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Várad-központú
kulturális élet
Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom,
hogy a Bihar megyei kulturális élet túlságosan
Várad-centrikus. Ez részben érthető, hiszen
Nagyvárad Biharország „fővárosa”. Egymást
érik azonban a kulturális rendezvények, sok
esetben takarják, kioltják egymást. Könyvbemutatók is szép számmal vannak, néha azokat is itt tartják, amelyek más településekhez
kapcsolódnak, például Sütő Évának az Érmellékről szóló néprajzi kötetét vagy a Sass
Kálmánról szóló könyvet is a megyeszékhelyen ismertették.
A színielőadások is legtöbb esetben megmaradnak a színház falai között. Pedig régen
a nagy társulatok is sokszor megfordultak vidéken. Itt barátságok, szerelmek szövődtek,
többek között Belényi Ferenc és Papp Magda
románca is itt született. Egy szimfonikus zenekart természetesen nehéz lenne utaztatni a
hangszereivel, de egy könnyebb kellékű prózai előadást meg lehetne oldani vidéken is.
Váradnak komolyabb kisugárzása kellene
hogy legyen a környező nagy településekre:
Érmihályfalvára, Szalontára, Diószegre, Székelyhídra stb. A színház az anyanyelv temploma. Ezek a városok, nagyközségek anyanyelvünk bástyái, megmaradásunk végvárai.
A szórványtelepülések mellett ezek a nagy települések is fontosak.
A fent említett okok miatt mutattam be
Mihályfalván a Főnixmadár a mocsár felett

című könyvemet, amely az egykori ottani
mártír lelkész, Sass Kálmán élettörténetét ismerteti. A református lelkipásztor itt szolgált
húsz évet, ő fogalmazta meg azt a gondolatot:
„Elvész a nép, amely tudás nélkül való.” A helybeli Szépkor Nyugdíjas Egyesület szívesen fogadott, hasonlóan az RMDSZ helyi szervezete
is, amely oroszlánrészt vállalt a szervezésben.
Ezekben a városokban szívesen fogadják, tenyerükön hordozzák az előadó vendéget, autóval és nem az apostolok lován vittek az előadóterembe, ahol telt ház fogadott. Szinte
minden könyvem elkelt. A bemutatást s a felolvasást nyílt színi taps fogadta.
Természetesen ezekben a városokban is
van kulturális élet. Amint a mihályfalvi nyugdíjas-egyesület elnöke megjegyezte, ők szerények, csendben dolgoznak. Egyes esetekben
azért fut zátonyra a kulturális rendezvények
szervezése, mert pártpolitikai nézetek, érdekek vannak a háttérben, pedig ez a kultúrában megengedhetetlen, különösen egy kisebb
településen.
Ma úgyis divat, aktuális a decentralizáció,
ezt a kultúrában is alkalmazni lehetne. Várad
gazdag, gyakran túlzsúfolt kulturális rendezvényeit a környező településeken is teríteni
kellene. Különösen azok számíthatnak nagyobb érdeklődésre, amelyek valamilyen formában kapcsolódnak az adott településhez.

V. Szilágyi István

A nagyváradi Szigligeti Színház májusi műsora
A nagyváradi Szigligeti Színház társulatai ezúttal is változatos
darabokkal, bemutatókkal várják mind a gyermek, mind a felnőtt közönséget.
13., hétfő 19 óra, Szigligeti Stúdió: Usine 1.84 – Tókos Attila és
ifj. Zsuráfszky Zoltán: Közelítés (IZP);
14., kedd 19 óra, Szigligeti Színház: Naftalin – Ady Endre-bérlet;
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15., szerda 17 óra, Szigligeti Színház: Naftalin – Juhász Gyulabérlet;
18., szombat 19 óra, Szigligeti Színház: Rokonok – egri Gárdonyi
Géza Színház – Varadinum-bérlet;
19., vasárnap 19 óra, Szigligeti Színház: Olivér! – Varadinumbérlet;
31., péntek 19 óra, Szigligeti Stúdió: Halász Gábor: Immortel
(IZP) – Kortárs tánc bérlet.
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Látványosan fejlődni fog
Margitta
A margittai önkormányzat igyekezett minden
pályázati lehetőséget kihasználni, s ennek
meglett az eredménye, hiszen több mint tíz
nyertes pályázata van, ezek megvalósítása már
elindult vagy rövidesen elkezdődik. A város
polgármestere, Pocsaly Zoltán nyilatkozott
lapunknak.

Az új híd a régitől
jobbra fog állni
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Első helyen a Berettyó folyót átszelő új híd
megépítését lehetővé tevő nyertes pályázatot említette a margittai elöljáró. Az átkelőre
igen nagy szüksége van a városnak, mert a
régi híd már nagyon elavult; az új híd elkészülte után felújítják, és négysávosra bővítik. Ezt
az is indokolja, hogy a közeljövőben a Margitta–Bisztraterebes útszakaszt is többsávosra bővítik, hiszen az észak-erdélyi autópálya
megépülése után nagyon meg fog növekedni a forgalma.
A hídépítés a 2. Országos Vidékfejlesztési
Program (PNDL 2) útján valósul meg. A munkálatok összértéke 3 807 369,63 lej, ebből
3,6 millió lej az állami támogatás, ezt közel
200 ezer lejjel a helyi költségvetésből egészítik ki. A tervezési és kivitelezési feladatot meghirdették, de sajnos nem jelentkezett rá vállalkozó. Ennek két oka is van: az egyik az, hogy
az erre szakosodott három Bihar megyei cég

2019. május

Pocsaly Zoltán polgármester

nagyon leterhelt, a másik pedig a minimálbérek emelkedése. Utóbbi miatt módosítani fogják a projekt költségvetését, és újra meghirdetik a munkálatokat. Ebben az esetben már
távolabbi cégeknek is rentábilis lesz a munka
elvégzése.
Ugyancsak PNDL 2 pályázattal valósítják
meg a közigazgatásilag Margittához tartozó
Kéc és Genyéte víz-, illetve szennyvízhálózatának megépítését. A beruházás összértéke
12 730 583,76 lej, ebből közel 12,5 millió a
pályázattal elnyert pénz, a városra háruló önrész pedig megközelíti a 250 ezer lejt. A tervek egy-két hónapon belül elkészülnek, majd
a nyár folyamán elkezdődik a kivitelezés.
Határon átívelő, Interreg RO–HU 179 projektben (2014–2020-as időszak) román és
magyar határ menti települések közösen pályáznak az általuk nyújtott közigazgatás minőségének javításáért, illetve településeik
fejlesztéséért. A projekt neve: Partnerség a
jobb jövőért. Romániából Margitta, Élesd és

önkormányzat
Sólyomkővár, Magyarországról Berettyóújfalu és Szarvas vesz részt a programban. Három konkrét célt tűztek ki: a helyi közigazgatási kapacitás növelését, a közigazgatás és a
helyi közösségek közötti kommunikáció erősítését, továbbá fenntartható együttműködési
mechanizmusok létrehozását a határon átnyúló tapasztalatcserék javítása végett. A közigazgatás kommunikációs eszközeit fogják fejleszteni, modernizálni. A projekt összértéke 362
500 euró, egy-egy településre lebontva ez
72 500 eurót jelent, a megnyert támogatás
összesen 308 125 euró. A projektben részt
vevő települések projektmenedzserei és szakemberei időről időre váltott helyszíneken találkoznak, hogy megbeszéljék a teendőket és
megosszák tapasztalataikat. Ötödik találkozójukat legutóbb Margittán tartották meg a város egyik rendezvénytermében.
Egy másik határ menti projekt, az Interreg
RO–HU 283 keretében Margitta és Beret�tyóújfalu pályázott közösen. Céljuk a kulturális élet fellendítése, egymás kulturális programjainak látogatása, illetve közös programok
szervezése. Margitta 48 ezer eurót kap, ezt
960,48 euró önrésszel kell kipótolnia. A nyert
összegből a város egy tetőszerkezettel ellátott
mobil színpadot fog vásárolni.
RO–HU pályázattal építik meg az új piacot
is. Ennek finanszírozott költsége 1 689 494
euró, az önrész pedig 33 789,88 euró. A városi kórház eszközfejlesztése 270 ezer euró értékben szintén határ menti pályázat segítségével valósulhat meg. Az elnyert pénzből a
sürgősségi osztályra röntgengépet és orvosi
diagnosztikus ultrahang készüléket vesznek.
A gépek számára szükséges helyiségeket önerőből alakítják ki.
A városvezetés szeretne egy szívbetegek
rehabilitációját végző központot építeni a város erdejének szomszédságában. E célból sikeresen pályáztak a Norvég Alaphoz. Egy
ottani partner megléte feltétele volt a pályázásnak, így együttműködési szerződést kötöttek a Norvég Szívbetegek Egyesületével. Ebben segített a margittai születésű dr. Jagamos
Endre szívsebész. Első lépésben önerőből elkészítették az elő-hatástanulmányt, most a hatástanulmány készül, utána pályázni fognak
az épület megépítésére.
A megyei és kilenc városi önkormányzat által létrehozott Fenntartható Fejlődési Ügynökség (ADD) segítségével több település közösen
pályázott tanuszoda építésére. Margittán most
folyik a munkálatok meghirdetése, valószínű-

A határ menti
projektet
ismertető
margittai találkozó

leg nyár elejére eldől, ki lesz a kivitelező. A beruházás összértéke 1,1 millió euró, a városnak
200 ezret kell kifizetnie.

Az egyik projekt
plakátja

A Regionális Operatív Program (POR) keretében felújítják a város közvilágítását. A 8
837 421,24 lejes beruházáshoz a városnak
165 439,62 lejjel kell hozzájárulnia. Intelligens, programozható világítás lesz, intenzitását a körülményektől, a napszaktól, illetve
utcáktól függően változtatni tudják. Ezáltal
csökken az energiafogyasztás, ez a környezetet és a város kasszáját egyaránt kíméli.
Ezek a pályázati pénzekből már elkezdett
projektek, de Margittának vannak még nyertes pályázatai, melyeknek a gyakorlatba ültetése a közeljövőben kezdődik.

Szőke Ferenc
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Áprilisban fogadták el a
megye költségvetését
Mint arról honlapunkon röviden már hírt
adtunk, csúnya vita után ugyan, de a Bihar
Megyei Tanács áprilisi rendes ülésén elfogadták
megyénk költségvetését. Alább részletesebben is
beszámolunk arról, hogy mire mennyi jut idén a
megyei büdzséből.
Közel másfél órás vita után, 19 igen szavazattal, 14 ellenében, egy tartózkodás mellett,
jóváhagyták a tanácsosok Bihar megye 2019es költségvetését. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 482,6 millió lejjel számolnak. A
bevételek egy része célirányosan érkezik, az
áfa visszaosztásából például 11,6 millió lejt
útjavításokra, 168,1 milliót pedig az önkormányzatok költségvetésének kiegyenlítésére
fordíthatnak. Emellett az országos költségvetésből 20 millió lej jut az Országos Vidékfejlesztési Programra, 1,5 millió lej pedig a fogyatékkal élőknek járó támogatás fedezésére.
Az állati eredetű hulladék begyűjtésére, szállítására és semlegesítésére 740 ezer lejnyi állami támogatás érkezik.
Az áfa visszaosztásából származó és a helyi
önkormányzatok költségvetésének kiegyensú-

lyozására fordítható 168,1 millió lejből 35,7
millió lej értékben tanmedencéket építenek
a megye városaiban. Ugyanebből a forrásból
11,2 millió lejt a tej-kifli program költségeinek
fedezésére, 21,1 milliót az egyházak világi alkalmazottaira, négymilliót a speciális oktatási
hálózat fenntartására, 3,6 milliót pedig a speciális oktatásban tanuló diákokra fordíthatnak.
Uniós forrásokból összesen 2,6 millió lej érkezik idén Bihar megyébe.
Bihar megye a saját bevételeiből tízezer lejjel támogatja egy gazdasági-katonai monográfia elkészítését, illetve legtöbb kétmillió lej
értékben támogathatja a különböző felekezeteket. Száz-százezer lejjel a Román Vöröskereszt Bihar megyei kirendeltségét, illetve a
Caritas Catolicát segíti a megyei önkormányzat, a gazdasági kiadások között pedig például
az Északnyugati Fejlesztési Régió, illetve más
olyan szervezetek tagsági díjait, hozzájárulásait fedezik, amelyeknek megyénk tagja.
A kiadások közül 104,6 millió lejt szociális
célokra fordíthatnak, 117,4 millió lej szerepel
a szállítások címszó alatt, oktatásra 25,9 millió lejt, egészségügyre 7,5 milliót, kultúrára,
szabadidős és egyházi célokra 99,8 millió lejt
fordíthatnak. A Gyermekvédelmi és Szociális
Főigazgatóság 91,4 millió lejből gazdálkodhat.

Az ellenzéki
liberális frakciónak
sok kifogása volt
a büdzsétervezet
ellen, egyik tagja
mégis igent
mondott rá
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A megyei önkormányzat
vezetősége több szócsatát
is megvívott

Az alárendelt intézmények
büdzséje is elkészült
A Szigligeti Színház idei büdzséje 19,3 millió lej, a Regina Maria színházé 16 millió lej,
a Nagyváradi Állami Filharmónia pedig 11,6
millió lejből gazdálkodhat. A Gheorghe Şincai
Megyei könyvtár költségvetése 5,7 millió lej,
a Várad Kulturális Folyóiraté 12,7 millió, a
Familia folyóiraté 6,5 millió, a Körösvidéki
Múzeum pedig14,7 millió lejből gazdálkodhat.
A Francisc Hubic Művészeti Iskola 2,7 millió lejből gazdálkodhat, a megyei Hivatalos
Közlöny pedig megközelítőleg 317 ezer lejből.
A Hagyományos Kultúra Megőrzési és Népszerűsítési Központjának 1,04 millió lej a költségvetése.
A Szociális Közösségi Igazgatóság 1,5 millió lejből gazdálkodhat, a megyei tanács projektigazgatóságának költségvetése 2,7 millió lej. A 2005/350. számú törvény alapján
mindkét igazgatóság további egymillió lej vis�sza nem térítendő támogatást is kap, előbbi
ebből 350 ezer lejt ifjúsági és kulturális, 150
ezer lejt környezetvédelmi, míg 500 ezer lejt
szociális-közösségi célokra fordíthat, utóbbi
600 ezer lejt kulturális célokra (könyvek, monográfiák, nyomtatványok készítésére, oktatási programokra stb.) költhet, 375 ezer lejt
sportra, 35 ezer lejt pedig korrupcióellenes
célokra.

A tavalyi többletet is felhasználják
A tavalyi, 99,8 millió lejes költségvetési
többletből több beruházást is támogatnak. A
gyermekvédelmi igazgatóság részére például
4,5 millió lejért vásárolnak bútorokat, a megyei tanács jövendő székhelyének szánt egykori váradi pénzügyi palotára pedig 1,3 millió
lejt különítettek el: 800 ezer lejt a tervezésre
és a műszaki asszisztenciára, 500 ezer lejt a

tényleges munkálatokra, további húszezer lejből pedig illetékeket és egyéb kiadásokat fedeznek. A Crişana Katasztrófavédelmi Felügyelőség részére százezer lejért vásárolnak
felszereléseket, 1,5 millió lejt pedig a speciális
oktatási intézményeknek létesítendő nagyváradi campus tervezésére és kivitelezésére különítettek el, további 50 ezer lej az illetékekre és egyéb kiadásokra jut. Egymillió lejt kap
a Diófási Pszichiátriai Kórház nagyjavításokra,
további kétszázezer lejt pedig az infrastruktúra
korszerűsítésére szánnak.
A Körösvidéki Múzeum is több célra kap
pénzt, egyebek mellett 2,5 millió lej jut az
épület belső fejlesztésére és környezetére, további 800 ezer lejt alapfelszerelésekre, és 1,3
millió lejjel a püspökfürdői (ma Május 1. fürdő)
falumúzeumot támogatják.
A Nagyváradi Állami Filharmónia homlokzat-felújítására 750 ezer lejt különítettek el.
A Nagyváradi Repülőtér új termináljára
13,5 millió lej szerepel a költségvetésben, és
jelentős összegek kerültek a megyei utak javítására, karbantartására is. Emellett az északerdélyi regionális út Belényes és Biharfüred,
illetve Biharfüred és Remete közötti szakaszára összesen 2,8 millió lej szerepel a költségvetésben, a Remetétől a megyehatárig terjedő
szakaszra pedig további 1,22 millió lejt szánnak.
Csarnóházán egy híd építésére 300 ezer lejt
különítettek el, a Váradles–Tenke–Bél (Arad
megye) út felújítására különböző forrásokból
pedig összesen 5,22 millió lejt. A Nagyszalonta–Tenke út felújítására összesen 2,7 millió lejt különítettek el. Buszmegállók építésére
280 ezer lej szerepel a költségvetésben. Jelentős összeg, 15,3 millió lej jut a Bihardobrosd–
Vércsorog közötti útra is, ebből 14 millió lej a
vidékfejlesztési programon keresztül érkezik.

Fried Noémi Lujza
2019. május
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önkormányzat

A büdzsé közel felét
beruházásokra fordítják
Amint arról honlapunkon röviden már
beszámoltuk, áprilisban elfogadta a
nagyváradi önkormányzati képviselő-testület
a megyeszékhely költségvetését. Alább a
büdzséről részletesebben is olvashatnak.
Az idei váradi költségvetésben a bevételi
oldalon 1,4 milliárd lej, a kiadási oldalon 1,5
milliárd lej szerepel, a különbözetet a tavalyi
költségvetési többletből fedezik. A költségvetési többlet mellett a város 419,3 millió lejnyi saját, 238,6 millió lejnyi uniós alapokból
és 120 millió lejnyi, az állami költségvetésből
származó bevétellel számol, emellett 571,9 lejre becsülik az önkormányzatnak alárendelt intézmények bevételét, s 108,5 millió lejnyi hitelt is beterveztek.
A kiadásokból 854,9 millió lejt a saját,
571,9 millió lejt pedig az alárendelt intézmények bevételeiből fedeznek. Utóbbiak esetében 542,3 millió lejnyi bevétellel számoltak (az önkormányzat támogatása nélkül), és
571,9 millió lej kiadással. A tanintézetek esetében 16,5 millió lej bevétellel és 19,2 millió
lej kiadással, a Városi Sportklubnál 2,8 millió
lej bevétellel és 2,9 millió lej kiadással számoltak, a kórházak 522,5 millió lejes bevételre és

549,3 millió lejes kiadásra készülhetnek, a Városi Múzeum bevételeit 388 ezer lejre, kiadásait pedig 477,7 ezer lejre tervezték.
Szintén az áprilisi ülésen hagyták jóvá az
önkormányzathoz tartozó közszolgáltatási vállalatok büdzséjét. A Nagyváradi Vízművek Zrt.
79,6 millió lejes, a Helyi Közszállításai Vállalat
57,2 millió lejes, a Közterület-kezelő Zrt. 38,4
millió lejes, a Termoficare Zrt. 275,2 millió lejes, a Helyi Fejlesztési Ügynökség 26,3 millió
lejes költségvetéssel számolhat. A Bihar Megyei Műemlékvédő Alapítvány 1,7 millió lejes
költségvetéssel számol, ezt az önkormányzat
fedezi, akárcsak a Nagyvárad és a Régió Turizmusfejlesztési Egyesületének 7,5 millió lejes
költségvetéséből 6,2 millió lejt.
A tanácsülést megelőző sajtótájékoztatón
egyébként Ilie Bolojan nagyváradi polgármester elmondta, az idei büdzsé 42 százalékát fordítják beruházásokra. Többek között
a Termoficare Zrt. 5,5 millió lejt fordíthat a
mérőórák leolvasását szolgáló informatikai
rendszerre, emellett bővítik és korszerűsítik
a távhővezetékeket is. A műszaki igazgatóság
93,4 millió lejből 92,8 millió lejt utakra és hidakra fordíthat, a különbségből a zöldövezetek
karbantartását fedezik.
A költségvetés egyik mellékletéből az is kiderül, hogy idén 45 centenáriumi rendezvény
költségeit is fedezik a városkasszából. Például
50 ezer lejért rendelnek népszerűsítő anyagokat az október 12-i városnapra, ugyanennyibe
kerültek a Traian Moşoiu tábornok váradi bevonulására emlékező, április 20-i eseményeire
a promóciós anyagok, további 150,7 ezer lejbe pedig azok a zászlók, amelyeket Kolozsvári
úttól városközpontig, onnan pedig a tábornok
szobráig raktak ki a városban.

