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Szigligeti nyári esték
Szabadtéri színházi előadások
Júliusban és augusztusban több szabadtéri
előadást tűz műsorára a nagyváradi Szigligeti
Színház: a várbeli nyári színpadán meghívott
előadásokat, illetve a teátrum három
társulatának saját produkcióit – köztük
bemutatókat is láthat a közönség.
Július 17., péntek (esőnap: július 24.)
20.30 óra, várszínpad: Bányavakság;
Július 25., szombat (esőnap: július 26.)
20.30 óra, várszínpad: Bányavirág;
Augusztus 1., szombat (esőnap: augusztus 2.) 20.30 óra, várszínpad: Bányavakság;
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1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 1G33
5000 XXXX, Trezoreria Oradea.
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Augusztus 5., szerda (esőnap: augusztus 6.)
20.30 óra, várszínpad: Amikor a pásztor… –
Nagyvárad Táncegyüttes, folklórelőadás.
Jegyek a színház jegypénztárában (nyitva kedden és csütörtökön 10–19, szerdán és
pénteken 13–19 óra között), valamint online, a www.biletmaster.ro oldalon kaphatók,
a helyszínen nem! A fel nem használt jegyek
és bérletek érvényesítéséről bővebb tájékoztatás a 0259/401–140 (jegypénztár), illetve
a 0772/298–994 (Miklós Irén közönségszervező) telefonszámon kapható. Az előadásokról és a Szigligeti nyári esték programsorozatról részletes információk a www.szigligeti.
ro oldalon olvashatók. Az esőnapokról telefonon, illetve a FestivApp applikáción keresztül
értesítik a nézőket a szervezők.
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Margittán is épül
fedett tanuszoda
A Berettyó menti városban egyszerre több olyan
fejlesztési pályázat kivitelezése is folyik, melynek
eredménye jelentős minőségi és esztétikai
változás lesz. A koronavírus-járvány ellenére
több helyszínen dolgoztak. Pocsaly Zoltán
polgármester számolt be lapunknak az aktív
beruházási programokról.
Tanmedence építésére már évek óta volt
igény a városban, de hiányzott rá a pénz. Szerencsére a megyei önkormányzat Fenntartható Fejlődésért Ügynökségének köszönhetően
a teljes összeg megvan már, csaknem 6 millió lej. „A legjobb pedig az – emelte ki Pocsaly
Zoltán polgármester –, hogy a városnak nem
kell önrésszel hozzájárulnia. A munkálatok jelenleg is jó ütemben haladnak, és még idén
befejeződnek.”
A tanuszoda a Városi Strand területén kapott helyet, mely az önkormányzat saját tulajdona, így az sem terhelte a költségvetést.
Kedvező elbírálást kapott a multifunkcionális szabadidőközpont megépítése is, szintén a
strand közelében, ennek a költségvetése 23,2
Épülnek
a tanmedencék
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Pocsaly Zoltán polgármester tájékoztatott
a folyamatban levő munkálatokról

millió lej. Az összeg 2 százalékával Margitta
város önkormányzatának is hozzá kell járulnia
a beruházáshoz. „A szerződést aláírták, hamarosan kezdődik az érdemi munka” – közölte érdeklődésünkre az elöljáró.
A projektnek két fő eleme van: az első magának a multifunkcionális központnak a létrehozása úszómedencékkel, szaunákkal, masszázs-,
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Az uszoda látványterve

fitnesz- és asztalitenisz-termekkel, konferenciateremmel, játszótérrel, a második pedig a
központhoz vezető bekötőút megépítése és
parkolóhelyek létesítése.
A Regionális Operatív Program segítségével felújítják és felszerelik a könyvtárat. A szerződést ez év januárjában aláírták, a munkálatok májusban kezdődtek el, és várhatóan két
év múlva fejeződnek be. A pályázat összértéke
megközelíti az 5 millió lejt, a városnak ugyancsak 2 százalékos önrészt, azaz valamivel kevesebb mint egymillió lejt kell fizetnie. A projekt
részeként felújítják a városháza melletti parkokat is, és a könyvtár melletti útkereszteződésben közlekedési jelzőlámpákat helyeznek el.
Ugyancsak a Fenntartható Fejlődésért Ügynökség révén kap Margitta 250 000 lejt a várost elkerülő út megépítésének megkezdésére.
Az elkerülő út jelentős mértékben csökkenti
majd a település főútjainak forgalmát és a város légszennyezettségét. A körgyűrű összeköti
majd a tasnádi, az érmihályfalvai és a székelyhídi országutakat, bekötőutakkal a város forgalmasabb részei felé. Kapcsolatot fog teremteni a leendő autópályával is Bisztraterebes
mellett.
Folytatják a városi utak aszfaltozását.
Ezen a nyáron a Kiss (Tudor Vladimirescu), a
Körtvélyes (N. Bălcescu), az Arany János és a
Caragiale utcára, valamint a kéci és genyétei
út bejáratának hiányzó részeire kerül sor.
Az új Berettyó-híd megépítését is elkezdi a kivitelező cég a Helyi Fejlesztések Orszá-

Sokféle kikapcsolódási lehetőséget kínál majd a strand közelébe
megálmodott szabadidőközpont

Új hidat építenek a Berettyón, a régit felújítják

Cikkünk írásakor
már tető alatt volt
a magyar óvoda új
étkezdéje

gos Programja 2 (PNDL 2) segítségével. Még
a munkálatok megkezdése előtt egy kis hidat
kell építeniük a gázvezetéknek, ezt már el is
kezdték. A megvalósítás határideje 2021, költségvetése 3 609 710,67 lej, ennek a város a
15 százalékát kell hogy állja. Az új híd felépítése után felújítják a régit, hogy kétszer kétsávosra bővüljön az átkelő – tette hozzá Pocsaly
Zoltán.
Ugyancsak ebben a programban pályázott
sikeresen a megyei jogú város a magyar óvoda új étkezdéjének felépítésére. A beruházás
az étkezde felszerelését is magában foglalja,
költségvetése 401 648,72 lej. A helyi önkormányzatnak az összeg 23 százalékával kell
hozzájárulnia, azaz 173 575,37 lejjel. Mire lapunk megjelenik, az étkezdének már készen
kell állnia.
Az említett megyei ügynökség finanszírozásával autóbusz-pályaudvart is építenek Margittán a városháza közelében. Ennek a költségvetése 180 ezer euró, önrészt nem kell adnia
a városnak. Az előmunkálatokat, a gázvezetékek föld alá helyezését már el is végezték, és
a múlt hónapban nekifoghattak az építésnek.

Szőke Ferenc
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Hogy egészségesen
szórakozzanak Szalacson
Azt tartja a mondás, hogy témában soha sincs
hiány. De ha mégis, akkor azt javaslom újságíró
kollégáimnak, látogassanak el Szalacsra. Ott
mindig történik valami.
A júniusi esőzések sok-sok gondot okoztak
országszerte. Szalacsra bekanyarodva az út
szürke aszfaltja helyenként csokiszínűre vált.
Az előző éjszaka lezúdult felhőszakadás iszappal vonta be a közutat. A híres pincesorról gurgulázva hömpölygött lefelé az ár, a lakóházak
előtti árkok nem tudták elnyelni a töméntelen
vizet. Kis időre meg kell állnunk, az önkormányzat kotrógépe és emberei Vida Attila
alpolgármester vezetésével a házak előtti eldugult hidakat szedik fel, takarítják el a hordalékot, utat engedve a vízfolyásnak.
A községházán Horváth Béla polgármestert a település egészségügyi ellátásáról kérdezzük. Szalacson kimagaslóan jól van megszervezve a lakosság sürgősségi ellátása és
a háziorvosi rendszer is. Tudni kell, hogy
Szalacson hosszú évtizedeken át szülészet is
működött. Böhm doktort (keresztnevére nem
emlékszik a polgármester) és feleségét, valamint Kristó Bélát és nejét tartja számon a hajdani orvosok közül az emlékezet. Az orvos a
sáros utcákon lovas kordéval járt a betegekVida Attila
alpolgármester
a vízlevezető
árkok, hidak
takarítását
irányítja
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Horváth Béla polgármester

hez, születtek gyermekek is bőven, 3500 lelket számlált egy időben Szalacs. Az iskolában
három párhuzamos osztályt töltöttek meg a
tanulók. Napjainkban 2000 fő lakja a falut.
A nehéz időkben áldásnak tekintették a gyermeket, manapság a jólétben már csökkent a
gyermekvállalási kedv – állapítja meg tényként
a polgármester. 1974-ben a szülészet megszűnt, de az orvosi ellátás továbbra is megmaradt. Vidéken ritkaságszámba menő állandó orvosi ügyeletet működtetnek. Dr. Lucian
Anuþei irányításával további hat orvos és hét
asszisztens dolgozik az egészségügyi központban. Munkanapokon a vezető orvos fogadja a
betegeket 8–15 óra között, délután és éjszaka,
illetve hétvégén kollégáira hárul ez a feladat.
Az egészségügyi központ épülete nemrég esett át egy átfogó belső felújításon. Az
1800-as évek óta álló ingatlan tetőszerkezete ritkaságnak számít, a gerendák faszegekkel
vannak összefogatva. Hat évvel ezelőtt a külső tatarozást végezték el, új köntöst kapott az
épület. A nemrég befejezett belső munkálatok
már időszerűvé váltak, a bútorok elmozdításakor vették észre, hogy helyenként megrohadt
a parketta. A renoválás után modern mosdót,

önkormányzat

A felújított rendelő

Ideje volt a belső renoválásnak

az alkalmazottak számára pihenőszobát is kialakítottak benne. Új mosógépet is kapott az
intézmény, és a polgármester jövőbe tekintő
optimizmusát jelzi, hogy egy szülőágyat is vásároltak. Tekintettel a jelenleg is dúló világjárványra, az épületen belül karanténzónát alakítottak ki.
A közigazgatásilag Szalacshoz tartozó
Ottományon átutazó tekintetét bizonnyal magára vonja a domboldalon álló egykori Csipkés-kúria. A romjaiból újjáélesztett épületegyüttes valóságos csodának számít. De ezúttal másra is felfigyel az arra járó: jókora rendezvénysátor kapott helyet a telken. Kérdésünkre Horváth Béla elmondja, hogy két oka
volt a sátorvásárlásnak. Egyrészt a kúriában
kialakított múzeumi termek látogatásából befolyó csekély összeg nem elegendő a létesít-

Az egészségügyi személyzet pihenőszobája

Lesz itt
dínomdánom,
lakodalom

mény működtetéséhez, így bevételi forráspótlást kerestek. Azt tudni kell, hogy Szalacson
lakodalmak alkalmával igencsak szűknek bizonyul a háromszáz személy befogadására alkalmas kultúrotthon, hisz gyakorta ötszázan
is hivatalosak a lagziba. Ez adta az ötletet a
lakodalmas sátor megvásárlására. Mivel egyre divatosabbá vált a polgári házasságkötés a
Csipkés-kúriában, értelemszerűen oda került
a sátor – magyarázza a polgármester. A lehető
legkiválóbb minőségű sátrat vásárolták meg,
amelyben ötszáz ülőhely mellett a tánctér is
elfér. 250 ezer euróba került a Lengyelországból vásárolt, ötven év garanciával adott sátor. További 80 ezer eurót költöttek a speciálisan csiszolt, csúszásgátló padozatra. Már csak
egyre több házasulandó fiatalra van szükség
ahhoz, hogy a befektetett összeg megtérüljön,
hasznot hozzon. Hátha a mulatozást korlátozó intézkedéseket okozó vírus is továbbáll mihamarább!

D. Mészáros Elek
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Harmadik
mandátum előtt

A felújított
községháza
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Két polgármesteri mandátuma után jó esél�lyel indul a harmadikért a szeptember végén
sorra kerülő helyhatósági választáson Matyi
Miklós, Paptamási elöljárója. Mielőtt a község
első emberévé választották volna, négy évig
alpolgármesterként tevékenykedett. Az a tény,
hogy ismételten bizalmat szavazott neki a lakosság, kétségtelenül bizonyítja, hogy elégedettek az eddigi munkájával. Kihívója, mint
mindig, ezúttal is akadt, hárman veselkedtek
neki a szavazói bizalom elnyerésének. A mozgóurnás szavazás során házról házra jártak a
biztosok, így szinte mindenki érvényre juttatta véleményét. A leadott voksok 69 százalékát
Matyi Miklósnak sikerült begyűjtenie. Az előválasztás előtt ígéretet kapott a másik magyar
párt, illetve a Szociáldemokrata és a Nemzeti
Liberális Párt vezetőitől, hogy ha ő nyeri meg
az előválasztást, nem állítanak ellenjelöltet.
A polgármester sikere három pilléren áll: az
infrastrukturális fejlesztések a település élhetőbbé tétele érdekében, a hagyományok őrzése, megélése és továbbadása, valamint a jó
kapcsolat fenntartása a tanintézettel és az egy-

2020. július

Fotók: közösségi oldalak

Az RMDSZ által júniusban megtartott
helyhatósági előválasztáson Paptamási
község jelenlegi polgármesterének, Matyi
Miklósnak ismételten bizalmat szavaztak
a választópolgárok.

Matyi Miklós, Paptamási polgármestere ismét indul
a választáson

házakkal. Még sokan emlékeznek rá, hogy az
előző polgármester és a paptamási református lelkipásztor között pattanásig feszült a viszony. Szerencsére ez már a múlté, az önkormányzat támogatja a különböző felekezeteket,
hisz azok is hozzájárulnak a közösség önazonosságának megtartásához.
Hosszú lenne felsorolni mindazokat a fejlesztéseket, amelyek a mostani siker biztos zálogának bizonyultak. Szemezgetünk csupán
a Matyi Miklós által elmondottakból. Aszfaltoztak, járdát öntöttek a község falvaiban, így
már szinte minden közút megújult, de a községközpont főutcájára még idén ráhúznak
egy újabb aszfaltréteget, illetve Nyüveden és
Pelbárthidán a járdasávokra is bitumen kerül.
A közvilágítással sem spóroltak, míg sok helyen csak minden második oszlopra helyeznek világítótesteket, náluk mindegyikre került.
És a jobb minőségűből! Több mint 80 kamera
vigyázza a lakosság biztonságát, amire nagy
szükség van, hisz több alkalommal jelentek
meg a községben migránscsoportok, de sike-

önkormányzat
Rendbe tették
a művelődési házat
és a környékét is

rült lefülelni őket. Az óvatosság jegyében az
iskolabuszokra is kerültek kívülre és a belső
térbe is kamerák. Az önkormányzat épületét
az idén kívül-belül felújították, ahogyan a kultúrházuk is a legmodernebbek közé tartozik.
A gyakori esőzések és az azokból fakadó áradások során tapasztalhatták az ott élők, milyen jó döntés volt, hogy a Vízművekkel közösen mélyítették, szélesítették, betonlapokkal
bélelték a Kösmő patak medrét.
A polgármester tervei között elsőbbséget
élvez a szennyvízelvezető rendszer kiépítése
és a községközpontba már bevezetett lakossági gáz továbbvitele a Tamásihoz tartozó falvakba. Az iskolai napközi építése már a befejezéshez közeledik, jelenleg a födémszerkezet
kialakításánál tartanak. Közben emeletes óvoda is épül, és a múlt hónapban elkezdődött az
egészségügyi központ kivitelezése, ott a háziorvos mellett fogász is várja majd a betegeket,
és hetente szakorvosokhoz lehet majd fordulni. Gyógyszertár is helyet kap az épületben.
A további tervek között szerepel a vízelveze-

Mindig telt házas a szépkorúak találkozója

Frissen
aszfaltozott úton
a tánc is jobban
megy

tő árkok és hidak felújítása, betonlapokkal borítása. A munkahelyteremtés szempontjából
fontos ipari park létesítése is folyamatban van.
A polgármester honosította meg a szépko
rúak találkozóját a községben, eddig nyolcszor szerveztek ilyet. Ez igen jelentős esemény
a falu életében, általában 250 vendéget fogadnak. A szervezésből az egyház és a diákság is
kiveszi a részét. Szintén Matyi Miklós polgármesterségének kezdetén hívták életre a Gilice
Néptáncegyüttest, az öt taggal indult hagyományőrző csoport manapság 54 tagot számlál. Az Odyssey Mazsorettcsoport nemcsak
a környéken, de külföldön is ismert, sőt többszörösen díjazott.
A fogathajtás berkeiben járatosak jól ismerik a paptamási Imre Zoltán nevét. A néhai
falubeli lovasgazda nemzetközi hírűvé tette
a romániai fogathajtást. Kopjafa őrzi emlékét a helyi temetőben. Ezt a hagyományt sem
hagyták veszendőbe menni, minden évben
tartanak lovas rendezvényt a faluban.

