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VI. HolnapUtán Fesztivál
Március 20–25. között hatodik alkalommal 
szervezi meg a nagyváradi Szigligeti Szín
ház a határon inneni és túli társulatok egy
mással és a közönséggel való találkozóját. 
Az eseménysorozat hat napja alatt 11 társu
lat 13 produkcióját láthatják az érdeklődők, 
s lesznek szakmai beszélgetések, work
shopok, kiállításmegnyitó és koncertek is.

20., kedd 17 óra, Szigligeti Színház: Senki 
madara – táncelőadás;
20., kedd 20 óra, Szigligeti Stúdió: Kapufa 
és öngól;
21., szerda 17 óra, Nagyszínpadi Stúdió: Au
gusztus – nonverbális előadás, Művészeti 
Egyetem, Marosvásárhely;
21., szerda 19 óra, Szigligeti Stúdió: Liget – 
Váróterem Projekt, Kolozsvár;
21., szerda 21 óra, Nagyszínpadi Stúdió: 
Otthon – mozgásszínházi előadás, Duna 
Tánc műhely (Magyarország);

22., csütörtök 12 óra (szervezett előadás) 
Bánk bán? Jelen! – osztálytermi előadás, 
Váróterem Projekt;
22., csütörtök 17 óra, Szigligeti Stúdió: 
Bánk bán misszió – osztálytermi előadás, 
Kaposvári Egyetem;
22., csütörtök 19 óra, Árkádia Színpad: A 
tavasz ébredése – Csiky Gergely Állami Ma
gyar Színház, Temesvár;

23., péntek 17 óra, Szakszervezetek Művelő
dési Háza (színpadi stúdió): Leonce és Léna – 
Vörösmarty Színház, Székesfehérvár;
23., péntek 19 óra, Szigligeti Színház: 
Chioggiai csetepaté – Tamási Áron Színház, 
Sepsiszentgyörgy;
24., szombat 17 óra, Szigligeti Stúdió: 
Ahogy tetszik – Babeş–Bolyai Tudomány
egyetem (BBTE), Színház és Televízió Kar, 
Kolozsvár;
24., szombat 19 óra, Árkádia Színpad: 
Ahogy tetszik – Színház és Filmművészeti 
Egyetem, Budapest;
25., vasárnap 15 óra, Moszkva kávéház: 
HolnapUtán workshop – bemutató;
25., vasárnap 17 óra, Szigligeti Stúdió: Ró
meó és Júlia – BBTE, Színház és Televízió 
Kar, Kolozsvár;
25., vasárnap 19 óra, Szigligeti Színház: 
Nóra – Karácsony Helmeréknél – Katona Jó
zsef Színház, Budapest.

A sepsiszent györgyiek a Chioggiai csetepa
té val érkeznek

Korszerűbb arculattal, okostelefonok hasz-
nálói számára is könnyen kezelhető, gazda-
gabb képi megjelenést és változatlanul széles 
kitekintést kínál a március közepétől megújult 
honlapunk, a www.biharmegye.ro. A koráb-
bi változatban megszokott, illetve a lapunk 
nyomtatott változatából megismert rovatok-
ban kistérségi és téma szerinti felosztásban ta-

lálhatják meg cikkeinket. Természetesen nem 
csupán a már megjelent lapszámok anyaga-
it olvashatják, hanem a legfrissebb, közérdek-
lődésre számot tartó híreket, beszámolókat és 
beharangozókat is. Az archívumban az elmúlt 
évek lapszámainak teljes, képernyőn lapoz-
ható változatát is megtalálják. Barangolja be 
Biharországot, induljon a honlapunkról!

Megújult a honlapunk!



Biharország – közéleti havilap. Kiadja a Várad kulturális folyóirat, Nagyvárad. Szerkesztőség és kiadó: Nagyvárad, 
De cember 1. tér 12., I. em. Postacím: 410068 Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447060, 0725/944956, 
0725/944958. Lapterjesztés: 0752/189764. E-mail: biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro. Főszerkesztő: 
Máté Zsófia. Munkatársak: Balázs Anita, D. Mészáros Elek, Fried Noémi Lujza, Kocsis Csaba (Berettyóújfalu), Péter I. Zoltán, 
Szilágyi Aladár, Szőke Ferenc. Felelős kiadó: Szűcs László. Készült a nagyváradi Europrint Kft. nyomdájában. ISSN 20664166

tartalom

Biharország2018. március 3

| Önkormányzat
	 4.	Piackorszerűsítésre, kórházbővítésre 

pályáznak – Nagyváradi projektek
 5.	Szobra lesz Váradon ifj. Rimanóczy 

Kálmánnak
	 6.	Civileken és ifjakon spórol a váradi 

büdzsé – Költségvetés 2018-ra

| Vélemény
	 7.	Kinézet és kilátás – Molnár Judit 

jegyzete

| Önkormányzat
	 8.	Újabb beruházások Érbogyoszlón
	 9.	Hajdúvárosi hírcsokor

| Oktatás
	10.	Szakmai elismerés a széplaki 

tanárnőnek – Beszélgetés 
az Ezüstgyopár díjas Rist Évával

| Faluról falura
 12.	Rév – Erdély Sziklakapuja – Dérer 

Ferenc riportja

| Közélet
	18.	Kiváló minőségű nedűk 

Bihardiószegen – A 17. borverseny

| Közélet – Hitvilág
	19.	Magyar kormánytámogatást kapott 

a KREK
 20.	Barangoltunk a barokk palotában – 

Felújítják a műemlék püspöki 
rezidenciát

| Agrárvilág
 22.	Gyümölcsöző, mézédes vállalkozás – 

Egyetemre jár, tanít és méhészkedik 
is a barackosgazda

| Portré
	24.	Levendulatermesztő fotós – 

A monospetri Végső András 
nyugdíjas létére a közéletben is aktív

| Szomszédoló
	26.	Csigatésztába sodort 

hagyományőrzés – Csigacsinálásban 
vetélkedtek az asszonyok 
Biharkeresztesen

| Kultúra
	27.	Nyelvőrzés a legfőbb célja – Marosán 

Csaba kolozsvári színművész
	28.	Tótinak két könyvtára van
	30.	Arany János nyelvészeti 

tevékenységéről – Nyelvőrségen 
Dánielisz Endre

	30.	Programajánló márciusra

| Vastaps
	31.	Az örökifjú – Mogyoróssy István 

színművész

| A régi Várad
	35.	Az egykori Szent Brigitta templom – 

Péter I. Zoltán helytörténeti írása

| Szomszédoló
	37.	Biharból, Bihar által, Biharért – Sápi 

József nyugalmazott pedagógus, 
rendszerváltó politikus, díjnyertes 
lekvárok készítője

| Életmód
	40.	Kézzel készített, ötletes szépségek – 

Mados Andrea kézműves vásárokat is 
szervez Nagyszalontán

| História
	42.	A Rhédeyek Váradon (10.) – Szilágyi 

Aladár összeállítása

| Portré
	44.	Sztárok ismerik el az ifjú grafikus 

munkáit – Bemutatjuk 
a nagyszalontai Kovács Zoltánt

| Közélet
	46.	Lakásfelújítások időszaka 

kezdődik – Ötletek festetéshez, 
falburkoláshoz

	47.	Leonardo gépei Váradon – Kiállítás 
a Körösvidéki Múzeumban

| Zöldövezet
	48.	Beültettem kiskertemet – 

Új sorozatunk kerti növényekről

| Ínyenceknek
	49.	Rizsesekből szemelgettünk

| Üdítő
	50.	Ókori bölcsesség – Keresztrejtvény 

nyereménnyel

| Gazdaság
	51.	Új charterjárat indul Nagyváradról



önkormányzat

Biharország 2018. március4

Piackorszerűsítésre, 
kórházbővítésre pályáznak

A megyei kórház két projektjét is jóváhagy-
ta a váradi helyi tanács. Az egyik határon át-
ívelő pályázat projektvezetője a megyei kór-
ház, ebből áfával kétmillió euróra számítanak 
a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházzal 
és Hajdúböszörmény önkormányzatával part-
nerségben; az előbbi része 700 ezer euró, 
utóbbié 300 ezer. A kórháznak a kétszázalé-
kos önrészt, azaz 40 ezer eurót kell állnia. A 
támogatásból automatizálnák a megyei kórház 
laboratóriumát, kialakítanák a minták szállítási 
rendszerét az intézményen belül, és létrehoz-
nák azt az informatikai rendszert, mellyel tájé-
koztatnák a lakosságot arról, milyen analízise-
ket végezhetnek el. Az új rendszer más váradi 

egészségügyi intézményeket is kiszolgálhat-
na. Fő előnyei közé sorolják, hogy csökkenne 
a laborvizsgálatok elvégzésnek időtartama és 
költsége, továbbá kisebb lenne a minták eset-
leges szennyeződésének veszélye. Az automa-
tizált labor a tervek szerint 2020-ra válna mű-
ködőképessé.

A második projektben a Debreceni Egye-
temmel, illetve a temesvári szív- és érrendszeri 
betegségek intézetével közösen pályáznak, itt 
Temesvárnak és Nagyváradnak 1,2–1,2 mil-
lió euró jutna, Debrecennek pedig 600 ezer 
euró. A megyei kórház önrésze 24 ezer euró. 
A nőgyógyászati részleget újítják fel, műtőket 
és intenzív osztályt alakítanak ki, emellett ta-
pasztalatcserékre és szűrővizsgálatokra is jut-
na a pénzből.

A	Curteanu	kórház	építkezne

A városi kórházban a már elnyert Bihar 
megyei stratégiai egészségügyi projekt része-
ként 2,4 millió eurót fektethetnek be (a kór-
ház önrésze 49,1 ezer euró), ebből egyebek 
mellett mágneses rezonanciás (MR) készülé-
ket, C-íves röntgenkészüléket és korszerű ult-
rahangvizsgálatra alkalmas készülékeket, mo-
nitorokat vásárolnak. Kiépítik a telemedicina 
rendszert, s ebbe a magyarországi Gyula, Bé-

Több, határon átívelő, RO–HU pályázatot is 
jóváhagyott a váradi önkormányzati képviselő
testület a január végi ülésén. A kórházakat 
érintőkről részletesen is beszámolt Florin Birta 
alpolgármester, Gheorghe Carp, a Bihar Megyei 
Klinika vezetője, Maria Silaghi, a Dr. Gavril 
Curteanu Városi Kórház menedzsere és Dacian 
Foncea, utóbbinak a gazdasági igazgatója.

A kórházbővítést 
maketten is 
bemutatták 

a sajtónak

Egészségügyi intézmények vezetői ismertették 
a terveket

Ø



Piackorszerűsítésre, 
kórházbővítésre pályáznak

késcsaba és Szeghalom is bekapcsolódik. Vá-
sárolnak egy 1,2 millió lej értékű komputerto-
mográfot (CT) is, az összegből 200 ezer lej a 
kórház, egymillió lej a váradi önkormányzat 
hozzájárulása.

Építkezne is a városi kórház. Hatszintes 
épületet terveznek, összeköttetésben a meglé-
vővel. A jelenlegi épületben csak a felnőttosz-
tályok maradnának, az új szárny adna otthont 
a jövendőbeli gyermekkórháznak, szakrende-
lőkkel, gyermekonkológiával, tbc- és fertőző-
beteg-osztállyal. Utóbbiakat elkülönítenék, 
külön lépcsőházzal, lifttel látnák el. Az egész-
ségügyi intézmény saját forrásai mellett az ön-
kormányzat is támogatná az építkezést, a ter-
vek szerint például az egyes kórházi területek 

értékesítéséből befolyó pénzt is a bővítésre 
fordítanák.

Egy másik, szintén többszintes épületet is 
felhúznának a városi kórház mellé. Ebben a 
tervek szerint a kórházat is kiszolgáló konyha, 
300 személyes étkező, 175 személyes előadó-
terem, irodák, illetve szolgálati és protokoll-
lakások is lennének. A beruházást a kórház 
igazgatótanácsa január 25-én hagyta jóvá, a 
költségeket hárommillió euróra becsülik.

Felújítják	a	nagypiacot

Szintén határon átívelő pályázat eredmé-
nyeként újítanák fel a nagyváradi nagypiacot. 
Az erről szóló határozatot ugyancsak januá-
ri ülésén hagyta jóvá a váradi helyi tanács. A 
7,5 millió értékű projekt vezetője a megye-
székhely önkormányzata, partner a Bihar Me-
gyei Foglalkoztatási Ügynökség, a Bihar Me-
gyei Hosszú Távú Fejlesztési Ügynökség és 
Hajdúböszörmény önkormányzata. A nagypi-
acot kívül-belül korszerűsítenék, illetve vállal-
kozásfejlesztéshez és foglalkoztatáshoz nyújta-
nának felkészítést, tanácsadást. Várad önrésze 
ebben a projektben 4,5 millió lej, ezt az össze-
get is jóváhagyták a januári ülésen.

Fried Noémi Lujza

önkormányzat
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A piacfelújítás 
látványterve

Szobra lesz Váradon 
ifj. Rimanóczy 
Kálmánnak

Januári ülésén hagyta jóvá a nagyváradi ta-
nács a Nagyváradi Római Katolikus Püspök-
ség, a várad-olaszi római katolikus plébánia és 
a váradi önkormányzat közötti megállapodást, 
mely szerint szobrot kaphat ifj. Rimanóczy 
Kálmán, Nagyvárad jeles építésze. Az egyez-
mény értelmében egy közteret fognak kialakí-
tani a Sal Ferenc (ma Dunărea) utca Fő utca 
felőli végén, ott kap majd helyet a szobor. A 
köztéri alkotást később terveztetik meg. Az 
építész földi maradványai egyébként a Bará-
tok templomának kriptájában nyugszanak.

Az egyezmény megkötése után ötletbörzét 
hirdetnek majd a tér kialakítására, melybe il-
leszkedni fog a szobor is. A határozattervezet 
indoklásában hosszan fejtegetik a váradi ön-
kormányzat azon célját, hogy minél több gya-
logosövezetet alakítson ki a belvárosban. A Fő 
utcát átszelő utcákban például a keresztező-
déstől harminc méter hosszan felszámolnák a 
parkolóhelyeket. Ez a Sal Ferenc utcában az-
után válik lehetségessé, hogy a Braşovului ut-
cában elkészül a parkolóház.

F. N. L.

Ø
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Civileken és ifjakon 
spórol a váradi büdzsé

Az ülés hangulatára rányomta a bélye-
gét az, hogy ugyanaznap délelőtt szabotál-
ta el a megyei tanács nemzeti liberális párti 
(NLP) frakciója hiányzással a megyei tanács 
költségvetését (ugyanezt megtette február 19-
én, amikor is lejárt a büdzsék megszavazásá-
ra törvényileg megszabott 45 napos határidő). 
Megjegyzendő egyébként, hogy a megyei 
NLP-frakció tagjai semmilyen módosító javas-
latot nem nyújtottak be a megyei büdzséhez.

Noha a Szociáldemokrata Párt (SZDP) vá-
rosi tanácsosainak frakcióvezetője, Liviu	
Sabău-Popa érvelt azzal, hogy későn kap-
ták meg a költségvetés-tervezetet, Kirei	Me-
linda RMDSZ-es frakcióvezető pedig egye-
bek mellett azt kifogásolta, hogy nemcsak a 
civil szervezeteknek nem különítettek el idén 
pénzt, de az ifjúsági szervezeteknek sem, ami-
re pedig törvény kötelezi az önkormányza-
tokat,	 Ilie	 Bolojan polgármester mégis az 
RMDSZ-es tanácstagnak példálózott a me-
gyei büdzsé közvitájának hiányáról, és vehe-
mens válaszában többször is említette Pásztor 
Sándor megyei tanácselnököt. A felvetett ki-

fogásokra egyébként vagy kitérő választ adott, 
vagy a megyéhez küldte támogatásért az ifjú-
sági szervezeteket.

Nagyvárad önkormányzata idén 1,022 mil-
liárd lej bevétellel és 1,048 milliárd lej kiadás-
sal számol, a különbözetet 1 846 960 lej tava-
lyi költségvetési többlettel, illetve 24 309 530 
lej saját bevételből származó többlettel fede-
zik, továbbá 6,5 millió lej értékű bankhitellel 
is számolnak.

Külön tételben szerepelnek az önkormány-
zatnak alárendelt, de saját bevétellel bíró kór-
házak, iskolák, valamint a Városi Sportklub 
(VSK). Önkormányzati támogatás nélkül az is-
kolák bevétele 11,1 millió lej, kiadásuk 13,4 
millió, a kórházak 488,6 milliós bevétellel és 
510,2 milliós kiadással számolnak, a sport-
klub tervezett bevétele 2,6 millió, kiadása pe-
dig 2,9 millió lej.

A költségvetés-tervezetből kiderül, hogy 
2018-ban például 5,3 millió lejt szánnak 
Nagyvárad és Félixfürdő népszerűsítésére – 
ezt az összeget Nagyvárad és a Régió Turiz-
musfejlesztési Ügynökségének (román elne-
vezésének rövidítése: APTOR) fizetik majd 
ki –, 6,9 millió lejt szánnak a különböző vá-
rosrészek megszépítését célzó projektek kivi-
telezésére, 185 ezer lejt pedig a különféle tan-
tárgyversenyekre különítettek el. A városháza 
felújításának megtervezésére 595 ezer lej sze-
repel a költségvetésben, közel 353 ezer lejt 
pedig az épületben végzendő javítások meg-
tervezésére és kivitelezésére különítettek el.

Hétmillió lejbe kerül az egykori Csillagos 
híd helyén építendő új közúti híd tervezése és 
építése, a különféle kisajátításokra pedig ki-
lencmillió lejt különítettek el. A Bémer (ma 
Regele Ferdinand) tér felújítására több mint 
ötmillió lej szerepel a költségvetésben, az új 
villamosvonal, illetve az Emanuel templom 
előtti hármas csomópont kialakítására 21,2 
millió lejt különítettek el. A város távfűtési há-
lózatának felújítására 20,8 millió lejt, százezer 
lejt pedig köztéri videokamerák felszerelésére 
szánnak.

Fried Noémi Lujza

A nagyváradi önkormányzati képviselőtestület 
február 15i ülésén hagyta jóvá a megyeszékhely 
idei költségvetését. A jelen lévő 17 liberális párti 
tanácstag mondott rá igent, az öt szociáldemokrata 
nemmel voksolt, az RMDSZfrakció jelen lévő három 
tagja tartózkodott a szavazáskor.

Az RMDSZesek 
tartózkodása 
mellett, az 
SZDPsek 
ellenszavazatával 
az NLPfrakció 
jelen lévő tagjai 
fenntartás nélkül 
rábólintottak 
a megszorító 
tervezetre
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Kinézet és kilátás
Rég nem jártam arra, ahol mostanában dol-

gom akadt, úgyhogy menet közben néze-
lődtem kifelé, hátha saját szememmel fe-

dezhetem fel az újdonságokat. Fel is tűnt valami 
a villamosabla kok körül, hirtelen nem tudtam, 
mi hiányzik, de rögtön ki is derült: lecserélték a 
biztonságos közlekedés „fogásairól” szóló felira-
tot, az új kiírásról pedig hiányzik a magyar szö-
veg. Pedig épp azokat figyelmeztette a váratlan 
fékezések esetleges káros hatásaira, akik tudnak 
ugyan románul, de a finomkodóan nyakatekert 
mondatokat nem szívesen böngészik és próbál-
ják értelmezni.

Jól nézünk ki, morgolódtam magamban, ne-
sze nekünk centenárium: rontsuk el gyorsan, ami 
jó volt. Ekkor tűnt fel egy éjfekete tüll óvszer-
be bújtatott ház, és kizökkentett a békés (?!) duz-
zogásból. Igen, ez a másik. A többszörös adók-
kal megzsarolt és/vagy kizsebelt lakástulajdonos 
ismerőseink sirámai, akik esetleg nem tudnak 
egyeztetni házbeli tulajdonostársaikkal, mikor 
is kezdjék meg a felújítást, vagy bosszankod-
nak, amiért nem hívhatnak ismerős csapatot a 
munkára, csak akiket a felsőbb hatalmak kiutal-
nak, és hasonló nyűglődések. A város tulajdoná-
ban lévő ingatlanoknál viszont – arra hivatkoz-
va, hogy most nincs rá pénz – simán megoldják 
az óvszerezéssel. És ez a gyászos bevonat még 
hagyján, mert legalább nem látszik rajta a kosz, 
és egyelőre nem lóg cafatokban. De a végrende-
letileg a városra testált, aztán állítólag kézen-kö-
zön elkótyavetyélt Rimanóczy szálloda miért lett 
patkánytanya?! És miért néz úgy ki a város szívé-
ben, hogy egy közepes erősségű szél komoly kárt 
tehet benne?!

Már nem nézelődtem ki jobbra-balra a villa-
mosból, csak meredtem mélán magam elé. Rima-
nóczy! Nagydobra verték, hogy most aztán felde-
rül a napja. Igaz, csak az ifjabbnak, de már az is 
valami. Miután képesek voltak tizenegy-két éve 
a krumpliköves, külvárosi sikátort elnevezni ró-
luk (tulajdonképpen nem is tudom, hogy apa és 
fiú közösen hordozza-e magán az egykori Pece 
utcát?), most újabb húzásra kész a városvezetés: 
tér és szobor lesz az ifjabb építész emlékére. Egé-
szen máshol, mint ahol laktak, és amit a város-
ra testáltak.

Miért nem lehet visszanevezni az eredetileg 
nekik emléket állító utcát? Iosif Vulcan mellszob-

rát biztosan nem zavarná, hisz máig virágzó fo-
lyóiratát Budapesten indította, ott közölt először 
a még serdülő Eminovici, és fogadta el Vulcan ja-
vaslatára az Eminescu nevet. A Körös-parti sé-
tány örömmel viselné a Vulcan sétány nevet, a 
térré való kikiáltás úgyis egy ezredévi kényszer-
megoldás volt, más „szabad vegyértékű” tér nem 
lévén Nagyváradon a millenáris évében. Sok 
gondolkodást nem venne igénybe ez a megoldás, 
bár talán azt hiszik, Vulcan és a Rimanóczyak 
nagy zajjal keresnék a folyó túlpartján húzódó 
polgári házsort, a néhai Kossuth utca bal olda-
lát. Aminek már nyoma sincs, emlékét még egy 
járda sem őrzi, „egyoldalúvá” lett a hajdani szép, 
belvárosi utca.

Állítólag ha a fantomgarázs egyszer kész lesz, 
újból lehet majd azon az oldalon is járni. Én vi-
szont már nem hiszek a mesékben: ahol fonto-
sabb, hogy a közszállítás járműveiben kizárólag 
román nyelvű kiírásokkal védjék az utasokat, 
ott olyan kis semmiség, mint egy tollvonással le-
nyúlt fél utcafront, meg se kottyan. Jól nézünk 
ki, „szép” kilátásaink vannak a centenáriumra!