Fried Noémi Lujza

Az idei költségvetést a kétharmados többségben
lévő liberális frakció hagyta jóvá az ellenzékben lévő
szociáldemokraták öt nem szavazata ellenében; a
három jelen lévő RMDSZ-es tanácstag tartózkodott a
szavazáskor
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vélemény

Szándékos vagy
véletlen nyelvbotlás?
Minden különösebb csinnadratta nélkül,
csak saját lelkem csendjének kíséretében
kiosztottam szülővárosom polgármesterének egy fél piros pontot. Hogy miért csak
egy felet? Ennyi tellett tőlem: a garassal ellentétben ugyanis a jutalompontokat mindig nagyon körültekintően a fogamhoz verem. De az a fél pont, az mindenképpen
kijárt neki, hisz időben észbe kapott (vagy
hallgatott a figyelmeztető intésre?!), és a mi
nagyszombatunk feltámadási szertartásával egy időbe, a Szent László-templom tövébe tervezett zajparádét lefújta, meg is indokolva az eredeti, nagyon nagy sértésként
értelmezhető programpont elnapolását.
Ha nem csalódom, már jó régen felmerült
a legnagyobb keresztény ünnep időpontjának egyeztetési szüksége a keleti és nyugati
rítusú felekezetek között, a karácsonyi azonos időponthoz hasonlóan, de ki tudja, miért nem sikerül, és évről évre előáll a külön
dátumok generálta furcsaságok egész sora.
Az idén egy hét eltolódás volt, a sors viszont
még rádobott egy lapáttal: a mi húsvétunk
egybeesett a száz évvel ezelőtti impériumváltás nagyváradi megejtésével. Ennek örömére
lett volna az utolsó pillanatban lefújt zajparádé is. Na de a könnyűzenei koncert elmaradását bőven pótolta a tankok és a bandérium
vonulása, a zászlórengeteg és nem utolsósorban a három új főtéri szobor leleplezése.
S mintha mindez nem lett volna elég, a
háromnaposra húzott eseménysort belengte
egy számomra érthetetlen és nagyon fájó kifejezés, ugyanis a Moșoiu tábornok és csapata száz év előtti bevonulását nemes egyszerűséggel Várad „felszabadulásaként”
emlegették. Ez a szándékos vagy véletlen
nyelvbotlás vette el a zajparádé elmaradása
miatt kiosztott piros pontom meg nem adott
felét! Mert mi alól is szabadult fel Várad száz
esztendővel ezelőtt?! Az alapítása óta eltelt
827 esztendős múltja alól?! Annak minden
szellemi és anyagi kultúrájától, beleértve azt
az óriási szecessziós örökséget, amire a polgármester annyira büszke, mintha legalább-

is ő vezényelte volna munkára az építők csapatait?! Vagy
attól, hogy Kolumbusz olyan térképpel a kezében fedezte
fel Amerikát, amelyen még Nagyvárad volt a világ közepe?! Vagy – miért is ne – beleértve akár a 227 éve lerázott
sajnálatos, de méltósággal viselt török hódoltságot is?
A város immár 927 éves múltjára visszatekintve kérdezhetnék még sokat, ami a „felszabadulás” bakija ellen
szólna, de inkább a jelennel kapcsolatban kérdezem: ha
a száz évvel ezelőtti eseményeket sokban előmozdító politikusnak jutott hely a főtéren, a városalapító lovagkirály miért szorul ki a várba? S ha a város szíve közepében három – különböző felekezetű – templom áll, akkor
miért csak kettő elé állítottak egy-egy meghatározó egyéniségű püspököt?! A Szent László templom előtt vagy
mellett nem jutott volna hely Tempfli atyának, illetve dr.
Dászkál István főtisztelendőnek, aki a legsötétebb időkben, a görögkatolikus felekezet feloszlatását követő években megteremtette a város román katolikusai számára az
anyanyelvű misehallgatást, egészen a mai napig működővé téve a Kapucinus templom román nyelvű katolikus
miseszolgáltatását?! Tudott róla mindenki, aki az akkori
idők tiltása ellenére is ragaszkodott hitének intézményes
gyakorlásához, de – váradi megyés püspök nem lévén –
élete utolsó éveiben Dászkál atya, püspöki helynökként
is, biztosította a román katolikusok miselehetőségét.
Érdekes, hogy ez nem jutott senkinek az eszébe, csak
holmi felszabadulásról ágálni. Befejezem hát én is a szóáradatomat annak reményében, hogy előbb-utóbb csak
megtudom, szándékos volt-e vagy véletlen baki az ünneplésre feljogosító felszabadulás fennen hangzó emlegetése.

Molnár Judit
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Régi fénye mutat célt
a nagyközségnek
A térség legjelentősebb települése volt mindig
is Szalárd, a környékbeliek ide jártak a vásárba,
volt itt egészségügyi központ is. Dr. Nagy Miklós
agrárszakember, az ötödik mandátumát töltő
polgármester azon dolgozik, hogy a Berettyó
menti nagyközség visszakapja régi fényét.
Amikor több év után április közepén újra
Szalárdra vitt az utam, Nagy Miklós polgármester arról tájékoztatott, hogy még nem érték el azt, amit községfejlesztésben az általa
vezetett csapattal el szeretnének érni, de már
nincsenek távol a céltól. Majd fél napot töltöttem Szalárdon, szinte minden utcáját bejártuk, és mondhatom: volt látnivaló. Aszfaltos
utak szinte mindenütt, munkagépek az utcákon, cserélik az ivóvízvezetékeket, csatornáznak, új egészségügyi központot építenek,
gomba módra nőnek ki az új házak a település
határában azokon a házhelyeken, melyeket a
helyi önkormányzat utalt ki az itt élő fiatalok
számára. Azért adják a telkeket, hogy a fiatalok itt maradjanak, ez a program nagyon jól
sikerült – jegyezte meg a polgármester.
Szalárd nagy múltú település. A XIII. században már város, vásártartási joggal. Ekkori kiterjedése nagyobb volt a mainál. A XV.
században királyi sóhivatal és vámszedőhely.
Első, okirattal bizonyítható birtokosa Miklós,
Pál országbíró fia, utána királyi adományként
a Borsa nembeli Tamás fiai kapták, 1317-ben
ismét visszaszáll a koronára. A közeli várhegyen áll az egykori Adorján-vár maradványa,
az öregtorony romja, ezt a községi önkormányzat hozzájárulásával megerősítették. A

Munkagépek
Szalárd utcáin
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Dr. Nagy Miklós polgármester

várat Pál országbíró kezdte építeni, 1242–
1276 között készült el, majd Pál fia Miklósé
lett, aki fellázadt IV. László király ellen. 1277ben a várat IV. László serege elfoglalta, aztán
a Borsa nemzetségbeli Tamás és fiai kapták
meg. A települést 1401-ben Zsigmond király
a Csákyaknak adományozta, ők itt a Ferencrend számára klastromot alapítottak. A várat
1598-ban rövid időre elfoglalták a törökök,
majd a XIX. században lerombolták. E községben született Szalárdi János, a XVII. századi híres krónikaíró; nevét ma az általános iskola viseli.
1880-ban Szalárdnak 1616 lakosa volt, akik
közül 1505 magyar, 50 román – 1369 református, 81 római katolikus, 80 görögkatolikus,
79 izraelita. Az 1992-es népszámlálás 2715
lakost jegyzett fel, 1603 magyart, 908 románt, 198 romát. Felekezeti megoszlás szerint: 1338 református, 705 ortodox, 100
római katolikus, 28 görögkatolikus, 134 baptista, 252 pünkösdista. A 2011-es népszámlálás adatai szerint 3014-en éltek Szalárdon.
Dr. Nagy Miklós polgármesterrel hivatali irodájában beszélgettünk. Közismert, hogy
emberközeli elöljáró, ezt bizonyítja mindaz,
amit a településért tett az elmúlt mintegy negyedszázad alatt ebben a tisztségben. Megyeszerte sokfelé találkozhatunk vele különböző
rendezvényeken, ahol elnökként a Romániai

faluról falura
Magyar Gazdák Egyesületét képviseli vagy az
RMDSZ Bihar megyei szervezete egyik ügyvezető alelnökeként van jelen. Erről így vélekedik: „Ha meg akarod ismerni, megérteni a
vidéki emberek sorsát, akkor sokat kell köztük
lenni; számomra ez lényeges. Sokat vagyok a
község lakói között, de más településekre is eljutok. Ez utóbbi azért is jó, mert össze tudom
vetni, miként valósul meg az emberek elvárása Szalárdon és miként más településeken. Az
a véleményem, hogy próbáljunk álmodni egy
jobb jövőt, és azt építsük is fel. Nekünk kell
megformálnunk, senki sem fog jönni, hogy
ezt helyettünk megtegye. Meglátásom szerint egy polgármester, egy igazgató vagy egy
képviselő, egy szenátor szolga, a nép szolgája,
az emberek szolgája. Ne képzelje magát kiskirálynak, aki egy ilyen tisztséget elér, kellő
alázattal kell dolgozni, és megpróbálni mindent megtenni, ami rajta is múlik, hogy megteremtse a békés együttélést azon a területen,
ahol szolgál. Nem lehet az egyéni érdekeket
a közös érdekek elé helyezni. Nagyon fontos,
hogy ha megütnek, ne üss vissza, hanem tanulj belőle és fogadd el; próbálj meg dolgozni
a közösségért, és tudatosan építeni.”

A fiataloknak
kiosztott
házhelyeken
épülnek
a családi
otthonok

Községfejlesztés
Amikor a községfejlesztés eredményeiről
kérdeztem az elöljárót, azzal kezdte: csapatmunka eredménye mindaz, amit elértek.
– Szeretném, ha az itt élők elgondolkodnának azon, hogy miként nézett ki húsz évvel ezelőtt Szalárd, hogy néztek ki nappal, és
hogy néztek ki éjjel az utcák, az oktatási intézmények. Nagyon örülök annak, hogy Szalárd
vonzóvá vált a más településen élők számára is, ide jönnek dolgozni, ide jönnek a bankba vagy más ügyeiket intézni, hiszen például
az itteni lakosság-nyilvántartó még két községet is kiszolgál. A tűzoltóságunk öt községet
szolgál ki, és mondhatom, sokat dolgoztunk
azért, hogy ez így legyen. Sokat tettünk azért
is, hogy segítsük a fiatalokat, igyekeztünk házhelyet adni nekik, hogy lakást építsenek, az
Állami Lakásügynökséggel tömbházakat is
felhúztunk. Olyan korszerű iskolahálózatot
alakítottunk ki, amely bármely nagyváradi iskolával felveszi a versenyt. Építettünk egy új
óvodát, de mostanra úgy megnőtt a gyermeklétszám, hogy új iskolát is kell építenünk.
– A felsoroltakból az derül ki, hogy Szalárd
már visszakapta régi fényét. Vagy van még
tennivaló?

Az Állami Lakásügynökség
segítségével is
épültek lakások
a szalárdi
fiataloknak

– Azt mondanám, kezd már látszani, hogy
az elképzelésekből lesz valami. A minap például valaki egy szomszéd településről azt mondta, hogy ők szeretnék, ha Szalárd községhez
tudnának csatlakozni. Nem tetszik neki, ami
ott van, és inkább ide szeretnének tartozni.
Ennek nagyon örülök, mivel jelzi, hogy a környékbeliek látják, hogy van fejlődés Szalárdon.
Dr. Nagy Miklóssal visszaemlékeztünk arra,
hogy néhány évvel ezelőtt együtt jártuk be
azokat az utcákat, amelyeknek az ivóvízzel
való ellátását, csatornázását, aszfaltozását tervezték, s mára ez mind megvalósult. Ezeken
az utcákon ma betonozott árkok húzódnak, a
házak bejáratához betonhidak vezetnek. Két
pályázaton nyertek arra pénzt, hogy Szalárd
község minden utcáján vízvezeték, szennyvízcsatorna és aszfaltburkolat legyen. Most is
dolgozik két cég, erről később meg is győződtünk. Nagy Miklós szerint jövőre elkészül az új
egészségügyi központ, ott szakorvosi ellátást
kaphatnak majd nemcsak a község lakói, de a
környékbeliek is.
Aki akar, talál munkát helyben, hiszen nem
kevesebb mint háromszáz aktív vállalkozás
van bejelentve Szalárdon. Akik itt nem tudnak
elhelyezkedni, azok autóbusszal ingázhatnak
váradi vagy más településen található munkahelyekre. A polgármester szerint jó együttműködés alakult ki a helyi tanácsban a község fej-
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Ø

lesztése érdekében. Arról is szólt, hogy a költségvetésük nagyon
kicsi, mivel saját bevételi forrásuk gyenge. A község legnagyobb
cége, a Constructorul Sălard ugyanis Nagyváradnak adózik, erre
a megyeszékhely polgármestere kötelezte a vállalatot, miután az
elnyerte a színház és a vár felújítási munkálatait.
Beszéltünk még a majd két évtizede minden évben megtartott és közönségvonzó Szalárdi Községi Napokról. Szóba került
az is, hogy Szalárd mai 3500 lakosának fele magyar, fele román.
A helybeliek számára megvan a határvonal, hogy meddig tart a
magyar falu, és honnan román.
Az elöljáró azt mondja, számára könnyű olyan települést irányítani, ahol olyan csapat veszi körül, mely bármely szinten meg
tudná állni a helyét. Ők maguk is vállalkozók, és nem várják,
hogy a szájukba repüljön a sült galamb, hanem együtt gondolkodnak, és együtt tudják megtalálni azt, ami a legfontosabb a
községük számára. „Majdnem mindenben egyet tudunk érteni,
és nagyon büszke vagyok arra, hogy az önkormányzat, az egyház és az iskola közösen dolgozik Szalárdért. Az egyházon a községben lévő összes felekezetet értem.”
A polgármester szerint mind a református, mind a római katolikus, mind a baptista, mind az ortodox felekezet helyi képviselőivel nagyon jó kapcsolatot tudtak kiépíteni. „Ők is részesei
mindannak, ami ebben a községben megvalósul. Együtt dolgozunk és együtt is ünnepelünk. A falunapokról sem hiányoznak az
egyházak képviselői, hiszen ilyenkor ökumenikus istentiszteletet
tartunk minden helybeli felekezet részvételével. Nagyon jó látni,
hogy senki sem keresi a különbséget, nem vetélytársak ők, hanem úgy állnak egymáshoz, mint szolgatárs. Erre nagyon büszke vagyok. Az önkormányzat is segíti a gyülekezeteket a szükség
mértékében, vagyis ahol abban az évben több gond van, oda nagyobb támogatást juttatunk, a következő évben fordítva.” Nagy
Miklós hosszan sorolta azokat a támogatásokat, melyeket az önkormányzat nyújt az egyházaknak.

Mindenkit hazavárnak a reformátusok
Varga Botond szalárdi református lelkipásztorral is sikerült
felvennem a kapcsolatot. Elmondta, hogy az egyházközségnek mintegy 1100 híve van, a vasárnapi istentiszteleten általában tízszázalékos a templomlátogatás, de ünnepeken sokkal nagyobb. Az idén tíz fiatal és öt felnőtt konfirmál. Tavaly tizennégy
konfirmándusuk volt, jövőre tizenöt lesz. Véleménye szerint a
Szalárdi Református Egyházközség egyike a Bihari Református
Egyházmegye legdinamikusabban fejlődő közösségeinek. Nemcsak a számok beszélnek erről, ezt igazolja az utóbbi években
újra lendületet vevő egyházi élet is. A különböző korcsoportoknak szóló bibliaórák, a különféle programok, kirándulások, gyülekezeti napok, kulturális események színes palettája széles réteget próbál megszólítani.
Legjobban annak örül a lelkipásztor, hogy második otthonként
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létezhet a templom és a gyülekezet a közösség életében. „Az ovisoktól az iskolásokon és
turistacsoportokon át próbálunk minden érkezőt úgy fogadni, mintha hazajönne.” Nemcsak a község kulturális rendezvényeinek ad
otthont a templom és a gyülekezet, hanem
koncerteket és karitatív rendezvényeket is befogad. De mit sem érne a közösség szolgálata, ha nem a helyi közösségre tekintene. Az
első mindig az a gyülekezet kell hogy legyen,
amelynek otthona a helyi templom. „Szükséges – vallja a lelkipásztor –, hogy mindig
nyitott ajtó és nyitott élettér fogadja a megérkezőt. Ennek feltétele, hogy olyan körülmények várják, hogy vágyjon jönni. Fűtés, modern hangosítás, folyamatosan karbantartott
és szépülő templomkert – talán csak részletkérdéseknek, sokszor már-már luxusnak tűnnek, de elengedhetetlen feltételei egy komfortos térnek.”
„A befogadó közösségen túl azért is dolgozunk – magyarázza Varga tiszteletes –, hogy
ott legyünk gyülekezetként, belső élettérként a külső élettérben. Ezért létesült tavaly
az Agapé Alapítvány égisze alatt, de a gyülekezet anyagi támogatásával egy idősgondozói állás, ami nagyrészt a gyülekezet idős tagjait segíti.” Emellett a magyar kormány és a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
támogatásával egy bölcsődét is szeretnének
létrehozni, hisz örvendetesen nő a gyerekek
száma. Ebben partnerük a helyi polgármesteri hivatal és a Szalárdi János Iskola vezetősége is. Egy részben nagyváradi, részben hollandiai felajánlás eredményeként könyvtárat is
létesítenének, illetve Szalárdra költöztetnének,
így bekapcsolódva abba az évszázados hagyományba, amely a népnevelésben látta a megmaradás egyik lehetőségét.

A több mint hatszáz éves műemlék református templom

faluról falura
Tavaly szintén önkormányzati segítséggel
és saját pénzből felújították a fél évszázada félkész állapotban lévő harangozói lakást, idén
pedig a temetőőri lakás renoválását kezdték
el. A hatszáz esztendős istenháza felújítására
európai uniós pályázati lehetőséget keresnek.
Tavaly indították útjára azt a kezdeményezést, amelynek célja valódi élettel tölteni meg
a templom főbejárata előtti téren álló, a templom építésének 600. évfordulóján elhelyezett
életfát. Ehhez keresztelő után az apa elhelyezi
az életfán a megkeresztelt gyermek nevét feltüntető selyemszalagot. Év végén a szalagok
a templomba kerülnek. Idén már hét szalagot tűztek fel, és több vár kihímezve az ünnepi eseményre, de több családfő – így a lelkész
és presbiterek is – készül újabb szalagok elhelyezésére.
Varga Botond értékelése szerint a presbitérium tagjai a gyülekezet terheit felvállalva, a
rájuk bízottakat látogatva és pásztorolva, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a hívekkel: „Isten-küldte segítségre talált a gyülekezet
minden egyes presbiterben.” Gyümölcsöző és
egyre áldásosabb szolgálatot végez a gyülekezet kórusa és a Nőszövetség is.
Amint a lelkipásztor elmondta, a vallásórákon és gyermek-istentiszteleteken hetente, illetve havonta a gyermekek nyelvén szólal
meg az örömhír olyan szakképzett pedagógusok irányításával, akik szívügyüknek tekintik
a szolgálatot. A gyülekezetnek saját közösségi oldala is van.

Kinövik az iskolát

Prém Mónika,
a Szalárdi
János
Általános
Iskola
igazgatója

Hangulatos folyosó
az iskolában

ta termek, feldíszített folyosók, gazdagon felszerelt informatikai
labor és téka. „Erre a könyvtárra nagyon büszke vagyok, szinte
a semmiből varázsoltuk ilyen szépre, a tanulók sűrűn megfordulnak itt” – mondta az igazgatónő.
Prém Mónika ötödik éve tölti be az igazgatói tisztséget. A tanintézet két tannyelvű, a diákok mintegy 60 százaléka magyar,
negyven százaléka román anyanyelvű. Ez az arány a pedagógusok között is. Az iskola 60 alkalmazottjából 51 pedagógus, mindnek van szakképesítése és rendes tanári vizsgája. Az 590 gyerek
korosztályonkénti megoszlása: 161 óvodás, 240 elemista, 189
felsős. A pedagógusok közül hat nincs véglegesítve a tanintézetben. Többségük ingázik, de az igazgató szerint ez nem okoz gondot.
Prém Mónika azt is elmondta, hogy a diákjaik szép eredményeket értek el a tantárgyversenyeken, nagyon jó a kosárlabdacsapatuk. Szólt az iskola Pitypang nevet viselő néptánccsoportjáról is. Ez Körösi Mária tanítónő irányításának köszönhetően
nemcsak ezen a vidéken, de külföldön is elismerést szerzett.
A Szalárdon nyolcadikat elvégzett diákok általában Nagyváradon, főleg a Szent László és az Ady középiskolában tanulnak tovább, és az igazgatónő tudomása szerint nagyon dicsérik őket.
Akik szakiskolában folytatják tanulmányaikat, azoknak nagy része a borsi tanintézetet választja.
A község óvodásai három épületben tanulnak, az iskolások a
központi épületben. Prém Mónika nem tartja jónak, hogy kicsik
és felsősök egy helyre járjanak, mert nem tudnak egymásra vigyázni. Azt is fontosnak tartotta megemlíteni, mennyire büszkék
a diákok arra, hogy iskolájuk egy középkori híres krónikás, Szalárdi János nevét viseli már hatodik éve. Szóba került még, hogy
a tanintézet részt vesz a 2018-tól 2020-ig tartó Erasmus meseprogramban egy-egy szlovákiai és magyarországi óvodával közösen. Voltak már Szlovákiában és Magyarországon, Nádudvaron,
s nemsokára a partnerek jönnek Szalárdra.
Sok szépet láttam Szalárdon. Igazán büszkék lehetnek településükre az ottaniak, de azok az elöljárók is, akiknek vezetésével a
fejlesztés megvalósult.

Dérer Ferenc

A Szalárdi János Általános Iskola központi épületébe is bekopogtattunk. Prém Mónika
igazgatónő szívélyesen fogadott, és mielőtt leültünk volna beszélgetni, felkerestünk néhány
laboratóriumot, a könyvtárt, és osztálytermekbe is betekintettünk. Volt mit látni: szép, tisz-

A szalárdi óvoda
egyik új épülete
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Jól működik
a falugazdász program
Megyénkben is akcióba lendültek a
falugazdászok, hogy munkájukkal segítsék
az egyik legnehezebb és legfontosabb
tevékenységet, a mezőgazdaságot. Bihar
megyében öt településen van falugazdász
szolgálat a Romániai Magyar Gazdák
Egyesületének (RMGE) Bihar Megyei Szervezete
keretében, a magyar kormány támogatásával.
Margittán és környékén Huszár Antal vállalta el
ezt a felelősségteljes feladatot.

