi újba. Anett igent mondott a vállalkozói öt-
letre, bár el kellett telnie egy időnek, amíg a 
városi pörgős élet után meglelte a szülőfaluja 
csendjében rejlő szépet.

2017 augusztusában startolt a Netty sajt 
a piacon. Termékeik egyre keresettebbé vál-
tak, gyakran házhoz jönnek a vásárlók. Készí-
tenek joghurtot, édes és sós túrót, gomolyát 
füstölve is, parenyica sajtokat különböző íze-
sítésben. Tavasszal a medvehagymás a sláger, 
de kapható mogyorós, aszalt szilvás, áfonyás, 
kapros, csilis változatban is. Anett kísérletező 
teremtés, újabbnál újabb készítményekkel ruk-
kol elő, nagy öröm számára a vásárlók elis-
merése. Az említettek mellett kemény sajtot 
is készítenek, ennek érlelési ideje legkevesebb 
6 hét, de akár három évig is tárolható. Ez a 
fajta készítmény folyamatos törődést igényel, 
az első hónapban minden nap át kell forgatni, 
sós lével törölni, aztán ritkábban, de tovább-
ra is igényli az odafigyelést. Jókora pince áll 
rendelkezésükre a kemény sajt tárolására, ér-

lelésére, a helyiség megfelelő hőmérséklete és 
páratartalma szintén hozzájárul a jó minőségű 
termék létrejöttéhez.

Hasonlóképpen az sem mindegy, hogy mit 
fogyasztanak a tehenek; a különböző takar-
mányfélék etetése másmilyen állagú alapanya-
got eredményez. A széna mellett kukoricada-
rát kapnak az állatok, nyaranta zöld legelőre 
hajtják őket. Amikor sütőtököt etetnek a tehe-
nekkel, egyedi, édes ízzel gazdagodik a sajtké-
szítmény. Jelenleg 12 tehén harapja a szénát 
a jászlakból – mondja az édesapa, akire az ál-
latok ellátása és a fejés hárul. Így tavaszelőn 
naponta 130 liter tejet fej.

Körülbelül tíz liter alapanyagra van szükség 
egy kilogramm sajt előállításához. Nagyobb 
mennyiségre is lenne kereslet, de egyelő-
re több jószág nem fér el az istállóban. Ter-
vezik egy modernebb „tehénlak” építését, ak-
kor majd cégbővítésre is gondolhatnak. Anett 
nem szívesen bízná senkire a sajtkészítést, úgy 
véli, hogy a vásárlók bizalmát nem teheti koc-
kára, amit maga készít, az a garantált minő-
ség.

Nemcsak a pudig próbája az evés, hanem a 
sajté is. Csak elismerően hümmögni tudok, íz-
lelőszerveim kéjes örömmel nyugtázzák a kós-
tolás eredményét. Jó lóra, akarom mondani: 
jó tehénre tettek Bartáék Érköbölkúton.

D. Mészáros Elek

Sajtból van a mindennapi kenyér
(folytatás az előző oldalról)

Gondosan 
ügyelnek 

a higiénés 
követelmények 

betartására

Cégtábla a kapu 
mellett

Ø
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Sárkány Szabolcs 
korongozik

A díszítés Melinda 
feladata

Életük céljául a keramikus, illetve fazekas 
munkát választották, meg is valósították ezt a 
célt, és folyamatosan tovább fejlesztik. A Sár-
kány famíliában a fazekas egyedi népi kerá-
miákat (tejesedény, korsó, szilke, fazék) készít, 
a keramikus viszont sorozatterméket (római 
tál, díszítés nélküli fazék, virágcserép) agyag-
ból. Riportalanyaink mindkettőben otthono-
san mozognak.

Nem tudatosan, hanem véletlenül válasz-
tották ezt a szakmát, de gyakorolva nagyon 
megszerették. Sárkány Szabolcs Magyar-
országon keresett munkát, és egy érdi faze-
kasműhelyben talált. Később felesége, Melin-
da is utánament, és ugyanebben a műhelyben 

kapott állást a díszítő, festő részlegen. Szak-
mai karrierjük kezdeti lépéseiről lapunkban is 
beszámoltunk 2009 októberében.

Miután elsajátították a szakma alapjait, ha-
zatértek, és úgy döntöttek, a saját lábukra áll-
nak. A gépeket, beleértve az égetőkemen-
cét is, saját kezűleg készítették el. Nem volt 
könnyű az indulás, meg kellett küzdeni azért, 
hogy megismerjék őket. Reklámra nem köl-
töttek, hírüket a megelégedett megrendelők 
adták szájról szájra. Kezdetben virágcserepe-
ket készítettek, majd folyamatosan bővítették 
a választékot. A korongozás Szabolcs feladata, 
a díszítés és festés pedig a Melindáé. Az összes 
többi munkát, beleértve az égetést is, közösen 
végezték és végzik mind a mai napig. Több 
mint tíz munkafolyamaton megy át a nyers-
agyag, amíg késztermék lesz belőle: kezdődik 
az agyag átgyúrásával, levegőmentesítésével, 
aztán jön a korongozás, a nedves és száraz 
tisztítás, a fülezés, az égetés, a mázozás, fes-
tés, újabb égetés és végül a csomagolás.

Akiket boldoggá tesz  
a munkájuk
Mindennapi életünk szerves része a munka. 
Teremtő, alkotó munka nélkül elképzelhetetlen  
az életünk. Ahhoz, hogy megélhessen, 
mindenkinek dolgoznia kell, hiszen szükségleteit 
a munkájáért kapott bérből fedezi. Az viszont 
már nem mindenkinek adatik meg, hogy  
a munkája örömet is szerezzen neki, sőt 
boldoggá tegye. Az Albison lakó Sárkány család 
ezek közé a szerencsések közé tarozik.

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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A készítési 
folyamat három 
állomása (jobbról 
balra): formázott, 
díszített és 
kiégetett, mázozott 
és másodszor 
kiégetett edény

Ahogy a Sárkány-féle portékák ismertsége 
növekedett, egyre több megrendelést kaptak. 
A hatékonyság növeléséért bővíteniük kellett 
a műhelyt, frissíteniük a szerszámkészletü-
ket, és új kemencéket is vásároltak. Ma már 
három kemencében égethetnek. Felfigyeltek 
arra, hogy keresettek a jó minőségű öntött 
kályhacsempék, ezért erre a területre is nyi-
tottak. Magyarországról egy nyugdíjba vonuló 
mestertől megvásárolták a szükséges formá-
kat, és elkezdték a kályhacsempe gyártását. 
Ezek a formák egyediek, és más mesternek 
nem szabad, legalábbis nem ildomos másol-
nia őket. Sárkányéknak tíz szebbnél szebb for-
májuk van.

A csempekészítés bonyolult folyamat, az 
alapanyagot eleinte Magyarországról szerez-
ték be, de ma már a cégnek nálunk is van ki-
rendeltsége, Segesváron. Ez valamelyest meg-
könnyíti a beszerzést. A kiöntött csempéket 
kétszer kell kiégetni, először natúrban, majd a 
színes mázzal. A fontosabb fázisok között még 
sok járulékos munka van, melyet a házaspár 
közösen végez. Szorosan együttműködnek 
egy kályhásmesterrel, így ha a megrende-
lő igényli, a kész kályhát veheti át. Sokan vá-
lasztják ezt. A külföldi megrendelőknek csak a 
csempét szállítják.

Kályhacsempékre folyamatosan van meg-
rendelésük, emellett a népi kerámiákra is van 
igény. Ezeket elviszik fazekastalálkozókra, 
olyankor szakmabeliekkel is megismerked-
hetnek. Évente négy-öt meghívást kapnak, 
s egy-egy ilyen találkozó az eladáson kívül 
jó alkalom a tapasztalatcserére. Voltak már 
Margittán, Szatmárnémetiben, Zilahon és 

Szebenben is. Ezeken a seregszemléken ők 
képviselik Bihar megyét, hiszen ők a szakma 
egyedüli aktív művelői. Rajtuk kívül csak Ré-
ven van még egy fazekasmester, de ő nem eb-
ből él. Így aztán megyénkben ők a szakma 
„utolsó mohikánjai”.

Szerencsére kisebbik gyermekük, a tízéves 
Regina érdeklődik a szakma iránt. Reménye-
ik szerint ő fogja továbbvinni a vállalkozást. 
Jó lenne, ha átvenné a stafétabotot, és nem 
halna ki megyénkben ez a szép, ősi szakma. 
Termékeikre folyamatosan van igény, így egy 
család tisztességesen meg tud élni belőle. Eh-
hez persze „több lábon kell állni”, nem elég 
csak népi kerámiát készíteni, mindenképpen 
szükség van a sorozatgyártásra is.

„Több lábon állva soha nem maradunk 
munka nélkül. Ezzel a szakmával nem lehet 
hirtelen meggazdagodni, de nem is ez a lé-
nyeg. Mi nagy örömmel végezzük ezt a mun-
kát, szívesen próbálunk ki új dolgokat, és a 
legnagyobb fizetség a megrendelő elismerése, 

Akiket boldoggá tesz a munkájuk
(folytatás az előző oldalról)

Kályhacsempéket 
is készítenek már

Ø
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megelégedettsége” – vallja a Sárkány házas-
pár.

A margittai önkormányzattal szívesen 
együttműködnek, és városnapokon vagy ma-
jális alkalmával nyilvános bemutatókat tarta-
nak a városi parkban. Itt az érdeklődők ki is 
próbálhatják a korongozást. A legbátrabbak 
mindig a gyerekek. Talán egyszer valamelyik 
annyira megszereti a fazekasságot, hogy újra-
éleszti Margittán ezt a valamikor szebb napo-
kat látott mesterséget. Régebben a városban 
egy utcasornyi fazekas élt és dolgozott meg-
rendelésre vagy vásári árusításra. Az utcát is 
róluk nevezték el (a hajdani Fazekas utca neve 
ma 1 Decembrie 1918).

Érmihályfalván is évente rendeznek nyílt 
napot Sárkányék a gyermekek számára az Ér-
melléki Gazdák Egyesületének meghívására. 
Ezeken a találkozókon több mint száz gyer-
mek ismerkedik a korongozás művészetével. 
„Ha nem lesznek is belőlük fazekasok, leg-
alább tudni fogják, hogyan készülnek ezek a 
kézműves termékek. Jobban fogják értékelni 
is, mert tudják, hogy sok munka eredménye. 
Ha pedig száz gyerekből csak egy úgy dönt, 
hogy fazekas lesz, már meg van mentve ez 
a szép szakma a pusztulástól” – mondja Sza-
bolcs.

Remélhetőleg lesznek olyanok, akiket meg-
ragad ez a szép szakma, és lesznek fazekasok, 
keramikusok az elkövetkező évtizedekben is 
Bihar megyében. Akit komolyabban érdekel 
a téma, bővebb felvilágosítást kaphat az Albis 
Ceramelis Facebook-oldalon vagy a www.
ceramelis.ro honlapon.

Szőke Ferenc

 Széles a kínálatuk

Az egyik 
égetőkemence

A Sárkány család  
– talán folytatják  
a mesterséget  
a gyerekek

Szívesen avatják be a gyerekeket a fazekasság 
műhelytitkaiba
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Pillanatkép  
a megnyitóról

A tárlat hangulatából január végén már 
ízelítőt kaphattak az érdeklődők a poéta ha-
lálának 101. évfordulója alkalmából. A belső 
kialakítási munkálatok befejeződtek, a gyűjte-
ményt február 28. óta immár a nagyközönség 
is látogathatja.

A megújult Ady-múzeum nyitóünnepségére 
sokan voltak kíváncsiak. Az esemény végén 
mindenki kedvére nézelődhetett, megtekint-
hette a kisfilmeket, a szerkesztőségi szobát, a 
kávéházi enteriőrt, illetve sebtiben ki lehetett 
próbálni az interaktív játékokat: érintőképer-
nyős versfalon egy-egy Ady-strófában helyre-
rakni a szavakat, illetve virtuálisan fölkeresni a 
költő kedvenc váradi kocsmáit, a szerkesztősé-
geket, a Léda-házat, mindazon helyeket, ame-
lyek fontosak voltak az életében.

Elsőként szólva Aurel Chiriac, a Körös-
vidéki Múzeum igazgatója hangsúlyozta: na-
gyon jó szakmai és emberi kapcsolatok jöttek 
létre. Az Ady-emlékmúzeum érdekes, interak-
tív, olyan, amilyennek lennie kell manapság 
egy múzeumnak. A kulturális intézmény két 
új munkatársa, Borsi Imre Lóránt és Sza-
mos Mariann a PIM csapatával, elsősor-
ban E. Csorba Csilla kurátorral, valamint 
a Körösvidéki Múzeum restaurátoraival sokat 
tett azért, hogy szép és korszerű arculata le-
gyen a közgyűjteménynek.

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács 
elnöke köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
akik ezért a projektért fáradoztak. A követke-
ző lépés a múzeum teraszának felújítása, kul-
turális-irodalmi interaktív terasszá való átala-
kítása.

Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus 
püspök méltatta e kultikus hely értékét, és be-
szélt arról, milyen érzés elődeink nyomában 
járni. Szólt arról is, hogy Adyt szép barátság 
fűzte Otilia Marchiºhoz, Bölöni György hitve-
séhez, ismertebb irodalmi nevén Itókához, va-
lamint Octavian Goga költő-politikushoz.