Molnár Judit

A jobb sorsra érdemes Rimanóczy szálló
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Újabb beruházások 
Érbogyoszlón

Aki tavaly átutazott Érbogyoszlón, láthatta 
azt a nagy munkálatot, amely a helyi központi 
iskolánál zajlott. Teljes külső tatarozást végez-
tek, osztálytermeket újítottak fel, benti illem-
helyet alakítottak ki. Az elemi iskola osztály-
termei is megszépültek, ott is kialakították a 
benti mosdót, valamint egy speciális szellőző-
rendszerrel próbálják meggátolni a falak ned-
vesedését. A munkálatok összértéke elérte a 
140 ezer lejt – sorolta Kócza István polgár-
mester.

A közigazgatásilag Érbogyoszlóhoz tartozó 
Albison az iskola és a kultúrház épületei is a 
református egyházközség tulajdonában van-
nak. A 2016-ban a község élére megválasztott 
Kóczának már előzőleg is módjában állt bizo-
nyítania rátermettségét az albisi refomátusok 
főgondnokaként. Ebbéli ténykedése során a 
már említett tanintézetet rendbe tették, a gyü-
lekezeti ház megújult. A művelődési házat egy 
nemrégiben ott megtartott könyvbemutató 
során volt alkalmunk megtekinteni. A hajdan 
elhanyagolt épületet szépen rendbe rakták, aj-
tókat, ablakokat cseréltek, központi fűtést ala-
kítottak ki, benti mosdóval szerelték fel.

Az idén két nagy terv vár megvalósításra 
Bogyoszlón. A községháza bővítése már fo-
lyamatban van. Az 1,4 millió lejes beruházás-
ra eddig 300 ezer lejt sikerült előteremteniük. 

Ez elegendő az emeletes, a mostani épülethez 
szervesen kapcsolódó új szárny felhúzására 
„pirosban”. A földszintre orvosi rendelő, keze-
lőszoba, váróterem, személyzeti öltöző kerül, 
és ott kap helyet az elöljáróság irattára is. Az 
emeleten két irodát és egy tanácstermet alakí-
tanak ki, az utóbbit házasságkötő teremként is 
használják majd.

A polgármester reményei szerint ez év vé-
géig az új szárnnyal teljesen elkészülnek. A 
régi épület renoválása szintén része a projekt-
nek. Kicserélik a tetőszerkezetet, szigetelnek, 
és belső felújítást végeznek.

Kiskereki és Vedresábrány községekkel kö-
zösen 2016-ban Érbogyoszló egy útépítési pá-
lyázatot nyert el. Az egy-egy millió eurós tá-
mogatásból Érbogyoszló község területén 
8200 méter út épülhet meg. Egyebek mel-
lett a községközpontot és Albist összekötő, va-
lamint az Albisról Apátkeresztúrra vezető út 
kapna aszfaltréteget. Kócza István ez utóbbi 
beruházásról elmondta, összesen tizenegy cég 
jelentkezett a kivitelezési kiírásra, s még nem 
tudni, hogy közülük melyik lesz a befutó. Ha a 
sikertelenül pályázók nem nyújtanak be óvást, 
akkor tavasszal elkezdődhet az útépítés.

D. Mészáros Elek

Érbogyoszló község polgármestere, Kócza István 
a legutóbbi helyhatósági választásokon került 
a közösség élére. Kész tervekkel foglalta el 
hivatalát, s az idén sem tétlenkedik.

Jó ütemben 
haladnak 

a községháza 
új szárnyának 

építésével

Kócza István, a cselekvő polgármester



Hajdúvárosi hírcsokor

Adóbüntetés	az	elhanyagolt	
épületekre

Nagyszalonta városa számtalan középületet 
tett rendbe az elmúlt évek során. A magántu-
lajdonban lévő ingatlanok tulajdonosait is arra 
akarja ösztönözni a városvezetés, hogy visel-
jék gondját a házuknak. Ugyanis számos le-
romlott épület rontja a városképet, különösen 
a központban. Az önkormányzat a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével már tervbe 
vette az adóbüntetést. Ennek értelmében a 
rossz műszaki állapotban levő (beszakadt tete-
jű, hulló vakolatú, lyukas ereszcsatornájú) há-
zak tulajdonosainak a szokásos adójuk több-
szörösét kell majd fizetniük. Ezt megelőzendő, 
ajánlatos a mielőbbi tatarozás.

Sofőrt	keresnek	iskolabuszra

A város keleti részén lakó gyermekek, kis-
iskolások korábban iskolabusszal jutottak el a 
tanintézetekbe. A mostani tanévben azonban 
mindeddig csak kellemetlenségek adódtak. 
Hiába különítettek el a városkasszában 3000 
lejt minden iskolai hónapra, a vállalkozó, aki 
korábban szállította a gyermekeket, már nem 
vállalta a feladatot. Kiderült, hogy Nagysza-
lontán akkora a munkaerőhiány, hogy nem 
találnak sofőrt a gépkocsira.

Autóbusz tehát van, fizetné is az önkor-
mányzat, de nincs, aki vezesse a járművet. Az 
önkormányzat megkereste az összes személy-
szállítással foglalkozó céget, de mindegyik 
munkaerőhiánnyal küszködik. A helyhatóság 
az országos internetes közbeszerzési honla-
pon is hirdeti az állást, de senki nem jelent-
kezett.

Városnap

Sok éve már, hogy a Szalontai Napok több 
ezer embert megmozgat. Nemcsak a város, 
hanem a régió ünnepe is ez, hisz ilyenkor akár 
20-30 kilométeres körzetből is ellátogatnak a 
hajdúvárosba a szórakozni vágyók. Épp ezért 
az önkormányzat már most az érdeklődők fi-
gyelmébe ajánlja, hogy 2018-ban május 25–
27. között tartják a Szalontai Napokat.

Szelektív	hulladékgyűjtés

Manapság nagyon fontos a környezettu-
datosság, szerencsére egyre többen cselek-
szenek ennek megfelelően. A nagyszalontai 
polgármesteri hivatal jelentős erőfeszítése-
ket tesz, hogy a lakosság minél nagyobb há-
nyadát efelé irányítsa. Jelentékeny összegű 
beruházás eredményeként például úgyne-
vezett ökoszigeteket alakított ki a központi 
tömbháznegyed déli részén és a Malom térnél.

Nagyszalonta önkormányzata a közelmúltban 
több olyan intézkedést is hozott, amely 
a lakosság széles rétegeit érinti. Ezekből 
válogattunk.

önkormányzat
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Nagyszalonta több 
pontján állították 
fel a szelektív 
hulladékgyűjtő 
konténereket

A Szalontai Napok hagyományosan felvonulással 
kezdődik

Ø
(folytatás a következõ oldalon)



Az eredmény vegyes. Hiába látható a tá-
rolókon két nyelven feliratozva, hogy melyik-
be mi kerüljön, mégis akadnak olyanok, akik 
nem a megfelelő helyre teszik a hulladékot. Az 
önkormányzat bízik benne, hogy minél hama-
rabb rájönnek az emberek, hogyan is kell sze-
lektíven gyűjteni.

Megdrágult	a	garázsbérlés

Nagyszalonta urbanisztikai fejlesztésének 
egyik alappillére, hogy a közterületek minél 
rendezettebbek legyenek. Az elmúlt évek so-
rán számos városrészt sikerült modernizálni. 
Az egyik kellemetlen, városképet rontó épít-
ménycsoport nem más, mint az autógará zsok 
tömkelege.

Mintegy félezer lakos bérel garázsnak szánt 
telket az önkormányzattól. Az elmúlt esz-
tendőkben azonban áttekinthetetlen helyzet 
alakult ki amiatt, hogy jó néhány bérlő bér-
be adta, sőt eladta az önkormányzattól bé-
relt területen található garázst anélkül, hogy 
arra jogosult lett volna. A telekre vonatkozó, a 
helyhatóságon nyilvántartott szerződés a mai 
napig a legelső bérlő nevén van, holott ki tud-
ja, hányadik autós használja a garázst. Úgy 

önkormányzat – oktatás
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Szakmai elismerés 
a széplaki tanárnőnek

Munkásságának elismeréseként a Romá-
niai Magyar Pedagógusok Szövetségének 
(RMPSZ) országos elnöksége Ezüstgyopár díj-

jal jutalmazta Rist Éva nyugalmazott tanár-
nőt. Az emlékéremből és díszoklevélből álló 
elismerést a magyar kultúra napja alkalmából 
Be rettyó széplakon rendezett ünnepségen ve-
hette át, ugyanis egészsége nem tette lehe-
tővé, hogy ott legyen tavaly október 14-én 
Szovátán, a Teleki Oktatási Központban meg-
rendezett díjátadón. A pedagógust Soós Sán-
dor, az RMPSZ Bihar megyei szervezetének 
elnöke és Rend Erzsébet megyei alelnök mél-
tatta.

Ezüstgyopár díjat vett át a magyar kultúra napján 
a berettyószéplaki Rist Éva román–magyar 
szakos nyugalmazott tanár. Közel fél évszázados 
pedagógusi munkáját jutalmazta a szakmai 
szervezet.

Lebontatnák 
a garázsokat hírlik, ilyen garázsok 1000-2000 euróért cse-

rélnek gazdát. Olyanok is akadnak, akik mű-
helyként, raktárként használják ezeket az épít-
ményeket, miközben mások kénytelenek a 
szabad ég alatt tartani az autójukat. Azt is fon-
tos megjegyezni, hogy egy garázs másfél gép-
kocsi helyét foglalja el.

Ezeket a szempontokat is figyelembe véve 
határozott úgy a helyi tanács, amikor a múlt 
esztendő utolsó ülésén az idei bérleti díjról 
döntött, hogy azt négyzetméterenként 5 lejben 
szabja meg. Így az eddigi havi 12-13 lejről 100 
lejre – majdnem tízszeresére – drágult egy-egy 
garázs havonkénti bérleti díja. A cél az, hogy 
minél többen bontsák le a garázsukat, és minél 
több autós jusson parkolóhelyhez.

B. A.

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Hajdúvárosi…

Ø



Rist Éva 1943. január 28-án született Be-
rettyó széplakon. Elemi iskoláit szülőfalujában 
végezte, majd Szatmárnémetiben, a Kölcsey 
Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Érettségi 
után a bályoki iskolában kezdett tanítani ma-
tematikát és oroszt, majd fél év után Széplakra 
kerülve tanítónőként tevékenykedett. 1961-től 
1971-ig helyettes tanár volt. A tanítással egy-
idejűleg végezte el Marosvásárhelyen a tanár-
képzőt román–magyar szakon. 1999. novem-
beri nyugdíjazása után még hét évig tanított. 
A helyi RMDSZ alapító tagja.

– Honnan az indíttatás, hogy tanítóként 
román–magyar szakos tanári diplomát sze-
rezzen?

– Szatmárnémetiben volt egy nagyon jó 
magyartanárom. Rög Józsefnek hívták, ő sze-
rettette meg velem a magyar irodalmat és a 
színjátszást. Kedvenc csoportját, minket bér-
leteseket, minden színielőadásra elvitt.

– Ön a katedra mellett eltöltött időn kívül 
közösségépítő szerepet is vállalt…

– Igen, így volt. Már Bályokra kerülve részt 
vettem Móricz Zsigmond Úri muri című da-
rabjának színrevitelében, a rendezésben és az 
egyik szerep megformálásában. Széplakra ke-
rülve A tanítónőt rendeztem, miután meg-
alapítottam a felnőtt színjátszó csoportot. A 
gyermekekkel fonójelenetet adtunk elő guzsa-
lyokkal, rokkákkal, néptánccal úgy, ahogy a 
régi időkben töltötték az emberek a munkás 
estéket. A háromórás hagyományőrző műsort 
a környező falvakban is bemutattuk. Annak 
idején a Művelődés folyóirat gyakran közölt 
balladákat, népdalokat kottával, ezeket fel-
használtam és beépítettem az előadásunkba. 
1989 után a március 15-i megemlékezéseket 
készítettem elő, ezek színhelye a református 
templom volt. Sok forradalmi dalt tanítottam 

a gyermekeknek a kevésbé ismertek közül. 
Kézműves foglalkozásokat is tartottam, a gya-
korlati, mindennapi életre is oktattam a gyer-
mekeket. A szülők részére, közösen a tanu-
lókkal, ajándékokat készítettünk, még a fiúk is 
hímezték a matyó mintás kötényeket.

– Mivel tölti manapság a mindennapjait?
– Be kell vallanom, az olvasást mellőznöm 

kell a szemműtétek miatt, ezért csak rejtvény-
fejtéssel töltöm az időt. A médián keresztül 
igyekszem tájékozódni a bel- és külföldi ese-
ményekről. Sajnálom, hogy már nem tudok a 
református kórus és nőszövetség munkájában 
eléggé aktívan részt venni. Az itteni munkám 
bizonyítéka az a nőszövetségi napló, amit át-
adtam a református egyháznak, abban rész-
letesen leírtam minden egyes tevékenységün-
ket. Tizenegy évig voltam a Berettyószéplaki 
Krónika társszerkesztője és korrektora, na-
gyon sajnálom, hogy időlegesen megszűnt a 
lap.

– Mire a legbüszkébb 45 éves munkássá-
ga kapcsán?

– Arra, hogy a tanulmányi versenyekkel és 
kirándulásokkal, színielőadásokkal, a gyerme-
keknek és felnőtteknek szóló sajtó terjesztésé-
vel sikerült aktív szerepet vállalnom magyar-
ságtudatunk megőrzésében, erősítésében. 
Magyar ajkúként román nyelvet és irodal-
mat taníthattam, amit odaadóan végeztem, és 
mindig örültem a felvételizők sikerének. Úgy 
tudtam megtanítani a gyermekeknek a román 
nyelvet is, hogy bátran mehettek vizsgázni, 
felvételizni. Két kicsi gyermek mellett minde-
nütt ott lenni, helytállni nem volt könnyű, de 
hiszem, hogy érdemes volt.

– Mit tanácsolna azoknak, akik a jövőben 
a tanári pályát választják?

– Egész munkásságom során nem tanács-
adó, hanem példamutató akartam lenni. Meg-
tiszteltem a tanulókat is, sosem ültem a kated-
rára vagy a gyermekek padjára. Pedagógusi 
hitvallásom találó megfogalmazójának Váci 
Mihályt látom, aki szerint: „Ilyen kivántam 
lenni én is, ott a / homokba szúrt nyárfa: – a 
tanító, / ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, / 
irány azoknak, jel és biztató, / kik jönnek ba-
rázdákban botladozva.” Pedagógusnak lenni 
hivatás, egész embert kívánó és próbáló mun-
ka, ahogy szintén Váci Mihály mondja egy 
másik versében: „mindez ma sem volt köny-
nyű, / – s nem lesz könnyű sosem, – / de tör-
vény s vállalt sors ez, / ha érdemes, ha nem.”

Tárnoky Botond

oktatás
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Rist Évának 
(középen) 
az RMPSZ 

megyei vezetői 
hozták el az 

Ezüstgyopár díjat 
Berettyószéplakra

Ø



faluról falura
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Rév – Erdély sziklakapuja

A település neve a Sebes-Körös átkelőjére 
utal. Első ismert említése 1257-ből származik, 
akkor Portus Crisy volt, de Révelő néven is em-
lítették. Hajdanán a Sebes-Körös völgye volt az 
egyetlen könnyen járható útvonal, a kapu Er-
dély és a magyar Alföld között. A folyón tutajon 
szállították az árut – főleg sót. A folyó mentén 
vámszedő központokat építettek, ezek egyike 
a Tündérvárnak nevezett építmény Réven: egy 
sziklafalba épített, romjaiban ma is álló erős to-
rony.

Rév első birtokosa Pál országbíró volt, majd 
Kopasz nádor tulajdona és Sólyomkővár tarto-
zéka lett. 1316-ban Zsigmond király adomá-
nyozta Losonczi Bánffy Istvánnak. 1520-ban 
vámszedőhely. A XVI. század második felében 
a Telegdiek uralják. Az 1800-as évek elején 
Zichy Domokos volt a földesúr, később Zichy 
Ödön.

Révet az is híressé tette, hogy 1903-ban egy 
vasúti felügyelő, Handl Károly felfedezte a ké-
sőbb Zichy Ödönről elnevezett cseppkőbarlan-
got. A látványosságot 1905-ben avatták fel. A 
barlang közelében, mely vonzotta a turistákat, 

vasúti megállót és a Sebes-Köröst átívelő hidat 
építtetett a vidék birtokosa, Zichy Ödön. Egy 
turistaszállót is emelt a gróf, ez napjainkban 
elhagyatottan várja, hogy valaki felújítsa; erre 
most talán újra van remény.

1880-ban a településnek 1619 lakosa volt, 
közülük 1028 román, 503 magyar nemzetisé-
gű. 1910-ben már 3089-en lakják, 2236 ro-
mán, 842 magyar; 1941-ben az összlakosság 
3118 fő, 1777 román, 1303 magyar. Az 1992-
es népszámláláskor 3248-an éltek Réven, ro-
mánok 2035-en, magyarok 919-en. Jelenleg 

A SebesKörös gyöngyszemének tartott 
település mintegy 50 kilométerre fekszik 
Nagyváradtól, a Kolozsvárra vezető országút 
néhány kilométerre halad el mellette, de vasúton 
közvetlenül is el lehet érni. Magam vonattal 
utaztam oda legutóbb. Igazi téli táj kísért: 
az éjszaka hullott havas eső, majd hó ráfagyott 
a fákra, lenyűgöző látványt nyújtva.

A kicsinosított 
községháza, előtte 

a révi fazekast 
ábrázoló szobor, 
Tőzsér Erzsébet 

alkotása

Dorel Cosma polgármester

Hasas János alpolgármester, közéleti „mindenes”



Bertény, Tomnatek és Köröstopa falvakkal al-
kot egy községet, s a több mint 3100 lakosá-
ból mintegy 750 a magyar; ez 18,3 százalékos 
arányt jelent.

Pályázatok	partnerekkel

A néhány évvel ezelőtt emelt, szép község-
háza gyűléstermében afelől faggattam Dorel	
Cosma polgármestert, hogy milyen komo-
lyabb beruházások történtek az utóbbi években 
Réven, és milyen elképzeléseik vannak a köz-
ségfejlesztés terén. Elmondta, hogy befejezés 
előtt áll a község ivóvízhálózatának teljes felújí-
tása és a csatornázás. A környezetvédelmi mi-
nisztérium finanszírozta az 5,8 millió euró érté-
kű beruházást. A vezetékek fektetése elég sok 
gondot okozott az itt élőknek, hiszen az egész 
község fel volt túrva – jegyezte meg az elöljá-
ró –, de a kivitelező már az utolsó simítások-
nál tart, s a háztartások csatlakozhatnak a há-
lózathoz.

A polgármester szólt arról az 5,1 millió lej ér-
tékű munkálatról, melynek eredményeként idén 
júliusra felújítják a községi utakat. Szinte telje-
sen elkészült az orvosi rendelő közelében kiala-
kított park, egyéb zöldövezeteket is rendbe tet-
tek, új parkolókat létesítettek több mint 3 millió 
lej értékben. Ami a jövőt illeti, beszélt a Bihar 
Megyei Tanáccsal közös projekt  ről: a Zichy-bar-
lang melletti, igen elhanyagolt turistaszálló fel-
újításáról – a tervek szerint az idén elkezdik –, és 
elmondta, hogy egy fazekasmúzeumot akarnak 
létrehozni Réven. Az orvosi rendelő és a mű-
velődési ház felszerelésének modernizálására is 
pályázati lehetőségeket kerestek.

Dorel Cosma az első szabad választás óta 
tölti be a polgármesteri tisztséget, egy man-
dátum kivételével. „Már 22 éve vagyok a köz-
ség élén, gondok vannak bőven, de ha az em-
ber akar valamit tenni a közösségért, mely 

bizalmat szavazott neki, akkor állandóan dol-
gozni kell. Meggyőződésem, hogy csak csa-
patmunkával érhető el eredmény, olyan embe-
rekkel, akikre számítani lehet; itt nincs helye 
egyénieskedésnek. Községünkben kiemelkedő-
nek tartom az egészségügyi ellátást. Az állandó 
ügyeletünk mellett nagyon sok kórházi szakor-
vos rendel nálunk, egy-egy megadott napon fo-
gadják itt a betegeket. Így a helybelieknek nem 
kell Élesdre vagy a megyeszékhelyre utazniuk 
egy-egy kivizsgálásra.”

A helyi tanácsnak 13 tagja van (5 liberá-
lis tanácstag, a polgármester párttársai, 3-3 
RMDSZ-es, illetve szociáldemokrata, és két ki-
csi párt egy-egy reprezentánsa). „Sajnos van-
nak köztük, akik még ma is azt hiszik, hogy 
kampány van, és mondhatni állandóan gán-
csoskodnak, pedig be kellene látniuk, hogy 
eredményt ezzel nem érnek el” – jegyezte meg 
Cosma. Hozzátette, hosszú évek óta nagyon jól 
együtt tud működni a magyar érdekképviselet, 
az RMDSZ tanácsosaival.

Összevont	magyar	osztályok

Kellemes meglepetésként ért a találko-
zás Májer	Zoltánnal, a Révi 1. Számú Mű-
szaki Kollégium aligazgatójával, azért is, hogy 
van magyar aligazgatója az iskolának. A tan-
intézetbe 917 gyerek jár óvodástól középisko-
lásig, magyar nyelvű oktatás az óvodában, az 
elemiben és a gimnáziumban van. Az egyet-
len óvodai csoportban most 13 magyar gyerek 
tanul, ugyanennyien az összevont előkészítő, 
I., II. osztályban, és 12-en járnak az összevont 
III–IV. osztályba. A gimnáziumi osztályokban 

A Sóvám 
ünnepségen 
felidézik minden 
évben a régi 
időket, amikor 
tutajon szállították 
a sót Révig

SzolgaGéczi 
Julianna fazekas, 
a Népművészet 
Mestere
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még kevesebb a diák: hat az összevont V–VI.-
ban, és hét a VII–VIII.-ban. Ennél több a ma-
gyar gyerek, de V. után sokan román osztályba 
iratkoznak át. „Egyes szülők véleménye szerint 
az összevont osztályok miatt alacsonyabb a ta-
nulás színvonala” – magyarázza az aligazgató. 
Az óvónő, tanítók, tanárok pedig mind képzett 
pedagógusok.

Májer Zoltán elismeréssel szólt iskolája ma-
gyar tagozatos diákjainak gazdag kulturális éle-
téről is. „Szinte minden hónapban vannak kü-
lönböző kulturális események az iskolában, 
a művelődési házban, az egyházközségben, 
ezeknek aktív részesei a mi diákjaink; a peda-
gógusaink készítik fel őket.”