A margittai
gazdafórum
résztvevői
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Bályok, Érszőlős, Érbogyoszló, Vedresábrány, Berettyószéplak, Tóti és Vámosláz
község, valamint a hozzájuk tartozó falvak
gazdálkodóinak ad tanácsokat Huszár Antal kertészmérnök, a Margitta körzetéért felelős falugazdász. A tisztséget annak rendje
és módja szerint meghirdették, de mivel ismeretlen terep, nem nagyon kapkodtak utána a
szakemberek. Pedig Székelyföldön a falugazdászok már 2016 óta sikeresen együttműködnek a termelőkkel. Az RMDSZ megyei és a
helyi szervezetének biztatására végül Huszár
Antal igent mondott a felkérésre. Elkezdte a
Margittán és környékén gazdálkodók feltérképezését. A polgármesterek segítségével a községközpontokban falugyűléseket hívott össze,
ott elmondta, miben, hogyan tud segíteni a
falugazdász a termelőknek. Egyúttal nyilvántartásba vette a részt vevő mezőgazdászokat.

2019. május

Huszár Antal kertészmérnök

Gazdakataszter készül településenkénti lebontásban, ebben összeírják a magyar gazdálkodókat és a gazdaságok jellemzőit is: mit
termelnek, mekkora területen. Ezeknek ismeretében könnyebb segíteni is például pályázati lehetőségekkel. Azt is nyilvántartják
majd, hogy ki milyen irányban akar fejleszteni, és milyen gépekre lesz esetleg szüksége. Néhány gazda a múltbeli rossz tapasztalatok hatására eleinte fenntartásokkal fogadta
az összeírást, de végül belátták, hogy ez csak
az ő érdekeiket szolgálja. Huszár Antal megnyugtatta a termelőket, hogy ezek az adatok
nem jutnak el romániai hivatalos adatbázisba. A gazdakataszter a termelőknek nyújtott
segítséget könnyíti meg, teljesen díjmentes.
A falugazdászok egymással is szoros kapcsolatot tartanak, egymást is tanácsokkal, információkkal látják el, és szakmai rendezvényeket, tapasztalatcseréket szerveznek.
Szakelőadásokat is fognak tartani, az előadó
mindig az adott témában legképzettebb, legtapasztaltabb falugazdász lesz. Szükség esetén
külső szakembert is bevonnak tanácsadónak.
A falugazdászi szolgáltatás a kis- és közepes gazdálkodók érdekében jött létre, hiszen ők általában nem jutnak hozzá a friss
információkhoz, nem alkalmaznak mérnö-
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köt, könyvelőt vagy pályázatfigyelőt. Ezeket
a szolgáltatásokat most ingyen megkapják. A
falugazdász felmérést készít a működőképes
szövetkezeti formákról, illetve arról, milyen
termelőszövetkezeteket lehetne létrehozni a
hatékonyság növelése, illetve a termékek értékesítésének megkönnyítése érdekében. A gazdák egy része a szövetkezet szó hallatán második kollektivizálásra gondol, ezért őket meg
kell győzni arról, hogy ez szóba sem jöhet.
Az első gazdafórumot Margittán április 10én tartották meg a városháza tanácstermében, igen szépszámú érdeklődő részvételével.
A főszervező Huszár Antal mellett a székelyhídi és az érmihályfalvai falugazdász is jelen
volt. Dr. Nagy Miklós, az RMGE Bihar megyei elnöke volt az egyik előadó, részletesen
beszámolt az egyesület tevékenységéről és a
falugazdász programról. Mivel a Bihar megyei
szervezet jogilag független az országos egyesülettől, így nagyobb önállósága van. Néhány
évvel ezelőtt partnerséget kötött a magyar
kormánnyal és a magyarországi Földművelésügyi Minisztériummal. Ennek célja az volt,
hogy segítsék, fejlesszék a romániai magyar
gazdák munkáját, hogy nőjön a vidék megtartó ereje, hogy ne néptelenedjenek el a falvak. E partnerség eredményeként valósult
meg a falugazdász program is. A falugazdák
a magyar kormánytól kapják a fizetésüket.
Mivel Nagy Miklós a Romániai Biogazdálkodók Egyesületének elnöke is, ezt a tevékenységet is bemutatta egy kivetítéses beszámolóval. Elmondta, hogy több évig tanult
Svájcban, ahol múltja van a biogazdálkodásnak, a környezetvédelemnek. Hazatérve ezt a
szemléletet magával hozta, és elhatározta, itthon is megvalósítja a biogazdálkodást. Az első
romániai biogazdálkodó egyesületet 1997ben alapították meg. Ez a fajta gazdálkodás
egészségügyi szempontból is igen fontos, hiszen a növényvédő szerek alkalmazásának növelésével egyenes arányban nő a daganatos
megbetegedések száma, ezt már az orvostudomány is elismeri. A szemet gyönyörködtető
termékek néha egészségre ártalmas anyagokkal vannak átitatva, ezért érdemes tudatosan
vásárolni – hangzott el az előadásban. A biogazdálkodás, bár nem kis nehézségek árán,
nálunk is megvalósult, és jelenleg emelkedő
ágon van. Pályázatokkal jelentős kedvezményeket kapnak. Érdemes a fiatal gazdáknak
ebben az irányban fejleszteni, hiszen van kereslet a biotermékek iránt, s a mai biotermelők
nem tudják kielégíteni a piac igényeit.

A margittai szakmai találkozón a micskei és
margittai kötődésű Tóga István, a LEADER
Akciócsoport menedzsere a kis és közepes
mezőgazdasági vállalkozások szövetkezetbe
tömörülésének előnyeiről tartott előadást. Ő
huszonöt éve dolgozik a vidékfejlesztésben, 8
éve pedig a Szatmár megyei LEADER Akciócsoport vezetője, ez a Nagykároly–Tasnád tengely mentén tevékenykedik, és 56 település
tartozik hozzá. Szatmár megyében több mint
150 pályázattal, 20 millió eurót nyertek el mezőgazdasági támogatásokra. A szakember rámutatott, hogy a szövetkezeteké a jövő, hiszen
lesznek pályázatok, melyeket csak ilyen társulással érhetnek el. A magára maradó termelőnek a külföldi kínálaton túl a szövetkezetek
kínálatával is meg kell majd küzdenie az értékesítés terén, és az utóbbié minden valószínűség szerint olcsóbb lesz az övénél. Szövetkezetben ugyanis ugyanaz a termék olcsóbban
előállítható. Európai szinten már a bejegyzett termelők 34 százaléka tagja valamilyen

társulásnak/egyesületnek. Franciaországban
a bejegyzett gazdák háromnegyede szövetkezetbe tömörült, és mindannyian közmegbecsülésnek örvendenek. Jelenleg pályázati
úton két évig ingyenes tanácsadást, támogatást kaphatnak az újonnan alakult társulások/
szövetkezetek – hangzott el az előadásban.
Huszár Antal a Szatmár megyei Avasújvárosban született, ott végezte el az általános
iskolát, majd Szatmárnémetiben érettségizett.
Kolozsváron diplomázott az Agrártudományi Egyetem kertészmérnöki szakán 2013ban, utána szőlészet-gyümölcstermesztés szakon mesterizett. Első munkahelye Szatmáron
volt, tanácsadóként dolgozott egy növényvédő szereket forgalmazó cégnél. Nősülés
után Margittára költözött, itt az önkormányzat alkalmazta zöldövezetért felelős kertészeti tanácsadóként. Jelenleg a falugazdászi tisztség mellett ezt a feladatot is ellátja.

Dr. Nagy Miklós,
Huszár Antal és
Tóga István
tartott
tájékoztatót

Szőke Ferenc
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„Több uniós pénzt
kérünk a gazdáknak”
A május 26-ra kitűzött európai parlamenti
választáson induló RMDSZ listájának első
helyét foglalja el Winkler Gyula jelenlegi EPképviselő, korábbi külkereskedelmi államtitkár,
kereskedelmi, illetve informatikai és távközlési
miniszter, parlamenti képviselő. A Hunyad megyei
politikus az ország uniós csatlakozása óta, 2007től tagja az EP-nek.

Fotó: Keresztes Zoltán

Gazdákkal egyeztet
a politikus

– Az Európai Unió a közös agrárpolitikán
keresztül támogatja a gazdákat. Erdélyre kivetítve mekkora támogatásról van szó?
– Az uniós csatlakozás ilyen téren is nagy változást hozott. Száz év után gazdáinktól végre nem
elvesznek, hanem ők kapnak támogatást, hogy
földet műveljenek, állatot tartsanak. A közös agrárpolitika biztosította támogatásokból hangsúlyosan megváltoztak és fejlődtek falvaink. Csak
területalapú támogatásból évente a legkisebb falu
is legalább 300 ezer eurót kap, míg a nagyobb
községekbe 3,5 millió euró támogatás is érkezik. Megyei szintre kivetítve évente több tízmillió
euró közvetlen kifizetés történik, és ez a vidéken
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Fotó: Kocsis B. János

Interjú Winkler Gyula EP-képviselővel

Winkler Gyula EP-képviselő

élő családok jólétét szolgálja. Ezenkívül a vidékfejlesztési pályázatokból korszerűsítettek a gazdák,
megújultak a gépparkok, számottevően javult a
mezőgazdasági infrastruktúra. Gondoljunk bele,
Erdély-szerte 75 ezer magyar ember gazdálkodik, ez ugyanennyi magyar családot, hozzávetőleg 200 ezer embert jelent.
– Kik a szövetségeseink az agrártámogatások megtartása, növelése terén?
– Tény, hogy az erdélyi gazdák támogatása még mindig nem érte el a hollandiai vagy
német farmer támogatásának szintjét, viszont
létezik egy növekedési menetrend, amelyet
most elsősorban a nyugati tagállamok fékeznének. Az agrárpolitika területén a középés kelet-európai tagállamok jó részével közös frontot alkotunk, szövetségesek vagyunk,
nem beszélve a Kárpát-medencei magyar érdekről. A magyarországi vagy a felvidéki gazdák hasonló gondokkal küszködnek, mint mi
itt, Erdélyben.
– Mi az erdélyi gazdák érdeke?
– Elsősorban az, hogy a területalapú támogatások növekedjenek, emellett pedig az EU se-
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Legyünk alakítói az
európai változásoknak
Vincze Loránt: „Az erdélyi magyarok értékeiért és
érdekeiért fogunk harcolni Brüsszelben”
Május 26-án európai parlamenti
választások lesznek. Az RMDSZ
listájának második helyén
lévő jelölttel, Vincze Loránttal
beszélgettünk arról, hogy mi a
tétje ennek a választásnak.
– Kicsoda Vincze Loránt?
– Az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje vagyok. 1977-ben születtem Marosvásárhelyen. Családos vagyok, feleségem Emese, fiunk Tamás. Középiskolai tanulmányaimat
a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban végeztem,
majd Kolozsváron, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem újságírás szakán szereztem oklevelet. A
Bukaresti Egyetem elektronikus kormányzás és
közigazgatás mesteri szakát is elvégeztem. Pályafutásomat a médiában kezdtem, Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Bukarestben rádióztam,
illetve a nyomtatott és online sajtóban is kipróbáltam magam. Az elmúlt tíz évben a külpolitikában, a magyar és az európai kisebbségvédelem témakörében dolgoztam. 2009 és 2018
között Brüsszelben az RMDSZ európai parla-

Ø

gítse a kis- és közepes, illetve családi gazdaságok fejlődését, de a fiatal gazdákat is támogassa,
mert elöregedőben van a romániai magyar gazdatársadalom. Fontos célunk, hogy csökkentsük
az uniós pályázatok bürokráciáját, mert a gazdáknak nem az a dolguk, hogy haszontalan papírok beszerzésére fordítsák energiájukat.
– Sokat lehet hallani a közös agrárpolitika
reformjáról. Az elkövetkező években mire lehet számítani?
– Az Európai Parlamentben most zajlik a 2021
utáni költségvetés vitája. A közös agrárpolitika fe-

Vincze Loránt EP-képviselőjelölt

menti képviselőinek munkatársa voltam. A Szövetség külügyi titkára vagyok. 2016 óta az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN)
elnöke vagyok (korábban egy mandátumon át
alelnöke voltam). Ebben az időszakban vittük sikerre a Minority SafePack kisebbségvédelmi kez-

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
jezetnél hétezer módosító indítványt kell megtárgyalni, ez is egyértelművé teszi, hogy a különböző
tagállamok érdekei mennyire élesen egymásnak
feszülnek akkor, amikor az európai agrárpolitika
jövőjéről van szó. Az átalakulás mindenképpen
bekövetkezik, nekünk az a feladatunk, hogy előnyünkre fordítsuk ezt a vitát. Az unióban az érdekek sokrétűek, nekünk erdélyi magyaroknak ott
kell lennünk, ahol a döntéseket meghozzák, ezért
nemzeti ügy a május 26-i európai parlamenti választás.
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EP-választás
Legyünk alakítói az európai változásoknak
(folytatás az előző oldalról)
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deményezést, ez a közösségünk és az RMDSZ
első nagy nemzetközi sikere. Most újabb lépéshez érkeztünk, melyhez minden magyar emberre szükség van: ki kell harcolnunk az európai
kisebbségvédelmi törvényt. Azért kell minél többen részt vennünk a május 26-i választásokon,
hogy kellő súllyal tudjunk ezért küzdeni.
– Miért lenne fontos az európai kisebbségvédelmi törvény?
– A magyar közösségeket a Kárpát-medencében mindenütt támadások érik. A kárpátaljai
magyarok szervezetének 30. évfordulójára készülő Kelemen Hunort nem engedték be Ukrajnába, így igyekeznek távol tartani bennünket
magyarokat egymástól. Szlovákiában nemrég
fogadták el a himnuszhasználatot tiltó törvényt.
Hazai példa is számos van, elég csak a legfrissebbet említeni: Korondon közel százezer eurós
bírságot róttak ki a „Községháza” felirat miatt,
ez hallatlan, és még a korábbi bírságokat is mes�sze felülmúlja. De említhetném a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen kialakult helyzetet, ahol nem elég, hogy nem tartják
tiszteletben a törvényt, de most még fegyelmi bizottság elé is citálják a magyar tanárokat. Ezeknek a visszásságoknak egyszer és mindenkorra
véget kell vetni, erre jelentene megoldást az európai kisebbségvédelmi törvény.
– Mekkora esély van ennek megszületésére?
– Ez nem egyszerű, és nem rövid távú feladat.
De az biztos, hogy ha mi nem leszünk ott, akkor
semmi sem lesz belőle. Az eddigi sikereink – leginkább a több mint egymillió támogatói aláírás
összegyűjtése és az, hogy pert tudtunk nyerni
az Európai Bizottság ellen – feljogosítanak bennünket az optimizmusra, de kőkemény munkára lesz szükség ahhoz, hogy át tudjuk vinni az
akaratunkat. Európa változik, Európának változnia kell, és nekünk az a határozott érdekünk,
hogy ezeknek a változásoknak ne elszenvedői,
hanem alakítói legyünk. Május 26-án lehetőségünk lesz beleszólni abba, milyen Európát akarunk. Mi olyan Európát szeretnénk, amely az európai emberek értékeit és érdekeit követi, amely
értékként tekint az őshonos kisebbségekre, és
támogatja őket anyanyelvük, himnuszuk, zászlóik használatában. Azt akarjuk, hogy ismerjék el kultúránkat, hagyományainkat, azt, hogy
ezer éve gazdagítjuk Európát! Támogatást és elismerést akarunk értékeinknek, mint a többségi
2019. május

nemzetek. Egy erős, egységes Kárpát-medencei
magyar képviselettel, amely kiáll a magyarok jogaiért, és amely képes szövetségeseket találni az
őshonos kisebbségek védelméért, el tudjuk érni
ezeket a céljainkat.
– A változó Európa azt is jelenti, hogy változnak a támogatási rendszerek? Elképzelhető, hogy kevesebb pénz jön Erdélybe?
– Az RMDSZ-nek kiemelt célja az, hogy az
uniós pénzforrások megmaradjanak. A mezőgazdasági támogatások létfontosságúak itt, hiszen 200 ezer erdélyi magyar megélhetését jelentik. A nyugati érdek az, hogy a nagy, fejlett
gazdaságokat támogassák, de mi nyilván nem
értünk egyet az effajta átcsoportosítással, és a
családi gazdaságok érdekeit fogjuk védelmezni. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a támogatások ne csökkenjenek, hanem nőjenek. Az
elmúlt években településeink látványosan fejlődtek az európai forrásoknak köszönhetően, és
műemlék épületeink felújítása is megkezdődhetett, hiszen az Unió több pénzt fordított tíz év
alatt erre, mint Románia száz év alatt. Nyilvánvaló érdekünk, hogy még több támogatás jusson Erdélybe, és célunk az is, hogy könnyebbé
tegyük a pályázást, hiszen borzasztó méreteket
ölt a bürokrácia nálunk. Nem normális az, hogy
egy romániai pályázónak háromszor akkora dokumentációt kell összeállítania, mint például egy
belgiuminak.
– Mi történik, ha esetleg nem jut be az
RMDSZ?
– Romániának 33 helye van az Európai Parlamentben, ezeket mindenképpen hazai szervezetek jelöltjei fogják betölteni. A román pártok
listáit a magyargyűlöletből ismét divatot csináló
Rareş Bogdan, a máricus 15. hivatalos ünneppé
nyilvánítását megakadályozó Traian Băsescu,
valamint a csíksomlyói búcsú világörökséggé
nyilvánítását elszabotáló Dacian Cioloş vezetik.
Ha mi nem vagyunk ott, akkor kizárólag ők fognak beszélni az Európai Parlamentben a romániai kisebbségvédelemről, amely szerintük példaértékű. Ott kell lennünk, hogy megcáfoljuk
ezeket az állításokat, és hogy kiálljunk érdekeinkért és értékeinkért. Itthon csak magunkra számíthatunk, de Európában nem leszünk egyedül,
hanem a Kárpát-medencei magyar képviseletet
fogjuk erősíteni, és a Kárpát-medencei magyar
képviselet fog erősíteni bennünket. Erről szól a
május 26-i választás.
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Hűségesek a kezdetektől
Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének múlt
hónapi küldöttgyűlésén adták át a közösségi
munkát elismerő Hűség és Kezdet díjakat.
Négy ismert és elismert, a Bihar megyei közSárközi Sándor
életben tiszteletnek örvendő személyiség kap- szaktudását ma sem
ta meg ebben az évben a magyar érdekvédelmi
nélkülözik
szervezet hivatalos elismerését, a Hűség és a
Kezdet díjakat. A kitüntetést az RMDSZ XLIX. közösségszervező, költő, író. A mezőváros
küldöttgyűlésén, a Szakszervezetek Művelődési kulturális, irodalmi életének értékes tagja már
Házában adta át Cseke Attila megyei RMDSZ- jóval a rendszerváltás előtt is. A helyi RMDSZelnök, a laudációkat Szabó Ödön olvasta fel. szervezet alapító tagja, titkára, elnöke volt,
színeiben helyi tanácsos. Nyugdíjasként is tevékeny, egyebek mellett a városi kórusban,
a színjátszó csoportban, a Szépkor Egyesületben. Fordítóirodája ingyen fordítja az egyszerűsített honosításhoz szükséges okiratokat.

Az egyik kitüntetett Seres Erzsébet

A monospetri születésű, de az ott leélt évtizedek alatt tősgyökeres bályokivá vált nyugalmazott pedagógus, Seres Erzsébet mottója: „tanulni és tanítani”. Ő a falu kulturális
és társadalmi életének mozgatórugója, szervezett szavaló- és mesemondó versenyeket,
irodalmi találkozókat, kirándulásokat. Hagyományőrző munkáját Szili Katalin akkori
országgyűlési elnök Parlamenti Emlékéremmel jutalmazta. Szerkesztette a Bályoki Híradót, társszerzőként dolgozott a falu monográfiáján. Az RMDSZ helyi szervezetének
alapító tagja, majd titkára és elnöke is volt,
képviselte a Szövetséget a helyi tanácsban.
A nagyszalontai Sárközi Sándor nyugalmazott építőmérnök ma is aktív, műszaki szolgáltatásokat végez a hajdúváros elöljáróságának, egyebek mellett a víz- és csatornahálózat
fejlesztési, korszerűsítési munkálataiért felel.
Alakulásától tagja a nagyszalontai RMDSZszervezetnek, volt helyi és 22 éven át megyei
tanácsos, tavaly megkapta a Bocskai-díjat.
Az érmellékivé, pontosabban érmihályfalvivá
vált Boros József nyugalmazott pedagógus,

Boros Józsefnek
gratulál a megyei
szervezet elnöke

A nagyváradi Szilágyi Ibolya, a Partiumi
Magyar Nyugdíjasok Egyesületének elnöke
2000-ben csatlakozott az érdekvédelmi szervezethez, de rövid időn belül a várad-velencei
szervezet alelnöke lett, és két évvel ezelőttig
az is maradt. Több mint egy évtizede vezeti a szépkorúak szervezetét, s bár már maga
sem fiatal, fáradhatatlanul, kedvesen és vidáman végzi a rá bízott feladatokat, életkedvét, ötleteit a közösség szolgálatába állítja.