D. Mészáros Elek
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Erős a csapat Diószegen
Mindig jó érzés végigmenni a Bihardiószeg
központjába vezető szép, tágas utcán
és megcsodálni az út mentén a júniusra már
teljes lombjukat kibontó fákat, a zöldövezetet.
A községközpontban tovább gyönyörködtet
a rendezett térség látványa.

A bihardiószegi
községháza,
falán Széchenyiemléktábla

10
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Az elmúlt években ritkábban fordultam
meg Bihardiószegen, ezért mindenre felfigyeltem, amikor egy esős napon újfent ott jártam. Az állomástól most is gyalog tettem meg
az utat a községközpontig. Kissé meglepett,
hogy az Ér patakot átszelő hídnál két rendőr is állt, minden elhaladó kocsit megállítottak, ellenőriztek. Az út menti füves részeket
mindenütt szépen gondozzák. Épp kaszálták
a füvet, mint később megtudtam, az önkormányzat megbízásából dolgoztak. Elidőztem
Irinyi János és József szobránál is, szép környezetben helyezték el az alkotást. Hiányérzetet egyedül az okozott, hogy az állomástól
a központ felé több tíz méteren nincs járda.
Amikor ezt a község polgármesterének említettem, ígérte, hogy pótolják a hiányt.
Bihardiószeg az Érmellék legnevezetesebb
borvidéke, a hagyomány szerint 1569–1578
óta foglalkoznak itt szőlészettel-borászattal.
1806 után, amikor a Zichy család átvette a diószegi uradalmat, az ágazat fejlődését nagyban
támogatta a nagy tapasztalatú Zichy Ferenc,
s a helységet Európa-szerte híres borvidékké
változtatta. A szőlőtermesztés, a borászat ma
is fontos a település életében; évente rendez-

2020. július

Mados Attila, a község polgármestere

nek borversenyt, a megyében ezen vesz részt
a legtöbb versenyző. Magyarországi segítséggel, a helybeliek sokat tettek az elmúlt években azért, hogy visszahonosítsák az egyik nevezetes helyi szőlőfajtát, a bakatort.

Tizenkét év munkájának
gyümölcse
Mielőtt a bihardiószegi községházára beléptem volna, egy kedves fiatalember lázmérőt tartott a homlokomhoz, aztán kijelentette,
nincs gond, bemehetek. Mados Attilát hivatalában találtam, s hamarosan rátértünk ideutazásom céljára: áttekintettük nyolcévi polgármesteri tevékenységét. Megjegyezte, hogy
mostani tisztsége előtt négy évig a helyi tanács tagja volt, ugyancsak az RMDSZ színeiben.
– Tizenkét éve foglalkozom helyi politikával, hiszen 2008-ban lettem tagja a helyi tanácsnak, és nyolc éve választottak meg az
RMDSZ színeiben polgármesternek. A Diószegen ma látható fejlesztések e tizenkét év
munkájának az eredményei. A magánszférából érkeztem az önkormányzatba, vállalkozásommal sok pályázatot vittem sikerre, és
úgy gondoltam, kamatoztatom ezt a tapasztalatomat a helyhatóságban, a diószegi közösség érdekében. Ma 30 kilométernyi aszfalto-
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zást lehetővé tevő pályázataink aktuálisak, a
legnagyobb egy uniós pályázat, mely 15 kilométer útra vonatkozik a község belterületén. De van a román kormány által finanszírozott munkálatunk is, ez is aszfaltozás, egy
része már el is készült, a harmadik pedig az itteniek által „román falunak” nevezett negyedben és a Szigetként ismert részen folyik, saját
forrásból. Itt a 6 kilométerből hármat már kiviteleztünk.
A község elöljárójától megtudtam, hogy
évi költségvetésük mintegy hatmillió lej, ebből a helyi közigazgatás működtetése, a szociális kiadások és az iskola költségvetése mellett
nagyjából másfél millió lejt tudnak fejlesztésre fordítani.
– Évekkel ezelőtt a lakosság két legnagyobb gondja az utak és az ivóvíz rossz minősége volt. Most miként állnak ezekkel? Az
aszfaltozást már említette…
– Idén nem voltak nagyobb problémáink az
ivóvízellátással, és bízunk benne, hogy nem is
lesznek. Fúrtunk még egy kutat, jó minőségű
vizet találtunk, azt kivezettük a település bejáratánál található kúthoz, összekeverjük a két
kút vizét, így sikerült az arzénszintet az egészségügyi határérték alá csökkenteni, és men�nyiség szempontjából is megfelelő az ellátás.
De további fejlesztés várható még az idén, mivel a román kormánytól kapott egymillió lejből egy ötszáz köbméteres tartályt építünk
a községháza udvarán. Tehát kijelenthetem,
hogy az ivóvízproblémát sikerült megoldani a
községünkben, közben állami finanszírozással
egy új vízhálózat is elkészült. A csatornázást
még 2007-ben elkezdték, nem bíztam abban,
hogy sikerül befejezni, de az év második felében, legalább itt, a központi részen, üzembe
helyezhetjük a szennyvízhálózatot.
– Sikerült-e tenni annak érdekében, hogy
a diószegiek itt helyben találjanak munkát?
– A lakosok jó része mezőgazdaságból él,
kis- és közepes termelők; egy részük ingázik,

Munkálkodnak
az egykori
szülészet
épületének
felújításán

Kaszálják a füvet

de sokan fogtak saját vállalkozásba. Az utóbbi
két évben pályázati úton sikerült 600 ezer euróval támogatni a helyi vállalkozókat, 24 kezdő vállalkozó – főleg kisiparos – kapott 20-20
ezer eurót, nagyon jól jött nekik.
– Az iskola működéséről, a helyi oktatásról is mondjon néhány szót, kérem!
– Nyolcadik osztályig tanulnak községünkben a gyerekek, több mint 900 diák, illetve
óvodás. A kisjankai és nagyjankai iskola megszűnt, két autóbusszal szállítják onnan a gyerekeket a községközponti iskolába. Itt jobb körülmények között tanulhatnak. Az utóbbi négy
évben sok mindent elértünk ezen a téren is,
átadtunk egy négy tantermes óvodát, a Szigeten megoldottuk az illemhely problémáját.
– Mi lesz a sorsa a Zichy-kastélynak, hiszen az épület egyharmadát felújították, kétharmadát viszont még nem?
– Erre is pályáztunk vidékfejlesztési EU-s
forrásra, meg is hirdettük a munkát, egy
margittai cég megnyerte a kiírást. Ám másfél
évig húzta-halasztotta a kezdést, aztán visszamondta a kivitelezést. Újra kiírjuk a munkát,
és reméljük, akad rá kivitelező.
– Diószegen nagy roma közösség él. Változtak az életkörülményeik?
– A diószegi romáké nem agresszív közösség, sokan közülük dolgozni járnak, sokan dolgoznak külföldön, ahonnan civilizációt is hoznak magukkal; építkeznek, fejlődnek. Nyilván
vannak köztük, akik nem akarnak dolgozni,
csak a segélyekre várnak, de a közösség zöme
komoly munkás réteg. A gyerekeknek a Diakónia Alapítvány szervez tevékenységet, ez is
biztató a jövő tekintetében.

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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Erős a csapat Diószegen
ben szétosztják az egyedülálló időseknek és a
rászoruló családoknak.
Bihardiószeg 15 fős helyi tanácsában az
RMDSZ 9, a Szociáldemokrata Párt 4, a
Nemzeti Liberális Párt 2 mandátumot tudhat
magáénak. Mados Attila úgy érzi, jól együttműködik a tanácsosokkal:
– Az utóbbi nyolc évben szinte minden tanácsi határozatot egyöntetűen szavaztak meg.
Most, a választások előtt tapasztaljuk, hogy
egyesek külön utakon járnak, de úgy vélem,
hogy egy közösség akkor működik jól, ha csapatmunka van. Ha a polgármesternek van
egy erős tanácsosi csapata, emellett a mezőgazdákkal, a helyi vállalkozókkal, az egyházakkal is jól együttműködik, ha ebben a csapatmunkában mindenki részt vesz, aki számít
és egy közösséget képvisel, akkor jobbá tudjuk tenni a diószegiek életét. A község intézményei, egyesületei mind a csapatunk részei.
Beszélgetésünk végén Mados Attila megerősítette, hogy a következő helyhatósági választáson újra megpályázza Bihardiószeg polgármesteri tisztségét.

(folytatás az előző oldalról)
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Hosszan beszélgettünk még a polgármesterrel Diószeg mindennapjairól. Például arról,
hogy a községbeli kereskedelmi egységek ki
tudják elégíteni a helyi igényeket, s a kisebbnagyobb boltok mellett egy üzletlánc is nyitott
egységet Diószegen. Az állomástól a községközpontba vezető út hiányzó járdája kapcsán
Mados Attila elmondta, hogy a következő
mandátumban fontos fejlesztés lesz a meglévő járdák rendbetétele és a hiányzók kiépítése.
Emellett 20 kilométernyi mezőgazdasági utat
is felújítanak majd.
Szóba került a diószegi szőlészet-borászat
is. A gazdák folyamatosan telepítik a térség
egykori neves, ismert fajtáját, a bakatort.
– Most azt tapasztaltam, hogy a telepítés kicsit leállt, de az idén már várjuk az új
bakatorszüretet, az ebből készült bort. Lehet,
hogy vannak jobb fajta szőlők, de nekünk ez
jelenti a hagyományt, ez Diószeg védjegye lehet.
A házi és a nappali idősgondozásról is beszélgettünk, előbbi szintén a Diakónia Alapítványnak köszönhetően, uniós pályázat révén
működik. Ugyancsak EU-s pályázatból újítják
fel a régi szülészet épületét, és idősek nappali
otthonává és szociális konyhájává alakítják át.
Bentlakásos idősotthon építését is tervezik.
Szintén uniós forrásból újítanak fel két kultúrházat: „Rengeteget fejlődik a település, beérik
az utóbbi nyolc év munkájának gyümölcse.”
Mados Attila megemlítette az általa indított
Mindennapi kenyerünk programot. Ebben
közel tucatnyi kistermelő ajánlott fel 30 tonna
búzát, abból hetente 200 darab kétkilós hagyományos, kovászos kenyeret süttetnek Székelyhídon, és az egyházakkal együttműködés-
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Árpád-kori település

Rendezett
a diószegi
községközpont

Ha Bihardiószeg történelmi múltjára kíváncsi az ember, akkor dr. Szabó József újszülöttgyógyász-helytörténésznél megfelelőbb beszélgetőpartnert keresve sem találhat. Évek
óta kutatja a település múltját, több könyvben
közreadta eredményeit, és lapunkban is közölhettük nem egy érdekes írását. Kutatásait az
egész Érmellékre kiterjesztette, ékes bizonyítéka ennek 2018-ban megjelent, Ismeretlen
Érmellék című kötete.
– Bihardiószeg Árpád-kori település – kezdi ismertetőjét dr. Szabó József. – Valószínűleg a bihari várispánsághoz tartozott, Diószeg–Székelyhíd birtoktestként volt ismert.
Királyi alapítású lehetett, majd a későbbi magyar királyok elajándékozhatták, így kerülhetett a Gutkeled nemzetség tulajdonába az
1100-as évek végén, az 1200-as évek elején. A Gutkeled nemzetség után a Zólyomiak uralták Diószeget, a családnak híres tagja
volt IV. Zólyomi Dávid, aki Diószegen honosította meg legelőször, 1630-ban, a református
egyházban a legáció hagyományát. De a település arról is nevezetes, hogy 1551. január
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A Kossuth-szobor
a református
templom előtt

3–4-én itt tárgyalt Fráter (Martinuzzi) György
Ferdinánd király császári biztosaival az 1549ben megkötött nyírbátori béke végrehajtásáról, mely szerint Erdély osztrák fennhatóság
alá került.
A helytörténész beszélt az 1604. október
15-i álmosd–diószegi csatáról, amikor is a
diószegi Nyúzó-völgyben Bocskai István hajdúi megtámadták és véres csatában megsemmisítették a nagykereki vár ostromlására ös�szevont császári sereg egyik erős hadtestét.
Ennek emlékére, Gellért Gyula akkori református lelkész kezdeményezésére, 2006–2014
között csataimitációkat rendeztek a helyszínen, ezekről szintén olvashattak lapunkban.
A következő fontos esemény Bihardiószeg
történetében a Rákóczi-féle szabadságharc
volt, és arról is nevezetes a község, hogy gróf
Széchenyi István 1820-tól ’23-ig, a híres Simonyi óbester huszárezredének tisztjeként,
itt katonáskodott. Egykori szobája a mostani
községháza tanácsterme lehetett. Az épületre
1908-ban került fel a Széchenyi-emléktábla,
ezt 1930-ban befalazták, 1941-ben kibontották, majd újra befalazták, végül a ’60-as években összetörték. A most látható emléktáblát
2006-ban helyezték el a községháza falán.
Viszontagságos sors jutott a diószegi Kossuth-mellszobornak is, de 2003 óta újra a református templom előtti talapzatán áll. A büszt
a fiatal Kossuthot ábrázolja, Gerenday Béla alkotása, 1896-ban avatták fel, az elsők között
a Kárpát-medencében. Eredetileg a templomkertben állt, s talapzatáról többször is lekerült.

Az Albison született Irinyi János és József
bronzszobra a községi parkban viszonylag új
alkotás; a testvéreket annak idején a diószegi
ortodox templomban keresztelték meg.
A helytörténész nem hagyta ki elbeszéléséből a híres-nevezetes diószegi vincellériskolát
sem, melyet 1870-ben Zichy Ferenc gróf alapított, és amely 1965-ben szűnt meg. Megtudtuk még, hogy Szabó doktor kezdeményezésére a Zichy-kastélyban létrehozták az
Érmellék Ökológiai Múzeumát, s néha ő maga
is tart tárlatvezetést. A kastély 2010-ben került a község tulajdonába, pályázati pénzekből az egyharmadát felújították, berendezték a
múzeumot. Magam is megnéztem az épületet,
nem a legszebb látvány a még felújításra váró
nagyobbik része. Talán lesz rá lehetőség, hogy
teljesen megszépüljön.

Tizenhat éve szolgál
Bihardiószegen
Szűcs Attila római katolikus plébános
2004 óta szolgálja a diószegi híveket. A plébánia 1725-ben már állt, ötven éven keresztül ferencesek látták el a közösség lelkigondozását.
Az egyedi stílusban épült templom 1936 óta
áll, építéséből tevőlegesen kivették részüket a
helyi katolikus hívek. Védőszentje Szűz Mária, a Világ Királynője, a búcsút augusztusban
tartják.
A tisztelendőtől megtudtam, hogy sok fiatal elvándorolt, a diószegi hívek száma nagyjából másfél száz. „Sajnos minden évben több
a temetés, mint a keresztelő. Négy filia tartozik hozzánk, Nagyjanka, Biharfélegyháza,
Nagykágya és Csokaly. Ezekkel együtt mintegy 220 fő híveink száma”.
A gyerekek számára rendszeresen tartanak hittanórát, de nyári tábort és más közösségi foglalkozásokat, például kirándulásokat is
szerveznek. Az egyházmegyei programokban
is részt vesznek a diószegi hívek. Tavaly kifestették a templomot, előtte rendbe tették a plébániát; kaptak támogatást, „de a saját erőből
való hozzájárulás is hathatós volt”. A plébános
elismerően beszélt kapcsolatukról a helyi önkormányzattal, ha az egyházközségnek szüksége van segítségre, megkapja.
Útban a református parókia felé, szembetűnik az egykori téeszszékház elhagyatottsága.
Az épület nagytermében régen rendezvénye-

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
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ket tartottak, például borversenyt. Kár, hogy
így el van hanyagolva.

