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hirdetés
Eredményekben gazdag, békés,
boldog új esztendőt kívánunk minden
kedves olvasónknak!

a Biharország szerkesztősége

A Nagyváradi Szigligeti
Színház januári műsora
Ebben a hónapban is változatos repertoárral,
bemutatóval, illetve a 2017-ben alapított
romániai magyar színházi szövetség, a Maszín
második fesztiváljával, a Mafeszt előadásaival
várja közönségét a nagyváradi teátrum.
19., szombat 19 óra, Szigligeti Stúdió: Ady
100 – bemutató;
20., vasárnap 19 óra, Szigligeti Színház:
Rigoletto (jegyek január 1-től kaphatók);
22., kedd 17 óra, Szigligeti Stúdió Idegen
(II. Mafeszt);

19 óra, Szigligeti Színház: A kaktusz virá
ga – Csíki Játékszín (II. Mafeszt);
23., szerda 17 óra, Szigligeti Stúdió: Son
kamenüett – Aradi Kamaraszínház (II.
Mafeszt);
19 óra, Szigligeti Színház: A főfőnök –
Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
(II. Mafeszt);
24., csütörtök 17 óra, Szigligeti Stúdió:
Apátlanul (II. Mafeszt);
25., péntek 17 óra, Szigligeti Stúdió: Tizen
öt próbálkozás a színészetre (II. Mafeszt);
19 óra, Szigligeti Színház: Rabenthal – Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház (II. Mafeszt);
26., szombat 17 óra, Szigligeti Színház:
Olivér! – Gábor József-bérlet (II. Mafeszt);
20 óra, Szigligeti Stúdió: Burundanga,
avagy a maszk, a baszk meg a cucc (II.
Mafeszt);
27., vasárnap 16 óra, Szigligeti Stúdió:
Ady 100 – Ady Endre halálának 100. évfordulója;
19 óra, Szigligeti Színház: Az eltévedt lo
vas – Ady Endre halálának 100. évfordulója;
29., kedd 19 óra, Szigligeti Színház: Népek
tengere – Nagyvárad táncbérlet.

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.
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Katonák Biharból
a Nagy Háborúban
Ünnepélyes keretek között adták át a debreceni
vendégek a Királyhágómelléki Református
Egyházkerületnek az I. világháborúban szolgált
Bihar megyei katonák adatait tartalmazó
veszteséglistát. A KREK honlapján megtalálható
jegyzékben bárki megkeresheti érintett rokonait,
szeretteit.

Bulcsu László
(állva) a határ két
oldalán élő magyar
közösségek
együvé tartozását
hangsúlyozta ki

Szürke ég alatt, havas esőben, decemberi
csendes szombat délutánon hangzott fel nemzeti imádságunk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) székházának
udvarán, az I. világháborús emléktáblánál.
Debreceni vendégek és váradiak nem túl népes gyülekezete hajtott fejet a száz éve befejeződött első nagy világégés Bihar megyei hősi
halottainak emléke előtt. Csűry István püspök rövid áhítatában a megtisztulást hozó véráldozat szükségességéről szólt, majd koszorúztak az egyházkerület, a Hajdú-Bihar és a
Bihar megyei önkormányzat, a debreceni Őrváros Közalapítvány, illetve a váradi Tanoda
Egyesület nevében. A köszöntőket már a püspökség tanácstermében mondta el Bulcsu
László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke, illetve Szabó József, a Bihar megyei
önkormányzat megyemenedzsere.

Illyés Imre Csaba és Mazsu János

Az egybegyűltek ezután tanúi lehettek,
amint Mazsu János, Debrecen Megyei Jogú
Város tanácsnoka, az Őrváros Közalapítvány
kuratóriumának elnöke átadja Forró László egyházkerületi főjegyzőnek a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred Bihar megyére vonatkozó veszteséglistáját tartalmazó DVD-ket.
Amint a Mazsu János által felolvasott adománylevélből is kitűnt, a közalapítvány többek között a hősi halottak emlékének ápolása, a hadisírgondozás mellett az adatbázisok

A 709 felkutatott lajstrom egyike.
Ezt a prágai levéltár őrzi
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Molnár Júlia színművész

összeállítását is felvállalta. A mostani munkát
Debrecen város és Hajdú-Bihar megye önkormányzata is segítette. Az egyházkerületnek átadott dokumentum 27 433 katona adatait tartalmazza.
Háromévnyi aprólékos kutatómunkát tudhat maga mögött Illyés Imre Csaba informatikus, a debreceni Elfeledett Emlékezet
kutatócsoport tagja. Prezentációjából képet
kaphattunk a munkafolyamatról, s az előadó
elkötelezettségéről is. Az Osztrák–Magyar
Monarchia hadügyminisztériumának rendszeresített, naponta kiadott veszteséglistáiból
kereste ki az őt érdeklő területre vonatkozó
adatokat. Levéltárakban és a református egyházkerülettől kapott hozzá segítséget.
Illyés Imre Csaba a Hajdú, Szabolcs, Szat
már, Bereg és Bihar vármegyékből származó
katonák után kutatott az osztrák és cseh levéltárakban fellelhető, szabadon hozzáférhető lajstromokban, szám szerint 709-ben. Ös�szesen közel 74 000 nevet talált. El is hozott
mutatóba pár lemásolt oldalt az említett, olykor több száz oldalas, tíz nyelven szerkesztett

Csűry István
királyhágómelléki
református
püspök áhítata
után koszorúztak
az emlékezők

Forró László a fel
becsülhetetlen
értékű adománnyal

veszteséglistákból. Ezeken sűrűn gépelt sorokkal, akkurátusan jegyezték fel a nevet, a katonai beosztást, rangot, az illető születése idejét
és helyét, majd a vele történt eseményt: meghalt, megsebesült vagy fogságba esett. A háború évei alatt egy-egy katona többször is helyet kaphatott a lajstromban, ha a fenti három
szerencsétlenség valamelyike megtörtént vele.
Volt ismerőse, aki őrültségnek nevezte a
munkát, vallotta meg Illyés Imre, de ő teljesítette a feladatot. Szövegfelismerőt is bevetett, ám a rossz minőségű nyomtatványokat
így is magának kellett végigböngésznie. Az elkészült adatbázisból már egyszerűen ki tudta
emelni a Bihar megyére vonatkozó információkat, és azokat egy bevezető kisfilmmel, néhány adatelemzéssel és használati útmutatóval összeszerkesztve a KREK rendelkezésére
bocsátotta.
A korábban meghirdetett program szerint a
december 15-i találkozón magyarországi előadók is értekeztek volna a Nagy Háborúval
kapcsolatos témákról, ám Forró László sajnálkozva-mérgelődve kénytelen volt közölni, hogy
a rossz időre hivatkozva az illetők lemondták
az utat. Beugróként Sárközy Zoltán „lelkes civil” kutatóként tartott adatgazdag, érdekességekben bővelkedő előadást a doberdói,
isonzói hadszíntereken hősi halált halt egykori
Bihar megyeiek emlékének ápolásáról. Levetített az olasz és az orosz fronton készült korabeli felvételeket is, és a frontélet mindennapjaiba is betekintést nyújtott. Molnár Júlia
színművész alkalomhoz illő énekkel-szavalattal egészítette ki a megemlékezést.
Alig lehet Biharban olyan család, amelynek felmenőit, rokonságát ne érintette volna
a Nagy Háború. A KREK honlapján (http://
www.kiralyhagomellek.ro/#; a nyitólap bal oldali menüsorában) rákereshetnek a nevekre, s
talán kiderül, mi történt az egykor besorozott
legénnyel, akiről csak annyit tudtak az itthoniak, hogy „odamaradt”.

Máté Zsófia
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Áremelések Nagyváradon
A távfűtés december 1-től drágult, a parkolás
és egyéb helyi illetékek 2019. január 1-től
emelkedtek. A vonatkozó határozatokat
novemberben fogadta el a nagyváradi
önkormányzati képviselő-testület.

A kétharmados
többségben lévő
NLP-frakció hagyta
jóvá a drágítást

A november havi rendes városi tanácsülés
elején Ilie Bolojan nagyváradi polgármester elmondta, hogy az Országos Energiaárszabályzó Hatóság azonnali intézkedést kért,
ezért december 1-től 8 százalékkal, 255 lejről
276 lejre emelték egy gigakalória hőenergia
lakossági árát. A hatóság a gáz árának emelkedésével indokolta döntését. A drágább gázból Váradon előállított 1 gigakalória hőenergia ára 304 lejről 325 lejre emelkedett, az
önkormányzati támogatás pedig 49 lej maradt. A szavazáskor az RMDSZ-es tanácsta
gok tartózkodtak, a szociáldemokrata pártiak
nemmel, a tanácsban kétharmados többségben lévő nemzeti liberális párti frakció tagjai
pedig igennek voksoltak.
Szintén a kétharmados NLP-s többség voksával fogadták el a 2019. évi adókról és illetékekről szóló rendeletet, mely többrendbeli drágulást hozott január 1-től. Többe kerül például
a parkolás Nagyváradon. Zárójelben az eddigi árakat tüntettük fel. A fehér jelzésű parkolóhelyeken egyhavi bérlet 2019-ben 90 lejbe
(85), háromhavi 250 lejbe (240), félévi 480
lejbe (460), egész évi pedig 900 lejbe (870)
kerül. A lakóhely szerinti parkolóhelyért 120

Az élményfürdőbe is drágább lesz a belépés

(100) lejt kell fizetni évente. A sárga vagy fehér jelzésű parkolóhelyek SMS-ben fizetendő
díja nem változott, jelentősen emelték ellenben a parkolóházbeli és mélygarázsbeli bérleti
díjakat. A törvényszék melletti és a városi kórház előtti parkolóházban egy hónapra 110 lejt
(85), három hónapra 310 lejt (240), fél évre
600 lejt (460), egész évre pedig 1120 (870)
lejt kell fizetni. A törvényszék melletti parkolóházban a környező utcák lakóinak ugyanezen
időtartamokra 50 (40), 140 (110), 270 (210),
illetve egy évre 500 (400) lejbe kerül a parkolás.
Ha valakinek elszállítanák a kocsiját, de
még előtte a helyszínre érkezik, a tavalyi 150
helyett 200 lejt kell fizetnie, hogy visszakaphassa járművét. Ha elviszik a kocsit a telephelyre, akkor 300 helyett 400 lejt kell fizetnie
érte, illetve a tárolásért óránként 2 lej helyett
3-at.

Drágult a temetés
A Rulikowski köztemetőben januártól 350
(275) lejbe kerül egy másfél méter mély sír
megásása, a koporsó leengedése és a sír befedése. Az ennél mélyebbért félméterenként
100 (80) lejt kell fizetni. A sírokról a koszorúk levétele, a söprés stb. több mint négyszeresébe kerül: 200 lejt kell fizetni ezért a szolgáltatásért az eddigi 45 lej helyett. Egy sír
alkalmankénti takarítása 40 helyett 100 lejbe kerül, a sír melletti bokrok kiszedetése 165
helyett 300 lejbe. A hűtőkamra használatá6
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Átadták a 2018-as
Beöthy Ödön-díjakat
A

Beöthy Ödön-díjat 2014 óta adja át
az RMDSZ Bihar megyei szervezete.
A volt országgyűlési követ, Bihar vármegye egykori főispánja nevét viselő díjjal az
önkormányzatok, illetve a polgármesterek, alpolgármesterek kiemelkedő teljesítményét,
követendő ötleteit jutalmazzák évente.
Tavaly december közepén, az érdekvédelmi szövetség Bihar megyei szervezetének

küldöttjelölő küldöttgyűlésén, Kelemen Hunor szövetségi elnök jelenlétében adták át a
Beöthy Ödön-díjakat. Az elmúlt évben példamutató önkormányzatként a Mados Attila
vezette Bihardiószeg részesült az elismerésben, Béres Attila székelyhídi polgármester
pedig a Gyermekeinkben a jövőnk elnevezésű program gyakorlatba ültetéséért kapott
díjat.

Cseke Attila
megyei RMDSZelnök, Kelemen
Hunor szövetségi
elnök, Mados Attila
és Béres Csaba

Ø

nak díja napi 60 lej az eddigi 40 helyett. A
szombati temetésért 2000 lejes, a vasárnapiért 3000 lejes felárat kell fizetni.

Emelték a belépők árát
A kikapcsolódás is többe kerül Váradon
2019-től. Az ősi strandra a felnőtt belépőjegy
16 (13) lejbe kerül, a két hónapra érvényes,
25 belépésre feljogosító felnőtt bérlet ára pedig 210 (180) lejbe.
A Nagyváradi Állatkert belépődíja felnőtteknek 18 (15) lej, gyermekeknek 9 (7) lej, a
csoportos belépés (legalább 15 fő) díja személyenként 16 lej. A jogi személyek továbbra is
500 lejért fogadhatnak örökbe egy állatot, a

magánszemélyeknek az eddigi dupláját, 200
lejt kell fizetniük.
Emelték a Nymphaea élményfürdő belépőjegyeinek és szolgáltatásainak árát is: egy
egész napos felnőtt belépő 60 (50) lejbe kerül, a három órára érvényes 30 (25) lejbe. A
tíz belépésre feljogosító bérlet felnőttnek 540
(450) lejbe, 14 és 18 év közötti diákoknak és
nyugdíjasoknak 450 (360) lejbe, gyermekeknek 270 (225) lejbe kerül. A 3 évesnél kisebb
gyermekeknek megmarad az ingyenesség. A
kétharmados többség leszavazta Kirei Melinda RMDSZ-es frakcióvezető azon indítványát, hogy vezessenek be családi belépőt, illetve hogy a strandszezonon kívüli időszakra
alacsonyabb tarifát állapítsanak meg.

Fried Noémi Lujza
2019. január
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Gyermekek is adakoztak nehéz sorsú társaik
megsegítésére a hajdúvárosban tavaly év végén.
A már hagyományosnak mondható karitatív
rendezvények, a Mosolygós Mikulás című előadás
és az adománygyűjtő gálaest a gyermekotthon
javára ezúttal is sok érdeklődőt vonzott.

Több száz
kisiskolás
vett részt
a jótékonysági
előadáson

Mikulás napján megtelt Nagyszalontán a
Zilahy Lajos Művelődési Ház nagyterme gyermekkacajjal, a város kisiskolásai ugyanis ezen
a napon a nagyváradi MM Pódium Mikulás a
zenés mesevárosban című előadását nézhették meg. De nem csak nézhették, hanem be is
kapcsolódhattak a műsorba, hiszen volt közös
taps, éneklés, táncolás, kiabálás, versmondás,
dobolás, még ugrálás is. A végén pedig a Mikulással is találkozhattak a gyerekek, és persze senki sem távozott üres kézzel.
A rendezvényt idén is nemes céllal rendezte meg az RMDSZ nagyszalontai szervezete.
Amint Gáll Éva városi tanácsostól megtudtuk,
ez már az ötödik Mosolygós Mikulás program
volt az általános iskolások számára. Az 5 lejes
belépőkből összegyűlt pénzből tartós élelmiszert vásároltak, s az összeállított csomagokat
rászoruló családoknak adták át még karácsony előtt. A házhoz szállításból az RMDSZes önkormányzati képviselők is kivették a részüket.

Fotók: Szenkó Melinda

Jótékony december
szalontai módra

Böjte Csaba mondott ünnepi beszédet

Nagyszalonta vállalkozói immár tizenöt esztendeje minden decemberben összefognak,
és pénzadományaikkal segítik a Szent Ferenc
Alapítvány égisze alatt működő helybeli gyermekotthonokat, az azokban élő kicsiket és
nagyokat. Az érdekvédelmi szövetség városi
szervezete ünnepi esttel igyekszik viszonozni

Szabó Ödön adta át Csaba testvérnek az összegyűlt
pénzadományt
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közélet
Az otthon
gyermekei
alkalomhoz
illő előadással
mondtak
köszönetet
az adományokért

a nemes cselekedetet. Itt a vállalkozók találkozhatnak az otthonban élő gyermekekkel is.
Nem volt ez másképp 2018-ban sem, így december derekán újra benépesült a Zilahy Lajos Művelődési Ház.
A szervezők a gyermekotthon lakói mellett
a két és fél éves nagyszalontai Pálfi Ármint
is segíteni igyekeztek, ő életmentő szívműtétre várt. A 15. jótékonysági estre egy szívmelengető kisfilm is készült a gyermekotthon-

A Bocskai-díjat
Sárközi Sándor
vehette át Pete
Istvántól

A gyermekek be
is kapcsolódtak
az előadásba

ról és lakóiról, ennek levetítésével kezdődött
a rendezvény. A filmet Borsi Balázs operatőr, szerkesztő, vágó, Szabó Kinga gyártásvezető és Csikos Rolland szakmai tanácsadó
jegyzi. Felolvasták Németh Szilárd fideszes országgyűlési képviselő köszöntőlevelét, ő személyesen nem tudott megjelenni, de lélekben
a szalontaikkal ünnepelt. A folytatásban Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ
Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke mondta el ünnepi gondolatait, majd Böjte
Csaba atya következett. Szívhez szóló beszéde
után ő adta át az Erdős családnak azt a vándorbölcsőt, amely Herczegh Anita, a magyar
államfő felesége jóvoltából két évvel ezelőtt érkezett Nagyszalontára. Most Erdős Nimród, a
család harmadik gyermeke vehette birtokba a
bölcsőt, Csaba testvér áldásával.
A gyermekotthon kis lakóinak ünnepi műsora után a kisjenői Tősér Bianka ajándékozta meg dalaival a közönséget. Egy különleges
produkció erejéig az Arany János Elméleti Líceum XII. A osztályának fiai is a színpadra
léptek, és az énekesnővel közösen adták elő A
Pál utcai fiúk musical egyik betétdalát.
Az adományest során ezúttal is átadták a
Bocskai-díjat. A városalapítóról elnevezett kitüntetést évente egy-egy olyan intézmény
vagy személy kapja meg, amely/aki sokat tett
a nagyszalontai magyarság terveinek megvalósításáért. 2018-ban Sárközi Sándor építész,
korábbi megyei tanácsos vehette át az elismerést Pete Istvántól, az RMDSZ Bihar megyei
választmányának elnökétől.
Nagy sikerű koncertet adott az est vendégművésze, a magyarországi Vastag Tamás énekes, majd a rendezvény tetőpontjaként az ös�szegyűlt pénzadomány átadása következett. A
vállalkozók nagyvonalú adományai révén Pálfi
Ármin és a Szent Ferenc Alapítvány támogatására tavaly 75 500 lej gyűlt össze.