Szilágyi Ibolya
is megkapta az
elismerést

M. Zs.
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Együtt munkálkodik
Szalonta és Gyula városa
Közös projekt a kulturális együttműködésért
Az európai uniós pályázatoknak köszönhetően a
határ menti települések számos román–magyar
közös projekt megvalósítására pályázhattak
az elmúlt években. Nagyszalonta igen szoros
kapcsolatot ápol Gyula városával, 2014-ben
kulturális együttműködési megállapodást is
aláírtak a két város vezetői, tavaly pedig ilyen
témában együtt pályáztak és nyertek.

A részt vevő
civil szervezetek és
önkormányzatok
képviselői mellett
számos
szalontai polgár is
megjelent a
projektindítón

A Bihar és a Békés megyei település együttműködése új fejezethez érkezett tavaly, ugyanis együtt nyújtották be az Európai Regionális
Fejlesztési Alaphoz, majd nyerték meg a támogatást a RO–HU 280-as, Kulturális együttműködés Nagyszalonta–Gyula határ menti térség
lakossága körében elnevezésű pályázatot. A
közös projekt nagyszalontai nyitókonferenciáját a múlt hónap elején tartották a hajdúvárosi polgármesteri hivatal kis gyűléstermében.
Jelen voltak Gyula önkormányzatának, a projektben részt vevő intézményeknek és egye-

A gyulai partnerek nevében Kónya István alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, és ismertette
a projekt rájuk eső részét

sületeknek a képviselői, szakemberek. Török
László polgármester köszöntője után Patricia
Ivanciuc jegyző, a projekt nagyszalontai vezetője ismertette a közös kulturális projektet.
Az együttműködés célja többek között az,
hogy kiépüljön egy fenntartható, határon átnyúló együttműködés a kulturális örökség eszközeinek segítségével. A projekt megvalósítási
ideje egy év. Ez alatt Nagyszalontán a következő
kulturális rendezvényeket szervezik meg: májusban a Múzeumok hosszú éjszakáján várják
az érdeklődőket a Csonkatoronyban található
Arany János Emlékmúzeumba, az Arany-portához, illetve a Maria parkban található tájházmúzeum kertjébe; utóbbi helyszínen román
nyelvű hagyományos kaláka és dalest várja
az érdeklődőket. Júniusban színházi fesztivált
tartanak a Csonkatorony kertjében magyar
és román nyelvű előadásokkal; augusztusban pedig filmfesztivál várja az érdeklődőket, ugyanis a híres, nagyszalontai származású rendező, Marian Crişan közreműködésével
a határmentiség témáját bemutató, három román és három magyar filmet vetítenek le.
Kónya István, Gyula alpolgármestere az ő
tevékenységeiket ismertette. A projekt magyarországi részének legfontosabb eleme az

Ø
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Szalontai lány
a legügyesebb szavaló
Nem mindennapi megtiszteltetés érte
nemrégiben Takó Dorottyát, hiszen őt
találták a legkiválóbb előadónak a Vidám
versek versmondó verseny országos
döntőjében.
A hajdúváros büszkesége az V–VI. osztályos tanulók mezőnyében indult a vidám versek szavalói számára rendezett megmérettetésen, és magabiztosan képviselte szülővárosát
az április elején Szatmárnémetiben megrendezett döntőben is. Tizenhárom megye legjobbjai mérték össze tehetségüket és tudásukat a Hám János Római Katolikus Teológiai
Líceum színpadán.
A 12 éves Takó Dorottya nagyon sokat készült a versenyre, és végül ő bizonyult kategóriája legjobbjának. Mint mondta, édesanyja,
Takó Csilla tanítónő és Doszlop Andrea magyartanár segítette a felkészülésben. A jeles
eredményről, az odáig vezető útról is kérdeztük az Arany János Elméleti Líceum diákját.

Ø

Takó Dorottya szívesen kirándul szabadidejében

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

Patricia Ivanciuc nagyszalontai jegyző a hajdúvárosi rendezvényeket sorolta

Arany János legismertebb elbeszélő költeményét, a Toldit feldolgozó rövidfilm elkészítése. A film 35 szereplő részvételével valósul
meg, és olyan ismert személyek is szerepelnek majd benne, mint Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész vagy Fekete László erősportoló. Az ismertetőből azt
is megtudtuk, hogy a Csonkatorony udvara és
az Arany-porta is szerepel a forgatási helyszínek között. A film premierje Nagyszalontán
lesz augusztusban, a filmfesztiválon, utána pedig a gyulai közönségnek is levetítik a filmet.
Nagyszalonta és Gyula város közös projektjének költségvetése 80 000 euró, ezt az összeget egyenlő arányban fordíthatja programjainak megvalósítására a két város. A konferencia
közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

B. A.
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– Az iskolán kívül, otthon is sokat gyakoroltál?
– Igen, mondhatjuk, hogy naponta készültem a versenyre anyával, mert tudtam, hogy
nagyon komoly és nehéz kihívás vár rám, hiszen a döntőben már valóban csak a megyék
legjobbjai kaptak lehetőséget a bemutatkozásra.
– Nyilván szeretsz olvasni, de melyik a
kedvenc könyved?
– Nagyon szeretek olvasni, amikor időm engedi, mindig örömmel veszek könyvet a kezembe, a kedvenc könyvem pedig jelenleg a
Harry Potter sorozat. Az olvasás tulajdonképpen az egyik kedvenc szabadidős elfoglaltságom, de nagyon szeretek kirándulni is, bejárni
a természet csodáit.
– Melyik a kedvenc tantárgyad?
– Igazából több olyan tantárgy is van, amit
szívesen tanulok, de a kedvencem talán a biológia és a történelem.
– Milyen érzés volt, amikor kimondták a
neved és megtudtad, hogy a kategóriádban
te nyerted meg szavalóversenyt?
– Az nagyon izgalmas volt, mert először a
különdíjasokat szólították, és én is kaptam egy
különdíjat. Tudni kell, hogy általában, akit különdíjban részesítenek, az már nem kap helyezést, ezért le voltam törve. Ezután elkezdték
sorolni azokat, akik dicséretben részesültek,
majd következtek a III. és a II. helyezettek.
Még emlékszem, hogyan kezdték a mondatot, amikor az I. helyezett versenyzőt, vagyis engem szólítottak: „A nagyszalontai Arany
János Elméleti Líceum tanulója…” Nagyon jó
érzés volt, hogy én lettem az V–VI. osztályosok közül az első. Megható volt az is, hogy
őszinte tapsot kaptam, nagyon jólesett, és
sokan odajöttek gratulálni. Amikor felhívtuk
anyukámmal Apát, a teremben szólt a háttérben a Queentől a We Are the Champions
dal. Megkérdeztük tőle, hogy hallja-e, mi szól,
és akkor megkérdezte: „Első lettél?” Nagyon
örültünk mindannyian. Itthon, Nagyszalontán
is nagyon sokan gratuláltak, barátok, tanárok.
Öt év munkája kellett ehhez, mivel az ezelőtti
négy próbálkozásom során nem sikerült elérnem az első helyezést.
– Melyik verssel készültél az országos döntőre?
– Nógrádi Gábortól a Vízisiklót választottam, ami úgy kezdődik, hogy: „Vipera vagyok
Biharország
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A díjátadáskor
a színpadon

szzzzzz”. Ez azért is vicces így utólag, mert
több sziszegés volt a monológban, az nagyon
tetszett a közönségnek, s ennek köszönhetően sok sziszegés érkezett a közönség soraiból
is, amikor átvettem az első díjat.
– Hogyan ünnepeltétek meg a győzelmet?
– Amikor hazaértünk Nagyszalontára, a
szüleimmel közösen egy-egy finom hamburgerrel ünnepeltünk, és sokat nevettünk, miközben felidéztük a nap legjobb pillanatait.
– Szeretnél máskor is részt venni hasonló
versenyeken?
– Igen, szeretnék még indulni versmondó
vagy akár más versenyeken is. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő, én szeretem kipróbálni
magamat különböző területeken.

Balázs Anita

kultúra
FERDÍTGETÜNK

Próba, szegénység,
tenger
A
hasonló értelmű, de eltérő megfogalmazású magyar és román szólások vizsgálata már az eddigiekben is érdekes nyelvés néplélektani vonásokat villantott fel, a most
górcső alá vett kifejezésekkel is ugyanez a helyzet.
Az újdonságok iránti érdeklődés, az új lehetőségek kipróbálása mindkét nyelvben abszolút
pozitív felhangú. Mi azt mondjuk: próba szerencse, vagyis eleve jó irányba vezet a próbálkozó bátorság. A megfogalmazás egyszerű metafora, a próba azonosítása a szerencsével. Van
egy másik változat is: aki mer, az nyer – ezúttal
is egyértelműen pozitív kimenetellel. A román
megfogalmazás – încercare moarte n-are – kettős értelmezés felé nyit: egyrészt a próbálkozásba nem lehet belehalni, másrészt – és talán ez a
mélyebb és gondolatébresztőbb –: amíg élünk,
egyre próbálkozunk, vagyis a próbálkozás – a
légzéshez hasonlóan – lételemünk. Érdekes,
hogy a próbálkozásra kifejezetten buzdító szólás
nem közöl semmit a kezdeményezés kimeneteléről. Nem akarok a népi lélekkurkászatba kontárkodni, de talán többszöri sikertelenség szülhette
ezt az enyhén pesszimista felhangot.
És van még a románban egy változata a szerencsepróbálásnak, amit ugyan a mi vidékünkön talán egyáltalán nem ismernek, de a déli
megyék tájnyelvének egyik érdekes színfoltja: ha
valaki túlságosan nagy fába vágja a fejszéjét, ak-

kor azt úgy mondják, hogy încearcă marea cu
degetul. Csak az ujjával merészkedik a tengerbe,
megnézni, milyen hőmérsékletű vagy mennyire mély a part közelében. Ennek a kimenetele
sem ismert, de a fentebb idézett szólással ellentétben ezt inkább gunyoros felhangon emlegetik, mintegy azt érzékeltetve, hogy az illető merszéből csupán ennyire futja.
A próbálkozásra sarkallás eltérő kifejezéséhez képest két másik élethelyzetben majdnem
ugyanaz a két nyelvbeli megformálás. Az egyik
a fölösleges szócséplésnek, a túlbeszélésnek a
fölöttébb káros voltát nagyon hasonlóan kifejező magyar sok beszédnek sok az alja, illetve a
sok beszéd szegénység. Ezúttal a román nyelv is
metaforát használ, mondván, hogy vorba lungă
sărăcia omului. A hasonlóság nem véletlen, hisz
az értelmetlen csácsogás hasznot nem, legföljebb az időközben elmulasztott munka hasznának az elcsevegését hozza. Ugyanennyire hasonló a szintén munkamorál kategóriába tartozó
magyar és román szólás, a „Ki korán kel, aranyat lel” és a „Cine se scoală devreme, departe
ajunge”. Mindkettő lényege az egész nap ellazsálása, heverészése ellen szól, mi egy kissé „csábítóbban” nagyobb hasznot ígérünk a korán kelőnek, románul viszont messzebb jutást, ami újfent
értelmezhető a konkrét távval, illetve a munka
menetében elért eredményekkel is.

Molnár Judit

A Nagyváradi Állami Filharmónia májusi műsora
A koncerteket a filharmónia Bartók–Enescu termében tartják,
a bérletek érvényesek, jegyek a filharmónia székhelyén válthatók.
Május 16., csütörtök, 19 óra: szimfonikus hangverseny. Műsoron: F. Mendelssohn-Bartholdy: A szép Melusine – nyitány és
e-moll hegedűverseny, op. 64.; N. Rimszkij-Korszakov: III., C-dúr
szimfónia, op. 32.; Vezényel: Romeo Rîmbu, közreműködik: Liviu
Prunaru (hegedű).

Május 23., csütörtök, 19 óra: szimfonikus hangverseny. Műsoron: P. I. Csajkovszkij: 1., b-moll zongoraverseny, op. 23.; J.
Brahms: II., D-dúr szimfónia, op. 73. Vezényel: Artur Kaganovskiy
(USA), zongorán közreműködik: Székely Attila (Németország).
Május 30., csütörtök, 19 óra: vokál-szimfonikus hangverseny.
Műsoron: L. v. Beethoven: Egmont – nyitány; R. Schumann:
a-moll gordonkaverseny, op. 129.; J. Brahms: Schicksalslied, op.
54.; Nänie, op. 82., Gesang der Parzen, op. 89. Vezényel: Jankó
Zsolt, közreműködik: Fenyő László (Németország – gordonka)
és a filharmónia énekkara, karigazgató: Lászlóffy Zsolt.
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Sörgyárban dolgozott
a borász, aki zenész

– Debrecenben születtem, a Fényes udvarban cseperedtem fel. „Kékfényes udvarnak”
hívták, mert többet járt oda a rendőrség meg
a mentő, mint más városrészbe. Ma az ilyet
gettónak nevezik, mégis nagyon boldog voltam ott. Tizenkét éves koromig laktunk ott, és
nagyon rosszul éltem meg azt, hogy Berettyóújfaluba költöztünk. Nem is a beilleszkedéssel
volt gondom, hanem hiányoztak a barátaim
és a megszokott környezet. Végül VIII. után
visszakerültem egy debreceni középiskolába,
így lehetőségem volt a kerékpáredzésekre és
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szabadegyetemére, Kedves Tamás tanár úr elő-

Fotó: magánarchívum

Papp Zsolt régi ismerősöm. A zene a közös
érdeklődési pont az életünkben. Meg a sör. Mikor
az együttesével a berettyóújfalui művelődési
házban próbáltak, gyakran hozott frissen fejtett
Borsodit az akkor még működő sörgyárból, mert
ott dolgozott. Azóta pedig borász lett, és maradt
az, aki volt, a kerékpározás szerelmese. Az első
új, a második régi történet. Hogy is van ez?

Papp Zsolt a borkimérésben

adásaira járni. Szerettem volna továbbtanulni,
de a negyedik év végén váratlanul meghalt az
édesanyám. Közlekedési gépszerelőként érettségiztem, de a felvételire már nem mentem el.
A munkába menekültem, és korán meg is nősültem.
– Mikor kezdtél el zenélni?
– Tizenöt évesen kezdtem dobolni, szerettem volna tanulni a helyi zeneiskolában, de
nem lehetett, mert túlkoros voltam, így autodidaktaként és magánúton tanultam. Első valamirevaló zenekarunk a Diamond Dogs volt.
Egy földesi srác volt a gitárosunk, Bai Laci.
Neki köszönhetem, hogy elhelyezkedhettem

Fotó: magánarchívum

Húsvét előtt Berettyóújfaluban
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Fotó: magánarchívum

A márciusi Tridentkoncerten. A
doboknál újra
Papp Zsolt

az újfalui sörgyárban. Érettségi után szólt,
hogy van lehetőség középvezetői munkakörbe kerülni, és én megpróbáltam. Termelésirányító voltam. Nekem kellett megpakoltatnom az autókat, figyelni az induló járműveket,
hogy mi kerül ki a gyárból, szállítóleveleket
írni, és mindennap ellenőrizni a készletet. Ott
tanultam meg tizennyolc évesen: kivel hogy
lehet szót érteni. Utasítani, és közben tisztelni akár a nyugdíj előtt álló munkást is. Közben folytattam a zenélést, a New Village volt
a következő állomás, aztán 1989 őszén megalakult a Trident Berettyóújfaluban. Több tagcserén és rockzenén belüli stílusváltáson keresztül alakult ki a csapat egyedi stílusa. Hat
év után ott hagytam a söripart, és a művelődési házban kaptam munkát, de a zenélést
nem hagytam abba egy pillanatra sem.
– Nagy sikereket értetek el a Tridenttel…
– 1993-ban érkezett az énekesi posztra
Papp Zsolt
Asztalos Attila, ő meghatározó szerepet töl1993-ban
tött be a zenekar életében. Az 1989 és 1997
között íródott dalaink összesen 6 hanghorA Trident huszonöt dozón jelentek meg. Számtalan fellépésünk
volt országszerte és határainkon túl. A saját
évvel ezelőtt.
Középen Papp Zsolt koncertek mellett az első időszakban vendég-

ként léptünk fel, majd országos turnék következtek az Auróra, a Necropsia és a Tankcsapda társaságában. A berettyóújfalui Bihari
Rockfesztivál és az ártándi Határ Menti Ifjúsági Napok összehozott minket a nagyváradi
Pancse’rock zenekarral, így több meghívást is
kaptunk Váradra. Életem meghatározó élménye volt, hogy színpadra állhattunk több mint
tízezer ember előtt a brassói Drakula Fesztiválon, a Fekete téren 1993-ban. 1997-ben feladtuk a „küzdelmet”: bár a művház és a város támogatott bennünket, azon a szinten már nem
tudtuk magunkat finanszírozni. Paszti, az énekes a Benzin zenekarban ért el sikereket, én a
Szeg és a Szélső Érték frontembereként tevékenykedtem, Demeter Zoli pedig letette a gitárt, de 2016-ban mégis újraalakultunk. 2018
őszétől pedig régi-új felállásban játszunk. A zenekar tagjai: Papp Norbert – ének, Demeter
Zoltán – ének, gitár, Kahut János – basszusgitár, én pedig újra dobolok.
– A Szegről kevesebbet tudunk, pedig országosan ismert zenekar volt…
– A debreceni Szeg zenekar 1999-ben alakult az egykori Necropsia, Trident és Beholder
tagjaiból. Már a Tridentben elkezdtem énekelni, de főleg csak vokálokat, majd frontemberként jött a Szeg, majd a Szélső Érték (2007–
2014), közben 2010-től újra a Szeg is. Mindig
egyedi zenét akartam játszani, sajátos zenei
megoldásokkal, hangszereléssel, szövegvilággal. 2003 áprilisában megjelent a Nail in your
Head című lemez, és elkészült a Szeg újabb
videoklipje, a Gezbee Nights. Három videoklipünket is gyakran játszotta a Viva Tv és a
Musicmax. 2003 végén a 13 állomásos lemezbemutató turné záróbuliját Koltay Gábor
filmrendező filmes csapata több kamerával
rögzítette. Ebből az anyagból készült a From
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Feleségével,
Melindával és
Balázs fiával a
Kanonok soron két
évvel ezelőtt

Az egyik nagy
szerelme a
kerékpár
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Papp Balázs a TEG-ben a magyar
kultúra napján, 2017-ben

Dusk till Dawn című dalra egy koncertklip, ezt
még a 2003-as fesztiválszezon előtt bemutatták a zenei tévék műsorán. Játszottunk egy
amerikai világsztár, a Slayer előtt is a Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán. A munkámra és családomra való tekintettel 2004-ben
kiszálltam a zenekarból, de a jubileumi koncertre visszatértem 2009-ben. A Szeg újra a
régi formájában tündökölt, lemezeket, videoklipeket készítettünk, turnéztunk, majd 2014
őszén a csapat mégis úgy döntött, hogy határozatlan időre „parkolópályára” teszi a Szeget.
– Örök szerelmed, a kerékpár néhány évig
megélhetést is nyújtott…
– Hatodikos voltam, amikor versenykerékpározni kezdtem a DSI-ben, de még Újfaluból is visszajártam az edzésekre. Andó Jancsi
bácsi, az edzőm úgy tartotta, hogy az az igazi kerékpáros, aki megbecsüli, tisztán tartja
és meg is tudja szereli a biciklijét, ha kell. Én
megtanultam a szakmát, már 16 évesen kereket fűztem és centríroztam. A művelődési ház
után a kerékpárból éltem, boltvezetőként és
szerelőként. Nagyon szerettem a kerékfűzést.
Az a tervem, hogy egyszer bekötött szemmel
újraküllőzök egy kereket, kicentrírozom, és
videóra veszem. Annyira belém ivódott ez a
csodálatos művelet. Második feleségemmel,
Melindával körbejártuk kerékpárral a Zemplént, a Bükköt és a Mátrát. Ez volt a nászutunk. Akkor határoztuk el, 1997-ben, hogy a
kerékpárszerelés mellett elkezdjük őstermelői
2019. május

tevékenységünket a szőlőművelés és borkészítés alapjaitól. A termelőhelyünk Tokaj-Hegyalján, Szegilong községben található, de csupán
bő egy hektáron gazdálkodunk. Boraink a hagyományos tokaj-hegyaljai technológiával, elsősorban furmintból készülnek, de kevés hárslevelűvel is nagyon jó párosításnak bizonyult.
Kis mennyiségben, koncentrált és állandó minőséget nyújtunk a részben már kialakult vevőkörünknek, melynek tagjai nem mennyiségi
fogyasztók. Nagyon sokan jönnek Nagyváradról is, rendszeres vásárlóink és egyben kedves
beszélgetőpartnereink. A hegyhez köt a szőlő, de itt élünk Berettyóújfaluban. Nagyon szeretjük a Zemplént is. Nem is csoda, hisz apai
részről odavalósi vagyok. Borkimérés csak és
kizárólag állandó lakhelyünkön, Berettyóújfaluban háztáji pincéből és borházból történik.
– Ebből a kettős életből született meg a
Szélső Érték Kör Egyesület…
– 2009 nyarára álmodtuk meg az első természetbarát zenei találkozót, ez kiállításokkal egybekötött zenei alkotótábor volt a festői szépségű Szegi községben. 2010-ben be is
jegyeztettük az egyesületet. Az elnevezés tagjaink szerteágazó tevékenységeire utal. A baráti körünk számára fontos környezetünk és
a természet védelme. Különböző kulturális
rendezvények, koncertek, kiállítások, szemléletformáló előadások, filmvetítések, vetélkedők során igyekszünk minél több fiatalhoz
eljutni. 2013 végétől Berettyóújfaluban a helyi civil szervezeteknek helyet adó Civil Udvarban egyesületünk is jelen van. Az itt kialakított helyiségeinkben is arra törekszünk, hogy
tartalmat, színt, élményt adjunk az igényes, a
művészetek iránt érdeklődő embereknek. Hasonlóképpen gondolkodik a családom is. A
lányom a fővárosban él, jógaoktató és életmód-tanácsadó. A borászatban elsősorban a
feleségem és a fiam segíti a munkámat. A fiunk, Balázs két alkalommal is bemutatkozhatott a váradi Tibor Ernő Galériában. 2017-ben
zeneszerzőként, most, a magyar kultúra napján pedig énekesként működött közre a tárlatnyitón. Engem sokan a könnyűzenei élet
meghatározó alakjának tartanak a városban,
ennek ellenére, ha borászkodom, általában a
Bartók rádiót hallgatom. Ha valaha valamilyen szinten sikeres is voltam, azt a feleségemnek és a családomnak köszönhetem.