Gyarapodó gyülekezet
Odaérkezésemkor egy helybeli virágtermesztő éppen elültetni való virágtöveket hozott a parókiára. Néhány szót váltottunk, szerettem volna megtudni a nevét, de nem árulta
el. Amikor megtudta, mi járatban vagyok Diószegen, arra kért, írjam meg a hiányosságokat
is. Ő egyet említett: nincs pékség a nagyközségben, és ez nagyon sok embernek fáj.
A parókián régi ismerősként köszöntöttük
egymást Bara Lászlóval, a Bihardiószegi
Református Egyházközség lelkipásztorával, s
még mielőtt szóba elegyedtünk volna, megcsodáltam gyönyörű virágoskertjét meg a
templomkertben tündöklő, csodálatosan szép
virágokat, melyeket a tiszteletes és felesége
gondoz.
Az egyházközségnek először 1601-ben volt
hivatalos, bejelentett lelkipásztora – mesélte
Bara László. Ezt azért tudják ilyen pontosan,
mert most készültek el a Diószegen szolgált lelkipásztorok nevét megörökítő emléktáblák, és
ezekhez felkutatták a levéltárakat. Eleinte két
lelkipásztort is eltartott a népes gyülekezet, de
a XX. század elején csökkent a lélekszám, azóta egy pap szolgál itt. A templom 1609-ben
épült, később nagyobbítani kellett. Ma bőven
elférnek a falai között. Az egyházközségnek
1100 aktív felnőtt tagja van, vagyis ennyien
fizetnek egyházfenntartási hozzájárulást, és
még vagy négyszázan vallják magukat reformátusnak. „Növekedtünk – mondja a tiszteletes –, az elődöm nyugdíjba vonulásakor 800900 lélekkel vettem át a gyülekezetet, sikerült
valamennyi hívet visszahozni, s egyelőre ez a
létszám stabil. Két konfirmációs csoportban
50 gyerek van, ami nagyon szép szám.”
A plébánoshoz hasonlóan a tiszteletes sem
hallgatta el, hogy a fiatalok sajnos nem maradnak a településen, tanulmányaikat másfelé folytatják, s ha végeznek, sem jönnek haza,
mivel nincs megfelelő munkahely. „Visszafelé már nincs út” – jegyezte meg Bara László.
Évente általában nyolc esküvő van, és szép
számú keresztelő – tavaly például 22 volt –,
14
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Az Irinyiek
szobra

de az a szomorú, hogy legtöbbjük „hazahozott
gyerek”: itt élnek a nagyszülők, és a keresztelő után a szülők visszatérnek oda, ahol élnek.
Bara László is „kivételesen jónak” tartja az
egyházközség és az önkormányzat kapcsolatát. „Már amikor ide kerültem 2014-ben, az
első pillanattól támogatást kaptam az önkormányzat, személyesen a polgármester, a tanácsosok és a helyi civil szervezetek, mint a
Zichy Gazdakör vagy az iskola vezetősége és
a tanári kar részéről, ez azóta is jól működik.
Együtt szervezzük a községi rendezvényeket,
fejlesztéseinkben támogatnak vagy részt vesznek mind anyagilag, mind erkölcsileg.” Az
egyházközségben egyébként szinte folyamatosan építkeznek: most készül az új parókia, a
régi lelkészi lakás lett a gyülekezeti ház, termeiben történelmi jellegű festmények, Petrucz
József amatőr festő munkái kaptak helyet.
Nagy megbecsülésnek örvendenek a templomkertben és a templom közelében levő emlékművek, ezek a lelkipásztor előd, Gellért
Gyula idejében kerültek köztérre. Bara László
az átrendezésüket tervezi: „Olyan történelmi
parkot szeretnénk kialakítani, amelyben minden történelmi emlék elfér: az emléktáblák, a
Bocskai-szobor. Azt szeretnénk, hogy ha valaki eljön a templomkertbe, megismerhesse a
település múltját, értékeit és azoknak az életét,
akik ebben részt vettek.”

Dérer Ferenc

egészség

CT-berendezés
Belényesben
Az egészségügyi minisztérium finanszírozásával
3 millió lej értékű, modern komputertomográfot
helyeztek üzembe a belényesi kórházban.
A kontrasztanyagok adagolására szolgáló
berendezés beszerelésével és végső ellenőrzésével május 28-án befejeződött az új CT-berendezés tesztelése a Nicolae Popoviciu püspökről elnevezett belényesi városi kórházban.
A folyamat hivatalos lezárásán jelen voltak a
helyi egészségügyi szakemberek, a kezelőszemélyzet mellett a nagyváradi Sürgősségi Klinika szakemberei is, ugyanis ők tanították be a
A kezelőszemélyzetet
a megyei kórház
szakemberei
tanították be

Az utolsó elemet, a kontrasztanyagok
adagolóját is beszerelték
Május végén
helyezték üzembe
a berendezést

belényesi kollégákat a képalkotó diagnosztikai
berendezés kezelésére.
A korszerű felszerelés hozzájárul ahhoz,
hogy a Belényesi-medence körzetében százezer lakos egészségügyi ellátásáért felelős kórházban magasabb szintre emeljék a betegellátást. Megkönnyítik a páciensek életét is azzal,
hogy helyben elvégeztethetik a vizsgálatokat,
nem kell a megyeszékhelyre utazniuk emiatt.
Az örvendetes hírről beszámoló közlemény
emlékeztet rá, hogy a CT beszerzése a kórház
számára már régi vágyuk a belényesieknek.
Három éve vetődött fel, hogy a megyei kórháztól kapnának egy gépet, de először megfelelő helyet kellett neki találni. Ezt az egészségügyi intézmény saját forrásból ki is építette
(a korábbi étkező helyén). Ezután az egészségügyi tárcától kapott 3 millió lejből megvették
az új készüléket, s az mostantól a belényesi
kórház pácienseinek rendelkezésére áll.

M. Zs.
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Őszig kérhető az
adókedvezmény Váradon
Szeptember 15-ig kérhetik az épületadó
kedvezményes átszámítását a nagyváradi
önkormányzattól mindazok, akiknek teljesen
vagy részben szüneteltetniük kellett gazdasági
tevékenységüket a járványhelyzet miatt.
Amint arról honlapunkon már beszámoltunk, az épületadó-kedvezmény jóváhagyásáról a június 10-i rendkívüli ülésén döntött a
nagyváradi önkormányzat képviselő-testülete. A tanácsi határozat szerint a 2020. évi,
20 százalékos épületadó-kedvezményre azok
a jogi és magánszemélyek jogosultak, amelyeknek/akiknek gazdasági célra használt
épületük van, és az ott általuk vagy más jogi
vagy magánszemély által bérleti, használati
stb. szerződés alapján kifejtett gazdasági tevékenységet a szükségállapot bevezetésekor teljesen vagy részben fel kellett függeszteni. A
tevékenység teljes vagy részleges felfüggesztését a gazdasági minisztérium által kiadott igazolással kell bizonyítani.
A havonta befizetendő épületadó alól azon
állami vagy önkormányzati tulajdonú épületek
lakói, kezelői stb. mentesülnek, akiknek/ame-

lyeknek a szükségállapot bevezetése miatt teljesen fel kellett függeszteniük gazdasági tevékenységüket.
Mindkétféle adókedvezményt igényelni kell,
a kérvényt szeptember 15-ig lehet benyújtani a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal iktatójában (az ügyfészolgálat 3-as és 4-es ablaka), vagy elektronikus levében is elküldhető a
primarie@oradea.ro e-mail-címre.
A kérvényhez saját felelősségre tett nyilatkozatot is mellékelni kell. Ebben azoknak, akik
saját tulajdonú épületben folytatták a részben
vagy teljesen felfüggesztett gazdasági tevékenységet, fel kell tüntetniük az épület címét,
illetve ha az épületnek csak egy részében volt
részben vagy teljesen megszakítva a tevékenység, az adott épületrész adóköteles értékét kell
feltüntetniük. A részleges felfüggesztést a gazdasági minisztérium igazolásának másolatával
kell bizonyítani.
Azoknak, akik bérbe, használatba stb. adták épületüket, esetenként az alábbiakat kell a
saját felelősségre tett nyilatkozatba foglalniuk:
a) a szükségállapot idejére lemondtak a nekik
járó bérleti díj, osztalék stb. legkevesebb feléről; b) az épületnek legkevesebb a felét nem
használta annak bérlője, mivel teljesen vagy
részlegesen fel kellett függesztenie tevékenységét. A b) ponthoz az épület tulajdonosának
ellenőriznie kell, hogy a bérlő tevékenysége
részlegesen vagy teljesen fel volt függesztve
május 14-én. Ha mindkét eset fennállt, a tulajdonos nyilatkozatához a bérlő saját felelősségre tett nyilatkozatát/minisztériumi igazolását is mellékelni kell.
Mindazok, akik június 30-ig részben vagy
teljesen befizették a 2020-as épületadót, vis�szaigényelhetik a kedvezmény összegét, vagy
kérhetik, hogy azt írják le más, általuk befizetendő adóból, illetékből. Azoknak, akik a teljes évi épületadójukat a határozat elfogadása
után fizették be a június 30-i határidőig, és jogosultak a 20 százalékos kedvezményre, a 4
vagy 8 százalékos kedvezményt már a csökkentett épületadóra számolták ki.

Fried Noémi Lujza
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Autópályán a magyar–
román határon át
Az autópálya-építés ügyében kerestem fel
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőt, aki
1998 óta képviseli a budapesti törvényhozásban
a bihari térséget, de másról is szó esett.
A beszélgetés után pedig bejártuk egy rövid
szakaszát az épülő autópályának is.
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőhöz jelenleg 41 település tartozik. Különösen
az utóbbi tíz év fejlesztéseire büszke. Úgy véli,
sikerül lépésről lépésre ledolgozni azt a hátrányt, amely eddig sújtotta a régiót. A Területi
Operatív Program ehhez nyújtott nagy segítséget. Iskolák, egyházi épületek újultak meg,
valamint kis‑ és középvállalatok nyertek jelentős támogatásokat, bár Hajdú-Bihar mindig is
mezőgazdaságból élő vidék volt annak ellenére, hogy a bihari földek aranykorona értéke
meg sem közelíti a hajdúságiakét. Nagy sikernek könyveli el a közmunkaprogramot, mert
szerinte nagyon sok településen hasznos beruházások valósultak meg. Vágópontok létesültek, ezek a helyi konyhák húsellátását segítették, volt, ahol piacképes terméket tudtak
előállítani, és a megtermelt zöldség, gyümölcs
egy részét is feldolgozták.
Berettyóújfalu központi szerepe Trianon
után megerősödött, és ennek a szerepnek azóta is igyekszik megfelelni a város. Arra voltam kíváncsi, hogy 1998 óta milyen a kapcsolata a határon túli Bihar megyével.

Így néz ki az út Nagyvárad felé a Váncsod és Gáborján
között található felüljáróról

Gáborján
és Váncsod felől
még nem lehet
Váradra menni

– A Nagyváraddal való kapcsolat számomra mindig is nagyon fontos volt, még családi
kötelék is fűz hozzá. Dédanyám Várad-Olasziból érkezett. Ott született, ott éltek öt testvérével. A múlt század elején költöztek Beret�tyóújfaluba. A két város között a kapcsolatot
a magyar kultúra formálta, és a magyar kultúra napi ünnepségek közös megszervezése
az elmúlt húsz évben sokat lendített ezen. Ez
a kapcsolttartás azóta is folyamatos. Hetente
egyeztetünk mind a megyei, mind az országos képviselőkkel. Legutóbb a járvány miatti
szigorítások enyhítéséről tartottunk konzultációt. A Biharkeresztesen élő nagyváradiakkal
is tartom a kapcsolatot, hiszen közel négyszázan élnek ott. Több ezren ebben a határ menti kisvárosban tették le az állampolgári esküt.
Évek óta tart az a gyakorlat is, hogy március
15. előtt nemzeti színű szalagot viszünk Váradra és Margittára, hogy a Biharban ünneplők ebből készítsenek kokárdát.
– Milyen közös beruházások valósultak
meg az elmúlt időszakban?
– A Nagyvárad–Berettyóújfalu kerékpárút átadásakor mondtam, hogy ha a Berettyót
hajózhatóvá tesszük, akkor már földön, vízen
és a levegőben is tudunk közlekedni, és akkor
még el sem kezdtük az autópályát. Jelenleg is
tart a kerékpárút bővítése: júliusban adjuk át a

Ø
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Autópályán a magyar–román határon át
(folytatás az előző oldalról)
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Berettyóújfalu–Tépe közötti utat, ez több mint
egymilliárd forintos beruházás volt. A HU–
RO-s, illetve RO–HU-s pályázatok is jótékony
hatással voltak az együttműködésre. Az elsőnél Magyarországról lehetett pályázni úgynevezett „tükör” pályázattal, és megvalósulhatott belőle egy-egy fejlesztés a határ mindkét
oldalán, most Romániából indulhat ilyen kezdeményezés. Ebből valósult meg a kerékpárút, majd a Biharfélegyháza–Pocsaj közötti út
2017-ben. Nyertünk most az újfalui fürdő fejlesztésére is 300 millió forintot, és egy ilyen
határon átnyúló pályázatból fejeződik be a Latinovits Színház Debrecenben. De kétségtelenül a legnagyobb fejlesztés a térségben az autópálya.
– Sokáig az M4-es volt a köztudatban…
– Az valóban rövidebb lett volna, de ahogy
az M35-ös autópálya elérte Debrecent, hamarabb lehetett becsatlakozni az országos hálózatba. A Debrecen déli elkerülőjétől indult
M35-ös autópálya II. üteme 20 kilométeres,
a beruházó a Hódút Kft. és a Duna Aszfalt
Kft. volt. Ezt követte az M4-es I. üteme, azt
2018. december 21-én helyezték forgalomba.
Az ünnepélyes átadáson Cseke Attila szenátor is részt vett. Ennél a csomópontnál csatlakozunk a 47-es főútra, és most gőzerővel
folynak a határig futó M4-es autópálya II. ütemének munkálatai. A forgalomba helyezés
várható időpontja augusztus 15. Itt a fent említett beruházókhoz csatlakozott az Ahíd Zrt.
Úgy tájékoztattak, hogy a román kivitelező is

Dr. Vitányi István
országgyűlési
képviselő,
háttérben a
szentpéterszegi
felüljáró

Hajdú-bihari és Bihar megyei elöljárók az M35-ös autópálya befejező és az
M4-es autópálya első szakaszának átadásán Berettyóújfalunál, az M4-es
autópálya és a 47-es számú főút csomópontjánál 2018. december 20-án
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a tervezett ütemben halad. Az M4-es sztráda Berettyóújfalu és az országhatár közötti
szakasza és az új nagykereki határátkelőhely
megépítésének alapvető célja, hogy a tranzit teherforgalom jelentős része átterelődjön a
42-es főútról és az ártándi határátkelőhelyről
az új autópályára, így magasabb lesz a szolgáltatási színvonal, valamint az érintett térség lakosságának életminősége is javul.
– Úgy tudom, hogy az autópálya mellett
további fejlesztések várhatók a biztonságosabb közlekedés érdekében.
– Ez így van! Ha az M4-es autópálya új
szakaszán, illetve a román oldalon csatlakozó 5 km-es gyorsforgalmi szakaszon valamilyen okból teljes pályazár vagy jelentős torlódás alakulna ki, szükséges megteremteni a
lehetőséget arra, hogy a határ előtt el lehessen terelni a forgalmat. A jelenlegi összekötő út külterületi szakaszain a meglévő burkolat
megmarad vegyes forgalmi útként a kerékpáros és a mezőgazdasági forgalom számára, a közúti forgalom számára pedig a régivel
párhuzamosan új út épül. A tervezett teherforgalmi összekötő út Bedő települést keleti,
Nagykerekit pedig nyugati oldalról kerüli el. A
42-es főúti csomópontot is átépítik, a tervek
szerint körforgalom szolgálja majd ott a biztonságos közlekedést. A kiviteli tervdokumentáció a tervek szerint 2020. november 15-re
készülhet el.
– Mikor mehetünk át autópályán a Partiumba?
– Azt gondolom, hogy az út elkészül – a
határ mindkét oldalán – a kitűzött határidőre.
Ha megkezdi működését az új határátkelőhely
Nagykerekinél, őszre elindulhat a forgalom.