Balázs Anita
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Ismét Váradon adóznak
a közepes vállalkozások
Előnyök
November óta a régióközpontok helyett ismét a
megyei közpénzügyi igazgatóságokhoz tartoznak
A változás elsősorban az adófizetőknek jelent
előnyt, mondta Fándly József Marius, hia kis- és közepes vállalkozások. A törvény
szen így sokkal könnyebb a kommunikáció. Kikezdeményezést RMDSZ‑es honatyák dolgozták ki, neveztek négy személyt, akik külön, kiemelten
a folyamatról és a következményekről Fándly József csak ezekkel a cégekkel foglalkoznak, hozzájuk
lehet fordulni bármilyen problémával – végreMarius, a Bihar Megyei Közpénzügyi Igazgatóság
hajtással, fizetési meghagyásokkal, átütemezésekkel – kapcsolatban. Ezenfelül természetesen
aligazgatója tájékoztatta a Biharország olvasóit.

Fándly József
Marius
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Hat éve, 2013-ban létesültek az adóügyi régiók, az év augusztus 1-től nyolc régióközpont
volt az országban, és 2016. február 1-től az ös�szes közepes vállalkozás átkerült ezekhez, idézte fel a változások folyamatát Fándly József
Marius, a Bihar Megyei Közpénzügyi Igazgatóság kiemelt adózókért felelős aligazgatója.
Az elmúlt év elején a parlament jóváhagyta a
2018/30. számú törvényt, amelynek alapján a
közepes vállalkozások visszakerültek a megyei
igazgatóságokhoz. A jogszabály a januári Hiva
talos Közlönyben meg is jelent, és 2018. április 1-től kellett volna életbe lépnie, de a pénzügyminisztérium és az Országos Közpénzügyi
Igazgatóság elodázta ezt szervezési okokra hivatkozva, ezért csak 2018. november 1-től kerültek vissza a közepes vállalkozások a megyei
adóhivatalokhoz. Ehhez is több rendelkezésre
volt szükség, végül a 884. számú kormányhatározat hagyta jóvá az adóhatóság elnökének
2716. számú, erre vonatkozó rendeletét.
Bihar megyében 495
közepes adófizető van,
valamint ezeknek a telephelyei, ami körülbelül
900 adószámot jelent ös�szesen. Az általuk havonta bevallott és befizetett
pénz 80 és 90 millió lej
közé tehető, a megye teljes adóbevétele pedig havonta 180 és 200 millió
lej között ingadozik, tudtuk meg az aligazgatótól.
2019. január

nagy előny az utazgatás megszűnése. Nagyon
sokszor panaszkodtak rá a kiemelt cégek vezetői, hogy egy papírért el kellett menniük Kolozsvárra, de ez nem feltétlenül egy utat jelentett, hanem egyszer elmentek benyújtani a
kérvényt, és megesett, hogy újra utazniuk kellett a kért dokumentumért. Három óra oda,
három óra vissza, plusz az egyéb adminisztráció, szinte el is telt egy munkanap. Az ilyen időveszteséget sikerül Nagyváradon kiküszöbölni.
Az adóhivatalnak ellenben több munkát jelent,
mert bár a vállalkozások visszakerültek hozzá,
újabb munkatársakat nem alkalmazhatott.

Volt kisebb zökkenő
A változás nem volt zavartalan, de sikerült
megakadályozni, hogy az adófizetőknek legyen
gondjuk emiatt. A közepes adózók ugyanis
megszokták az elmúlt években, hogy a kolozsvári kincstárba fizetik be a fizetendőket. Ez történt
az októberi bevallásokkal, amiket november 25én kellett benyújtani és befizetni. Nagyon sokan
még mindig Kolozsvárra utalták az összegeket,
de a váradiak egyeztettek a kolozsvári kollégákkal, és megbeszélték velük, hogy a Kolozsvárra befizetett összegeket a kincstáron keresztül
automatikusan átutalják a nagyváradi számlára.
Így nem kellett késedelmi kamatot vagy büntetést fizetniük az adózóknak, hiszen ha az ös�szegeket visszautalják nekik, és azokat újból be
kellett volna fizetniük a vállalkozóknak, az késedelemmel járt volna, az összegek átvételével
azonban ezt elkerülték, mondta az aligazgató.

Fried Noémi Lujza

agrárvilág

Falugazdászok
megyeszerte
A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE)
égisze alatt tavaly decembertől Bihar megyében
is beindult a falugondnoki szolgálat. Székelyhídon
Antal József mérnök nyújtja a gazdákat segítő
szolgáltatást.
Tavaly novemberben az Érmihályfalván
megtartott nagyszabású gazda- és vállalkozói
találkozón Szabó Ödön parlamenti képviselő
bejelentette a falugondnoki szolgálat beindítását. A megyében Érmihályfalván, Margittán,
Nagyszalontán, Szalárdon és Székelyhídon érhető el a sokrétű feladatot ellátó falugazdász.
Antal Józseffel, Székelyhíd körzet falugazdászával az ottani városi múzeum aulájában
beszélgettünk, mert ügyfélfogadásra alkalmas iroda még nem áll a rendelkezésére. Mint
mondta, Béres Csaba, a város polgármestere
megígérte, hogy ezt a gondot mihamarabb orvosolni fogja, hisz a falugondnok igen fontos,
széles réteget érintő munkát végez mostantól.
Antal elmondta, hogy a falugazdász programot a magyar kormány támogatja, létrejöttében az RMDSZ-nek is fontos szerepe volt.
A közelmúltban ő már meghívást kapott egy
Budapesten megtartott konferenciára, amelyen a Kárpát-medencében munkálkodó falugazdászok vettek részt. Az eseményen való
részvétel jó alkalom volt a rendszer működésének áttekintésére, s egyben a kollégákkal való
kapcsolatépítést is szolgálta.
Antal József nagy lendülettel veti bele magát a munkába, hisz végre olyan feladatot
kapott, ami közel áll hozzá, ugyanis a gazdálkodás gyermekkora óta végigkíséri mindennapjait. Érolasziban született a most 32
éves fiatalember, a családja mindig is foglalkozott növénytermesztéssel, állattartással. Ő
sem adta fel ezt a tevékenységet, a gyümölcstermesztés, az oltványok előállítása, a különböző metszési technikák foglalkoztatják leginkább. Édesapja nyomdokait követve maga is
természetközeli hivatást választott: a középis-

Antal József székelyhídi falugazdász

kola elvégzése után erdészmérnöki diplomát
szerzett. Később a mesterképzést is elvégezte.
Bármennyire is próbálkozott, eddig nem sikerült képesítésének megfelelő munkát találnia,
ezért egyből igent mondott, amikor felkérték
falugondnoknak.
Feladata egyebek között a térségben élő
gazdákkal való kapcsolattartás, információk
átadása, tanácsadás a pályázati lehetőségekről és a pályázati kiírások feltételeinek teljesítéséről. Segíteni fog a sikeres pályázatokhoz
szükséges dosszié összeállításában is. Továbbá
feladata a gazdák észrevételeinek, az általuk
megfogalmazott elvárásoknak a továbbítása a
megfelelő intézményekhez. Nyilvántartást készít a gazdaságokról, felméri a bennük rejlő lehetőségeket a továbblépés, a fejlesztés szempontjából. A falugondnoki rendszer célja az
élő kapcsolat fenntartása a gazdákkal, ennek
érdekében havonta találkozókat szerveznek.
Emellett egy szakfolyóirat beindítása is folyamatban van.

D. Mészáros Elek
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Kihalóban a cipész
szakma
Egyre ritkább manapság az olyan, aki a cipészetet
választja tanult mesterségének. Ez nagyrészt
annak a következménye, hogy a nagyvállalatok
mindent gépesítenek, hogy minél gyorsabban és
egyszerűbben készüljenek a cipők. Így viszont
egyre rosszabb minőségű lábbelit dobnak piacra
olcsón, de az is előfordul, hogy a méregdrága cipő
sem közelíti meg minőségben azt a munkát, amit
egy cipész tudna nyújtani.
Ma már csak igen kevés olyan cipészműhely létezik, amelyben a régi módszerekkel
dolgoznak. A nagyszalontai szakember, Nagy
Attila a kevesek egyike. Ő valóban a szakmájának él: kézzel készíti, javítja a lábbelit. Bár
több mint három évtizede dolgozik elhivatottan, elmondása szerint még mindig van mit
tanulnia.
– Cipésztanoncként kezdtem 1983-ban az
akkori Viitorul szövetkezetnél, de még most
sem tudok mindent a cipészetről, ma is tanulom a szakmát. Vannak olyan apró fortélyok, amikkel csak most ismerkedem. Manapság már kihalófélben van a hagyományőrző,
kézzel, szívvel-lélekkel végzett lábbelikészítés.
Ennek az egyik legfőbb oka az iparosodás és
a gépesítés. A nagy cipőgyárakban csak egyegy fázisra tanítanak be munkásokat, nem pedig a cipőkészítés teljes menetére. A másik ok
az, hogy nem akar senki cipész lenni, például eddig engem sem keresett meg senki azzal,
hogy szeretné megtanulni a mesterséget.
– Mennyire keresett manapság a cipész
munkája?
– A legtöbb kliens azért keres meg, mert az
átlagtól eltérő a lábmérete, és nem kap a kereskedelemben neki megfelelő cipőt. De azért
is keresnek, mert csak bőrből dolgozunk, és
hozzánk bármilyen garanciális problémával
vissza lehet hozni a lábbelit.
– Milyen árakkal dolgoznak?
12
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Nagy Attila cipészmester tudása legjavát nyújtja
a klienseknek

– Férficipőt 100-tól 130 lejes áron, férfibakancsot vagy -csizmát 150–180 lejért, női cipőt 100-110 lejért, bakancsot vagy csizmát
130-250 lejért kaphatnak nálunk.
– Van lehetőség cipőrendelésre?
– Természetesen rendelésre is készítünk
lábbelit. Ebben az esetben a kliens kiválasztja
a modellt, a talpat, levesszük a lábméretet, és
elkészítjük a kért lábbelit.
– Milyen javításokat végeznek?
– A lehetőségekhez mérten bármilyet: ragasztást, talpalást, cipzárcserét, varrást, de azt
is közöljük a klienssel, ha nem éri meg megjavítani az adott lábbelit.
– Mit gondol, meddig lehet még jövője a
cipész szakmának?
– Véleményem szerint nem túl sokáig. Egyrészt azért, mert ahogy már említettem, nincs
utánpótlás, másrészt pedig kevesen vesznek
igazi, cipész által készített lábbelit, a legtöbben inkább tömegcikkeket vásárolnak.

Balázs Anita

mestermunka

Elégedett megrendelő
örömöt szerez
Az informatika és a robotizálás robbanásszerű
fejlődése nyomán a gyárakban és üzemekben
nagyon sok olyan feladatot gépekre bíznak, amit
korábban szakmunkások végeztek. A kisebb
műhelyekre és szakemberekre viszont szükség
volt, van, és lesz is mindig. A margittai Tölcsér
János asztalos egyike a ma már igen keresett
mestereknek.

Majdnem kész
termékek
a műhelyben

Valamennyi iparágban megjelennek a robotok, melyek tucatnyi ember munkáját tudják
elvégezni ugyanannyi idő alatt. Ez a fejlődés
és a növekvő kereslet miatt elengedhetetlenül
szükséges. A tömegtermeléstől eltérő igényeknek azonban nem felel meg. A személyre szabott megrendeléseket vagy a háztartásokban
használt bútorok, eszközök, gépek javítását
kis műhelyekre célszerű bízni. Az „aranykor”
éveiben a kisebb műhelyek képzett szakemberei a gyárak szalagmunkásaivá degradálódtak.
A rendszerváltozás után felszámolták a veszteséges mamutüzemeket, így a szakmunkások
nagy része állás nélkül maradt. A betanított
munkások sok esetben csak a munkamenet
egy-egy szakaszát ismerték, ez pedig kevés

Tölcsér János két szakmát is magáénak tudhat

volt ahhoz, hogy műhelyt nyissanak. Viszont
nap mint nap bebizonyosodott, hogy ezekre
a szakmai szolgáltatásokra nagy szükség van.
Szerencsére néhány szakember ezt észrevette, és kemény erőfeszítések árán felszerelt
egy-egy műhelyt, hogy gyakorolhassa tanult
szakmáját. Megrendelésük volt bőven, így többeknek is munkát tudtak adni, ezáltal vállalkozásuk több családnak nyújtott megélhetést.
Ezek közé a vállalkozók közé tartozik Tölcsér
János is, ő szülővárosában, Margittán asztalosműhelyt nyitott.
Tősgyökeres margittai család gyermekeként 1963-ban született. Iskoláit is ott végezte X. osztályig. Az akkori igényeknek megfelelően szülei mindenáron továbbtanulásra
ösztönözték, de ő inkább vonzódott a fizikai
munkához. Mivel édesapja asztalos volt a bútorgyárban, kézenfekvő volt, hogy ő is ebben
a szakmában kezdjen dolgozni. Tizenöt évig
volt a gyár alkalmazottja. Több akart lenni,
mint szalagmunkás, ezért a munka mellett in-

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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Elégedett megrendelő örömöt szerez
(folytatás az előző oldalról)

Ø

tenzív szakmai tanfolyamon is részt vett, s annak gyakorlati részét a gyárban végezte. Sikeres vizsga után szakoklevelet kapott. A
gyárban megtanulta mindegyik munkafázist,
így teljes értékű asztalosmester lett.
A rendszerváltozás után a gyár elvesztette
megrendeléseinek egy részét, így Tölcsér János munkaviszonya bizonytalanná vált. 1990ben felmondott, és Magyarországra ment dolgozni. Egy jól felszerelt és jó szakembereket
alkalmazó asztalosműhelyben még jobban elsajátította a szakma fortélyait. Itt tanulta ki az
épületasztalos mesterséget. Megismerkedett
azokkal a gépekkel, melyeket addig nem használt. A bútorgyárban ugyanis nyílászárókat
nem készítettek. Igaznak bizonyult a szakmai
körökben sokat emlegetett mondás: „Az alapokat meg kell tanulni, a többit pedig ellesni
a tapasztaltabb szakiktól.” Mesterünk így már
két szakmát tudhatott magáénak: a bútor- és
az épületasztalosságot. 1993-ban családjukat
gyermekáldás érte, ezért úgy döntött, hazajön
Margittára. Egy ideig egy fűrésztelepen dolgozott, majd kellő szaktudásának birtokában
magánvállalkozást indított. 1996-ban megnyitotta saját műhelyét, Duolemn Prod néven.
– Bevált a terve? Volt elegendő munkája?
– Nagyon sok megrendelést kaptam. Hónapokkal előre betelt a munkafüzetem. Ennek köszönhetően bővíteni tudtam a műhelyemet gépekkel, majd a bérelt helyiség helyett
egy csarnokot vásároltam, és műhellyé alakítottam át. Viszonteladók is rendeltek tő-

Kerti hinta

lem nyílászárókat, ezért 6-7 szakmunkást alkalmaztam. Külföldi megrendelőim is voltak.
Egyenesen ívelt felfelé a cégem, míg meg nem
jelentek a hőszigetelt nyílászárók (termopan).
Ezek, mivel olcsóbbak, elvitték a klienskör nagyobbik részét. Szerencsére bútorokat is készítek, így talpon tudtam maradni, igaz, hogy
ma már csak egy alkalmazottam van. Viszont
a két családot el tudja tartani a vállalkozásom.
Természetesen ehhez keményen és jól kell
dolgozni. Szerencsére sokan kiábrándulnak
a műanyag nyílászárókból, így ismét vannak
megrendeléseink. Ugyanazt a szigetelést biztosítjuk, csak természetes anyagból, fából készítjük az ajtót-ablakot. Emellett megrendelésre kerti bútort, hintát, filagóriát is készítünk,
és nem utolsósorban szoba- és konyhabútort.
Leginkább fával szeretünk dolgozni, szívesen
készítünk rusztikus bútorokat. Kemény- és puhafát egyaránt megmunkálunk, a megrendelő
igénye szerint. Természetesen, ha úgy kérik,
laminált bútorlappal is dolgozunk.
– Az alapanyagot ön adja vagy a megren
delőtől is elfogadja?
– Szerencsésebb eset, ha én adom az alapanyagot, de ha a megrendelő ragaszkodik az
általa hozott faanyaghoz, az sem akadály. A
tervezést is végezheti a megrendelő, vagy ha
úgy akarja, reám bízhatja. Ebből a szempontból is teljesen rugalmas vagyok.
– Gyermekei érdeklődnek a szakma iránt?
– Szépnek és jónak tartják, de ők más
megélhetést választottak. A fiam altatóorvos
Gyergyószentmiklóson, a lányom pedig sportegyetemet végzett, Szalárdon dolgozik. Büszke vagyok rájuk, még így is, hogy nem vették
át a stafétabotot. Öröm számomra az is, hogy
itthon maradtak, itthon találtak megélhetést.
Legbüszkébb azonban unokáimra, Bencére és
Hannára vagyok.
– Ha lenne jelentkező, átadná szakmai tu
dását a fiataloknak?
– Én nagyon szeretem és tisztelem ezt a
szakmát, és szívesen tanítanám a fiatalokat.
Tisztességes munka, tisztességesen meg lehet élni belőle. Sajnos a fiatalok csak az informatika terén látnak érvényesülési lehetőséget. Pedig legalább olyan nagy szükség van a
jó szakemberekre is. Nagy öröm az, amikor a
kész munkát átadhatom az elégedett megrendelőnek.