Kocsis Csaba

lektűr

Hős anya
A

mikor az első gyereke született, akkor sem volt ilyen izgatott, mint most,
mikor a kultúrház felé lépegetett. Kicsi, vékonyka asszony volt, senki sem mondta
volna, hogy tíz gyereket szült a világra. Hárman meghaltak, amikor megszülettek, jóformán nem is látta őket, csak a sírásukat hallotta, mégis nagyon sajnálta, mintha a szívéből
szakadtak volna ki. Hát még azokat, akik érett
férfiként vonultak be a hadseregbe és utána a
háborúba, s az első puskalövéseknél odavesztek. Volt olyan fia, aki hadifogságba került, ott
sem volt több szerencséje; mikor odakerült,
80 kilós volt, éhen halt, pedig megették a malacok elől a moslékot. Erős alkatú fiatalember
volt, a gyengébbek, a soványabbak jobban kibírták.
Mikor belépett a kultúrházba, a néptanács
elnöke elébe jött.
– Jöjjön, néném – mondta –, már a többiek
is itt vannak.
Valóban, már ott is voltak tízen, akik olyan
sok gyerekkel gyarapították a társadalmat,
mint ő. De mit ér, ha az országok közötti konfliktus, háborúskodás eltapossa őket ifjúságuk
virágában. Akik megmaradtak, azok messze
tájakra mentek, veszélyes helyekre, a kiszámíthatatlan, mindig robbanásra kész bányákba. Behatolnak a föld gyomrába, lelkébe, nem
csoda, ha sokszor háborog a föld.
Hiába szült olyan sok gyereket a világra, mégis szinte egyedül van. Sándor fia, aki
Székelyföldön dolgozik egy bútorgyárban,
kásztázza, szárítja a feldolgozásra szánt deszkákat, amiből szép bútorokat készítenek, minden hónapban küld haza száz lejt. A többiek
akkor küldenek, amikor tudnak, mikor eszükbe jut.
Jól van itt a szomszédokkal. Erzsikééktől
hoz egy-egy veder vizet, ami elég nehéz, az
is előfordul, hogy kilöttyenti a kút gárdájára.
Jóska, Erzsike férje nem szól semmit, néha segít hazahozni a vedret. A másik szomszédja
egy cigány család. Angyaléknak hívják őket,
sokat segítettek neki veteményezni, kapálni.
Mindig bizalommal fordulhatott hozzájuk, sohasem lopták meg.
Mielőtt rá került a sor, nézte anyatársait, ők
is izgultak, pirosak, fehérek voltak, egyesek

büszkének látszottak, hogy annyi csemetét
hoztak a világra, mások viszont szégyellték.
Ő sem mindig a saját akarata szerint szülte a
gyerekeket, a férje kemény kovácsember volt,
nem lehetett neki ellenállni, pedig esténként
húzta az időt, hogy minél később feküdjön
le, de a nagy, erős ember elkapta, felkarolta,
és az ágyba vitte. Erősnek, rendíthetetlennek
tűnt, mégis, mikor felbontott a téeszben egy
vegyszeres hordót, az orrába ment a méreg, s
az lett a veszte.
Amikor őt szólították, segítséggel ment fel a
színpadra. Hős anyának nevezték. Szerényen,
akadozva hárította el a méltató szavakat, hogy
a fiai a hősök, akik elestek a háborúban vagy
azok, akik a hegyekben, a bányákban viaskodnak a sárkányokkal, hogy szenet, meleget
biztosítsanak az embereknek.
Az ünnepség végén azt sajnálta, hogy a diplomán és a meleg kézszorításon kívül nem kapott semmit, pedig jól jött volna egy kis pénz,
egy kis levesbe való.

V. Szilágyi István
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Száztíz éves az Ügyvédi
Kamara épülete
Az Ügyvédi Kamara szecessziós
stílusú székházát 1909-ben vehették
át az ügyvédek. Az alábbiakban az
esemény előzményeit ismertetjük.
A Széchenyi tér (ma Traian park) és a
Ritoók Zsigmond (Enescu) utca sarkán üres
telek volt, 1906-ban Ámánt Béla tulajdona, tőle vásárolta meg az Ügyvédi Kamara,
hogy ide építsék fel a székházát. A tervet ifj.
Rimanóczy Kálmán készítette. Amint arról a
Nagyváradi Napló 1908. május 26-i száma
beszámolt: „Ebben lenne egy szép díszterem,
könyvtár, olvasóterem és a szükséges hivatalos helyiségek, míg az épület többi része lakásoknak lesz kiadva. Rimanóczy egy egyemeletes és egy kétemeletes változatot is készített. A
Hlatky Endre elnökletével megtartott közgyűlés az utóbbit választotta.” Az elképzelés szerint még ugyanazon év novemberére elkészült
volna a székház, de annak a Ritoók Zsigmond
utcai falmezején az 1909-es évszám olvasható, így ezt fogadjuk el mi is az épület átadási
évszámának. Eredetileg ugyanide azt is bevésték, hogy „Ügyvédi kamara”, de ezt a feliratot
utólag bevakolták.
A kamara választmánya pályázatot hirde-
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A 110 éves ingatlan egy 1911–1918 között készült
képeslapon

Az Ügyvédi
Kamara,
szomszédságában a
püspökségi
magtárral

tett az építésre, és ezt Reisinger József, a tehetséges építészmérnök nyerte meg. Ő az I.
világháborúban a nagyváradi 4-es honvéd
gyalogezred tartalékos tisztjeként hősi halált
halt. A felépült szecessziós stílusú székházat
1909-ben vehették át az ügyvédek.
A szecessziós stílusú épület változatos homlokzati kiképzéssel jeleskedik: miközben a
Ritoók Zsigmond utcára néző homlokzatán a
földszint síkjából kiugró két felső szintet ívelten
előreugró pillérsor tartja, addig a térre néző,
jóval rövidebb emeleti homlokzatának függőleges tagozását, illetve ritmusváltását egy
„bow-window” adja. Megtalálható a sarkon
egy kupolával fedett oszlopos loggia és változatos, helyenként háromszögű oromzatban
végződő tetőtéri világítóablakok is. Az ornamentika ennél az épületnél már csak helyenként van jelen, például a sarki loggia ívmezőinek virág- és növénydíszeiben.
A mellékelt korabeli képeslap középpontjában a szóban forgó épület látható. Közvetlen szomszédságában egy nagy méretű emeletes magtár áll, amelyet még a török uralom
utáni első római katolikus püspök, Benkovich
Ágoston építtetett nem sokkal a XVII. század
fordulója előtt. Erre abból lehet következtet-

a régi Várad

A kamarai székház napjainkban

Szűcs Lóránd Gyula felvétele

ni, hogy a leírások szerint a püspöki magtár
itteni eléggé nagy telkén fogott egy ideiglenes
székesegyház építésébe 1702-ben Benkovich
Ágoston. Az alapoknál nem jutottak tovább,
mert ugyanebben az évben elhunyt a püspök,
az utódai pedig nem folytatták az építkezést.
Felépítették ellenben ugyanitt 1717-ben a püspökségi börtönt (mai viszonyításunk szerint az
Oltea Doamna iskola régi, utcára néző épülete
helyén). Miután már nem használták börtönként az ódon épületet, a városok egyesítése
után, 1861-ben városházzá alakították, hogy
ide költözhessen az elöljáróság a Szent László téri, még alkalmatlanabb Fekete Sas épületből. A Széchenyi téri városházát később egy
emelettel bővítették, de ettől csak tágasabb
lett, nem alkalmasabb. A püspökségi magtár
ellenben tovább is megmaradt.
K. Nagy Sándor 1885-ben így láttatta könyvében az itteni városházát és kertjét:
„Az orosz templommal [egykori Szent Brigitta-templom] majdnem szemközt van a város-

A kamarai székház
napjainkban

A kép bal szélén az
Ügyvédi Kamara
sarki része látható
egy 1960-as
években készült
fotón

háza, mely előtt ősnemesi portáknál látható
elaggott kert van. […] Az »új városháza« (komolyan így hívják, habár sem külsője, sem
belső berendezése nem vall az utolsó félszázad ízlésére, évszám pedig nincs rajta sehol)
ajtaja felett van a város címere. Maga a városháza nem olyan épület, hogy vele dicsekedni
lehessen, a földszintjének szűk szobáin látszik,
hogy hajdan – a püspökségi bíráskodás idejében – börtöncellák voltak, csupán a levéltárnak van 4 téresebb szobája. […] Az emeletben
van a tanácsterem, melyet József nádor, II. József császár, I. Ferenc király, Gróf Rhédey Lajos, az uralkodó ifjúkori képe, Szent László király lovas képe, Imre herceg olajfestésű képe s
más képek díszítenek.”
A városháza épülete idővel egyre alkalmatlanabbá vált, a századforduló környékén már
több ügyosztályt is a város más épületeibe kellett elhelyezni. A városháza kertjének szomszédságában levő telek ez idő alatt is a nagyváradi latin szertartású püspökség uradalmáé
volt, az utca frontján a hatalmas magtárral. A
püspökségi uradalom 1893-ban el akarta adni
a magtárat a nagy udvarral együtt. Sal Ferenc
polgármester meg is szerette volna vásárolni a város nevében, hogy ott polgári leányiskolát építhessenek. A városi mérnöki hivatal
1896-ban el is készítette az iskola tervét, majd
a város megvásárolta a püspökségi magtárt
a telekkel együtt. Az államépítészeti hivatal
1899-ben nem fogadta el a tervet, mert túl díszesnek találta az épületet. Legközelebb majd
csak öt év elteltével került szóba az iskolaügy.
1904 januárjában immár egy kétemeletes
új polgári leányiskolát szerettek volna építeni
az utcafrontra, míg az egykori városháza épületét elemi iskola számára alakíttatták volna
át. 1904 júliusában változtatott a városvezetés
az addigi elképzelésén. Lebontották a régi városházát, és új elemi iskolát emeltek a helyébe.
Az épületet 1911-ben kibővítették, hogy elhelyezhessék benne a polgári iskolát, az eleminek pedig egy kisebb épületet emeltek az
előbbi mögött. Ekkor bontották le a magtárt,
helyét parkosították. Második képeslapunk
ezt az állapotot ábrázolja, amikor már a magtár helyén egy téglakerítés húzódott. Sokáig
így is maradt, mígnem az 1980-as években
fel nem építették az egykori magtár helyére
a mostani iskola korszerűbb utcai épületét. Ez
látható az Ügyvédi Kamarát ábrázoló, nemrég
készült felvételen is.

Péter I. Zoltán
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Bethlen Gábor titkára,
udvari történésze
Bihar megye szülötte, Bojti Veres Gáspár
három fejedelem alatt szolgált levéltárosként,
történetíróként, diplomataként. Csonkán
fennmaradt életműve Erdély múltjának kutatói
számára értékes forrás.

Bethlen Gábor
tudósainak
körében. Madarász
Viktor festménye
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Valamikor az 1590-es évek elején született,
nem messze Váradtól, a mai Hajdú-Bihar megyei Bojt községben – innen származik nemesi előneve. Jobbágyszármazású apja, Veres
János egy helybeli fölbirtokos, Bojthi Balázs
szolgálatában állott, ez utóbbi szabadította föl.
A család szűkös anyagi helyzete miatt a tehetséges ifjú pártfogók segítségével tanult a közeli Nagyvárad illustris scholájában, a nagy
humanista hagyományok színhelyén. 1613-tól
középfokú tanulmányait Debrecenben folytatta.
Döntő jelentőségű volt Bojti Veres Gáspár
életében, hogy jóakarói felhívták rá Bethlen
Gábor figyelmét, és a fejedelem 1617-ben a
heidelbergi egyetemre, a kálvinista teológia
és tudományosság akkori fellegvárába küldte tanulni Pareus Dávid ottani jeles professzor
pártfogása mellett. Bojti háláját egy Bethlenről még Heidelbergben írt panegirisszel (di-
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csőítő beszéddel) rótta le. Bethlen Heidelberg
után Páduába és Párizsba kívánta küldeni,
hogy kellőképp kiképezve udvarában használhassa fel. A fejedelem érdeklődését a sokoldalúan felkészült peregrinus iránt az is fokozta, hogy midőn unokaöccsét, Bethlen Istvánt,
akit Erdély trónján utódjának szánt, Heidelbergbe küldte, és Pareustól kért mellé nevelőt az ott tanuló magyarok közül, a professzor
Bojtit ajánlotta tanítványai közül. Bojti hazajött a fiatal Bethlenért, és vele meg Geleji Katona Istvánnal együtt tért vissza Heidelbergbe.
Innen azonban a már javában dúló harmincéves háború viharai elől 1620-ban kénytelen
volt hazatérni társaival együtt. Így mégsem jutott el se Páduába, se Párizsba.

A fejedelem udvarában
Itthon Bojti Veres Gáspár előbb a marosvásárhelyi kollégium tanára lett, majd rövid ideig Kassán tartózkodott a fejedelem mellett, ismét István nevelőjeként. Minthogy azonban
Bethlenék nem voltak megelégedve Bojti szigorúságával, 1622-ben ismét visszatért a marosvásárhelyi kollégiumba. 1623-ban aztán
Gyulafehérvárra került a fejedelem szolgálatára. Itt a nagy tudományú költő és diplomata, Bocatius János utódaként Bethlen udvari történetírója és concionátora (lelkésze) lett,
valamint a nagy értékű és gazdag, sokat szenvedett káptalani levéltár requisitora. Monumentális, 12 kötetesre tervezett, befejezetlen
történeti művét ez időben kezdhette írni.
További életét Gyulafehérváron élte le, az
udvar kegyeit élvezve, nemességet nyert polgárként, kedvező anyagi körülmények között.
Kétszer nősült, első házasságából egy, a másodikból két leánygyermek született.
Kiemelkedő esemény élete utolsó részéből
németországi kiküldetése, mikor is Bethlen
megbízásából a gyulafehérvári iskola számára tudós német professzorokat kellett toboroznia. De juttatott neki Bethlen Gábor diplomáciainak nevezhető titkos külföldi megbízásokat is.

história
A torzóban maradt nagy mű
Bojti képzettségét, hivatalát tekintve pap
volt, de műveltségén – művéből kitűnik –
nem a teológiai-vallási, hanem inkább a humanista-filológiai elem uralkodik, s voltak kétségtelenül jogi ismeretei is. Történetírásba a
fejedelem megbízásából és céljainak szolgálatában fogott: Bethlen Gábor életét és tetteit akarta megírni a De rebus gestis magni
Gabrielis Bethlen … S. Romani imperii
Transsylvaniaeque principia … librorum XII.
1624., hosszú, de történetírásról vallott nézeteiből sokat eláruló című művében. Ezt a XVII.
századi történetírás egyik legkomolyabb, legértékesebb szakmunkájaként tartják számon.
A ránk maradt első három könyvben azonban csak 1614-ig jut el. Az első rövid vázlatot ad a Bethlen család történetéről, majd Báthory Zsigmond és Gábor történetét adja elő,
s ugyanitt vázolja fel Bethlen életét uralomra
jutásáig. Ő kora ifjúságától a mindenkori erdélyi fejedelmek szolgálatában állott mint katonájuk, és egész ifjúkora a fejedelmek állami és hadi akcióinak keretében folyt le. Az
első könyv Báthory Gábor brassai vereségével
(1611) végződik, a második előadja Bethlen és
Báthory meghasonlását és Bethlen uralomra
jutását, míg a harmadik Bethlen még ingadozó uralmának megszilárdítására tett kezdő intézkedéseit beszéli el 1614 nyaráig.
Bojti meg akarta írni hőse családjának,
„illustris prosapiájának” (nemzetségének) eredetét is, mégpedig abból a három oklevélből, melyeket a gyulafehérvári káptalani levéltárban talált. A leghatározottabban kijelenti,
hogy egyáltalán nem hajlandó hősének nem
létező ősöket kitalálni, nem viszi vissza eredetét Noé bárkájáig, sem pedig hazug görög
írások nyomán valami antik istenekig. Igazi származását azonban ki kell mutatnia. Művének előhangjában írónk nem titkolja, hogy
urának tetteit apologetikus céllal akarja megírni, másfelől leszögez egy igen fontos módszertani (heurisztikai) elvet: történetét levéltári kutatások alapján (ex archivis vetustissimis
et grammatophylaciis), kétségtelen hitelű oklevelekből akarja megírni, realisztikus, pozitivista, csak tényeket közlő történetet adni, s elkerül minden fikciót, lenne az mégoly hízelgő is
hősére nézvést.
Bojti közelebbi célja kimutatni, hogy Bethlen jogosan és Erdély érdekében jutott uralom-

ra, s hogy kormányzata a leghelyesebb. Ezt
azzal is ki akarta emelni, hogy elődeinek uralkodását, a két utolsó Báthoryét (nem is szólva
a Vitéz Mihály véres és Székely Mózes gyászos
epizódjáról) a lehető legfeketébbnek festette
meg. Bethlen Erdély megmentője, felszabadítója Báthory tűrhetetlen zsarnoksága alól.
Bojti kimondja, hogy erőszak és jogsértés lehet törvényes jogalapja egy uralomnak, lehet
jogos forrása egy újabb, mégpedig helyes jognak, és a „haza érdekében” szabad megsérteni a jogot. Ezeket a machiavellisztikus elveket
kellett Bojtinak meghirdetnie, hogy igazolja
fejedelme uralmának jogosságát.