A	révi	magyarság	mindenese

Részese a fent említett eseményeknek – és 
sok egyéb rendezvénynek, projektnek – a Pro 
Rév Egyesület elnöke, Hasas	 János is, aki 
harmadik mandátumát tölti alpolgármester-
ként. Őt arról kérdeztem, szerinte mi a legne-
hezebb egy község irányításában. Röviden vá-
laszolt: „Jó döntéseket hozni, ez a legnehezebb 
egy elöljáró életében.” És ki állapítja meg, hogy 
egy döntés jó-e vagy rossz? Ezt firtató kérdé-
semre már hosszabb felelet érkezett: „Minden 
döntésnek van következménye, lehet, hogy 
csak évek múltán, de a milyensége lemérhető 
az emberek visszajelzései alapján, hiszen az ön-
kormányzati munka mindenféleképpen érinti a 
település lakóit.”

Ilyen például az egészségügyi ellátás, ame-
lyet – amint a polgármester is említette – a la-
kosság igényeit szem előtt tartva szerveztek 
meg. „Ez talán annak is köszönhető, hogy egy 
ideig az élesdi kórház igazgatója voltam, így sok 
tapasztalatot gyűjtöttem, kapcsolatokat építet-
tem. Onnan elkerültem ugyan, de ezek a kap-
csolatok megmaradtak, s később sok orvos is-
merősöm elfogadta a meghívást, hogy hetente 
egyszer Réven fogadja szakrendelésen az itteni 
pácienseket. Persze ez anyagilag is megéri ne-
kik, hiszen másképpen nem tennék, de a jóin-
dulatuk is sokat számított” – tárta fel az össze-
függéseket Hasas János.

Megemlítettem beszélgetőpartneremnek a 
rendkívül gazdag révi eseménynaptárt is, hi-

szen e rendezvények mozgatórugója szintén 
Hasas János.

– Nemcsak én. Kezdeményezőként igazi tá-
mogatóra találtam Papp Csaba református lel-
kipásztor személyében, aki nagyon aktívan be-
kapcsolódott a település kulturális életének 
fellendítésébe. Igazi segítő partnerem lett, de 
egyébként is minden rendezvényünk közös: a 
magyar érdekvédelmi szervezet, az egyház, az 
iskola és a Pro Rév Egyesület működik együtt. 
Évente mintegy harminc eseményt szervezünk 
a községben; vannak nagyon sikeresek, de 
olyanok is, melyek már kezdenek kopni – eze-
ket lassan megszüntetjük.

– Az Ön által vezetett Pro Rév Egyesület-
nek mi a szerepe, mivel foglalkozik?

– Kulturális, szociális, egészségügyi problé-
mákkal foglalkozunk, támogatjuk az oktatást, 
könyvet és újságot adunk ki, szórólapokat ké-
szítünk. A lapunk évente kétszer-háromszor je-
lenik meg, ez elég ahhoz, hogy átfogja a szer-
vezet évi tevékenységét, de például hasznos 
telefonszámokat is közlünk. Ez magyar nyelvű 
újság, 500 példányban jelenik meg, pályázati 
pénzből. Többen is besegítenek a szerkesztés-

Májer Zoltán, 
az iskola magyar 

aligazgatója

A község 
központjában 

teniszpálya épült
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be, csak így tudjuk idejében elkészíteni és in-
gyen eljuttatni a magyar lakosokhoz; a község 
területén terjesztjük, de Magyarkakucsra is vi-
szünk 30-40 darabot.

– Magyarországi településekkel is jó kap-
csolatokat tartanak fenn…

– Testvértelepülésünk Székkutas, Felsőpa-
kony és Körösszegapáti, de nagyon jó a viszo-
nyunk Hajdúszoboszlóval és a Balaton-parti 
Révfülöppel is. A határon átnyúló pályáza-
tok kapcsán más településekkel is együttmű-
ködünk. Általában cserelátogatásokat szer-
vezünk egymás rendezvényeire, de például a 
székkutasiakkal már családok látogatják egy-
mást, hisz ez a kapcsolatunk a legrégebbi. 
Együtt pályáztunk több ízben is Kö rös szeg apá-
ti val és Hajdúszoboszlóval, ez utóbbi eredmé-
nyeként született meg a révi inkubátorház, il-
letve a fürdővárosban a strandbejáratnál egy 
információs iroda, ahol Révről is tájékozódhat-
nak az érdeklődők. Az itteni turisztikai célpon-
tokat ajánljuk az ott üdülőknek, a barlangok, 
hegyek mellett vadvízi evezős – rafting – túrá-
kat is szervez két cég, ezekre Magyarország-
ról és Románia más tájairól is érkeznek Rév-
re. Összesen öt HU–RO pályázatot nyújtottunk 
be, van köztük kulturális és egészségügyi témá-
jú is. Utókezelési központot hoznánk létre, ha 
sikerül, 1,1 millió euró lenne a részünk. Pályáz-
tunk a Körösvidéki Múzeummal és Hajdúszo-
boszlóval partnerségben is, ezek megnyerésé-
ben és kivitelezésében is bízunk.

Természeti,	kulturális	kincsestár

– Beszéljünk a révi fazekasságról is, hiszen 
ez is egyedi értéke a településnek!

– Mivel a tengerszint fölött 350 méter ma-
gasságban fekvő Réven és környékén nincs jó 
termőtalaj, az emberek más megélhetési forrá-
sok után kutattak. Nagyon jó minőségű agya-
got találtak, aminek az volt a jellegzetessége, 
hogy kiégetés után is fehér maradt, mivel ke-
vés vas-oxidot tartalmaz. Ismereteink szerint 
hasonló agyagot még két helyen találtak a vilá-
gon. Az agyaggal a réviek megalapozták fő fog-
lalkozásukat. A XX. század elején száznál több 
fazekascsalád élt és dolgozott itt. Ekhós szeké-
ren járták a vidéket Nagyváradtól Debrecenig, 
megfordultak Kolozsváron, Szatmárnémeti-
ben is, de Szeged felé is eljutottak. Termékeiket 
pénzért és csereáruként is értékesítették. Az-
tán amikor a környéken beindultak a bányák, a 

férfiak nagy része ott kezdett dolgozni, a biztos 
kereset, nyugdíj miatt. Néhány család folytat-
ta még a fazekasságot, de amikor megjelent a 
műanyag, szinte teljesen kiszorította a törékeny 
cserépedényeket. Ma már csak két családban 
forgatják a korongot. Mintegy két éve beindult 
egy fazekasképző fiatalok számára, Hasas Pé-
ter lánya tanítja a mesterséget az egyházköz-
ség egyik termében; hetente egyszer járnak a 
gyerekek. Több mint 20 gyerek kezdte, mára 
kevesebben maradtak, de abban bízunk, hogy 
hárman-négyen megmaradnak ebben a mun-
kában. Ha elkészül a fazekasmúzeum, oda köl-
tözik majd ez a tevékenység. Büszkék vagyunk 
rá, hogy Révről már ketten is megkapták a ma-
gyar kormány által adományozott Népművé-
szet Mestere megtisztelő díjat. Elsőként Géczi 
Hegedűs Sándor mint mesemondó érdemel-
te ki ezt az elismerést, tavaly augusztus 20-án 
pedig Szolga-Géczi Julianna. Az ő házát nem 
lehet eltéveszteni, hisz a kapu tetejére kitett 
agyagkorsó jelzi, hogy ott fazekasműhely mű-
ködik.

Rév kulturális élete a rendszerváltás előtt is 
gazdag volt, elsősorban a Juhász Viktor irá-
nyította színjátszó csoportnak köszönhetően 
– emlékszik vissza Hasas János. Előadásaikkal 
bejárták a vidék magyarlakta településeit, Szi-
lágy megyébe is eljutottak, sőt Magyarország-
ra is kaptak meghívást. „Mi úgy tartjuk, hogy 
Juhász Viktor tanár úr a Sebes-Körös men-
ti térség polihisztora volt. Nemcsak tudomá-
nyos dolgozatokat és feleségével közösen Rév-
monográfiát írt, de foglalkozott a térségben élő 
magyarok gondjaival, történelmi múltjával is. A 
magyar iskola igazgatójaként mindent megtett 
azért, hogy ne szűnjön meg a magyar oktatás, 
Magyarkakucsról autóbusszal szállították a gye-
rekeket Révre. Volt úgy, hogy saját pénzéből 
vett meg bérleteket, hogy ne szűnjön meg a 
buszjárat. Ő volt az, aki 1989. december 30-
án megalakította az RMDSZ révi szervezetét, ő 
lett az első elnöke.”

A községbe látogatók több neves szemé-
lyiség emlékhelyét is felkereshetik. Így Már-
ton Gabriella újságírónőét, Ady Endre egyik 
szerelméét, aki Réven van eltemetve, sírját a 
helybeliek gondozzák. Kulcsár Andor refor-
mátus lelkész évtizedeken át szolgált a telepü-
lésen, tiszteletére két emléktáblát is avattak, és 
néhány évvel ezelőtt emléktáblát helyeztek el 
Juhász Viktor házának falán is. Czárán Gyu-Ø
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la munkássága előtt is emléktáblával tiszteleg-
tek a réviek. (Az 1870-ben átadott Nagyvá-
rad–Kolozsvár vasútvonal egykori felügyelője, 
a Stájerországból Révre került Handl Károly 
1903-ban, kirándulásai alkalmával fedezte fel 
a később Zichy Ödön grófról elnevezett csepp-
kőbarlangot. A látogatók előtt a Czárán Gyula 
által vezetett Erdélyi Kárpát Egyesület segítsé-
gével nyitották meg a barlangot, s az rövidesen 
Erdély egyik legismertebb turisztikai látványos-
ságává vált.) Bersek Józsefnek, az 1848–49-
es magyar szabadságharcban részt vett babér-
koszorús huszár ezredesnek az emlékét pedig 
kopjafa őrzi a templomkertben.

A királyi Románia fővárosában is nagy becs-
ben tartották Révet. Történt ugyanis, hogy 
1930. június 6-án II. Károly repülőgépen ment 
volna Bukarestbe, hogy újra elfoglalja a trónt, 
ám Magyarország fölött a gép elvesztette az 
egyik üzemanyagtartályát, ezért kényszerle-
szállást hajtott végre Réven. A későbbi király 
jó szívvel emlékezett a helyiekkel való találko-
zásra, s tíz esztendeig, amíg uralkodott, trón-
ra lépésének évfordulóján minden évben egy 
révi csoportot vitt fel Bukarestbe, Réven pe-
dig kaszárnyát építtetett. Azt a kislányt, Maria 
Mudurát, aki egy korsóból vizet adott neki, fel-
vitte a királyi palotába Bukarestbe, szobrot állít-
tatott neki a Herăstrău parkban, ez a mai napig 
megvan, és aranyérmét nyomatott, amelyiken 
az a jelenet van megmintázva, hogy a lány vi-
zet ad a királynak.

Az idén immár fél évszázados lesz a falu leg-
nagyobb ünnepe, a Sóvám ünnepség. Ilyenkor 
a település régmúltját felidézve sóval megra-
kott tutaj érkezik az egykori vámszedő helyre, 
a Tündérvárhoz. A környékről és a határon túl-
ról is mindig sokan érkeznek ilyenkor Révre.

A jelenre visszatérve az alpolgármestertől 
megtudtuk, hogy a réviek zöme helyben ta-
lált munkát. A legnagyobb üzem a cserépkály-
hagyár, ez a 30-as évek óta működik, továb-
bá van egy naposcsibe-keltető, és a nagyváradi 
Plastor kihelyezett részlege is üzemel. „Ha az 
ember végigmegy a révi utcán, mindenütt pla-
kátokat láthat: munkaerőt keresnek váradi, sza-
bolcsi gyárakba. Tehát aki dolgozni akar, az ta-
lál munkát” – mondta Hasas János.

Vidéki viszonylatban egyediként, a révi gye-
rekek teniszedzésre járhatnak; mintegy har-
mincan élnek a lehetőséggel. Ez annak is kö-

szönhető, hogy miután Váradon felszámolták 
a teniszoktatást a Voinţa pályán, Drăgoi edző 
Réven szervezte ezt meg. Ennek eredménye-
ként Rév bekerült az országos teniszszövetség 
programjaiba, nemrég országos verseny szín-
helye volt a sportcsarnok. A helyi önkormány-
zat teniszpályát is épített a település központ-
jában, amint kitavaszodik, birtokba vehetik a 
sportolók. De az asztalitenisz is otthonra talált 
Réven, és évente kétszer terepfutóversenyt is 
rendeznek.

Építkező	lelkipásztor

A révi református templom 1876-ban épült, 
a reformáció 1540–1550-ben terjedt el a vidé-
ken. A korábbi istenháza lejjebb volt a mostani-
nál, de a kiáradt Körös alámosta az alapját, és 
ledőlt. A ma is álló újat 300 férőhelyesre épí-
tették, de nagy ünnepeken négyszázan is eljön-
nek falai közé.

Ø
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A negyedik X-ben járó Papp	Csaba refor-
mátus lelkész Zilahról származik, 2002-ben 
diplomázott Kolozsváron a protestáns teológi-
án, ekkor meg is nősült. Első szolgálati helye 
missziói egyházközség volt, a Temes megyei 
Zsombolyán és a hozzá tartozó szórványgyüle-
kezetekben. Odakerülésekor három szórvány-
gyülekezetet talált, és két év múlva nyolcat ha-
gyott utódjára, öt az ő közvetítésével alakult 
meg. Az Arad megyei Szentleányfalva követ-
kezett szolgálati útján, nyolc évet töltött ott, 
közben két gyermekük született. 2012 decem-
berétől szolgál Réven, az itteni gyülekezet meg-
hívására.

Elmondása szerint első pillanattól érez-
te, hogy sok munka vár rá, hiszen az egyház-
község épületei eléggé elhagyatottnak látszot-
tak, no meg várt rá a lelkigondozás, hiszen 
542 főt számlál a gyülekezet, közülük 471-en 
fizetnek egyházfenntartói hozzájárulást. Ta-
valy nyolc gyerek konfirmált, hat leány és két 
fiú, tavalyelőtt egy sem, sajnos az idén sincs 
konfirmandusuk. Esküvő is kevés volt, tavaly 
egyetlen pár kötött házasságot. Amióta itt szol-
gál, Papp Csaba tiszteletes 23-szor keresztelt, 
és 77-szer temetett.

A helyi magyar közösséggel a templom fala-
in kívül is szorosan együttműködik.

– Isten kegyelméből 15 éve szolgálok mint 
lelkipásztor, és rájöttem, hogy ha nem fogok 
össze a helyi értelmiséggel, magyar szerveze-
tekkel, akik tenni akarnak a közösségért, ak-
kor nehezebb a munka. Itt Réven is így van ez. 
Hála Istennek, a helybeli egyház, a politikum, 
a kulturális intézmények képviselői, egy ma-
roknyi csapat, közösen dolgozunk. A legutóbbi 
helyhatósági választások előtt például minden 
lakost felkerestünk, én mentem elöl, utánam 
jött az érdekvédelmi szervezet elnöke, minden-
hová bekopogtunk. Sokan nem értették, de 
meglett a hatása: az eddigi kettő helyet most 
három RMDSZ-es tanácsos foglal helyet az ön-
kormányzat döntéshozó testületében.

– Milyen a templomlátogatás?
– Átlagban elfogadható, ez vasárnap dél-

előttönként több mint 110 hívet jelent. Azt vet-

tük észre, ha az istentisztelet keretében még 
szervezünk valamit, akkor jobban meg tudjuk 
mozgatni a gyülekezeti tagokat. Ha szerepel a 
gyerek, akkor eljön az anyuka, apuka, nagy-
mama, rokonság is. Délután már nem tartunk 
istentiszteletet, mert nagyon gyenge volt a 
részvétel. Próbálkoztunk filmklubbal összeköt-
ni, de ez sem tartott sokáig, a végén már csak 
én és a feleségem voltunk jelen.

– Nem sok helyen láttam olyan szép pa-
rókiát a mellette álló több épülettel együtt, 
mint amilyen Réven van. Minden felújítva, új 
a többfunkciós gyülekezeti ház. Hogyan sike-
rült mindezt elérni?

– Amikor idekerültem, a gyülekezeti ház 
olyan kicsi volt, hogy 15 gyereket leültet-
ni nem lehetett, mosdó sehol. Tenni kellett! 
Meggyőztem először a presbitériumot, majd 
a közgyűlést, hogy itt neki kell fogni és rend-
be tenni, amire szükség van, egy gyülekezeti 
központot kell építeni, benne vendégszobák-
kal. Rengetegen felkeresnek bennünket test-
vértelepüléseinkről, ez az egyházat is érinti. 
Húszezer lejjel kezdtük el, 2013. szeptember 
4-én öntöttük az alapot, és az év december 
elején felkerült a tető az épületre. Sok köz-
munka is volt, a mesterembereket helyből fo-
gadtuk fel, egy támogatónknak köszönhető-
en pedig nem manzárdos, hanem emeletes 
lett az épület, amit ma mindenki nagyra ér-
tékel. Sok pályázatot írtunk, amíg elkészült; 
2017. november 11-én, a magyar szórvány 
napja alkalmával, a támogatók jelenlétében 
avattuk fel.

– Nem tévedek, ha az elmondottak alap-
ján úgy vélem, ön itt a családdal igazi ott-
honra talált?

– Ez így van! Hála Istenek, úgy érzem, mind 
a gyülekezet, mind a közösség elfogadott ben-
nünket, érzik, látják, hogy mi is megteszünk 
mindent a közösség érdekében, látták a mun-
kát. Amikor a fiam még óvodás volt, a gye-
rekek feladatul kapták, hogy mondják el, mi-
vel foglalkoznak a szüleik. A fiam azt mondta: 
apa építi a házat. Ő egész nap azt látta, hogy 
az építkezéssel vagyok elfoglalva, nem azt, 
hogy pap vagyok és prédikálok.

Igazi élmény volt több mint hat órát tölteni 
Réven, bejárni a falu egy részét, elbeszélgetve 
a település életében meghatározó személyisé-
gekkel. A látottak, tapasztaltak alapján nyu-
godtan állíthatom, van jövője Révnek, az itt 
élő magyarságnak.

Dérer Ferenc

faluról falura
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Székkutas, 
a  legidősebb 
„testvér” ajándéka 
az Arany
emléktábla
a gyülekezeti ház 
falán
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Kiváló minőségű nedűk 
Bihardiószegen

A szervezők ezúttal újítással próbálkoztak: 
két helyszínt rendeztek be a borok mustrájá-
ra. A Zichy-kastély szépen felújított szárnyában 
dolgozott a dr.	Dorin	Popa elnök vezette zsűri 
(Czapp	Árpád,	Kiss	Zoltán,	Pakó	István, 
Szoboszlai	Hilda,	Szoboszlai	Csaba), míg 
a borosgazdák a kultúrházban hosszú asztalok 
mellett kóstolgatták egymás borait, megosz-
tották tapasztalataikat. A beszélgetések egyik 
fontos témája a térség hajdan jellegzetes sző-
lőjének, a bakatornak a visszahonosítása volt, 
hisz most lehetőség nyílt oltványok beszerzésé-
re. A poharazgatás közepette falatozni is lehe-
tett, frissen sült kolbász, hurka, tepertő került 
az asztalokra Kun	Géza hentesnek és Furcsik	
Sándor szakácstudományának köszönhetően; 
az ízletes vacsoráért is őket illeti a dicséret. A 
terv az volt, hogy a zsűri pontozását kivetítőn 
láthatóvá teszik a kultúrházban lévők számára. 
Az elgondolás jó volt ugyan, de mivel a techni-
ka akadozva működött, végül a hagyományos, 
„élő” eredményhirdetés mellett döntöttek.

Tavaly 311 bormintát neveztek be a verseny-
re, most 277 itóka került az ítészek asztalára. 
A számbeli csökkenés nem jelentett minőségi 
romlást, sőt – ahogyan kérdésünkre Szoboszlai 
Hilda elmondta – ezen a borversenyen kiemel-
kedően sok kiváló itallal találkoztak. A 277 

mintával 157 borász jelent meg, összesen 34 
településről. Nemcsak az ország közeli és tá-
voli vidékeiről érkeztek a megmérettetése, ha-
nem Magyarországról is 10 borféleséget nevez-
tek be.

Az este hét órára beharangozott eredmény-
hirdetés felvezetőjeként a Nagyvárad Tánc-
együttes négy táncosa lépett a színpadra, fo-
kozva az amúgy is emelkedett hangulatot. A 
gazdakör képviseletében Várdai	 József és 
Tolnay	 Gábor olvasta fel az elért pontszá-
mokat, a minősítéseket. Népviseletbe öltözött 
fiatalok osztották ki az asztaloknál ülő borá-
szoknak a serlegeket, érmeket, okleveleket. A 
díjkiosztás szünetében dr. Dorin Popa értékelte 
a borversenyen tapasztaltakat, és előrelépésre 
buzdította a gazdákat.

A százas pontrendszerben való értékelés 
alapján a székelyhídi Kovács	Lajos első he-
lyen végzett fehér száraz kategóriában, és 
95,333 ponttal nagyarany díjat kapott. A 
második és harmadik legmagasabb pontszá-
mot elérő érmihályfalvi Hegedűs	 Attila és 
hegyközszentimrei Nagy	 Sándor is nagy-
aranyban részesült, hisz mindkettejük itala elér-
te, illetve meghaladta a 95 pontot.

A fehér édes aromás boroknál is hasonló-
an magas pontszámok születtek, az első há-
rom helyezett: Szilágyi	 József (Diószeg, 
96,3339), Szűcs	Levente (Diószeg, 95,333) 
és Papp	 Zoltán (Hegyközkovácsi, 95,333) 
nagyaranynak örülhetett.

Tizenhetedik alkalommal tartottak borversenyt 
február 17én Bihardiószegen. A Zichy Gazdakör 
és az önkormányzat szervezésében lezajlott 
borviadal a térség legnagyobb ilyen eseményévé 
fejlődött az évek során.

Telt házas volt 
a megmérettetés

Az eredmény hirdetés egy pillanata: Várdai József és 
Tolnay Gábor

Ø



közélet – hitvilág

Biharország2018. március 19

Magyar 
kormánytámogatást 
kapott a KREK

A hírt Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős he-
lyettes államtitkárral (Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, Budapest) közösen Csűry István 
királyhágómelléki református püspök, Forró 
László püspökhelyettes, Farkas Zsolt és Wag-
ner Erik előadótanácsos jelentette be. Csűry 
István elmondta, hogy ebben az évben meg-
erősítik az egyházkerület kapcsolatát az egyik 
legnagyobb támogatójukkal, a magyar kor-
mánnyal, mivel a nemzeti gondolkodás okán 

a Fidesz–KDNP-kormány természetes partne-
rük, továbbá hogy az idén esedékes magyar-
országi választások regisztrációs folyamatát is 
segítik.

Fülöp Attila szerint az egyházak a nyelv és a 
kultúra megmaradásának zálogai, természetes 
gyűjtőhelyei, s a Szent István-i örökséget köte-
lesség továbbvinni. A KREK egy tavaly év végi 
budapesti kormányhatározat értelmében 630 
millió forintos támogatást kapott, ebből hitéle-
ti és közösségépítésre (például a szatmárnéme-
ti Láncos templom felújítására, a nagykárolyi 
Kálvin Központ befejezésére) 400 millió forint, 
oktatásra (például a nagyváradi Lorántffy Zsu-
zsanna Református Gimnázium korszerűsíté-
sére) 80 millió forint, szociális intézkedésekre 
pedig 150 millió forint jut. Utóbb kérdésünkre 
válaszolva Farkas Zsolt elmondta, hogy egye-
bek mellett a Lámpás Alapítványnak otthont 
adó Szilágyi Dezső (ma Moscovei) utcai épüle-
tüket újítják fel a pénzből.