Szőke Ferenc
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Esztelen okosság
M
inden előzetes bejelentés nélkül egyik
délben azzal kerestek meg, hogy lecse
rélik a gázórát „okosra”. Már vártuk is,
hisz legalább egy éve került szóba, amikor még
havonta járt szorgalmasan leolvasni az óra állását
a munkaköri leírásában erre alkalmazott egyén,
de telefonon is be lehetett mondani a fogyasz
tást, s aztán a következő hónap 8-tól már lehetett
fizetni. Örültem ennek a dátumnak, mert ha az
első napokban mentem, nem kellett tolonganom,
toporognom, várnom a sok fölösleges dolog után
is érdeklődők miatt. Amikor pedig bevezették a
városházi ügyintézés-együttest, akkor lettem csak
igazán boldog. A gázfűtés számára külön irodát
nyitottak, két alkalmazottal: az egyiknél lehetett
fizetni a fogyasztást, a másiknál intézni a szerző
déskötéssel kapcsolatos dolgokat.
Néhány hónapig ment is minden, mint a kari
kacsapás, de aztán működésbe lépett a jó öreg
romanikum, vagyis az ősrégi gyakorlat, hogy ha
valami beindul, akkor azt előbb-utóbb el kell ron
tani. A fogyasztásfizetést intéző hölgy egész áp
rilisban szabadságon volt, miután pedig vissza
jött, úgy nézett a belépő ügyfelekre, mint az őt
személyesen és folyamatosan zaklatókra. Aztán
augusztusban megint elvonult szabadságra, a he
lyét egy böhöm automata vette át, az viszont
csak végrehajt, nem gondolkodik, nem tudja
megnézni a fizetnivalót a központi nyilvántartás
ban, úgyhogy megkérdeztem az immár egyedül
árválkodó nőtől, nem nézné-e ő meg. Ez nem az
ő tiszte, mondta, menjek a központba vagy vár
jam, amíg a posta kihozza a számlát. De készül
jek fel, hogy ezen az automatán nem lehet apró
pénzeket bejuttatni, mert ez nem olyan.
Városházi iroda kipipálva, többé ott keresniva
lóm nincs. Gyerünk a központba. Amikor pedig
felszerelték az okos órát, ami egyenesen a köz
pontban (is) jelzi a fogyasztást, örültem nagyon.
Most már hozzáteszem: nagyon korán. Mert
az eddig „használt” nyolcadika épp szombat
ra esett, megjelentem hát hétfőn, biztosra véve,
hogy nem hiába. Ott is két hölgy üldögél az iro
dában, mindkettő lázas tevékenység közben: az
egyik baráti beszélgetést folytat, a másik jóízű
en falatozik. Egy picit álldogáltam, nem kérdez
tek tőlem semmit, úgyhogy végül rászántam ma
gam, és mondtam, fizetni szeretnék. Közöltem
a nevet és címet, a falatozó keresgélte a gépén,

aztán tele szájjal kibökte, hogy még nem jelent
meg. Az okos óra ellenére?! Eddig már 8-án…
Nem, nincs. És mikor lesz? Úgy két-három nap
múlva. És akkor mire jó az óra „okossága”?! Erre
már nem válaszolt, újfent belemarkolt az előtte
lévő tökmagos zacskóba. Két nap múlva újra el
mentem, ezúttal sikerrel. Igaz, most is telefonál
tak és ettek, de ki tudtam fizetni az előző havi
fogyasztást még a fizetés- és nyugdíjnap utáni to
longások előtt.
Egy hónapig nincs gondom vele, próbáltam
magam megörvendeztetni, de valahogy nem
volt kedvem a vidámságra. Merthogy ez csak
egy csepp a tengerben, mindenütt ezzel szem
besülünk: az ügyfél, aki nem kérni megy, ha
nem fizetni, le van ejtve. Először is be meré
szel lépni a térerő és a magos zacskó határolta
komfortzónájukba, kérdezget ezt-azt, még kriti
zálni is bátorkodik ahelyett, hogy örülne, ha el
veszik a pénzét. Persze jó volna örülni ennek is,
meg az egyre több okos kütyünek, melyek érez
hetően nem könnyítettek semmit az ügyintézé
sen. A kütyük ugyanis hiába okosak, ha azok,
akik használják, esztelenül ragaszkodnak a ne
hézkes munkavégzéshez, jobban mondva ahhoz,
hogy az ügyfél nehogy véletlenül elfelejtse, men�
nyire kiszolgáltatott, milyen nagyon kellene örül
nie, hogy nem lövik le. Pedig az állandó zaklatást
nem hajlandók abbahagyni a kliensek: hónapról
hónapra képesek bejárni, és fizetés gyanánt kí
nálgatni a még tetemesnek sem mondható pénz
összegeiket!

Molnár Judit
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Kultúrházat karácsonyra
Évtizedes álma válik valóra Székelyhíd és a térség
lakosságának: elkezdődik a kisváros művelődési
házának teljes felújítása. Sajtónyilvánosság
előtt adták át a kivitelező cégnek a megbízást
a munkálatok elvégzésére.

Hatvan év után
új arculatot kap
a székelyhídi
„színház”

Talán a legszebb és régóta óhajtott karácsonyi ajándékot „vehetett át” az érmelléki kisváros lakossága. A hajdan sokak által látogatott, a helyeik körében színházként emlegetett
székelyhídi művelődési ház számtalan rendezvénynek, színházi előadásnak adott otthont.
A téli ünnepet megelőző napokban a városi
múzeum aulájában ünnepélyes keretek között startolt a közel 5 millió lej finanszírozású
épületfelújítás.
Az Országos Befektetési Ügynökség (CNI)
vezérigazgatója, Manuela Irina Pătraşcoiu
személyesen nyújtotta át a megbízást Neculai
Manolicănak, a kivitelező Simbac cég igazgatójának. Jelen volt Ioan Mihaiu prefektus,
Ioan Mang, a Bihar Megyei Tanács alelnöke, Cseke Attila szenátor és Szabó Ödön
parlamenti képviselő is. Mindannyian ígérték, hogy lehetőségeik szerint mindent megtesznek azért, hogy a munkálatok a tervezett
rendben haladjanak, illetve fejeződjenek be.
Szabó Ödön arra kérte a kivitelezőt, hogy cáfoljon rá a mondásra, miszerint a gyors munka ritkán társul minőséggel.

A kivitelező Simbac cég igazgatója átveszi
a munkálatok elkezdésére feljogosító bizonylatot

Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere a
meghívottak és a sajtó képviselőinek köszöntése után a kultúrház történetéről, az utóbbi
évek kálváriájáról szólt. Az 1958-ban elkezdett ingatlant két év alatt építették fel. Az 540
férőhelyes létesítmény ideális helyszínként
szolgált pártrendezvények megtartására, de
kulturális térként is nagy szolgálatot tett a helyi közösségnek. Azóta viszont az épület állaga egyre romlott, öt évvel ezelőtt a beázás miatt a színpad életveszélyessé vált, ezért a helyi
önkormányzat lezáratta. Az egyik biztonságos
szárnyban egyedül a városi könyvtár működhetett tovább. Többször próbáltak pénzt szerezni a teljes felújításra, 2007-ben, 2011-ben
és 2015-ben nyújtottak be pályázatot, de beadványuk hiába volt sikeres, a megítélt pénz
mégsem érkezett meg, hol a gazdasági válság,
hol a helyhatósági választások ürügyén.
Most – annak ellenére, hogy felújításról van
szó, és a fő szerkezeti elemek a helyükön maradnak – az épületen látványos módosításokat
is végeznek ügyelve arra, hogy elkészültekor
a megújult „színház” stílusában harmonizáljon
a közelében lévő ingatlanokkal, a város központi terével. A polgármester azt is elmondta,
hogy a kivitelezőnek 16 hónap alatt kell elvégeznie a munkálatokat.

D. Mészáros Elek
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Kockaosztály
Székelyhídon
A székelyhídi tanintézetben a legújabb oktatási
módszerek bevezetésén és alkalmazásán
fáradoznak. A magyarországi edelényi
iskola közreműködésével egy osztálytermet
legókockákkal való tanulásra rendeztek be.
A legókockák megálmodója, a dán Godtfred
Christiansen elsősorban a játékipar megújhodását szándékozott elérni, de elképzelését az
oktatás területén is sikerrel alkalmazzák. A
hatvan évvel ezelőtt útjára indított legókockák
alkalmasak a képzelet és a kreativitás fejlesztésére az osztálytermekben is.
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány által a
székelyhídi Stubenberg-kastélyban működtetett Gyermek Jézus Otthon egyik rendezvényén ismerkedett meg az érmelléki város polgármestere, Béres Csaba és Barta József,
az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Béres később egy edelényi
látogatása során lett híve az ott alkalmazott
legós oktatási módszernek. Maga is pedaOláh Katalin
és Püsök Julianna
tanítónők
virtuálisan
jelenítik meg a
legókockákkal
megoldandó
feladatot
A gyermekek
ügyesen
oldják meg
a memóriafejlesztő
gyakorlatot

A végeredmény kielemzése a digitális táblán

gógus lévén hamar felismerte a lehetőséget,
így a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum vezetőségének figyelmébe ajánlotta az általa látottakat. Az edelényiek szívesen megismertették a székelyhídi pedagógusokat a
legókockákkal oktatás módszerével. Barta József így foglalta össze a lényeget: az a szép a
legóval való oktatásban, hogy virtuális térben
adják ki a feladatokat, azokat a gyermekek fizikai eszközökkel oldják meg, majd visszaalakítják a virtuális térbe. Ezt az oktatási formát
a világ több mint ötven országában sikerrel alkalmazzák, Romániában elsőként Székelyhídon vezették be.
A nemrég berendezett legóterem átadásán
természetesen részt vett az edelényiek küldöttsége. Az eseményre a sajtó nem kapott
meghívást, de Oláh Katalin és Püsök Julianna tanítónők készségesen bemutatták az új
oktatási módszer mibenlétét.
Már nemcsak legókockáik vannak, hanem
egy interaktív digitális táblájuk is. A két segédeszköz kombinációjával még sikeresebb a ta-
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Átalakul a képzés
a margittai iskolában
A 2019/2020-as tanév nagy változásokat fog
hozni a margittai Horváth János Elméleti Líceum
életében. Szakoktatással bővül a középiskola.

A margittai magyar
iskola főépülete

Statisztikai adatok szerint az utóbbi években a margittai magyar iskolában a végzős diákok 25-30 százalékának nem sikerül letennie
az érettségi vizsgát. A tanintézet vezetősége
arra a következtetésre jutott, hogy a diákok
egy része kényszermegoldásként iratkozott be
a középiskolába, s nekik hiányzanak azok a
képességeik, melyek az elméleti oktatás záróvizsgájához szükségesek. Alternatív oktatási

Nagy Gabriella igazgatónő

lehetőség viszont eddig nem volt. Ezért döntöttek úgy, hogy a következő tanévtől beveze-

Kockaosztály Székelyhídon
(folytatás az előző oldalról)
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nítás, s szinte minden tantárgynál alkalmazható. A táblába beépített panel érzékeli az ujj,
a toll vagy bármilyen más eszköz érintését. A
táblát elemi osztályoknak és óvodáknak tervezték, amiképpen a legókockák alkalmazását
is – egészítette ki a látottakat Püsök Julianna.
Oláh Katalin, az előkészítő osztályosok tanítója a gyakorlatban mutatta meg, négy tanítványának közreműködésével, hogy miben is
Biharország
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áll a módszer. A kisdiákok a segédeszközökkel
meglepően hamar elvégezték a feladatokat.
Hogy miért is könnyebb a tanulás a
legókockákkal? Erre a választ Béres Csaba
adta meg, aki elsőként figyelmembe ajánlotta
a hazai oktatásban premiernek számító módszert. Az ember elsősorban vizuális lény, a látványelemekre sokkal fogékonyabb, mint a lexikális ismeretek elsajátítására, így a látottakat
könnyebben elsajátítja.

D. Mészáros Elek

oktatás

tik a szakiskolai oktatást. Ezáltal érvényesülési lehetőséget kapnak azok a fiatalok is, akik
nem annyira az elméleti, mint inkább a gyakorlati képességek terén jeleskednek.
Négy szakma elsajátítása közül választhatnak majd: szakács, pincér, kőműves, valamint
szellőző- és légkondicionáló rendszerek szerelése. A szakmai képzés hároméves, és a záróvizsga letétele után szakmunkás oklevelet kapnak a végzettek.
E szakok beindításának előfeltétele az volt,
hogy a tanintézet megfeleljen az Alapfokú Oktatás Minőségét Felügyelő Állami Ügynökség
(román nevének rövidítése: ARACIP) átfogó
és szigorú ellenőrzésének. A hatóság elismerte, hogy a Margittán működő cégek és az iskola képes lesz a felsorolt szakmák oktatására
a következő tanévtől. Az ellenőrök elégedettek voltak az oktató-nevelő munkával, az iskola által nyújtott szolgáltatással, az épületek állagával és a felszereltséggel, valamint a diákok
viselkedésével egyaránt. Elégedettségüket az
iskola emlékkönyvében is nyugtázták. A kedvező véleményezés után már biztos, hogy a
jövő tanévtől bevezethetők a változtatások. A
működési engedélyt először 4 évre adják ki,
majd az engedély meghosszabbítását újabb ellenőrzés előzi meg.

Jelenleg
szünetekben elég
szűk a diákok
mozgástere

A tanintézet két
épülete közötti
üres telket akarják
hasznosítani

A jövő évi beiskolázási tervet már a szakmai
oktatás bevezetésére készítik el, nyilatkozta lapunknak Nagy Gabriella iskolaigazgató. Szintén újdonság lesz jövő tanévtől a magyar iskola oktatási palettáján a középiskola utáni
oktatás (posztliceális képzés). Egy titkárképző
szakot fognak beindítani. Előnye, hogy a beiratkozótól nem igényel sikeres érettségi vizsgát, elegendő a 12 osztályt elvégezni és ennek
dokumentumait bemutatni.
– Az elméleti tanítás terén okoz-e válto
zást a szakoktatás bevezetése?
– Az elméleti oktatás rendszere változatlan
marad. A középiskolai osztályokban továbbra
is lesz matematika–informatika, természettudományi és humán szak is. A két szakoktatást
nyújtó osztály összevont lesz, egy-egy osztály
két szakmát foglal majd magában. Hiányt pótolunk ezzel, hiszen magyar nyelvű szakoktatás eddig nem volt Margittán és környékén.
A szakiskolába jelentkező diákokat az állam is
támogatja havi 200 lejes ösztöndíjjal. Ez nem
a tanulmányi eredménytől vagy a szülők jövedelmétől függ, tehát minden szakiskolás megkapja. Ezenkívül az ingázóknak megtérítik az
útiköltséget is.
– Lesznek-e jelentkezők a szakiskolába?
– Úgy gondolom, igen, hiszen szakmunkáshiány van. Egy jó szakma pedig biztos kenyér a fiataloknak. Felvettük a kapcsolatot a
margittai cégekkel, ahol a gyakorlati képzést
végezhetik. Ezek a cégek a jövőben munkát is
tudnak majd adni a végzett fiataloknak. Természetesen a szakmai mellett elméleti oktatásban is részesülnek, így az általános műveltségük is meglesz. Tulajdonképpen semmilyen
szempontból nem lesznek hátrányban a középiskolát végzett társaikhoz képest. Előnyük
lesz viszont az, hogy könnyebben találnak
majd állást, s ezáltal jobban érvényesülhetnek.
– Van-e még valamilyen újdonság a jövő
tanévre?
– Örömmel számolhatok be arról, hogy
végre megtörtént a kedvező elmozdulás a két
iskolaépületünk közötti telek ügyében. Mindenki csak üres telekként emlegeti. Végre a
polgármesteri hivatal és a tulajdonos között
létrejött a megállapodás a telekért fizetendő
kárpótlásról, így birtokba vehetjük a területet. Nagy terveink vannak arra, hogy minél
célszerűbben használjuk ki közösségünk javára. E tekintetben még egyeztetünk az önkormányzattal és az iskola vezetőtanácsával.

Szőke Ferenc
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Megnyitották a váradi
zsidó múzeumot
Új múzeumot nyitottak meg decemberben
Nagyváradon: a Nagyváradi Városi és Vármúzeum
részlegeként a Teleki (ma Primăriei) utcai
ortodox zsinagógában a város egykori zsidó
közösségének történetét mutatják be.

Heyman Éva
emlékét idézi
a piros bicikli

A zsinagóga épületének felújításával októberben készültek el, a Nagyvárad és Bihar
megye zsidóságának emléket állító múzeum
megnyitását pedig a fény ünnepének is nevezett hanuka idejére időzítették. Az ünnep során arra emlékeznek, hogy a Makkabeusok legyőzték a görög elnyomókat, és Krisztus előtt
165-ben kiszlév hónap 25-én visszafoglalták
a jeruzsálemi templomot is. A templom megtisztításához meg kellett gyújtani a menóra fényeit, ám csak egyetlen napra elegendő szentelt olajat találtak a harcosok, de ez csodás
módon nyolc napra elegendőnek bizonyult.
Az ünnep máig nyolcnapos, és minden este
újabb gyertyát gyújtanak meg a hanukiának
nevezett nyolcágú gyertyatartóban.
A múzeum megnyitása is a hanukai gyertyák meggyújtásával kezdődött, miután Felix
Koppelmann, a Nagyváradi Zsidó Hitközség

Sraja Kav rabbi készül a gyertyagyújtásra, előtérben
Angela Lupşea és Felix Koppelmann

elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az első
gyertyát rövid ima után Sraja Kav rabbi, a másodikat Ilie Bolojan nagyváradi polgármester,
a harmadikat Delorean Gyula alprefektus, a
negyediket pedig Gheorghe Carp volt alpolgármester, kórházigazgató gyújtotta meg (a
múzeumot december 6-án nyitották meg, ez
a hanuka negyedik napja volt). A Romániai

A váradi Mózes család tárlója
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közélet

Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökének, dr.
Aurel Vainernek az üdvözletét Ovidiu Bănescu
alelnök tolmácsolta.
A hitközség elnöke elmondta, szinte csodaszámba megy az is, hogy az egykori zsinagóga megújulhatott. Felidézte, hogy a Teleki
(ma Primăriei) utcai zsinagóga felújítását abból a 130 ezer dollárból kezdték el, amit Mark
Gitenstein volt amerikai nagykövet a műemlék épület felújítására szánt követségi tartalékalapból az amerikai kongresszus jóváhagyásával juttatott Nagyváradnak még 2012-ben.
A hitközség vezetője köszönetet mondott Ilie
Bolojan polgármesternek is, az épület felújítását végül az önkormányzat fejezte be, és a múzeum kialakítását is fizette mintegy 380 ezer
lej összértékben. A városvezető elmondta,
hogy Nagyvárad lakóinak egyharmadát hurcolták el 1944-ben, és a zsidó közösség tagjai
– akárcsak a magyarok és a románok – hozzájárultak a város fejlődéséhez. A múzeumban nemcsak az áldozatoknak állítanak emléket, hanem bemutatják azt is, hogyan járult
hozzá a zsidó közösség a város fejlődéséhez,
mai képének kialakulásához.
Angela Lupşea, a Nagyváradi Városi Múzeum vezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek a múzeum koncep-

Sínek a padlón

A kijáratnál
semmibe vesző
alakok kísérnek
A nagyváradi gettó
tábori rendje

ciójának kialakításában, illetve a tényleges
berendezésben, így a Sonnenfeld és a Mózes
családnak, ezek tagjai tárgyaikkal is gyarapították a közgyűjtemény anyagát. Az igazgató
azt is elmondta, hogy továbbra is várják a tárgyi felajánlásokat.
A földszinten a falakon a már említett hozzájárulásról szóló pannók olvashatók, a tárlókban pedig imakönyvek, dokumentumok,
menórák, kipák stb. láthatók, az emeleten különféle használati és kegytárgyakat állítottak
ki, a karzatot pedig a holokauszt áldozatai emlékének szentelték. A felső térbe vezető lépcső falán a haláltáborokba vezető útvonala-

kat is felrajzolták, majd a karzat jobb oldalán
a padlón festett vonatsín vezet a váradi gettólétet bemutató leírásokhoz és tárgyakhoz. Középen a Mózes család tárlója látható, benne
többek között Mózes Teréznek a váradi zsidóságról szóló könyvei, körben a falakat és részben a mennyezetet pedig az elhurcoltak neve
borítja.
A karzat bal oldalán álló bőröndökről talán
nem véletlenül jut eszünkbe Zsolt Béla Kilenc
koffer című könyve; ugyanitt állítottak emléket Heyman Évának is, és ott áll egy piros bicikli is. A kijárathoz lefelé vezető lépcső falaira semmibe tűnő alakokat festettek, a lépcsőn
pedig kövek (a zsidó hagyomány szerint az
emlékezés jelképei) kaptak helyet.
A múzeum hétfő kivételével naponta 9 és
17 óra között látogatható, a belépőjegy felnőtteknek 5, gyermekeknek 3 lejbe kerül.