A PIM részéről dr. Kalla Zsuzsa gyűjte-
ményi főigazgató-helyettes elmondta: szép, 
heroikus és izgalmas feladat volt ez a Pető-
fi Irodalmi Múzeum alkotócsapatának. A fel-
újított Ady-emlékmúzeum bárhol Európában 

Kultikus találkozóhely
Februárban megnyílt az újjávarázsolt Ady-emlékmúzeum

Mind külsőleg, mind belsőleg új arculatot kapott 
a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum.  
A Körösvidéki Múzeum, a Bihar Megyei Tanács  
és a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) 
közös projektje tavaly áprilisban kezdődött. 
A költő életét és műveit felidéző relikviák 
esztétikus és modern, interaktív kiállításon 
tekinthetők meg.

Kívül-belül megszépült az Ady Endre Emlékmúzeum
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Péter I. Zoltán 
érdekességeket 

osztott meg  
a költőről  

és a helyszínről  
a hallgatósággal

Dr. Kalla Zsuzsa, 
a Petőfi Irodalmi 

Múzeum 
gyűjteményi 
főigazgató-
helyettese

Virgil Bercea görögkatolikus püspök, Pásztor Sándor, Szabó Ödön és Aurel 
Chiriac múzeumigazgató a megnyitón

megállná a helyét. Szívből ajánlható minden-
kinek, aki szereti Adyt. Nem steril tárlat ez, ha-
nem rengeteg érzelemmel és hittel van telítőd-
ve, E. Csorba Csilla művészettörténésznek, a 
kiállítás kurátorának jól átgondolt koncepció-
jával. Péter I. Zoltán helytörténész, Ady-ku-
tató, Hegyi Katalin főmuzeológus (PIM) és 
Boka László irodalomtörténész, az Országos 
Széchényi Könyvtár tudományos igazgatója is 
megannyi hasznos tanáccsal segítette a tárlat 
létrejöttét.

Péter I. Zoltán az épület történetéről mesélt 
sok érdekességet, kezdve a Mülleráj nyári ki-
oszkjának létrejöttétől Miklós Jutka fotográfi-
ai műtermén és Tabéry Géza múzeumalapítói 
tevékenységén át napjainkig.

Szabó Ödön parlamenti képviselő egye-
bek mellett szólt arról, hogy az egyházakkal 
való jó kapcsolat fontos a váradi múzeumok 
életében. A római katolikus egyház türelme-
sen várakozott, amíg a Körösvidéki Múzeum 
a barokk palotából átköltözhetett új székházá-
ba. Az Ady-múzeum esetében pedig sikerült 
további tíz évre biztonságba helyezni a múze-
umot, ugyanis meg tudtak egyezni az épület 
tulajdonosával, az ortodox egyházzal, megkö-
tötték a bérleti szerződést. Ez tette lehetővé a 
teljes körű felújítást. Szabó Ödön hangsúlyoz-

ta: egyfelől nem kell félni az együttműködé-
sektől, a magyarországi intézményekkel való 
kooperálástól, hiszen az ilyen kapcsolatok na-
gyon gyümölcsözők lehetnek, amint a mosta-
ni projekt is bizonyítja. Másfelől nem kell min-
denhez Magyarországról pénzt szerezni, az 
Ady-múzeum felújítását sikerült megyei pénz-
forrásból megvalósítani. Ez a normalitás része 
kell hogy legyen.

Az ünnepségen Huzella Péter gitáros, 
énekes, Kossuth-díjas zeneszerző megzené-
sített Ady-verseket játszott, és természetesen 
szintén néhány Ady-költemény hangzott el 
Meleg Vilmos színművész, filharmónia-igaz-
gató előadásában.

Tóth Hajnal

Ady feltételezett 
íróasztala



Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere 
tavalyi edelényi (Magyarország) látogatása-
kor találkozott Paskó Csaba plébánossal, 
és meg is hívta őt főzőcskézni a Nagykágyai 
1. Számú Műszaki Középiskolába. Az atya a 
múlt hónapban tett eleget a meghívásnak, és 
ízelítőt adott főzőtudományából az iskola sza-
kácstanoncainak. Mivel a böjti időszak már el-
kezdődött, hús nélküli ételeket készített a ta-
nulók segítségével. Kissé szokatlan ízvilágú 

volt a húsmentes töltött káposzta, amelyet 
egyebek mellett sárgarépával, vörös- és fok-
hagymával, zellerszárral, zellergumóval gaz-
dagítottak. Édességként mákos baklava néven 
ismert rétesféleség került az asztalra.

A plébános nemcsak receptekkel okosította 
a szakácsnövendékeket, hanem a konyhában 
használatos eszközök helyes alkalmazásáról 
is tartott kiselőadást. Például a kés helytelen 
használata nem csupán a munkamenetet las-
síthatja, de a testi épséget is veszélyeztetheti.

A diákokkal való találkozó után Paskó Csa-
bát a székelyhídi városháza gyűléstermébe 
várták. Ott Béres Csaba köszöntötte, majd az 
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Béres Csaba polgármester meghívására érkezett 
Paskó Csaba Székelyhídra

Paskó Csaba,  
a „többfunkciós” 
plébános

atya az eddig megjelent szakácskönyveit mu-
tatta be az érdeklődőknek. Mielőtt a Szerbi-
ából érkezett plébános szakácstudományáról 
szó esett volna, kivetítőn láthattuk-hallhattuk 
a Szabadkai Filharmónia előadását, melyet 
Paskó Csaba karmester dirigált.

Édesanyja maga is szakács volt, ennek el-
lenére soha nem tudta elfogadni, hogy fia is 
a kezébe vette a fakanalat. Pedig Paskó Csa-
ba már gyermekkorában gyakran hangoz-
tatta, hogy ő bizony pap vagy szakács lesz. 
Édesanyja csak mosolygott gyermekének ko-
nokságán.

„Becsüljük meg a szakácsokat, mert ételeink 
a kultúránk részei, és azt tudatosan ápolnunk 
kell. Aki pusztán pénzért és nem szeretetből 
választja ezt a hivatást, annál előbb-utóbb ki-
bújik a szög a zsákból, elpártolnak tőle a ven-
dégek” – fejtette ki a plébános.

Elsősorban papnak tartja magát, de emel-
lett karmesteri ténykedését több kitüntetéssel 
is elismerték, és számtalan nemzetközi főző-
versenyen sikerrel szerepelt.

D. Mészáros Elek

Oltártól a fakanálig
Gyakorta találkozunk plébánosokkal, lelkészekkel 
és egyéb papi emberekkel, de olyannal már 
ritkábban, aki hivatása mellett karmester, 
és mindeközben szakácskönyveket is ír. 
Székelyhídon nemrég járt egy ilyen ember.

Böjt ideje lévén 
mellőzték a húst
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Szűcs László 
méltatta a kötetet 
és szerzőjét

A Kortárs, magyar – Szilágyi Aladár író-
portréi című könyv hatvan interjút tartalmaz. 
A beszélgetések zöme a Várad folyóirat és a 
Szépírók Társasága Törzsasztal-estjeinek ven-
dégeivel készült Nagyváradon. Az esemény jó 
alkalom volt Szilágyi Aladár írói életművé-
nek áttekintésére is.

Az új művet – amely a Holnap Kulturális 
Egyesület gondozásában jelent meg – a kötet 
szerkesztője, Szűcs László mutatta be. Mint 
mondta, jóllehet Szilágyi Aladár már évtize-
dek óta ír és publikál, jóval túl az ötvenedik 
életévén lett elsőkötetes szerzővé, a Klisszúra 
titkai című, 2006-ban publikált riportváloga-
tásával. A mostani, a Kortárs, magyar azóta 
immár a 15. kötete a szerzőnek. Termékeny 
és szerencsés időszak volt ez számára. Szilá-
gyi Aladár a 2000-es években bebarangol-
ta az országot – a Szilágyságtól Dobrudzsá-
ig, Máramarostól a Bánságig, a Csángóföldtől 
Dél-Erdélyig. Jó néhány útjára elkísérte kol-
légája, barátja, Szűcs László fotográfusi, gép-
kocsivezetői, szerkesztői minőségben. Később 
európai kóborlásaiból is riportok születtek, 
írt például svájci, belgiumi, észak-olaszorszá-
gi élményeiről. A riportkönyvek mellett több 
interjúkötete is készült, neves magyar törté-
nészekkel folytatott beszélgetései különböző 
témák szerint csoportosítva, a Szacsvay Aka-
démia évadaihoz igazítva. Mozog Nagy Imre 
egykori váradi postamester XX. század eleji 
önéletírásának feldolgozása is az ő munkája, 
a regényes emlékirat Jár a baka, jár címmel 
jelent meg. Különleges szépirodalmi munka  

Az érzékeny, felkészült 
és ötletes riporter
Szilágyi Aladár közíró, újságíró legújabb, 
kétkötetes művét mutatták be március 3-án 
a nagyváradi Posticum kulturális és ifjúsági 
központban. A nagyszerű „csoszogó” riporter 
(ahogy önmagát tréfásan nevezte), publicista,  
a nagy tudású közíró, polihisztor betegsége miatt 
online volt jelen a kötetbemutatón, az internet 
segítségével láthattuk-hallhattuk őt. Szeretett 
kollégánk március 17-én, 77. életévében távozott 
e földi létből. Ezzel az írással is szeretettel 
emlékezünk reá.

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

 Szilágyi Aladár lapunk értékes munkatársa is volt
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A Verita vándorai című könyve, fikció és va-
lóság sajátos elegye.

„Sok műfajú és tematikailag is szerteága-
zó érdeklődésű szerzővel van dolgunk” – fo-
galmazott Szűcs László. Meglehetősen sok 
műfajban mozog otthonosan: riport, interjú, 
esszé, publicisztika, ezen belül kedvelt, sajá-
tos műfaja, a „glosszintás”. A történelem és 
az irodalom mindig is kiemelten foglalkoztat-
ta. Az egyház ügyei is érdekelték, egy időben 
főgondnoka volt a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerületnek. A nemzeti kisebb-
ségek romániai helyzete szintén fontos témá-
ja, megmutatni szinte a teljesség igényével a 
román „egységes nemzetállam” tarka etnikai 
szőttesét. Képzőművészekkel is gyakran ké-
szített interjúkat, illetve esszéisztikus szöve-
gekben foglalkozott munkáikkal; ezek kötetbe 
szerkesztése még adósság vele szemben. Leg-
utóbb tavaly ősszel Jovián György váradi kiál-
lításáról írt remek esszét.

Szűcs László három tulajdonságát emelte 
ki az újságíró Szilágyi Aladárnak: felkészült-
ségét (rendkívül alapos, lett légyen szó bár-
kiről-bármiről; az online világgal is hamar 
megbarátkozott, szorgos nyomozóként gyűj-
tötte össze az anyagokat leendő riportalanya-
iról); empátiáját (egyetlen nap leforgása alatt 

ugyanolyan természetességgel, érdeklődéssel 
beszélgetett egy elképesztő mélyszegénység-
ben élő dél-dobrudzsai muzulmán roma falu 
lakóival, mint a konstancai török konzulátus 
luxusfogadásának résztvevőivel); riporteri öt-
leteit (játékos megoldásokat használt, gyor-
san alkalmazkodván az emberekhez, Térey 
János íróval például úgy indította a beszélge-
tést, hogy arra kérte, egyes szám harmadik 
személyben beszéljen önmagáról). Szövegei 
olvasmányosak, időtállók, mostani kötetére is 
ez jellemző, ahogyan hozzáértéssel, jó ízlés-
sel mutatja be az írók világát. Fiatal, illetve kö-
zépgenerációs szerzők mellett néhány „nagy 
öreget” is megszólaltatott: Fejtő Ferencet, aki 
József Attila kortársa volt, Hubay Miklóst a 
díszpolgárrá avatása apropóján 90. születés-
napján. Kakukktojásnak számít a könyvben a 
Makk Károly filmrendezővel készült interjú az 
íróportrék mellett, az idős rendező önéletírá-
sának bemutatója volt a beszélgetés apropó-
ja. Az említett riportalanyok közös jellemzője 
a sok évtized múltán is teljes szellemi csillo-
gás. Ez a 95. életévében járó nagyszalontai 
Dánielisz Endréről is bizton elmondható; vele 
egy másik Szilágyi Aladár-kötetben olvasható 
életút-beszélgetés.

A szerző egészségi állapota miatt nem le-
hetett jelen személyesen a Posticum ifjúsági 
és kulturális központban tartott könyvbemu-

Az érzékeny, felkészült és ötletes riporter
(folytatás az előző oldalról)

Ø

A nagybeteg szerző 
online vett részt  

a bemutatón
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tatón, de az internet jóvoltából sikerült beszél-
getni vele, látni és hallani őt. Szilágyi Aladár 
megemlítette: a műfajok közül két dolgot ked-
vel a legjobban, az interjúkészítést és a riport-
írást. Első anyagai még a Bihari Naplóban 
jelentek meg (amelyet egy időben nem csak 
újságíróként szolgált, hiszen egy ideig a kiadó-
vállalat igazgatója is volt), például nagyriport 
a váradi szeméttelep melletti cigánytábor-
ról. Legutóbbi riportja az Erdélyi Riport on-
line változata számára Stradivari hegedűkészí-
tő mester cremonai házánál készült. Szilágyi 
Aladár büszke arra, hogy amikor a hírhedt 
Ioan Robu érsekkel interjúzott, érdekes vála-
szokat sikerült kicsalogatnia belőle a csángók-
kal kapcsolatban. Örökké emlékezetes marad 
számára a László Gyula történésszel készült 
interjú is; az idős régész Nagyváradon hunyt el 
alig néhány órával az interjú elkészítése után.