Kocsis Csaba

gazdaság – közélet

Épülhet a sztráda újabb
Bihar megyei szakasza
Elkészült az észak-erdélyi autópálya Bihartól
az országhatárig vezető szakasza, a Bihar
és Bisztraterebes közötti rész megépítéséről
szóló finanszírozási szerződést pedig
a kormányfő és a szállításügyi miniszter
jelenlétében a helyszínen írta alá a kivitelezők
képviselője.
Munkalátogatáson járt megyénkben Ludo
vic Orban kormányfő június második péntekén, és főként építőtelepeket keresett fel.
Előbb Nagyváradon az épülő új sportcsarnokot tekintette meg Lucian Bode szállításügyi tárcavezető és Nicolae Ciucă védelmi miniszter társaságában, a vendégeket
Dumitru Þiplea prefektus és Ilie Bolojan
váradi polgármester kísérte. Az egykori ócskapiac helyén épülő, 5000 férőhelyes, többfunkciós csarnokot a Construcþii Erbaºu Rt.,
az Intergroup Engineering Kft., a Delta ACM
93 Kft. és a Trameco Rt. alkotta cégcsoport
építi, 27,6 millió euróból. A költségek 80 százalékát az Országos Beruházási Társaság, 20
százalékát a város állja. A kivitelezési szerződést 2018-ban írták alá, mostanra a létesítmény 45 százaléka készült el.
A vendégek ezután Bihar felé vették az
irányt, és ott, a már elkészült autópálya asz-

Aláírták
a következő
szakasz
finanszírozási
szerződését

Helyszíni
sajtótájékoztató
a sztráda
aszfaltján

faltján felállított sátorban látta el kézjegyével a
Bihar és Bisztraterebes közötti, 28,5 kilométeres szakasz megépítésének finanszírozási szerződését a kivitelező konzorcium – a Trameco
Rt., a Vahostav SK, a Drumuri Bihor Rt.,
a Drum Asfalt Kft. és az East Water Drillings
Kft. – nevében Beniamin Rus, a Trameco
révén érdekelt Selina cégcsoport vezetője
és a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos
Társaság vezérigazgatója, Mariana Ioniþă.
A projekt részleteit Beniamin Rus részletezte.
Eszerint a 388,5 millió lej értékű munkának a
kezdéstől számított két év múlva kell elkészülnie, a tervezés ebből 6 hónap; több vasúti és
közúti kereszteződést, illetve hidat is meg kell
építeni.
Az aláírás után a miniszterek több Bihar megyei beruházásról is kifejtették véleményüket,
és újságírói kérdésekre is válaszoltak. Ludovic
Orban felidézte az autópálya több mint tíz éve
húzódó kálváriáját, s nem mulasztotta el hibáztatni a stagnálásért az előző szociáldemokrata kormányokat. Kijelentette viszont, hogy
az általa vezetett nemzeti liberális párti végrehajtó hatalom elkötelezett a sztráda megépítése mellett. Mint mondta, a Marosvásárhelytől

Ø
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Épülhet a sztráda újabb Bihar megyei szakasza
(folytatás az előző oldalról)
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errefelé vezető szakaszok is vagy készülnek,
vagy tendereztetés alatt állnak. A Terebes és
Berettyószéplak közötti részre viszont még
nem találtak kivitelezőt.
A kormányfő emlékeztetett rá, hogy ő
már szállításügyi miniszterként szorgalmazta
a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út megépítését, ezt változatlanul szükségesnek tartja, és reméli, hogy az Autópálya‑ és Közútkezelő Hatóság mielőbb eljuttatja
a kivitelezési szakaszhoz a tervet. A szaktárcát vezető Lucian Bode ehhez csak annyit tett
hozzá, hogy még át kell dolgozni a tervet, s
a finanszírozást mindketten külső forrásból
szeretnék előteremteni.

Kormánytagok,
megyei és váradi
elöljárók
a megyeszékhelyen

A kivitelezők
tízéves jótállást
vállalnak
az autópályarészre

Forrás: Védelmi Minisztérium

Az előző napi kormányülésen hozott egyik
fontos intézkedésnek is van Bihar megyei vonzata. Amint Orban közölte: a helyhatóságokra
bízzák a városokat elkerülő utak megépítésének lebonyolítását. A már jóváhagyott terveket
a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság visszaadja a városoknak, azok írják ki

Ludovic Orban
és Nicolae Ciucă
a váradi NATOközpontban

a kivitelezési versenytárgyalást, és a költségeket a Nagy Infrastruktúrák Operatív Programján keresztül uniós forrásból fizetik, az önrészt
pedig a szállítási minisztérium állja. Ilyen formában lehet elkerülő útja belátható időn belül Élesdnek és Belényesnek Vaskohsziklással
együtt.
Kérdésekre válaszolva a szakminiszter elmondta, de nem részletezte, hogy tart az előkészítése a Várad–Kolozsvár vasútvonal villamosítási projektjének, illetve Orban szerint
a Dévára vezető 76-os országút Bihar megyei
szakaszának korszerűsítését szeptember végére befejezik. Annak a pontos dátumát nem
tudta megmondani a kormányfő, hogy a kész
sztrádán mikor lehet átjutni Magyarországra.
Ha az utak össze is érnek, az új határátkelő
megnyitásáról kormányközi, legalábbis külügyminiszteri szintű egyezmény kell, Románia ugyanis még mindig nem tagja a schengeni övezetnek.
A miniszteri vizit délután Nagyváradon
folytatódott – zárt ajtók mögött. A kormánytagok a NATO humán hírszerzésre és stratégiai tanulmányokra szakosodott továbbképző
központját keresték fel, amely éppen tíz éve
kezdte meg működését a Rulikowski úti egyik
laktanyában. Nicolae Ciucă védelmi miniszter
saját közösségi oldalán gratulált az eddigi tevékenységhez és mondott köszönetet a központot támogató tagállamoknak: az Amerikai
Egyesült Államoknak, Csehországnak, Görögországnak, Lengyelországnak, Magyarországnak, Szlovákiának, Szlovéniának és Törökországnak.

Máté Zsófia
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Sok munkaszerződést
függesztettek fel
A szükségállapot és a készenléti állapot
ideje alatt közel 39 ezer munkaszerződést
függesztettek fel, közölte a Bihar Megyei Területi
Munkaügyi Felügyelőség.
A Területi Munkaügyi Felügyelőség Bihar
megyei kirendeltsége összegezte az egyéni
munkaszerződések számának változását márciustól májusig, azaz a világjárvány idején. Az
eredményt június elején tették közzé.

Március 1-én a felügyelőség nyilvántartásában 191 723 egyéni munkaszerződés szerepelt, ezek közül 7904 volt különféle okok miatt
felfüggesztve. A következő hetekben folyamatosan nőtt a felfüggesztett munkaszerződések
száma, a legtöbbet, 38 933-at április 12-én regisztrálták, miközben a megyében összesen
190 194 munkaszerződés volt, 1529-cel kevesebb, mint március elsején.
A következő egy hónapban, május közepéig 20 673-ra csökkent a felfüggesztett egyéni
munkaszerződések száma. Június 2-án, a közlemény kibocsátásakor 12 587 egyéni munkaszerződés volt felfüggesztve a nyilvántartásban szereplő 189 246-ból, tehát másfél hónap
alatt 948 egyéni munkaszerződés szűnt meg.
A munkaszerződések felfüggesztésének
okai között szerepelt a kényszerszabadság, a
karanténba kerülés és a kényszerhelyzet éppúgy, mint a gyermeknevelési szabadság, az
apáknak járó szülői szabadság, fizetés nélküli szabadság is – zárul a Marius Rotar munkaügyi főfelügyelő aláírásával ellátott közlemény.

Fried Noémi Lujza

Az aktív és a felfüggesztett
munkaszerződések számának alakulása
grafikus megjelenítésben

Az egyházakat támogatták
Amint arról honlapunkon már beszámoltunk, a Bihar Megyei Tanács június 5-i rendkívüli ülésén kétmillió lejt osztottak szét az egyházaknak.
A legnagyobb összeget, 600 ezer lejt a Nagyváradi Ortodox Püspökség kapta, 500 ezer lej jutott az Izbuc ortodox kolostornak. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület
190 ezer lejt, a bihapüspöki római katolikus plébánia pedig
130 ezer lejt kapott. További 70 ezer lej jutott a várad-velencei római katolikus plébániának, 35 ezer lej pedig a bazilikának.
A várad-rogériuszi református egyházközség 95 ezer lejt kapott, a szőlősi és a biharpüspöki református egyházközség pe-

dig 40-40 ezer lejt. Az evangélikus egyház 20 ezer, az unitárius
ötezer lejt kapott.
A rendkívüli megyei tanácsi ülésen előterjesztett határozati
javaslat egyetlen módosítása a venteri görögkatolikus egyházközségnek kedvezett, az eredetileg javasolt tízezer lej helyett
16 500 lejt kapott, mivel az élesdi baptista egyházközség csak
48 500 lej igényelt, így a neki szánt 55 ezer lejből 6500-at átadtak a venteri görögkatolikus gyülekezetnek, mely a felekezet
második legnagyobb közössége a megyében a nagyváradi után.
Vidéken egyébként az említett baptista egyházközség mellett csak a pünkösdista egyház közösségei kaptak általában
hét- vagy tízezer lejes összegeket.

F. N. L.
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Kamera mögül látja
a világot
Az idén fejezte be az egyetemet Medve Ferenc,
így operatőrként vághat neki a buktatókkal
és sikerekkel teli filmes világnak. A székelyhídi
fiatalember Budapesten szándékszik folytatni
tanulmányait.
Már diákként is vonzotta a filmezés, a pillanat megörökítése, az örömszerzés vagy éppenséggel a gondolatébresztés a pörgő képsorok által. Ekkor még mobiltelefonjával
videózgatott a székelyhídi Medve Ferenc, és
ízlése szerint, amolyan hályogkovács módjára vágta, majd rakta össze a részleteket. Aztán a helyi középiskolában az elsők között
jelentkezett a Hevesi Zoltán tanár kezdeményezte médiaszakkörbe. Itt elsősorban fotózási technikákat sajátítottak el. Később a jelenleg Budapesten élő, székelyhídi születésű
filmes szakember, Kővári Szabolcs Hevesivel
közösen nyári filmes tábort szervezett a városi
strandon. Intenzíven oktatták a vágás alapismereteit, a forgatókönyvírást, az operatőri
munkát. Medve Ferenc ezt a lehetőséget sem
hagyta ki. Az ott szerzett tapasztalattal sikerült megállnia a helyét az Ér Televízió csapatában is, érettségi után munkát is ajánlottak
itt neki. Alapembernek számított a többnyire
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Medve Ferenc
és hűséges társa

Felvétel előtt apró
igazítás a kamerán

amatőrök között, hiszen a munkatársak többsége munka közben ismerkedett a médiával.
A televíziózás eltér a filmezés világától, így
Medve Ferenc számára is újdonságot jelentett az adásszerkesztés, ám ennek elsajátítása hasznára vált később az egyetemen. Céltudatosan készült a továbbtanulásra, a helyi
televíziónál eltöltött egy év után sikeresen felvételizett a kolozsvári Sapientia Egyetem filmfotó-média szakára.
Huszonöten vágtak neki az alapképzésnek,
mostanra tizenöten maradtak az évfolyamon.
Az első évben az eszközökkel ismerkedtek,
filmtörténetet tanultak. A filmiparba bevitt újítások mellett filmelemzéssel is foglalkoztak.
Másodévtől intenzívebbé vált a gyakorlati képzés, illetve innentől szakosodni lehetett: rendezői, operatőri és kommunikációs irányban.
Ez utóbbiba minden beletartozik, ami nem
rendezői vagy operatőri tevékenység, még az
írott sajtó is. Ebben az évben közös munkát
jelentettek meg a rendezők és az operatőrök.
Az idei, utolsó évben a másodév folytatásaként még behatóbban, részletekbe menően
sajátították el a szakma alapismereteit.

ifjúság

Kiváló tanáraik voltak, elsősorban Fekete Ibolya, aki a forgatókönyvírást tanította. A
Balázs Béla-díjas rendező 2015-ben készült
Anyám és más futóbolondok a családból
című filmjének története Székelyhídon játszódik. A forgatókönyvet is Fekete Ibolya írta, a
filmben saját családtörténetét jeleníti meg. Az
ugyancsak Balázs Béla-díjas, venezuelai magyar operatőr Gózon Francisco szintén tanít
a Sapientián. Medve Ferenc jó szívvel gondol
vissza Lakatos Róbert filmrendező-operatőrre
is, aki tanszékvezető-helyettes az egyetemen.
Az államvizsgára, amelynek leadási határideje a járvány miatt eltolódott, egy-egy filmet kell készíteniük a végzősöknek. Lehetett
választani rövid játékfilm és dokumentumfilm
között. Medve Ferenc egy fikciós természetfilmet készített a rövid játékfilm kategóriában.
Méhek mindennapjait mutatja be oly módon, hogy történetet fon egy-egy méhecske
élete köré. Például az egyik elindul virágport
gyűjteni, lepermetezik és meghal. Az emberrel szembeni védtelenségük mellett számtalan csatát kell megvívniuk a területükre rabló
szándékkal betörő darazsakkal is. A film emberi hang nélkül zajlik, mindössze zenei aláfestés és különböző zörejek jelenítik meg a
drámai történéseket.

Budapesten
vágó szakra fog
felvételizni
Készül
a vizsgamunka
a méhekről

Munka közben
a részletekre is
figyelni kell

Csapó, indul!

Ezzel még korántsem fejezte be tanulmányait az ifjú operatőr, az eddigieket csupán
ugródeszkának szánja, Budapestre készül a
Színház- és Filmművészeti Egyetemre. Nagy
a konkurencia a felvételin, a meghirdetett hat
helyre általában százan szoktak jelentkezni.
Kétévente indítanak új évfolyamot, jövőre lesz
ismét felvételi. Ezúttal a vágói képesítés megszerzésére fókuszál Medve Ferenc. Nem televíziózásra vágyik, sokkal inkább a filmes szakmában szeretne érvényesülni, akár a művész-,
akár a dokumentumfilmek területén.
Idehaza nagyon beszűkültek a hivatás lehetőségei, a legtöbb magyar fiatal külföldön igyekszik karriert építeni. Székelyhídon
Medvééknek nemrég épült családi házuk, az
édesapának jól jövedelmező méhészete van.
Ferenc szüleinek jól jönne a segítség, ennek
ellenére támogatják fiukat mindenben, ami álmainak megvalósításához vezetheti őt.