Fried Noémi Lujza
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Veszprémben itthon,
Erdélyben otthon vannak
Több évtizede létezik Lőwey Lilla és Váradi Péter
Pál Erdélyt bemutató könyvsorozata. Nem is
értem, miért kerültük el eddig egymást, hiszen
Berettyóújfaluban ez a 28. könyvbemutatójuk.
Az agrármérnök férj és a tanár végzettségű feleség az év egyik felét Veszprémben tölti, a másik felében pedig Erdélyt járja. Képeket és adatokat gyűjtenek, helytörténészekkel,
irodalmárokkal beszélnek, és minden évszakban készítik, gondozzák – Sütő András kifejezését használva – a honismereti fotóalbumokat.
Lőwey Lilla Szovátán, Váradi Péter Pál pedig
Nagyváradon látta meg a napvilágot. Úgy vélik, Veszprémben vannak itthon, Erdélyben pedig otthon. Berettyóújfaluba a 46. albumukat
hozták el, amely Biharország egy jelentős szeletét viszi közelebb az olvasókhoz a Király-hágótól a Bihar-hágóig. A köteteket előzőleg Réven és Nagyváradon mutatták be.
Beharangozójukban azt vallják, adósságot
kívántak csökkenteni ezzel az albumukkal, az
Erdélyi-szigethegység tájainak bemutatásával,
a Sebes-Körös és a Fekete-Körös közé ékelődött hegyek, völgyek, települések ismertetésével. A Bihar-hegység tágabb értelmezés szerint
magában foglalja a Vigyázó (Kalota-havas vagy
Vlegyásza) vidékét és a Királyerdőt is. Szerintük sehol sem található ennyi lenyűgöző karsztjelenség mindössze néhány kilométerre egymástól, mint itt, a Czárán Gyula által feltárt,
de még mindig nem eléggé ismert turistaparadicsomban. A hegységek leírása után a szórA berettyóújfalui
könyvbemutatón,
előtérben Váradi
Péter Pál és Lőwey
Lilla
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Saját kiadójuk jelenteti meg az igényes köteteiket

ványban élő maradék magyarság múltját és jelenét mutatják be a szerzők a Fekete-Körös és
a Sebes-Körös vonzáskörébe tartozó települések történeti ismertetésével. A berettyóújfalui
Nadányi Zoltán Művelődési Házban bemutatták A marosvécsi mecénás című irodalmi albumukat is. A szerzők Kemény János kalandos
életútját ismertetve felkeltették a hallgatóság érdeklődést a többi kiadvány iránt is. A bemutató
előtt beszélgettünk küldetésükről.
– Valóban Szovátán születtem – kezdi a beszélgetést Lőwey Lilla –, de olyan mély gyökereim nincsenek. Édesanyám pedagógusként,
édesapám mérnökként került a településre,
ahol születtem, és a „kis magyar időben” éltek
ott. Nem voltak hajlandók esküt tenni a román
államra, így aztán kitoloncolták őket. Bepakolták egy vagonba a családot, és Zalaegerszegen
nyitották ki az ajtót. A szívem mélyén mindig
is visszavágytam, bár emlékeim nem lehettek.
A pécsi Tanárképző Főiskolán szereztem magyar–történelem szakos tanári diplomát, aztán Veszprémbe kerültem. Kezdetben a közeli
Városlődön, majd Szentkirályszabadján tanítottam. 1976-ban kerültem a veszprémi Hriszto
Botev Általános Iskolába. Csak a rendszerváltás után jutottam el Szovátára, de nagy élmény

Váradi Péter Pál fotói

szomszédoló

Ízelítő a könyvből:
vízesés a révi
Zichy-barlang alatt

volt. A szülőházam az általános iskola, csak
egy csapóajtó választotta el tőle azt a szolgálati lakást, ahol én is születtem. Még az ágy helyét is megmutatta nekem anyám egyik tanítványa. Ha Székelyföldre megyünk, Szovátát nem
hagyjuk ki sohasem.
– Péter a vezetéknevem – csatlakozik hozzánk a férj, az alkotótárs –, valószínűleg telegdi
székelyek voltak az őseim. A „kis magyar időben” születtem én is, de rá öt napra már ismét Románia lett Várad. Iskoláimat a szülővárosomban jártam ki. Az egykori premontreiben
– a 4-es iskolában – érettségiztem. Aztán agrármérnöknek tanultam Kolozsváron. Miután végeztünk, 1969 októberében, mint a deszantosokat, szétszórtak minket Moldvába. Én
Horodişteában voltam, a legészakibb román faluban. Abban az időben, ’69 és’72 között, a tanítókon kívül a faluban magyarok voltak az értelmiségiek. A hároméves kötelező gyakorlat
után is hiába szerettem volna hazajönni, nem
lehetett. Amíg ott csücsültem, már bent volt
a házassági kérelmem, és amint lehetett, „kinősültem” Magyarországra. Az eljegyzést Váradon tartottuk. A feleségemmel, Gaál Anikóval kezdtük el a munkát. 1987-től járok fotózni
és anyagot gyűjteni. Kalotaszegről három kötet
jelent meg. Három gyermekünk volt, amikor a
feleségem 1994 szentestéjén elhunyt. Lilla ismerte a családot, mert tanította a gyermekeimet. Közösen folytattuk a munkát.
– Váradi néven anyakönyvezték?
– Nekünk mindig baj volt a nevünkkel. Az
első feleségem sem merte ráírni a könyvre a
saját nevét, nagymamája nevét kölcsönözve
publikált Borbély Anikó néven. Érdekes, hogy

nagyon nehezen kaptam meg a magyar állampolgárságot, noha én magyar állampolgárnak
születtem. Az unokatestvérem, akit ugyanúgy
hívtak, mint engem, disszidált Németországba, és hogy emiatt a határon ne legyen kellemetlenségem, változtattam meg a nevemet.
Az első könyvünket Fitz József-díjjal díjazták.
Ez rangos elismerés, az egykori Művelődésügyi
Minisztérium alapította 1988-ban; az elsők között kaptuk meg. Azért is voltunk rá büszkék,
mert a díjat a könyvtárosok szavazatai alapján
ítélik oda, a szakma adja. Amikor az első kötet
megjelent, akkor még Kádár és Ceauşescu is
élt. Aztán fokozatosan alábbhagyott az érdeklődés Erdély iránt.
– Mikor érezték úgy, hogy jobb, ha a köny
veiket maguk adják ki?
– Amikor elkezdtük a közös munkát – veszi át a szót Lőwey Lilla –, még nem volt saját kiadónk. A Tél a havason című kiadvány
lett az első közös kötetünk, én válogattam hozzá a verseket. Aztán jöttek a könyvek szépen
sorban. Először Hargita megye, aztán Háromszék, Kovászna megye, és végül Maros megye,
illetve Aranyosszék. Mindig máshol adtuk ki a
könyveket, és ha kaptunk is támogatást, azt
a kiadó lenyelte. Ezért úgy döntöttünk, hogy
megpróbálunk a saját lábunkra állni, és a szívünkhöz emeltük azt, ami másoknál elsikkadt.
Mondtam a férjemnek, olyan szép neve van,
Péter Pál, hogy jó lesz ez a kiadónak is. Veszprémben van egy ilyen nevű panzió is, azt hiszik sokan, hogy az is mienk… Persze lehet,
hogy abból jobban megélnénk. Kezdetben nagyon jól ment, voltak könyveink, amelyek öthatezer példányban fogytak el. Erdély című
munkánk 2×4000 példányban jelent meg, de
aztán jött a válság, és elmaradtak a vásárlók.
Most már csak öt-hatszáz példányban merjük
kiadni a könyveinket. Irodalmi és honismereti fotóalbumaink lettek. Mindig találtunk valakit, aki mellett nem lehet csak úgy elmenni,
és külön kötetbe kívánkoztak. Így született kötet Wass Albertről, Tamási Áronról, Benedek
Elekről, Áprily Lajosról vagy Reményik Sándorról. Általában nem az élőkről írtunk. Kivétel volt ez alól Kányádi Sándor, de azóta már ő
sem él. A mezőségi kiadványunkat is meghatározta Kallós Zoli bácsi legendás alakja, de már
ő is eltávozott.
– Ez az első kiadványuk, amelyik Biharral
foglalkozik?

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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Az eredetiség
hatványozott varázsa
A felívelőben lévő nagyváradi Városi Múzeum a téli
ünnepkört megelőzően különleges ajándékkal
lepte meg a XX. század egyik legérdekesebb
és legjelentősebb irányzatát, a szürrealizmust
kedvelőket: az irányzat kiemelkedő képviselőinek,
Salvador Dalínak, Marc Chagallnak és Giorgio de
Chiricónak a metszeteiből rendezett kiállítást –
vallásos témakörben.
A metszet talán a leginkább hozzáférhető grafikai műfaj, éppen a sokszorosítás lehetősége miatt. A várbeli Városi Múzeum tavaly
október 23-án megnyílt és idén január végéig látható kiállításának viszont külön érdekessége, hogy nem csupán a művészek saját kezűleg készített levonataiból állt össze, hanem
olyanokból, amelyeket utólag még különböző
technikákkal korrigáltak is az alkotók. A kétszeres aláírás kétségtelenné teszi az eredetiséget, megélhetővé teszi annak hatványozott
varázsát. A tárlat létrehozóját és gyakorlati kivitelezőjét, Imre Zoltánt, a múzeum főigazgató-helyettesét kérdeztem arról, hogyan
sikerült Váradra hozni a művészetek fellegváraiban otthonos Dalí-, Chagall- és De Chiricoalkotásokat.

Imre Zoltán, a városi közgyűjtemény helyettes
vezetője további rangos tárlatokat helyezett kilátásba

– Lengyelországból kaptam az információt, hogy az ott élő híres műgyűjtő Kesauri család készségesen segítene, és a továbbiakban

Veszprémben itthon, Erdélyben otthon…
(folytatás az előző oldalról)
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– Van olyan könyvünk, amelyben az elszakított vármegyéket taglaljuk, ebben szó esik a
Partiumról is. Abban van néhány Biharról készült fotó is. Nincs azonban Váradról sem a
korábbiakban, sem a mostaniban. A két Körös forrásától indultunk lefelé: a Sebes-Körösnél Telegdig és Élesdig, a Fekete-Körös mentén
pedig Nyégerfalva, Tárkány, Belényes, Belé
nyesújlakig. A magyarlakta településeken járBiharország

2019. január

tunk és róttuk a hegyeket: a Bihart, a Vlegyá
szát és a Királyerdőt… Nagyon a szívünkhöz
nőtt Rév. Nagyon tetszett, ahogy a kőszegi születésű Bersek József ’48-as honvéd huszár ezredes emlékét ápolják Réven, és az is felemelő
érzés volt, hogy részt vehettünk Magyarremetén Deák Árpád nagyváradi szobrászművész
Szent László-szobrának felavatásán. Különösebb terveink nincsenek, egyelőre nem tervezzük a folytatást.

Kocsis Csaba

kultúra

szívesen együttműködne velünk a világ legkülönbözőbb tájairól általuk vásárolt műtárgyakból kiállításokat szervezni. Tizenöt témakörből
választhattam, és a téli ünnepkör közeledtére
gondolva választottam a bibliai témát. Együttműködési szerződést írtam alá a családdal, és
két évre előre kiválasztottuk a következő témákat. Ízelítőül annyit árulnék el, hogy lesz a
modern művészeket közvetlenül ihlető japán
Hokuszai metszeteiből, Hans Holbein alkotásaiból, a francia impresszionisták közül Degas,
illetve a posztimpresszionista Toulouse-Lautrec
műveiből is összeállított tárlatunk. Egyébként
ezt a kiállítást én magam rendeztem be, a három alkotót három külön terembe helyezve el,
illetve a Chirico- és a Chagall-teremben a falon lévő grafikákon kívül még kiállítottuk Dalí

kisplasztikáit is. Ügyeltem a külföldi múzeumok
egyik fontos rendezőelvére, a reflektorok lehető legadekvátabb elhelyezésére is, vagyis arra,
hogy a fókuszpontok a képeken legyenek. Ez a
sajátos megvilágítási technika teljesíti ki a három terem közös témakörének megfelelően kialakult egységes szakrális teret.
– Mennyire ismeri a lengyel műgyűjtő csa
lád a hazai múzeumi életet?
– Romániából mi vagyunk az elsők, akik vehettünk tőlük, és ez egyben azt is jelenti, hogy
majd mi irányítjuk a különböző kiállítások más
városokban való megjelenését is. Ezúttal a várbeli tárlaton új koncepciót is alkalmaztam a
könnyebb tájékoztatás érdekében, ugyanis a
falra helyeztem az információkat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a tárlatlátogatás
előtt nincs szükség informálódásra, de ez manapság már a világhálónak köszönhetően sok-

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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kal könnyebb és gyorsabb. Az első teremben
látható Giorgio de Chirico 22 álomszerű litográfiája, a Jelenések könyvének sajátos értelmezései. Mottója: „Abban a nagy házban, ami az
Apokalapszis (…), kíváncsian és boldogan sétálok, mint egy gyerek a játékai között karácsony
estéjén.” De Chiricóra nem jellemző a részletesség, érdekes módon viszont a litográfiák
részletekben nagyon gazdagok, ám így is dominál a tér, csakhogy ebben a térben minden nyitott. Ajánlanám, hogy amikor a látogató bejön,
olvassa el a művek címét, nemcsak azért, mert
könnyebb a téma megértése, de döbbenetesen
zseniális, amit a témából kiemel az alkotó. A
művésznek is olyan arcképét állítottam ki, ami
mintegy belenéz a térbe, a kép melletti ablakot
pedig elsötétítettem, hogy csak a belső tér éljen. A terem közepére helyeztem Dalí Madonna-kisplasztikáját, ennek a mellkasa ugyanúgy
üres, ahogy Dalí általában a Szűzanyát festette, vagyis a mindenséget, a teljességet, tisztaságot jelképező nyitott kebellel. A terem másik Dalí-plasztikája egy nagyon sajátos kereszt,
amiről hiányzik Krisztus, és az új hit, az új világeszme robbanását jelzi, a kis gyöngyök pedig
az eszméért küzdők vércseppjei. A Dalí-művek
mottója: „Ma a misztikus festészet új korszaka
velem kezdődik”. A Dalí-terem lényege a litog-

ráfiák mellett a sok kisplasztika, érmék, szobrok: a hitet kifejező imádság anyagiasult „változatai”, VI. Pál pápának készítette Pater noster
vagyis Mi atyánk címmel. A terem kiemelkedő
darabja az ezüst Krisztus-szobor: nincs kereszt,
maga a test a kereszt. Állítólag ez a Krisztusábrázolás van a pápai pásztorboton is. Nagyon
érdekes az utolsó vacsorát ábrázoló dombormű, mintha egy furcsa hullámzás volna, ami az
együttlét mágiáját ugyanúgy hordozza, mint az
eszme hullámmozgású terjedését. Nagyon érdekes a két Dalí-faliszőnyeg, a zsidóság négyezer éves történetének tiszteletére készítette
ezeket. A Chagall-teremben is természetszerűleg az ótestamentumi világ uralkodik, vagyis a
zsidóság magját alkotó tizenkét törzs bemutatása. A terem mottója: „Végig, amíg dolgoztam,
éreztem, hogy apám és anyám néztek a vállam felett.” Az a legérdekesebb, hogy egy-egy
törzs szimbólumában felismerni Chagall összes
művének jelképeit, motívumait. A színvilága is
jellegzetesen chagalli, vagyis minden alkotáson ott a vörös folt. A Chagall-terem érdekessége Dalínak a tízparancsolatot ábrázoló ezüst
éremsorozata, illetve a tizenkét törzset megörökítő tűzzománc-együttes.
A január végéig nyitva tartó kiállítás iránt
természetesen nagy az érdeklődés, Imre Zoltán pedig azt is elmondta, hogy az ide látogató
nagydiákoknak, elsősorban a fiúknak felhívja a
figyelmét arra, hogy a lányok szeretik az értéket, a szépet, találkozni lehet tárlatnézés közben is, hisz ha külföldre mennek, felkeresik a
múzeumokat, miért hagynák ki éppen itthon
ennek és az ehhez hasonló kiállításnak a csodáját?! A három terem mottója pedig a fiatalság számára mindenképpen útmutató lehet a
művészetek világában való tájékozódáshoz.