A Kőrössi P. József által a Törzsasztal-es-
tekre Váradra hozott írókkal készült beszél-
getéseknek (és a könyveiknek) köszönhetően 
jobban megismerte a kortárs magyar irodal-
mat. Az írók közül kiemelte a tragikus sorsú 
Borbély Szilárdot, aki épp lelki válságban volt 
váradi látogatásakor, mégis megnyílt a meg-
értő, érzékeny riporternek, beszélgetőtársnak. 
Kedvenc interjúalanyai közé tartozott még Es-
terházy és Nádas Péter, illetve Krasznahorkai 
László, utóbbi ugyancsak nehezen megnyíló, 

de roppant izgalmas interjúalany volt. Meg-
határozó élmény volt számára a Péterfy Ger-
gellyel való beszélgetés is, ő a nagy írócsalád, 
Áprily Lajos és Jékely Zoltán leszármazott-
ja. Az erdélyiek közül kedvenceként említet-
te Vida Gábort, illetve Visky Andrást, akivel 
sorstársak is voltak, és hamar szót tudtak ér-
teni egymással. Szilágyi Aladár a kortárs írók 
megismerését ajánlotta mindazoknak, akiket 
nemcsak a kötelező irodalom érdekel, mindez 
elengedhetetlen a mai kultúra részeként. Ér-
dekes életutat bejárt emberekkel beszélgetett, 
izgalmas, különleges találkozásokban volt ré-
sze. Fontosnak tartotta a visszajelzéseket is, 
nagy öröm volt számára, amikor Makk Károly 
filmrendező azt írta neki: ilyen alaposan do-
kumentált beszélgetésben még nem volt része.

A szerző elmondta még: elkezdte ösz-
szeszedni képzőművészeti témájú írásait, és 
nyomtatásra vár a magyar nemzet nagy csatá-
iról szóló beszélgetéssorozata is. Az őt hosszas 
tapssal köszöntő közönségtől pedig ekként 
búcsúzott: „Megfürödtem a szeretetetekben.”

Befejezésül a könyv szerkesztője, Szűcs 
László részleteket olvasott fel a kötetből: Es-
terházy írói munkamódszereiről, Fűzfa Balázs-
nak az irodalomoktatásról szóló véleményé-
ről és Borbély Szilárd Csokonai Vitéz Mihály 
váradi napjairól szóló történetéből.

Tóth Hajnal

A Posticum  
adott otthont  
a rendezvénynek
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Akire nem csak 
visszanéz a portré

A jubileumi 
tárlatnyitón;  
az elmaradhatatlan 
torta felvágására 
készülődve

A természet elemi erői és esendő teremt-
ményei is jelen vannak Gombos Ferenc ké-
pein. A művész tanyáról indult, és visszaér-
kezett a tanyára. A két helyszínt több mint 
200 kilométer és néhány évtized választja el 
egymástól. Érdeklődve figyeli környezetét, le-
fotózza az embereket, és a tájképeivel láttat-
ja, hogy milyen semmik, jelentéktelenek va-
gyunk… Alkotásain költői tájak jelennek meg, 
magányos fák, ég felé nyújtózó lombkoronák, 
változatos grafikájú téli ágak. A felhők is ott 
gomolyognak minden munkáján. Portréi be-
szédesek, és a legtöbb visszanéz.

Közben az évek teltek, s azóta sok víz lefolyt 
a Sebes-Körösön és a Dunán is. A lüktető fő-
városi életből gyakran visszahúzódott Pátyra, 
és most újra hazatalált Komádiba, hogy fel-
töltődjön a csenddel, azzal a csenddel, amely 
kézzelfogható a képein is. A természet fölötti, 
a természet mögötti, a felhők közötti csend-
del.

1997-től 2010-ig 33 Bihari Füzetet jelente-
tett meg, harminc ebből közös munkánk volt, 
így érthető, hogy tegeződünk.

– Sokáig Komádi mellett, az Olajtanyán 
laktunk. Én voltam a tizenegyedik gyermek a 
tizennégy tagú családban. Mindig volt kivel ját-
szanom! Komádiban az 1964/65-ös tanévtől 
megindult a gimnáziumi oktatás az ún. Tán-
cos Iskolában egy osztállyal, de létszám feletti 
lettem, így Szeghalomban kezdtem el a közép-
iskolát. Az 1966/67-es tanévben megszűnt 
Komádiban az oktatás, és nem azért, mert a 
másodikat már itt jártam. Először Püspökla-
dányba kerültem, majd Biharkeresztes követ-
kezett, végül Hajdúböszörményben érettségiz-
tem. A rossz nyelvek szerint azért lettem ilyen 
sikeres, mert a saját korosztályomból szinte 
mindenkivel együtt jártam gimnáziumba. A 
család mindig is fontos volt számomra. Édes-
anyám Ilona volt, névnapján mindig összejöt-
tünk, és ezt a hagyományt meg is tartottuk. 
Augusztusban igyekszünk magunkat szabad-
dá tenni, és ilyenkor összejön a család: 50-60 
ember a világ minden tájáról. Sajnos már csak 
heten élünk a testvérek közül.

A hetvenéves Gombos Ferenc

A most 70 esztendős Gombos Ferenc fotográfusi 
pályafutása, útkeresése izgalmas, de a látásmód, 
amelyet használ, ahogy közelít az adott témához, 
ugyanolyan eredeti, lényegre törő, mint az első 
képeinek drámai ereje vagy éppen játékossága.
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A fotótábor egy 
ellesett pillanata

Miczura Dezső  
és családja  
a fotóművésszel 
a kiállított portré 
előtt

– A Bihari Füzetek gondolatát 1997-ben 
osztottad meg velem, mikor az állandó kiállí-
tásodat rendeztük a berettyóújfalui városhá-
zán. 2010-ben jelent meg a 33. kiadvány…

– Az eredeti elképzelés az volt, hogy a so-
rozatban megjelennek azok a művek, amelyek 
bemutatják az itteniek életét, sorsát, a biha-
ri térség történetét, kultúráját, irodalmát, mű-
vészetét, az ezzel kapcsolatos szakdolgozato-
kat, a térséghez kötődő kortárs irodalmárok 
érdemes alkotásait. A kiadványt kezdettől fog-
va támogatta a civil szféra, de kaptunk pénzt 
a megjelenésre önkormányzatoktól is. 2001-
ben olvasói kezdeményezésre mecénás klub 
alakult, ez biztos anyagi hátteret adott a ki-
adványok nyomdai előkészítéséhez. Ez a fajta 
támogatás tette lehetővé, hogy 2002-ben és 
2003-ban négy-négy számmal jelenjünk meg. 
A sorozat indításakor éppen kapóra jött, hogy 
a berettyóújfalui városi könyvtár abban az év-
ben vette fel Sinka István nevét. A második 
kiadványban pedig Fülöp Vilmos Emberek a 
völgyben címmel megjelenő novellái voltak, 
ez különösen a szívemhez nőtt. Nem soro-
lom fel az összes kiadványunkat, csak néhá-
nyat szeretnék megemlíteni. A Berettyóújfa-
lu híres nyomdája a népi íróknak állít emléket 
és Ács/Adler Józsefnek, a nyomdásznak, az 
önzetlen mecénásnak. A sorozatban a hely-
történet és az irodalom dominál, de nagyon 
népszerűek voltak a visszaemlékezések is. Kü-
lönösen Hajzer Margit írása, a Sztalinóban, 
Krasznij Lucson eltöltött „legszebb évei” vál-
tottak ki országos visszhangot. Irodalomtör-
téneti érdekességnek tartom, hogy közöl-
tük Kosztolányi Dezső és a „bihari trubadúr”, 
Nadányi Zoltán levelezését és az ehhez kap-
csolódó Bakó Endre-tanulmányt is. Az iroda-

lomtörténész-újságírónak egyébként még két 
kötete jelent meg, az egyik az Írók, költők Új-
falu vonzásában, illetve a Jóízű beszélgeté-
seim. Konrád György Elutazás és hazatérés 
című regényéből is itt jelent meg először válo-
gatás. Számomra emlékezetesek Zsupos Zol-
tán írásai is, de igazából minden füzet meg-
érintett, amellyel foglalkoztam. Mezey Jenő 
Biharnagybajomról szóló visszaemlékezését 
a nagyváradi születésű gyógyszerész fotóival 
illusztráltuk, és itt jelentettük meg a szintén 
nagyváradi születésű Nagy Márton XIX. szá-
zadi visszaemlékezéseit. A tárcaíró tisztviselő, 
aki Berettyóújfaluban szolgabíró, Nagyszalon-
tán főszolgabíró volt, sok nagyváradi lapban 
is publikált.

– A kiállításaid mellett szívesen küldted el 
egy-egy alkotásodat pályázatokra is…

– Tényleg kaptam díjakat, okleveleket. Első 
fotóm a hetvenes évek elején jelent meg a Haj-
dú-bihari Naplóban. 1978-tól több országos 
és nemzetközi kiállításon szerepeltek a képe-
im. Az elsők egyikét, amivel nyertem, a váradi 
piac mellett készítettem hajnalok hajnalán. Ez-
zel a fotóval pályáztam korábban Székesfehér-
várra egy amatőr kiállításra, de visszaküldték, 
hogy nem éri el a tárlat színvonalát, aztán ké-
sőbb több díjat is nyertem vele. Nem csak Eu-
rópában, de New Yorkban is szerepelt egy fo-
tóm, itt a portré kategóriában került be egy 
alkotásom a legjobbak közé. 1984-ben volt az 
első önálló kiállításom Boldogon, de állítot-
tam ki Budapesten, Münchenben, Nagyvára-
don, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, 
Csíkszeredában, Debrecenben, és megmutat-
tam magam Biharban is: Nagyrábén, Nagy-
kerekiben, Komádiban és Berettyóújfaluban. 
2008-ban magyar és román fotóművészek 
munkáiból volt szabadtéri kiállítás Budapes-
ten a Szabadság téren, a Magyar Televízió 

(folytatás a következõ oldalon)
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székháza előtt, 100-féle Erdély címmel. Itt a 
Menyasszony című képem különdíjas lett. A 
kiállítások mellett fontosnak tartom a kiadvá-
nyokat is. Kurucz Imre barátom munkásságát 
is szívesen fotóztam, és számos bihari regio-
nális kiadvány mellett már a második alka-
lommal jelent meg Berettyóújfalu fotóalbuma. 
Szerencsére ebben a változó világban mindig 
van mit fotózni. Szerintem nagyon fontos, ha 
átadnak egy épületet, minél több felvételt ké-
szítsünk róla, mert utána már nem tudjuk visz-
szahozni azokat a színeket, mint amilyenek az 
első esztendőben voltak. Számomra a közön-
ség, az emberek véleménye a legfontosabb. Ez 
szerez nekem örömet a kiadványoknál, és ez 
esett a legjobban a mostani jubileumi tárlato-
mon. Amikor a portré nemcsak „visszanéz” a 
fotóról, hanem el is jön a kiállításmegnyitóra, 
az igazán szívet melengető.

– Nem voltál sohasem magányos alkotó, 
és mindig nyitott voltál a kísérletezésre…

– 1977-ben, amikor Berettyóújfaluba kerül-
tem, megalakítottuk a Bihari Fotóklubot a mű-
velődési központban. A fotózásban állandó-
an kísérleteztem, de nekem ez soha sem volt 
kényszer. Soha nem ez volt a fő hivatásom, 
mindig másból éltem. Az újfalui évek után fel-
kerültem a fővárosba. Először a SZOT-üdülő-
ben dolgoztam mint műszaki vezető, majd a 
Nemzeti Múzeum gondnoka voltam évekig. 
A fotózással szerencsére azt is megkerestem, 
amit ráköltöttem, soha nem kellett robotol-
nom fotósként. Nagyon sokáig kitartottam a 
hagyományos fekete-fehér képek mellett, de 
aztán be kellett látnom, hogy a komputertech-

nikáé a jövő. Néha operatőrködöm is. 2008-
ban mutatta be a Duna Televízió az Együtt 
határok nélkül című háromrészes filmemet és 
a Szovátai huszárok című videómat. A biha-
ri kistérség településeiről forgatott filmjeimet 
több tévécsatorna is leadta. Valóban nem vol-
tam magányos. Tamás András marosvásár-
helyi barátommal nagy kirándulásokat tet-
tünk Erdélyben, és eljutottunk a Duna-deltába 
is. Rendszeres résztvevői vagyunk a Berecki 
Nemzetközi Fotótábornak. Lassan újra visz-
szatalálok Biharba… Van újra házam Komá-

diban. Szakköröm volt és van Berettyóújfa-
luban, és vannak már visszajáró fotósok is. 
Járunk Erdélybe, fotóztunk a Fekete-Körös 
völgyében és Almásgalgó határában is. Veze-
tője vagyok a Bojton működő Bihari Fotós Al-
kotótábornak, ahol Kozák Albert, az ártándi 
származású egykori MTI-fotós is velünk volt. 
Szeretek mindent és mindenkit megörökíteni, 
és hogy aztán ezek a fotók milyen régi vagy új 
technikával születnek meg, azt még magam 
sem tudom, de szeretnék még sokáig szorgos-
kodni az objektívek mögött.