Forró László arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a restitúció során csak töredékében sikerült 
helyreállítani a Trianon után jogfosztottságba 
került egyház intézményeit, a kettős állampol-
gárokat pedig a választói névjegyzékbe való 
jelentkezésre s a választáson a jelenlegi kor-
mány pártjainak támogatására biztatta.

Fried Noémi Lujza

Hitéleti és közösségépítésre, oktatási 
és szociális projektekre 630 millió forint 
támogatást kapott a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület (KREK).

Farkas Zsolt, Forró 
László, Fülöp Attila 
és Csűry István

A rozé borok versenyében az élesdi Pusz-
tai	Sándor érte el a legjobb eredményt, így 
nagyarany díjat kapott, őt követte a rangsoro-
lásban az aranyéremre érdemesített bihar dió-
szegi Szűcs Levente és az ottományi Birinyi	
János.

A vörösborok között a helyi Mados család 
pincészete érte el a legjobb eredményt arany-
éremben részesülve, a második helyen a bihari 
Galutz	Dorel végzett, a harmadik helynek a 
helybeli Rittner	Tibor örülhetett.

Helyi borászokat jutalmazott kategórián-
ként a Zichy Gazdakör, az Európai Borlovag-
rend Érmelléki Legátusa által felajánlott aján-
dékokat pedig a székelyhídi Kovács Lajos és az 
érmihályfalvi Hegedűs Attila vehette át.

A kultúrház erre a célra kialakított szegle-
tében a dr.	Szabó	József helytörténész által 
kiállított, a borászathoz, szőlészethez köthető 
tárgyi emlékeket tekinthettek meg az érdek-
lődők.

D. Mészáros Elek

Ø
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Barangoltunk 
a barokk palotában

December 17-én fogtak hozzá a felújítás-
hoz, a téli ünnepek között is dolgoztak, tájé-
koz tatott a nagyváradi római katolikus me-
gyés püspök, mielőtt megnéztük volna 
például a barokk palota alagsorát, Románi-
ában a leg nagyobb ilyen helyiséget. Az egy-
házi elöljáró hangsúlyozta: az épületet a fel-

újítás idején sem zárják be, és rendszeresen 
beszámolnak majd arról, milyen ütemben ha-
ladnak a munkálatokkal, illetve milyen „meg-
lepetésekre” bukkannak rá, a feljegyzésekből 

Betekintést nyerhettünk február végén 
a nagyváradi római katolikus püspöki palotában 
már elkezdett munkálatokba Böcskei László 
római katolikus megyés püspök, Matuz Zsolt 
projektmenedzser és Emődi Tamás építész 
kíséretében. Renoválják, helyenként restaurálják 
a műemlék épületet.

A munkálatok alatt 
sem lesz zárva 

a palota, hangzott 
el a sajtó

tájékoztatón

A műemlék épület 
homlokzatának 
felújítási tervrajza

Freskók bukkantak elő a vakolat alól a palota 
termeiben

A tetőszerkezet cseréjéhez is hozzáláttak 



Az 1762 és 1776 között épült nagyváradi római katolikus püspöki pa
lota a francia barokk palotaépítészet cour d’honneurös változatának 
emléke. Osztrák közvetítéssel, a tervező, Franz Anton Hillebrandt sajá
tos elképzeléseinek eredményeképpen épült meg. Az impozáns műem
lék épület nagyrészt őrzi eredeti állapotát, s a berendezését leszámítva 
viszonylag kevés utólagos beavatkozáson esett át. Az épület műszaki 
állapota összességében kielégítő, de figyelembe véve azt, hogy a leg
utóbbi nagyszabású beavatkozás óta csaknem 50 év telt el, szükséges
sé vált építészeti és szerkezeti felújítása, a közműhálózatok cseréje, 
mindezzel elősegítve az új, multifunkcionális, kiállítási és közművelő
dést szolgáló terek kialakítását. A felújítás 2017 végén kezdődött, az 
eltelt két hónap alatt a következő munkálatokat végezték el: az alag
sorban letisztították a nedves és sóterhelt falakat, kijavították a repe
déseket, liftaknát alakítottak ki; az épület déli szárnyában állványza
tot szereltek, héjazatot és sérült elemeket bontottak, megtisztították 
a földszinti ablakok kőkeretét, nekifogtak az emeleti barokk falképek 
feltárásának. A teljes felújítás 3 évig tart, a 2018ra tervezett munká
latok célja elsősorban a műemlék külső megújulása – olvasható a püs
pökség közleményében.
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ugyanis tudják, freskók rejtőzhetnek a vakolat-
rétegek alatt. Böcskei	László a püspöki pa-
lota kertjében járókat kérte: tartsák tisztelet-
ben a biztonsági előírásokat, azokra a felújítás 
miatt szükség van.

A palotában még ott a Körösvidéki Múze-
um tárgyainak egy része, ezért azokban a ter-
mekben, amelyeket még nem ürítettek ki, ké-
sőbb kezdik el a vakolatrétegek feltárását. A 

palotát egyébként videokamera-rendszerrel fi-
gyelik. A hároméves felújítás végén nemcsak 
egyházi, hanem kulturális szerepet is szánnak 
az épületnek. A munkálatok hatmillió euróba 
kerülnek, az első szakasz kétmillió euróra be-
csült költségeit a magyar kormány támogatá-
sából fedezik.

A tető cseréjét a délnyugati szárnyon kezd-
ték el, mondta Emődi	 Tamás. Ott marad-
tak meg ugyanis leginkább az eredeti, barokk 
elemek. A XIX. században több beavatkozást 
is végeztek a tetőszerkezetben, s ezek során 
olyan elemeket szereltek be, melyek nem ille-
nek az előző állapothoz, tehát el kell majd tá-
volítani őket.

Nemcsak a tetőn, hanem a pincében is fo-
lyik a munka. Ezt a Vinalcool használta hosz-
szú évekig bortárolónak, most egy több mint 
19 hektoliteres hordót ott is hagynak muta-
tóba, hangzott el. A többi hordót szétszed-
ték, parkettának használják majd fel a faanya-
gukat, a vakolatot pedig leverték a falakról, 
hogy a tégla „lélegezhessen”. Az egykori pin-
cét megerősítik, és elkezdték egy liftakna ki-
alakítását is, így az épületet a legalsóbb szintig 
akadálymentesítik.

A múzeum által már kiürített emeleti ter-
mekben, az egykori királyi lakosztályban a fa-
lakat vizsgálják az eredeti festés és faliképek 
után kutatva. Az egyik teremben az ajtók fe-
lett fedeztek fel láthatóan világi témájú fali 
festményt, egy kikötő ábrázolása látszik rajta.

Fried Noémi Lujza

Böcskei László 
és Emődi Tamás 

kalauzolta 
az újságírókat 

a renoválás alatt 
álló püspöki 
rezidencián

A fedélszék egy 
része őrzi a barokk 
elemeket

Fo
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A pincében mutatóba meghagytak néhány hatalmas 
hordót 
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Gyümölcsöző, 
mézédes vállalkozás

A többnapos esőzés, havas latyak fellazítot-
ta a talajt. Az évszakhoz alig igazodó hőmér-
séklet lassan szárítja a földet, derékig pára üli 
meg a tájat. A személygépkocsi a kövesúton 
a szőlőhegy felé döcög eltökélten, elhaladunk 
Szent Vince emléktáblája mellett, ide már kö-
zel a Barta-birtok. Fehérre meszelt oszlopok 
sora jelzi a bekerített területeket, leginkább a 
rend kedvéért, mert amint a mondás is tartja, 
tolvaj előtt nincsen zár. A kapun belül csinos 
faház; fedett terasz nyújt menedéket a nyár 
heve elől, amikor szusszanásnyi pihenőt en-
ged magának az ember. Egy hirtelen jött zá-
por esetén is van hová behúzódni – toldja meg 
elmélkedésemet házigazdám, Barta Imre.

A véletlenen múlt, hogy a most húszas évei-
ben járó vendéglátóm barackosgazdává váljék, 
leginkább édesanyja előrelátásának köszön-
hetően. Az 1989-es fordulat után nagyszülei 

visszaigényelték egykori jussukat, így jutottak 
hozzá a kajszibarackfákkal beültetett terület-
hez. Imre még visszaemlékszik, hogy először 
kisgyerekként a nagymamával járt a birtokon, 
szemrevételezték tulajdonukat. A családi ku-
paktanács megtárgyalta, mitévők legyenek 
vele. A nagyapa úgy vélekedett, jobban jár-
nak, ha kivágják a gyümölcsfákat, és tengerit 
vetnek helyette. Volt ebben némi ráció – véli a 
fiatal gazda –, hisz akkoriban igen magas volt 
a kukorica ára. De édesanyja úgy vélte, a már 
termő fákat szentségtörés lenne kivágni és tű-
zifaként hasznosítani. Végül is megmaradt a 
barackos.

A kiszáradt, beteg fákat kiszedték, helyet-
tük új csemetéket telepítettek. Maradt bőven a 
régiek közül, nagy becsben is tartják a fél év-
százados fákat, hisz – mint bebizonyosodott – 
jóval ellenállóbbak a betegségekkel szemben, 
mint a mostanság fellelhető fajták. Éppen 
ezért rendszerint az idős fák hajtásait használ-
ják szaporítóanyagként, innen nyerik a jó mi-
nőségű oltványt.

Tanulmányai közepette gazdálkodásba kezdett 
a székelyhídi Barta Imre, hátravan még 
a mesterképző elvégzése. Addig is tanít, fát metsz, 
gyümölcsöt árul, ha meg úgy hozza a szükség, 
akkor a méhek között végzi a teendőket.

Barta Imre a már 
duzzadó rügyeket 
vizsgálja 

Elérkezett a metszés ideje a barackosban



A gyümölcstermesztés időigényes munka, 
de a jól gondozott telepítés meghálálja a fá-
radságot. A kártevők, különböző gombásodá-
sok és egyéb megbetegedések elleni megelő-
ző védekezés mellett mindig figyelniük kell az 
időjárásra is, mert ha nem megfelelő, akkor 
újabb beavatkozásra van szükség. Gyakorta 
meg kell küzdeniük a kora tavaszi fagyokkal 
is, hisz a duzzadó rügyeket tönkreteheti egy 
hirtelen jött lehűlés. Ilyenkor éjszakákat tölte-
nek a fák között, füstöléssel igyekeznek mér-
sékelni a kárt. A fákat figyelmesen kell met-
szeni, a sérült, beteg ágakat eltávolítva; ezeket 
el kell égetni, nehogy tovább terjesszék a kór-
okozókat. Az ágakon maradt mumifikálódott 
gyümölcsöt is össze kell gyűjteni, majd meg-
semmisíteni, hisz az is fertőző lehet.

A fák alatti talajt többféleképpen is meg 
lehet munkálni. Vannak, akik szántják, de 

Bartáék hagyták befüvesedni. Ennek több oka 
is van – okosít ki a gazda –, egyrészt a gyep 
jó szigetelő, gátolja a talajban lévő nedvesség 
elpárolgását, másrészt a lehulló gyümölcs is 
tiszta marad a füvön. Időnként ezzel is akad 
munka, hisz a füvet kaszálni, nyírni kell. Ká-
nikulában további feladat a barackosban az 
öntözés, enélkül a termés nem tud kifejlődni, 
megfonnyad, lehull.

Bartáéknak jobbára korai érésű fajtáik van-
nak. Az elmúlt évi terméshozammal és a piaci 
árral is elégedett a gazda. Szezonkezdéskor 12 
lejért mérte a barack kilóját, később 3 lejért.

A méhekkel való foglalkozást, ahogyan a 
környékbeli összes méhész is, Barta Imre a 
helybeli Szűcs Lajos bácsitól tanulta. Jó öt 
évvel ezelőtt szegődött el tanoncnak hozzá. 
Azon nyomban vásárolt is egy családot tőle, 
s Lajos bácsi ráadásként megduplázta a por-
tékát; lassanként a felszerelést is beszerezte. 
Időközben szaktudását is fejlesztette, Magyar-
országon méhésztanfolyamot végzett.

Hogy mekkora méhest szeretne magának, 
még nem tudja, nem álmodozik. A szüksé-
ges munkálatokat elvégzi becsülettel, és bí-
zik benne, hogy az eredmény sem marad el. 
A siker mégsem csupán a szorgalomtól függ. 
A mezőgazdaságban használatos, egyre na-
gyobb mértékű vegyszeres permetezés köny-
nyen megtizedelheti az állományt. A másik 
nagy veszélyt a méhekre az atkák jelentik, el-
lenük folyamatosan védekezni kell.

Itt is érvényesül az elv: ha nem vetsz, ak-
kor nem is aratsz. Ezért fontos, hogy télire bő-
séges eledellel lássák el a kaptárok lakóit. A 
méhesben jártunkkor a fiatal méhész cukor-
lepénnyel még kiegészíti a maradék táplálé-
kot. Így joggal bízhat abban, hogy a jó idő be-
köszöntével életerős, szorgos család kezdi el a 
gyűjtést.

A megtermelt méz mellett a propoliszt és 
a virágmézet is begyűjti Barta Imre. Egyelőre 
nincs gondja az értékesítéssel, jól kiépített vá-
sárlóköre van.

Ahogyan a legtöbben, naivan mi is rákér-
dezünk, hogy mennyire éri meg méhészkedni 
manapság, mennyi pénzzel gazdagították „jó-
szágai” a bugyellárist az elmúlt évben. Barta 
önérzetesen válaszol: „Az igazi méhész első-
sorban nem a pillanatnyi hasznot veszi szá-
mításba. A kaptárok között forgolódva nyu-
galmat talál az ember. A méhészkedés a lélek 
terápiája.”

D. Mészáros Elek

agrárvilág
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Tél végi szemle 
a méhesben

Cukorlepényt 
szeletel a gondos 

méhész 
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Levendulatermesztő 
fotós

A digitális fotómasinák elterjedésével egyre 
kevesebbet járnak az emberek hivatásos fény-
képészhez. A telefonokba épített kamerákkal 
tulajdonképpen mindenki a zsebében hordoz 
egy fényképezőgépet, így ritkán van szükség 
szakemberre. Fényképészt ma már csak a leg-
fontosabb életesemények, elsősorban az eskü-
vők megörökítésére vesznek igénybe az em-
berek. Maga a fénykép itt is elveszítette vezető 
emlékrögzítő szerepét, azt a mozgókép, a vi-
deofelvétel vette át. Végső	András hivatásos 
fényképésszel beszélgettem az igen jelentős 
változásról.

– Mi kellett ahhoz, hogy valakiből hivatá-
sos fényképész legyen? Mikor kezdett fény-
képezni?

– Mint minden más szakma esetében, ezt a 
tevékenységet is elsősorban szeretni kell. Én 
már ötödikes koromban nagyon érdekesnek 
tartottam a fényképezést, és igyekeztem min-
den kelléket beszerezni hozzá. Keveseknek 
volt még akkor fényképezőgépük, fotó elké-
szítéséhez szükséges felszerelésük még keve-
sebbeknek. Akkor ez még menő szakmának 
számított. Először én is csak fényképeztem, a 
negatív előhívását és a fényképkészítést a fo-
tóstúdióban végezték. Később apránként min-

dent beszereztem, és önállósíthattam ma-
gamat. Autodidakta úton sajátítottam el a 
szakma fortélyait. A képeket ekkor még csak 
saját magam vagy a közeli barátok számára 
készítettem. Ezek fekete-fehér fotók voltak. 
Egy jó kép hosszú folyamat eredménye volt: 
be kellett állítani a fényerőt, az exponálási időt 
és a távolságot, majd a legmegfelelőbb pilla-
natban kattintani. Ezzel megvolt a negatív, azt 
elő kellett hívni, majd fényképpapírra vinni és 
fixálni, vegyszeres folyadékban, sötétkamará-
ban, szigorúan előírt receptek szerint. Az utol-
só lépés a vizes fotó megszárítása és méretre 
vágása volt. Ez volt az igazi fényképészet, hi-
szen nem a gép, hanem az ember végezte a 
munkát. Érettségi után elvittek katonának, így 
egy időre abbahagytam a fényképezést.

– Katonaság után folytatta a fotózást?
– Már előtte is kijártam falura, hogy fel-

ajánljam szolgáltatásomat. Kaptam megbí-
zást, főleg lakodalmakra. Megpróbáltam mun-
kát keresni a margittai fotóstúdióban, de mivel 
monospetri lakos voltam, városi személyi iga-
zolvány hiányában elutasítottak. Végül Zilahon 
fogadtak, és onnan küldtek el a bukaresti két-
éves fotós szakiskolába. Sikeresen elvégez-
tem, utána szerencsére változtak a törvények, 

A technika robbanásszerű fejlődésével az utóbbi 
évtizedekben sok szakma gyökeres változáson 
ment át. Ezek közé tartozik a fényképészet is. 
A monospetri Végső András már gyermekkorától 
a fotográfia elkötelezett híve lett.

Végső András a fényképezés mellett levendulát 
termeszt

Fotóstúdiójának 
kirakata 

egyben régi 
fényképezőgépek 

tárlata is
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és 1976-ban munkába állhattam Margittán, a 
Record Szövetkezet által működtetett fotóstú-
dióban. Akkor 11 hivatásos fényképész dol-
gozott ott. Az volt a fekete-fehér fényképezés 
virágkora. Sokan jöttek stúdiófotózásra, főleg 
életesemények után. Ahogy a lakosságnál a 
gépek száma szaporodott, a filmeket hozzánk 
hozták kidolgozásra. A színes filmek megjele-
nése után még több munkánk lett. Kidolgo-
zásuk nagyobb szakértelmet követelt, így „há-
zilag” kevesen vállalkoztak rá. Mi készítettük 
az igazolványképeket is. Jó volt akkor fényké-
pésznek lenni, és tisztességesen meg lehetett 
élni belőle. A nagy változást a digitális gépek 
megjelenése és elszaporodása hozta.

– Hogyan érintette ez a szakmát?
– Kis túlzással azt is mondhatnám, hogy 

megölte. Az viszont tény, hogy gyökeresen 
megváltoztatta. Megszűnt a filmtekercs mé-
retéből adódó számbeli korlát, a fotó azonnal 
látható lett, addig lehetett kattintgatni, amed-
dig nem sikerül a kép. Persze ezek attól még 
amatőr képek, de egyre kisebb igény van pro-
fesszionális felvételekre. A modern gépekkel 
a kép fotópapírra tevése a minimálisra rövi-
dült. A régebben szakértelmet igénylő munka 
ma már nyomtatássá egyszerűsödött. A nagy 
türelmet, sok időt és hozzáértést igénylő retu-
sálást szintén pillanatok alatt elvégzi a számí-
tógépes program. Ma már bárki lehet fény-

képész, és sokan annak is tartják magukat, 
kellő hozzáértés hiányában is. Bár a gép szin-
te mindent elvégez, a kellő pillanat elkapása 
ma is a fotós szemén múlik. Ezáltal adja vissza 
a kép az illető esemény hangulatát. A hiva-
tásos fényképészek nem használják a fényké-
pezőgépek automata beállítását, hanem kézi-
leg adják meg a paramétereket. Viszont tény, 
hogy egyre kevesebb munkánk van. Az iga-
zolványképeket is ma már helyben, az illető 
in  tézményben digitálisan készítik, nem kell 
fény  képészhez menni. Lakodalmakon már 
több kamerás, esetenként drónos felvétele-
ket kérnek. Ez jelentős befektetést igényel, én 
nem vállaltam. Egyedül, vállalkozóként dolgo-
zom, a régi munkahelyem stúdióját bérlem, de 
így sem vet fel a munka. Stúdiófotót nem kér-
nek, esetenként igazolványképeket készítek. 
Ha van rá igény, terepmunkát is vállalok.

– Ön miként reagált a szakmában bekö-
vetkezett változásra?

– A bevétel kiesését mindenképpen pótolni 
kellett. Elég nagy kertünk van – 8300 négy-
zetméter –, ezért öt évvel ezelőtt családi ala-
pon elkezdtük a levendulatermesztést. Sike-
rünk lett vele, gyakran járunk kiállításokra, 
ismertek lettünk, így a termék nagy részét ott-
honról tudjuk értékesíteni. Tavaly egy buda-
pesti kiállításon is részt vettünk. Csokrokat, 
illatzsákocskákat, -párnákat, szörpöt egyaránt 
készítünk, és palántákat is forgalmazunk. Elé-
gedett vagyok, helyreállította a családi költ-
ségvetést. Bihar megyében mi voltunk az első 
termesztők, ma már vannak konkurensek. 
Három éve kezdtük az átállást a biogazdálko-
dásra, nemrég kaptuk meg az igazolást. Úgy 
gondoljuk, ebben van a jövő. Szeretnénk ezál-
tal a külföldi piacra is betörni.

– Ön közéleti tevékenységet is vállal. Ké-
rem, beszéljen erről is!

– A Monospetri Német Demokrata Fórum 
ötvenfős alapító gárdájának egyik tagja va-
gyok, és immár 12 éve az elnöke. Tagjaink-
nak valamilyen szinten német felmenőik van-
nak. Különböző összejöveteleket szervezünk, 
a legnagyobb és leglátványosabb az éven-
te megtartott szüreti fesztivál, a Traubenfest. 
Ez tulajdonképpen az egész falu ünnepe lett. 
Idén leszünk húszévesek, és ezt méltóképpen 
meg akarjuk ünnepelni. A tisztséget mindad-
dig vállalom, ameddig a tagság igényt tart rá. 
Örömmel segítek ezen a téren is, úgy érzem, 
ezáltal válik teljessé az életem.

Szőke Ferenc

Betakarítás 
a levendula
ültetvényen

Monospetri 
hagyományos 
szüreti bálját 
a Végső András 
vezette Német 
Demokrata Fórum 
szervezi



szomszédoló

Biharország 2018. március26

Csigatésztába sodort 
hagyományőrzés

A művelődési házban megtartott csiga-
sodró verseny nyitányaként a szervező Fe-
hér Mályva Hagyományőrző Egyesület el-
nöke, Atyinné	 Pénzes	 Emília köszöntötte 
a jelenlévőket. Megemlékezett a nemrég el-
hunyt Kallós Zoltán néprajzkutatóról is, mél-
tatta nemzeti értékeink megóvásáért végzett 
sok évtizedes munkásságát.

A rendezvényen készült csigatésztát min-
den évben jótékony célra ajánlják fel az ál-
taluk arra érdemesítetteknek. A tavalyi „ter-
mést” a dévai Szent Ferenc Alapítvány és a 
Magyarkakucsi Református Egyházközség 
kapta meg. Az idén Biharkeresztes város és 
a környező települések óvodáit ajándékozták 
meg csigatésztával. A rendezvényen lehető-
ség nyílt kézműves termékek vásárlására is. 
Szebbnél szebb szőttesek, mézkészítmények, 
különböző sajtféleségek, vesszőfonatok várták 
a vásárlókat.