Molnár Judit
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kultúra
Ferdítgetünk

Dolgozni, keresni,
nyerni
H
a „a stílus maga az ember” mondás
nyomán indulunk el, könnyen hasonló
elvekre bukkanunk a népnek nevezett
nagyobb közösség nyelvhasználati érdekességeiben is. Gondoljunk csak mindjárt az egész
életünk minőségét meghatározó javadalommal kapcsolatos alapszóra! Mi ugye pénzkeresésről, kereseti lehetőségről beszélünk, többségi honfitársaink francia nyelvrokonaikkal
együtt viszont ezt nyerésként (căştig) élik meg
és úgy is hirdetik. A végeredmény ezzel szemben ugyanaz: jövedelem (venit).
A különbség annyi, hogy mi járkálunk utána,
keresgéljük erre-arra, sokszor még a mesterdetektívek által kitűnően használt nagyítótól sem
riadunk vissza. Ők viszont hopp, elkapják az
arra járó pénzt, vagyis nyerik, mintha a lutrin
jött volna be a szerencséjük! Minden különösebb fáradozás nélkül. Ha ehhez a két példához
még hozzátesszük a német nyelv kifejezését, a
megdolgoznit jelentő gearbeitent, még világosabb lesz, mennyire jellemzi egy-egy kifejezés
a néplelket. És még mielőtt azzal vádolna bárki
is, hogy sötét, fasisztoid fajelméleteket szándékozom nyelvi érdekességek leple alatt terjeszteni, adnék még egy érdekes példát.
Magára a munkára többféle változatot használunk: munka, dolog, tevékenység, aktivitás,
tevés-vevés stb., a hozzájuk tartozó igékkel

együtt – munkálkodunk, dolgozunk, tevékenykedünk, aktiválunk, teszünk-veszünk és
így tovább. Jelentésük ugyanaz, az eltérés
némi stilisztikai árnyalat. Ugyanez a sokszínűség megvan a román nyelvben is, ám ráadásként létezik egy olyan szófordulat, ami a lehető legtöbbet mondja el a használójáról, illetve
arról, akire ezt használják: „se află în treabă”
mondják olyankor, amikor valakinek esze ágában sincs hasznos dolgot végezni, sokkal inkább a figyelemelterelés, illetve a feltűnés a
célja, nem ritkán abszolút kontár módon. A
mi nyelvünkben talán a fennforgás a legmegfelelőbb változata, csakhogy ebben forgásról van szó, ami legföljebb egy valamirevaló
keréknek vagy esetleg cirkuszi artistának az
alaptevékenysége.
Akkor viszont, amikor valaki románul azt
mondja, hogy „Nu pot veni, că am treabă”,
akkor egyértelműen fontos elfoglaltságra utal.
S hogy ne legyen mindez olyan egyszerű: ha
valakiről azt mondják, hogy „n-are treabă”, az
nem dologtalanságot, különösen nem munkanélküliséget jelent, hanem hányaveti nagyvonalúságot, olyan embert, akit tulajdonképpen
nem érdekel sem a saját, sem az embertársa,
sem pedig végső soron a világ baja. Vagyis
akinek mindegy!

Molnár Judit

A Nagyváradi Állami Filharmónia januári műsora
A koncerteket csütörtökönként este 7-től a filharmónia Bartók–Enescu termében
tartják, a bérletek érvényesek, jegyek a filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezső, ma
Moscovei utca 5. szám) válthatók hétköznapokon 11–16 óra között.
17., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Mű
soron: C. M. v. Weber: A bűvös vadász
– nyitány; M. Castelnuovo-Tedesco: 1.,
D-dúr gitárverseny, op. 99. (bemutató);
W. A. Mozart: 39., Esz-dúr szimfónia, K.
543. Vezényel: Hermann Szabolcs (Ma

gyarország), közreműködik: Giacomo
Bigoni (Olaszország – gitár)
23., szerda, 19 óra: szimfonikus hangver
seny. Műsoron: Cl. Debussy: Rapszódia
szaxofonra és zenekarra; A. K. Glazunov:
Esz-dúr szaxofonverseny, op. 109.; P. I.

Csajkovszkij: I., g-moll szimfónia, op. 13.
Vezényel: Vladimir Fanshil (Ausztrália),
közreműködik: Réman Zoltán (szaxofon).
31.,19 óra: szimfonikus hangverseny. Mű
soron: G. Rossini: A sevillai borbély – nyitány; R. Kim: Hegedűverseny (bemuta
tó); L. v. Beethoven: VI., F-dúr, Pastorale
szimfónia, op. 68.; Vezényel: Jankó Zsolt,
közreműködik Roman Kim (Németország
– hegedű).
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zene

Egymással zenélnek
Tavaly év végén kétszer is alkalmunk volt
meghallgatni a Nagyváradi Állami Filharmónia
Michael Haydnról elnevezett kamarazenekarának
hangversenyét. Ez késztetett arra, hogy
felkeressem Nagy Kálmán hegedűművészt,
a szimfonikus zenekar koncertmesterét,
a kamarazenekar alapítóját, vezetőjét, hogy
beszélgessünk az együttesről.
– Mikor alakultak az első kamarazeneka
rok, mi volt a küldetésük?
– A mai nagy szimfonikus zenekarok megalakulása előtt mindennek az alapja a kicsi zenekar volt, aztán később ezek felduzzadtak.
Ahogy a zeneszerzők több és több hangszert
használtak a műveikben, kialakult a szimfonikus zenekar. Az 1800-as években nagy zenekarnak számított egy akkora formáció, mint
a mi mostani együttesünk. Európa egyik legnagyobb zenekara abban az időben éppen itt,
Nagyváradon működött: harminc taggal.
– Mi késztette önöket arra, hogy a filhar
mónián belül kamarazenekart alakítsanak?
– Szakmai szempontból az egyik cél a szimfonikus zenekar színvonalának emelése volt.
Ehhez az kell, hogy az alaphangzást meghatározó vonós szekció kompakt, összeforrott
társaság legyen. Ebben segít a kamarazenélés, hiszen itt karmester nélkül, csak magunkra hagyatkozva, egymással muzsikálunk. A
kamarazenekar létrehozásának másik célja az volt, hogy jelenítsük meg a köztudatban
a város zenei történelmének egyik fontos zeneszerzőjét. Erdélyben nincs még egy olyan
nagy zenei múltú város, mint Nagyvárad,
ahol két akkora zenész óriás, őstehetség, mint
Michael Haydn és Carl Ditters von Dittersdorf
alkotott volna, és engem nagyon zavart, hogy
ez sehol nem jelenik meg; ezt fel kell idézni. A
filharmónia megalakulását is csak pár évtizeddel ezelőttre datálják, ami nem igaz. Még Tódor Albert igazgatósága idején érdeklődtem,
nincs-e arra lehetőség, hogy az intézmény felvegye Michael Haydn nevét. Erre a válasz az
volt a felső vezetőségtől, hogy Romániában
kulturális intézményt csak román személyisé28
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Nagy Kálmán hegedűművész, koncertmester

gekről lehet elnevezni. Ez engem nem elégített ki, és azt mondtam, hogy akkor a kamarazenekar vegye fel a nevét. Javaslatomat a
filharmónia vezetősége elismerően fogadta,
továbbította az intézményfenntartó megyei
önkormányzathoz, és az 2015-ben elfogadta,
így megalakult a kamarazenekarunk. Megvalósításáról már jóval azelőtt gondolkodtunk és
tárgyaltuk a szimfonikus zenekar másodhegedűs szólamvezetőjével, Kurucz Tiborral. Alakulásakor a kamaraegyüttesnek 18 tagja volt,
most már többen vagyunk. A zenekari tagok
a következők: Szabó Barna, Florin Avram,
Costin Éva, Herman Otilia, Ţurcanu Gyöngyi, Adrian Cristea – első hegedű; Kurucz Tibor, Toró Csilla, Anca Gîngă, Oláh Boglárka,
Tímár Tímea, Komjáti Lilla – második hegedű; Valer Mânecan, Suciu Attila, László Arnold – brácsa; Robin Alban, Bogdan Cocora,
Demény Renáta – cselló; Veres Lóránt és
Vereş Ciprian – nagybőgő.
– Az alakulás óta eltelt pár évben mi jelle
mezte a kamaraegyüttest?
– Szerintem felfelé ívelő zenekar vagyunk,
mindenféle zenei stílust megszólaltattunk már
egészen a könnyűzenéig. Voltak koncertjeink szerelmesek napjára, legutóbb december
7-én karácsonyi koncertet adtunk; preklasszi-

zene

A nagyváradi
Michael Haydn
Kamarazenekar

A kamarazenekar
Az ősz szimfóniái
sorozat egyik
tavalyi előadásán

kus, barokk és romantikus muzsikát játszottunk, de az intézményen kívül is szerepeltünk.
„Idegenben” koncerteztünk Sepsiszentgyörgyön és Szegeden. Egy ilyen kamarazenekart
megtartani, fenntartani nem egyszerű. Nálunk nem az volt a gond, hogy a zenekar tagjai ne akarnának a kamaraegyüttesben szerepelni, hanem hogy ki ne legyen benne. Végül
minden sikerült, lettek tagok, póttagok, összeállt a zenekar. Az évadon belül és azon kívül
is koncertezünk, bár ez utóbbi alkalmakat nehéz megszervezni elsősorban anyagi források
hiánya miatt. Nagy szerencsénk van, hiszen
Cosmin Bursaşiu személyében állandó támogatóra leltünk. A kamarazenekarban mindennek az alapja az egymásra figyelés, egymás
segítése és ezáltal a dolgok megértése. Soha
nem szabad úgy zenélni, hogy túlharsogjuk a
többieket, hogy én sosem hibázok; a legfontosabb mindig, mint az életben is, az egymásra

figyelés. Tagjaink felfogták, hogy senki nincs
meg a másik nélkül. Azt el kell mondanom,
hogy ez mindannyiunk számára többletmunka, de örömmel csináljuk, és hála istennek,
a váradi közönség most már megismert bennünket, egyre többen jönnek a koncertjeinkre;
végül is ezért is alakítottuk a zenekart. A legfontosabb talán az, hogy országszerte egyedül
Nagyváradnak van egy stabil, működő kamarazenekara. Úgy látom, a közönség és az intézmény vezetősége is örül ennek, minden támogatást megadnak.
– Ön Marosvásárhelyen született, a ko
lozsvári szimfonikusoktól érkezett a biha
ri megyeszékhelyre jó öt éve. Mennyire érzi
magát itthon Nagyváradon?
– 2013 októberében jöttem Nagyváradra,
s jól érzem magam ebben a városban. Igyekeztem megismerni a szimfonikus zenekart,
és úgy érzem, koncertmestereként mindenki
elfogadott. Ez jóleső érzés. A koncertmester
feladataiból a közönség csak nagyon keveset
észlel, mondjuk, a hangolás beintését láthatja. A koncertmester biztos támpontja a zenekarnak, pedagógiai érzéke is kell hogy legyen,
sok embert kell összetartania. A zenekari etikett megköveteli a rendet és fegyelmet, ezek
nélkül nem lehet muzsikálni. A koncertmester
tartja a kapcsolatot a zenekar tagjai és az igazgatóság, a karmesterek között, felhívja a kollégák figyelmét, ha valamit nem jól tesznek.
Ezenkívül a koncertmester játssza a zenekari szólókat, ez már észlelhető a közönség számára is.

Dérer Ferenc
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Egy magyar européer
Biharban (2.)
Dr. Beöthy László politikus
A címbe foglalt minősítés Ady Endrének
a Nagyváradi Napló 1903. szeptember 4-i
számában megjelent, Beöthy László jubileuma
című cikkében olvasható. Ady nem osztogatta
könnyen a dicsérő jelzőket a politikusok,
a közélet szereplői kedvére. Utánajártunk:
ki volt az a férfiú, aki kiérdemelte ezt
a publicisztikai elismerést.
Beöthy a főispáni tisztségről való lemondása után kivonult a politikai életből, és a
közélettől eltávolodva a Hencida melletti, gyürüszeg-pusztai ősi birtokán gazdálkodott. A Tisza Kálmán irányította Szabadelvű
Pártnak – mely 1875-ben jött létre a Deák
Ferenc vezette Felirati Párt és a Tisza vezette
Balközép fúziója révén – évtizedekig Beöthy
volt a Bihar megyei elnöke. Az apja örökébe lépett gróf Tisza István 1903. november 3-án alakította meg első kormányát. A
parlamentet nem egyszer erőszakos módon
irányító Tisza országos hatalomra jutásával
példátlan módon polarizálta a korabeli közvéleményt. Erőszakos módon oszlatta fel az
1904-es országos vasúti sztrájkot, majd szűkebb hazájában, Bihar vármegyében brutálisan szétveretett egy szocialisták által szervezett gazdagyűlést, s ennek következménye
harminchárom halálos áldozat és több mint
száz sebesült lett. Harmincesztendei kormányzás után a Szabadelvű Pártot, melynek kényelmes többsége volt a törvényhozásban, a történtek miatt számos oszlopos
tagja elhagyta, s emiatt elvesztette az 1905ös választásokat, majd 1906-ban feloszlatta önmagát. Nem csoda, hogy a korrektségéről híres Beöthy László teljesen kivonult a
politikai zűrzavarból.
30
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Három kormány minisztere
1910 februárjában viszont, amikor zászlót
bontott az egykori Szabadelvű Párt tagjainak
többségét összefogó Nemzeti Társaskör és az
Országos Alkotmánypárt egyesüléséből megalakult Nemzeti Munkapárt, Beöthy hajdani harcostársai hívására visszatért a politikai
életbe, és a párt országgyűlési képviselője lett.
A Szabadelvű Párt egykori tagjainak szinte
mindegyike csatlakozott az új párthoz, köztük
Tisza István vagy Khuen-Héderváry Károly is.
Az 1910-es választásokra szerveződött
Munkapárt közel kétharmados többséget
nyert (a parlamenti mandátumok 62 százalékát), így rövid belső csatározás után KhuenHéderváry alakíthatta meg második kormányát, s az egészen 1912-ig volt hatalmon. A
Nemzeti Munkapárt a Szabadelvű Párt szellemi utódjaként folytatta a politizálást, tagjai is
nagyrészt megegyeztek, így amikor a kor legneuralgikusabb pontja, az évi véderőtörvény
körül (ezt évente kellett megújítani) felcsaptak
a szinte a kiegyezés óta „szokásos” indulatok,
és beindult az ellenzéki obstrukció, mivel erővel letörni nem tudta azt, Héderváry lemondott. Helyét Lukács László és kormánya vette át.
A közvélemény nem kis meglepetésére az
eddig visszahúzódó Beöthy a miniszterelnök
többszöri felkérésére továbbra is kormánytisztséget vállalt. A Hieronymi Károly halálával megüresedett kereskedelemügyi tárca élére nevezte ki a király 1911. október 15-én
Bihar vármegye volt főispánját. Egyik napilap tudósítója előtt ezeket nyilatkozta: „Nagy
munkakedvvel foglalom el új díszes állásomat, de programmomra vonatkozóan mindaddig, míg a minisztérium ügyosztályának vezetőivel nem érintkezem és a hivatali esküt le
nem tettem, nem tartom ildomosnak nyilatkozni. Egyelőre csak annyit mondhatok, hogy
a tárca minden munkatere egyformán számít-
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Még egy hónapig vállalta

hat szeretetemre és ügybuzgalmamra. Teljes
mértékben átérzem, hogy tárcám viteléhez az
ország vitális érdekei fűződnek, mind a közlekedés továbbfejlesztése, mind az iparfejlesztés, az ipari és kereskedelmi szakoktatás és a
szociális fejlődés terén. Részletes programmot
csak akkor adhatok, ha e nagyfontosságú közkérdések felől a többi illetékes tényezővel már
értekeztem.”
Beöthy László kinevezése kereskedelmi
miniszterré meglepetést okozott politikai körökben. A Munkapárt általánosságban szívesen fogadta, mert személye szimpatikus volt, s
mert szerénységével és előzékenységével sok
barátot tudott szerezni. Leginkább a bihariak és Tisza benső hívei örültek a kinevezésnek, de a sajtóban megjelentek irigykedő és
helytelenítő vélemények is. Az ellenzéki oldal
szerint a kereskedelmi minisztérium rendkívül
nagy hatásköre föltétlenül avatott szakembert
követel, és kérdéses, hogy Beöthy meg tud-e
felelni a hozzá fűzött várakozásoknak. Az ellenzéki körök gróf Tisza István előnyomulását
látták az új miniszter kinevezésében.
Beöthy az 1912. április 22-én alakult Lu
kács-kormánynak is tagja maradt. Lukács
László rövid ideig tartó miniszterelnöksége
idején zaklatott légkör uralkodott: ekkor történt Tisza István házelnöksége alatt a képviselőházi obstrukció kíméletlen elfojtása, a véderőtörvény erőszakos megszavazása, majd ezt
követően a Tisza elleni első merényletkísérlet.

A második Tisza-kormány a Lukács-kabinet kényszerű bukása után jutott hatalomra 1913. június 10-én, és négy évig volt hatalmon. Már régebben híre járt, hogy Beöthy
László kereskedelmi miniszter belefáradt nehéz hivatalába, és felajánlotta tárcáját az új miniszterelnöknek. Gróf Tisza István azonban,
akit Beöthyhez régi, bensőséges, szeretetteljes barátság fűzött, olyan nyomatékosan kérte
arra, hogy maradjon hivatalában, hogy Beöthy ez óhajtásnak eleget is tett. De hangsúlyozta, hogy csakis addig tartja meg tárcáját,
amíg a miniszterelnök megfelelő utódot nem
talál. Így is történt, s egy hónap elteltével távozott a kereskedelmi tárca éléről.
Beöthy László nemcsak politizáló miniszter
volt, de a felelősségteljes állást, melyet mind
párthíveinek, mind politikai ellenfeleinek teljes méltánylása mellett töltötte be, túlságos
odaadással is látta el; reggeltől késő estig dolgozott, és figyelme, érdeklődése kiterjedt a
kereskedelmi minisztériumhoz tartozó legapróbb ügyekre is.