D. Mészáros Elek
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Több munkával
a jobb megélhetésért
Manapság a minimálbéren foglalkoztatott gyári
munkásoknak nagy kihívást jelent a megélhetés.
De akadnak, akik vidéki létüket kiaknázva,
munkaidő utáni gazdálkodásból egészítik ki
jövedelmüket. Ezúttal egy kiskereki gazdához
látogattunk el.
Gulácsi Sándor nem tősgyökeres kiske
reki lakos. Benősült a faluba. Azóta két gyermek édesapja, immár unokája is körüldongja.
Az évek során többféleképp is próbálta, próbálja előteremteni családjának a mindennapit.
Gulácsiék egy régi házat vásároltak meg a faluban. Egykori gazdája ma nem ismerne rá a
portára, a lakóházra. Minden megújult azóta,
a ház külsejét, a belső teret a modern kor ízlésének megfelelően alakították át. Közben a
férfi egy véletlennek vagy sokkal inkább jó szimatának köszönhetően a mezőgazdaság felé
is nyitott.
Mérlegelnie kellett, hogy melyik ágazatban kamatoztatja szorgalmát. Több szempontot is figyelembe vett, elsősorban a földtulajdon nagysága volt meghatározó. Mivel
kevéske birtoka volt, a zöldségtermesztés tűnt
az ideális választásnak. A következő lépésben
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Gulácsi Katalin egy ötkilós paprikacsomaggal

Gulácsi Sándor
kevesebb termésre
számít az idén

az áru eladhatóságát elemezte, ezért döntött
a fűszerpaprika termesztése mellett. Ezt nem
szükséges azonnal értékesíteni, mint a legtöbb
zöldségfélét, mert jól tárolható, és a hektáronkénti haszna meglehetősen magas. Itt-ott szétnézett, már befutott termelőktől próbálta ellesni a termesztés fortélyait. De az évek során
összegyűjtött tapasztalat segítette hozzá leginkább a sikerhez, a maga kárán tanulta a legtöbbet, így egyre jobb minőségű áruval lépett
piacra. Manapság már egy gulyásba való őrlemény sem marad a nyakán.
A fűszerpaprika-termesztésben a legalapvetőbb a jó minőségű talaj, valamint a kiváló minőségű vetőmag. Eleinte forgalmazóktól vásároltak vetőmagokat, de nem voltak teljesen
megelégedve velük. Később egy idős asszony
olyan fűszerpaprika magját adta nekik, amilyet egykor évtizedeken át termesztettek a termelőszövetkezetekben. Nagyobb hozama és
ellenálló képessége miatt ez lett a nyerő. Ha
ez a két tényező hibádzik, akkor hiába az emberi odaszánás, a befektetett munka, de még
az ideális időjárás is. Ellenben ha az indulás
jól sikerül, akkor már csak a természet szólhat
bele a sikerbe.
Gulácsi Sándor fontosnak tartja a munkafolyamatok idejének betartását is. Már a magvak elvetésének ideje sem mellékes, ügyelni
kell arra is, hogy a palánták kiültetése ne legyen túl korai, mert a tavaszi fagyok nagy kárt
tehetnek bennük. Március 15. táján vetik el a

agrárvilág

magvakat, a palánták kiültetése rá két hónapra válik esedékessé. A nevelés során ügyelni
kell az optimális öntözésre, a megfelelő hőmérsékletre, ahogyan a bőséges fény is elengedhetetlen ahhoz, hogy életerős palánta kerüljön ki a földekre. A további veszélyforrást,
még ha csekély mértékben is, a kártevők jelentik, elsősorban a levéltetvek. A betakarításhoz lehetőleg esőmentes napokat válasszunk.
Ezt követően a feldolgozás buktatóit kell kikerülni. Indulásképp a megfelelő szárításra kell
odafigyelni. Ha ez nem elégséges, akkor a
paprika bizony megpenészedhet.
A munkálatok során Gulácsiék a természetességre törekednek. A termény érlelését a
természetre bízzák, miközben a nagy termelők vegyszerekkel „erőltetik” a paprika pirosodását. Ezért náluk folyamatos a szedés is, augusztus végétől az első fagy beköszöntéig. Az
idén 27 ezer palántát dugtak el, 20 centiméter tőtávolságra, s a sorközöket 70 centiméteresre hagyták. Ez utóbbi megkönnyíti a meg-

A „kollektívából”
átmentett,
kiváló minőségű
fűszerpaprika

Palántanevelés
után krizantém
kerül a fólia alá

Egyszerre két villanydarálón is őrlik
a „piros aranyat”

munkálást, kapagéppel és kézi erővel irtják a
gyomot. A leszedett termést, ahogyan nagyanyáink is tették, felfűzve egy fedett teraszon
szárítják. Amint mordabbra változik az időjárás, a füzéreket a jól felfűtött, több száz éves
kéményre aggatják, így érik el a kívánt nedvességvesztést. Miután megfelelően kiszáradt
a paprika, egy helyi szakember által készített
géppel megőrlik.
Bár munka bőven van a földeken és a ház
körül, a gazda – „stratégiai” szempontokat figyelembe véve – mégsem adta fel munkahelyét. Egy több száz embert foglalkoztató gyárban dolgozik, kollégáinak adja el a paprikát,
így piacra már nem is kell járniuk. Pedig tetemes mennyiségű őrleményük van évente, a
mintegy 5,5 tonna leszedett termésből öt mázsa „piros aranyat” nyernek.
Gulácsiéknak a fő bevételi forrásuk a fűszerpaprika, de azt vallják, hogy a több lábon
álló gazdálkodás nagyobb anyagi biztonságot
nyújt. A gazda egyik testvére Magyarországon
él, virágtermesztéssel foglalkozik. Tíz évvel ezelőtt meggyőzte Sándort is, próbálja meg a
virágtermesztést. Kezdetben száz tő krizantémot ültettek. A próba jól sikerült. Lassacskán
növelték virágoskertjüket. Mindeközben házilag összeállított fóliasátrat is építettek. Ez annak idején a palántanevelés szempontjából
volt fontos.
Kimentünk a tett helyszínére is, Sándor a
kapálógéppel nekiveselkedett a sorközöknek.

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
2020. július

Biharország

25

agrárvilág
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(folytatás az előző oldalról)

Ø

Hamar abba is hagyta, hisz az utóbbi hetek
gyakori esőzése fellazította a talajt. Az ültetvény fejlődésével sincs megelégedve, máskor
ilyenkor már javában virágoztak a palánták,
most pedig helyenként biztató ugyan a fejlődésük, de sok a sínylődő egyed is. Jég is verte
a határt, ennek nyomairól árulkodnak a megtépázott levelek.
Visszatérve a családi portára, a feleséget,
Katalint épp a baromfiudvarban találtuk. Jércék, kakasok fogták körbe, éppen az esti etetés ideje volt. Egy másik ólban kisebb csibék
laknak, a napokban vásároltak kétszázat belőlük. Kérdésemre, hogy mit kezdenek ennyi
szárnyassal, a háziasszony elmondta, hogy
azokból is pénzt csinálnak. Idehaza levágja,
főzésre-sütésre előkészíti, Sándor gyárbeli kollégái között pedig mindig akad olyan, aki falusi csirkére vágyik.
Kezdetben faoszlopokból, deszkákból és
lécekből összeállított fóliasátruk volt. Ahogy
anyagilag gyarapodtak, az eleinte hatméteres
palántanevelde előbb harminc méter hosszúra
bővült, tavaly pedig egy negyven méter hos�szú fóliasátrat vásároltak, immár gyári forgalmazótól, galvanizált vasszerkezettel. Amellett,
hogy megtermelik benne a számukra szükséges palántamennyiséget, bőven jut eladásra
is a jóféle paradicsom‑, padlizsán‑, különféle

Estére beterelik
a rántanivalókat

Apró csibékből
kétszázat
vásároltak

paprika‑, káposztacsemetékből. Kétszeresen
is kihasználják a fóliasátrat, mert amint a palánták ideje lejár, már készítik is elő a talajt a
krizantémok számára. Ide csak Magyarországon vásárolt tövek kerülnek, mert azok sokkal
dúsabb virágúak, halottak napjára értékesíteni is tudják mind a 4000 szálat. A kert üresen
maradt részébe is kerül krizantém, az másmilyen fajta, általában csokorba kötve kínálják
eladásra. 2500 tövet már ki is ültettek belőle. A gazda azt is elárulta, hogy a kinti krizantémok szaporításával is próbálkoznak, ennek köszönhetően sikerül lefaragniuk a költségekből.
A dolog nagyobb része a feleségre hárul,
Sándor pedig munkaidő után és hétvégeken
veti bele magát a gazdálkodásba. Elismerően szólt feleségének szorgalmáról: elmondása szerint Katalin egy szezon alatt többet hoz
a közös kasszába, mint amennyi az ő háromévnyi fizetése. Pályázatra soha nem is gondoltak, túl macerásnak tartják, rengeteg vele a
papírmunka, sok az ellenőrzés. Így legalább
nem függenek senkitől, kezük munkája által
haladnak előre.
Eddig sem sok idejük volt szórakozásra, a
jövő évtől pedig még annyi idejük sem lesz.
Vendéglátóm elégedetten újságolja, hogy
nemrég vásároltak még egy házat a faluban,
mert annak jó termőföldű a kertje. Úgy tervezik, hogy ott majd földiepret termesztenek.
Legalább a gyárbeli kollégái még egészségesebben fognak táplálkozni.

D. Mészáros Elek
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Régi ismerősök vagyunk Horváth Lajossal,
de sokáig nem találkoztunk. Tavaly az
elszármazottak találkozóján tartott egy
emlékezetes előadást, azóta görgetem magam
előtt a feladatot, hogy jó lenne a Biharország
olvasóinak is bemutatni őt, de csak most tudtunk
leülni egy zavartalan beszélgetésre, mert
erre vitt az útja, és megállt egy interjú erejéig
Berettyóújfaluban.

Fotó: magánarchívum

A HBZ Galamb
utcai telephelye
Debrecenben

Horváth Lajos, a HBZ Kft. ügyvezető tulajdonosa 2009-ben átvehette a Debrecen
város mecénása díjat. A cívisváros honlapján így méltatták a munkásságát: „Iskolái elvégzése után és többéves szakmai tapasztalat
birtokában, 1988-ban – akkor korszakalkotó
módon – létrehozta az Elzett Zárcentrum Kereskedőházat, rá két évre pedig megalapította
saját cégét, a Hanna Bahor Gmk.-t, továbbá
Zárcentrum néven megnyitotta első üzletét.
Kitartó munkájának köszönhetően vállalkozása évről évre sikeresebb lett, s egyre dinamikusabban terjeszkedett mind országhatárokon
belül, mind azokon túl. A fejlődés a debreceni üzletet is elérte, mely – kinőve régi he-

A szerző felvétele

Aki mindig szereti
azt, amit csinál

Horváth Lajos sikeres vállalkozó és elismert mecénás

lyét – 2006-ban egy új, 3000 négyzetméteres áruházba költözött át. Itt létrehozta a HBZ
Galériát, amely magas színvonalú képzőművészeti kiállításoknak és neves művészek alkotásainak ad helyet és teret (…). A művészet, kultúra mellett a sport ugyanúgy szívügye, ezért
hosszú évek óta számos debreceni sportegyesületet, illetőleg sporteseményt is támogat.
Szintén fontosnak tartja a gasztronómia, valamint a magyar borok népszerűsítését. (…)
A már említett támogatásokon túl több debreceni egyesületnek, intézménynek, alapítványnak nyújt – rendszeresen és többféle formában – segítséget.” „Honnan jöttél, olyan
mindegy…” – énekeltem sokszor Bényei József versét, de azért mindig mindenkit megkérek, így Horváth Lajost is, beszéljen az indulásáról.
– Püspökladányban születtem. Édesanyámat ötéves koromban elvesztettem, de a gyermekkorom jó részét ott töltöttem. 1974-ben
a munka először Nádudvarra szólított, majd
’75. november 9-én, hétfőn megjelentem Berettyóújfaluban, ahol még tartott az új Elzett
gyár harmadik ütemének az építése. Ez azért
lényeges, mert a lány, akit decemberben megismertem, a Hadú-Bihar Megyei Állami Építőipari Vállalatnál dolgozott. Innentől felgyor-

Ø
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Fotó: magánarchívum

Ø

sultak az események. Februárban eljegyeztük
egymást, és május 22-én meg is tartottuk az
esküvőt. Innentől kezdve elkezdődött egy másik típusú életem. Addig mindkét végén égettem a gyertyát, de onnantól a család volt az
első. Kiköltöztünk Furtára, mert a feleségem
odavaló. Napközben végeztem a munkámat,
a hétvégén pedig az apósomék zártkertjében
kezdünk munkálkodni. Egyszer túl sok sárgarépát vetettünk, és hirtelen nem tudtunk mit
kezdeni a felesleggel. Gyöngyösi Jancsi volt a
konyhafőnök, mondta, adjam el nekik, hiszen
ők több száz főre főznek, nincs az a mennyiség, amit ne tudna átvenni. A kereskedelem
mindig is közel állt hozzám, és tetszett, hogy
ebből a feleslegből „pénzt csináltunk”. A következő évben már tudatosan termeltünk, és
ez így ment egészen a ’80-as évek végéig. Akkor már érezhetők voltak a váltás jelei és az,
hogy nehezebb értékesíteni, de akkorra már
több mindent termeltünk. Volt olyan esztendő, hogy 200 mázsa savanyú káposztát, 80
mázsa kovászos uborkát adtunk el. Már nemcsak termeltünk, hanem fel is dolgoztuk a termés egy részét. Kezdetben egy Trabanttal,
majd egy Barkasszal szállítottam az árut éttermekbe és nagyüzemek konyháira. 1989-ben
úgy döntöttünk, vége, befejeztük. Leálltunk,
és maradt hétmillió forint megtakarításunk.
A tudás sem veszett kárba, mert amikor a
Hanna Kincsét elindítottuk, jól jött ez a tapasztalat.
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(folytatás az előző oldalról)

Az első
saját bolt előtt,
a villanyoszlopon
30 éve hirdeti
a felirat
a Zárcentrumot

A váradi
raktáráruház
a Borsi úton
– a kulcslyukon át

– Mi volt a következő lépés, miért és mire
alakítottatok vállalkozást?
– 1975 és 1992 között több igazgató keze
alatt dolgoztam. Ezalatt voltak jó és nehezebb
időszakok is. A legkedvesebb emlékem Mályi
Jenőről van. Ő volt az, aki érezte, hogy mit
kellene csinálni az Elzettben. Sajnálom, hogy
a gyár sorsa így alakult. Ez lehetett volna Európa legnagyobb veretgyártó üzeme kilincsek
és zárak tekintetében. Az Elzett megszűntével
több berettyóújfalui, illetve debreceni vállalkozó folytatta a termékek gyártását. A tradíciók megmaradtak, ez szép, de a gyár egyben
lehetett volna nagy és európai szintű. Mályi
Jenő támogatta az elképzelésemet, és 1988ban létrehoztuk a Zárcentrum Kereskedőházat. Győrfi Lajossal kezdtem el ezt a munkát,
és sikertörténet lett. 1990-ben megalakult a
Hanna Bahor Gmk., 30 évvel ezelőtt jegyeztek be minket. Megnyitottuk a bankszámlánkat, ennek számai és a bank neve megváltozott többször is, de mi kitartottunk akkor, és
kitartunk ma is.
– Nem sokáig maradtatok Berettyóújfaluban…
– 1990-től Zsákán műszaki boltot üzemeltettünk, a feleségem vezette, én pedig a Zár-

Fotó: magánarchívum
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Az Elzett gyár egykori irodaépülete előtt
Berettyóújfaluban

Fotó: magánarchívum

centrumot irányítottam. 1994-ben nyitottuk
meg debreceni üzletünket, 1997-ben pedig
már Békéscsabán is terjeszkedtünk. Harminc
év alatt jutottunk el odáig, hogy a HBZ cégcsoporton belül 110-en dolgozunk, és mára
már 3 milliárd forint nettó forgalmat bonyolítunk le egy év alatt. Arra különösen büszke
vagyok, hogy sok munkatársam régóta dolgozik velünk. Persze az is előfordult, hogy valaki
átigazolt a konkurenciához, és ott kamatoztatta a nálunk megszerzett tudást. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok vásárlónk érkezik a Partiumból, ezért úgy döntöttünk, hogy közelebb
kell menni a piachoz. Nagyváradon 2000-ben
nyitottunk üzletet négy kollégával. Szépen haladtunk, ezért 2003-ban egy zöldmezős beruházásba fogtunk a Borsi úton, így jött létre
egy 1800 négyzetméteres raktáráruház, ahol
már több mint húszan dolgoznak. 2007-ben
Székelykeresztúron is nyitottunk. Sajnos az
autópálya nem épült meg, így nagyon hosszadalmas eljutni oda. Egy vállalkozásnak mindig
képesnek kell lennie a megújulásra mind arculatban, mind szemléletben. Mi is most újabb