Kocsis Csaba

Akire nem csak visszanéz a portré
(folytatás az előző oldalról)
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Munkavállalók (9.)
Arabok és napilapok

Különböző sorsú, szorgalmú, életszemléletű 
emberek élnek a farmon. A többség céltudato-
san rakosgatja félre keresetét nem feledkezve 
el arról, hogy pénzt keresni jött ide. De azért 
ez nem általános, akadnak olyanok is, akik el-
szabadulva az otthoni kötelékekből, szórják a 
pénzt, miközben családjuknak alig csurran-
cseppen valami. Idősödő magányosok szá-
mára kiváló menedék ez a farm. Ők az állan-
dó lakók, évek óta itt élnek, sohasem mennek 
haza. Dolgozgatnak, kis kuckóikba behúzódva 
élnek. Így legalább nem váltak odahaza haj-
léktalanná, emberi méltóságuk megmaradt.

Ahogyan már említettem, az istenhit sokak-
ban felszínre tör, az otthontól való távollétben 
kapaszkodót jelent. Találkoztam egy olyan 
esettel is, amikor éppenséggel fordítva sült el 
a puska. Szintén a fizetésnap estéjén történt, 
hogy a székely fiúk egymás után bontogatták 
a sörösdobozokat. Velük iszogatott Elemér is, 
a neoprotestáns fiatalember. Előzőleg már is-
mertük egymást. Ahogyan odahaza is tette, 
sűrűn emlegette az Istent, csak ezúttal éppen-
séggel más célzattal. Mint ahogyan kinyílik 
egy sokáig zárva tartott gőzszelep, akként lö-
vellt belőle a cifrábbnál cifrább káromkodás. 
Nagyon felsrófolta magát azon az estén is, 

mindenkit meg akart verni, aki a közelébe ke-
rült. Még a székelybicskáját is meglendítette a 
félhomályban, szerencsére a többiek bölcseb-
bek voltak nála.

Furcsa volt akkor minden, mintha démon-
táncot járt volna a gonosz, duhajkodási hullám 
söpört végig az ott lakókon. Az ég mélysötét-
be öltözött, csillagtalan volt az éjszaka, tapint-
hatóvá vált a rossz.

A szobaszomszédok nagy kapacitású hang-
szórón nyomatták a manelét. Ki sem mertem 
dugni az orrom, hisz a részeg kollégák nem 
sokat töprengtek volna azon, hogy megtasliz-
zák-e a magyart. A barakklakók között amúgy 
is érezhető volt a román dominancia, ami az-
tán nyárra rendszerint alább szokott hagyni, 
mert akkorra már a bolgárok számbeli fölé-
nye a meghatározó. Jóval éjfél után, a más-
napi munkába menetelre gondolva a józanabb 
románok megelégelték a nem kívánt zenei él-
ményt. Szó szót követett, csitt-csatt, dübör-
gés, majd elhallgatott a zene.

Már abban reménykedtem, hogy az éjszaka 
folyamán nyugodtan alhatok, amikor beindult 
a sziréna, vészhelyzetet jelezve. Mindenki ki-

(folytatás a következõ oldalon)
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ment a folyosóra, a barakkfelelős bolgár mor-
cosan járta végig a szobákat. Mint kiderült, 
valaki cigarettázott a szobájában, az indította 
be a riasztót. Éjszaka arra ébredtem, hogy va-
cogok a takaró alatt: kikapcsolták a fűtést. Vil-
lanyáram sem volt. Könnyen levontam a kon-
zekvenciát: a barakkfelelős ekként állt bosszút 
az éjszakai incidens miatt.

Másnap Elemér odasomfordál hozzám; 
másnapos ábrázata árulkodik az esti „élmé-
nyekről”, emellett némi lelkiismeret-furdalás 
is tükröződik tekintetében. Immár lehiggadva 
arra kér, hogy odahaza ne vigyem hírét itteni 
életvitelének, mert neki tekintélye van a csa-
ládban és az egyházi közösségben. Édesapja 
már nem él, így ő családfő, neki kell példát 
mutatnia édesanyjának és nővérének. Meg az-
tán nemsokára férjhez is megy a testvére, egy 
lelkipásztor fia kérte meg a kezét. Otthon nem 
szokott inni, azt, hogy cigarettázik, szintén tit-
kolja. Megígértem, hogy nem leplezem le, így 
lakhelyéről, valós nevéről sem szólok, csupán 
a történet marad. Annyit azért megjegyeztem, 
ha a családja nem is, de Valaki mégis látja ket-
tős életét.

Az első fizetésem estéjét a dorbézolók za-
varták meg, de hozzájuk képest a következő 
hét éjszakái sokkolóbbnak bizonyultak. Elő-

ször a nyakamon vettem észre egy jókora pi-
ros foltot, aztán a hasamon, az oldalamon is 
megjelentek. Főként éjszaka vált kibírhatatlan-
ná a viszketés, nappalra némiképp enyhült. 
Nem tudtam mire vélni, egészségügyi szesz-
szel igyekeztem visszaszorítani a kellemetlen 
érzést, kevés sikerrel. Azt észrevettem, hogy 
két-három nap múlva a foltok elhalványultak, 
a viszketés is alábbhagyott, de aztán újabb fol-
tok jelentek meg. A kialvatlanság miatt kín-
szenvedéssé vált a napi munka, de egyelőre 
nem szóltam senkinek. Először arra gondol-
tam, hogy valamilyen élelmiszer-allergia lehet, 
de aztán végiggondolva étkezési szokásaimat, 
elvetettem a feltételezést.

Egyik nap a délelőtti szünet idején Arnold 
a nyakamra mutatva megkérdezte: téged po-
loska csípett meg? Nem tudom, mi lehet az 
oka, de már egy idő óta foltok jelennek meg 
rajtam, és éktelenül viszketnek – válaszol-
tam. Tüzetes vizsgálódás után már meggyő-
ződéssel állította fel a diagnózist: poloskacsí-
pés. Szakszerűen: ágyi poloska. Na, leszel 
bajban! – mondta cseppet sem kárörvendőn 
Arnold. Aztán elmesélte, hogy a poloskák ál-
landó gondot jelentenek a barakkban. Szinte 
elpusztíthatatlan vérszívók. Felfedezni is ne-
héz őket, mert nappal rejtőzködnek, éjszaka 
lendülnek támadásba. Hő- és szén-dioxid-ki-
bocsátás alapján azonosítják áldozatukat. A fi-

Munkavállalók (9.)
(folytatás az előző oldalról)
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atal egyedek azonnal zabálni kezdenek, míg a 
kifejlett, 7 millimétert is elérő példányok akár 
egy évig is megvannak táplálék nélkül. Éppen 
ezért nagy túlélőnek számítanak. Próbálkoz-
tak már a barakkból végképp kiirtani őket, 
maximumra hevítették a fűtőtesteket, ugyan-
is állítólag magas hőhatásra elpusztulnak, de 
mindig akadt néhány példány, amely túlélte a 
hadjáratot. Vegyszeres irtással is hiába kísérle-
teztek, bár időleges stagnálást elértek, de a tel-
jes eredményesség elmaradt.

A farmon nem szeretik a cirkuszt, tartanak 
attól, hogy a hatóságokat értesíti valaki. Elisz-
sza ezt nagyon jól tudta, már őket is érte po-
loskatámadás. A munkaidő lejártával már in-
dult is velem a barakkfelelőshöz. Elmondta 
neki a történteket, és azonnali áthelyezésemet 
kérte egy poloskamentes szobába. Elejét vet-
te ily módon annak, hogy a bolgár a kezembe 
nyomjon egy rovarirtó sprayt, ezáltal letudva 
a dolgot. Ugyanakkor ingyen érméket is kért 
a mosógép és a ruhaszárító használatához, 
hogy fertőtleníteni tudjam a ruháimat. Elissza 
határozott asszonyka, a barakkfelelős teljesí-
ti minden kérését, azonnal nyújtotta is új szo-
bám kulcsait.

Arnold és Elissza a későbbek során is segít-
ségemre voltak. Velük utaztam első alkalom-
mal a megyeszékhelyre. Mielőtt hazajöttem 
volna, elmentünk ajándékot vásárolni az itt-

honiaknak. Jó dolgom volt, csupán fizetnem 
kellett. Egyáltalán nem hatódtam meg a nagy-
városi tisztaságtól, a mi Nagyváradunk bármi-
kor lekörözné azt.

Az ajándékok beszerzése után egy szuper-
marketbe is betértünk, ott olcsóbb az élelmi-
szer, mint a kisboltokban. Megszámoltam, egy 
pénztáros kivételével a dolgozók mindannyian 
arabok voltak. Szám szerint kilencen. Furcsa 
érzés kerített hatalmába, a vásárlók zöme is 
arab kinézetű volt. Gyerekek, fiatalok, időseb-
bek jellegzetes ruházatban, a férfiak hosszú 
szakállal. Minden előítélettől mentesen sem 
tudok más szót használni a gyermekek visel-
kedésére, mint randalírozás. Előre-hátra fut-
korásztak, hangoskodtak, a polcokról leemelt 
édességekkel hajigálták egymást. Akaratlanul 
is egy itthoni kisebbség jut eszembe, akiket 
még Mária Terézia magyar királynőnek sem 
sikerült integrálnia. Hátha az angoloknak ösz-
szejön. Egy adott pillanatban pánikszerű han-
gulat vett erőt rajtam, körös-körül arabokkal 
voltam körülvéve. Nem a pénztárcámat féltet-
tem tőlük, sokkal inkább egy esetleges öngyil-
kos merénylőtől tartottam.

A farmtól kötélhossznyi távolságra lévő kis-
városi hangulatú falu teljesen másmilyen ké-
pet mutat. A régi házak évszázados múltról 
regélnek. Nem tudom megállapítani, hogy a 
puritánság értékmentést jelent vagy egyszerű-
en trehányságot. A régi házak csatornáiban 
gaz nő, madarak piszkítják össze a tűzfalakat, 
az egyébként hangulatos kisvendéglők ko-
pott asztalain nincs terítő. A falakon pókháló 
leng, enyhén ragacsos tapintásúak a széktám-
lák. Az angoloknak ez természetes, jó étvágy-
gyal fogyasztják ilyen környezetben reggelire 
a sonkás omlettet, szürcsölik a teát, olvassák 
a napisajtót.

A település központjában lévő protestáns 
templom is némi idegenkedéssel tölt el, Hitch-
cock-filmek nyomasztó hangulata telepedik 
rám a templomot körülvevő, több száz éves 
sírok láttán. A házak aprók, picikék, egymás-
hoz vannak ragasztva. Több lakás kijárata a 
templom körüli temetőre nyílik. A helyiek már 
megszokták, esténként viháncolnak a sírok 
között, a padokon idős urak szivarozgatnak. 
Egy dolog viszont nagyon-nagyon méltányo-
landó: a nyomtatott sajtó még napjainkban 
is virágkorát éli. A reggeli órákban sorba kell 
állni újságért, csodálkozva láttam, hogy akár 
négy-ötfajta napilapot, folyóiratot is vásárol-
nak egyszerre a britek.

D. Mészáros Elek
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Az 1974-ben kiadott műemléki lajstrom 
szerint az Apolló palota az oromzatán levő 
klasszicizáló szobrokról kapta a nevét. Ez té-
ves, mert a palota az ugyanezen a telken levő 
egykori Apolló fogadó nevét „örökölte”. Még 
a XX. század első évtizedében is a Fő és a 
Szaniszló Ferenc (ma Mihai Eminescu) utca 
sarkán ennek a fogadónak a földszintes épü-
lete állt, igaz, már lakásokká átalakítva. Az 
Apolló fogadót a XIX. század második évtize-
dében építették. Nagyvárad közgyűlése 1887 
elején elhatározta, hogy a vele szemben levő 
sarkon, a Bárányka fogadó helyett egy új szál-
lodát építenek. Ezzel egy időben arról is dön-
töttek, hogy a régi Apolló fogadót bérházzá 
alakítják.

Miután a Fő utcának ebben a keresztező-
désében a másik három sarkon már felépült 
a két emeletes bérpalota, illetve a Széchenyi 
Szálló a Bárányka fogadó helyén, egyre sür-
getőbbé vált, hogy rendezzék az utcának ezt 
a sarkát is. A város vezetése a bontást és egy 
új emeletes bérház építését támogatta, de egy 
ideig mégsem történt semmi. Majd csak 1908 
őszén kezdték fontolgatni a városházán azt, 

hogy vagy saját forrásból felépítenek a fogadó 
helyére egy díszes kétemeletes palotát, vagy 
pedig eladják, hogy a vevő építsen bérházat 
oda. Kőszeghy József városi főmérnök saját 
számításai alapján azt javasolta, hogy a város 
ne adja el az ingatlant, de a további intézke-
dést már a tanácsra hárította. Ifj. Rimanóczy 
Kálmán beadvánnyal fordult a városi tanács-
hoz azt javasolva, bízzák meg őt, hogy a saját 
tervei szerint felépítsen itt egy emeletes bér-
palotát. A tervet el is készítette, 1909. április 
8-án bemutatták a számvevőségnek, s az elfo-
gadhatónak találta.

Az egykori Apolló fogadó épületének sorsa 
tehát megpecsételődött. A város közgyűlése 
megerősítette: a fogadó helyére a város épít-
tet szállodát vagy lakóházat, s azt majd bér-
be adják. A törvényhatósági bizottság megbíz-
ta ifj. Rimanóczy Kálmán műépítészt, hogy 
az Apolló értékesítésére dolgozzon ki tervet. 
Rimanóczy terve 1911. március első napjai-
ra el is készült, s főbb alapelveit Rimler Károly 
polgármester elé terjesztette Kőszeghy József 
városi főmérnök jelenlétében. A leendő Apol-
ló palota négy szintjére Rimanóczy 22 lakást 
és 10 üzlethelyiséget tervezett. A lakásokat az 
akkori nagyváradi szükségleteknek megfelelő-

Megújult az Apolló palota
A Fő utca egyik emblematikus épülete  
az Apolló palota, amelyet nemrég újítottak fel 
külsőleg. Tegyük hozzá gyorsan: igen példásan, 
a műemlékvédelmi előírások tiszteletben 
tartásával.