Feladatözön a második
vonalban
1913 után elsősorban a Nemzeti Munkapárt belső ügyeivel foglalkozott. Az 1918. évi
októberi polgári demokratikus forradalom kitörése után – mint megannyiszor a politikai
válságok idején – a birtokára vonult vissza. A
forradalom idején tartózkodott mindennemű
közszerepléstől. A Tanácsköztársaság bukása után Bethlen István gróf politikájának híve
és támogatója volt. Azé a politikusé, akinek
sikeres, keresztény-nemzetinek nevezett kormányzata egy évtizeden keresztül megerősítette és stabilizálta a Horthy-rendszert.
1916-tól 1931-ig az Országos Központi Hitelszövetkezet alelnöke, 1931-től 1943-ig pedig
az elnöke volt. 1938 és 1943 között a Magyar
Általános Hitelbank alelnökeként is tevékenykedett. A felsőház tagja és alelnöke volt 1927
és 1939 között. A csonka Magyarország határain belül maradt töredék-Bihar megye küldötteként dolgozott a felsőházban, ennek egyhangúlag alelnökévé választották. Beöthy László
alapította meg a Tisza István Társaskört. 1943.
október 28-án Budapesten hunyt el.
Szilágyi Aladár összeállítása
2019. január
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a régi Várad

Árvaházak sorsa
Százhatvan éves az egykori Szent József Intézet
Tavaly fejezték be az egykori Szent József
Intézet homlokzati felújítását. Ideje is volt már,
hiszen nagyon elhanyagolt állapotba került
ez a történelmi múltú, jubiláló ingatlan.
Szaniszló Ferenc püspök halálakor, 1869ben az addigi Apolló utcát a jótékonyságáról
híres püspökről nevezték el. A névadást az
magyarázta, hogy Szaniszló püspök építtette
az utcában álló (mai 11. szám), akkor Szent
József nevét viselő gyermeknevelő intézetet.
Az utcatáblán már jó ideje Mihai Eminescu
neve olvasható.
Szaniszló Ferencet 1850. szeptember 5-én
nevezték ki nagyváradi püspökké, és 1851.
május 25-én szentelték fel. Kora és egészségi
állapota miatt 1861-ben és 1867-ben lemondott a püspökségről, de előbb Róma, utóbb
a káptalan bírta maradásra, míg végül 1868.
december 21-én IX. Piusz pápa elküldte neki a
felmentő brévét. 1869. március 1-én elhagyta
Nagyváradot, és Hietzingbe távozott, onnan
ősszel a bécsi kapucinusok kolostorába vonult,
és ott hunyt el 1869. december 13-án.
A XIX. század elején a majdani Szent József Intézet helyén még a Klobusitzky-ház
volt. Ezt vásárolta meg Lajcsák Ferenc püspök (1827–1842), hogy egy gyermeknevelő
intézetet nyisson benne. Az épület néhány évtized alatt eléggé rozzant állapotba került, ezt
1855-ben a prefektus is szóvá tette, de ettől
sem változtattak a helyzeten.
Így nézett ki
a Szent József
Intézet nem
sokkal az építését
követően
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Jól látható ezen a képen az ingatlan málló vakolatú
tűzfala

Ebben az időben a városban már működött
a Salamon Intézet, valamint Némethy Ignác
kanonok Áldás (később Rimanóczy, napjainkban Iosif Vulcan) utcai árvaháza. Az előbbi volt a jelentősebb, az Apáca (a későbbi Szi
lágyi Dezső, mai Moscovei) utca 29. szám
alatti hosszú, földszintes házban kapott helyet.
Salamon József őrkanonok először 1781ben a későbbi megyei kórház helyén létesített egy intézetet árva gyermekek nevelésére
és tanítására. Az árvákat 1788–1794 között
Pozsonyban nevelték. Mire visszakerültek, az
épületet már a kamarai igazgatóság foglalta el. Ekkor a Salamon-hagyaték egyik adósa, Nemiró Mihály Apáca utcai házát alakították át 24 személyes árvaházzá. 1835-ben egy
nagy hálóteremmel és betegszobával egészítették ki az épületet, és bár 1842-ben egy új
szárnnyal is bővítették, az intézet nem tudott
30 növendéknél többet fogadni. Tizenkét év
elteltével tovább bővítették a régi ingatlant, de
megoldást majd csak az jelentett, hogy a növendékeket 1868-ban áthelyezték az újonnan
emelt Apolló utcai intézetbe.

a régi Várad

Szaniszló Ferenc püspök (1850–1868) már
ezt megelőzően szerette volna az említett három árvaházat egyesíteni és az Apolló utcában egy új, korszerű gyermeknevelő intézetet építeni. 1866-ban tervpályázatot hirdetett,
ezt Guttman József építész nyerte meg. Az
alapkövet 1867. május 1-én tették le, az építkezést 1868 októberére fejezték be, és be is
költöztették az első 80 növendéket. Az utcafronti emeletes épületet 1879-ben Knapp Ferenc építészmérnök terve alapján egy udvari
szárnnyal is bővítették.
A neoromán stílusú épület függőleges tagozását az enyhén kiülő középső és a két szélső
rizalit adja. A rizalitokat sávozott lizénák szegélyezik, ezek az attika mezején túl bástyaszerű kiképzésben végződnek. Az attikák alatt ívsoros főpárkány húzódik. A rizalitok közötti
hat-hat tengelynyi homlokzat ereszes lezárású.
A koronázópárkány mezejét rozetták ékesítik.

A 160 éves épület
a homlokzati
felújítása után

Szaniszló Ferenc
püspök szobra
a püspöki palota
kertjében

Az ablakpárok közötti falmezőt függőlegesen
az övpárkány mezejében levő gyámokból kiinduló félpillérek tagozzák.
Vízszintesen erőteljes övpárkány osztja ketté az ingatlan teljes homlokzatát. A földszinten
félköríves zárulású ablakok sora található, az
ívmezőkben levő vak lunettáikat egykoron romantikus ornamentika töltötte ki. Az emeleten
a középrizalitot három nagy méretű, félköríves zárulású ablak töri át, a záradékok felett
sima ívezettel. Az emelet többi ablaka egyenes
lezárású, és szegmensíves, mélyített felületekben találhatók kettesével. Az ablakpárok fölött
egy közös szegmensív, a kötényrészekben pedig páros mérművek láthatók.
Már nagyon rég esedékes volt az ingatlan
felújítása, a homlokzatán is csak a málló vakolat hívta fel magára a figyelmet. Végül az épület átadását követő 160. évben – azaz 2018ban – megkezdték a homlokzat renoválását.
Utólag elmondható, hogy szép munkát végeztek. Csak az nagyon zavaró, hogy a Fő utca
irányából a vele szomszédos, úgyszintén felújított földszintes ház felett az elhanyagolt tűzfala vonja magára a tekintetet. Sajnos nagyon
elterjedt rossz szokássá vált Nagyváradon,
hogy a tűzfalat elhanyagolják, néhány jó példát leszámítva.
Az ingatlan jelenleg több funkciót is betölt,
többek között itt székel a Bihar Megyei Tanfelügyelőség is.
A hálás utókor a XIX. század utolsó évtizedében nem feledkezett meg a jótékonykodásairól híres Szaniszló püspökről. A Tóth István formázta szobrát a püspökség kertjében
állították fel 1896. december 20-án. A szoboravatásról beszámolt a Nagyvárad másnapi
száma: „A leleplezési ünnep isteni tisztelettel
vette kezdetét, amelyen Winkler József c. püspök pontifikált fényes segédlettel. Ezután a lepellel borított szoborhoz vonult a nagyszámú
közönség. Itt a papnövendékek elénekelték az
erre az alkalomra készített ünnepi dalt, melynek végeztével Palotay László kanonok mondott szónoki beszédet, melyben ékes szavakkal
emlékezett meg a jótékony főpap erényeiről.
Dús László főügyész is méltatta beszédében
az elhunyt érdemeit. Utána megkoszorúzták
a szobrot.” A lapban közölték a szobortalapzat
máig olvasható feliratait is: „Tordai Szaniszló
Ferencz 1792–1869” (az első oldalon); „A szegények atyja” (jobbról); „A jó pásztor” (balról);
„Emelte a hála és kegyelet” (a hátsó oldalon).

Péter I. Zoltán
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Az űrről beszélgettek
Az Európai Űrügynökség időről időre lehetőséget
teremt arra, hogy a nagyközönséggel ismertesse
az űrutazási lehetőségeket. A Beszéljünk
az űrről (European Space Talks) programban
bemutató előadások, beszélgetések részese
lehet az érdeklődő a témát behatóan ismerő
szakember irányításával.

A résztvevők egy
csoportja
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Bihar megyében elsőként Margittán, a
Dr. Pop Mircea Városi Kórház falai között rendeztek beszélgetést az űrről az Európai Űrügynökség (ESA) égisze alatt. A rendezvény másik támogatója a margittai Rotary Klub volt,
főszervezője, előadója és a beszélgetés irányítója pedig dr. Györfi András belgyógyász főorvos, a Magyar Asztronautikai Társaság tagja volt. A támogatóknak köszönhetően minden
részvevő kapott egy olyan trikót, mely erre az
eseményre fogja őket emlékeztetni. Az utazás
élményét kivetítéssel érték el.
A főszervező a legfiatalabb részvevőkből űrhajós csapatot verbuvált, segítségükkel feltárták előbb a Naprendszer közelebbi-távolabbi
bolygóit és holdjait. Jártak a Vénuszon, majd
leszálltak a Ceres törpebolygón is, a Jupiter és
a Szaturnusz egy-egy holdját is meglátogatták.
A Naprendszert elhagyva ellátogattak a tavaly
felfedezett Trappist bolygórendszerbe, mely tőlünk 39,6 fényév távolságra található, és egyik
bolygója nagy valószínűséggel hasonlóságot
mutat a mi Földünkkel éghajlati és gravitációs
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hatás tekintetében. Utána még távolabb utaztak, egészen a Kepler 16b, illetve a Kepler186f
bolygóig, utóbbi Föld méretű. Ezek már 586
fényévnyire vannak tőlünk. Felderítésük a Kepler űrtávcsőnek köszönhető, mely 3000 fényév
távolságra képes tekinteni.
A képzeletbeli utazás után dr. Györfi Andás
az űrutazás emberi szervezetre gyakorolt hatásairól beszélt. Az előadó a marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen szerzett
diplomát 1986-ban, államvizsga-dolgozatát a
biokibernetika témakörében írta. 1991 óta dolgozik a margittai kórházban, 1995 óta főorvosként. Mindig vonzódott a fizikához és társtudományaihoz, tanulmányozta is őket. Több
írása jelent meg a relativitáselméletekről, a modern fizika kihívásairól. Nevéhez fűződik egy
olyan új eljárás kidolgozása, amely lehetővé teszi a mesterséges intelligenciának az orvosi diagnosztikában való felhasználását. Könyvei is
megjelentek Kalandos fizika, illetve Rejtélyes
fizika címmel. Ezek tükrében talán joggal nevezhető orvos-fizikusnak.
Mostani előadásából megtudhattuk, hogy
az űrutazás nem gravitációmentes, hanem
mikrogravitáció hat az űrhajósokra, és az olyan
élettani elváltozásokat okoz, amelyek gátat vetnek az ember űrbeli terjeszkedésének. Keringési zavarok lépnek fel, megbomlik az egyensúly
a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer
között. E két jelenség látászavarokat, illetve a
tájékozódási képesség csökkenését okozza, s
ez veszélyes. Ennek megelőzésére javasolt az
előadó egy eredeti eljárást, mely a szimpatikus
és paraszimpatikus idegrendszer egyensúlyát
befolyásolja azáltal, hogy az űrhajós testét különböző termikus ingereknek teszik ki. Az így
kiváltott idegrendszeri válaszokat nagyon jól lehet követni Holter-monitorizálással. Erre lehetőség van akár a margittai kórházban is, hiszen
a főorvos magánrendelőjében rendszeresen
végez ilyen méréseket. Ez az orvosi-diagnosztikai eszköz az űrutazásban is fontos szerepet
kaphat, hiszen felmérhetné az emberi szervezetben a mikrogravitáció által okozott károsodásokat. Az eljárás bizonyos elemeit tudnák
tesztelni helyben is, a precízebb méréseket viszont már Németországban, a kölni szaklaborban kellene elvégezni. A rendezvény után volt
alkalmunk kérdezni az előadót.

tudomány

Dr. Györfi András
az „űrhajós
csapattal”

A „margittai
módszert”
hirdető plakát

– Volt igény Margittán egy ilyen tudomá
nyos tanácskozásra? Szakemberek vagy átlag
emberek vettek részt rajta?
– Véleményem szerint érdemes volt itt ilyen
bemutatót/beszélgetést tartani. Összességében majdnem negyvenen voltak jelen, közöttük a témában laikusok, illetve orvosok és mérnökök is. A legjobban annak örültem, hogy
sok fiatal és gyerek jött el. Mindenki nagyon
odafigyelt, utána kérdéseket tettek fel, s a legjobb tudásom szerint válaszoltam. Úgy gondolom, az előadás elérte a célját, hogy az űrutazást és annak lehetséges problémáit jobban
megismerjék, magukhoz közelebbinek érezzék.
2015-ben tartottam már egy bemutatót a helyi
Rotary Klubban, akkor a Magyar Asztronautikai Társaságtól kapott egyik megbízásom eredményét mutattam be. Ezen csak klubtagok vol-

tak jelen, de érződött, hogy városunkban van
érdeklődés a téma iránt.
– A kérdések melyik témát feszegették leg
inkább?
– Alaposan körbejártuk annak lehetőségét,
hogy van-e élet a Földön kívül. Ez a kérdés szerintem egyidős az emberiséggel. A választ most
sem tudjuk biztosabban, mint a kőkorszakban.
Magyarán: nem tudjuk. Valószínű, hogy van,
de eddig bizonyítékaink nincsenek. Szóba kerültek az exobolygók, melyek jelentős mértékben hasonlítanak a mi Földünkre: van gravitációjuk, van rajtuk víz és belélegezhető levegő.
Az a kérdés: eljuthatunk-e oda valamikor? Segíthet-e egy ilyen utazás megoldani a Földön kialakult problémákat? Véleményem szerint lakóhelyünkre, a Földre kellene jobban vigyáznunk.
Ha el is jutnánk az exobolygókra, és odavinnénk a Földön generált problémáinkat, valószínűleg azokat is tönkre tudnánk tenni. Sajnos
hajszálnyira állunk attól, hogy gyönyörű bolygónk életfenntartó képességét megszüntessük.
A növény- és állatvilág megbecsüli, az emberiség viszont, a rövid távú profitot hajszolva, tönkreteszi saját hosszú távú életterét. Mondhatjuk,
hogy az emberiség az ostobaság planetáris szakaszába kezd jutni. Többen arra voltak kíváncsiak, miért nem szállt még le ember szomszédos
bolygónkon, a Marson. A válasz egyszerű: még
nem sikerült megoldani a mikrogravitáció keltette problémákat, továbbá ki kell tudni védeni
az űrbéli nagyon erős kozmikus sugárzást. Talán a mikrogravitációra segít megoldást adni a
„margittai módszer” is. Ha alkalmazni fogják,
az lesz a kérésünk, hogy az első olyan égitesten,
melyen egy űrhajós ezt alkalmazza leszálláskor,
egy akkora területet, mint amekkora most a
margittai kórház ellátási területe (40 négyzetkilométer), nevezzenek el Új Margittának.
– Megyénkben e tekintetben Margitta ki
emelt helyre került. Országos szinten hol vol
tak még ilyen témájú találkozók, beszélgeté
sek?
– Tudomásom szerint Kolozsváron, Temesváron és Marosvásárhelyen volt már, illetve
idén lesz Bukarestben. Ezeken a távközlés és
a geodézia képviselte a beszélgetés vezérfonalát, illetve az, hogy ezeket hogyan tudja segíteni az űrkutatás. Az űrtechnológia egyre több
tudományterületet befolyásol, hamarosan érezhetővé válik majd a piac- és munkahelyteremtő hatása is, hát ezért is fontos, hogy beszéljünk az űrről.

Szőke Ferenc
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Van még min javítani
A váradi férfi kosárlabdacsapat második bajnoki
címét leszámítva kiemelkedő sikerek nélkül zárult
a 2018-as esztendő a bihari sportolók számára.

A VSK férfi
kosárcsapata
tavaly bajnok
lett, de az új évet
a 4. helyen kezdte
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A Nagyváradi Városi Sportklub (VSK) kosárlabdázóinak sikere némileg meglepő, hiszen a fő esélyes a Kolozsvári UBT volt. A
kincses városbeliek az alapszakaszban és a
kupa-, majd a szuperkupa-döntőben is legyőzték a váradiakat, de az elődöntőben kikaptak a Bukaresti Steauától. Így a lelki teher
nélkül, magabiztosan játszó váradiak a fináléban nyertek, s megszerezték második bajnoki
serlegüket. A nemzetközi porondon Cristian
Achim edző együttese a BL-selejtező első fordulójában kiesett, az Európa-kupa csoportkörében utolsó lett csoportjában. A bajnokságban negyedik helyen zárta az évet a gárda.
A férfi pólócsapat továbbra sem tud beleszólni a bajnoki cím sorsába, s egyre valószínűbb, hogy a második hely megőrzése is komoly feladat lesz számára. A szintén váradi,
kizárólag ifjúsági korú játékosokból álló Crişul
SK a 8. helyen áll a Marosvásárhelyi VSK
csatlakozásával kilencfősre duzzadt mezőnyben.
A VSK férfi kézilabdacsapata a második ugyan a másodosztály D csoportjában,
ám szinte biztosra vehető, hogy nem fog tudni
beleszólni a feljutásért folyó küzdelembe. Az
Egyetemi SK női együttese csak a középmezőnyben foglal helyet a második ligában.
A férfi kézilabdázókhoz hasonlóan idén élvonalba jutott, ám pénzhiány miatt visszalé-
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Huszár Ingridet klubja legjobb sportolójának
választották

pett női röplabdacsapat tagjai az új idényben is folytatták remek szereplésüket, így
ismét osztályozót érő helyen állnak a másodosztály nyugati csoportjában.
Labdarúgásban továbbra is a Nagyváradi Luceafărul maradt a megye egyetlen kép-
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Marékkal mérheti a díjait
Hagyománnyá vált, hogy a székelyhídi
önkormányzat a karácsonyi vásár napjaiban
díjazza a város legeredményesebb sportolóit.
A Debrecenben futballozó Kokovai Csongor
méltán vehette át az elismerést.
Nehéz volt összehozni a találkozót Kokovai
Csongorral, hisz hét közben iskolába és edzésekre jár, hétvégén pedig ott vannak a mérkőzések. A székelyhídi legényke mindössze 13
éves, ennek ellenére már két sportágban is bizonyította tehetségét. Szülővárosában Guba
József edzőnek köszönhetően a karate egy-