A versenyidő ezúttal is egy óra volt, fél kiló 
tésztát kellett elkészíteniük az öttagú csapa-
toknak. Miután lemérték a kiszabott mennyi-
séget, a fürge ujjú lányok és asszonyok neki-
láttak a sodrásnak. Ebben az évben 19 csapat 
nevezett be a versenyre, négy a határ innenső 
oldaláról. Kerecsenyi	 Kata szervező mun-
kájának köszönhetően Biharfélegyháza és 
Biharvajda csigatészta-készítői mellé csatla-
koztak a nyüvediek is, és először vettek részt 
az eseményen Biharkeresztes testvértelepülé-
sének, Fugyivásárhelynek az asszonyai.

A zsűri tagjai figyelték a tésztagyártás fo-
lyamatát, sűrűn jegyzeteltek az értékelő la-
pokra. Jóval a határidő lejárta előtt, elsőként 
dolgozta fel a kiszabott tésztamennyiséget a 
Fugyivásárhelyi Református Egyházközség 

csapata. Velük szinte egy időben tették le a 
sodró orsót a biharvajdaiak is. De hiába fe-
jezték be hamar a munkát, ez nem sokat nyo-
mott a latban a végső sorrend kialakulásához, 
hisz a zsűri figyelembe vette a tészta állagát, 
színét, az elkészített termék küllemét és for-
máját is.

Egyöntetű vélemény alapján a magyaror-
szági Bojt település csapata érdemelte ki az 
első helyet. Ez szinte már borítékolható volt, 
hisz az eddigi versenyek mindegyikén ők vit-
ték el a pálmát. Második helyezést értek el 
a biharkeresztesi román nemzetiségi önkor-
mányzat képviseletében sodrók, a harma-
dik helyre pedig a fugyivásárhelyi reformátu-
sok nőszövetségének csapatát rangsorolták. 
Pocsaj román nemzetiségi önkormányzatának 
csapata különdíjban részesült.

A díjak és oklevelek átadása után a szerve-
zők ízletes ebéddel vendégelték meg a résztve-
vőket. Csakhamar énekes kedvük kerekedett 
az asszonyoknak, az élőzene mellett nem sok 
nógatásra volt szükség ahhoz sem, hogy tánc-
ra perdüljenek.

D. M. E.

Biharkeresztesen negyedik alkalommal rendeztek 
csigacsináló versenyt február harmadik 
hétvégéjén. Az előző évekhez hasonlóan Biharból 
is több csapat nevezett be a hagyományőrző 
megmérettetésre.

Atyinné Pénzes Emília, a szervező Fehér Mályva 
Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntőjében 
Kallós Zoltánról is megemlékezett



Nyelvőrzés a legfőbb célja

Szinte Bihar megyeinek is mondhatná ma-
gát a húszas éveinek vége felé járó színmű-
vész, hisz szülőfaluja, a szilágysági Kémer 
határos a bihari Bályokkal. Hat nővére után 
érkezett a családba várva várt fiúként. Sok 
minden szeretett volna lenni, ki is próbált 
egynéhány foglalkozást határon innen és túl, 
mi                              előtt színjátszásra adta a fejét. Azért a te-
hetség már kisiskolás korától ott mocorgott 
benne, amikor szavalni kellett iskolai rendez-
vényeken, már megvillant a későbbi színész 
ígérete. Időközben megnősült, két gyermek 
édesapja lett. A kolozsvári társulat legfiatalabb 
tagjaként önálló műsorral is gyakorta fellép. 
Jelenleg két darabban is szerepel, ezért na-
gyon zsúfolt az időbeosztása.

Székelyhídon és a környéken már több al-
kalommal is megfordult Marosán Csaba, 
Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyete-
men is láthatta a közönség. Elmondása szerint 
ezekkel az egyszemélyes produkciókkal az iro-
dalom megkedveltetése a legfőbb célja. Leg-
inkább a fiatalokat igyekszik megszólítani, a 
simogatós telefonok világába született Y ge-
nerációnak új kontextusba ágyazva tálalja iro-
dalmunkat, ily módon népszerűsítve erdélyi 

íróinkat és költőinket. A sorozat Dsida Jenő-
vel indult, azóta már elkészült egy Arany Já-
nos-műsor is. Ez utóbbival a székelyhídi Petőfi 
Sándor Líceum diákjai előtt is fellépett. Ma-
rosán úgy tapasztalja, hogy a fiatalok fogéko-
nyak az irodalom kicsit humorba ágyazott, in-
teraktív, játékos tálalására.

A kifejezetten irodalmi műsorok mellett 
egyházi és egyéb találkozók alkalmával is az 
irodalom népszerűsítésére törekszik. Az ilyen 
kiszállások arra is jó alkalmat nyújtanak, hogy 
a fiatalokat színházba csalogassák, akár kö-
zönségtoborzónak is nevezhetnénk őket. Per-
sze a fő cél mindenkor a nyelvőrzés.

Édes-keserű erdélyi létünkben nagyon fon-
tosnak tartja a színművész az összefogást, ezt 
szorgalmazza, teszi cselekvően egyházi műso-
raival is, felekezettől függetlenül. Különös fi-
gyelmet szentel a szórványvidéken élőknek, 
hisz talán nekik van leginkább szükségük a lel-
ki megerősödésre – vélekedik Marosán.

További tervei is vannak, érettségi tétele-
ket igyekszik műsorra vinni Magyar irodalom 
óra másként címmel. Eddig 67 iskolában lát-
ták egyéni műsorait, ez számításai szerint 49 
ezer kilométer utazást jelent; a 110 templomi 
fellépéséhez társuló távolságot még nem szá-
molta össze.

Magát naiv optimistaként olyan erdélyi szí-
nésznek tartja, aki szülőföldjén akar megma-
radni, és nem véli elavultnak, sőt vallja, hogy 
„nyelvében él a nemzet”.

D. Mészáros Elek

Mostanában egyre több helyen, különböző 
rendezvényeken találkozhattunk Marosán 
Csaba színművésszel, a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház tagjával. Legutóbb Székelyhídon 
mutatkozott be egyéni műsorral; az ottani 
előadás előtt beszélgettünk vele.

kultúra
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A hétgyermekes 
családból 

származó színész 
Erdélyben képzeli 

el a jövőjét

Marosán Csaba 
előadás közben



A tóti iskolában 
több mint 60 éve 
van könyvtár

kultúra
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Tótinak két könyvtára van

Az iskolai könyvtár az oktatási intézmény 
egyik termében van berendezve. Az ’50-es 
évek óta létezik, könyvállományát akkor a 
már régebben működő községi könyvtártól 
kapta. Ekkor lett a településnek két könyvtá-
ra. Az iskolai téka adományokból és saját költ-
ségvetésből megejtett vásárlásokkal gyarapo-
dott. Kaptak könyveket magánszemélyektől 
és a Rotary Klubtól. Igyekeznek elsősorban a 
házi olvasmányokat beszerezni több példány-
ban is, továbbá az ifjúsági irodalomra, a szak-

könyvekre, a lexikonokra, enciklopédiákra és 
szótárakra fókuszálnak. Ezáltal a pedagógu-
sok is hasznos olvasmányokra találhatnak. A 
városi középiskolákba elkerült diákok is vissza-
járnak volt iskolájuk könyvtárába, mivel állo-
mánya az ő érdeklődési körüket is lefedi.

A polcokon sorakozó kötetek döntő többsé-
ge magyar nyelven íródott, de román és angol 
nyelvű könyvek is vannak. Összesen 2600 kö-
tet áll a diákok rendelkezésére, délelőtt a taní-
tási idő szüneteiben és tanítás után 16 óráig. 
Vakációban is nyitva tart a téka. A könyvtáros 
a mindenkori magyartanár, jelenleg Bozsik	
Vera. Ő a tankönyvfelelős is. Ezekért a mun-
kákért külön juttatás nem jár, csak köszönet. 
Nyilvántartást vezet a kölcsönzött könyvek-
ről, olvasói lista alapján. Sólyom Judit törté-
nelem szakos tanárnővel közösen több hóna-
pos munkával digitális adatbázist készítettek, 

Tóti község lakosainak magas szintű kulturális 
érdeklődése az olvasás szeretetében is 
tükröződik. Két könyvtáruk van: az iskolai 
és a községi. Mindegyik szépszámú állandó 
olvasóval és alkalmi látogatóval büszkélkedhet.

Diákok keresgélnek 
a polcokon

Rimay Annamária 
igazgató és Bozsik 
Vera magyartanár

könyvtáros

Olvasósarok a községi tékában



témában vagy felkészülés egy ünnepi ese-
ményre, mint a magyar kultúra napja, már-
cius 15., október 6., továbbá szavalóverseny, 
színjátszó kör, rajzkiállítás stb. Arra is volt pél-
da, hogy a nyolcadikosok ismertették meg a 
létesítményt az ötödikesekkel, megosztották 
velük tapasztalataikat, élményeiket.

A könyvállományt az igényeknek megfe-
lelően frissítik, általában évente egyszer. Saj-
nos az erre szánható összeg nem több 500 
lejnél, ezért szívesen fogadnak adományokat. 
A diákok mindenképpen hozzájutnak a kere-
sett könyvhöz, még akkor is, ha a könyvtá-
ros ezt saját házi könyvtárából adja kölcsön. 
Rimay	Annamária, az iskola igazgatója el-
mondta, hogy lehetőségeikhez mérten igye-
keznek minél több könyvet beszerezni. Mivel 
magyar iskoláról van szó, elsősorban a ma-
gyar házi olvasmányokat, az olvasás ugyanis 
– meggyőződése szerint – „az anyanyelvokta-
tás szerves része”.

A községi tékát a jelenlegi könyvtáros, Koz-
ma	Melánia és elődje, Corneanu	Borbála 
mutatta be, utóbbi 2004–2012 között töltöt-
te be ezt a tisztséget. A létesítménynek 2007 
óta a művelődési központ emeleti része ad ott-
hont. Azelőtt egy romos épületben, méltatlan 
helyen fogadták az olvasókat.

A mostani székhely minden igényt kielé-
gít. 6000 kötettel költöztek be, de mivel a régi 
épület megviselte a könyvek állagát, sokat le 
kellett selejtezni. Most 5700 kötetük van, ezek 
egy részét a magyarországi Rotary Klub és 
egy magánszemély adományozta. Magyar és 
román nyelvű szépirodalom, szótárak, lexiko-
nok, enciklopédiák találhatók a választékban. 
147 állandó olvasójuk van a községben, közöt-
tük olyan diákok is, akik mindkét könyvtár be-
jegyzett olvasói. Van egy olvasósarkuk is, itt 
a nem kikölcsönözhető könyveket lehet tanul-
mányozni. A hivatalos órarend szerint fogad-
ják az olvasókat, de mivel falun mindenki min-
denkit ismer, sürgős esetben nyitvatartási időn 
túl is kiszolgálják az olvasni vágyókat.

Lehetőségeikhez mérten frissítik a könyv-
állományt. Digitális információs sarok is van, 
négy számítógéppel, fénymásolóval, nyom-
tatóval, kivetítővel felszerelve. Az Iskola más-
ként program keretében a diákok fel szokták 
keresni a községi könyvtárat is. Mindkét tékát 
folyamatosan használja a lakosság, így azok 
ele   get tesznek annak a célnak és igénynek, 
amiért alapították és működtetik őket.

Szőke Ferenc

Órákra készülni, 
dokumentálódni 

is lehet az 
iskolakönyvtárban 

ebben a diákok kikereshetik az általuk igényelt 
könyvet. Néhány lexikon és szótár helyben ta-
nulmányozható, nem kölcsönözhető.

Az olvasók száma 80-100 körüli, és állandó-
nak tekinthető, mivel a végzős nyolcadikosok 
helyére minden ősszel új diákok érkeznek. Szá-
mukra évente könyvtárbemutatót rendeznek.

A községi könyvtárral három éve fut közös 
projektjük, hivatalos partneri kapcsolat alap-
ján. A könyv, világunk fáklyája úgy teszi von-
zóbbá, emberközelivé a könyvek házát, hogy 
havonta valamilyen kulturális eseményt szer-
veznek. Ez lehet olvasókör, kutatás valamilyen 

kultúra

A művelődési ház 
emeletén kapott 
helyet a községi 
könyvtár 
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Corneanu 
Borbála és Kozma 

Melánia, a korábbi 
és a mostani 

községi könyvtáros 



Programajánló márciusra

kultúra

Biharország 2018. március30

Arany János nyelvészeti 
tevékenységéről

„Aranynak bámulatos érzéke és 
emlékezőtehetsége volt a nyelv kü-
lönféle alakjai és szólásai iránt. Ez 
a csodálatos tehetsége a nyelvészet-
hez közelítette őt.” (Riedl Frigyes)

A leggazdagabb szókincset reánk 
testáló s a magyar epikus költészet 
mindeddig élenjáró alkotója szüle-
tésének 200. évfordulóját ünnepel-
te nemzetünk. Ehhez folyóiratunk is 
csatlakozott, főleg Nyelvőrség rova-
tával. Ennek keretében Arany János 
halhatatlanságát igazoló alkotások 
egy-egy nyelvészeti vetületét tárta 
olvasóink elé. E magatartásra rova-
tunk szerzőjét hazafiúi aggodalmak 
is ösztönözték. E felszisszenéseivel, 
máskor terjedelmes cikkeivel anya-
nyelvünk korábbi, valamint újonnan 
keletkező elemeinek helyességét 
vizsgálta. Az említetteknek beszé-
dünkbe iktatása érdekében rántott 
kardot, és nyesegette a helytelensé-

geket. Cserébe követendő szavakat, 
kifejezéseket ajánlott, így támogatva 
beszédünk, leírott gondolataink he-
lyességét, szépségét.

E kissé hosszadalmas bevezetés 
után iktassunk be néhány példát 
költőnk kifogásai s az ezeket helyet-
tesítő tanácsai közül!

„Tudvalevő dolog, hogy a nomád 
magyarok sem cultur, sem abstract 
szót nem hoztak Ázsiából. Ami ilyes 
nyelvünkben van, azt az itteni nép-
fajoktól vették át.” A költő megálla-
pítását elfogadva az első szó helyett 
a művelődést ajánlom, a második-
nál az elvont, elméleti, gondolati 
mellékneveket. Ugyanakkor elisme-
rem, hogy a kultúra, kulturális sza-
vak olykor nélkülözhetetlenek.

„Curukk. E német szót a hintós 
kocsisok révén tanulhatta el a nép, 
ahol eltanulta. Biharban a forrada-
lom előtt sohasem hallottam pa-

rasztember szájából. Helyette ily 
szólásmód járta: Hőköltesd hátra 
azt a lovat, fiam!” Folytassuk továb-
bi „ajánlatos kifejezésekkel: vízhat-
lan helyett vízálló; tűzbiztos – tűz-
álló; pipadohány – vágott dohány; 
rövidlátó – közelnéző, közellátó”.

A telefon, ez a XIX. század vé-
gén elterjedt készülék a Magyar Tu-
dományos Akadémia irodáiba is el-
jutott. Több nyelvész megkísérelte 
honi névre keresztelni, ám ezeket 
a főtitkár nem kedvelte. „Vétenék a 
magyar nyelv szelleme ellen, ha a te-
lefon magyar nevéül a messzehalló, 
a népnek is könnyen érthető szót 
fogadnék el?” Naponta tapasztaljuk, 
javaslata beszédünkben nem gyöke-
rezett meg. Az eredeti görög „távol” 
és „hang” jelentésű szavak egyesíté-
sével létrejött idegen kifejezés nem-
zetközivé vált.

Dánielisz Endre

Arany János nyelvészeti 

Szigligeti Színház
16., péntek, 19 óra, Szigligeti Színház: 
Charlie nénje – Szigligeti Abérlet, a Szat
márnémeti Északi Színház Harag György 
Társulatának vendégjátéka;
17., szombat, 17 óra, Szigligeti Színház: 
Csókos asszony – Papp Magdabérlet, 
a Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György Társulatának vendégjátéka;
17., szombat, 18 óra, Nagyszalonta: Tan
gó;
18., vasárnap, 11 óra, Árkádia Színpad: 
Kezeslábas;

18., vasárnap, 18 óra, Nagyszalonta: Tan
gó;
18., vasárnap, 19 óra, Szigligeti Szín
ház: Csókos asszony – Halasi Gyula
bérlet;
28., szerda, 17 óra, Szigligeti Stúdió: Le
ánder és Lenszirom.

Nagyváradi Állami Filharmónia
15., 19 óra: szimfonikus hangverseny. 
Műsoron: Erkel F.: Hunyadi László – nyi
tány; A. Dvořák: hmoll gordonkaver
seny, op. 104; R. Strauss: Rózsalovag 

– szvit. Vezényel Jankó Zsolt, közremű
ködik Fenyő László (gordonka – Német
ország).
22., 19 óra: Tavaszi fesztivál. Műsoron: F. 
MendelssohnBartholdy: Hebridák – nyi
tány; C. Reinecke: Ddúr fuvolaverseny, 
op. 283; P. I. Csajkovszkij: Ddúr hege
dűverseny, op. 35. Vezényel Constantin 
Grigore, közreműködik Ando Fumiko (fu
vola – Japán) és Ivabucsi Haruko (hege
dű – Japán).
29., 19 óra: Tavaszi fesztivál. Műsoron: L. 
v. Beethoven: Ddúr hegedűverseny, op. 
61; G. Mahler: Adagietto az V. szimfóniá
ból; R. Strauss: Négy utolsó dal. Vezényel 
Tiberiu Soare, közreműködik Nakamura 
Hitomi (hegedű – Japán) és Jamamoto Mie 
(szoprán – Japán).

A nagyváradi Szigligeti Színház társulatai ezúttal is változatos darabokkal várják 
a közönséget. Vendégjátékot és vidéki előadásokat is terveztek. A fi lharmóniabeli 
koncerteket csütörtökönként este 7-től a Bartók–Enescu teremben tartják, 
a bérletek érvényesek.
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Az örökifjú

Érett férfikorában, sőt nyugdíj-közelben 
ugyanúgy táncolt és énekelt, mint amikor el-
indult a színészi pályán, amikor még húszéves 
sem volt. Őt már nem kérdezgethetem betel-
jesedett vagy netán megvalósulatlan álmairól, 
szerepeiről, kollégáihoz és a váradi közönség-
hez fűződő viszonyáról, hisz már nyolc éve, 
2010. március 13. óta nincs köztünk. Felesé-
gével, Mogyoróssy	Erzsébettel, aki hosszú 
ideig volt a színház súgója, idézzük fel a hét 
évtizeddel ezelőtt kezdődött színészsorsot.

– Életrajzi adatai szerint Mogyoróssy Ist-
ván tizenkilenc évesen kezdett játszani. Ő 
volt ennek a korai fellépésnek a kezdemé-
nyezője, vagy más körülmények szóltak bele 
az életébe? – Elsőéves joghallgató volt Kolozsváron, 

amikor Putnik Bálint, a nagyváradi színház 
akkori igazgatója hazahívta, mert a Maya 
című operett bemutatására készültek, és nem 
volt szólótáncos. Pötyi – mai napig mindenki, 
aki ismerte, így emlegeti – nyolc évet baletto-
zott, szteppelni is nagyon jól tudott, bárokban 
is fellépett, és Putnik talán épp egy bárban fi-
gyelt fel a tánctudására. Volt egy színpadi be-
ugrása is, Zilahy Lajos Fatornyok című darab-
jában őt választották a sorkatonai szolgálatra 
bevonult Cseke Sándor szerepére. Putnik el-
ment a Pötyi szüleihez, hogy hívják haza. Szí-
vesen jött, főként mert nem érzett különös 
elhivatottságot a jogtudomány iránt; volt osz-
tálytársa, a későbbi kolozsvári színész, Hor-
váth Béla ajánlotta neki, de őt a színpad job-
ban érdekelte. Jól sikerült az 1947-es váradi 
fellépés, és Putnik megkérdezte, akarna-e itt 
maradni. Pötyi azt válaszolta, hogy igen, de 
csak ha színésznek veszi fel, tánckari kötele-
zettség nélkül. Úgy történt, jó fizetéssel alkal-
mazták, ráadásul egy öltözőbe került Sarlay 

Sokan hisszük azt, csupán mesebeszéd, hogy 
valakin nem fog az idő, holott ez tévedés. Ritkán 
fordul elő, de a nagyváradi Szigligeti Színháznak 
is volt egy tagja, aki évtizedeken át alig változott 
valamit, alkati adottságának köszönhetően 
maradt mindig fiatal: Mogyoróssy István.

Egyik kedvence volt a Fekete Péter címszerepe

Az érettségi fotója. 
Alig tizenkilenc 

évesen már 
fellépett

Ø
(folytatás a következõ oldalon)



Imrével, s az a mentora lett. Mindig úgy szó-
lította Pötyit, hogy fiam, kisfiam, és amikor 
együtt játszottak, Sarlaynak nem a saját, ha-
nem a Pötyi sikere volt a fontos. Ilyen em-
pátia ritkaság a színpad világában, a művé-
szeknek általában a saját sikerük számít. Volt 
Sarlaynak egy kétéves tanodája is, amit Pötyi 
elvégzett, és ezzel el is döntötte a sorsát. Hogy 
egész életén át Nagyváradon játszott, termé-
szetes volt, hisz ősváradinak számított a csa-
ládja: a nagyszülei is itt születtek és éltek.

– Ha visszaemlékszem a gyermekkorom 
színielőadásaira, alig volt olyan darab, ami-
ben Mogyoróssy István ne játszott volna. 
Hogy lehetett bírni ezt az iramot?

– Ilyen örökmozgó alkat volt. Játszott ope-
rettet, prózát, kisebb és nagyobb szerepeket 
egyaránt. Akkoriban még az sem volt ritka, 
hogy hetente mutattak be új darabot. Talán 
már nyugdíjasként megpróbálta lajstromba 
szedni az összes szerepét, kb. száznegyvenet 
sikerült összeírnia. De nem a szám a fontos, 
ezzel kapcsolatban idézném Harsányi Gábor 
budapesti színészt, aki egy visszaemlékezés-
ben azt mondta: „Egy színész életében kell 
lennie egy vagy két olyan átütő szerepnek, 
amire aztán sokan és sokáig emlékeznek”. 
A férjem számára ez a bizonyos két szerep a 
Légy jó mindhalálig Nyilas Misije és a Feke-
te Péter címszerepe volt. 1983-ban, a 35 éves 
jubileumán mindkettőt felelevenítette. Említet-
tük az előbb az alkati előnyét, erre mondanék 
egy példát is. Pályája legelején játszott Zilahy 

Lajos A szűz és a gödölye című darabjában 
egy fiatal fiút, majd évtizedek múlva, amikor 
a színház ismét bemutatta ezt a darabot, im-
már ötven éven felül beugrott, és ugyanazt a 
szerepet újból eljátszotta. Nagy sikerrel. Senki 
nem kifogásolta, hogy mit keres egy fiatal ka-
rakter bőrében.