Bojthy Gáspár Historycusnak
200 frt.
Számottevő, nyomtatásban megjelent munkái közé tartozik egy még marosvásárhelyi
professzorsága idején kelt, rendkívül megtisztelő megbízatása Bethlen Gábor részéről: a
Károlyi Zsuzsánna fejedelemasszony temetésekor tartott latin nyelvű beszédsorozat gondozása-szerkesztése. Ezt 1624. április 15én Bojti Gáspár állította össze, Exeqviarvm
Caeremoniallum cím alatt, s többek között
belefoglalta Gaspar Boithi Ludi moderator
Maros-Vasarheliensis latin versét, illetve
Praefatio: Caspar Boithi címzésű előszavát,
továbbá egy latin nyelven mondott beszédét.
Annak ellenére, hogy az Exequiarum nem
történeti mű, az udvari történetíróvá emelt
Bojti a szerzői szövegeket úgy szándékozott
megalkotni, hogy miközben megörökítette a
temetés eseményeit, a történetírásnak mint az
antikvitástól örökölt, humanista módon imitált
műfajnak a célját is szem előtt tartsa, olyan
példákat kívánt bemutatni az olvasónak, amelyek a helyes életre tanítanak.
Bethlen Gábor halála után továbbra is az udvarnál maradt, ugyanis Brandenburgi Katalin
számadásai között találjuk, hogy „Bojthy Gáspár
Historycusnak 200 frt.” volt a járandósága. E valóban szép fizetés mellett takarékosan is élt. Háza,
szőleje, rétje volt, ezeket két feleségével szerezték.
Előrehaladott kora ellenére I. Rákóczi
György fejedelem Bojtit többször küldte titkos
követségbe az európai uralkodókhoz. Hogy
mikor halt meg, nem tudni, utoljára 1640-ben
említik a nevét.
Szilágyi Aladár összeállítása
2019. május
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Pszichológus, szervező,
polgármesteri tanácsadó
Manapság egyre több munkahely betöltéséhez
van szükség pszichológiai alkalmassági
vizsgára. Sajnos kevés pszichológus jut el oda,
hogy magánpraxist indítson, melyben ilyen
képességfelmérést tud végezni. Botos Sándor ezt
az utat választotta Margittán.
Nagyobb vállalatokban, iskolákban, különféle intézményekben kötelezően lennie kell
egy pszichológusnak, de pszichológiai felmérés szükséges a szállításban, a nemzetbiztonsági rendszerben és a kriminológiában dolgozók alkalmasságának elbírálásához is. Ezzel
magának az egyénnek és környezetének a
biztonságát is védik. A margittai Botos Sándor egyike azon kevés pszichológusnak, aki
kiállíthat alkalmassági igazolást. Képességeit
a helyi önkormányzatban is kamatoztatja, mivel ő a polgármester egyik teljes állású tanácsadója. Jó munkabeosztással emellett ellátja a
tennivalóit a szakrendelőjében is. Munkavállaláshoz, szállításban való munkavégzéshez
és fegyverviselési engedélyhez szükséges igazolásokért keresik fel. Kabinetjét megosztotta egy szakmabeli kollégájával, így nincs fennakadás az ügyfélfogadásban.
Botos Sándor 1981-ben született Margittán, ott végezte tanulmányait érettségiig, majd
Nagyváradon folytatta az Ady Endre Sajtókollégiumban. Itt fogalmazódott meg benne
a gondolat, hogy a pszichológiai ismeretekFeleségével és
vedresábrányi
fiatalokkal

Tesztvizsga közben
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nek az élet sok területén hasznát veheti. Jó
kiegészítője lehet a médiaismereteknek. Ezért
a sajtókollégium elvégzése után sikeresen felvételizett a Babeș–Bolyai Tudományegyetem
távoktatásban működő pszichológia karára.
Közben a margittai információs irodában dolgozott, ott a magyarigazolványokat igénylők
iratcsomóit vették át az ügyfelektől és továbbították a nagyváradi központba. Margitta 20
kilométeres körzetében járta a falvakat is, és
begyűjtötte a kérelmeket.
Az egyetemi tananyagot csütörtöktől vasárnapig tartó „kemény hétvégeken” kellett elsajátítaniuk a távoktatásban tanulóknak, Kolozsváron. A tanárok nem adtak engedményt,
a követelmények azonosak voltak a nappalisokéval, mondta Botos Sándor. Egyedüli engedmény az volt, hogy a gyakorlati képzés-
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A tavalyi adventi
kórustalálkozó
karvezetőivel

Botos Sándor

re nem kellett Kolozsvárra menniük, hanem
a követelményeknek megfelelő mentornál elvégezhették azt a lakhelyükhöz közelebb. Ő
2007-ben diplomázott, államvizsga-dolgozatát iskolapszichológiából írta. Beiratkozott a
Romániai Pszichológusok Kollégiumába, ez
alapfeltétele annak, hogy dolgozhasson egy
már gyakorlott szakember mellett. A Nagyváradon eltöltött gyakornoki éve után már önállóan dolgozhatott, de objektív okokból csak
2012-ben nyitotta meg saját rendelőjét. Pszichológusi munkája mellett 2006 és 2008 között, illetve 2016-tól a mai napig Pocsaly Zoltán polgármester mellett tanácsadó is. Utóbbi
minőségében az első periódusban feladata volt a kapcsolattartás a fiatalokkal, a másodikban pedig a helyi tanács pályázatainak
nyomon követése, kapcsolattartás a pályázati tanácsadókkal és az esetlegesen szükséges
iratok pótlása.
Civil szervezetekben is tevékenykedett.
Részt vett a Vidéki Ifjúsági Szövetség (Vidifisz)
megalapításában, melynek a Margittai Ifjak
Köre (MIK) az egyik erős pillére. Ennek alapító elnöke volt, ma már tiszteletbeli elnöke, mivel átadta a tisztséget a nála fiatalabb Demián
Zsoltnak. A munkát nem adta át teljes egészében, hiszen mind a mai napig besegít. A
MIK-hez fűződik a karácsonyi kórustalálkozó,
a Mikulás-akció és szociális segítő programok
kezdeményezése, Botos Sándor ezeknek főszervezője volt. Szociális partnerszervezetekkel, a Vidifisszel vagy egyházakkal közösen
is szerveztek programokat. A segítés mellett
ezeknek a hozadéka az volt, hogy összetartot-

Nőnapon virággal
köszöntötte a
hölgyeket

ták a fiatalságot, és a résztvevők megtanulták,
hogy adni legalább olyan öröm, mint kapni.
A fiatalok adományokból, saját kétkezi munkájukkal felújították az RMDSZ-székház pincéjét, azóta székházként, összejövetelek helyszíneként használják.
Civil szervezeti munkájának köszönhetően
ismerkedett meg Botos Sándor élete párjával, Kocsis Júlia református lelkipásztorral, és
2012-ben házasságot kötöttek. Mivel a tiszteletes asszony Vedresábrányban szolgál, ezért
az ottani parókiára költöztek. Az egyházközségnek is van egy civil szervezete, s Botos
Sándor annak munkájában is hasznosíthatja
tapasztalatait.

Szőke Ferenc
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Rejtett adatok szalontai
személyiségekről (2.)
Dr. Kiss Ferenc (1889–1966)
orvosprofesszor
A gyulai állami levéltárból, illetve Békés megyei
múzeumokból előkerült dokumentumok között
válogatva érdekes adalékokat adhatunk közre
jeles nagyszalontai személyekről.
Az anatómia, magyar szóval a bonctan volt
a szakterülete. Tudományos érdemei elismeréseként 1952-ben Kossuth-díjban részesült,
megelőzve a később kitüntetett, ugyancsak
nagyszalontai Sinka István költőt és Kiss István szobrászművészt.
Édesapja Kiss Ferenc szabó kisiparos. A
hét gyermekkel megáldott család elsőszülötte
a családfő nevét viselte. Református vallású lévén az egyház által fenntartott „nagyiskolába”
íratták be ifj. Kiss Ferencet, ott Szentessy Elek
kezdő tanító elé került. A helyi újság szemfüles riportere négy évtized múltán a nyugdíjazás előtt álló igazgató-tanítót arra kérte,

Az ír hitelméleti
munka magyar
fordítása, a
kötethez dr. Kiss
Ferenc írt előszót
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Dr. Kiss Ferenc

szóljon életpályája kezdetéről, az első gyermekseregről: „A nagy létszámú osztály tagjai
közül kiemelkedett Kiss Ferenc, a mai egyetemi orvostanár, Balogh Ernő ugyancsak orvosprofesszor és Zilahy Lajos, a kiváló író. A
csöndes, fegyelmezett Kiss Ferike padtársa a
csapongó gondolkodású és természetű Zilahy
volt. Ennek ellenére barátok lettek, ami – tudtommal – jelenünkig nem szűnt meg.”
Erről alulírott is tudok. Érettségi után a kolozsvári tudományegyetemen szerzett orvosi
diplomát. Itt – tudása elismeréseként – tanársegéddé léptették elő. Folyamatos erdélyi képesítését az I. világháború akadályozta meg.
1917-től Budapesten folytatta tanulmányait, itt a világhírű Lenhossék Mihály kutatócsoportjának tagja lett, rövidesen munkatársainak élenjárója, nemsokára az Anatómiai
Intézet adjunktusa, azaz helyettes vezetője.
1931-től a Pázmány Péter Tudományegyetem
bonctani fakultásának tanára, az orvosi kar
dékánja, egy ízben az egyetem rektora. Lenhossék Mihály halála után a fönt említett Anatómiai Intézet vezetője.
A földkerekség számos egyetemén lépett
föl vendégtanárként, olykor egyhetes tanfo-

história
lyamot tartott; jó néhány világnyelvet tökéletesen ismert. (Egy szalontaiságához fűződő esemény ehhez kapcsolódik. Ahányszor
az USA valamelyik egyetemén járt, mindan�nyiszor New Yorkban kötött ki, és fölkereste
barátját, Zilahy Lajost. Köztudott volt, hogy
a megöregedett író visszavágyott édes hazája közelébe. Egykori padtársa tüstént közbelépett: ha őt erre Zilahy felhatalmazza, elintézi
budapesti letelepedését. A 85 éves írót ebben
halála akadályozta meg.)
Dr. Kiss Ferenc tudományos eredményeinek nemzetközi értékelését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Brit Királyi Orvosi
Akadémia kültagjainak sorába iktatta, a párizsi Antropológiai Társaság és a Francia Tudományos Akadémia diplomával tüntette ki. Fő
művét, a Szentágothai Jánossal közösen szerkesztett és írt Anatómiai atlaszt tizenhat nyelvre fordították le, s ezek 85 kiadást értek el.
E meglehetősen terjedelmes, orvosi kiválóságát ismertető bevezetést kövesse az ajándékként hozzám került két könyvének bemutatása. Ám ennek megértéséhez ismernünk
kell – legalább nagy vonalakban – szüleinek
s neki magának a valláshoz kapcsolódó hitelveit.
A Kiss szülők, szalontai „parasztpróféták”, a Szentírás mélyebb és rejtettebb üzeneteit kutatták. Helyben már létezett egy
kevés hívőt magához vonzó baptista gyülekezet. Látványos különbözőségük a felnőttkori
bemerítkezés. Tudunk a fegyverviselést és esküt tiltó nazarénus szektáról, ám az számunkra titok, hogy a Kiss család csoportja milyen
elnevezéssel működött. Az elsőszülött fiú
ezeknek tanúja volt, viszont a kötelező vasárnapi istentiszteleteken s a vallásórákon a református hit tételeivel megismerkedett. Ifjúkorában a bethanista mozgalom hatott reá, ez
azonban nem jelentette a református egyházból való távozását. Ám tagadhatatlan, hogy a
teológiai szakismereteket nélkülöző, egyszerű
férfiak bibliamagyarázataira is felfigyelt.
Férfikorba lépvén Kiss Ferencben egyre erősödött az emberiségnek szóló krisztusi
üzenet iránti tudakozódás. Németföldön tartott orvosi értekezéseit követően az ott létesült
kis neoprotestáns gyülekezetek hite iránt érdeklődött, nem kizárt, hogy meglátogatta ezeket. Hasonló ismeretszerzés ösztönözte NagyBritanniában az ottani szabadkeresztények
fölkeresésére. Az immár nem deríthető ki,
hogy eredetileg orvosi értekezletre hívták-e,
vagy hitbeli tájékozódás volt a szándéka. Azt

mindenképpen tudnunk kell, hogy ebben az országban az anglikán vallás, a protestantizmus sajátos angol változata állt az élen.
Ámde, akárcsak a németek, angolok, magyarok és a többiek
esetében, itt is sorra alakultak a kis gyülekezetek. Az ír C. H.
Mackintosh valláselméleti munkáinak magyar fordításaihoz bevezetőt is írt. A hozzánk eljuttatott dokumentumok között az Elmélkedések Mózes harmadik könyve felett című, alapvető művét találtam meg.
A kétszeri kiadást jelentős példányszámban megért, 160 oldalas művet előszavában dr. Kiss Ferenc többek között így méltatta: „C. H. Mackintosh különleges kegyelmi ajándékot kapott
Istentől arra, hogy az Írást az Írás által magyarázza, és önkényes
emberi okoskodások és képzelődések nélkül magát a Biblia urát,
Jézus Krisztust engedje szólani a kereső lélekhez. Az Ó- és Újszövetség szerves, benső összefüggéseire utal Mackintosh minden magyarázata. Ezért sikerült oly sok drága kincset feltárnia a
Biblia kimeríthetetlen, örök kincsesbányájából.”
Ideje, hogy a másik ajándékkönyvet is bemutassam. Színes fedőlapján ezt olvassuk: Hogyan készüljünk a házaséletre? A közérdekű cím főként a 20. életévük közelébe jutott fiatalok érdeklődését oly mértékben fölkeltette, hogy két kiadásban 20 000
példányban akadt gazdája. A zsebkönyv szerkesztője, írója szakmai tekintélyt szerzett doktor. Ez a tény annak bizonysága, hogy
hozzáértő személy válaszolt az általa föltett kérdésre. Ezt két
úton-módon oldotta meg. Bevezetésként az ismerkedés, udvarlás, házasodás mikéntjét vázolta föl, majd hasonló terjedelemben a fiatalság fogalmazta, esetleg saját maga kérdéseire – házas személyként – válaszolt.
Az első részben a sikeres egybekelés feltételeként a lelki készséget, a megfelelő fizikai érettséget és a biztonságos anyagiakat (munkahely, fizetés, önálló vállalkozás stb.) tárja olvasói elé.
A második rész a nemi élet helyes, egészséges módozatait ismerteti. Végezetül azt el nem hallgathatom, hogy e tanácsokat
egy mélyen vallásos orvosprofesszor, dr. Kiss Ferenc fogalmazta
meg az Isten szerinti sikeres házasságot biztosítandó.

Dánielisz Endre

Az orvosprofesszor
házassági tanácsadó
kiadványa
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Átadták a Dr. Marta
Buteanu-díjakat
Bensőséges összejövetelen a váradi városháza
dísztermében adták át péntek délután a Bihar
megyei orvosok munkájának elismerését szolgáló
Dr. Marta Buteanu-díjakat. Az egészségügyi
világnaphoz kapcsolódó rendezvényt a Bihar
Megyei Egészségért Alapítvány szervezte.

Jagamos doktornő ma is aktív

A díjazást
kezdeményező
dr. Földes Béla
posztumusz
elismerést kapott

Földes doktor
lánya és özvegye
vehette át a
kitüntetést
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Egyperces néma felállással tisztelegtek a
közelmúltban elhunyt dr. Földes Béla emléke
előtt a díjátadóra összegyűltek. A kiváló orvost, a segítőkész közösségi embert, az egészségügy terén állhatatos intézményszervezőt a
továbbiakban Cseke Attila szenátor, korábbi
egészségügyi miniszter méltatta tiszteletteljes,
meleg szavakkal. A rendezvény, amelyen emlékét felidézték, szintén az ő kezdeményezésére jöhetett létre, hiszen Földes doktor javasolta, hogy a megye kiemelkedő orvosainak
munkáját a dr. Marta Buteanuról, az első egyetemi oktató bihari orvosnőről elnevezett
díjjal
ismerjék el. Ugyancsak az ő nevéhez fűződik az
egészség üg y i
asszisztensek,
ápolók kitüntetésének, a dr.
Mózes Károlyról elnevezett
2019. május

díjnak a megalapítása is. Szintén Földes Béla
szorgalmazta, hogy a nagyváradi és a megyei
önkormányzat bevonásával hozzák létre a térség egészségügyét segítő Bihar Megyei Egészségért Alapítványt, ennek kuratóriumi elnöki
tisztét – több más civil szervezeti irányítás mellett – hosszú ideig el is látta. Természetes tehát, hogy a 2019-es Dr. Marta Buteanu-díjak
egyikét posztumusz dr. Földes Bélának ítélte a
most Aurel Mohan doktor által irányított kuratórium. A plakettet és az oklevelet Földes doktor özvegye és lánya vette át.
A másik idei kitüntetett, dr. Antonia
Munteanu radiológus főorvos egészségi okok
miatt maradt távol a rendezvénytől, kollégái
juttatják el neki az elismerést. Munteanu doktornő 1960-ban végzett, Bukarestben szerzett
gyakorlatot, és aradi, nagyszalontai kórházi munka után került a váradi megyei kórházba – egyetlen női radiológusként. Az ő nevéhez fűződik az itteni önálló radiológiai osztály
megszervezése, és az egyetem orvosi karán
radiológus generációk kerültek ki a keze alól.
A megyeszerte híres margittai szemész főorvos, Jagamos Marianne maga vette át a plakettet és a vele járó virágcsokrot Gheorghe
Carp, a megyei klinika igazgatója méltató sza-
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Hasznos tanácsok
allergiaszezon idejére
Sokan küzdenek ebben az időszakban különböző
allergiás reakciókkal, elsősorban a virágok, fák
pollenje miatt. Ez tavasszal elkerülhetetlen. A
panaszokat nem egyszerű megelőzni, illetve kezelni,
de a nagyszalontai gyógyszerész, Tamás Arany
Hajnalka néhány hasznos tanácsot ad olvasóinknak
allergiaügyben.
– Tulajdonképpen mit nevezünk allergiának?
– Az allergia az immunrendszer egyfajta válasza egy-egy olyan anyagra, amely a szervezet szerint károsító hatású. Azt is mondhatjuk, hogy egy eltúlzott reakció, hiszen azok
az anyagok, amelyekre az allergiás emberek
szervezete reagál, általában nem jelentenek
komoly veszélyt, hiszen láthatjuk, hogy más
embereknél semmilyen reakciót nem váltanak ki. A szaknyelvben allergéneknek hívjuk
azokat az anyagokat, amelyek allergiás reakciót okoznak, mint például a különböző állatok
mérgei, a penészspórák, gyógyszerek, vegyszerek, egyes élelmiszerek, állati szőrök, atka,
fémek, valamint a virágpor; ezektől ilyenkor tavasszal nagyon sokan szenvednek. Hiába ártalmatlanok ezek az anyagok, a szervezet támadásnak érzékeli őket, reagál rájuk, és

Ø

Közös fotó a résztvevőkről

bár nem tudjuk, hogy pontosan miként alakul ki az allergiás betegség, a tüneteket minden esetben idejében kezelni kell. Egyébként
egyes kutatások azt igazolták, hogy az allergia
kialakulásában szerepet játszhat a genetika,
de kiválthatja valamilyen háziállat, dohányfüst, a szennyezett levegő és akár zárt, párás
helyiségben való tartózkodás is.
– Hogyan ismerhető fel az allergia?
– Nem nehéz felismerni, a tünetei nagyon
hasonlítanak a megfázás okozta tünetekhez.
Ilyen lehet például a könnyezés, tüsszögés, orrdugulás, köhögés, szemviszketés. Viszont vannak olyan jelek is, amelyek jól elkülönülnek a
megfázás jeleitől, mint például az orr vagy a
szem viszketése. Ha ez utóbbiakat tapasztaljuk,

Tamás Arany
Hajnalka
gyógyszerész

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
vai után. A nyolcvanéves kora ellenére ma is
rendelő doktornőt érsebész fia, Endre, és a
szintén orvosi pályára készülő unokája is elkísérte a váradi díjátadóra. Jagamos Marianne
alsótótfalui szolgálat után került a margittai
kórházba, ő alapította az egészségügyi intézmény szemészeti osztályát. Munkásságáért
több más elismerést is kapott, 2011-ben az
egyetemi aranydiplomát vehette át, egy évre
rá pedig az orvosi kamara érdemérmét.
A rendezvény hangulatát emelte a csak hölgyekből álló Espressione vonósnégyes közreműködése.

Máté Zsófia
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Hasznos tanácsok allergiaszezon idejére
(folytatás az előző oldalról)
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A pollennaptár
figyelmeztet az
allergiás tünetek
megjelenésére

nagy valószínűséggel valamilyen allergiás reakciót élünk meg, és ha hetekig vagy netalán hónapokig is rendszeresen jelentkeznek,
mindenképpen érdemes felkeresni egy szakorvost. Ő elvégzi a szükséges vizsgálatokat a
kiváltó ok felderítése érdekében, és természetesen megfelelő kezelést is javasol. Az is előfordul, hogy valaki valamilyen ételre allergiás, ezt sem szabad félvállról venni. Aki tehát
valamilyen allergiában szenved, mindenképpen végeztessen ételallergia-vizsgálatot, mert
könnyen lehet, hogy valamilyen alapanyagra
reagál a szervezet.
– Milyen módszerekkel csökkenthetjük az
allergiás tüneteket?
– A leghatékonyabban a tüneteket kiváltó allergén kerülésével, emellett érdemes zárva tartani az ablakot napközben, és csak este szellőztetni, mert akkor például a pollenkoncentráció
már kisebb, mint nappal. Hasznos lehet továbbá a gyakori hajmosás, hiszen ezáltal megszabadulhatunk azoktól a pollenrészecskéktől, amelyek megtapadnak a hajunkban. Ha a
szemünk ég, viszket, hatásos lehet valamilyen
műkönny – a gyógyszertárban egyszerűen beszerezhetjük –, az orrba pedig szükség esetén
permetezhetünk sós vizes orrcseppet.

– Hogyan kezelhető az allergia?
– Az úgynevezett antihisztamin-terápiával.
Azt a gyógyszercsoportot nevezzük így, amely
az allergiát kiváltó hisztamin hatását ellensúlyozza. A hisztamin a szervezetben lévő olyan
természetes anyag, amely allergiás reakció következtében nagy mennyiségben szabadul fel,
és felerősíti az allergiás tüneteket. Hatásos
lehet ezenkívül a só inhalálása vagy az akupunktúra is, illetve érdemes gyógynövény-készítményeket, teákat vagy kapszulákat is fogyasztani. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz,
hogy kevésbé szenvedjünk az allergiás tünetektől. Az is nagyon fontos a pollenallergiások
számára, hogy ismerjék, mikor virágzanak
azok a növények, amelyek az allergiás tüneteiket okozzák. Erre jó a pollennaptár, hiszen
segítségével folyamatosan nyomon követhetjük az aktuális pollenhelyzetet.
– Hogyan képzeljük el a kalendáriumot?
– A kalendárium alapja textil, lehet fiús
vagy lányos színekben. Filclapokból készülnek
a levehető és feltehető elemek. Megtalálható
rajta a négy évszak, a hónapok, a napok, és
kirakható az aznapi dátum és az időjárás is.
– Hol tekinthetik meg az érdeklődők a
munkáit?
– Mivel rendelésre dolgozom, mindenki
megtekintheti fotókon és videókon az eddigi munkáimat közösségi oldalamon, a Nicihaj
név alatt.
– Körülbelül mennyi idő alatt készül el egy
ilyen könyv?
– Egy hét alatt csak egy könyvet tudok elkészíteni, mivel főállásban a Sinka István Kézműves Kört vezetem, és nem utolsósorban édesanya is vagyok.
– Mikor készítette az első kreatív könyvecskét, és hány darab készült el mindeddig belőle?
– 2015-ben készítettem az első filckönyvemet, akkor kezdtem el ezekkel a dolgokkal
foglalkozni. Négy év alatt 150 darabot készítettem. Nagyon sokan szeretik, mert személyre szabott ajándék, a gyermekek életkorának
és érdeklődési körének megfelelő, hasznos
készségfejlesztő, és nem tömegáru. A személyre szabott könyvecskék és naptárak nemcsak remek ajándékul szolgálnak, hanem szórakoztató készségfejlesztők is egyben.