Horváth Lajos
szerint „családban
az erő”

A Hanna Kincse
többfunkciós
főépülete

változás előtt állunk, de örömmel tölt el az a
tudat, hogy a HBZ, a Hanna Bahor Zárcentrum Kereskedelmi Kft. az elmúlt 30 évben
Kelet-Magyarország és Nyugat-Románia piacvezető nyílászáróvasalat-kereskedésévé vált.
– Nem minden úgy alakult, ahogy terveztétek…
– Ezekhez a sikerekhez elengedhetetlen a
család. A feleségem, úgy érzem, nagy áldozatot hozott értünk. Nekünk megadatott, hogy
mindig azzal foglalkozzunk, amit szeretünk.
Én még egy kicsit elkalandoztam a gasztronómia és a bor irányában is. 2010-ben nyitottunk egy bornagykereskedést, ami sok új kapcsolatot hozott. Történt azonban egy tragédia
is a családban, elvesztettük a fiunkat négy esztendővel ezelőtt, ami a mai napig feldolgozhatatlan teher rajtunk. Egy kicsit elveszett a
jövőkép is, mert az volt a terv, hogy Lali viszi a „vasas” részét a vállalkozásnak, Hanna
lányunk pedig a borkereskedést és a Hanna
Kincsét. Ez utóbbi egy 42 hektáros terület
Debrecen mellett, ahol ökogazdálkodást folytatunk, rendezvényeket tartunk. Van konyha,
mini wellnessközpont, horgásztó, és szállást
is tudunk adni. Ez nem is vállalkozás, hanem
szemlélet, ami nagyon jól jött ezekben a vészterhes időkben. Minden élelmiszert megtermeltünk, nem kellett boltba járni. Benne dolgozik az egész család. Ha kell, előkerül a kapa,
a fűnyíró. Egy kicsit visszajött az az élet, amit
már Furtán megéltünk, csak más minőségben… Gondolkozom szőlőtelepítésen, még
71 esztendősen is, és azon vagyok, hogy az
unokáink úgy nőjenek fel, hogy tudatosuljon
bennük, a HBZ-ben rejlik a jövőjük.

Kocsis Csaba
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Robogó egerek
V
an már egy évtizede, hogy egy hétvégén a Kolozsvár–Nagyvárad között
közlekedő személyvonaton utaztam hazafelé. Az egyhangú zakatolás lassan álomba
kábított, de nem sokáig, mert csapkodásra és
sikoltozásra riadtam fel.
– Mi a fene folyik itt? – morogtam álmosan, amikor éreztem, hogy birizgálja valaki
a karomat egyre feljebb kúszva rajta. – Majd
jól képen vágom a mellettem ülő pimasz huligánt – gondoltam, de már az is talpon volt,

és szitkozódva csapkodta baseballsapkájával
az ülést.
A karomról a birizgálás elérte a vállamat,
és ahogy oldalra fordítottam a fejem, megfagyott bennem a narancslé. Egy egérrel néztem szembe. Elakadt lélegzettel állapítottam
meg, hogy egy cseppet sincs betojva. Itt csak
mi utasok estünk pánikba, hiszen legalább fél
tucat rágcsáló szaladgált a lábunk körül és az
üléseken. A férfiak agyon is csaptak hármat,
és tetemüket szélnek eresztették a nyitott ablakon, de pár egér még valahol megbújt. Kucorogtunk hát az üléseken, lábunkat magasra
húzva, és szidtuk az egereket meg a vasúttársaságot, amely valószínűleg azért emelte
olyan magasra a jegyek árát, mert beleszámolta a kis potyautasokat is.
A szürkület beálltával a hívatlan vendégek
beleolvadtak a hangulatvilágításba, amit fokozott a villanykörte hiánya.
Azért ez az eset bölcsebbé tett minket. Elhatároztuk ugyanis, hogy legközelebb a fogkefe mellé a macskát is becsomagoljuk. Két okból. Miután megtisztítja a kupét az egerektől,
világítani fog a szeme a hiányzó égők helyett!

A jó üzletember
É
ppen a váradi nagyáruház előtt várom
a villamost, ahol a stopnál fuldoklunk a
köhögéstől, mert az összegyűlt autók kipufogógáza olyan sűrű, hogy megáll benne a
kés és a szívverés.
Ó, hol vannak azok a régi szép idők, amikor még tiszta volt a levegő, amikor még nem
jártunk bokáig szemétben, és folyóink hűs vizét nem szennyezte kőolaj és más vegyi vacak? Amikor nem volt ilyen sok tüdőrákos ember. Valami megoldás csak kell hogy legyen
egészségünk megóvása érdekében – mondom
a mellettem álló újságíró kollégának, mire ő
valami egészen elképesztő dolgot súg a fülembe. Azt mondja: mivel a környezetvédők képtelenek bármit is tenni a probléma megoldásáért, és már túl nagy a baj, az egészségügyi
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minisztérium azt fontolgatja, hogy kötelezővé teszi a gázálarc viselését Románia nagyobb
városaiban.
Bármilyen hihetetlennek tűnik is a dolog,
lehet benne némi igazság, mert butikos barátom, aki jó üzletember, és kapcsolatai vannak
felső körökben, nem sokkal később áthívott a
raktárába, nézzem meg a legújabb árukészletét, amelyet most hozatott Nyugatról. Hát
mit mondjak? Földbe gyökerezett a tűsarkúm.
Volt ott vagy százféle gázálarc.
– Nézd csak! – dicsekedett. – Ezeket a rajzfilmfigurákkal teleragasztott, mini gázálarcokat gyerekeknek rendeltem. Imádni fogják,
nekem elhiheted. Ezekben élethűen eljátszhatják majd kedvenc horror‑ és sci-fi-történeteiket. A hölgyek pedig a színskála minden

Ø

lektűr

Vízparancsolat
–H

alló, halló, Vízhivatal? Micsoda? Nem hall, mert víz ment a
fülébe? Na ne hülyéskedjen! A
víz az én telefonkészülékemben van, nem a
maga szőrös fülében. Azonnal adja a vízigazgatót, megértette? Ha nem kapcsolja, a víz
alá nyomatom magukat az újságírókkal. Na
végre! Maga az? Igen? Hát kérem. Én Vizes
Zivadar, azaz Tivadar vagyok, és a Vízvezeték utca vizenhét szám alól telefonálok, azért
elmosódott a hangom. Itt ülök egy esernyő
alatt a hallban. Micsoda? Hogy nem hall? Mit
képzel? Hazudok én? Igenis ez a hall! De már
nem sokáig. Ugyanis ha nem küldenek ki egy
csőszerelőt, hogy megszerelje a repedést, hamarosan akvárium lesz a lakásból. Ide figyeljen! Nekem ne mondja, hogy senki sincs kéznél, azaz víznél! Ismerem én jól a maguk lassú
víz partot mos módszerét. És ki is íratom az
újságba!

Ø

árnyalatát megtalálják nálam. Hát nem pompás? Na, idesüss! Ez a szép türkizkék darab
éppen neked való. Csodásan megy a szőke
hajadhoz. Neked nem adom drágán. Jövő héten kapok ugyanilyen színű retikült és cipőt
is hozzá. Bolondulni fognak utánad a férfiak, akiknek a nagyobb méretű, kicsit sötétebb
tónusú szmogszűrőket ajánlom majd, hozzá

Tudja meg, hogy mi lakók már mind vízületi
gyulladást kaptunk, annyit jártunk a Vízhivatalban. Kértük, cseréljék ki a vízórát, mert
rengeteg vízdíjat mutat. De csak vízkereszt
után vizenöt napra küldtek ki egy vizes embert vizitbe. Az meg előbb ráült a vízakna fedelére, és vízóraizott. Aztán kijelentette, hogy
nem megy le az aknába, mert már attól a harminc centis víztől, ami ott lenn áll, víziszonya
van. Hát még ilyet! Na jó. Én és a Vízveres
szomszéd leszívtuk róla a vizet, mármint a vízóráról, és követeltük, mondja meg, mennyit
mutat. De azt mondta, nem tudja, mert nem
ért a taxiórákhoz. És még hozzátette, hogy
az egész országban mindenütt ez van, mert
ott fenn valamelyik vízfejű miniszter meghozta az 1991/465–185-ös vízhatározatot, mely
szerint minden vízórát taxiórára kell cserélni,
hogy több pénzt hajtsanak be szegény vízdíjasokon. Ne szakítson félbe, megértette?! Az
ember agyában felforr a víz ekkora disznóságtól! Mit képzelnek maguk? Mi itt mind szegény
víz- és nyugdíjasok vagyunk, és a lakók közül
többen a munkanélkülieknél dolgoznak. Hát
miből fizessük ki azt a rengeteg vízitaxi-taxát?
Halló, halló, nehogy letegye! Küldje inkább
a vízcsőszerelőt. És ne kuruttyoljon! Kikérem
magamnak a parodizálást! Majd egy jó kis vízi
pert akasztok a nyakukba! Miii? Hogy víziszonya van? Mitől? Micsodaaa? Attól a hülyétől,
aki egész nap a vízről beszél magának? Hát
idefigyeljen! Maga azért van ott, hogy megoldja a vízületi problémákat!
Azt mondja, hogy tegyem le a kagylót, mert
nem tud tőlem telefonálni a csőszerelőnek repedés ügyben? És hogy fel kell vennie a mentőövet? Miért? Hát hol van maga? Micsoda?
Az alattam lévő lakásban? Atyaúristen! Az a
marha vízközpontos félrekapcsolt. Most kezdhetem az egészet elölről!

ugyanolyan árnyalatú nyakkendőt meg diplomatatáskát. Nos, mit szólsz?
– Megáll az eszem – mondom –, de mi a fenének raktál közéjük ennyi ronda fekete gázálarcot?
– Azért – súgja –, hogy mindazok, akiknek
hozzátartozói mégis elhunynak a szennyezett
levegő miatt, méltón gyászolhassanak.
2020. július
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Tóth Ágnes
írásai
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Biharország

31

kultúra

Lélekből és
megrendelésre alkot
Ahhoz, hogy manapság Romániában valaki
szabadúszó festőművész legyen, legalább
két dolog szükséges: bátorság és tehetség.
A margittai Papp Gábornak mindkét tulajdonsága
megvan.

Papp Gábor
a műteremben
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Fehér szőrpamacs kiskutya rohan elém,
amint belépek a kapun. Nyomában jön a gazdi is, Papp Gábor üdvözlésre nyújtja a kezét.
Egy finom kávé és pohár ásványvíz mellett
megállapítjuk, hogy régi ismerősök vagyunk,
bár eleddig még soha nem beszéltünk egymással. Többször is találkoztunk már különböző
képzőművészeti tárlatnyitókon, alkotótáborok
záróeseményén. Ezúttal az egyik közösségi oldal hozott össze minket, ott figyeltem fel a festőművész egyik munkájára. Ezúttal nem a vászonra vitt lélek ragadott magával, hanem egy
támlás faszéket díszítő orosz népi motívumok
nyűgöztek le.
Papp Gábor szüleinek egyetlen gyermekeként született Margittán, bő fél évszázaddal
ezelőtt. Hűsége szülővárosához azóta is töretlen. A nagyszüleitől örökölt, ízlésesen felújított
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házban él családjával. Amiképpen ő is egyedüli gyermek, Antónia nevű lányának sincs
testvére. Papp Gábor úgy véli, hogy édesanyjának tehetsége testálódott rá, és képességét
lánya viszi tovább, aki művészetpedagógiát tanult, jelenleg Nagyvárad szecessziós épületeinek felújításában vesz részt.
Már kisgyermekként ceruza került Gábor
kezébe, édesanyja oktatta az alapokra, majd
ötödik osztályos korától beajánlották Rácz Károly rajztanárhoz, hogy ő képezze tovább. Három éven keresztül tanulta az ecsetkezelést,
az érzések vászonra vitelét. Rácz Károly Kristófi Jánosnak unokatestvére volt, s ennek köszönhetően Gábor a nyolcadik osztály elvégzése után immáron a festőművésszel készült a
felvételire. Az eredmény nem maradt el, bejutott a nagyváradi Művészeti Líceumba. Mindössze két évet tanulhatott Váradon, mert központi intézkedéssel csökkentették a művészeti
középiskolák számát, az országban mindössze
öt működhetett tovább, a váradi nem. Temesváron épp csak lecsúszott a bejutottak listájáról, ám az ottani iskola igazgatója, látva tehetségét, azt tanácsolta Gábor szüleinek, hogy
ne hagyják ezt veszni, iratkozzon be esti oktatásra. Éltek a lehetőséggel. Közben dolgozott
is, egy készruhagyár raktárában.
Csettint egyet a kezével beszélgetőtársam,
majd egy felvezető kacajjal egy gyárbeli, immár anekdotává érett történet elmesélésébe
kezd. Történt, hogy a közvetlen felettesének
meghalt az édesapja. Mivel a főnök tudta Gáborról, hogy művészeti iskolában tanul, megkérte, hogy feliratozza a koporsót. A temetésen ott volt a gyár főmérnöke is, megtetszett
neki az írás, ezért beajánlotta Gábort egy koporsókészítő ismerősének. Jól keresett vele,
míg a gyárban egy napra 75 lejt kapott, addig egy koporsó feliratozásáért 100 lejt fizettek neki.
Érettségi után visszatért Margittára. Majd a
sorkatonai szolgálat következett, s ott is kamatoztathatta képességeit: festenie, rajzolnia
kellett – javarészt az akkori pártideológiát kötelezően tükröző műveket. Leszerelése után a

kultúra

Bútorfestéssel is
foglalkozik

margittai készruhagyárban helyezkedett el. Az
1989-es forradalom számára is változást hozott, a helyi Gyermekklubban állást kínáltak
neki: festeni tanította a gyermekeket. Örömmel nyugtázza, hogy akkori tanítványai közül
többen is diplomás alkotóvá váltak.
Munkái egyre kelendőbbek lettek, így rövid idő elteltével úgy döntött, kipróbálja a szabadúszók életét. Több mint negyedszázad telt
el azóta, és az idő őt igazolta. Pályája kezdetén már vászonra festett, néha farosttal is próbálkozott, de az soha nem vált kedvencévé.
1990-ben több margittai kollégájával először
jutott ki Magyarországra, Szegeden állították
ki műveiket. Akkortól egyre tágultak a megmutatkozási lehetőségek, újabbnál újabb kapcsolatok, barátságok szövődtek. Előbb északkelet-magyarországi városokban láthatták
munkáit a tárlatlátogatók, aztán Budapesten
is lehetőséget kapott többedmagával a bemutatkozásra. (Legutóbb tavaly márciusi lapunkban a debreceni tárlatáról számoltunk be –
szerk. megj.) Papp Gábor képei a többi között
eljutottak az Amerikai Egyesült Államokba, Izraelbe, Belgiumba és Franciaországba is.
Kezdetben csendéleteket, tájképeket festett,
úgynevezett érthető festészetet művelt. Soha
nem adta fel, hogy az esztétikai szépségen túl

A bűvös szék,
amely összehozta
a találkozásunkat

Egy kép
a műteremből

Kalandozás
az absztrakt felé

mondanivalójuk is legyen alkotásainak. Munkáját nem tudja egyfajta stílusirányzatba sem
beskatulyázni, gyakran elkalandozik az absztrakt felé is. Az olaj mellett az akril is megjelent
kedvencei között, kiruccanásként az akvarellt
is használja, ahogyan a grafikával és szobrászattal is kísérletezik.
Kérdésemre, hogy lusta vagy szorgalmas
művésznek tartja-e magát, Gábor elneveti magát, s egy barátja mondását idézi: „A legszebb,
amikor a tehetségtelenség szorgalommal találkozik.” A viccet félretéve elmondja, hogy dolgoznia kötelesség, mert ebből kell megélnie,
de vannak passzívabb időszakai. Galériákon
keresztül értékesíti festményeit, illetve megrendelésre is dolgozik. Műértő közönségben
nincs hiány, de azért akad olyan megrendelő
is, aki a sötétítőhöz illő festményt szeretne a
hálószobájába…