– Magánemberként hogy viszonyult a kü-
lönböző szerepekhez, és milyen viszonyban 
volt a partnereivel?

Mogyoróssy 
Erzsébet idézte fel 

férjének pályáját

vastaps
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Ø

Mogyoróssy 
István számtalan 
alakítással 
szolgálta 
a nagyváradi 
nagyérdeműt 

(folytatás az előző oldalról)

Az örökifjú

Mogyoróssy István 
festett is



– Olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint 
Delly Ferenc, Szabó Ernő, dr. Gróf László, 
Gábor József – utóbbi volt a legkedvesebb ren-
dezője, a legtöbb szerepet ő osztotta rá. De 
dolgozott Harag Györggyel, Taub Jánossal és 
természetesen a „hazaiakkal”, Farkas István-
nal és Szabó József Ódzsával is. Mindenkivel 
szót tudott érteni, alapvetően vidám, derűs 
ember volt, humorérzéke páratlan. Nem is tu-
dom hirtelenében megmondani, volt-e olyan 
színész, akivel ne játszott volna, de konfliktu-
sa senkivel sem volt. A legfárasztóbb fellépés 
után is jókedvűen mentünk hazafelé, megis-
merték az utcaseprők, köszöntek neki, kér-
dezték, hogy sikerült az esti előadás. Gyakran 
szólították le ismeretlenek, s ő imádta a kö-
zönség érdeklődését, nagy tisztelettel állt meg 
beszélgetni mindenkivel. Ez a jó kedély érző-
dött az alakításain is, minden szerepét szeret-
te. Gyűjtötte a plakátokat, egyszer rendezett 
is a páholy-előcsarnokban egy kiállítást belő-

– Rendkívül alázatos volt a színházzal, szín-
paddal szemben, számára valóban templom 
volt a teátrum. Soha nem adott vissza szere-
pet, soha nem sztárkodott, azt viszont gyak-
ran emlegette, hogy minden partnernőjébe 
egy kicsit beleszeret. Ilyen tekintetben régimó-
dinak mondhatnánk, hiszen a partnernőben a 
nőt a legnagyobb tisztelettel vette körül. Aján-
dékokat, virágot vitt nekik, ami már akkoriban 
sem volt nagy divat.

– A család hogyan fogadta Mogyoróssy 
István színpadi karrierjét? Volt-e a családban 
művészi előzmény?

– Pötyi általában azt mondta, hogy nem 
volt, holott nagyon is. Apai nagynénje volt a 
híres táncoskomikus, Cseke Sándor édesany-
ja, aki maga is játszott néha. Édesapjáról szin-
tén azt mondták, hogy amatőr színész, mivel 
a korabeli mozielőadások előtt egy közkedvelt 
mutatvánnyal lépett fel. Valójában erőművész 
volt, ő sportolónak mondta magát, hisz ki-
gyúrt karizmaira még manapság is rácsodál-
koznának. Szóval a lényeg, hogy egy kézzel 
tartott meg egy létrát, amin Pötyi felmászott. 
Pötyi húga, Éva is közel került a pályához, ő 
Botár Endre budapesti színművész felesége.

– A partnernőivel szembeni lovagias visel-
kedéséről már beszéltünk. Milyen volt a kap-
csolata a rendezőkkel, kollégákkal?

Feleségével

vastaps
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lük, elsősorban azoknak az előadásoknak a 
plakátjaiból, amelyekben főszerepet játszott. 
A Lumpáciusz Vagabunduszt, a Szmirnai ko-
médiásokat, a Mi, férfiakat, a Vitézek és hő-
söket, a Koldusoperát, a Napos oldalt külö-
nösen szerette, nagy szériákat játszott ezekből 
a színház. A Régi nyárban fiatalon Miklóst ját-
szotta, majd sok év után Trafinát. Zoe Anghel 
Stanca bukaresti rendezőnőnek nagyon tet-
szett, ahogy az Anna Kareninában játszott; 
érdekesség, hogy nyolcszor kellett átöltöznie, 
a rendezőnő azt mondta, ő a legelegánsabb 
színész. Meg is hívta a román társulat egyik 
előadásába egy kisebb szerepre. S ha az ér-
dekességekről szóltunk, elmondanám, hogy 
együtt is játszottunk, amikor egy turnén, a 
Hazudj igazat (Bunbury) előadás előtt a part-
nernője beteg lett, én pedig – mint súgó – a 
szöveget tudtam, talán ezért mondták, ugor-
jak be. Egész délelőtt próbáltunk, és sikerült 
is az előadás.

– Úgy tudom, hogy nemcsak a színművé-
szettel foglalkozott. Milyen más művészeti 
területeket „próbált ki”?

– Festett, csak úgy, magától. Sosem tanul-
ta, majd pedig egy lejért adta el a képeket, 
amik aztán különböző gyűjteményekben tűn-
tek fel az idők során. Riporterkedett is: 1989-
ben ment nyugdíjba, és már nyugdíjasként a 
váradi kábeltelevízióban sorra bemutatta a 

váradi színészeket és festőket, de írt két köny-
vet is: Te is benne vagy, illetve Százegy gon-
dolat a váradi emberekről címmel. Az előb-
bi saját pályaképe a kritikák tükrében, utóbbi 
pedig érdekes, humoros helyi történetek csok-
ra. Nagyon szeretett olvasni, kedvence Aldous 
Huxley Szép új világa volt. Mindemellett ren-
geteget szavalt, elsősorban Adyt, de „melléke-
sen” megtanulta Madách remekét, Az ember 
tragédiáját is. A kabaréműsorokra még soká-
ig visszahívták, egyébként sok jelenetet ő írt. 
Utolsó fellépése is kabaréban volt, de a sok 
visszahívó taps miatt ő is, partnere is rosszul 
lett, és az orvos azt tanácsolta, hogy ajánla-
tos lenne abbahagynia. Nem sokkal ezután 
az egész életet abbahagyta, szép, kiteljesedett 
pályát hagyva nekünk emlékül.

Molnár Judit

Ø
(folytatás az előző oldalról)
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Az egykori 
Szent Brigitta‑templom

Az osztrák csapatok nyolc hónapig ostro-
molták 1691–1692-ben a török kézben levő 
várat. A török őrség végül 1692. június 6-án 
szabad elvonulás mellett feladta, majd másnap 
elhagyta a várat és a várost. A kivonulást kö-
vető napon ünnepi hálaadó istentiszteletet tar-
tott Benkovich Ágoston püspök a szabadban, 
egy sátor alatt, templom ugyanis ekkor már 
egy sem volt a városban.

Török-,	kuruc-,	rácdúlás

Az ostrom során a várat övező hajdani te-
lepülések szinte teljesen elpusztultak. A vártól 
nyugatra, ahol a törökök egy új várost, az úgy-
nevezett Nagyvárost építették, minden csupa 
rom volt, kelet és dél felé, ahol egykoron Ve-
lence és Vadkert állt, házaknak már nyomuk 
sem maradt az 1660. évi ostrom óta. Lak-
ható épületek csupán a Körös jobb partján, 
Olasziban maradtak, de itt is 93 egészen rom-
ba dőlt, 12 szintén romlott. Ahogy a kápta-
lan levéltárának egyik dokumentumában ol-
vasható, még 1699-ben is a város csak rom, 
s Benkovich püspök is azt írja a királynak be-
nyújtott emlékiratában, hogy Várad teljesen 
elpusztult.

A főpap 1702-ben bekövetkezett haláláig a 
romok eltakarításával, a püspökség újjászer-
vezésével volt elfoglalva. Első teendőjének tar-
totta mind Várad, mind Bihar vármegye újbó-
li benépesítését, mindenekelőtt az elmenekült 
lakosok visszaédesgetését. Hátráltatta a bete-
lepedést egy-egy tatár vagy török csapat be-
törése, mint például 1693-ban, amikor tatár-
horda pusztított itt. Ilyenkor a kevés lakos a 
kijavított várban talált menedéket. Még 1695-

ben is portyáztak törökök Váradon és környé-
kén.

A Rákóczi-szabadságharc kitörése után, 
1703. augusztus 6-án Bercsényi Miklós kuru-
caival együtt megjelent Várad alatt. A vár ek-
kor a császári csapatok kezén volt. Az előző 
hónapban a császári seregek Diószegnél meg-
lepték és szétverték a kurucokat, emiatt tört a 
városra augusztusban Bercsényi. A városban 
levő, osztrák zsold alatti, úgynevezett rác csa-
patokat Kis Balázs vezette. A rácokat a kuru-
cok leverték, Olaszit pedig felgyújtották, így 
amit addig ott építettek, mind a tűz martaléka 
lett. A következő években a kurucok megsem-
misítették a Köröstől délre fekvő települést is. 
Kezdetét vette a vár körülzárása, ez évekig 
tartott, s ezalatt, amit a kurucok megkíméltek, 
azt elpusztították a német–rác hadak.

Az egykori Széchenyi tér (ma Traian park) 
13. szám alatti tömbház mögött rejtőzködő kis 
templom ebben az évben ünnepli fennállásának 
325. évfordulóját. Az alábbiakban erre 
emlékezünk.

(folytatás a következõ oldalon)

Az egykori Szent 
Brigittatemplom 
egyik legrégebbi 

ábrázolása

Ø



a régi Várad

Biharország 2018. március36

Az	újjáépülő	város	első	
katolikus	temploma

Benkovich Ágoston püspök nem feledkezett 
meg az egyházi ingatlanok újjáépítéséről sem. 
Mivel Olaszi maradt aránylag épségben, meg-
fogyatkozott híveinek a püspök az első templo-
mot itt építi fel, saját udvarán, nem messze a 
Körös partjától. „Nekieresztették a katonaságot 
Várad összelőtt s rombadőlt épületeinek, s a le-
génység, ki kosárral, ki talyigán, ki vállain ösz-
szehordta Olasziban, a Körös partján, a falak-
nak, a fedélnek valót. És amilyen gyorsan együtt 
volt az anyag, oly gyorsan, hamarosan az épí-
tés is megtörtént” – olvasható Bunyitay Vincé-
nek a váradi püspökség történetét megörökítő 
könyvében.

A kegyhely felhúzása a források szerint 1693-
ra tehető, ez lett a Szent Brigitta-templom. Né-
mileg átalakítva napjainkban is látható a mai 
Traian (egykoron Széchenyi) tér 13. szám alat-
ti tömbház mögött, a város legrégibb szakrális 
épületeként.

A minden építészeti stílust nélkülöző kis temp-
lom 1703-ban leégett, és majd csak 1722-ben 
állíttatta helyre Csáky Imre püspök. Kezdettől 
fogva 1723-ig ideiglenes székesegyház szerepét 
is betöltötte, de a ferencesek is birtokolták. Miu-
tán a Szent Ferenc-rendiek 1731-ben elköltöztek 
innen, a templomot Okolicsányi János püspök 
1736-ban a pálosoknak adta. Rövidesen, 1740-
ben ők is elköltöztek. A Szent Brigitta-templo-
mot 1752-ben Forgách Pál püspök renováltatta, 
majd az 1760-as években az örmény katoliku-
soknak engedte át. Az örmény pap halála után, 
1776-tól üresen állt, mígnem Kollonitz László 
püspök 1786-ban a rutén görögkatolikusoknak 
adta át. Abban egyezett meg Dragoş Moise 
görögkatolikus püspökkel, hogy ha a konzisztó-
rium kéri, Dragoş tartozik a kegyhelyet vissza-
adni a latin szertartásúaknak. 1948. október 21-
én országszerte megszüntették a görögkatolikus 
egyházat, javai az ortodoxok (görögkeletiek) tu-
lajdonába kerültek, így ez a kis templom is. Mint 
„Sf. Treime” (Szentháromság) templomot csak 
1976-tól használják rendszeresen liturgikus cél-
ra. Tavaly a Római Katolikus Püspökség jogilag 
visszakapta a 325 éve általa épített istenházát.

Fennállása óta többször javították, átalakítot-
ták a templomot. A legjelentősebb változtatás a 

főhomlokzatot érintette: 1928-ban a háromszö-
gű oromfalat a német reneszánsz homlokzatai-
ra emlékeztető díszítményekkel cserélték fel. Az 
1980-as években az oromfalra a Szentháromsá-
got ábrázoló mozaikképet zsúfolták, míg a bejá-
rati ajtó két oldalát Szent Péter és Szent Pál mo-
zaikképével díszítették.

A kis templom a tömbház árnyékában sza-
badon állva szentélyével dél felé néz. Egyhajós, 
nyeregtetővel ellátott, síkmennyezetes épület. A 
szentély háromoldalúan záródik, s a hajónál ala-
csonyabb. Külső falain nincsenek építészeti ta-
golások. A főhomlokzat oromzata, mint láttuk, a 
német reneszánsz vonalait követi. Az oromme-
zőben egy kis körablak található, alatta egy kis 
négyszögű ablakkal, illetve az egykor szegmens-
ívű, ma egyenes záródású bejárati ajtóval. A kis 
épület templomjellegét a tetőgerincen huszárto-
ronyként megülő, barokkos, hagymasisakos fa-
tornya adja.

Az évszázadok során belül több átalakítást is 
végeztek. K. Nagy Sándor 1885-ben még két 
sírkőről is említést tett, mindkettő másodlagos 
felhasználás végett került a templomba. Az egyi-
ket az ajtó küszöbeként használták, így felirata 
már alig volt olvasható. Csak annyit tudtak ki-
betűzni, hogy az 1697-ben meghalt Nothnagel 
János sírköve volt. A másik címeres sírkövet a 
padozatba süllyesztették. Ezen az 1694-ben el-
temetett Jakobus Wentzel Asterbach neve volt 
olvasható. Mai belső liturgikus terében az építé-
szeti elrendezés már jó ideje az ortodox szabá-
lyokat követi, ezek legjellemzőbb eleme a szent-
képek mellett a szentélyt a hajótól elválasztó 
ikonosztáz.

Péter I. Zoltán

Ø
(folytatás az előző oldalról)
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Biharból, Bihar által, 
Biharért

– A család paraszti gyökerű, de nagyapám, 
akihez nagyon kötődtem, csizmadia volt. Az 
akkori bárándi református lelkész, Melegh Dá-
niel három gyerekének baráti köréhez tartoz-
tam. Ha a templomkertben játszottunk, dél-
időben a dédi beszólított minket, és kaptunk 
– nekem akkor nagy szó volt – egy-egy szelet 
vajas kenyeret és egy könyvet, hogy tartsunk 

csendes pihenőt. Árulhattam a református új-
ságot, akkor 80 fillér volt, és ebből nekem hét-
végére meglett a mozira valóm, mert a hívek 
általában 1 forintot adtak. Viszonylag hamar 
elkerültem a faluból, mert középiskolába Haj-
dúszoboszlóra jártam. Kollégista voltam, ha-
vonta csak egyszer tudtam hazautazni egy 
vasárnapi ebédre. Az önállósodás évei már 
ekkor elkezdődtek. A gimnáziumban és a kol-
légiumban mi a rendet éltük meg, elfogad-
tuk, hogy van hierarchia, hogy vannak többet 

Sápi József 1951ben született Bárándon, amely 
akkor közel 5000 lélekszámú volt. Az útkeresés 
után a tanárból rendszerváltó politikus lett. 
Aztán újra pedagógus. Igazgatóként ment 
nyugdíjba, majd családi vállalkozásban új 
brandet szervezett, Ezer ízes kökénylekvárjuk 
az Év Terméke lett tavaly. A díjat a múlt hónapban 
vette át Szombathelyen. Ebből az alkalomból 
kérdeztem a volt képviselőt, honnan indult.

szomszédoló
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tudó, tehetségesebb emberek. Nagyon jó szív-
vel gondolok vissza az akkori közösségre és 
a városra is, amelyben éltem. Kiváló tanára-
ink voltak, ők még magáztak minket. Egy al-
kalommal, amikor nagyon alulteljesítettem, az 
osztályfőnököm a fejemhez vágta: „Sápi, ma-
gából egy rossz kereskedő sem lesz!” Ez a kor-
holás sokszor eszembe jutott, és mindig arra 
sarkallt, hogy jobban teljesítsek.

– A középiskola után rögtön munkába állt?
– Az érettségi után nem gondoltam a to-

vábbtanulásra. Elkapott a pénzkeresés lehető-
sége. Gázszereléssel kezdtem, de dolgoztam a 
Gépjavító Állomáson lakatosként, majd raktá-
ros lettem, aztán a könyvtárba kerültem. Ak-
kor indult a 100 falu – 100 könyvtár mozga-
lom. Így kapott Báránd is egy új épületet, és 
ezt én „lakhattam be”. Klubkönyvtár volt a 
mienk, és elsősorban a klubjellegét szerettem. 
Nem tartott sokáig, mert közben behívtak ka-
tonának. A honvédségnél került a kezembe 
egy felvételi tájékoztató. Ha továbbtanulás, ak-
kor tanári pálya, ez volt az irány… Középisko-
lában biológia–kémia szakra jártam, de ilyen 
szakpár nem indult a főiskolán, így esett aztán 
a választásom a matematikára a kémia mellé. 
Fel is vettek elsőre a Nyíregyházi Tanárképző 
Főiskolára. Két év múlva megnősültem, és át-
tértem levelezőre.

– Hogyan alakult a tanári pályája?
– Berettyóújfaluban, a Gyermekvárosban 

dolgoztam nevelőként. Olyan kollégáim vol-

tak, hogy nem csak a gyakorlati munkát sa-
játíthattam el, hanem a pedagógiai szakiro-
dalommal is foglalkoztunk szinte naponta. Az 
1978/79-es tanévet a 126. Ipari Szakmun-
kásképzőben kezdtem, ott nemcsak szomba-
ton kellett tanítani, hanem délelőtt és délután 
is, két műszakban, mert szűkös volt az iskola 
épülete. Aztán megépült a kollégium, és rám 
esett a választás, hogy szervezzem meg a kol-
légiumi életet vezetőként. Fantasztikus élmény 
egy új intézmény létrehozása, az ágyak bepa-
kolásától a diákközösség életének mozgatásá-
ig; a tantestület verbuválása is a feladat része 
volt. A kollégium vezetése nem igazán csa-
ládbarát, ezért hét év után visszamentem ta-
nítani. Ez rövid ideig tartott, mert közbeszólt 
a politika. Persze ez sem egyik napról a má-
sikra. A tanári munka mellett minden szerdán 
a művelődési házban bekapcsolódtam infor-
mális módon a közművelődésbe. Ennek ered-
ményeként kiállításokat és más programokat 
is szerveztem a kollégiumban. Tompa Lász-
ló előadásai nagyon emlékezetesek, különö-
sen az, amit Szabó Dezső és Tamási Áron 
írásaiból tartott. A Hajdú-Bihar megyei kol-
légiumok munkaközösségének vezetőjeként 
kezdeményeztem, hogy tartsunk mi is vers- 
és prózamondó versenyeket. Az első három 
helyezett továbbjutott a Bihari vers- és próza-
mondó verseny döntőjébe, ami akkor már na-
gyon rangos események számított.

– „Biharból, Bihar által, Biharért!”
– Igen, ez állt a szórólapomon 1990-ben és 

1994-ben is az országgyűlési választásokon. 
Belesodródtam. Mind a mai napig büszke va-

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Biharból, Bihar által…

A családi 
vállalkozás 

díjnyertes terméke

Gyerekek után 
felnőtteket is 

oktatott 



eredménynek tartom az Alföld-törvény meg-
alkotását (amit később a Horn-kormány meg-
semmisített), és a kihelyezett kormányülés 
megszervezését. Sajnos elutálták azt a parla-
mentet, amely kvalitásában azóta sem ismét-
lődött meg. Szentágothai János, Kéri Kál-
mán, Bánffy György vagy Darvas Iván ma is 
hiányzik a közéletből. Ilyen emberekkel egy 
padsorban ülni felemelő volt. Kezdeményez-
tem a határ menti együttműködést. Örülök, 
hogy Porkoláb Lajos, aki a kulturális területért 
volt felelős, ma is aktív.

– Hogy élte meg, hogy nem választották 
újra?

– Tudomásul vettem a demokrácia játéksza-
bályát, az eredmény nem a személyemnek, 
hanem a politikusnak szólt. Tettem utána is 
a dolgom: két diplomát szereztem, közben a 
mindennapokban a Karácsony Sándor Kollé-
gium vezetője, később az Eötvös József Szak-
képző Iskola igazgatója lettem. Magánéletem 
is fordulatot vett, új párt találtam. Részt vet-
tem a Bihari Népfőiskola megalapításában, 
egy ideig a vezetője is voltam, részt vettem a 
non-formális, informális tanulás módszertaná-
nak kidolgozásában, elterjesztésében, képzé-
seket tartottunk. 2011 óta gyümölcstermesz-
téssel és -feldolgozással foglalkozunk. Családi 
vállalkozásunk, a Derecskei Fenséges Kézmű-
ves Lekvárok azzal a céllal szerveződött, hogy 
a jó újra azok asztalára kerülhessen, akik tu-
datosan étkeznek, vásárolnak. Hét év tapasz-
talata alapján úgy véljük, hogy elmozdulás 
történik az organikus, jó minőségű magyar 
élelmiszerek irányába. Megnőtt a fogyasztói 
igény, s ezt a szabályozók, döntéshozók is fel-
ismerték. Lekvárjainkat, zöldségkrémeinket 
azoknak ajánljuk, akik hiszik, hogy a jó étel 
lehet káros az egészségre, a rossz viszont min-
dig az. Azokat is meg akarjuk találni, akiknek 
az igényét egyszerű kielégíteni: mindenből a 
legjobbat szeretik.