Az Apolló palota 
nem sokkal  
a felépítése után

Az Apolló palota sarki része a felújítását követően
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en három-, négy- és ötszobásokra tervezte. A 
Fő és a Szaniszló utca sarkára egy nagy és 
díszes kávéházat képzelt el, teljesen modern 
formában, a budapesti New York kávéház 
mintájára, külön kártyaszobákkal, lépcsőkkel 
összekötött biliárdtermekkel és félemeleti pá-
holyokkal. A tervet a bizottságok jóváhagyták, 
ezután Rimanóczy árajánlatot tett az építés-
re is.

A következő év tavaszán megtartották a ver-
senytárgyalást a kivitelezésre, s a legelőnyö-
sebb ajánlat beterjesztőjeként ifj. Rimanóczy 
Kálmán kapott megbízást. Júliusban a bel-
ügyminisztérium is jóváhagyta, hogy a vá-
ros felépítse saját költségén a palotát, de 
ifj. Rimanóczy Kálmán ugyanebben a hónap-
ban váratlanul elhunyt. Özvegye az iránta való 
kegyeletre hivatkozva arra kérte a városi ta-
nácsot, hogy néhai férje legkiválóbb munka-
társára, Krausze Tivadar mérnökre bízzák az 
építést, mivel „férje vele együtt dolgozta ki az 
Apolló építkezésének eddigi terveit, és vele ál-
lapították meg azokat a még szükséges mű-
szaki munkákat, amelyeknek elvégzésében 
a tragikus halál gátolta meg”. Kérését méltá-
nyolták és elfogadták.

Áprilisban már javában folyt a palota épí-
tése, és két év múlva, 1914 nyarán már állt 
a magasföldszintű, háromemeletes, Jugendstil 
stílusú épület. A kávéházi megnyitót 1914. 
december 5-én tartották meg, a háborús kö-
rülmények ellenére is békebeli ünnepélyes ke-
retek között, de a váradiak nehezen szoktak az 
új kávéházhoz, szinte mindannyiuknak meg-

volt már a kedvenc kávéháza. A kirobbant vi-
lágháború sem kedvezett egy új kávéház nép-
szerűségének.

Az épület stílusa a Jugendstillel rokon. Erre 
utalnak a díszítésekben gyakran visszatérő he-
gyes, a neogótikára jellemző formák, a sarok-
rész toronyszerű lefedése, az utóbbi tetejének 
megtört ívei, az attika záróvonalának törései, 
a díszes oromzat megjelenése a főhomlok-
zat középrizalitjának lezárásaként, az egymás 
alatti ablakok vertikális tagolással összefogott, 
markáns kiemelése. A díszítőelemek közül fi-
gyelemre méltó a német empire-t idéző, gaz-
dag heraldikai díszítés: a nagy méretű címer-
pajzsok a sarki rész falsávjainak felső részén, 
amelyeket leveles füzér díszít, alattuk pedig a 
füzérekkel övezett vakkerethez kapcsolt gyű-
rűkből egy emelet magasságú szalagpár hull 
alá. Úgyszintén figyelemre méltók az ablakok 
és erkélyek virágos, girlandos díszítései.

Az egész épület lábazatszerű kiképzés be-
nyomását kelti, mivel az egyenes síkú földszint 
feletti rész függőleges tagolású. A Szaniszló ut-
cai homlokzatot a két megtört vonalú orom-
zatban végződő rizalit, míg a főhomlokzatot 
főképpen a középrizalit tagolja. Ez utóbbit az 
orommező síkjában négy nagy méretű kőszo-
bor díszíti. Mint láttuk, a német Jugendstil ko-
rántsem egységes stílus, az új elemek mellett 
meghatározó a historizmus, a korai expresszi-
onizmus és a különféle Heimatstil-motívumok 
szerepe. Mindez érezhető az Apolló palotán is.

Végezetül meg kell dicsérni az ingatlan jó 
minőségű felújítását. Vélhetően a tervező fal-
kutatást is végzett, s így jutott arra az elhatá-
rozásra, hogy egy nagyon világos színt válasz-
szon. Ez valóban előnyös a palota részére, de 
az idő meg a madarak is a tervezői elképzelés 
ellen dolgoznak majd.

Péter I. Zoltán

Részlet a palota 
főhomlokzatáról

Az Apolló palota  
Fő utcai része
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Érdekességek  
a Dózsa-féle lázadásról
Az RMDSZ Bihar megyei szervezete által 
létrehozott Szacsvay Akadémia, valamint a Kós 
Károly Akadémia közös előadás-sorozatának új 
évada február végén kezdődött. Az új helyszínen, 
a nagyváradi Fekete Sas palota egyik termében 
C. Tóth Norbert, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora tartott előadást Dózsa György 
parasztmozgalma címmel.

A Szacsvay Akadémia idei első előadója 
nem először jött Nagyváradra. A ceglédi szü-
letésű, 45 éves, történész és klasszika-filoló-
giai végzettségű C. Tóth Norbert a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen diplomázott, 
2005-ben védte meg a doktori értekezését 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és 
2018 januárjában nyerte el az akadémiai dok-
tori címet. Jelenleg az MTA Hadtörténelmi In-
tézet és Múzeum, a Szegedi Tudományegye-
tem és a Magyar Országos Nemzeti Levéltár 
Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjának tu-
dományos főmunkatársa.

– Tudományos szakemberként miként ér-
tékeli a Nagyváradon létrehozott Szacsvay 
Akadémiát?

– Akár Erdélybe, akár más magyarlakta vi-
dékekre szívesen elmegyek előadást tartani. 
Eddig is részt vettem és tartottam előadáso-
kat a Szacsvay Akadémia, illetve a Kós Károly 
Akadémia közös szervezésében zajló rend-
szerben. Nagyon örülök ezeknek az értekezé-
si lehetőségeknek, főleg azért, mert ilyenkor 
új kutatási eredményekről beszélhetek. Dózsá-
val kapcsolatban is rengeteg új, mondhatni, az 
egész mozgalmat átíró eredményeink vannak, 
s hogy ezeket megoszthatom a hallgatósággal, 
számomra elégtételt jelent.

– Kérem, ismertesse a Dózsa-féle paraszt-
felkelés kutatásának legújabb eredményeit. Mi 
volt a kiváltó oka ennek a megmozdulásnak?

– Az oka annyira sokrétű, hogy nem le-
het egyetlen elemet kiemelni. Ma már tudjuk, 

hogy nem volt nagy méretű a lázadás, csak 
töredéke annak, amekkorának állították, s 
ami a köztudatban is helyet kapott. Ma már 
azt sem tudjuk, hogyan nevezzük: lázadásnak 
vagy felkelésnek. Azt sem mondhatjuk, hogy 
a parasztok mozgalma volt. Hiszen a teljes ak-
kori társadalom – a főnemesség kivételével – 
részt vett benne: nemesek, mezővárosi pol-
gárok sokan, jobbágyok, nyilván zsellérek is. 
Ráadásul Dózsa György már eleve nem volt 
jobbágy, ő a székely jog szerint szabad ember 
volt. Ekkoriban keresztes háborút hirdettek 
azzal, hogy aki részt vesz benne, az bűnbo-

C. Tóth Norbert nem először tartott előadást  
a Szacsvay Akadémia hallgatóinak



história

Biharország2020. április 29

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

csánatot nyer. De mert időközben megválto-
zott a politikai helyzet, előzetes békét kötöttek 
a törökkel, így lefújták a hadjáratot. Az addig 
összegyűlt keresztes had egyik nagyobb ereje 
a Maros mentén, a másik itt, Várad környé-
kén állomásozott, Arad és Temesvár felé egy 
harmadik nagyobb csapat. Egy ilyen keresztes 
hadjáratban részt vevők célja nemcsak a lelki 
megnyugvás keresése volt, hanem a vagyon-
szerzés is. Nem a klasszikus szabad rablásról 
beszélünk, hanem ezt megszabott keretek kö-
zött csinálták. A harmadik, talán legfontosabb 
ok pedig a középkori klasszikus társadalmi 
képpel függ össze. Három rend van: az imád-
kozók, a harcolók és a dolgozók rendje, vagy-
is az egyháziak, a nemesség és a jobbágyság. 
Ily módon ebben a társadalomban mindenki-
nek megvan a maga szerepe. A jobbágy azért 
fizet adót az urának, hogy az megvédje őt. 
1514-ben mit látnak a jobbágyok? Hogy men-
nek hadakozni. De innen nem kell sok odá-
ig, hogy jó, de akkor miért is fizetjük az adót? 
A másik, szerintem nagyon lényeges elemet 
– sosem fogjuk biztosan tudni, de a mai em-
berre is jellemző – a következőképpen látom: 
képzeljük el, hogy egy tábortűz körül össze-
gyűl száz vadidegen ember, mindenki hozta 
otthonról a kis motyóját, nyilván egy kis búfe-
lejtőt is, és eszegetnek, iszogatnak, beszélge-
tés indul, s szerintem már a harmadik mon-
datnál eljutnak a sérelmekig. Legyen az egy 
nemes, aki ott ül a tábortűznél, vagy egy job-
bágy, akár egy mezővárosi parasztpolgár, és 
ha valaki ügyes, akkor úgy össze tudja gyúr-
ni ezt a három dolgot, hogy legyen belőle va-
lami. Úgy tűnik, a keresztesek táborában volt 
egy ilyen ügyes ember. A következő lökést a 
Stockholm-szindrómával kifejezhető lelkiálla-
pot adhatta. Tehát amikor ez a keresztes se-
reg elköveti az első nagyobb bűnt – megölik 
az adószedőt, és elveszik a pénzét –, egyfaj-
ta cinkosság alakul ki, ebből már nem lehet 
könnyen kilépni. Majd következik az újabb 
bűn, egy udvarház, ahol egyébként nincs ott-
hon senki, elfoglalják, kirabolják. Maga a fel-
kelés azért tud olyan gyorsan „haladni” a Ma-
ros mentén, mert a nemesség lenn harcol 
Szapolyai Jánossal Bulgáriában.

– Mit lehet tudni Dózsa Györgyről?
– Neve a forrásokban először 1507-ben 

bukkan fel – ha ugyanerről a személyről van 
szó. Egy Dózsa György nevű makfalvi em-
ber elkövetett különböző bűnöket – kira-
bolt és megölt egy kereskedőt –, ezért el-
ítélték. De hogy ő ugyanaz a székely Dózsa 

György lenne, aki 1514-ben is felbukkan? Le-
het, de ugyanannyi az esélye annak, hogy 
nem. Nincs annyi forrásunk a makfalvi csa-
ládról, hogy össze tudnánk rakni a családfát, 
amin el tudnánk helyezni. Ráadásul a XVI. 
századi történetíró, Istvánffy Miklós Dálno-
ki Dózsa Györgyként ismeri (erre ugyanany-
nyi forrásunk van, mint az előző variációra). 
Sohasem bukkant fel az apja neve. György 
neve először 1514. május 25-én a ceglédi ki-
áltványban bukkan fel mint Székely György, 
s ugyanígy Ulászló király június 3-án kiadott 
oklevelében, és az egész parasztlázadás alatt 
folyamatosan csak Székely Györgynek neve-
zik. Először Dózsaként egy 1536 előtt kelet-
kezett feljegyzésben szerepel. A keresztes se-
reg 1514. május 10-én indult el Pest alól, de 
nem ő vezette le a felkelőket dél felé, hanem 
egy bizonyos Menyhért nevű keresztes zsol-
dosvezér. Először akkor bukkan fel Dózsa 
György neve, amikor Mezőtúron kirabolnak 
egy adószedőt, megölik, és elveszik tőle való-
színűleg Külső-Szolnok megyének az adóját. 
Menyhért itt már nem parancsnoka ennek a 
seregnek, innen már Dózsa a parancsnok, és 
ő viszi le a csapatot a Maros mentére. A test-
vérét ismerjük még, Gergelyt, akit visszaküld 
Gyuláról Pest alá. Alapvetően két lázadó se-
regről beszélhetünk: az egyiket Dózsa vezeti, 
a másik Váradról indul el. A váradi kereszte-
sek vezére egy Lőrinc nevű pap, a budavári 
kisebb társaskáptalan kanonoka volt. Felgyúj-
tották, kirabolták Váradot. Abban az időben 
nagyon fejlett kereskedőváros volt, s ezzel az 
akcióval rengeteg áru veszett oda. Július köze-
pe táján a sereg nagyobbik része elindult Ko-
lozsvár felé, de nem a Király-hágón, hanem 
Zilah felé, mert a Bánffy család és szövetsége-
sei a király-hágói szorost lezárták. Útba ejtet-
ték Dés városát is, mivel a város csatlakozott 
a felkelőkhöz. Így Kolozsvárt északról megke-
rülve, Szamosfalván táboroznak le, utána el-
mennek Keresztesmező felé, és onnan for-
dulnak újra vissza Szamosfalva felé. Ott véres 
csatában szétverték a felkelők seregeit. Lőrinc 
pap elmenekült Moldva felé, de elfogták, és 
augusztus 10-én, Lőrinc napján ugyanúgy vé-
gezték ki, mint Dózsa Györgyöt.