Ø
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Nyelvi „kétszínűség”
A
lkalomadtán megkérdezem majd a
nyelvészeti problémákban nálam sokkal jártasabb szakembertől, van-e még
olyan nyelv, melyben az érthetőség fogalmát
az anyanyelven szólással társítják, mint ahogy
azt mi tesszük. És itt elsősorban nem a közhelyes magyarán gyakori használatára gondolok, hanem az érthetővé, világossá tétel szinonimájára, a magyaráz igére és annak főnévi
származékára, a magyarázatra.
Eredetének gyökere kétségtelenül a kereszténység felvételének koráig nyúlik, amikor
Szent István a katolikus egyház hivatalos nyelvét, a latint kötelező államnyelvvé is előléptette mondván egyrészt, hogy a magyar nyelv
pogány emlékeket ébreszt a használóiban,
másrészt viszont a pórnép számára természetesen engedélyezte az anyanyelvet. Okadatolni nem tudom, de logikusnak tartom ebből a
tényből eredeztetni a megértés = anyanyelvhasználat jelenségnek a magyaráz szóban való
megtestesülését. De a természetes öröm megnyilvánulásán túl, hogy lám-lám, mire képes
az anyanyelv igazi szeretete, ajánlom, ne bízzuk el magunkat túlságosan, mert nyelvünk
olyan „kétszínűségeket” villant meg úton-útfélen, hogy tanár legyen a talpán, aki érthetővé tudja tenni egy nem magyar anyanyelvűnek a külsőleg azonos, ám különböző szófajú
és akkor totálisan különböző értelmű szavak

mibenlétét. Mi tudjuk, mert beleszülettünk,
és kiskorunktól használjuk, de a felnőttként
nyelvünket tanuló hozzáállástól vagy fantáziától függően az érdekességtől az aljas csapdáig
minősít(het)i a jelenséget.
Ne is próbáljon senki szófejtéstani összefüggést felkutatni az igeként, illetve főnévként használt lép, terem, tegez, fél, verem
szavak esetében, és még ki tudja, mennyi juthatna eszembe, de ennyi elég is az érdeklődés felcsigázásához. S ne feledkezzünk meg
a fenti érdekesség ellentéteiről olyan értelemben, hogy egy-két hangzó eltérése hordozza
a két szó különbségét, de eredetük ugyanaz.
Egyáltalán nem mindegy, hogy valaki lovas
vagy lovag, holott magától értetődően a lóhoz kötődik mindkettő. Naphosszat magyarázhatnánk, hogy a hónap és a holnap ég
és föld, pedig mindkettő a Föld hűséges kísérőjének, a Holdnak a mozgását képezi fogalommá.
Logikus magyarázatot nem találunk, de az
értetlenséget én úgy szoktam elviccelni, hogy
mindez valójában nyelvünk önvédelme azokkal szemben, akik nem gyermekkorukban találkoztak vele, és felnőttként esetleg már fennáll részükről a nyelvtorzítás lehetősége. Több
rendben kipróbált érvpótló ez az elviccelés, de
harag még sosem lett belőle!

Molnár Judit

Lélekből és megrendelésre alkot
(folytatás az előző oldalról)
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A régi bútorok díszítésének, festésének igazán nagy mestere vendéglátóm. A munkafolyamat az állagmegőrzéssel kezdődik, esetleg
apró javításokat is elvégez. A felületet a különböző szennyeződésektől mindössze annyira tisztítja meg, hogy az „elbírja” a festéket.
A színek kikeverése, felvitele rutinmunka számára, a népi motívumok hitelességére mindig
ügyel.
Mielőtt elköszönök a művésztől, nemcsak a
műterembe leshetek be, de végigvezet a lakás
Biharország
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minden szobáján is, hogy megmutassa a falakat tapétaszerűen takaró munkáit. A festmények mellett grafikák is felkerültek a falakra,
valamint művészi vénát sejtető fotók, hiszen
Papp Gábor a helyi fotósok táborát is gyarapítja. Kiderül az is, hogy a feleség, Lili asszony
is gyakorolja az önkifejezés művészi formáját:
kerámiát készít.
A fehér kutyus a bejáratig kísér, vakkantás
nélkül csóválja a farkát. A feleségemnek szánt
csokiból letört darabka nem maradt viszonzás
nélkül.

D. Mészáros Elek

hitvilág

Helyére kerül a címer
Június 26-án emelték végső helyére, a nagyváradi
római katolikus püspöki palota főhomlokzatára
a kilenc négyzetméteres hajdani püspöki címer
első darabját.
A nemrég felújított nagyváradi római katolikus püspöki palota főhomlokzata előtt ismét
állvány magaslott, ugyanis két-három hétig a
közel 700 kilogramm súlyú, kilenc négyzetméteres, 51 darabból kiöntött egykori püspöki
címert állították helyre. Az első darabot a sajtó
nyilvánossága előtt emelték a helyére, László
Attila restaurátor vezetésével.
Böcskei László nagyváradi megyés püspök
felidézte a palotát 1771 és 1776 között megépíttető Patachich Ádám püspök életútját is.
Az egykori váradi főpásztor 1716-ban horvát
nemesi családban született, 1759. augusztus
29-én nagyváradi püspökké, valamint Bihar
vármegye utolsó örökletes főispánjává nevezték ki. Patachich Ádám 1776-ban a kalocsai
főegyházmegye élére került Nagyváradról,

László Attila
restaurátor
és Böcskei László
megyés püspök

Az első darabot
a sajtó
jelenlétében
emelték a helyére

1784-ben, sokévi súlyos betegség után Kalocsán hunyt el, ott helyezték örök nyugalomra.
Ami a címert illeti, az a palota főhomlokzatát díszítette építésétől 1968-ig. Akkor az
épület múzeummá alakításáról döntő egykori kommunista hatóságok levétették és elpusztították. Most a címert a XIX. és XX. század
fordulóján készült fényképek és a Patachich
Ádám váradi püspökként kiadott hivatalos
nyomtatványain látható változat alapján műkőből öntötték ki újra, a terv Fekete Tibor
nagyváradi képzőművész munkája. A címerpajzs bal felső és jobb alsó mezőjében a sasszárny, a jobb felső és a bal alsó mezőjében
pedig a heraldikai rendszertanban szűzként
meghatározott nőalak jelenik meg, de a katonai kötelezettségekkel járó öröklött nemesi rangot jelző koronás sisak, a címerpajzs fölött a pásztorbot (baculum) és a püspöksüveg
(mitra), azaz a püspöki hatalom jelképei is
megjelennek rajta.
A címer visszahelyezésének megkezdése
előtti napon egyébként a Nagyváradi Helyi
Tanács határozatot hozott arról, hogy az önkormányzat évi legfeljebb 100 ezer lejjel hozzájárul a palotakert karbantartásához annak
érdekében, hogy az egyházi tulajdonba visszakerült ingatlan továbbra is nyitva legyen nappal a város lakói előtt. A karbantartást a püspökségnek kell megszerveznie, s ha az 100
ezer lejnél többe kerül, a többletet is állnia kell,
de ha kevesebbe, akkor az önkormányzat is
kevesebbet fizet. Ezenkívül a város állja a terület közvilágításának és a palota díszkivilágításának költségét is.

Fried Noémi Lujza
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A járvány romániai
gazdasági hatása
Száz nappal az első koronavírusos eset óta
a járványnak a hazai gazdaságra gyakorolt
hatását monitorozó kolozsvári egyetemi
kutatócsoport összefoglalta a naponta frissített
adatokból kiolvasható képet.
A kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatos oktatói és kutatói működtetik a COVID-19 – Romanian
Economic Impact Monitor kutatási projektet,
amely valós idejű képet kíván nyújtani a koronavírus-járvány romániai gazdaságra gyakorolt hatásairól, valamint az ország gazdasági
perspektíváival kapcsolatos előrejelzéseket és
elemzéseket tesz közzé. A projekt eredményeit az econ.ubbcluj.ro/coronavirus portálon lehet figyelemmel kísérni, itt a kutatók naponta
frissített, interaktív infografikák segítségével
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követik nyomon az ország gazdasági helyzetének alakulását.
2020. június 5. volt a 100. nap az első regisztrált koronavírusos megbetegedés óta Romániában. Ez alatt a 100 nap alatt a kutatócsoport elemzései alapján az alább olvasható
következtetések rajzolódtak ki a román gazdaságra vonatkozóan. A járvány első 100 napjában összesen 20 103 koronavírus-fertőzéses
esetet regisztráltak, 14 145 személy meggyógyult, 1308 pedig elhunyt.

A gazdaság általános alakulása
Március második felétől a járvány erőteljesen éreztette romániai gazdasági hatását. Következésképpen a gazdaság éves növekedési
üteme jelentősen visszaesett, a 2019 negyedik negyedévében tapasztalt 4,3 százalékról
2,4 százalékra 2020 első negyedévében. A
havi közlésű statisztikai adatok alapján készí-

gazdaság
A vállalati szektor

tett becslések szerint az ország gazdasága kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2020 első két
hónapjában, a januárban és februárban mutatott teljesítményt azonban a járvány kitörése
márciusban már felemésztette.
A kutatócsoport iparági szintű elemzései a második negyedévre két számjegyű
GDP-csökkenést mutatnak az első negyedévhez viszonyítva (–14,6 százalék), ami az utóbbi évtizedek legerőteljesebb gazdasági visszaesése.
Mindemellett fontos megemlíteni azt is,
hogy úgy tűnik, a korlátozások májusi fokozatos feloldása eredményeként a gazdaság túljutott a válsághelyzet csúcsán. Ezzel összhangban az áprilisi negatív rekordok után javulnak
a kilátások: a romániai vállalkozók gazdasági
bizalmi indexe enyhe növekedést mutat májusban, és a mobilitási mutatók is pozitív tendenciát regisztráltak az utóbbi időszakban.
Száz nap járvány után 1 millió alkalmazott
(az összes munkaerő 15 százaléka) időszakosan vagy véglegesen elvesztette a munkáját.
A kormány összesen 3,02 milliárd lejt (a
GDP kb. 1,5 százalékát) költött mindeddig a
vállalkozásokat és az alkalmazottakat segítő
intézkedésekre.

Az üzleti forgalom alapján legnagyobb 50
romániai vállalat számos intézkedést hozott
az új típusú koronavírus-járvány terjedésének
megelőzése érdekében. A higiéniai és preventív intézkedések mellett kiemelkedő ezeknek a
vállalatoknak a társadalmi felelősségvállalása
is: az 50-es toplistából 26 cég jelentős adományokkal támogatta a járványellenes küzdelmet
az országban.

A pénzügyi piacok alakulása
A járványhelyzet első heteinek drámai, akár
20 százalékot is elérő csökkenése után a főbb
pénzügyi mutatók fokozatos és folytonos javulást mutattak, aminek eredményeképpen 100
nappal az első koronavírus-eset után a bukaresti tőzsde BET indexe „csak” 7,7 százalékos
kumulált visszaesést jelez.
A bankközi kamatláb (ROBOR) és az állampapírok hozamkülönbözeteinek alakulása
a március második felében tapasztalt csúcsok
után a romániai pénzügyi piacok likviditásának, volatilitásának és a piaci várakozásoknak
a stabilizálódását mutatja.
A lej árfolyamának leértékelődése az euróval szemben szintén nem volt drámai (0,73%),
a többi között a Román Nemzeti Bank határozott és időben meghozott intézkedéseinek köszönhetően.
Összehasonlítva az adatokat a 2008–2009es válság hasonló időszakával megállapítható,
hogy habár a piacok reakciója és a pénzügyi
feszültségek hasonlók voltak, mint most, a jelenlegi válsághelyzetből a kilábalás gyorsabbnak és egyenletesebbnek tűnik.

A kolozsvári
BBTE főépülete

Románia legnagyobb vállalata, a Dacia, 45
napra függesztette fel termelését a járvány
ideje alatt, és május 5-én indította újra a gyártást. Az európai autópiac csökkenő kereslete
miatt azonban a Renault csoport felfüggesztette a Mioveni-ben található üzem tervezett
fejlesztési beruházásait, és a Dacia az újraindulás ellenére is további 1100 alkalmazottat
küldött kényszerszabadságra a június 2–30.
közötti időszakra.
A kutatási projekt eredményeit a COVID-19
RoEIM (econ.ubbcluj.ro/coronavirus) online
platformon lehet követni, míg a részletesebb
elemzéseket a kutatócsoport a projekt közösségi oldalán (www.facebook.com/covid19.
roeim) folyamatosan publikálja.
Forrás: a BBTE

Kommunikációs és PR-irodájának
sajtóközleménye
2020. július
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Ismét szabad sportolni,
ám szinte lehetetlen
Május 15-én ért véget Romániában a március
16-án bevezetett szükségállapot, így elméletileg
sportolhatnának is az embereknek. Azért csak
elméletileg, mert míg a múzeumok, a vendéglátó
egységek teraszai, majd a játéktermek is
látogathatóvá váltak, addig a sportpályákat csak
drákói szigorral megállapított orvosi előírások
teljesítésével lehetett ismét birtokba venni.
A szükségállapot alatt nem volt ugyan teljesen tilos a testmozgás, ám csak az egyéni
sportolást engedélyezték a katonai rendeletek, azt is csak szabadtéren. A szükségállapotot követő készenléti állapot enyhített ugyan
a megszorításokon, ám a sportolók számára nem adott lehetőséget az újrakezdésre. A
kivételt a román férfi fociélvonal jelentette, a
csapatok június 13-tól tértek vissza a pályákra.
A másodosztályban kialakított hatcsapatos rájátszás július 3-án rajtolt, ám a harmadosztályban, két kivétellel, a befagyasztás mellett döntött a szövetség.
Megyei szinten a harmadosztályú tagság
megszerzésére készülő Nagyváradi Atlétikai
Club 1910 együttese kezdte el ismét az edzéseket, de egyelőre csak az egyéni erőnléti felkészülésre helyezte a hangsúlyt a szakmai
stáb, ugyanis csak erre adott lehetőséget a tevékenységet szabályozó orvosi protokollum.
Ahhoz, hogy csoportos edzéseket, majd felkészülési mérkőzéseket tarthasson a zöld-fehér
gárda, szükség lett volna a keret teljes elkülönítésére és tesztelésre, hogy megállapítsák,
A szigorú feltételek
miatt egyelőre
üresen maradtak
a focipályák

van-e koronavírussal fertőzött egyén a csapatban. A tesztelés horribilis összeget emésztett
volna fel a klubok költségvetéséből, ezért senki sem vállalta.
Időközben a Román Labdarúgó-szövetség
(RLSZ) újratervezte a harmadosztályba jutásért
sorra kerülő osztályozó menetrendjét. Eredetileg 21 párharc döntött volna a feljutásról, ám
mivel a harmadik ligát befagyasztották, emiatt
pedig nem lesz kieső, kevesebb megyei bajnoknak jut lehetősége a feljebb lépésre. Az RLSZ
vezetői már májusban arról tájékoztattak, hogy
14, egyenként háromcsapatos minitornára kerül sor valamikor augusztus elején, s a csoportgyőztesek kapnak majd jogot a harmadosztályban való szereplésre. Az újrasorsoláson
kiderült, hogy a bihari bajnokcsapat, a NAC
1910 elkerüli korábbi ellenfelét, Szilágy megye
legjobbját (a Szilágysomlyói Sportul és a Zsibói
Rapid küzd az elsőségért), helyette Szatmár és
Kolozs megye bajnokával kell majd megmérkőznie az osztályozón. A lehetséges ellenfelek
még nem ismeretesek. Az is kérdéses, mikor
tudnak pályára lépni a csapatok.
Megyei szinten a Román Kupa elődöntőit tűzte műsorra a Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület (BMLE), mégpedig július 18ra, a döntőt pedig 22-én vagy 25-én vívná
a Nagyváradi Egyetemi FC–Nagyváradi AC
1910, illetve a Biharszentandrási Crişul – Borsi Viitorul találkozó győztese, de a június végén érvényben lévő szabályozások minimális
esélyt adtak a játékra.
A BMLE a bizonytalanság ellenére sem tétlenkedett, s már az új idényt tervezi. A beiratkozás e hónap végén zárul, az idény pedig augusztus második hétvégéjén rajtol majd
a Román Kupa első fordulójával, amelyben
a megyei másodosztályú gárdák lépnek pályára. Egy héttel később már az első osztályú
csapatok is bekapcsolódnak a küzdelembe,
sőt augusztus 22-én a továbbjutott együttesek
folytatják a küzdelmet. A bajnokságok elkezdését 29-re tervezte a megyei egyesület, ha
minden feltétel adott lesz a játékra.