Kocsis Csaba
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Egy szentjobbi 
képzésen 

a tantestülettel 
(bal szélen)

Rendszerváltó 
politikusként, 
a berettyóújfalui 
választókörzet 
MDFes képviselője 
(jobboldalt) egy 
berettyóújfalui 
átjátszótorony 
alapkőletételén 

gyok arra a négy évre, amíg képviselő voltam. 
Sokan sokféle módon akarták a változást, én 
a Magyar Demokrata Fórum programját tar-
tottam a legelfogadhatóbbnak. A formálódó 
közösségünket a romániai forradalom ková-
csolta össze még jobban. A Magyar Szocia-
lista Párt a pártházban kezdte el a gyűjtést a 
határon túliak megsegítésére, a többiek pe-
dig a művelődési központban csoportosultak. 
Jelen volt itt minden ellenzéki párt, de ez az 
akció inkább a civilek munkája, összefogása 
volt. Rendeztünk egy gyűlést a templomkert-
ben, hajnalig égtek a gyertyák Tőkés László-
ért és Doina Corneáért. Más idők voltak azok! 
Az adománygyűjtés még véget sem ért, indult 
a választási kampány. Rendkívül sűrű hetek, 
hónapok következtek. 27 település tartozott a 
választási körzetbe. Mindenütt jelen voltunk, 
még Nagyzomlinban is. A második forduló-
ban szereztem meg az egyéni képviselői man-
dátumot. Mindenki azonnali jólétet várt a vá-
lasztásoktól. Azok az emberek, akik tavasszal 
szívesen emeltek volna a vállukra, ősszel már 
azt mondták a taxisblokád idején, hogy „lám-
pavason a helyem”. Nagy volt az ellenszél… 
A képviselői munka sem volt megszervezve, 
nem volt a parlamentnek bejáratott munka-
rendje. Volt, hogy fűtetlen kőházakban kap-
tunk helyet a Duna partján. Két táskám volt, 
az egyikben az iratok, a másikban meg pár 
napra való kevés ruha. Közel egy esztendő telt 
el, mire rendezettebbé váltak a körülmények. 
A meglévő sztálini típusú alkotmányhoz kellett 
demokratikus jogrendet illeszteni. Leginkább 
a polgármesterek által tartottam a kapcsola-
tot a választókkal. Minden vezetőt meghívtam 
a körzetből, párthovatartozásra való tekin-
tet nélkül, és szakemberek segítségével dol-
goztuk ki a térségfejlesztés programját. Nagy 
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A kézműveskedés sokaknak kikapcsolódást 
jelent, vannak olyanok is, akik üzletet építe-
nek erre az iparágra, de akárhogy is, min-
denképpen virágzanak a kreatív kedvtelések. 
Rengeteg technika és egyre több alkotótábor 
szolgálja ki a hobbiművészeket, Nagyszalon-
tán például külön alkotócsoport dolgozik, és 
termékvásárokat szervezve igyekeznek még 
több emberhez eljuttatni az érdekes ötlete-
ket. A vásárok főszervezője Mados Andrea, 
a Handmade Salonta csoport tagja. Ő maga 
is szebbnél szebb ajándéktárgyakat kreál, s 
örömmel válaszolt a témával kapcsolatos kér-
déseinkre.

Kézzel készített, 
ötletes szépségek

A kreatív ipar világszerte egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend, sokan térnek vissza 
a gyökerekhez, és döntenek úgy, hogy 
természetes anyagokból készült tárgyakkal 
díszítik otthonukat, kézzel készített termékeket 
használnak a mindennapokban. Nagyszalontán 
alkotócsoportba tömörültek a kézművesek, 
s Mados Andrea szervezésében vásárokon 
mutatják be alkotásaikat.

– Mi késztette arra, hogy kreatív tárgyak 
készítésével foglalkozzék?

– Főállásban fordító és magán-némettanár, 
mellékállásban kézműves vagyok, a MANDIbo 
Handmade névvel jelzett termékek alkotója. 
Már gyerekkorom óta vonzott a kézműves-
ség, nagymamám óvodás koromban adta a 
kezembe az első horgolótűt, mutatta meg a 
varrás fogásait, később a cserkésztáborokban 
megtanultam barátság-karkötőket készíteni, 
majd a különböző terménymagokból összeál-
lított ékszereimmel kerestem meg a zsebpén-
zemet. Miután férjhez mentem és megszület-
tek a fiaim, együtt kézműveskedtem velük és 
a kis barátaikkal. Nagyszalontán alkalmam 
nyílt a helyi hagyományőrző kézműveskörben 
is tevékenykedni, jelenleg pedig a helyi 
kézművesvásárokat szervezem.

– Honnan merít inspirációt, van-e prefe-
rált stílusa, kedvenc alapanyaga?

Munka közben 

Mados Andrea, a nagyszalontai kézművesvásárok 
szervezője
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– A kézművesség kikapcsol, balzsam a lé-
leknek, terápia. Nem is tudom elképzelni az 
életem nélküle, hiányérzetem támad, ha vala-
miért nem jut elég időm rá. 2008 óta foglalko-
zom vele komolyabban, addig javarészt csak 
a családnak, barátoknak alkottam, de annyira 
megnőtt a készlet, hogy muszáj volt lépnem. 
2010-ben kaptam az első meghívásomat egy 
váradi kézművesvásárba, azóta nincs megál-
lás. A megyeszékhelyen kívül Marosvásárhe-
lyen és Marosszentgyörgyön is évek óta vá-
sározok. Termékeim ez alatt a „röpke” tíz év 
alatt sok változáson mentek keresztül. Szalvé-
tatechnikás gipszképekkel és ajándéktárgyak-
kal kezdtem, majd áttértem a fára, mostaná-
ban pedig a dekupázs mellett tűzzel hímzett 
(pirogravírozott), személyre szabható képecs-
kéket és ajándéktárgyakat készítek. Ez utób-
bi a jelenlegi kedvencem, de szívesen kísér-
letezek más technikákkal is, és igyekszem 
mindig újítani, illetve újat tanulni. Inspiráció-
ból sosincs hiány, lehet az egy kedélyállapot, 
egy vicces helyzet vagy épp az interneten lá-
tott, személyes stílusomra átalakított, újragon-
dolt ajándéktárgy. Nagyon sok bátorító visz-
szajelzést kaptam az elmúlt években, jólesik 
látnom, ahogy a vásárokban az asztalomhoz 
érkező új és visszatérő látogatók arcára mo-
solyt tudok csalni.

– Mennyire van kereslet napjainkban a 
kézzel készített tárgyakra?

– Annak ellenére, hogy a nagyvárosok-
hoz képest Nagyszalontán jóval kevesebb az 
érdeklődés a kézműves termékek iránt, mi 
minden évben több alkalommal is – havon-
ta, kéthavonta, nagyobb eseményekkor – ösz-
szegyűlünk a Zilahy Lajos Művelődési Házban 
vásározni. Ilyenkor gyermekfoglalkozást is tar-
tunk, társasjátéksarok működik, majd a kéz-
művesek által felajánlott tárgyakból tombola-
húzással zárul az esemény. Fontos megérteni, 
hogy egy kézműves tárgy nem tucattermék, 
az alkotó sokáig tanult és kísérletezett, amíg 
eljutott a késztermékig, szíve-lelke benne van, 
személyre is szabható, ami nagy előny és így 
érték is, saját lelke, története van. Örömmel 
látom, hogy évről évre egyre többen értéke-
lik ezt a tevékenységet, egyre többen vásárol-
nak helyi kézművesektől, vagy épp kezdenek 
foglalkozni vele, így a kézzel készült dísz- és 
használati tárgyak ismét teret hódítanak, di-
vatba jönnek.

– Mi a hitvallása a Handmade Salonta 
csoportnak?

– A csoportot Balázs Izolda alapította, én 
2016-ban vettem át tőle a vásárok szervezé-
sét. Mi többségében nem a hagyományos, 
hanem a modern kézműveseket képviseljük, 
újabb ágakban tevékenykedünk, de köreink-
ben a hagyományőrző – szalmafonó, fafa-
ragó – kézművesek is jelen vannak, és érde-
kes látni, ahogy a hagyományos és modern 
technikák ötvöződnek. Horgolt, kötött, var-
rott díszek és használati tárgyak, ékszerek, 
papírfonott táskák, különböző technikával ké-
szült ékszerek, háromdimenziós képeslapok, 
papír- és száraz virágból készült dekorációk, 
szalvétatechnikával díszített dobozok és ké-
pek, mézeskalácsok, csodaszép szalmafonás-
ok, fafaragások kavalkádja van majdnem min-
den vásárunkon, és a kínálat vásárról vásárra 
egyre változatosabb.

– Ebben az évben milyen rendezvényekre 
készül a csoporttal?

– A legutóbbi vásárunk február 10-én volt 
Valentin-napi témával, gyerekfoglalkozással, 
majd következik a húsvét előtti, aztán a máju-
si a Szalontai Napokon, szeptemberben a kol-
bászfesztiválon, és karácsony előtt találkozunk 
újra. Aki szeretne mindig idejében értesülni az 
épp aktuális programjainkról, a kézműveseink 
kínálatáról, vagy csatlakozna hozzánk, az fel-
kereshet minket a közösségi oldalunkon is.

Balázs Anita

A legutóbbi 
vásáron kínált 

portékája

Kreatív 
ékszerdobozok
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A Rhédeyek Váradon (10.)
Gróf Rhédey Lajos főispáni helytartó

Rhédeyné temetéséről több híradás is 
fennmaradt, köztük Csokonai 1804 őszén 
Rhédey hez írott levelei, valamint Kazinczy el-
szórt reflexiói. Az eseményről részletes beszá-
molót közölt a Magyar Kurir 1804. május 15-i 
száma. Készült egy külön kis füzet is a temetés 
leírásáról. Ez 1804-ben jelent meg Bécsben.

A költő és a mecénás viszonyának megíté-
lésében lényegében nem volt különbség Cso-
konai és Rhédey között. Csokonai leveleinek 
tanúsága szerint az „aranykultsos” kamarás úr 
éppúgy részt vett e bonyolult játékban, mely 
számára a hódoló, egyszersmind az anyagi lé-
tezés feltételeit megteremtő alárendelt, „le kö-
telezett kész szólga” szerepét írta elő.

A kinyomtatott temetésleírások és halotti 
búcsúztatók szokása Erdélyben tovább fenn-
maradt, mint Magyarországon. Ezt már Ka-
zinczy is anakronisztikusnak és „ízetlennek” 
tartotta. A dolog érdekessége, hogy azt írja, 
Csokonaival együtt vélekedik így erről. Cso-
konai és Rhédey azonban ebben a hagyo-
mányban kénytelenek voltak részt venni, az 
eseménynek pedig bele kellett illeszkednie 
az alkalmi költészet koreográfiájába. Csoko-
nai valóban egy lett a halotti pompára dolgo-
zó „kézművesek” közül, akik a leírás tanúsága 
szerint igen fényűző és nagyszabású temetés 
előkészítésében részt vettek.

Gyászágy	a	Rhédey	rezidencián

„Egy minden Virtusokkal ékeskedett, ’s 
a’ közönséges szeretetet, az álmélkodásig 
megnyert, meg is érdemlett Méltóságnak, 
életébenn Nagy-Várad valóságos díszének, 

hólta utánn örökös ditsekedésének Méltósá-
gos Kohányi Kátsándy Therézia Aszszonynak, 
Csász. és Királyi Arany Kultsos Méltóságos 
Kis Rhédei Rhédei Lajos Ur 17 esztendeig, 
és nyóltz hónapokig vólt kedves Házas Tár-
sának utólsó tiszteletére tegnap tartatott egy 
példa nélkűl pompás temetés városunkbann – 
olvasható a helyszíni tudósításban. – Ezen fo-
lyó Aprilis hónap 6-ik napja 6-ik órája vetett 
véget a’ bóldog emlékezetű Méltóság régenn 
hervadozó betses életének; minekutánna 40 
esztendőket sok sinlődözések között, ’s a’ vé-
gét Tüdő rothadásbann tőltötte vólna el.

Még akkor nap, mikor a’ bóldogúlt Méltóság 
ki múlt, minden Templomokban megzendül-
tek a’ harangok; és a’ temetés idejéig, minden 
dél elött 11 órakor fél óráig tartó harangozá-
sok juttatták a’ szomorú esetet eszünkbe. (…) 
Minekutánna az Orvosok a’ bébal’samozással 
készenn vóltak, a’ bóldogult Méltóság Ud-
var házánál lévő nagy szálábann minden 
aranyos és tündöklő Házi ékességek fekete 
fátyollal bévonattattak, ’s egy innen nyíló ól-
dal-szobának padimentuma fekete posztóval 
béborittatván, annak közepére, jó forma ma-
gosságra egy pompás gyász’ágy készittetett, 
’s arra a’ test a’ leggazdagabb készűletekkel a’ 
nézésre 9 napig ki tétetett. Melynek látására 
mind a’ város, mind a’ környék lakosi közzül, 
mindennap hajnaltól fogva késő éjtszakáig 
oly sok nézők gyülekeztek hogy a’ jó rend 
meg tartására, éjjel nappal kivül a’ Hajdúk, a’ 
Test körül pedig a’ Gránátérosok strázsálása 
nagyonn megkívántatott. (…)

Kilentz napok el telvénn Aprilis 14-dikénn 
délutánn 5 órakor az emlitett nagy szálábann 
sok Uraságok, ’s a’ város szine begyülekezvénn, 
minden Templomokbann a’ harangok ismét 
fél óráig vonattak, a’ gyászos szálának pedig 
egyik szegletében a’ Reformátusok Debreczeni 
Kollégyiomából a’ Kántor Deákok Prof. T. 
Sárvári Ur igazgatása alatt keserves halotti 
énekeket énekeltek; a’ másik szegletében az 
itt múlató Auffenberg gyalog Regementjébéli 
Muzsikusok fúvó szerszámokonn szomorú 
Ariákat zengedeztek, mig ezen, mintegy egy 

A nagyúr, aki a XIX. század első éveiben előkelő 
titulusaival kevésbé, inkább hatalmas vagyonával 
dicsekedhetett, felesége elhunytakor kilenc 
napig tartó, hetedhét országra szóló, rendkívül 
fényűző temetési ceremóniát rendeztetett. Ennek 
egyik „kézművese” Csokonai Vitéz Mihály volt.
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oráig tartott szomorú zengedezések utánn, a’ 
test a’ számára különös gondal és izléssel ké-
szült gyászos koporsójába bé helyeztettetett.”

„Hazánk	esmeretes	Poétája”

„Vasárnap Aprilis 15-dikén harmadfél órá-
tól fogva, három óráig adtak ismét jelt minden 
harangok a’ Temetési pompára. Lassan lassan 
a’ teméntelen nép közzül elébb az Uraságok, 
azután a’ tisztesebbek az Olaszi Templom-
ba béverekedvénn; a’ karban a’ Debreczeni 
Kántor Deákok, az éneket el kezdették; ’s ő 
utánnok a’ muzsikusok keserves Ariáji követ-
keztek, ’s ennek vége lévénn fel ment a’ Ka-
tedrába Tisz. Földvári Jósef Ur, és ezen alkal-
matossághoz intézett prédikátziót mondott: 
melynek mikor vége lett ismét a’ karbann az 
énekesek, és muzsikusok egymást felváltó szo-
morú zengedezéseik hallattak. Ezek után fel 
ment a’ Katedrába Próf. T. Budai Esaiás Ur, és 
egy halotti orátziót mondott el, melyet ujra az 
énekek, és muzsika váltottak fel. Végtére Ha-
zánk esmeretes Poétája T. Csokonai Vitéz Mi-
hály Ur mondott bútsúztató verseket. (…)

Vége lévénn a’ Templombann a’ czeremóniá-
nak, a’ Vármegye főbb emberei, ’s Tisztyei 
közzül hatan a’ testet felvették, ’s ezektöl is-
mét hatann a’ Templom ajtóból elvévénn, a’ 
keritésenn kivül álló gyász szekérig vitték, 
melyre is az Udvari tselédek feltették. E’ meg 
esvénn leg előll meg indult egy strázsa mester 
6 Vármegye katonáival, ezek utánn a’ gyalog 
kísérők, kiket követtek a’ Muzsikusok Éneklő 
Deákok, Papi rend, a’ Communitások Elöljá-
rói, az Udvari tselédek, ’s a’ Gyászos szekér, ’s 
mellette a’ Templomnál vólt Gránátérosok két 
felöl. Azután az Özvegyen maradt Méltóság 3 
kotsijai. Ezeket követték a’ sok kísérő kotsik 
szám szerént negyven hetenn. Illy rendel ki vi-

tettetett a’ Test a’ város alatt lévő azonn Te-
mető Bólthoz, mely tsak ugyan Theresiens 
Ruhe vagy is Therézia nyugalma nevü kert-
ben, a’ meg hóltnak emlékezetére épült; kivül 
régi Gothus formára, belöl igaz Római izlés 
szerént. Hol ismét egy strása mester 2 káplár 
és 24 gránátérosok formáltak spallért, a’ Test-
nek a’ sok nép között könnyebben a’ maga 
rendelt helyéig lehető vivése végett. Mikor a’ 
Test a’ Kerthez közel járt, hat, a’ Vármegyénél 
tsak ugyan hívatalt viselő Nemes Iffiak vették 
le a’ kotsiról, kiktől végtére, hat tísztes Polgá-
rok vették által; ’s igy tétetett le ez a’ boldog 
emlékezetü Méltóság újra szomorú énekek és 
keserves muzsikák zengési között, a’ maga 
nyugalmára.”

„Nem	megyek	a	ti	gőgös	
Váradotokra”

A belázasodott Csokonai nem tartott a 
gyászmenettel. Hetekig feküdt Váradon, 
Sándorffy doktor házában, míg hazatérhe-
tett. Rhédeyék megnehezteltek rá, amiért 
nem tisztelkedhetett az úri háznál. Közben 
poémája szövegét tudta nélkül elrontva, meg-
csonkítva, a tételes vallás szövegéhez igazítva, 
Rhédey kinyomatta.

Csokonai a nemzet költőjének önérzetével 
tiltakozott, s mikor a gróf jó sokára mindösz-
sze 100 forintot juttatott neki munkájáért, azt 
ő csak nagy szükségére hivatkozva fogadta el, 
s keserű gúnnyal, „mint versifikátor és amint a 
halotti pompára dolgozott egyéb kézmívesek” 
köszönte meg. Önérzetesen írta a főúrnak: 
„Nagyságodnak egy személyes vagy tisztje ál-
tal írásban, vagy élő szóval erántam kijelentett 
kegyes reflexióját, 100 Rfrtnál többre becsül-
tem volna.” Hogy valójában mi játszódott le 
köztük, ezt máig nem tudta kideríteni az iro-
dalomtudomány.

A kellemetlen élményekből talán a kelleté-
nél súlyosabb következtetéseket vont le a költő, 
de érthető, hogy nem vágyott Nagyváradra. 
Ez derül ki Sándorffy Józsefnek írt leveléből. 
„Tisztelt Barátom! Én most nem mehetek Vá-
radra, de talán nem is megyek soha; életem-
ben sehol sem találtam kevesebb gyönyörűsé-
get, mint ott. (…) Ilyen érzésekkel tudok én, 
barátom a kietlen Debrecenben isolálva élni s 
a ti gőgös Váradatokra nem vágyakozni.”

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

A Rhédeykápolna
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Sztárok ismerik el 
az ifjú grafikus munkáit

A rendkívül tehetséges Kovács Zoltán, be-
cenevén Genzo, 2013-ban alapfokú, majd két 
év múlva mesteri diplomát szerzett a nagyvá-
radi Partiumi Keresztény Egyetem képzőmű-
vészet szakán. Hazatért szülővárosába, s most 
Nagyszalontán építi be mindennapjaiba a ta-
nultakat, illetve sok gyakorlással igyekszik to-
vábbfejlődni a számítógépes grafika területén. 
Facebook-oldalán többtucatnyi általa készí-
tett figyelemfelkeltő és nagyon kreatív grafi-
kát tesz közzé. A fiatal tervezőgrafikus a na-
pokban lapunknak arról is mesélt, hogy több 
munkáját világhírű sztárok is elismerték már.

– Már középiskolásként érdekelt a tervező-
grafika, és önszorgalomból kezdtem képezni 
magam internetes leírások és útmutató anya-
gok segítségével. Érettségi után nem is láttam 
más lehetőséget magam előtt, mint beiratkoz-
ni a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 
képzőművészet szakára, s végül ott diplomáz-
tam. Természetesen megtanultam a szakma 
különböző területeinek (illusztráció, plakátter-
vezés, animáció, arculatterv-készítés stb.) az 
alapjait, és számos munkát készítettem akár 
az egyetemi feladatoknak eleget téve, akár 
kedvtelésből vagy gyakorlásként, hiszen ez az 
első számú hobbim is, így nem esik nehezem-
re nekilátni egy grafika elkészítésének, mert 
soha nem munkaként, hanem kikapcsolódás-
ként tekintek rá. Ugyanakkor a tervezőgrafi-
ka folyamatos fejlődésben levő művészeti ág, 
ezért így, a mesteri diploma után három évvel 
is tudok újat tanulni, és szerintem még évek 
múlva is bőven tapasztalok majd újdonságokat 
ezen a területen. Ezt szeretem benne a legjob-
ban. Soha nem lesz unalmas.

– Miért éppen ezzel a területtel kezdett 
foglalkozni?

– Erre a kérdésre azt szoktam válaszolni, 
hogy mindenki rajzol és színez gyermekko-
rában, csak van olyan, aki soha nem hagy-
ja abba. Amióta az eszemet tudom, a rajzolás 

Számos olyan tehetséges fiatallal büszkélkedhet 
Nagyszalonta, akik tanulmányaik befejeztével 
visszatértek szülővárosukba, hogy az általuk 
elsajátított tudást otthon kamatoztassák.
A számítógépes grafikáival nevet szerzett 
KoVáCS ZoLTán az egyikük.

A Viszkis című 
filmhez készített 

plakátterve 
a rendező 

tetszését is 
elnyerte

Kovács Zoltán munkáját egyben a hobbijának is tekinti
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foglalkoztat leginkább, kezdve onnan, hogy 
kiskoromban a rajzfilmek és képregények sze-
replőit próbáltam lemásolni. Ma is ugyanazzal 
a lelkesedéssel állok neki egy grafikának, mint 
húsz évvel ezelőtt egy gyerekrajznak, ennél 
jobb indokot pedig nem tudok arra, hogy mi-
ért ezen a területen mozgok legszívesebben.

– Milyen témában szeret leginkább dolgoz-
ni?

– A filmplakáttervezés áll a legközelebb hoz-
zám, nagyjából három éve foglalkozom vele 
komolyabban. A portfólióm közel 60 filmpla-
kátot tartalmaz, ezek különböző műfajú és stí-
lusú filmekhez készültek. Ez lehetőséget ad 
arra is, hogy kísérletezzek a technikákkal an-
nak függvényében, hogy az adott film hangu-
latához vagy műfajához mi illik jobban. A pon-
tos megnevezése ennek az ágnak: alternatív 
filmplakát. Ezen azt kell érteni, hogy nem a 

film hivatalos reklámanyaga, amit a mozikban 
vagy a DVD-borítókon látunk, hanem a film ál-
tal inspirált plakátterv; azért hordoz magában 
több értéket, mint a hivatalos anyagok, mert 
nem egy rakás producer döntése áll mögöt-
te, hanem egyetlen grafikus egyéni ötletének, 
víziójának a megvalósítása. 2014-ben csatla-
koztam egy azóta több ezer grafikust szám-
láló online közösséghez, amely kifejezetten 
az ilyen plakátokra szakosodott, és szinte ha-
vonta szervez pályázatokat; ezeken igyekszem 
részt venni. Az sem ritka, hogy egy-egy ilyen 
plakátpályázat során maga a témának meg-
adott film rendezője zsűrizi a munkákat, sok-
szor hollywoodi rendezőzsenik. Nem egyszer 
kaptam már kedvező visszajelzést a munkám-
ra egy-egy kedvenc amerikai filmrendezőm-
től. Az ilyesmi hatalmas lökést és motivációt 
ad arra, hogy folytassam azt, amit csinálok. 
De a magyar filmplakátok terén is van kelle-
mes tapasztalatom, ugyanis tavaly A Viszkis 
című filmhez készített plakátomat a forgalma-
zó megmutatta a rendezőnek, Antal Nimród-
nak, s ő e-mailben gratulált a munkámhoz, és 
elmondta, milyen jólesett neki az ilyesmi. Ak-
kor én mit mondjak? Az ilyen kisebb-nagyobb 
sikerek csak alátámasztják azt, hogy jó dön-
tést hoztam, amikor ezt a szakmát választot-
tam. A már említett közösségben jó barátok-
ra is leltem a világ különböző szegleteiből. Ők 
elképesztően tehetségesek, és folyamatosan 
tanulunk egymástól, véleményezzük egymás 
munkáit – ez első osztályúan köti össze a kel-
lemeset a hasznossal.