Kokovai Csongor
a DVSC mezében

Ø

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

viselője az országos felnőtt bajnokságokban, s
a piros-kék gárda a rangsor 14. helyén zárta
az évet a húszcsapatos mezőnyben, igaz, több
bajnokesélyes dolgát is megnehezítette.
A harmadosztályban nincs bihari szereplő, míg a negyedik ligaként is ismert megyei első osztályban szoros a versengés az
első hely megszerzéséért. A tavalyi bajnok
Váradszentmártoni KSK és az újonc Nagyváradi Atlétikai Club között négy pont a különbség a tavaszi idény kezdete előtt. A bajnokság
mezőnye a Gyapjúi Dacia visszalépése miatt
apadt 15-re.
Az egyéni sportágakban a Crişul SK tehetséges úszója, Huszár Ingrid 2018-ban is
szállította a győzelmeket és az egyéni csúcsokat. Rajthoz állt többek közt a Buenos Airesben megtartott Ifjúsági Olimpián. Az év végén
klubja legjobbjának választották, s ha ereje kitart, akár még a tokiói ötkarikás játékokon is
ott lehet majd.
A Nagyváradi VSK–Liberty SK cselgáncsozói országos és nemzetközi dobogós helyezések sorával érdemelték ki az elismerést,
ám Larisa Florean távozásával (tavaly már
nem szerepelt román színekben) halványulni
látszanak a váradi sport olimpiai reményei.
A vívók közül Bianca Benea (VSK) junior
(U20-as korosztály) csapat-vb második helye
érdemel említést, míg egyéniben ötödik he-

Kiálltak edzőjük
mellett a szalontai
tengósok

lyen zárta a viadalt, országos szinten viszont
megszerezte korosztálya bajnoki címét.
A Nagyszalontai Tengo SK lábteniszezői
idén bronzéremmel zárták a klubvilágbajnokság döntőjét, majd az Interligában is harmadikok lettek. A honi bajnokságban magabiztosan
védték meg tavalyi elsőségüket, a Kolozsváron megtartott világbajnokságról azonban lemaradtak, ugyanis a Román Futnet Egyesület
leváltotta a válogatott eddig sikeres edzőjét, a
hajdúvárosiak pedig tiltakozásul lemondták a
szereplést a vb-n.
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Marékkal mérheti a díjait
(folytatás az előző oldalról)

Ø

re népszerűbb. Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy Csongor a járni tanulással szinte
egy időben kezdte elsajátítani a keleti sportág
alapjait. Mindössze négyéves volt, amikor szülei elvitték az edzőterembe. Korcsoportjában
egyre sikeresebben szerepelt, egymás után
hozta az érmeket, díjakat. A kedvemért elém
is hozta a medáliákat: jó kupacnyi van belőle.
A legnagyobb sikerekből szemezgettünk:
2013-ban Európa-bajnoki bronzérem, rá egy
évre eggyel feljebb lépett a dobogón, majd
megnyerte a Lengyelországban megtartott világbajnokságot. Szerette a küzdősportot, de
ennél mégis jobban vonzotta a labdarúgás. Ez
utóbbiban is tehetségesnek mutatkozott. Fel is
figyeltek helyi szinten kiemelkedő képességeire. Így érthető, hogy három évvel ezelőtt, amikor a debreceni Olasz Focisuli vezetője, Hegedűs Gábor a határon túl fiatal tehetségek után
kutakodott, Kokovai Csongor neve hangzott
el elsőként.
Hegedűs Gábor Olaszországban is edzős
ködött, ottani tapasztalatai alapján vágott bele
odahaza az utánpótlás-nevelésbe. Több híres
focista került ki a keze alól, elég, ha megemlítjük Dzsudzsák Balázst. A székelyhídi futballista is derekasan helytállt a focisuli csapatában,
2016-ban egy Olaszországban megrendezett

A székelyhídi
sportoló 9 éves
koráig több
maréknyi érmet
nyert

Egy szusszanásnyi
időre otthon

tornán meg is nyerték a kupát, és a legjobb
játékos címet Csongor érdemelte ki. Nagy élmény volt számára, hogy az AC Milan vezetője személyesen gratulált neki.
Idén nyáron a focista meghívást kapott a
nagy múltú (1902-ben alakult) Debreceni Vasutas Sport Club (DVSC) csapatába. Egy hajdúböszörményi mérkőzésen figyeltek fel rá.
Mielőtt leigazolták volna, egy hétig tartó próbajátékon kellett bizonyítania rátermettségét.
Sikeresen vette az akadályt. Első pillanattól
helyet kapott a kezdő összeállításban, alapember az U14-esek között. Csapata komoly
eredményeket tudhat maga mögött: hétszeres
magyar bajnok, hatszor nyerte el a magyar
kupát, ötszörös szuperkupa-győztes, egy alkalommal pedig a ligakupában volt a legeredményesebb. A bajnokságban jelenleg a harmadik
helyen áll.
Garamvölgyi Péter edző nagy reményeket
fűz a székelyhídi születésű sportolóhoz, aki a
belső védő poszton játszik. Tehetsége mellett
szorgalmát, tisztelettudását, kitartását tartja
kiemelkedőnek a mester. Mint mondta, Csongornak minden esélye megvan rá, hogy bekerüljön az U15-ös magyar válogatottba.
Kokovai Csongor kitartása, szorgalma egy
pillanatig sem vitatható. Szabadideje csak ritkán adódik. Ötödik osztályos kora óta a Debreceni Szent József Gimnáziumban tanul. A
heti öt edzés (néha több is) leköti minden idejét. De nem bánja, mert azt teszi, amit szeret.

D. Mészáros Elek
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Évzáró focigála
A Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület (BMLE)
képviselői másodszor szervezték meg
az ünnepélyes focigálát, amelyen a naptári évben
legjobban teljesítő futballistákat jutalmazzák meg.
Kezdésként egyperces néma csenddel adóztak mindazoknak, akik 2018-ban távoztak el
a megyei labdarúgóéletből. Az első elismerést
az egyetlen bihari női focicsapat, az Alsólugasi
Sporting képviselői, Herman Sándor, Nagy
Sándor és a klubelnök, Ficuţ Csaba vették át,
majd Radu Bitea, a megyei egyesület elnöke a
csapatok nevében mondott köszönetet a Bihar
Megyei Fejlesztési és Projektigazgatóságnak,
egyúttal a Bihar Megyei Tanácsnak az év során
nyújtott támogatásért. Ebből sportfelszerelésekkel látták el a bajnokságokban részt vevő felnőtt és ifjúsági együtteseket. Köszönetképpen
Bitea érdemoklevelet adott át Póti Csabának,
a projektigazgatóság aligazgatójának. A Bihar
Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóságnak is köszönetet mondott az edzők továbbképzésében
nyújtott támogatásért.
Ezek után az egyesülettel együttműködő intézmények (tanfelügyelőség, rendőr-főkapitányság, csendőrség, megyei és váradi önkormányzat, az állami egyetem, a Bihorul Sportiskola)
képviselői kaptak elismerést, de a Pavel
Mercea vezette megyei kézilabda-egyesület
és a Ionel Bungău irányította Crişul Sport
klub sem maradt ki a sorból. A BMLE elnöke Morariu Carmen Gabriela sportorvosnak (volt FIFA minősítésű játékvezető), Cătălin
Sărmăşan játékosügynöknek és Spiridon
Baltsavias üzletembernek is adott egy-egy oklevelet, majd a jövő reménységei kerültek sorra.
Pályafutásának elismeréseként Muzsnay
Zsolt, Alexandru Terhes, Ovidiu Lazăr,
Ioan Pap-Deac és Alexandru Boc kapott
még plakettet, majd Ionel Bondor, a belényesi labdarúgócsapat vezetője vehetett át életA díjazottak
többsége

Életműdíjjal ismerték el Ionel Bondor munkásságát

műdíjat a több mint ötvenéves munkájának
elismeréseként. Egy különdíj szintén a Belényesimedencébe került, mégpedig a Gyalányban élő
Cserges családnak az amatőr labdarúgás támogatásában nyújtott segítségéért.
Az év legjobb U21-es játékosának Alin
Pantit (Nagyváradi AC 1910) választották,
majd Raul Ardelean (Luceafărul), Patrick
Gânţe (NAC) utánpótlás válogatottak vehettek át elismerést. Az élesdi Crişul 14 éves tagja,
Bogdan Fogarasi volt a legfiatalabb játékos,
aki pályára lépett a megyei első osztályban. A
VSK nevelésű Patrik Andraşnak Alexandru
Boc adott át egy labdát, s elmondta, a 16 éves
tehetség iránt a Bukaresti FCSB érdeklődik
élénken.
Boros Péter, BMLE főtitkára rövid, de szókimondó záróbeszédében az egységre és a kölcsönös tiszteletre kérte a megyei csapatok képviselőit, külön megköszönve Herman Sándor
segítségét, aki tavaly anyagilag támogatta a női
csapat mellett a megyei játékvezetők és az ifjúsági csapatok működését is.
A legjobb kapusok: Mihoc-Géczi Erik
(Révi SE – megyei másodosztály, I. csoport)
Lucian Crăciun (másodosztály, II. csoport), Vlad
Gheţe (megyei első osztály) – utóbbi csatárnak
sem utolsó, hiszen 12 gólt lőtt 2018-ban.
A legjobb játékosok: Ramses Gadó
(Mezőtelegdi Foresta, másodosztály, I. csoport)
és Raul Lasc (Biharkabai Gloria, másodosztály,
II. csoport), Mădălin Trip (Váradszentmártoni
KSK, megyei első osztály).
Az év edzője: Florin Fărcaş (Nagyváradi
AC 1910).
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Tanácsos a sakktáblánál
Még egy év sem telt el a Bihardiószegi Sakk-klub
megalakulása óta, de már számtalan versenyen
sikeresen szerepeltek a település bábutologatói.
Az alulról jövő kezdeményezést a helyi
önkormányzat is támogatja.

Ha nem is
versenyzőként,
de Törő Gyula is
leül a sakktábla
mellé

Tavaly február 13-án tartotta alakuló ülését a Bihardiószegi Sakk-klub. Már a debütáló esten asztal mellé ültek a sportág kedvelői.
Hogy miképp és mi célból jött létre e szellemi sportág kedvelőit tömörítő klub, arra leginkább Törő Gyula tudja a választ.
Ahogyan az falun lenni szokott, a boltokba
be-betérő vásárlók elidőznek egy kicsit, szót
váltanak egymással, tereferélnek az elárusítóval. Törő Gyulának is saját kereskedelmi vállalkozása van, s emellett a község vezetéséből
is kiveszi a részét helyi tanácsosként. Ily módon jól ismeri a falubeliek mindennapi gondjait, elvárásait, vágyait. Két évvel ezelőtt közösségépítő szándékkal horgászversenyek
szervezését vállalta el. Ennek nyomán többen
felvetették, hogy milyen jó lenne a hajdanvolt
sakkéletet is újjászervezni. Nem titkolták azt
sem, hogy rá gondoltak, ő lenne az, aki meg
tudná szervezni, vezetni, irányítani. Törő Gyula egy percig sem vacillált, nekilátott a sportág
kedvelőinek toborzásához. Mados Attila polgármester is az ügy mellé állt, hisz mindketten
tudták, hogy mindennek a hozadéka a szellemi sport gyakorlásán túl a közösségépítés, a
fiatalok kimozdítása az elmagányosodás felé
terelő internet világából.
A fiatalok mellett az idősebbek is örömmel
fogadták a kezdeményezést, hisz Bihardió
szegen évtizedekkel ezelőtt pezsgő sakkélet

A fiatalok bevonása a közösség életébe elsődleges
feladat

folyt. Eddig a sakkozók az RMDSZ-irodában
találkoztak hetente, a szervezet anyagilag is
támogatta őket, de év végén a nemrég közösségi térré átalakított egykori pékség épületébe
költöztek át. Az önkormányzat támogatásával
12 profi sakk-készletet vásároltak a hozzájuk
járó időmérővel együtt.
A klub megalakulása után nem sokkal, tavaly március 24-én Tavaszi nyitás néven sakkversenyt szerveztek, s azon a térségbeli sakkozók mellett több magyarországi sporttárs is
megjelent. Májusban a gyermekeknek szervezett megmérettetésen 24 fiatal vett részt.
Az ifjúság beemelése a közösségbe kiemelten
fontos számukra. E célból sikerült megnyerniük Széll Sándor sakkmestert: hetente lejár
Nagyváradról a fiatalokat tanítani. A diószegi
községi napokon Széll Sándor szimultán csatát vívott 24 játékossal. Négy játszmát a helyiek nyertek meg, öt pedig döntetlenre sikeredett. Ez mindenképpen biztató eredmény egy
sakkmesterrel szemben. Törő reményei szerint még ez év elején sikerül bejegyeztetniük a
klubot az országos szövetségbe, mindeközben
arra is törekszik, hogy elvégezzen egy sakkedzői tanfolyamot.

D. Mészáros Elek
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Míves házi szappanok
A tusfürdők kora lejárt, már a drogériák polcait
is meghódították a magukat natúr, természetes
tisztálkodószernek, esetleg kézműves
terméknek hirdető, különféle illatú szappanok.
A szappangyártás reneszánszát éli, a vásárló pedig
nehezen tud választani a rengetegféle termék
közül. A nagyszalontai Bagi Tünde kézműves
szappankészítőtől próbáltunk tájékozódni.

Egy kávés csoda

– Mióta foglalkozik szappankészítéssel?
Milyen alapanyagokat használ?
– Nagyjából hat éve, sok olvasás, informálódás után kezdtem el. Természetes, százszázalékos tisztaságú alapanyagokat használok.
Hidegen sajtolt, extraszűz olajokat, kecsketejet, gyógynövényeket szárított formában, illetve teaként, mézet, méhviaszt, növényi szenet,
illóolajat és még nagyon sok mindent. Szeretek új anyagokkal is kísérletezni, az egyik kedvencem a tussah selyem, ezt vadselyemnek is
nevezik, hasonlít a hernyóselyemhez.
– Hogyan készül a szappan?
– Több folyamatból áll, az elsőben minden
alapanyag a helyére kerül, összekeverednek a
komponensek, és reakcióba lépnek egymással. Ezután jön létre az úgynevezett szappanosodás, amikor az olajok szappanná alakulnak a nátrium-hidroxid hatására. Mikor pedig
elkészült a szappan, már csak a száradásra
kell várni a kipróbálásáig, ez összetételtől függően 6-8 hét. A készítésnél a kedvenc fázi-

Igazi levendula az illatosító

Bagi Tünde hat éve készít pipereszappanokat

som az, amikor formába öntöm a szappant, s
mivel akkor még dolgoznak az anyagok egymással, van olyan, hogy sárgán öntöm bele,
és másnap zölden veszem ki, vagy most legutóbb egy zöld teást készítettem, és gyönyörű
csokibarna lett. De ha arra gondolunk, hogy a
dió zöld burka barnára színezi a kezünket, akkor teljesen érthető a színváltás. Nagyon érdekesen reagálnak az anyagok egymással, a
növényi pigmentek pedig csodálatos színeket
eredményeznek. Nagyon szeretem mintázni
és szépítgetni a szappant, de ezt csak a formába öntéskor lehet. Tehát csak remélni tudom, hogy miután kiveszem a formából és felvágom, úgy fog kinézni, ahogy én „kintről”
elképzeltem. Legtöbbször sikerül, de olyan is
van, hogy nem.
– Milyennek kell lennie egy jó szappan
nak?
– A jó szappan illatmentes. Az emberek
mindig illat szerint vásárolnak bármilyen kozmetikumot, így szappant is. Ha jó az illata,
már nem foglalkoznak az összetételével. Pedig
a bőrünk túl nagy felülete az emberi testnek
ahhoz, hogy bármit rákenjünk, ezért én azt
javaslom, hogy az összetételre is fordítsunk figyelmet. Persze lehet egy szappan illatos, de
fontos, hogy illóolajjal készüljön és ne illatolajjal – nagy a különbség. Fontos még, hogy legyen megfelelő tisztító és ápoló hatása, habzása, keménysége. Ezt mind az alapanyagok
aránya határozza meg.

Balázs Anita
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Júdás
A

lépcsőfokok kopottabbak lettek. A folyosó faláról málladozó olajfesték eltűnt, és a nagy kondukátor arcképe
sem díszeleg az osztálytermek falán. Kréta
még van talán, tűnődöm, míg az ismerős folyosón a régi osztálytermünk felé ballagok.
A híres-nevezetes tizenkettő bé. A rebellisek. Húsz éve már, hogy nem találkoztunk.
Krétapor- és izzadságszag van, ahogy kell egy
osztályteremben. Fura móka egy ilyen osztálytalálkozó. Az ember nem mer ráköszönni egy elhízott, ősz hajú asszonyra, akiről rövidesen kiderül, hogy az osztály szépe volt.
Alig ismerem meg a padtársamat, Zét, pedig
de sok zsíros kenyerét elpusztítottam! Az apja
pékségben dolgozott, és amikor szinte sehol
nem lehetett nemhogy frisset, egyáltalán semmilyen kenyeret kapni, ő deszkányi szeleteket
hántott ki a barna csomagolópapírból. Szóval
először Zé vereget hátba, majd jön Jé, az elhízott egykori osztályszépe, és szép sorban a
többiek. É. volt a szervező, ki gondolta volna
húsz éve, hogy a halk szavú, szemüveges kisegérből egyszer sikeres ügyész lesz.
Majdnem húszan jöttünk össze az egykori
harmincas létszámból, ez dicséretes. A kezdeti
elfogódottság után hangosan nevetgélünk. Kis
csoportok verődnek össze, ki-ki keresi a régi
helyét és régi önmagát. Két bombázó fog közre, egyiküknek a szeme ismerős, a másiknak
a mosolya. Persze, együtt ültek elöl, középen.
Érdekes látni, kit mennyire viselt meg az
idő múlása. A lányok többnyire elhíztak, nekünk fiúknak megnőtt a homlokunk, hát istenem.
Nehezen bár, de mindenki megtalálja a helyét. Megindul a sztorizás. Ki, mikor, kivel,
emlékszel, ne mondd! Zé félrehívja É.-t, valamit suttognak, a nő a fejét rázza. Aztán É. kilép a folyosóra, és egy aszott öregembert karolva tér vissza. A szeme szürke, a haja szürke,
és a bőre is az. Aprókat lépve csoszog. É. leülteti a katedrához. Elszorul a torkom. Nem
gondoltam volna, hogy még él, suttogja valaki a hátam mögött, ahhoz képest, mennyire
kicsinálták a börtönben, súgja vissza a másik.
Máig nem tudni, ki dobta fel, mikor a tiltott
irodalmat terjesztette, mormolja felém Zé, és
nem néz rám.
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Irodalmat tanított az osztályfőnök. Most
hajlott hátát kiegyenesítve kihúzza magát, és
sorra szemügyre vesz mindenkit. Elül a taps
és a dobogás. Hangja halk, szinte semmit sem
változott. Meleg és bársonyos. Eleganciája is a
régi, finom kordbársony zakó, puha ing. Sorra
vesz mindenkit, fejből mondja a neveket. Ne
álljatok fel, inti a névsorból az elsőt, csak magunk között vagyunk. Ti voltatok a legtehetségesebb osztályom, az évfolyam krémje – bólogat a tanár úr, és hátrasimítja dús, őszülő haját
– megannyi jövendőbeli orvos, ügyvéd, tanár
vagy gyógyszerész. Csupa szorgalmas, derék
fiatal, és mindenki előtt ott volt a lehetőség –
emeli fel finom ujját.
Megcsap a régi kölnivíz illata. Magamat is
meglep, mennyi mindenre emlékszem a közös
évekből. Az áramszünetekre, a szerelmekre, a
hazugságokra, a könnyekre. Emlékeztek, kérdi É. mosolyogva, és szembefordul a tizenkettő bével, István a király-kazettát hallgattunk
tanítás után a magunkra zárt osztályteremben, valaki szólt a portásnak, és óriási balhé
lett. Tudom, mondja halkan az osztályfőnök,
majdnem elvették tőlem az osztályt. Mosolygunk, és kicsit büszkék is vagyunk magunkra.
Ez megadja az alaphangot.
Sorra hallgatom a történeteket. Ki hányszor futott neki az egyetemnek. Legtöbben sikertelenül. A szorongások, a kudarcok, félresiklott életek krónikája. Mindenki egyetemre
készült, mondja Zé, és rám néz. Én következem. Az én történetem. Számokkal dolgozom,
statisztikák, kimutatások, semmi izgalmas. Zé
bólogat, és furcsa a tekintete. Nem akarsz
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mást elmondani nekünk, fordul hátra az egyik
bombázó az első padból, és figyelmesen néz
rám. Csönd van. Kényszeredetten nevetgélek,
ugyan mit meséljek, sose voltam beszédes.
Nekem szürke az életem, mondom, míg mellettem Zé nagyot sóhajtva bólogat.
Még két osztálytársam meséli el, hogyan
bukták el az egyetemi felvételit. Ká orvosnak készült, három évig járt felkészítő tanárhoz. Nem mintha szüksége lett volna rá, mert
kitűnő volt, sorra nyerte az országos kémiaversenyeket. Biztosra akart menni. És mi biztosak is voltunk benne, hogy felvesznek, mosolyodik el halványan a tanár úr, és hátradől a
székben. Nem néz fel, keze simogatja a megsárgult napló sarkát. Kizártak a felvételiről,
mondja Ká, mindenki tudta, hogy mondvacsinált indokkal. Még kétszer mentem neki, aztán feladtam. Taxis vagyok, szeretem a munkámat meg az embereket. A tanár úr szipog,
nem néz fel, bólogat.
Gyógyszerésznek készültem, áll fel Dé, kis
fekete, zömök nő, mert tudjátok, az egész családom gyógyszerészként dolgozott, három
generáció óta. A második sikertelen felvételi
után apám infarktust kapott, elmentem kiszol-

