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Fizessen elõ kiadványainkra!
A Biharország folyóirat elõfizetési díja:
1 hónapra 5 lej, 3 hónapra 13 lej, 6
hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej.

A Várad folyóirat elõfizetési díja: 1
hónapra 7 lej, 3 hónapra 18 lej, 6 hó-
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Együtt mindkét kiadvány kedvez-
ményes elõfizetési díja: 1 hónapra 8
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A Biharország (és/vagy a Várad)
elõfizethetõ a szerkesztõségben kész-
pénzzel vagy postán pénzesutal-
vánnyal (mandat poºtal), az elõfizetõ

nevének és pontos lakcímének, vala-
mint az Abonament Biharország
(és/vagy Várad) megjegyzésnek a fel-
tüntetésével: Revista culturalã Várad

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

|hirdetés

Szigligeti Társulat

15., péntek 17 óra, Szigligeti Stúdió: Le-
ánder és Lenszirom;

16., szombat 18 óra, Szigligeti Stúdió:
Volt egyszer egy primadonna;

17., vasárnap 19 óra, Szigligeti Stúdió:
Ibusár;

19., kedd 10 óra, Szigligeti Stúdió: Le-
ánder és Lenszirom;

23., szombat 19 óra, Szigligeti Stúdió:
Veszedelmes viszonyok;

24., vasárnap 19 óra, Szigligeti Stúdió:
Veszedelmes viszonyok.

Vendégjátékok

19., kedd 19 óra, Szigligeti Színház: Víz-
kereszt, vagy amire vágytok – Tamási Áron
Színház, Sepsiszentgyörgy;

20., szerda 19 óra, Szigligeti Színház: Li
Yaxian – a Chongqing Chuanju Opera
Theater;

22., péntek 19 óra, Szigligeti Színház:
Az elveszett levél – Szigligeti Ede-bérlet, a

Szatmárnémeti Északi Színház Harag György
Társulatának elõadása;

23., szombat 19 óra, Szigligeti Színház:
Az elveszett levél – Halasi Gyula-bérlet, a
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György
Társulatának elõadása.

Nagyvárad Táncegyüttes

16., szombat 19 óra, Szigligeti Színház
terme: Stabat Mater – bemutató;

24., vasárnap 19 óra, Szigligeti Színház
terme: Stabat Mater.

Lilliput Társulat

16., szombat 17 óra, Árkádia kisterem:
Az égig érõ fa – bemutató.

Programajánló áprilisra
A nagyváradi Szigligeti Színház ebben
a hónapban is színvonalas elõadásokra
várja a közönséget. Bérletes darabokkal
és vendégjátékokkal várják a nézõket.
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|közélet

Régi fényében ragyog
Szacsvay Imre szobra

azzal tudja a hõsiességet honorálni, hogy szo-
lidaritást tanúsít, hogy a legnehezebb pillana-
tokban is az összefogás mellett dönt a széthú-
zás helyett, mert ahol megosztottság az úr, ott
nincs erõs közösség.” Szabó Ödön, az ér-
dekképviseleti szövetség Bihar megyei szerve-
zetének ügyvezetõ elnöke is köszönetet mon-
dott mindenkinek, akinek szerepe volt a szo-
bor felújításában, kiemelve azt az 1500 diákot
és fiatalt, aki zsebpénzébõl áldozott a nemes
célra. Arra is figyelmeztetett, hogy az „egy
tollvonás volt bûne” gondolat ma is vissza-
cseng, példaként Markó Attila és Antal Árpád
nevét említette. „Adja Isten, hogy ne kelljen
tollvonásokért soha többé senkinek szenved-
nie” – zárta beszédét Szabó Ödön.