Balázs Anita

38

Biharország

2019. május

zöldövezet

Környezetvédő
programok állami
hozzájárulással
Kevésbé környezetkárosító autók beszerzésére,
nem EU-konform városi szeméttelepek
lezárására, illetve az elszigetelt házak
napelemekkel való ellátására ad pénzt
a Környezetvédelmi Alap. Utóbbi kettőre
önkormányzatok, az úgynevezett roncsautóprogramokra pedig magán- és jogi személyek
pályázhatnak.

Napelemek
termelhetnek
áramot
az országos
hálózattól
messze eső
otthonokban

Június 10-ig pályázhatnak az önkormányzatok az előírásoknak meg nem felelő
hulladéktárolóik megszüntetésére – tájékoztatott a Környezetvédelmi Alap alelnöke,
a nagyváradi Dorin Corcheș. Románia kötelezettséget vállalt ezeknek a szeméttelepeknek
a bezárására, de a helyi költségvetésekben kevés az erre fordítható pénz, ezért hasznos az
állami segítség. A bezárandó telepek listáját a
Környezetvédelmi Alap honlapján teszik közzé.

Dorin Corcheș, a Környezetvédelmi Alap alelnöke

Szintén június 10-ig pályázhatnak először Romániában napelemes áramellátásra mindazok, akik elszigetelt környezetben élnek, és házukat nem tudják csatlakoztatni az
országos elektromos hálózatra. A támogatást
azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek területén ilyen házak találhatók. Egy ház
csak egyszer kaphat vissza nem térítendő támogatást, legfeljebb 25 ezer lejt, az iratcsomókat pedig a területileg illetékes megyei tanácsokhoz kell benyújtani.
Ebben az évben 230 millió lejt szánnak a
programra, ebből Bihar megyének 7 525 000
lej jut, amiből 301 háztartás kaphat napelemeket.
A régi autók környezetkímélőkre cserélését
segítő, áprilisban meghirdetett, Rabla Clasic
elnevezésű program a hibrid, a Rabla Plus
pedig az elektromos autók vásárlását támogatja. Előbbiben 200 millió lejt magánszemélyek, 35 milliót pedig jogi személyek használhatnak fel, a Rabla Plus programban pedig 15
millió lej jut a magánszemélyeknek, 60 millió
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Menhelylakóknak
kerestek gazdát
Örökbefogadó nyílt napokat tartott a
nagyszalontai kutyamenhely. Több állat talált
gazdára, ezért a szervezők rendszeresítenék a
kutya-ember találkozókat.
A kutya az ember leghűségesebb társa,
mindig ott van a bajban, távol tartja a kéretlen látogatókat, és meg is védi gazdáit az idegenektől. Az emberek azonban igencsak szélsőségesen viszonyulnak e négylábúakhoz,
hiszen sok esetben annyira szeretik a kutyáikat, hogy „nincs szívük” ivartalaníttatni őket,
de amikor a ház udvarán megjelennek a kutyakölykök, zsákba rakják és sorsura hagyják az ártatlan jószágokat. A kiskutyák jobb

A legkisebbek is barátkoztak
a négylábúakkal

Környezetvédő programok állami hozzájárulással
(folytatás az előző oldalról)

Ø

40

pedig a cégeknek. Utóbbira pályázóknak nem
szükséges leadniuk a régi autót. A magán- és
jogi személyek, közintézmények szeptember
30-ig nyújthatják be iratcsomóikat a Környezetvédelmi Alaphoz mindkét programra.
A Rabla Clasic keretében 6500 lej támogatást adnak egy nyolcévesnél régebbi autó forgalomból való kivonásáért, az új, vegyes üzemű gépjármű szén-dioxid-kibocsátása legtöbb
120 gramm lehet kilométerenként, illetve 140
g az úgynevezett WLTP szabvány szerint. Egy
1000 lej értékű, úgynevezett ökobónuszt is
kaphat hozzá a vásárló, ha legtöbb 96 g (105
g a WLTP szabvány szerint) kilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátású autót vásárol. Az
ökobónusz mellett vagy helyett további 1700
lej jár hibrid hajtóművű kocsi vásárlása esetén.
Mindkét kedvezmény akkor jár, ha mind a két
feltétel teljesül.
A Rabla Plus programban részt vevő vásárló
egy 45 ezer lej értékű, úgynevezett ökojegyet
kap, de a támogatás nem lehet több, mint a
megveendő elektromos jármű árának a fele.
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Grațiela
Gavrilescu környezetvédelmi
miniszter jelenlétében indították útjára az új
autócsere-programot

Ha a megvásárolandó új autó hibrid hajtóművű, de szén-dioxid-kibocsátása kisebb, mint
50 g (70 g a WLTP szabvány szerint), akkor
20 ezer lejes, de a kereskedelmi ár felénél
nem több támogatást kaphat az autóvásárló.
A két program támogatásai összeadódhatnak: ha a tulajdonos kivonatja a forgalomból
nyolcévesnél régebbi autóját, és elektromos
járművet vesz, akkor a 6500 lejes támogatást
és 45 ezer lejes ökojegyet is megkaphatja, ha
pedig hibrid hajtóművű autót vesz, akkor a
6500 lej mellé a 20 ezer lej értékű ökojegy is
jár neki.

F. N. L.

életmód
esetben egy menhelyen kötnek ki, de bizony gyakran végzik árkokban, vízfenéken.
A menhelyekre persze sok felnőtt kutya is kerül. Vannak, akik megunják egykori kedvencüket, és érzéketlenül képesek otthagyni őt az út szélén egy fához vagy
jobb esetben a menhely ajtajához kötözve.
Mégis, bízva abban, hogy többen vannak
azok, akik nem így viszonyulnak a kutyákhoz,
a nagyszalontai Innocente Állatvédő Egyesület március közepén első alkalommal szervezett nyílt napot a Zilahy Lajos Művelődési
Ház udvarán azzal a céllal, hogy a menhelyen nevelkedő kutyáknak gazdát találjanak.
Az udvaron felállított kifutókban a legszélesebb kutyakínálat fogadta az érdeklődőket, a játékos kiskutyák és a higgadt nagykutyák türelmetlenül várták, hogy valaki
megsimogassa vagy akár ölbe vegye őket.
A gyönyörű, egészséges, kis és nagy növésű, változatos színű és fajtájú kutyák láttán
mindenkinek az az érzése támadhatott, hogy
megtalálja az örök barátságot, első látásra.
Az eseményen jelen volt Lavinia Jurca
nagyváradi állatorvos, tőle a jelenlévők
hasznos tanácsokat kaptak a veszettség elleni oltásról, a féregtelenítésről és ivartalanításról, a chipek fontosságáról, szóval mindarról, amit tudni kell a felelős kutyatartóknak.
A helyszínen voltak olyan nézelődők is,
akik szívesen hazavittek volna egy kutyát, de
inkább próbálták lebeszélni magukat és valamilyen kifogást találni, hogy miért ne vegyenek magukhoz mégse egy négylábút.
Nekik az egyesület vezetője, Ráksi Ferenc
elmondta, lehetőség van arra is, hogy valaki örökbe fogadjon egy kutyát az általuk
őrzött ebek közül akkor is, ha nem tudja elvinni. Akár naponta látogathatja a menhelyen a kiválasztott kutyust, elláthatja finom
falatokkal, sétáltathatja vagy játszhat vele.
Az esemény délután ért véget, és a szervezők nagy örömére kilenc négylábú talált szerető gazdára, illetve a nagylelkű állatbarátok jóvoltából sikerült néhány zsák száraz eledelt is
összegyűjteni a menhely lakói számára. A nyílt
nap sikerének köszönhetően az Innocente Állatvédő Egyesület vezetősége úgy döntött,
hogy április 7-én ismét örökbefogadási programot szervez. Az immár második eseménynek
ez alkalommal a városközpont egyik parkos területén jelölt ki helyet a polgármesteri hivatal.
A felállított kifutók megteltek a négylábúakkal, „akik” csak arra vártak, hogy valaki hazavigye vagy legalább megszeretgesse

Az Innocente
Állatvédő
Egyesület
rendszeresen
akar
örökbefogadási
napokat
szervezni

A menhelylakók
teljes
odaadással
hálálják meg a
gondoskodást

Az első
rendezvényen
kilenc,
a másodikon
öt eb talált új
gazdára

őket. A menhely vezetői ez alkalommal is nagyon aranyos, egészséges, kicsi és nagy növésű kutyusokat hoztak el az örökbefogadási
napra, így mindazok, akik szerettek volna egy
új barátot hazavinni, bizonyosan megtalálhatták a számukra megfelelő négylábú társat.
A napsütéses időnek köszönhetően számos
nagyszalontai látogatott ki a helyszínre, és a
szervezők nagy örömére ezúttal is gazdára talált
öt négylábú, illetve voltak, akik jelezték, hogy
ellátogatnak a menhelyre, és onnan fogadnak
majd örökbe egy kutyust. Emellett a nagylelkű
állatbarátok jóvoltából 350 lej adomány is ös�szegyűlt a nap végére, valamint ismételten több
zsák száraz eledellel gazdagodott a menhely.
Az Innocente Állatvédő Egyesület vezetői
a jövőben rendszeresíteni kívánják a hasonló örökbefogadási napokat, remélve, hogy
idővel minden kutyus szerető gazdára talál.

Balázs Anita
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Célkeresztben
az olimpia

Második diplomájának megszerzéséért tanul,
közben a sportra is összpontosít Molnár Eliza.
A váradi ifjú hölgy a fővárosi Dinamo Sportklub
tagjaként olimpikon lehet. Eredményeiről, a
sportról, céljairól kérdeztük.
Középiskolai és egyetemi tanulmányait Nagyváradon végezte, végzi a huszonöt
éves Molnár Eliza. Alap- és mesterképzésen
kinetoterápiából szerzett diplomát a Nagyváradi Egyetemen, jelenleg pedig a Partiumi
Keresztény Egyetem szociológia szakos hallgatója. A hobbii és tanulmányai mellett leginkább a sportra, a sportlövészetre összpontosít, hiszen esélyes rá, hogy kijusson a jövő évi
olimpiára. A sport miatt most Bukarestben él.
Először arról faggattuk, hogyan találkozott a
sportággal, miként szerette meg.
– Kezdetben több sportot is kipróbáltam:
ritmikus gimnasztikát, úszást, versenytáncot, teniszt, vívást, súlylökést. Egyik jó barátnőm, Nagy Roberta hívott el magával a lőtér-

re, és ez volt életem egyik legszerencsésebb
eseménye. Sokan nem tudják, hogy a sportlövészet már az első olimpiai játékoktól kezdve része a programnak. Több versenyszámból
áll: puska, pisztoly és koronglövészet. 10, 25
és 50 méterről lövünk, versenyszámtól függően. Technikai sportág, a felszerelés és a fegyver minősége nagyon sokat számít, drága
sport. Engem a puska választott a nagyváradi egyetemi egyesületnél. A kezdeti sikerélmények nagyon lenyűgöztek, és rövid időn belül annyira beleszerettem a lövészetbe, hogy
nem tudtam abbahagyni. Komolyan vettem
az edzéseket, és elhatároztam, hogy versenysportolóként folytatom. Ez tíz éve történt.
– Mit tart a legnehezebbnek ebben a sportágban? Megfordult-e már a fejében, hogy feladja?
– Az elmúlt évtized alatt már nem is tudom, hányszor gondoltam azt, hogy ideje lenne abbahagyni, de valahonnan mindig sikerült előszedni egy kis elraktározott motivációt.
Egyik ilyen fordulópont 2015-ben volt, amikor Budapesten voltam cserediák egy Erasmus-programban. Edzéseimet ott is folytatMolnár Eliza a
tokiói olimpiai
részvételt célozta
meg
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tam a Honvédnél, de kezdtem úgy érezni,
hogy a sportlövészet már túl egyhangú és
eredménytelen számomra. Abban az évben
részt vettem a nyári Universiadén a dél-koreai Kvangdzsuban (Gwangju), és ez olyan feledhetetlen élményt nyújtott, hogy teljesen
feltöltődtem bizonyítási vággyal és azzal az elhatározással, hogy szeretnék versenyezni az
olimpián. A következő fordulópont 2017-ben
volt, akkor az addigi jó eredményeimnek köszönhetően lehetőséget kaptam a bukaresti Dinamótól. Már előtte is éreztem, hogy valamit muszáj változtatnom az edzéseimen, a
technikámon, és kapva kaptam az alkalmon,
hogy továbbfejlődjek. Nem bántam meg, bár
sok lemondással és küzdelemmel jár távol élni
a családtól és barátoktól. Szüleim támogatása nélkül elképzelhetetlen lenne. Mint minden
sportágban Romániában, a finanszírozás nálunk is nagy gond: nincsenek megfelelő edzési lehetőségek, kevés nemzetközi versenyen
veszünk részt, nem elég korszerű a felszerelés, a fegyverek, nincs utánpótlás. A szüleim,
a barátaim, a régi és a jelenlegi edzőim is támogatnak, bár a honvágyat néha semmi és
senki sem tudja csillapítani. A legnehezebb
számomra az volt, hogy döntenem kellett: a
sportra vagy a tanulásra fogok-e összpontosítani. Szüleim és én is úgy terveztem, hogy a
tanulás terén fogok elérni eredményeket, de
közbeszólt a lövészet. Úgy döntöttem, megér egy próbát inkább a sportra koncentrálni. Nem bántam meg! Végül sikerült úgy kialakítani az életemet, hogy mindennel, ami
számomra kedves, tudjak foglalkozni. Ebben
a sportban az a legnehezebb, hogy a versenyen saját magunkat kell legyőznünk. Óriási
mértékben számít a felkészülés pszichológiai
része, itt tényleg minden fejben dől el. A 10
méteres puska versenyszámban a céltábla középpontja, amelyet 60-szor kell eltalálni, 0,5
milliméter. Fizikailag is megterhelő, legalább
két órán át kell egy helyben, mozdulatlanul
állni és csak a lövésre figyelni. 50 méterre 3
testhelyzetből lövünk: térdelve, fekve és állva,
3 × 40 lövést adunk le. Ilyenkor az időjárás is
befolyásolhatja az eredményt, mert szabadtéri
lőtéren zajlik a verseny.
– Melyek az eddigi legfontosabb sikerei?
– A csapatban elért Európa-bajnoki cím és
bronzérem. A 2018-as koreai világbajnokságon csapatban a 8. helyet szereztük meg, illetve több országos csúcs felállítása sikerült
eddig. Ezek mellett többszörös országos bajnok vagyok egyéniben és csapatban. Olimpi-

Sportlövészként Indiába is eljutott

ai kerettag vagyok, célom a kvótaszerzés és
kijutás az olimpiára. Több világkupán indultam már, eljutottam néhány egzotikus országba, többek között ezért is vonz a sportkarrier,
imádok utazni és bejárni a világot. Azerbajdzsán, India, Korea – csak néhány a meglátogatott fantasztikus országok közül. Legközelebb nagy eséllyel indulok a Rio de Janeiró-i és
a müncheni világkupán, illetve a jövő évi Európa-bajnokságon.
– Miként lehet összehangolni a sportkarriert és edzéseket a mindennapi élettel?
– Már annyira az életem részévé vált a
sport, hogy nem is tudom, milyen lenne nélküle. Minden az edzés körül forog. Nagyon
nehéz ennyi mindent jól és egyszerre végezni,
sokszor érzem magam elégedetlennek amiatt,
hogy nem koncentrálok eléggé éppen arra,
amit csinálok, de azt is tudom, hogy a sporton kívül mással is kell foglalkoznom. Szeretek
tanulni, a társadalomtudományok vonzanak,
minden érdekel, ami történelemmel, pszichológiával kapcsolatos. Emellett felfedeztem a
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A lányok között is
hódít a foci
Fotó: a vőlegény közösségi oldala

Rendhagyó leánykérés és női bírók színesítik a
megyei labdarúgást
Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a
labdarúgás a bihari lányok körében. Vannak, akik
a pályán kergetik a pöttyöst, mások a döntnök
szerepét vállalják magukra.

Carmen Gabriela
Neagu, a bihari
labdarúgás
legelismertebb női
játékvezetője
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Április elején a világsajtót is bejárta a hír,
hogy a nagyváradi Bodola Gyula Stadion zöld
gyepén kérte meg kedvesének kezét az egyik
megyei futballbíró, Marius Matica. A szintén
játékvezetőként tevékenykedő Duma Györgyi
könnybe lábadt szemmel adott helyt a kérésnek.
A rendhagyó eseményre a Nagyváradi Atlétikai Club – Bihardiószegi SK meccs előtt
került sor, röviddel az után, hogy a csapatok
felsorakoztak a kezdésre, a kapitányok pedig
elvégezték a térfélválasztást. A 22 éves partjelző, Marius Matica, aki tavalytól a román
harmadosztályban is tevékenykedik, odalépett
kedveséhez, a 21 éves, nagyszalontai gyökerekkel bíró Duma Györgyihez, letérdelt elé,
majd zsebéből egy gyűrűt kivéve megkérdezte

2019. május

A történelmi leánykérés pillanata

őt: „Leszel a feleségem?” Az alig pár méterre álló középbíró, Adrian Pal mosolyogva követte az eseményeket. Mint utóbb kiderült, őt
és néhány jó barátot már korábban beavatta
a kérő. A lelátón helyet foglaló közel kétszáz
meglepődött néző tapsa közepette a fiatal ara
igent mondott, majd átölelte és megcsókolta
kedvesét. Mindeközben a stadion északi lelátóján helyet foglaló nézők egy betűmozaikot
raktak ki, amelyen szintén a „Leszel a feleségem?” kérdés volt olvasható.
Pár perc múlva már mindenki a helyén volt,
s elkezdődhetett a megyei első osztály 19. fordulójában kiírt találkozó. A soron következő
90 perc során mindkét partjelző a játékkal
foglalkozott, ám a lefújás utáni percekben ismét egymás nyakába borultak. A leányon ekkor is érezhető volt a meghatódottság.
„Erre a meglepetésre igazán nem számítottam. Álomszerű volt, hogy a focipályán kéri
meg a kezemet” – mondta remegő hangon az
őt üdvözlőknek Györgyi.
Marius boldogan vette tudomásul, hogy kedvese igent mondott kérésére, így már tervezhetik is az esküvő időpontját. „Amikor három
éve először találkoztunk a játékvezetői tanfolyamon, csak reméltem, hogy sor kerülhet erre
a pillanatra. Boldog vagyok, mert nemcsak a
szerelem, hanem a labdarúgás is összeköt minket” – tette hozzá a boldog vőlegény.

sport
A násznagy példáját követte
Utóbb kiderült, a NAC–Diószeg meccs játékvezetője, a szintén harmadik ligás Adrian
Pal lesz a jegyespár násznagya. Pal hasonló módon kérte meg kedvesének kezét tavaly
december elsején. A mindennapi életben katonatisztként szolgáló futballbíró a váradi Nagyvásár téren tartott katonai parádé végén kért
engedélyt a kormánybiztostól, hogy a nyilvánosság előtt tegye fel a kérdést kedvesének. A
lány könnyes szemmel mondott igen az előtte
térdelő kedvesének, a több száz jelenlévő tapsa közepette.

Női „igazságosztók”
A megyei labdarúgás üde színfoltjai a női
játékvezetők, köztük ott van a már említett
Duma Györgyi is. Az utóbbi évek során több
női játékvezetője is volt a megyének, közülük
a legmagasabbra Carmen Gabriela Neagu jutott, ő 2008 és 2012 között nemzetközi mec�cseken is tevékenykedett, és a román első
osztályban is vezethetett találkozókat. Ugyanebben az időszakban Mara Iscru, Gabriela
Toderaș és Anca Tătar képviselték a megyei
női játékvezetést, előbbi kettő a román harmadosztályban is vezetett meccset partjelzőként.

A bihari földvárban lejátszott focimeccsen lányok
osztották az igazságot

A szebbik nem képviselői 2014 után robbantak be komolyan a megyei fociba. Akkor
nem kevesebben, mint 15-en vettek részt a
Játékvezetői Bizottság (JB) munkájában. Azóta többen abbahagyták, másokat tanulmányaik szólítottak el a megyéből, napjainkra is
maradtak azonban hírmondói a női játékvezetőknek.
A lányok nemegyszer segítik férfi társaik
munkáját az ifjúsági mellett a felnőtt férfi bajnokságokban is. A tavaszi idény kezdetén, a
Bihari Földvár – Révi SE ötödik ligás meccsen
történt meg először, hogy kizárólag a szebbik
nem képviselői vezették a találkozót. Schuster Jozefinne középbíró munkáját Adina Moza
és Duma Györgyi segítette a partvonal mellől.
Érdekesség, hogy bár a mérkőzés 3–2-es vendégsikerrel zárult, sem a hazaiak, sem a nézők
nem kifogásolták a női trió munkáját.
A Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület honlapján feltüntetett információk szerint jelenleg
11 női bíró tevékenykedik a megyei fociban. A
már említett Schuster Jozefinne, Duma Györgyi és Adina Moza mellett Diana Ilie, Jeanina
Păduraru, Roxana Iabloncsik, Georgiana
Goga, Roberta Ile-Crișan, Emilia Negruț,
Daria Negruț és Ramona Zugun képviseli a
JB női vonalát. Többen közülük a pályán is
aktívak, hiszen a román másodosztályban
szereplő Alsólugasi Sporting női focicsapatát
erősítik, nem is akármilyen sikerrel. Ez viszont
már egy következő cikk anyaga lehet majd.