– A felkelés kiterjedt Magyarország egész 
területére?

– Egyáltalán nem. Budán vagy a Dunántú-
lon nem volt semmi különleges esemény, egy 
nagyon kicsi csetepaté volt Tolna megyében, 
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Győr környékén, ott megtöltötték az ágyút 
szalmával, és elszaladtak. Amit Dózsa ott ha-
gyott csapatot Pest környékén, azt szétzavar-
ták, valódi csatája ennek az egésznek csak 
kettő volt, az egyik az említett szamosfalvi, a 
másik egy kettős csata Apátfalván. Ott előbb 
a lázadó csapatok vereséget szenvedtek, de 
még ugyanazon este és másnap reggel nem 
messze, Nagylaknál győzedelmeskedtek. Te-
mesváron sem volt igazi csata, a forrásaink 
hallgatnak róla. Dózsa serege mintegy öt hé-
ten keresztül próbálkozott a vár elfoglalásá-
val, de valószínűleg az történt, hogy Bátho-
ry István temesi ispán a csapataival bent volt 
a várban, és megvédte azt. Az ostrom szó is 
kicsit erős erre, hiszen valójában a várárok-
ból a vizet próbálták elvezetni és kiéheztet-
ni a védőket. Három ágyúval lőtték a Béga 
vizével övezett várat, de elfoglalni nem sike-
rült. Ráadásul a katonák már szökdöstek a 
seregből.

– Mindezeket figyelembe véve, arra ké-
rem, beszéljen a Dózsa-féle – nevezzük így 
– parasztlázadásban részt vevő felkelők szá-
máról!

– Nem volt több tízezer személynél. Régen 
ötvenezres seregekről beszéltek, a történet-
írók mindig nagy számokat írnak. Szapolyai 
János erdélyi vajda május közepén ment el a 
bulgáriai portyára, június 3-án már visszaért 
Erdélybe, s a seregének egyik részét vissza-
küldte Temesvárra, a másik részét letáboroz-
tatta Déván. Ő maga bemegy Nagyenyedre, 
összehívja a tartományi gyűlést, és mozgósí-

Érdekességek a Dózsa-féle lázadásról
(folytatás az előző oldalról)

Ø
tást rendel el. Enyeden van a gyülekező, két 
csapat alakul ki, az egyik fele csatlakozik a 
Dévánál álló hadhoz, a másik felét pedig fel-
küldik Szamosfalvára, az veri meg a váradi ke-
resztesek Lőrinc vezette csapatát. Szapolyai a 
Déván tartózkodó csapatot Temesvárra viszi, 
ennek létszáma mintegy öt-hat ezer katona. 
Ez egy nagyon komoly páncélos sereg. Ezért 
nem volt Temesvárnál semmi harc, mert felállt 
a hadsereg. Ezt úgy kell elképzelni, mint ami-
kor a második világháborúban a lengyel lovas-
ság állt a német tankokkal szemben. Amikor 
a felkelők meglátták az erdélyi csapatot, job-
bágyok, nemesek, polgárok hátat fordítottak. 
Azt is el tudom képzelni, hogy egyszerűen a 
sereg kiadta a vezérét, ha a többiek kegyelmet 
kapnak s hazamehetnek. Ez látszik mindenfe-
lé, hiszen egy ágyúdörrenésre mindenki elsza-
ladt. Ha Lőrincnek Szamosfalván van csatá-
ja, akkor ugyanezt nem mondhatjuk el Dózsa 
Györgyről Temesváron; a vezért azonnal el-
fogják, és harmadik napon már ki is végzik. 
Ez a kivégzés nagyon beleivódott mindenki-
be, főleg azért, mert rengeteg irodalmi alkotás 
foglalkozott az eseménnyel. Nem mondhat-
juk, hogy nem volt kegyetlen a kivégzés, de 
ez beleillett a korba. Mivel Dózsa mind a vilá-
gi, mind az egyházi rend ellen fellázadt, kétfé-
le büntetésre ítélték. Az izzó vastrónt felejtsük 
el, ilyen nincs, ráadásul fizikai képtelenség is 
lenne. A kivégzés menetét pontosan megírta 
II. Ulászló király, de megírta Szapolyai János-
nak az anyja is. Az történt, hogy kicsit meg-
sütötték Dózsát, ez igaz, a fogókkal kitépett 
húsdarabokból enniük kellett a tisztjeinek – ez 
jelképes büntetés volt. Az igaz, hogy izzó vas-Ø

Jelenetek Dózsa 
György idejéből 1.  
Kondor Béla 
rézkarca
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koronát kapott a fejére, aztán pedig felnégyel-
ték a testét.

– Volt-e a Dózsa-féle lázadásnak európai 
visszhangja abban az időben?

– Semmi. Amolyan kuriózum volt, az ak-
kori röplapok – a korabeli újságok – egy cso-
mó hírt adtak erről. Magyarország nagyha-
talmi helyzetén nem változtatott, nem volt 
semmire sem befolyása azon túl, hogy az első 
héten kicsit pánikoltak Budán, mert a hírek 
csak nehezen jutottak el oda. Amikor Dózsát 
1514. július 20-án Temesváron kivégzik, meg-
nyugszanak a kedélyek.

– Sok embert végeztek még ki?
– Nem. A középkorban az volt a szokás, 

hogy csak a vezérrel meg a tisztjeivel végez-
tek. Magyarországról tudni kell, hogy itt mun-
kaerőhiány volt, tehát a jobbágy értékes, az 
úr rá van szorulva. Már a harcok idején az er-
délyi püspök, Várdai Ferenc kiváltja a jobbá-
gyait más uraktól. Azzal fejezném be, hogy 
megkérdezem: ismerünk-e abból az időből 
Dózsa Györgyről valamilyen mondát, törté-
netet, mesét, bármit, legyen az pozitív vagy 
negatív? Egyet sem ismerünk! Van Mátyásról, 
Zsigmondról, Nagy Lajosról, sorolhatnám, na-
gyon sok királyunkról vannak történetek meg 
adomák, Ferenc Józsefről, meg Kossuth La-
josról, rengeteg, de Dózsáról semmi nincs.

Dérer Ferenc

Egy idő óta előbb divatossá, majd kánonná 
lépett elő nyelvünk egyik legnagyobb kincsé-
nek, az igekötőnek a gyilkos szándékú haszná-
lata. Nem tudom, az elemiben még tanítják-e 
a háromféle használatát, de hogy a gyakor-
latban már kizárólag csak az ige előtt szere-
pelhet, az biztos. Ráadásul a legkülönbözőbb 
társadalmi rétegekben, csúcspolitikusoktól a 
médiaszereplőkön át a piaci kofákig, minden-
ki így látja jónak.

Amikor először hallottam, akkor valami 
gúnyolódást sejtettem a nem mennek ki he-
lyett használt nem kimennek szófordulat mö-
gött, ám nagyon hamar rá kellett jönnöm, 
hogy ez az új beszéddivat. Pedig az igekötő 
olyan nyelvi gazdagság, ami stilárisan kifogy-
hatatlan lehetőségeket hordoz, és annyira 
szerves, ösztönszerű része a nyelvérzékünk-
nek, hogy szinte tanulni sem kell, csak az 
írásbeli használatát. De végeredményben a 
helyesírás szabályai közt is két lehetőség van: 
az ige előtt egybeírjuk, az ige után, illetve ha 
az ige és az igekötő közé más szó is kerül, kü-
lön. Például: holnap elmegy, mikor megy el, 
holnap már nem megy újra el. Nyelvi értékét 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ige-
kötő önmagában mondatértékű is lehet: El-
ment tegnap? El. Senki nem érti félre. De 
a nem visszajött hogy hangzik?! Belefájdul a 
fülünk!

Nálunk szerencsére még nem terjedt el ez a 
borzalom, és remélem, nem is fog. Különben 
is szépen csillogó reményünk van az igekötő 
helyes használatának megmaradására: a kre-
atív nyelvérzék.

A gyerek még nem utánozza a politikus be-
szédét, egyszerűen csak gondolkozik. Logi-
kusan. Az a kisfiú például, akinek a születés-
napja egybeesett a nagyapjáéval, a nagypapa 
halála utáni első születésnap előtt megkérdez-
te a családot, hogyan fogják felgyászolni ta-
tát?! Íme a nyelvi logika: felköszönteni nem le-
het, mert már nem él, gyászolni pedig a halála 
óta gyászolják. De ez a nap akkor is különle-
gesebb a többinél, így ugrott be a felgyászo-
lás. Vagy a kislány, aki a nagypapával szere-
tett volna bicikliversenyre kelni, csakhogy a 
nagypapa azt mondta, az ő súlyát nem bírja el 
a bicikli. Ha esetleg harminc kilóval kevesebb 
volna. Mire a kis unoka megkérdezte, mikor 
fogja a tatája lehízni ezt a harminc kilót.

Ilyen fokú kreativitás közepette érdemes 
volna átvenni a helytelen beszédet, csak azért, 
mert a tévéből így halljuk?! Nem, ahogy az 
egyre gyakoribb, különösen fiatal nők köré-
ben nagyon elterjedt kényeskedő orrhang 
használata is nálunk még nevetséges. Remél-
hetőleg megússzuk ugyanúgy, mint az igekö-
tő-gyilkosságot!

Molnár Judit

FERDÍTGETÜNK

Reményünk a nyelvérzék

Ø



közélet

Biharország 2020. április32

Romániai és magyarországi motorosklubok, 
-társaságok képviselői egyaránt érkeztek feb-
ruár utolsó napján Szalárdra. A Bihar megyei 
nagyközségben a motoros klubszékház köze-
lében, a falut átszelő Danca-patak mestersé-
ges szigetén kapott helyet – mint elhangzott, 
az önkormányzat jóvoltából – az egyszerű, de 
méltóságteljes emlékmű. Egy kövön két táblán 
magyar és román nyelvű felirat hirdeti: „Az 
elhunyt motorosok emlékére – În memoria 
motocicliºtilor decedaþi”.

Száznál is többen érkeztek az emlékmű ava-
tására, a házigazda Hawks RC mellett a Black 
Eagle RC (Nagyvárad), az Eagle Bikers (Szat-
márnémeti), a Wild Hawk (Diószeg, Székely-
híd), az Anonymus Motoros Egyesület (Fü-
zesgyarmat), a Békési Motoros Baráti Kör 

(Békés), a Rock N’Road Friends Club (Nagy-
bánya) és a Border Riders (Máramarossziget) 
képviselői helyezték el koszorúikat. Jelen vol-
tak az Invictus (Nagyvárad), a Meseº Moto 
Club (Szilágy megye), a Keresztesi Lovagok 
Motoros Egyesület (Biharkeresztes) és a Püs-
pökladányi Határok Nélkül Egyesület képvi-
selői is, így az emlékművet állíttató szalárdi 
Hawks RC zászlaja mellett a magyar és a ro-
mán nemzeti lobogó is helyet kapott.

Balesetmentes legyen az év

A megjelenteket, köztük dr. Nagy Miklóst, 
a község polgármesterét, Kendi Dezső al-
polgármestert, Kindle Walter RMDSZ-elnö-
köt – ők az emlékmű helyét adták és az ad-
minisztratív elintézendőket végezték el –, 
Varga Botond helybeli református és Sorin 
Nistor ortodox lelkészt, a moderátor szerepét 
a motorostalálkozókon is ellátó Juhász Csaba 
köszöntötte. Ő mondott köszönetet Orbán At-
tila Lajosnak és Veres Attilának, akik a kő ki-

Az elhunyt motorosok 
emlékműve áll Szalárdon
Rendhagyó dátumot, a február 29-ét 
választották a kezdeményezők, a szalárdi 
Hawks RC motorosklub a községben felállított 
emlékmű átadására. A választás nem véletlen, 
ezentúl négyévente szintén február 29-én 
Szalárdra várják majd az elhunyt motorosokra 
emlékezőket.

A szalárdi 
emlékműnél 
minden 
szökőévben 
összegyűlnek majd 
a motorosok

Schmidt Róbert, a Hawks RC elnöke köszöntötte  
a megjelenteket
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Sokan gyűltek 
össze

Az emlékművet  
a klubelnök  
és dr. Nagy Miklós 
polgármester 
leplezte le

választásában és helyére állításában segítet-
tek. A más alkalmakkor megszokott könnyed 
hangnem most elmaradt, hiszen – amint töb-
ben is elmondták – bár örülnek, hogy sikerült 
emlékjelet állítani és most sokan gyűltek egy-
be, az elhunytakra, elvesztett társakra, bará-
tokra való emlékezés mégis szomorú.

Elsőként Schmidt Róbert, a Hawks RC el-
nöke köszöntötte román nyelven az egybe-
gyűlteket, majd dr. Nagy Miklós polgármes-
ter és Varga Botond magyarul, Sorin Nistor 
románul, végül a Hawks RC egyik alapítója, 
Lovassy Cseh László szintén magyarul szólt 
az egybegyűltekhez. Schmidt Róbert beszédé-
ben felidézte: az eredeti ötlet az volt, hogy a 
nagyváradi Rulikowski köztemetőben kapjon 
helyet az emlékmű. Időközben azonban Szat-
már megyében, a szatmárhegyi temető köze-
lében állítottak emlékművet, ezért esett a vá-
lasztásuk inkább közterületre.