– Szeretne a jövőben még komolyabban 
foglalkozni ezzel a szakmával, akár céget ala-
pítani?

– Szerintem minden tervezőgrafikus kép-
zőművész végső célja vagy álma saját céggel 
dolgozni, így persze én sem lógok ki ebből a 
sorból, a hosszú távú terveim között minden-
képp szerepel. Amíg azonban ez megvalósul, 
addig arra koncentrálok, hogy minél jobb le-
gyek ezen a területen, illetve a legfontosabb 
rövid távú tervem egy önálló plakátkiállí-
tás megszervezése akár Nagyszalontán, akár 
Nagyváradon vagy mindkét városban, ahogy 
sikerül. Ezt még az idén szeretném megvaló-
sítani. Emellett pedig folytatom a gyakorlást, 
a portfólió építését, a pályázatokra nevezést, 
amikor csak időm engedi a munkahely és a 
magánélet mellett. Aztán egy nap majd az én 
plakátom köszön vissza egy mozi faláról.

Balázs Anita

A Budapest noir 
plakátja Kovács 

Zoltán elképzelése 
szerint

Hollywoodi 
produkciók 
plakáttervei



közélet

Biharország 2018. március46

Lakásfelújítások 
időszaka kezdődik

Főként tavasszal érzik úgy az emberek, hogy 
ideje váltani, és a lakás megunt nagy tereit fel-
osztani kisebbekre vagy épp ellenkezőleg, a kis 
tereket egybenyitni. A falakat eddig díszítő szí-
nek felfrissítésének is eljön az ideje, de mindezek 
elvégzéséhez természetesen egy ügyes szakem-
ber is szükséges. A nagyszalontai Szabó	Ger-
gő	Richárd több éve foglalkozik lakásfelújítás-
sal, őt kérdeztük a legfontosabb tudnivalókról.

– Öt-hat évvel ezelőtt kerültem az építő-
iparba, ezen belül két és fél éve festőként dol-
gozom. A létra legalsó fokáról indultam, se-
gédmunkásként kezdtem, s az évek alatt 
próbáltam, próbálok minél több tapasztalatot 
gyűjteni, elsajátítani a szakma fortélyait.

– Nagyjából mennyibe kerül egy helyiség 
teljes felújítása?

– Ezt nehéz meghatározni előre, több do-
logtól is függ. Például a helyiség állapotától, il-
letve attól, hogy a tulajnak mik az elképzelé-
sei, milyen anyagokat szeretne, mennyi ideig 
tart a munka. Legtöbbször a munkafolyamat 
alatt is jönnek új ötletek, ezek esetleg kisebb-
nagyobb többletköltséget vonnak maguk után. 
Helyiségenként általában 500–1000 lej közé 
tehető egy átlagos felújítás.

– Mennyi időbe telik egy teljes lakás: szo-
ba, konya, fürdőszoba, előszoba felújítása?

– Ez az időtartam is változó, függ az el-
képzelés bonyolultságától, attól, hogy milyen 
munkafázisokra lesz szükség. Lehet 3-4 hét, 
de beletelhet akár egy-két hónapba is.

– Milyen új anyagok használata terjed a 
piacon?

– Folyamatosan jelennek meg új anyagok, 
sok olyan, amivel könnyebben, gyorsabban és 

akár egyszerűbben is elvégezhetők bizonyos 
munkafázisok, vagy akár szebb végeredményt 
érhetünk el velük. Például nagyon sok új tí-
pusú festék jelenik meg, amelyek segítségével 
egész modern hatásokat érhetünk el egyes he-
lyiségekben.

– Milyen trendeket követnek a mai meg-
rendelők?

– Az internetnek köszönhetően manapság 
már szinte mindenki több helyről szerezhet be 
magának ötleteket, mielőtt belevágna egy he-
lyiség vagy a teljes lakás felújításába. A lehető-
ségek tárháza szinte kimeríthetetlen.

– Milyen divatszínek várhatók idén?
– Tapasztalataim szerint az emberek egyre 

inkább nyitottak az élénkebb, neonszínekre. 
Természetesen emellett még mindig sokan ra-
gaszkodnak a megszokott, világosabb árnya-
latokhoz.

Kutatások szerint megfigyelhető, hogy 
mindenkinél eljön az az idő, amikor kicsit 
átalakítaná, megváltoztatná az otthonát. 
Lényeges, hogy hozzáértő szakemberre bízzuk 
terveink kivitelezését, és az sem mindegy, 
mennyibe fog kerülni a munkálat.

Ø

A szakember munka közben. Egyre népszerűbbek a 
téglamintájú falak



Leonardo gépei Váradon

Amint Aurel	Chiriac múzeumigazgató és 
Pásztor	 Sándor Bihar megyei tanácselnök 
közös sajtótájékoztatóján elhangzott, a gépe-
zeteket Leonardo da Vinci tervei alapján ké-
szítették el, az itáliai polihisztor által meg-
határozott anyagokból. A múzeumban 500 
négyzetmétert foglal majd el a tárlat, a 45 kü-
lönféle (hadászati, hidraulikus stb.) gépezetből 
15-öt ki is próbálhatnak a látogatók.

A kiállítást három hónapig láthatják majd 
az érdeklődők, s nemcsak a váradi és biha-
ri, hanem a Szatmár, Szilágy, Arad és Kolozs 

megyei közönséget is várják. Da Vinci gépe-
inek egy részét tíz évvel ezelőtt Bukarestben 
állították ki, ott mintegy 27 ezren nézték meg 
őket, hangzott el.

A váradi tárlatra egy teljes árú jegy 12, egy 
félárú (gyermekeknek, nyugdíjasoknak, egye-
temistáknak) 6 lejbe kerül majd; a múzeumok 
volt és jelenlegi dolgozói, valamint a 4 évesnél 
kisebb gyermekek ingyen mehetnek majd be. 
A kiállítást egyébként a szomszédos megyé-
ken kívül Magyarországon is népszerűsítik.

F. N. L.

Március 16án a Körösvidéki Múzeum Rulikowski 
úti új székhelyén nyílik meg az a kiállítás, 
melynek anyagát a firenzei Leonardo da Vinci 
Múzeumból szállítják Nagyváradra.
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– Milyen alapvető különbségek vannak a 
fiatal és az idősebb korosztály ízlésében?

– A fiatalok általában nyitottabbak az új öt-
letekre, amelyeket mi tanácsolunk a felújítá-
sok elkezdése előtt vagy akár közben. Például 
körükben elterjedtebb a tapéta használata, mi-
vel ezzel még inkább fel lehet dobni egy helyi-
séget. Az idősebb korosztályra inkább a kicsit 
diszkrétebb felújítás jellemző. Nem szeretné-
nek túl nagy dolgot kerekíteni belőle, de akad-
nak kivételek is, akik kimondottan nyitnak az 
új és kicsit merészebb elképzelések felé.

– Hogy látja, inkább építenek új házat az 
emberek, vagy felújítanak egy régit?

– Ez megoszlik a lehetőségek függvényé-
ben, az én tapasztalatom szerint többen van-

nak, akik felújítják a már meglévő házat, mivel 
ragaszkodnak hozzá vagy anyagi okokból nem 
engedhetik meg maguknak, hogy új ingatlan 
építésébe kezdjenek.

– Ön szerint melyik jobb?
– Mind a két változatnak van jó és rossz ol-

dala is. Például aki egy régi házat újít fel, an-
nak nem kell telekvásárlásra költenie, illetve 
azt a pénzt is a renoválásra szánhatja. Viszont 
annak a háznak lehet sok hibája, amivel idő-
közben, a felújítás alatt szembesülhet. Az új 
ház építésének megvan az az előnye, hogy 
minden helyiség úgy lesz elhelyezve, ahogy a 
megrendelő szeretné, illetve minden új lesz, ez 
viszont általában nagyon sokba kerül.

Balázs Anita

A szerkezetek egy részét ki is próbálhatják a látogatók
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Sárkány, ahogy 
Da Vinci elképzelte
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Beültettem kiskertemet

1.		Acélkék	tüskésdiócska	
(Acaena buchananii)

A rózsafélék családjába tartozó, lágy szárú, 
évelő növény. Díszkertekben elsősorban talaj-
takarónak használják. Új-Zélandon őshonos.

Elfekvő, legfeljebb 10 cm magasra nő meg, 
szára gyökerező, idővel gyepet alkot. Levelei 
kékeszöld színűek, páratlanul szárnyaltak, 11-
13 levélkéje van. Virágai jelentéktelenek, júni-
usban és júliusban virágzik.

Sziklakertekbe, kőlapos utak mellé, de akár 
sírokra is való. Igénytelen, jól tűri a szárazsá-
got, a napsütést, kedveli a laza homokos talajt. 
Nyár végén szaporítható tőosztással vagy dug-
ványozással.

Rokona a barnalevelű tüskésdiócska (Acae-
na microphylla), ennek levelei 7-11 levélkéjű-
ek, színük ibolyás-barnás.

2.	Akácia (Acacia Willd.)

Akácfának, mézgafának is nevezik. A hüve-
lyesek rendjébe, a pillangósvirágúak családjá-
ba, ezen belül a mimózafélék alcsaládjába tar-
tozó fa vagy cserje. A forró égövről származik, 
száznál több alfaja van.

Levele váltakozó, kétszer szárnyalt, sok 
apró levélkéből összetett. Lombja ritkás. Vi-
rágzata gömb vagy hengerded alakú füzér; vi-
rágai aprók, színük többnyire sárga vagy fe-
hér. Hüvelytermése tojásdad vagy hosszúkás 
alakú. Magról szaporítható, a csemete első év-
ben 30 cm-re nő, érdemes még egy-két évig 
faiskolában nevelni kiültetés előtt.

A dombvidék és a síkság fája, a tartós ned-
vességtől kipusztul, de jól megél a száraz, kö-
ves, homokos talajon; sőt futóhomokon is. 
Kedveli a meszes talajt. Nem nő magasra, 
és viszonylag rövid az élettartama, 40-50 év 
után már alig gyarapodik.

Nem tévesztendő össze az illatos, szintén 
fürtös fehér virágú magyar akáccal! A lila- 
vagy kékakácnak is csak távoli rokona.

Végére értünk a gyógynövényeket bemutató 
sorozatunknak, de a természetet kedvelő 
olvasóinkat ezentúl sem hagyjuk cserben: a kerti 
növényeket vesszük sorra. Lesz közöttük fű, fa, 
virág, s reméljük, találnak köztük kedvükre való 
újdonságot.

Acélkék 
tüskésdiócska

Akácia
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Rizsesekből 
szemelgettünk

Tavaszi	rizsleves

Hozzávalók: 2 l húsleves 
alaplé, 6 dkg fehér rizs, 1 szál 
sárgarépa, 5 dkg zöldborsó, 1 
kávéskanál őrölt pirospaprika.
Elkészítés: A zöldsége-

ket megtisztítjuk, a sárgarépát 
apró kockára vágjuk. A forró 
húsleveshez adjuk a répát, a 
borsót, ha felfő, belekeverjük 
a rizst. Ízesítjük kevés papriká-
val. Mire a rizs megfő, a zöld-
ségek is szépen megpuhulnak. 
Finomra vágott zöldpetrezse-
lyemmel megszórva kínáljuk.

Sütőtökös-gombás	rizottó

Hozzávalók: 1 bögre rizs, 40 dkg sütőtök, 
4 nagy fej gomba, 3 gerezd fokhagyma, kevés 
étolaj, 0,5 l húsleves, só, bors.
Elkészítés: A gombát megmossuk és las-

kára vágjuk, a tököt meghámozzuk és gyufa-
szálra aprítjuk. A rizst alaposan megmossuk, 
és félretesszük lecsöpögni. Kevés olajon bar-

nára pirítjuk a gombát, majd összeforgatjuk 
a felaprított tökkel, és együtt pirítjuk tovább. 
Megszórjuk borssal, és belevagdossuk a fok-
hagymát. Ráöntjük a rizset is, az egészet lepi-
rítjuk, majd sózzuk. Felöntjük a húslevessel, és 
készre pároljuk. Magában vagy köretként fo-
gyaszthatjuk.

Gyümölcsös	rizskocka

Hozzávalók: a piskótához: 5 tojás, 5 evő-
kanál cukor, 5 evőkanál liszt, fél zacskó sütő-
por; a töltelékhez: 40 dkg rizs, 2 csomag va-
níliás cukor, 1 l tej, 5 dl tejszín, 2 evőkanál 
zselatin, 1 citrom reszelt héja, gyümölcs ízlés 
szerint, tortazselé.

Elkészítés: A tojásokból a cukorral és a 
sütőporos liszttel piskótát sütünk. Közben a 
rizset feltesszük főni annyi vízben, hogy ép-
pen ellepje. Amikor elfőtt a víz, felöntjük a tej-
jel, hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a citromhé-
jat, és készre főzzük. A zselatint 2 evőkanál 
vízzel meglangyosítjuk, éppen csak elolvad-
jon benne. A tejszínt kevés porcukorral felver-
jük, és a zselatinnal együtt hozzáadjuk a kihűlt 
rizshez. A krémet a piskótalapra öntjük, a te-
tejét kirakjuk a gyümölcsökkel. A zselét a ta-
sak hátoldalán található leírás szerint elkészít-
jük, és a sütemény tetejére öntjük. Pár órára 
hűtőbe tesszük, hogy teljesen megdermedjen, 
majd felszelve tálaljuk.

Levesek, köretek és desszertek könnyű, 
egészséges alapanyaga a rizs. Alább néhány 
fogás elkészítési módját válogattuk össze.



Februári rejtvényünk (Lope de Vega mondotta) helyes megfej
tése: „Aki sosem próbálta a rosszat, annak a jót ismerni le
hetetlen”. Könyvjutalmat nyert:  Ladányi László (Szatmárné
meti).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö  zött 
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: március 29. 
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1  Decembrie 
nr. 12.; email: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Ókori bölcsesség

VíZSZINTES:	 13. Szembetűnően meg-
látszik rajta. 14. Szent … – a 12 apostol egyi-
ke. 15. Kossuth-díjas filmrendező (Béla). 16. 
A szerelem istene a görög mitológiában. 18. 
Pacsirta jelzője is lehet. 20. Neked – Buka-
restben. 21. Római számok, összegük 2001. 
22. Rövid, vidám történet. 24. Zsugorodni 
kezd! 26. Klasszikus kötőszó. 27. Kisdedóvó 
neve gyermeknyelven. 28. Kis keresztutca. 
29. Kemencében van! 30. Romániai magyar 
költő, író, tanár (Ádám, 1909–2009). 32. 
Munkával szerzett jövedelem. 34. A légnyo-

más egyik mértékegysége. 36. Folyó Nyu-
gat-Európában. 38. …, a katona – Egykori 
tévéfilmsorozat, Fejér Tamás rendezte. 40. 
Errefele! 42. Bihar megyei település a Fe-
kete-Körös partján. 44. Személyed. 45. Ta-
lálka. 48. A vadak és erdők istennője a ró-
maiaknál. 50. Vegyi hatással roncsol. 51. 
Hirtelen gerjedt harag. 53. Arról a helyről. 
55. A diszprózium vegyjele. 56. Fényforrás. 
58. Görög betű. 59. Sütő András névbetűi. 
60. … Francisco – amerikai kikötőváros. 61. 
Kis szánkó. 63. Páratlan közöny! 64. Beteg-
ség jele. 66. A … szérűn – Ady Endre ver-
se. 68. Drágakövek súlyegysége. 70. Finom-
műszerész. 72. … Csodaországban – Tim 
Burton mesefilmje. 74. … -hamva sincs – el-
tűnt.
FüGGőLEGES:	1. Áramforrás. 2. A fo-

lyóból vizet vesz. 3. Halogén elem. 4. Német 
fagylalt. 5. Szintén. 6. Karthágó királynője 
a római mondákban. 7. Nagyszülő. 8. Fiatal 
magyar énekesnő. 9. Yoko … – John Lennon 
felesége volt. 10. Az asztácium vegyjele. 
11. Rögzítő szerszám. 12. Lármás felfordu-
lás. 17. Kellemetlenkedik. 19. Édes ital. 23. 
Módi. 25. Se …, se száma – nagyon sok. 27. 
Rag, az -en, -ön társa. 28. Kicsinyítő kép-
ző. 29. Illóolajáért termesztett növény. 30. 
Arad megye autójele. 31. Riadt. 32. Gyer-
mekek kedvenc itala. 33. Nemzetközi Mér-
tékrendszer (röv.). 35. Nagy költőnk. 37. A 
nitrogén és a nikkel vegyjele. 39. Miguel de 
… – spanyol író (1547–1616). 41. Tévécsa-
torna – névelővel. 43. Az itteninél. 46. No-
mád határok! 47. Kettőzve: malájföldön ho-
nos fa. 49. Régi. 50. A mangán vegyjele. 
52. Alap szélei! 54. Azonos magánhangzók. 
57. Haszontalan ember. 59. Indiai nők öltö-
zéke. 60. Mennyiség kifejezője. 61. Redőny. 
62. Glória. 63. Maláj tőr. 65. Pénzbeli érté-
ke. 67. … ember fiai – Móra Ferenc ifjúsági 
regénye. 69. Rahát közepe! 71. Ismételt ta-
gadás. 73. Belát páros betűi.

Barabás Zsuzsa

Titus Maccius Plautus (Kr. e. 250 előtt – Kr. e. 184) 
római komédiaköltő gondolatát idézzük 
a rejtvényben a vízszintes 1. és a függőleges 26. 
alatt.
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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 hó
napra 30 lej, 1 évre 50 lej.

Együtt mindkét kiadvány kedvezményes előfizetési díja: 1 hónapra 8 lej, 
3 hónapra 25 lej, 6 hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.

A Biharország (és/vagy a Várad) előfizethető a szerkesztőségben kész
pénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal), az előfizető ne
vének és pontos lakcímének, valamint az Abonament Biharország (és/vagy 
Várad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Revista culturală Várad Oradea, 
Piaţa 1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 
1G33 5000 XXXX, Trezoreria Oradea.

A Need Tour Romania tavaly alakult, és idén 
négy városból – Nagyváradon kívül Kolozsvár-
ról, Suceaváról és Bukarestből – indít charter-
járatokat Törökországba. Nagyváradról három-
ezer, országosan 12 ezer utassal számolnak, 
hangzott el a január végén megtartott sajtótá-
jékoztatón. Az utazási irodát Aytaç	Acikgoz 
társalapító, Mihaela	 Cră	ciun vezérigazgató, 
Mihaela	Crina	Vomir desztináció-menedzser 
képviselte, mellettük Bántó	Norbert, a Bihar 
Megyei Turisztikai Desz tinációk Ügynökségé-
nek vezérigazgatója és Dan	Bălăcel, a Nagy-
váradi Nemzetközi Repülőtér helyettes vezér-
igazgatója beszélt.

Mint megtudtuk, június 4. és szeptember 
17. között hétfőnként reggel 8 órakor indulnak 
majd a repülőjáratok a török üdülőhelyről a 
Nagyváradi Nemzetközi Repülőtérre, és ugyan-
aznap 11 órakor repülnek vissza An talyá ra. Az 
utasok 189 férőhelyes, Boeing 737-800-as gé-
pekkel tehetik meg a kétórás utat.

Nagyvárad összes turisztikai ügynöksége kí-
nálja majd a Need Tour egyhetes nyaralásait; 
a legolcsóbb út 775 euró két személy részére. 
Az árak annak függvényében változnak, hogy 
milyen szolgáltatásokat kérnek a nyaralók – 
hány csillagos a szálloda, ultra all inclusive, 
all inclusive vagy félpanziós az ellátás stb. Az 
ár a reptéri transzfer és egyéb szolgáltatások 
árát is magában foglalja. A társaság Antalyán, 
Kusadasiban, Bodrumban és Marmarisban kí-
nál üdülési lehetőségeket.

Szó esett a Need for Fest elnevezésű török-
országi fesztiválról is, ezen idén például Julio 
Iglesias Jr., David Vendetta és Burak Yeter mel-
lett romániai előadók is fellépnek majd. A fesz-
tivált április 30. – május 7. között tartják Be-
lekben.

Fried Noémi Lujza

Új charterjárat indul 
Nagyváradról

A törökországi Antalyába érkeznek majd 
Nagyváradról azok az utasszállító repülőgépek, 
melyek idén június 4től szeptember 17ig 
közlekednek a két város között a Need Tour 
utazási iroda szervezésében.

Mihaela Crina Vomir, Mihaela Crăciun, Aytaç Acikgoz, 
Dan Bălăcel és Bántó Norbert

gazdaság
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Dőry-sziget, olvasható a képeslapon. Az egykori Bunyitay (a mai I. C. Brătianu) liget közepén, a csónaká-
zótóban volt. 1887 szeptemberében kiszélesítették a tó medrét, hogy több csónak elférjen egymás mel-
lett. Joggal kérdezhető, hogy mikor létesítették. Valamikor néhány évvel korábban. Kerek fél évszázadon 
keresztül nyaranta sokan eveztek a sziget körül, télen pedig korcsolyapályának használták a váradiak a 
befagyott víztükröt. Székely Jenő 1913-ban meg is örökítette a korcsolyázókat egy moziszkeccsen. A köz-
kedvelt csónakázásnak és korcsolyázásnak végül Oradea-Mare Polgármesteri Hivatalának 1937. március 
5-én hozott határozata vetett végett. Ennek alapján a Dőry-szigeti csónakázótó medrét feltöltötték, he-
lyét parkosították

Jelentős esemény lehetett, amit a múlt századi fotós Nagyszalonta főterén, az egykori Toldy téren meg-
örökített. Sajnos, felirat nem utal rá, az azonban kikövetkeztethető, hogy a térre néző Csonka-torony abla-
kában kattintotta el a masina kioldógombját. A rendezvény jelentőségét mutatja, hogy lovas katonák áll-
nak glédában, sokan igyekeznek a tér közepe felé, kivéve a ma is álló artézi kút, a Vasmariska káváján az 
időt múlató ifjú legények. Érdekes, hogy a háttérben, baloldalt látható épületre, amely a cégtábla szerint 
a Nép bank székhelye volt, valaki román feliratot is applikált. A helyesírási hiba – Banca Poporulu (sic!) SA 
– miatt gyanítható, hogy utólag retusálták a képre