gálni a sarki cukrászdába, mert anyám nem
bírt eltartani. Anyám már nem él, és én nem
lettem gyógyszerész.
Szomorú. De mit tegyünk? Unatkozom.
Már sajnálom, hogy eljöttem. Azon kapom
magam, hogy a nagy kondukátor képe helyén
levő címert bámulom. Piros, sárga, kék. A
régi címerben búzakalászok törtek az égre az
olajtornyok között. Mindig, amíg ott ültem a
tartótisztem irodájában, és vártam, hogy elolvassa a jelentésemet az osztályról meg a tanárokról, mindig a kalászokat néztem. A vetésre
gondoltam, ami egyszer beérik. Végtelen tágasságra, a szélre, ahogy a búzamezőkön hullámzik a sok kalász. A szabadságra.
Megérzem, hogy valaki néz. Tanár úr szürke, okos szeme nem sokat változott. Ráncos
arcában szinte világít. Én megbocsátok, fiam,
mondja halkan, és finoman bólint.
Hirtelen kevés lesz a levegőm, szorít az ingem. Felállok, és kifelé igyekszem. A kilincset
markolnám, sután makogva valamit. Tanár úr
hunyt szemmel bólogat. É. néz. Az osztály néz.
Júdás, süvít egy hang utánam, míg erőtlen
kezemből kitépi a huzat az ajtót.

Szilágyi Perjési Katalin
2019. január
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zöldövezet

Beültettem kiskertemet
21. C
 silláros ökörfarkkóró
(Verbascum lychnitis)
A tátogófélék családjába tartozó, nagy termetű, feltűnő, kétéves növény. Száraz gyepekben, réteken él, de több nemesített fajtáját
kertekbe is ültetik. Levelei és szára vastagon
gyapjas, erre utal latin neve is: a verbascum
a barba szóból ered, ami szakállat jelent. A
lychnitis szó jelentése láng. Az elnevezés magyarázata az, hogy gyapjas leveleit szikrafogónak használták.
Karógyökerű, egy-másfél méteresre nő
meg. Szára felálló, vastag, felső része szögletes, ágas, dúsan leveles. A levelek nagyok,
akár 15 centiméternél is hosszabbak és 5 centiméternél is szélesebbek lehetnek, tojásdadok, ép szélűek, enyhén hullámosak, bolyhosak. A tőlevelei visszás-tojásdadok, nyélbe
keskenyedők, az alsó szárlevelek rövid nyelűek, a felsők ülők.
A sárga, ötszirmú virágok tömött fürtökben
nyílnak, bugavirágzatot alkotnak. A virágkocsány kissé hosszabb, mint a csésze. A porzókat fehér bolyhok fedik, tövükön barna gyűrű
látható. Termése hosszúkás tok. Május végétől
egész nyáron virágzik.

Csombormenta
A csilláros
ökörfarkkóró
kitűnik
környezetéből

A következő alkalommal a csomós ebírt és a csorbafüzet mutatjuk be.
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22. C
 sombormenta
(Mentha pulegium)
Az ajakosvirágúak rendjébe, az árvacsalánfélék családjába tartozó növényfaj. Illatos, erős
illóolaja mérgező.
Árterek, árokpartok, nyirkos élőhelyek gyakori növénye, de megél a szikes, kötött talajú legelőkön is. 15-40 cm magasra nő. Elágazó szára inkább heverő, mint felálló. Tojásdad,
1-2 cm hosszú levelei keresztben átellenes állásúak, ép szélűek. Apró, lila virágai tömött
örvökben nyílnak a levélpárok hónaljában. A
növényt megdörzsölve érezhető a mentolos illat. Június-júliusban virágzik. Kúszó szárának
segítségével terjed.
Illóolajat,
keserűanyagot,
heszperidin
flavon-glikozidot, diozmint, gyantát és cseranyagot tartalmaz. Bélféregűzésre használják, rovarriasztó, köptető és köhögéscsillapító, emésztést serkentő hatású. Teája emellett
szélhajtó, görcsoldó, az epekiválasztást is serkenti. Sárgaság ellen is fogyasztják. Vidéken a
friss növényt bolhák ellen a szalmazsákba teszik. Nagyon óvatosan kell bánni vele, gyermekeknek semmiképp sem ajánlott, mert
mérgező.

ínyenceknek

Rakva, sütve
Hála az üvegházi kertészetnek, manapság télen
sem nélkülözzük a friss zöldségeket. Aránylag
gyorsan készíthetünk belőlük kiadós fogásokat
rakottasan főétkezésre vagy vacsorára.
Rakott karalábé
Hozzávalók: 40 dkg darált hús, 1 dl olaj,
1 fej vöröshagyma apróra vágva, fél evőkanál
pirospaprika, só, 4 karalábé, 3 dl főzőtejszín,
20 dkg reszelt sajt, egy csokor kapor.
Elkészítés: Az olajon megdinszteljük a
hagymát, hozzátesszük a húst, fehéredésig
sütjük, majd megszórjuk paprikával, sóval, jól
összekeverjük, és felöntjük kevés vízzel. Lefedve 15 percig pároljuk. Közben a karalábékat
meghámozzuk, felkarikázzuk. Egy tepsit olajjal kikenünk, beletesszük a karalábékarikákat.
Megszórjuk reszelt sajttal, rákanalazzuk a pörköltet, újra megszórjuk sajttal. Ráöntjük a
tejszínt és a pörkölt levét. A maradék sajtot
rászórjuk. Alufóliával letakarva 200 fokos
sütőben 45-50
percig
sütjük.
Az utolsó 5
percre vegyük
le az alufóliát,
hogy megpiruljon a teteje. Párolt rizzsel köríthetjük.

Lengyel rakott karfiol

juk zsemlemorzsával, és ráöntjük a tejföl felét.
Erre kerül a karfiol másik fele, lefedve zsemlemorzsával, s végül a maradék tejföl. 180 fokon nagyjából fél óra alatt készre sül.

Zöldséges rakott krumpli
Hozzávalók: 2 közepes cukkini, 4 nagy
burgonya, 2 fej vöröshagyma, 4 nagy paradicsom, 20 dkg reszelt trappista sajt, 2 gerezd
fokhagyma, 2 dl tejszín, 1 dl olaj, 5 dkg vaj,
só, bors.
Elkészítés: A megtisztított cukkinit,
krumplit, paradicsomot és vöröshagymát vékonyan felkarikázzuk. Kisebb tepsibe vagy
tűzálló tálba beleöntjük az olajat, és a krumplival kezdve tetszőleges sorrendben egymásra
rétegezzük a zöldségszeleteket. Közben ízlés
szerint sózzuk. 200 fokon süssük kb. 10 percig. Közben felforraljuk a tejszínt, hozzáadjuk
a vajat, a zúzott fokhagymát és a borsot, majd
az egészet még forrón ráöntjük a tepsi tartalmára. Megszórjuk reszelt sajttal, és pirulásig
sütjük.

Hozzávalók: 2 közepes fej karfiol, 40 dkg
zsemlemorzsa, fél liter 20%-os tejföl, fél dl
olaj, 5 dkg vaj, só, 1 teáskanál ételízesítő.
Elkészítés: A rózsáira szedett, megmosott
karfiolt annyi vízben, amennyi épp ellepi, ételízesítővel megszórva közepes keménységűre
főzzük. Közben olajon aranybarnára pirítjuk a
zsemlemorzsát. Kivajazott hőálló edény aljára
szétterítjük a prézli egyharmadát, körberakjuk
a megfőtt, lecsepegtetett karfiol felét, leszór2019. január
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üdítő

A szépségről
Voltaire (1694–1778) francia író, filozófus,
történetíró egyik megállapítását idézzük
a rejtvényben a vízszintes 1. és a függőleges 30.
alatt.
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1926). 40. Tova. 42. Fosztogató. 44. Előtag,
utánzásra utal. 45. … Starr – a Beatles együttes dobosa. 48. Kis autó beceneve. 50. Foghús. 51. Változtat. 53. Textília egyik oldala.
55. Ego. 56. Tíz betűi. 58. Ismeretrendszer
egyik része. 59. Autonóm terület (röv.). 60.
Fél tucat. 61. Humorista (Olivér). 63. ZavaVízszintes: 13. Rikoltozik. 14. Az … ros cím! 65. Mazsolaszemek! 67. Énekes drámadár – Sütő András műve. 15. Gabonanya- mai mű. 69. Káposztás étel. 71. … Mannon
láb. 16. Középkori uralkodó fegyverhordozó- – ezredes az Amerikai Elektra c. tragédiában.
ja. 18. A szerelem istene a görög mitológiá- 73. Isten veled (francia). 75. A francia kártya
ban. 20. Fegyverrel küzd. 21. Micsoda része! egyik színe.
Függőleges: 1. Kéznél levő hossz22. Énekes, előadó (Gyula jr.) 24. Albán hírügynökség. 26. Zala egynemű betűi. 27. mérték. 2. Nehezen lélegzik. 3. Komor, sziLám. 28. Kocsma része. 29. A tallium vegy- gorú. 4. Légópincében van! 5. Suttogni kezd!
jele. 31. Jellegzetes zamat, illat. 33. Anyagi 6. A Földközi-tenger melléktengere. 7. A szájrészecske. 35. Kamionok jelzése. 37. Zérus. üreg része (ék. f.). 8. Az asztácium és az ozmi39. Osztrák költő, író (Rainer Maria, 1875– um vegyjele. 9. Jövendőmondó. 10. Népköztársaság – röv. 11. Város Szlovákiában.
5
6
7
8
9
10
11
12
Ê 12. Gyermekintézmény – becézve. 17.
Ártó szellem. 19. Értelmetlenség, rendel14
15
lenesség. 23. Afrikában honos félmajom.
17
18
19
20
25. … Kröger – Thomas Mann novellája.
27. Jegyzetel. 28. Papírméret. 29. Dél22
23
24
25
Amerikában honos madár. 31. Az argon
vegyjele. 32. Valaminél lejjebb. 33. Te28
29
nor szerep Puccini Turandot c. operájá32
33
34
ban. 34. A tallium vegyjele. 36. Trója
másik neve. 38. Libéria egynemű betűi.
38
37
39
41. Ritka női név. 43. Fafúvós hangszeren játszó. 46. Mondat közepe! 47. Kár42
43
44
tyajátékban is van. 49. Elbizonytalanít.
47
48
49
50
50. Gyakori igevégződés. 52. Azonos
magánhangzók. 54. Pára egynemű be52
53
54
tűi. 57. Idegen Mária. 59. Olasz szerelem.
60. Rendszeresen visz. 61. Növény
57
59
58
leve. 62. Francia város a Szajna-öböl kö63
64
61
62
zelében. 63. Ország Délnyugat-Ázsiában.
64. Kossuth-díjas festő (István, 1865–
67
68
69
70
1961). 66. Szabadság kezdete! 68. Ülőbútor. 70. Történés előidézésével kap74
75
73
csolatos. 72. Sakkfigurák! 74. Az urán
és a szén vegyjele.
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Decemberi számunk rejtvényének (Teréz anya tanácsa) helyes
megfejtése: „Senkit ne eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és
boldogabbá ne tennétek.” Könyvjutalmat nyert: Szabó Árpád
(Zilah).
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Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö
zött könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019.
január 31. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa
1 Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

gazdaság

Novellapályázat
ötödjére
A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelvés Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja,
valamint a Várad irodalmi és művészeti folyóirat
ötödik alkalommal hirdeti meg a Tabéry Géza
novellapályázatot.
A beküldött novelláknak tematikusan
Tabéry Géza Két kor küszöbén című önéletírásából kiemelt szövegrészek valamelyikéhez
kell kapcsolódniuk. Kiindulópont lehet a
rész(ek) alaptémája, mozzanata vagy szimbolikus képi síkja(i). A kiválasztott szövegegységek megtekinthetők a következő internetes oldalakon: www.varad.ro, https://magyarszak.
partium.ro/hu.
Pályakezdő és gyakorló szerzők egyaránt
jelentkezhetnek, a felső korhatár 30 év. A pályázat célja, hogy értékelési, elbírálási és megjelenési lehetőséget adjon mindazoknak, akik
szakmai megítélés alapján szeretnék alkotásaikat nyomtatott és elektronikus irodalmi periodikában is megjelentetni. A beérkezett novel-

lákat a szerkesztőség és a tanszék által felkért
irodalmár szakértők bírálják el. A zsűri döntése alapján a legjobb minősítést elért novellák szerzői elismerő oklevelet, a legjobb pályamunkákat beküldő három szerző pedig
pályadíjat és könyvcsomagot kap az alábbiak
szerint:
– a győztes pályamű 50 ezer forintot, illetve
ennek megfelelő lejt és könyvcsomagot;
– a második helyezett 30 ezer forintot, ill.
ennek megfelelő lejt és könyvcsomagot;
– a harmadik helyezett 20 ezer forintot, ill.
ennek megfelelő lejt és könyvcsomagot.
A legjobbnak ítélt novellákat a Várad folyóirat publikálja. A pályázatra szerzőnként
maximum két novella küldhető be. A novellák egyenként legfeljebb 10 gépelt oldal terjedelműek (mintegy 24 000 leütés, Times New
Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es
sortávolság, 2,5-es margó) lehetnek. A zsűri
eleve nem veszi figyelembe a terjedelemhatárt
túllépő szövegeket. Nevezési díj nincs. Beküldési határidő: 2019. február 28.
A szervezők kérik, hogy pályamunkákhoz
minden esetben mellékeljék a pályázó pontos elérhetőségét. A pályázatok beküldhetők: villanypostán a taberypalyazat@gmail.
com címre, vagy postai úton a Várad szerkesztősége címére. (Revista culturală Várad,
410068 Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 12.,
judeţul Bihor.). A küldeményen kérik feltüntetni: Tabéry novellapályázat.
A pályázat résztvevői a pályamunkák beküldésével egyúttal felhasználási engedélyt adnak
a meghirdetők részére egyéves időtartamra,
mely révén azok szerzői jogdíj nélkül, magyar
nyelvterületen bármilyen formában megjelentethetik, közzétehetik a pályaműveket. A zsűri jogosult dönteni a díjak kiadásáról, esetleges
összevonásáról vagy visszatartásáról is. Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadás: 2019
áprilisában.
További információk: http://magyarszak.
partium.ro/hu, illetve http://www.varad.ro.
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A Fő utcai Apolló palotától nyugat irányába vezető utca Várad-Olaszi legrégibb utcái közé tartozik, 1869-ben a jótékonyságáról híres Szaniszló Ferenc püspökről nevezték el. A páratlan oldalán álló sarki Apolló palota melletti, 3. szám alatti, jellegzetes
emeletes házat a Magyar Általános Hitelbank építtette 1922-ben Spiegel Frigyes budapesti műépítész terve alapján. Mellette,
az 5. szám alatt 1912-től Bölöny József háza gazdagítja az utcaképet. Ifj. Rimanóczy Kálmán tervezte. Az utca páratlan oldalának
említésre méltó következő háza a 11. szám alatti Szent József Intézet, ezt 1868-ra építtette fel Szaniszló Ferenc püspök gyermeknevelő intézetnek. A képeslapon is látható intézetről mostani lapunkban olvashatnak
Legalább 110 éve készült ez a felvétel az akkor még szinte falu mezővárosról, Élesdről. A képeslap küldője, egy bizonyos Karolin
1908. április 17-én keltezte ünnepi – minden bizonnyal húsvéti – jókívánságainak. Hogy hová és kinek? Erre a válasz a postai küldemény hátlapján van, amit sajnos nem őrzött meg a digitális értéktár. Az is örök rejtély, kik lehetnek a kép előterében látható
gyerekek, akik kötényesen, kalaposan, kendősen szépen megvárták a főszolgabírói hivatalt is ábrázoló fotográfia elkészültét