Az eltelt évek alatt a 12 éves Hawks RC-
ben sok változás történt, azonban ők nemcsak 
motorosok, hanem apák és anyák is, hiszen 
egyre több a nő közöttük, mondta a klubel-
nök, s hozzátette: ha kell, véradással segítik 
a közösséget amellett, hogy gyermekotthono-
kat és rászoruló családokat is támogatnak. Jó 
a kapcsolatuk a közlekedési rendőrséggel is, 
ennek képviselői azért nem jelentek meg az 
emlékműavatáson, mert aznap egy magyar-
országi küldöttséget fogadtak. Szó esett az 
idei motorostalálkozóról is, ezt új helyszínen, 
Nagyszalontán tartják meg – jelentette be 
Schmidt Róbert. Beszéde végén balesetmen-
tes évet kívánt az egybegyűlteknek. A közös 
ebéddel záruló avatásra egyébként több mint 
százhúszan gyűltek össze.

Dr. Nagy Miklós polgármester a moto ros-
klub jelmondatát idézte: „Két kerék, egy szív”, 
s hozzátette: nemes gondolat emléket állítani 
azoknak, akik már nincsenek közöttünk. Fon-
tos, hogy azt nézzük, ami összeköt, nem pedig 

azt, hogy miben különbözünk, vagy ki milyen 
nyelven beszél, hiszen a békés jövő építéséhez 
erre van szükség. Az elöljáró azt tanácsolta: 
éljünk úgy, hogy maradjon utánunk hiány, ha 
majd elmegyünk.

Isten vigyázzon rátok!

Két igét választott erre az alkalomra – Jó-
zsué és Lukács könyvéből – Varga Botond re-
formátus lelkipásztor. Elmondta: nemcsak lel-
készként, hanem olyan emberként is jelen 
van az emlékmű avatásán, aki veszítette már 
el rokonát motoros balesetben. Arra figyel-
meztetett, hogy nemcsak visszafelé kell néz-
ni, hanem hálaadással is kell állni az emlékjel 
mellett, a kő, akárcsak a koszorúk és virágok, 
egy-egy életre emlékeztetnek. „Isten vigyáz-
zon rátok minden utatokon!” – kívánta beszé-
de végén a lelkipásztor.

„Isten a szeretet, és ti ezt a szeretetet mu-
tattátok meg” – fogalmazott Sorin Nistor or-
todox lelkész. Elmondta, hogy nemrég került 
a községbe, és ez az első nyilvános esemény, 
amelyen rész veszt. Értelmezése szerint a ko-
szorúk, a mécsesek ugyanannak a szeretetnek 
a jelei, amely emlékművet emelt az elhunytak-
nak.

Öt évvel ezelőtt egy emberke vállára ne-
héz teher került, de kapott segítséget család-
tól, barátoktól, innen jött az emlékmű állításá-
nak ötlete – emlékezett vissza Lovassy Cseh 
László, a Hawks RC alapító tagja. Köszönet 
illet mindenkit, aki segített maradandót alkot-
ni, hiszen 2020 amúgy is az emlékezés éve, 
tette hozzá. Beszéde után dr. Nagy Miklós és 
Schmidt Róbert leleplezte az emlékművet, 
majd a lelkipásztorok és a polgármester mel-
lett a motorosklubok képviselői is elhelyezték 
koszorúikat, mécseseiket.

Fried Noémi Lujza
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A madár nagyokat rikkantott a kalitkában, 
és bevallom, eléggé idegesített. Volt elég gon-
dom a nélkül is, mert legalább ötféle festéket 
vettem, hogy a húsvéti tojások színpompája 
elkápráztassa a locsolókat, de különösen egy-
valakit! Egész éjjel csak rá gondoltam.

Éppen a piros festéket kavargattam, amikor 
a macskám felugrott a kalitka mellé, a hűtő-
szekrény tetejére, és felborzolt szőrrel éktelenül 
nyekegve nyúlkált Franko után, az meg ide-
oda ugrálva nagy tollas testével szörnyű lármát 
csapott. Valószínűleg spanyolul káromkodott, 
mert egy árva szót sem értettem. A fakanállal 
nagyot sóztam a kandúr hátsójára, mire leug-
rott, és sértődötten kivonult a konyhából.

– Paraszt! – rikoltotta utána a madár, és fel-
borzolta feje búbján a tollat.

– Majd mindjárt megmondom én neked, ki 
a paraszt – közöltem vele, mire azt válaszolta:

– Te…, te… – és meg mernék esküdni rá, 
hogy röhögött.

Rácsaptam a kalitkára, és megátkoztam a 
percet, amikor szívességből elvállaltam a meg-
őrzését, de a szomszédasszonyom annyi érde-
kes sztorit, jópofa dolgot mesélt róla, hogy 
nem tudtam nemet mondani.

A festékes dobozt letettem a cementre hűl-
ni. Felszeleteltem a tésztát. Tálcára raktam a 
poharakat és az italt, majd bementem a szo-
bába, hogy felvegyem a legszebb blúzomat, 
és megigazítsam a frizurámat. Nagyon fontos 
volt nekem a mai nap.

Kicsit szorongva gondoltam a nagy Ő-re. 
Ma fog először feljönni hozzám. Már nagyon 
vártam erre a napra. Elképzeltem, amint aj-
tót nyitok, és Ő ott áll. Kezében virág, ajkán 
mosoly, szemében a vágy tüze. Belép, átölel, 
megcsó… mi az istennyila?! Hatalmas csö-
römpölés a konyhában, csúnya emberi szit-
kok és nyávogás.

Kirohanok, és nem akarok hinni a sze-
memnek. A tálca a földön, mellette összetör-
ve a poharak, a borosüveg. A bor összefolyt a 
földre rakott piros tojásfestékkel, akár egy óri-
ási vérfolt. A macskám pirosra válva áll a lé-
ben mancsait rázogatva, Franko pedig a füg-
gönyrúdon oldalogva sanda szemmel figyeli 
és így rikoltozik:

– Piszkos kommunista, piszkos kommunis-
ta!

Minden bosszúságom ellenére elfog a rö-
högés. A madár nem tévedett. A kandúr tény-
leg vörös.

– Na, gyere csak ide, te átkozott jószág – 
mondom, és székre állva próbálom elkapni a 
bitang irháját, de nem sikerül, mert máris reb-
ben, és zuhanórepülésben veti magát a négy-
lábúra, az pedig akkorát fúj ijedtében, mint a 
kukta szelepe magasnyomáskor. Felugrik az 
asztalra, a tojások lassan potyogni kezdenek, 
és a konyha olyanná válik, mint az ócskasor 
szélvihar után.

Cinci eltűnik a szobában. Vörös lábnyo-
mai az ágy alá vezetnek. Sírva fakadok, és 
versenyt káromkodom az elvetemült papa-
gájjal. A festék lefolyik a szempillámról, és 
én ösztönösen elmázolom az arcomon. 
Franko érezheti, hogy valami nagy gali-
bát csinált, mert hirtelen a hófehér hím-
zett blúzom vállára száll, és miközben  
végigcsorog szárnya végéről a piros fes- 
ték a mellemen, kedveskedve meghúz-

gálja a fülbevalómat, és a fülembe du-
ruzsolja:
– Szép asszony vagy, Berta, szép asz-

szony… – aztán máris a fejem búbján ül, tönk-
retéve a gyönyörű frizurámat. Karmai be-
leakadnak a hajszálaimba. Megragadom a 
nagydarab pimasz dögöt, és próbálom ki-
cibálni a kontyomból. Nagyon megszorítha-
tom, mert torkaszakadtából ordítani kezd, 
és éppen azt közli velem tisztán, érthetően 

A húsvét halkan távozik

Ø
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és teljes hangerővel: – Kurva, büdös kurva! – 
amikor csengetnek. Egy hosszút, két rövidet, 
ahogy megegyeztünk.

Meghűl bennem a vér. Moccanni sem tu-
dok. A csengetés megismétlődik egyszer, két-
szer, sokszor.

– Kurva, kurva! – kiabálja a papagáj, én 
meg csak állok mozdulatlanul és tarkán, mint 
egy nagydarab húsvéti tojás, és hallom, ahogy 
a nagy Ő elindul lefelé a lépcsőn. Léptei egy-
re halkulnak… távolodnak…

Tóth Ágnes

Reggeli kávé

A katángkóró meg én

Kába és morcos vagyok, amíg meg nem iszom 
a reggeli kávémat. Támolygok is ki a konyhába, 
kinyitom a felső szekrényke ajtaját, és próbálom a 
polcról leemelni a műanyag dobozban lévő őrölt 
kávét, de az istenért sem érem el, pedig tegnap 
még lezseren le tudtam venni. Úgy tűnik, az éjjel 
kicsit összementem.

No, nem baj, előrébb lépek, és ágaskodva kez-
dek nyúlkálni a doboz után, már el is érem az al-
ját az ujjam begyével, kicsit böködöm, hogy felém 
dőljön, és akkor el tudom kapni a derekánál.

Dől is szépen, egyenesen a fejemre, ami nem 
lenne nagy tragédia, hiszen alig tizenöt deka az 
egész, csakhogy a lazán rácsavart kupakja azonnal 
a földre hull, begurul a kagyló alá, a finomra darált 
barna kávé pedig a szőke hajamra, szempillámra, 
arcomra szóródik.

Ott állok hát a színek eme csodás harmóniá-
jával a fejemen, kitörölgetem a szememből a ká-

véport, és máris örömmel látom, hogy a doboz 
alján még legalább két kávéskanálnyi barna őrle-
mény maradt, ami egy pici kávéhoz épp elég lesz 
nekem.

Bemászom a kagyló alá, hogy kihalásszam a ku-
pakot, amikor élesen felcsörren a telefon, én meg 
ijedtemben felkapom a fejemet, beverem a ke-
mény öntöttvasba, és azonnal elharapom a nyel-
vemet. És, hogy a korona felkerüljön a történetre, 
felveszem a telefont.

A vonalban a barátnőm, máris nekem szegezi 
a kérdést:

– Mondd, te rántást vagy habarást teszel a pa-
radicsomlevesbe?

– Hántást tesek – mondom zsibbadt nyelvvel.
– A fenébe, rossz számot hívtam! – mondja 

meglepetten, és gyorsan leteszi a kagylót.
Ezek után az álom úgy megy ki a szememből, 

mintha már meg is ittam volna a reggeli kávémat.

Csak néhány sor arról, hogyan múlatom az időt, 
amikor gyötör a vese-mese bajom, és mint nagy-
szerű gyógyszert ajánlják nekem a katángkóró szá-
rát, amelyet teaként kell fogyasztani.

Szóval a nyáron elmentem katángkórót szedni. 
Találtam is a Körös-parton. Már a csípőmig nőttek. 
A szép kék szemű virágok, látva, hogy harciasan 
kö zeledem feléjük, rémülten mustrálgattak, vajon mi 
a fenét akarok. Nos, becserkésztem, megközelítet-
tem, aztán elkaptam az egyik derekát, de sehogy 
sem tudtam letépni, mert baromi erős volt. Nem 
adtam fel. Ott birkóztam a növénnyel legalább húsz 
percet, folyt rajtam a víz, előttem elmosódtak a virá-
gok szirmai, mögöttem kamaszok vihorásztak, felet-
tem tűzött a nap, talpam alatt jókora kutyapiszok…

Végül sikerült letörnöm pár csenevészebb haj-
tást, de többre volt szükségem. Hazamentem ol-
lóért. A tömbházunk mellett, az egyik erkély alatt 
nagyra nőtt katángkórók kínálták magukat. Oda-
léptem, és simán, minden erőlködés nélkül levag-
dostam a szárakat, amikor a csatornából a nya-
kamba szakadt egy tálnyi halpikkelyes lé…

Nem káromkodtam, nyugi voltam, a zavaros 
víz jól lehűtött. Hazamentem, megmosdottam, 
megmostam a növényeket is, és kitettem a terasz-
ra száradni. Aztán elolvastam az interneten, hogy 
a katángkórónak csak a gyökere fejt ki gyógyha-
tást.

Hát ennyit a katángkóróról meg rólam.
Tóth Ágnes

Ø



Következő számunkban a csíkolt lándzsarózsáról  
és a csíkos ibolyáról olvashatnak.

51.  Csicsóka  
(Helianthus tuberosus)

A napraforgó nemzetségébe tartozó, Észak-
Amerikából származó, évelő lágyszárú. Akár 
3 méter magasra is megnőhet, élénksárga vi-
rágai üde színfoltjai a kertnek, de régen in-
kább ehető gumójáért termesztették.

Viszonylag nagy levelei fakó sötétzöldek, ta-
pintásuk durva. Késő nyáron, ősszel virágzik. 
A napfényt igényli, de a száraz, tápanyagban 
kevéssé gazdag talajon is elél. A föld feletti ré-
szei télen elfagynak, de gumói még hónapo-
kig felszedhetők.

Közepes vízigényű, vékony szárait az erő-
sebb szél könnyen földre döntheti, ezért tá-
masztékot igényel. A csiga és a meztelen csi-
ga károsíthatja fiatal hajtásait, ősszel pedig a 
lisztharmat telepedhet meg rajta.

A gumók szétosztásával szaporítható.

52.  Csikócsillag  
(Nierembergia)

A burgonyafélék családjába tartozó, fagyér-
zékeny, egynyári dísznövény. Dél-Amerikából 
származik, bokrosan fejlődik, 20-30 cm ma-
gasra nő meg. Nevezik hegyi csucsornak is.

Nyáron hozza nagy tömegben indigókék, 
sárga közepű, csésze alakú, gyűröttnek látszó 
sziromlevelekből alkotott dekoratív virágait. 
Egyes alfajainak virágja lila vagy fehér is lehet. 
Késő őszig virágzik, a periódus hosszabbítha-
tó, ha az elnyílt virágokat eltávolítjuk róla.