A Bihar Megyei
Játékvezetői
Bizottságban
jelenleg is szép
számmal akadnak
női bírók
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Tehetséges ifjú
zongorista nagyváradi
koncertje
Sokan voltak kíváncsiak Gavrucza-Nagy Pál
fiatal zongoristának, a Budapesti Bartók Béla
Zeneművészeti Szakgimnázium tanulójának
bemutatkozó koncertjére a nagyváradi Posticum
dísztermében.

Gavrucza-Nagy
Pál zongorajátéka
lenyűgöző volt

Rég nem vettem részt olyan eseményen,
melynek a nagyváradi Posticum adott otthont, ezt is pótoltam azzal, hogy ott voltam
a Táncok és legendák címet viselő komolyzenei koncerten március utolsó szombatján. A
nagyon fiatal, de rendkívül tehetséges – nyugodtan nevezhetjük már zongoraművésznek –
Gavrucza-Nagy Pál, a városunkban jól ismert
család sarja mutatta be tudását szülei, nagyszülei, egykori osztálytársai, tanárai, rokonok
és barátok, zenekedvelők előtt a Posticum zsúfolásig megtelt nagytermében. Akik ott voltak, nem csalódtak, Gavrucza-Nagy Pál ki-

A fiatal zongoraművész

forrott játéka lenyűgöző volt. Egy igazi fiatal
virtuózt ismerhettünk meg, előadását nagy elismeréssel fogadta a közönség.
Az est kezdetén Nemes István, a Posticum
programvezetője köszöntötte a hallgatóságot,
örömét fejezte ki, amiért intézményük ad otthont egy nagyváradi születésű fiatal zongorista bemutatkozásának. A továbbiakban Ferencz
Mercédesz, a nagyváradi Képzőművészeti Líceum tanára, Gavrucza-Nagy Pál egykori zongoraoktatója beszélt tanítványáról és gratulált
az eddigi teljesítményéhez. Köszöntötte egykori tanítványát Ungvári Ildikó, „Buzsu nővér”
a Kuckó óvodából, ahová Pál is járt, valamint
Veres-Kovács Valéria, aki bábaként világra segítette Pált.

Ígéretes kezdetek
A most tizennyolc esztendős fiatalember 2010–2012 között a Francisc Hubic Művészeti Iskolában kezdett zongorázni tanulni,
első tanára Hausmann György volt. Később,
2012–2015 között a nagyváradi Művészeti Líceum tanulójaként már versenyeken vett
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zene
részt. Akkori tanára Ferencz Mercédesz volt, ő
a posticumbeli koncerten vállalta a műsorvezető szerepét is. Gavrucza-Nagy Pál ebben az
időben kapcsolódott be a Talentum keresztény
együttesbe édesapja, Gavrucza-Nagy László
mellé. Közben a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kántorképző tanfolyamán
is részt vett. Együtt koncertezett Takács Réka
zongoristával a Partiumi Keresztény Egyetemen, fellépett Zilahon, ahol Johann Sebastian
Bach műveit játszotta, valamint részt vett a bukaresti zenei egyetem egyik kiváló zongoraművész oktatójának, Horia Maximnak a mesterkurzusán.
Mivel a család átköltözött Magyarországra, Gavrucza-Nagy Pál zongoratanulmányait
2015-ben az egri Farkas Ferenc Zeneiskolában
folytatta, majd 2016-ban felvételt nyert a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba, ma is ennek a tanulója. Több díjat is magáénak mondhat: 2014-ben a Fiatal tehetségek
versenyen Nagyváradon III. helyezést ért el; az
országos hangszeres előadói verseny területi
szakaszán dicséretben részesült, 2015-ben Kolozsváron a Johann Sebastian Bach Fesztiválon szintén dicséretet nyert.

Az előadott művek
A váradi koncertet a zeneirodalom gyöngyszemeiből válogatták össze. Ferencz Mercédesz minden elhangzó zenemű előtt röviden
beszélt a zeneszerzőkről, a darabokról. Elsőként Johann Sebastian Bach h-moll, francia
szvitje No. 3., BWV 814. hangzott el, ez a
kötheni években keletkezett, hat szvitet magába foglaló szerzemény része. Majd a nagy
lengyel komponista, virtuóz zongoraművész,
Frédéric Chopin G-dúr mazurkája, op. 50.,
No. 1. csendült fel, ezt követően Johannes

Ferencz Mercédesz, az ifjú előadó egykori
zongoratanára

Brahms A-dúr intermezzója, op. 118., No. 2.
hangzott el a fiatal zongorista előadásában.
A továbbiakban az orosz zeneszerző, Szergej
Rahmanyinov Esz-dúr etűdjét, op., 33., No.
7. adta elő, majd következett Claude Debussy
francia zeneszerző két prelűdje, Az elsüllyedt
katedrális (I. kötet, No. 10.) és a Lavine tábornok (II. kötet, No. 6.) hangzott el. A koncertet
Liszt Ferenc szerzeménye zárta, az E-dúr legenda: Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár.
A több mint egyórás előadás végén a
Posticum közönsége vastapssal köszöntötte
Gavrucza-Nagy Pált, s ő viszonzásként egy ráadással kedveskedett a hallgatóságnak. Igazi
zenei élményben részesültek mindazok, akik
eljöttek erre a komolyzenei estre. A Posticum
vezetőségét dicséri, hogy vállalták és kitűnően megszervezték a fiatal tehetség fellépését.

Dérer Ferenc

Nagyon sokan
eljöttek a fiatal
zongorista
bemutatkozó
koncertjére
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zöldövezet

Beültettem kiskertemet
29. Cseresznyeszilva (Prunus
cerasifera)
A rózsafélék családjába tartozó, alacsony
vagy közepes termetű, 5-10 méteresre növő,
feltörő ágrendszerű, tojásdad koronájú lombhullató fa. Potyókának is nevezik. A Balkánról, a Kaukázusból származik.
Kérge fiatal korában sima, később pikkelyesen hámlóvá és repedezetté válik. Fiatal
törzse és idős korában fejlődő tőhajtásai ágtövisesek, vesszői vékonyak, csupaszok, sötét
vörösesbarnák, rügyei aprók, gömbölyűk. Levelei csupaszok, szélük finoman csipkés-fűrészes, alakjuk tojásdad, válluk kerek vagy szíves, csúcsuk kihegyesedő.
Márciusban nyíló, öttagú virágai fehérek,
vagy az egész évben sötétvörös levelű változatoknál rózsaszínek. Egy virág 2-2,5 cm átmérőjű, csészelevelei zöldek vagy a piros lombú
változatoknál bordók, érett portokjai sárgák.
Termése gömbölyű, 2-4 cm átmérőjű, éretten sárga, piros vagy bordó, bő levű, íze a héj
alatt és a csontár közelében savanyú, egyébként édes.
Júliusban érő termése frissen fogyasztható, dzsem és pálinka készítésére is alkalmas, a
Kaukázus vidékén leginkább a húsételek mellé
tálalt savanyú fűszeres mártás (tqemali) készítésére használják.

Következő
alkalommal
a cserjés
hortenziát
és a
csertölgyet
ismerhetik
meg.
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Cseresznyeszilva

Tág tűrőképessége és jó kompatibilitása
miatt a faiskolai termesztésben szilva és kajszi fajták alanyaként használják. Gondozatlan
kertekben az alanyként használt cseresznyeszilva a nemes alól kitörve önálló életre kel.
Terméseit madarak, kisemlősök és az ember
is terjeszti. Magról kelt példányaival fiatal erdőkben, elhagyott ültetvényeken és városi
környezetben is találkozhatunk. Városokban
egyébként díszfaként ültetik is.

30. Csészekóró (Silphium
perfoliatum)
Csészekóró

Az őszirózsafélék családjába tartozó, igen
magas növésű, lágyszárú, fagytűrő évelő. Az
észak-amerikai prériken őshonos, onnan a
XVIII. században került Európába.
Magasra (2–3,5 méterre) is nő, emellett terebélyes is, 1,5 méteres kerülete is lehet. A
felfelé törő, egyenes, merev, négyélű szárát
körülölelő, egymással szemben elhelyezkedő, sötétzöld nagy lándzsás levelek kelyhében
meggyűlő víz madáritatóként is szolgál, innen
ered a növény magyar elnevezése. Júliustól
szeptemberig virágzik, dús, sárga, margarétára hasonlító, de annál szélesebb, 6-10 cm átmérőjű, fészkes virágai feltűnőek. A növény a
kert dísze lehet, és jó mézelő is. Kaszattermése megnyúlt szív alakú.
A napos, félárnyékos helyet kedveli, talajigénye átlagos. Szárazság idején ajánlatos locsolni, különben elhullajtja az alsó leveleit.
Magról és tőosztással szaporítható, hosszú
(12–15 év) élettartamú. Átültetni nehéz, mert
gyökere mélyen lenyúlik a talajba.

ínyenceknek

Süssünk sósat, édeset
Gyakran támad kedvünk valami rágcsálnivalóra.
Ilyenkor jó, ha saját készítésű majszolnivalót
fogyasztunk a bolti – műízű és mesterséges
adalékanyagokban bővelkedő – termékek helyett.
Húsos-túrós hasé
Hozzávalók: 25 dkg juhtúró, 25 dkg darált füstölt tarja, 25 dkg margarin, 25 dkg
liszt, kevés tejföl, 1 tojás, só, bors.
Elkészítés: A juhtúrót a margarinnal és a
liszttel alaposan összedolgozzuk, majd éjszakára a hűtőbe tesszük. Másnap a darált füstölt
tarját egy kis tejföllel és borssal jól összekeverjük. A tésztát késfok vastagságúra nyújtjuk, és
6-7 cm átmérőjű köröket szúrunk ki belőle. A
lapokra egy kiskanál húskrémet teszünk, majd
a tésztát félbehajtjuk és összenyomjuk a szélét.
A hasékat sütőlemezre rakjuk, megkenjük felvert tojással, és 180-200 fokra előmelegített
sütőben aranysárgára sütjük.

Túrós pogácsa

kákra vágjuk, megszórjuk a reszelt sajttal, és
előmelegített sütőben megsütjük..

Norvég almatorta
Hozzávalók: (6 személyre): 6 alma, 20
dkg cukor, 0,5 l víz, 12,5 dkg vaj vagy margarin, 3 tojás, egy citrom reszelt héja és leve, 10
dkg mandula.
Elkészítés: Az almákat meghámozzuk, félbe vágjuk, magházukat eltávolítjuk. 7-8 dkg
(3 evőkanálnyi) cukorral édesített vízben addig főzzük az almákat (kb. 5-6 perc), míg meg
nem puhulnak, majd kivesszük a léből és lecsöpögtetjük. Közben a maradék cukorral habosra keverjük a vajat, hozzáadjuk egyenként
a 3 tojássárgáját, a citromlevet és a reszelt
citromhéjat, belekeverjük a darált mandulát,
végül beleforgatjuk a kemény habbá vert tojásfehérjéket is. Vajjal kikenünk egy 23 cm átmérőjű, alacsony peremű sütőformát, ebbe
belerakjuk az almákat gömbölyű felükkel felfelé, és a mandulás masszával leöntjük. Előmelegített sütőben (200 fokon) kb. 20 perc alatt
megsütjük. Vaníliaöntettel vagy tejszínhabbal
kínáljuk.

Hozzávalók: 0,5 kg túró, 0,5 kg margarin, 0,5 kg liszt, 1 tojás, só, 5 dkg reszelt sajt.
Elkészítés: A szobahőmérsékletű margarint a liszttel összemorzsoljuk, ízlés szerint
sózzuk, és hozzákeverjük a túrót. A lágy tésztát fél órára a hűtőbe tesszük. Miután kivettük, egy-másfél ujjnyi vastagságúra kinyújtjuk,
tetejét megkenjük tojássárgájával, kisebb koc2019. május
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Einstein véleménye

A híres német fizikus (1879–1955) egyik
megállapítását idézzük a rejtvényben: „A
képzelőerő sokkal fontosabb a tudásnál. …”
Folytatása a vízszintes 1. és a függőleges 30.
alatt.
VÍZSZINTES: 13. Becézett Regina. 14.
Észak-lengyelországi fesztiválváros. 15. Lejegyezné. 16. Énekek …. 18. Karima. 20.
Arra. 21. Nemfémes elem. 22. Ördög Tibor
rockzenész beceneve. 24. Duna-parti egyetemváros Németországban. 26. Az arzén
vegyjele. 27. Csapadék. 28. Limán közepe!
29. Lekvár. 31. Szláv nyelvű nép. 33. Köztársaság a Balkán-félszigeten. 35. Végtag része. 37. Föld – latinul. 39. Lócsemege. 40.
Idény. 42. Margit becézése is lehet. 44. Rö-

1

2

3

4

13

M

16

17

21

22

26

5

6

7

A

31

35

36

18

24
28
32

37
41

P

51

46

56

66
72

67
73

B

Ä

25

44

54
59

Biharország

65
63

67

74

75

70

71
76

L

2019. május

50
54

64

69

T

50

Áprilisi rejtvényünk (Az életről) helyes megfejtése: „Az élet
küzdelmeinek jótékony balzsama a szépben való gyönyörködés.” Könyvjutalmat nyert: Pop Vasile Andrei (Szatmárnémeti), Molnár Margit és Katona Vilmos (Nagyszalonta)
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vid nyári nadrág. 36. … de Janeiro – Brazil
város. 48. Európai nép. 50. Pénzbeli értéke.
51. Felkavart folyadék lehet ilyen. 54. Sötétítővel ellátott (pl. ablak). 56. Messzire. 57. Válaszra ösztönző kérdés. 59. Éveink száma. 60.
A kálium és a vanádium vegyjele. 62. Nagytestű ragadozó madár. 63. Tüskés gyomnövény.
65. A holmium és a jód vegyjele. 66. Mar,
pusztít. 68. Nulla. 70. Angol nyelvű ír költő,
író (1865–1939). 72. A tea alkaloidja. 74. Hirtelen lendülettel üt (pofont ad). 76. Autós csillagtúra.
FÜGGŐLEGES: 1. A bételdiót adó pálmafa. 2. Ilyen vígjáték is van. 3. Helyeslés. 4.
Kossuth-díjas színházi rendező (Ferenc, 1931–
1995). 5. Estefele! 6. Sós pálcika. 7. Karinthy
Ferenc műve. 8. Mózes öt könyve. 9. Czuczor
Gergely egyik írói álneve. 10. Mely személy?
11. Építmény magas felső része. 12. Páratlan
ranett! 17. Festő eszköze. 19. Járványos fültőmirigy-gyulladás (betűhiánnyal). 23. Hos�szú orrú, nyúlánk testű hal. 25. Betegség jelét
mutatja. 27. Az itt levő. 28. A Jupiter holdja.
29. Papírméret. 31. Némely állat fejdísze. 32.
Péksütemény. 33. Ország a Közel-Keleten.
34. Fafúvós hangszeren játszó. 36. Tizenkét
hónap. 38. Tévécsatorna. 41. A vadállatok és
erdők istennője a rómaiaknál. 43. Indiai uralkodó volt. 45. Azonos betűk. 47. Keleti szláv
nyelv. 49. Lengyel pénz. 52. Rangjelző szó.
53. Az ozmium vegyjele. 55. Korsóban van!
58. Édesvízi hal. 60. Tyúkanyó. 61. Éles hangot hallat. 62. Bőröv. 63. Növény- vagy állatfaj elterjedési területe. 64. Felvesz! 65. Den …
– Hága névváltozata. 67. Tó – németül. 69. Virulj. 71. Teherán része! 73. Feltételes igerag.
75. Mutató szócska.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: május 30. Postacím:
Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.

sport
Célkeresztben az olimpia
(folytatás a 43. oldalról)

Ø

táncot, és nagyon élvezem. Sok új barátot ismertem meg a tánc révén, ez hobbi számomra, rengeteg pozitív energiával tölt fel, és nem
utolsósorban kikapcsol. Sajnos nincs annyi
időm tánctanfolyamra járni, mint szeretném,
így a tánctudásom még nagyon messze van
attól a szinttől, amivel meg lennék elégedve –
a versenyszellem itt is megvan bennem. Azt
hiszem, ha előbb találkozom a tánccal, mint
a lövészettel, akkor már nem is lenne puska a
kezemben, hanem éjjel-nappal tánccipő a lábamon.
– Melyek a hosszú távú céljai?
– Az olimpiai szereplés a célom. Az aktuális olimpiai ciklus eredményessége alapján fogom eldönteni, hogy mi lesz a következő lépésem, de szeretném minél tovább űzni ezt
a sportot – elsősorban versenyzőként, később
pedig edzőként. Úgy érzem, elég nagy tudást
sikerült szereznem a karrierem során, és ezt
szeretném a következő generációknak is átadni, megszerettetni velük is ezt a sportot.
A sportéleten kívül szeretnék hagyományőrző, kézműves termékekkel foglalkozni. Anyukámtól tanultam a festést. Nagyon szeretem a
bútorfestést, kedvenceim a magyar népi motívumok. Volt alkalmam gyakorolni saját házunkban különböző felületeken: az apukám
faragta ablakokon, ajtókon, bútorokon.
– Okoz-e nehézséget nagyváradi magyarként versenyképesnek maradni a román
nemzeti csapatban, a fővárosi sportklubban?
– Nem volt részem tényleges hátrányban
amiatt, hogy magyar vagyok. Kiérdemeltem
a helyemet a csapatban és az olimpiai keretben az eredményeim és a munkám által. Ezt
senki sem tudja elvenni tőlem. Nagyobb hátrányt éreztem abban, hogy a kisebb sport-

egyesületek – mint a váradi, ahol nyolc évig
edzettem – kevesebb támogatást és elismerést kapnak, mint a bukaresti nagy klubok. Az
volt nehezebb, hogy elhatározzam és elfogadjam, hogy román színekben fogok versenyezni. Valódi álmom az lenne, hogy a magyar színeket képviseljem, de annyira szoros kötelék
alakult ki a román csapattársakkal, edzőkkel
és az egész szövetséggel, hogy nehéz lenne
mindent feladni és az egészet elölről kezdeni, hiszen egy országváltás automatikusan két
év felfüggesztéssel jár, ami egy sportolói karrierben nagy kihagyás. 2015-ben, amikor Budapesten edzettem közel egy évig, komolyan
gondolkodtam az országváltáson, de arra a
következtetésre jutottam, hogy több emberrel tudom megismertetni a magyar kultúrát és
történelmet magyarként Romániában, mint
ha elköltöznék Budapestre. Mindenképp szeretnék majd hazatérni, hiszen én nem tudnék
más vidéken élni, mint ahova születtem.
– Kedvenc gondolat, idézet, amit üzenne
az olvasóknak?
– Egész gyűjteményem van számomra kedves és inspiráló idézetekből, de a legfontosabb gondolatok, amelyek szerint megpróbálok élni, a következők: az ember jó minőségű
munkát csak olyan téren tud felmutatni, amivel szeret foglalkozni; a hobbid legyen a munkahelyed, így mindennap úgy érzed magad,
mintha szabadságon lennél; és ami különösen fontos a sport terén: hinni abban kell, ami
még nincs, és ezáltal lesz! Egyik kedvenc íróm
Wass Albert, életfilozófiája, gondolatai különösen tetszenek, az ő munkásságát, a magyarsággal és történelemmel, valamint a hétköznapi élettel kapcsolatos filozófiáját ajánlom
mindenki figyelmébe.

Boda Gergely,
Vidéki Ifjúsági Szövetség (Vidifisz)

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

A Biharország (és/vagy a Várad) előfizethető a szerkesztőségben
készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal), az elő
fizető nevének és pontos lakcímének, valamint az Abonament Bi
harország (és/vagy Várad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Revis
ta culturală Várad Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI
18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 1G33 5000 XXXX, Trezoreria Oradea.
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Az egykori váradi nyári színkört 1908 augusztusára építették fel a Rulikowski út leágazásában, a Rhédey kert felé vezető térség
elején, nagyjából a mai Bălcescu-szobor helyén. A megnyitót ugyanezen év augusztus 29-én tartották, és bár jól sikerült, ez a
színkör soha nem lett olyan kedvelt, mint bazárkerti elődje. Talán amiatt, hogy ekkor már kőszínháza is volt a városnak, s nyaranta a nézők inkább a szabadtéri rendezvényeket látogatták a zárt, fából épített színkör helyett. A parkbeli létesítmény tervezője és kivitelezője Reisinger József építészmérnök, építkezési vállalkozó volt. Az ugyancsak általa épített Ügyvédi Kamaráról
ebben a lapszámban olvashatnak. Reisinger József az első világháborúban a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred tartalékos főhadnagyaként 1916-ban hősi halált halt. 1919-ben a nyári színkört lebontották
A Fekete-Körös menti térség központjában, Belényesben készült lenti képeslapunk. A főteret, az egykori Erzsébet teret ábrázolja, és a feladó kézjegye szerint a múlt század utolsó békeévéből származik. A teret szegélyező épületek földszintjén boltok
sorakoznak, a jobb szélen, hátul látható dr. Csordás palotája, ez még ma is áll. A feljegyzések szerint a XIII. században már jelentős, ércbányászati joggal bíró település volt itt. Püspöki birtokként, székhelyként tartották nyilván, előbb a római katolikus,
majd a görögkatolikus egyház fennhatósága alá tartozott. A kisebbségbe szorult magyarság a református egyház köré tömörül