Hajdu Attila
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sport

Az új stadionról
kérdezték a váradiakat
A közösségi médiában tartott közvéleménykutatást Ilie Bolojan polgármester, aki arra volt
kíváncsi, hogy milyen stadiont szeretnének
a nagyváradiak.
Mint ismeretes, az önkormányzat lebontatná a Bodola Gyula Stadiont, helyette pedig egy modern sportkomplexumot építtetne. Sokakban, főként az idősebb nemzedék
képviselőiben, ellenszenvet váltott ki, hogy
az elöljáró a bihari labdarúgás bölcsőjének
számító, 1924-ben megépített Bodola stadiont is meg akarja szüntetni azután, hogy
a földdel tette egyenlővé a belvárosi Voinţa
pályát. A terv támogatói viszont azzal érveltek, hogy a jelenlegi stadion elavult, és korszerűsítés után sem felelne meg az élvonal
követelményeinek, emellett pedig a régi létesítményt csak akkor bontanák le, ha az újat
már átadták.
A gorji
megyeszékhelyen
lévő létesítmény
mintájára
építenének
stadiont Váradon

Az új stadiont eredetileg Váradszentmárton
határába tervezték, ám a nyár elején adódott
egy új lehetőség, hogy az állami egyetem és a
Rhédey kertben található Bihorul Sportiskola közötti területen építsék meg. Ekkor az is
felmerült, hogy legyen-e benne atlétikai pálya
(mint a modellnek választott Târgu Jiu-i stadionban), vagy csak futballra legyen alkalmas
a létesítmény. E kérdésben a többség a második lehetőséget támogatta, a polgármester
azonban kíváncsi volt arra is, mekkora befogadóképesség felelne meg a helyi igényeknek

és jellegzetességeknek. Ebben már megoszlottak a vélemények: gazdasági szempontból a
kisebb (12-15 ezer fős) létesítmény lenne indokolt, ám ha közép- és hosszú távra terveznek,
akkor egy 20-25 ezer fős stadiont lenne érdemes építeni, amely nemzetközi események
megrendezésére is alkalmas.
A Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület képviselői is állást foglaltak az ügyben, a nagyobb
létesítmény mellett érvelve. A város dinamikus
fejlődését a sportnak is követnie kell, ráadásul
az eddig megtartott rangos nemzetközi vízilabda- (junior Európa-bajnokság, olimpiai selejtező, Bajnokok Ligája négyes döntő) és kosárlabdatornák (felnőtt női Európa-bajnokság
csoportköre), valamint számtalan utánpótlás
kontinenstorna nemcsak erkölcsi szempontból, hanem anyagilag is kedveztek a városnak.
Egy korszerű, például a debrecenihez hasonló stadion révén akár nemzetközi tornákat is
rendezhetne közösen a két város. A labdarúgó-egyesület vezetői arra is rámutattak, hogy
a jelen mellett a jövőt is érdemes szem előtt
tartani. A helyi férfi-kosárlabdacsapat példáját hozták fel, amely 15 évvel ezelőtt alig pár
száz néző előtt lépett pályára, ám az elmúlt öt
évben háromszor is országos bajnok lett, így
teljesen indokolttá vált egy új, 5000 férőhelyes sportcsarnok megépítése. A létesítmény
átadását jövő nyárra tervezi a városvezetés.
Mivel az új futballstadion nemcsak sportrendezvények helyszíne lehet, az egyesület egy
mobil tető ötletét is felvetette annak érdekében, hogy az időjárási viszonyoktól függetlenül meg lehessen tartani a meccseket vagy a
koncerteket.
Hogy milyen lesz, és hol épül majd fel az
új stadion, azt egyelőre még nem tudni, az viszont sokatmondó lehet, hogy június végén a
városvezetés elutasította egy helyi sportember
és vállalkozó, Ion Marin ajánlatát, aki egy Várad és Fugyivásárhely közötti kéthektáros telket adott volna díjmentesen annak érdekében,
hogy a nagyobb kapacitású stadion épülhessen meg.

H. A.
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zöldövezet

Beültettem kiskertemet
57. C
 síkos kecskerágó
(Euonymus europaeus)
A kecskerágófélék családjába tartozó, lombhullató, akár kisebb fává (3–6 méter magasra)
is megnövő cserje.
Igazán mutatós ősszel, amikor az egymással szemben álló, ovális, fűrészes színű levelei
sárga, narancs, vörös, bordó színt öltenek. Lilásvörös magtokjai a bennük rejlő narancssárga magokkal is élénk színfoltot jelentenek. Jó
tudni, hogy a termés főleg, de a cserje többi
része is mérgező.
Nem sok gondozást igényel, szereti a napos, félárnyékos helyet, de árnyékban is fejlődik. A jó vízáteresztő képességű talajt kedveli.
Fiatal korában esetleg öntözhetjük. Betegségekre nem érzékeny, kártevője lehet a levéltetű és a pókhálós kecskerágómoly.
Félfás dugvánnyal vagy magról szaporítható. Az elszáradt ágak levágásán kívül metszést
nem igényel.

Csíkos kecskerágó

58. C
 síkos pántlikafű
(Phalaris arundinacea var.
picta)
A perjefélék családjába tartozó, évelő, felálló szárú, akár 1 méternél is magasabbra megnövő díszfű.
Rizómával terjed, hosszú, keskeny, lándzsa
alakú, ép szélű levelei fehérrel csíkozottak.
Nyár elején hozza krémszínű vagy rózsaszín
bugavirágzatát.
Talajtakarónak is mutatós, de kerti tavak
partját is díszítheti. Kedveli a nedves, de jó
vízáteresztő képességű talajt. Legszebben napos, félárnyékos helyen fejlődik. Kártevőkkel
és betegségekkel szemben ellenálló.
Nyár végén az elfásult leveleket érdemes
visszanyírni, hogy új hajtásokat hozzon a növény. Tavasz közepétől nyár közepéig tőosztással szaporítható.

Következő számunkban a csillagfürtöt
és a csillagmohát mutatjuk be.
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Csíkos pántlikafű

ínyenceknek

Egyszerűen finomak
Füstölt sajtos újkrumpli

Joghurtos fánk

Hozzávalók: 80 dkg apró újkrumpli, 10
dkg szeletelt császárszalonna, 10 dkg sonka,
10 dkg füstölt sajt, 1 tojás, 1 pohár tejföl, vágott petrezselyemzöld.
Elkészítés: Egy tűzálló tál alját beborítjuk a császárszalonna felével, erre ráterítjük a
megmosott, megtisztított újkrumplit, és befedjük a maradék szalonnaszeletekkel. 160 fokra előmelegített sütőben kb. 15-20 percig sütjük, amíg a krumpli megpuhul. Ezalatt apróra
vágjuk a sonkát, lereszeljük a sajtot. Egy tálba ütjük a tojást, elkeverjük a tejföllel, hozzáadjuk a sonkát és a reszelt sajtot, sózzuk, borsozzuk, és összekeverjük a petrezselyemmel
is. A masszát egyenletesen elterítjük a szalonnás krumplin, és 200 fokosra kapcsolt sütőben megpirítjuk (kb. 10 percig). Friss vegyes
salátával tálalhatjuk.

Hozzávalók: 2 pohár barackos joghurt, 2
tojás, 25 dkg finomliszt, 2 csokor vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, fél citrom reszelt héja,
kevés rum (elhagyható), a sütéshez olaj.

Elkészítés: A tojásokat tálba ütjük, hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a joghurtokat, a
citromhéjat és a sütőporral elkevert lisztet,
összedolgozzuk. Serpenyőben olajat forrósítunk, és evőkanállal beleszaggatjuk a fánkokat. Mindkét oldalukat aranysárgára sütjük.
Papírtörlőre szedjük, majd vaníliás vagy fahéjas porcukorba hempergetjük. Lekvárral is tálalhatjuk.

Málnás pohárkrém
Hozzávalók: 25 dkg mascarpone, 5 dl natúr joghurt, 2 dl tejszín, 2 citrom, málna, cukor.
Elkészítés: A tejszínt kevés cukorral habbá
verjük. A mascarponét kikeverjük a joghurttal, belereszeljük a citromok héját, és hozzáadjuk fél citrom levét. Ízlés szerint édesítjük,
és óvatosan belekeverjük a tejszínhabot. A pohár aljára egy-két kanál krém kerül, rá néhány
szem friss málna, és folytatjuk a rétegezést.
Legfelülre málnaszemeket rakunk.
2020. július
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Erasmus gondolatai
Rotterdami Erasmus (1466–1536) németalföldi
filozófus, teológus két gondolatát idézzük
a rejtvényben a vízszintes 1. és a függőleges 13.
alatt.
VÍZSZINTES: 13. Változást előidéző. 14.
Irul‑… – zavarba jön. 15. Meleg szeszes ital.
16. Belgrádi hegycsúcs. 18. Osztrák költő, író
(Reiner Maria). 20. A mélybe. 21. Matematika – röv. 22. Svájci üdülőhely. 24. Háziszárnyas. 26. Arad megye betűjele. 27. Tollforgató. 28. Takar. 29. A nátrium vegyjele. 30.
Ilyen a nagy térben eloszló fény. 32. A szultán testőre. 34. … Lescaut – Puccini operája.
36. Földrészeket elválasztó hegységgel kapcsolatos. 38. Izraeli város. 39. A szarv anya1
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Júniusi rejtvényünk (Mi tesz elégedetté?) helyes megfejtése: „A lényeg,
hogy amivel foglalkozom, abban örömömet leljem”. Könyvjutalmat
nyert: Sárközi Lajos (Biharfélegyháza), Tóth Erzsébet (Nagyvárad) és
Molnár Ferenc (Erdőgyarak).
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FÜGGŐLEGES: 2. Háborgat. 3. Állatot ellát. 4. Rag, a ‑ről párja. 5. Gyep szélei! 6. Zokogó. 7. A viszály istennője a görög mitológiában. 8. Mértani test. 9. Páratlan
Málika! 10. Gaál Gábor névbetűi. 11. Tóth
Árpád szülővárosa. 12. Az anyagmennyiség
SI-egysége. 17. Elvis Presley másik személyneve. 19. Alsófokú iskola. 23. Karóra része! 25. Ulan‑… – Burjátföld fővárosa. 27.
Erő rejlik benne. 28. Település. 29. Román
tagadás. 30. Szabásminta. 31. Nehéz röptű
mezei madár. 32. Azonnal. 33. Helyet foglaló. 35. Az argon vegyjele. 37. Karaván része! 39. Páncélszekrény. 40. Rögzítésre való
eszköz. 41. A tetejére. 42. Abba az irányba.
43. Az egykori Trabant beceneve. 45. Felmenő ági rokon. 46. Északi országok aprópénze. 48. Görög betű. 51. Kis folyóvíz. 53.
Lótenyésztő gazdaság. 54. Kisebb balszerencse. 55. Végtelen jelölés! 56. A közelébe. 57.
Gabonanyaláb. 59. Német névelő. 61. Akadály. 63. Vörösesbarna. 65. Középen kiér!
67. Római 150.

Barabás Zsuzsa

63
68

E

ga. 40. Dús. 41. A Fekete-tenger beltengere. 43. Esetleg. 44. Kantárszerű eszköz. 47.
Méltatlan, becsületbe gázoló. 49. Régi római
pénzegység. 50. Református – röv. 52. Görög betű. 53. Kemencében van! 54. Portugál, spanyol és luxemburgi autójel. 55. Szent
… – a 12 apostol egyike. 57. … fogoly –
Zilahy Lajos regénye. 58. Szigligeti személyneve. 60. … Eszter – Németh László regénye.
62. Idegen Irén. 64. … néni két élete – magyar film. 66. Maszk. 68. Ilyen állat a tatu.

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe
eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk
ki. Beküldési határidő: július 31. Postacím:
Biharország, 410068 – Oradea,
Piaţa 1 Decembrie nr. 12.;
e-mail: biharmegye@gmail.com.

közélet

Elkészült a Kossuth
utcai mélygarázs
Amint arról honlapunkon már beszámoltunk,
a múlt hónap közepére elkészült a váradi Kossuth
(ma Independenței) utcai mélygarázs. Június
végén meg is nyitották, három hónapig ingyen
használhatják az autósok.
A föld alatti parkolóház megnyitását eredetileg június 20-ra tervezték, de a tűzoltósági
ellenőrzések nyomán a következő hétre halasztották. Végül 25-én délben nyitották meg
a mélygarázst, melyet működésének első három hónapjában ingyen használhatnak az autósok. A létesítményt a helyszínen Florin Birta
nagyváradi alpolgármester és Liviu Andrica,
a Közterület-kezelő Zrt. vezetője mutatta be a
sajtónak.
A háromszintes, összesen 14 158 négyzetméter felületű mélygarázsban 460 parkolóhely van, ezek közül hatot jelöltek ki a
mozgássérülteknek, 80-90 helyet pedig az
RDS-RCS-nek tartanak fenn, a cégé ugyanis a létesítmény telkének 30 százaléka, és a
parkolóépítés 39,7 millió lejes költségéhez 7,3
millió lejjel járult hozzá. A mélygarázsba legtöbb 2,1 méter magas járművek hajthatnak
be, és négy elektromosautó-töltőállomás is helyet kapott benne.

Az egyik
elektromosautótöltőállomás

A mélygarázs építését 2015-ben kezdték el,
a munka 2016-ban tervezési hibák miatt leállt; 2017-ben készült el az újabb terv, s annak
alapján idén fejezték be a munkát. A kivitelezésre kiírt új, 2018-as közbeszerzési eljárást a
A szinteket
különböző
színekkel jelzik

Jövőre alakítják át
a felszínt

Construcþii Bihor Rt. nyerte meg, a cég kivitelezői hitelben dolgozott, a pénzt hat egyenlő részletben kapja majd meg a közterület-kezelőtől.
A parkolóház legmélyebb szintje 10 és fél
méter mélyen van, az alapozása majdnem két
méter vastag. A felszínre tervezett közösségi
tér kialakítására nemzetközi ötletbörzét írtak
ki, a tervek szerint a jövő év elején elkezdhetik
annak a kivitelezését is; a város európai uniós
alapokból akarja fedezni a mintegy kétmillió
euróra becsült költségeket.

Fried Noémi Lujza
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A hajdani Toldy teret, Nagyszalonta főterét ábrázolja ez a vélhetően a múlt század elején
készült képeslap. A már a honfoglalás előtt is lakott vidéken 1606-ban alapították a várost
a Bocskai István erdélyi fejedelem által odatelepített hajdúk. A múltjára büszke hajdúvárosi magyar közösség a rendszerváltás után a város napjaként ünnepelhette az alapítóle-

vél átadásának napját. A városnapi megemlékezések az elmúlt években többnapos programokká terebélyesedtek, változatos témájú rendezvényekkel, május utolsó, illetve június
első hétvégéje körül. Lapunk rendszeresen beszámolt ezekről, ám az alapítás 414. évfordulóján a járvány miatt ez a rendezvény is elmaradt