Levelei erősen szeldeltek, fűre hasonlíta-
nak. Függő cserépben és kőedényekben is jól 
mutat.

Félárnyékos vagy napos helyen fejlődik a 
legszebben, jó vízáteresztő képességű, táp-
anyagban gazdag talajban. Közepes vízigé-
nyű. Kártevők ritkán károsítják, de a nyirkos 
talaj miatt a csigák felkereshetik.

Magról, illetve késő nyári dugványozással 
szaporítható. Szabad földbe március elején vet-
hetjük a magját, ha palántát nevelünk, akkor 
azokat csak a fagyok elmúltával ültessük ki.

zöldövezet

Biharország 2020. április36

Beültettem kiskertemet

Virágzó csicsóka

Csikócsillag
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Mit töltsünk és mivel?
Borjúhússal töltött padlizsán

Hozzávalók: 4 kicsi padlizsán, 1 piros 
húsú paprika, 1 fej vöröshagyma, 3 cikk fok-
hagyma, 3 paradicsom, 10 dkg gomba, 20 
dkg borjúhús, 1 evőkanál szárított rozmaring, 
4 evőkanál olívaolaj, 10 dkg reszelt sajt, 1 kis 
doboz tejföl.

Elkészítés: A megmosott padlizsánokat 
hosszában kettévágjuk, a belsejüket vájjuk ki, 
és ezt vagdaljuk össze. A megmosott paprikát 

is apróra vág-
juk. A hagymá-
kat felaprítjuk. 
A paradicsomot 
leforrázzuk, és 
lehúzzuk a hé-
ját, majd felkoc-
kázzuk. A meg-
tisztított gombát 
felszeleteljük. A 
húst szintén fel-
aprítjuk, sózzuk, 
és meghint-

jük rozmaringgal. Serpenyőben kevés olajon 
megpároljuk a paprikát és a hagymákat, hoz-
záadjuk a kiszedett padlizsánt, a paradicsomot 
és a gombát. Fűszerezzük, majd 10 percig főz-
zük. Másik serpenyőben a maradék olajon 
megpirítjuk a borjúhúst. Ha kész, hozzáke-
verjük a zöldségekhez. A kivájt padlizsánokat 
megtöltjük a töltelékkel, tűzálló tálba rakjuk, 
és megöntözzük a tejföllel összekevert reszelt 
sajttal. 200 Celsius-fokra előmelegített sütő-
ben kb. 5 percig sütjük, amíg megpirulnak.

Sült töltött tojás

Hozzávalók: 10 kemény tojás, 10 dkg gép-
sonka, 2 dl tejföl, 5 dkg reszelt sajt, só, bors.

Elkészítés: A főtt tojásokat megpucoljuk, 
keresztben kettévágjuk, a sárgájukat kivesz-
szük, egy tálban villával összetörjük, főszerez-
zük, hozzákeverjük az apróra vágott gépson-
kát (esetleg kevés májkrémet is), és a tejföllel 
összekeverjük. Az így kapott krémet a fehér-
jékbe visszakanalazzuk, majd egy tűzálló tálba 
sorakoztatjuk a tojásokat. A tetejükre reszelt 
sajtot szórunk, és pár percre betesszük sülni. 
Ha rájuk olvad a sajt, kész is.

Gombával töltött pirog

Hozzávalók: 25 dkg reszelt sajt, 8 dkg vaj, 
4 tojás, 1 csomag krumplipürépor, 15 dkg ét-
kezési keményítő, 40 dkg gomba, 2 kisebb fej 
vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 kis cso-
kor petrezselyemzöld, 1 dl olívaolaj, 0,5 dl fő-
zőtejszín.

Elkészítés: A reszelt sajtot összekeverjük 
a megolvasztott vajjal és két tojással, beledol-
gozzuk a krumplipüréport. A megtisztított 
gombát, hagymákat és petrezselymet aprít-
suk össze, és kevés olajon pirítsuk meg. Sóz-
zuk, borsozzuk. A másik két tojást külön el-
keverjük a tejszínnel, sózzuk, borsozzuk, és 
a gombás zöldségekhez kavarjuk. A krumpli-
pürés masszát az étkezési keményítővel meg-
szórt felületen kinyújtjuk, és 10 cm átmérőjű 
kiszúró formával 16 darabot szaggatunk ki be-
lőle. A körök szélét megkenjük tojásfehérjével, 
és mindegyik közepébe gombás tölteléket ka-
nalazunk, majd félbe hajtjuk őket, és a széle-
ket összetapasztjuk. Kevés forró olajban egy 
serpenyőben a pirogok mindkét oldalát süs-
sük 3-5 percig. Friss tavaszi salátával kínáljuk.



Márciusi keresztrejtvényünk (Goethe mondotta) helyes megfejtése: „Az 
embert nem a születés, a földi rang avatja előkelővé, hanem a szellem 
és a jellem.” 

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe 

eljuttatók kö  zött könyvjutalmat sorsolunk 

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

Piaţa 1  Decembrie nr. 12.;  

e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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A szeretetről

VÍZSZINTES: 13. Ismeret (rég.). 14. 
Svájci nagyváros. 15. Szarvasféle. 16. Őr-
hely (rég.). 18. Kétfejű kígyó a buddhista mi-
tológiában. 19. Kettede. 20. … Kobo – japán 
író (1924–1993). 21. Haderők összecsapása. 
23. Talán. 24. Ő – Bukarestben. 25. Feke-
te István fecskéje. 26. A … – Franz Kafka re-
génye. 27. … Fair Lady – Loewe musicalje. 
28. A bételdiót adó pálmafaj. 30. Uralkodó 
szerep. 32. A munka és az energia egysége. 
34. Illatos virág. 35. Arany János költemé-
nye. 36. Sír. 38. Sütő András névbetűi. 39. 
Románia autójele. 41. -…, -en, -ön. 42. Jean 

… – francia író, drámaíró (1910–1986). 45. 
Bérbe vehető. 47. Könyörög. 48. Menekülve 
futó. 50. Bugavirágzatú erdei és réti növény. 
52. Ázni kezd! 53. Ilyen bútor is van. 55. Női 
énekhang. 56. Az ón vegyjele. 57. Locarno 
része! 58. Nagy … András – humorista. 60. 
Meseelőadás része! 62. Vízelvezető. 64. Ta-
lálkozó (diákszóval). 65. …, a görög (filmcím). 
67. Kerek szám. 68. Dorgál. 70. Lefogy.

FÜGGŐLEGES: 1. A hinduizmus egyik 
fő istene. 2. Fájdalmas betegség. 3. István ki-
rály fia. 4. New York-i operaház „beceneve”. 
5. Állatlakás. 6. A Hold latin neve. 7. … ma-
dár – Sütő András műve. 8. Megszólítás. 9. 
Idegen Anna. 10. Páros karó! 11. Kikötő- és 
iparváros Jemenben. 12. Szent … – apostol, 
hittérítő, teológus. 17. Vízimadár – névelővel. 
19. Egyiptomi uralkodók. 22. Csúszós. 23. 
Cselekedet. 25. A króm vegyjele. 26. Par-
cellahatárok! 27. Tehetős. 28. Szalag vége! 
29. Kiskabát – névelővel. 30. Hazai rende-
ző (György, 1925–1985). 31. Azonos római 
számok. 33. Kossuth-díjas matematikus (Fri-
gyes, 1880–1956). 40. Átnyújt. 43. Félpénz! 
44. Zárféle. 46. Újságból képeket kivág. 47. 
Bosszúságot kifejező szócska. 49. Labdát ka-
pura rúg. 51. Falatdarab! 54. Veszekedés 
(pejor.). 56. Semmi gond. 57. Könnyű bor. 
58. Olasz kikötőváros az Adriai-tenger part-
ján. 59. A nikkel és az ozmium vegyjele. 60. 
Feltör a földből. 61. Autómárka. 63. Április 
közepe! 64. Amerigo … – Olaszországban élt 
szobrász. 66. Középen tolat! 68. Kicsinyítő 
képző. 69. Éneklő szócska.

Barabás Zsuzsa

Feldmár András (sz. 1940) Kanadában élő 
pszichoterapeuta, matematikus egyik gondolatát 
idézzük. „A szeretet …” – folytatása a rejtvényben 
a vízszintes 1., a függőleges 24. és 37. alatt.
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Augusztus 31-ig láttamozzák a mezőgazdasági 
életjáradékra jogosultak igazolványát, 
tájékoztatott a Mezőgazdasági Kifizetési  
és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar megyei 
kirendeltsége. A járványveszély miatt a március 
elején elkezdett tevékenységet május 4-ig 
felfüggesztették. Minden érintett postán kap 
értesítést arról, hogy mikor jelentkezzék  
az ügynökségen.

Életjáradéki igazolványok

Az igazolványt személyesen vagy megbí-
zott útján láttamoztathatják az érintettek a 
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügy-
nökség (APIA) megyei székhelyén (Nagyvá-
rad, Matei Corvin utca 1. szám). Az igény-
lőnek vagy megbízottjának ki kell töltenie 
egy formanyomtatványt, emellett a követke-
ző iratokra van szüksége: az igénylő szemé-
lyi igazolványa, az életjáradéki igazolvány, 
az árendaszerződés, esetenként banki okirat, 
rokkantsági igazolás vagy a gyámságot iga-
zoló irat. A megbízottnak saját személyi iga-
zolványát, annak másolatát, a felhatalmazást 
és annak másolatát is be kell mutatnia. Szük-
séges még az árendaszerződés(ek) másola-
ta, illetve az életjáradék kedvezményezettjé-
nek bankszámlakivonata bármelyik romániai 
banktól, lejes számláról.

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

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

ségben készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat 
poştal), az előfizető nevének és pontos lakcímének, valamint az 
Abonament Biharország (és/vagy Várad) megjegyzésnek a fel-
tüntetésével: Revista culturală Várad Oradea, Piaţa 1 Decembrie 

nr. 12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 1G33 
5000 XXXX, Trezoreria Oradea.

Az eredeti dokumentumok alapján a kifize-
tési ügynökség munkatársa ellenőrzi a benyúj-
tott másolatokat, az eredeti iratokat visszaad-
ják. Ha azt állapítják meg, hogy a kérelmező 
által bevallott adatok nem felelnek meg a való-
ságnak, akkor felfüggesztik az életjáradéki jo-
gosultságot mindaddig, amíg a törvényeknek 
megfelelő iratokat be nem nyújtják.

Ha az életjáradék kedvezményezettje el-
hunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg 
a járadékot, ha 2020. október 15-ig benyújt-
ják az ügynökségen az elhunyt életjáradéki 
igazolványát, halotti anyakönyvi kivonatát, az 
örökösi státust igazoló iratot és az örökös sze-
mélyi igazolványát (utóbbi két irat eredetije és 
másolata is szükséges). Több örökös esetén 
be kell mutatni a többiek közjegyző előtt tett 
nyilatkozatát arról, hogy beleegyeznek abba, 
hogy egyikük felvegye a járadékot.

A 2019-re járó életjáradékot egy részletben 
fizetik ki, legkésőbb folyó év november 30-ig.

A kifizetési ügynökség nyomatékosan fel-
hívja az érintettek figyelmét arra, hogy mind-
azoknak, akik tavaly is láttamoztattak, ki-
küldik postán az értesítést arról, mikor kell 
megjelenniük láttamozásra, hogy elkerüljék a 
sorban állást. Ha alapos okból mégsem tud-
nak megjelenni a megjelölt időpontban, au-
gusztus 31-ig láttamoztathatnak, de az ügyin-
tézés során a hivatalban azokkal foglalkoznak 
majd előbb, akiket aznapra jegyeztek elő, szö-
gezte le Florian Pavel, az ügynökség megyei 
vezetője.



A képeslapot annak idején a Stern-palota kedvéért készítették, de számunkra most a lap jobb szélén lát-
ható földszintes ház az érdekes. Ezt az 1820-as években építették Apolló fogadóként. Ezen a telken áll a 
mai Apolló palota, melyről jelen lapszámunkban olvashatnak. Az Apolló fogadó szomszédságában, vele 
egy fedél alatt volt egy hasonló nevű kávéház is, ezt a XIX. század második felében említették először. 
Nagyvárad közgyűlése 1887 elején elhatározta, hogy a fogadót bérházzá alakítják. Erről 1887 novemberé-
ben született végleges tanácsi határozat, és rövidesen meg is szűnt a szálloda a vendéglővel és kávéházzal 
együtt. Később az épület egy részében különböző intézményeket helyeztek el, mígnem 1903 szeptemberé-
től az ódon falak között már csak lakások és egy női ipariskola maradt. 1911-ben lebontották az egészet, 
hogy helyébe építhessék a szecessziós stílusú Apolló palotát

Hajdúvárosi témát örökített meg az alsó képeslapunk, ráadásul nem is a szokásos főteret, hanem a kor-
csolyapályát. Természetes vízfelület fagyhatott itt be, és a szélén álló, pagodára emlékeztető faépítmény-
ből arra lehet következtetni, hogy telente népszerű szórakozási lehetőség volt. Sajnos, egy korcsolyázót 
sem kapott lencsevégre a fotó készítője. A lap érdekessége még a keltezése is, hiszen a képen aláíró Ma-
riska nem Szalontáról, hanem Sarkadról küldte az üdvözletet. Úgy látszik, a mai két testvérváros már 1907. 
július 9-én is igen szoros kapcsolatban állt, hiszen képeslapjaik is közösek voltak