A beszédek között a Szacsvay Imre Általá-
nos iskola Pásztor Gabriella igazgató által fel-
készített diákjai – Halász Dóra, Kovács Ivett,
Magyari Martina, Pap Zoltán, Tóth Anna és
Fekete Tibor – adtak elõ rövid verses-zenés
összeállítást, majd Meleg Vilmos színmûvész
szavalta el a Szózatot. Az est a székesfehérvá-
ri Kákics zenekarnak az Ady Endre líceum
dísztermében megtartott elõadásával zárult.

Fried Noémi Lujza

Az újraavatáskor a Himnusz közös elének-
lése után Ritli László Csongor, az RMDSZ
Bihar megyei szervezetének ügyvezetõ alelnö-
ke, városi tanácsi frakcióvezetõje köszönte
meg a magánembereknek és vállalkozóknak a
hozzájárulást a szobor felújításához. Kiemelte,
hogy Magyarország Köztársasági Elnöki Hiva-
tala, Áder János államfõ és a Bethlen Gábor
Alap nélkül nem sikerült volna összegyûjteni a
körülbelül 18 ezer eurót, amibe a restaurálás
került. Köszönet illeti továbbá Kolozsi Tibor
szobrászmûvészt, Gere István kõfaragó-res-
taurátor mestert és Jakabffy László mérnököt
munkájukért.

A szobrot Huszár István nagyváradi alpol-
gármester, az RDMSZ váradi polgármesterje-
löltje és Pásztor Sándor, a Körösök Vízügyi
Igazgatóságának mûszaki vezetõje, megyei ta-
nácsi listavezetõ leplezte le, majd Csûry Ist-
ván királyhágómelléki református püspök,
Fodor József nagyváradi római katolikus vi-
kárius, Molnár Imola unitárius és Mátyás
Attila evangélikus lelkész mondott áldást, il-
letve szentelte meg a mûemléket. Áder János
üzenetét Gróh Gáspár, a Köztársasági Elnö-
ki Hivatal igazgatója olvasta fel az egybegyûl-
teknek. „A szobor a nemzetéért a halálig kitar-
tó hûségnek, szellemi és fizikai bátorságnak ál-
lít emléket, és bõ évszázada üzeni minden kor
emberének, hogy legyenek méltók a hõsök
örökségéhez” – írta a magyar államfõ.

Ünnepi beszédében Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke amellett, hogy
Szacsvay Imre és a forradalom hõsei elõtt tisz-
telgett, arra is figyelmeztetett: „Ma is küzdeni
kell azokért az elveként, amikért akkor fiatal
emberek adták életüket. (…) A közösség pedig

Gróh Gáspár a magyar államfõ üzenetét tolmácsolta

Közel másfél évig tartott a mártír
országgyûlési jegyzõ nagyváradi szobrának
közadakozásból fedezett felújítása.
A helyreállított szobrot március 15. elõtt
adták át, a nemzeti ünnepen már újra
talapzata körül gyülekezett a váradi
magyarság.
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zépiskolásokig, a szakközépiskolásokat is be-
leértve, illetve két szakmunkásképzõ osztály is
mûködik az intézményben, kereskedelem/
szolgáltatás és épületgépészet/gáz- és vízveze-
ték-szerelõi szakon.

Mészár Julianna elmondta, hogy az iskola a
nemzeti értékekre, a keresztény hitre alapoz-
va egyengeti a gyermekek útját és jövõjét.
Nagyszerû eredményeket tudhatnak maguké-
nak az önálló magyar iskola pedagógusai: si-
keres érettségizõk, egyetemi tanulmányokat
folytató, álmaikat megvalósító fiatalok, orszá-
gos versenyeken eredményt elérõ diákok ke-
rülnek ki a kezük alól. Emellett tartalmas ki-
rándulások, emlékezetes rendezvények, euró-
pai szakgyakorlatok, határon túli látogatások,
barátságok jellemzik az iskolai légkört. A te-
hetséggondozás az egyik sarkalatos pontja az
itt folyó oktatásnak, minden diákkal igyekez-
nek képességeihez mérten foglalkozni a peda-
gógusok. A szakmunkástanulókra éppen
olyan büszkék, mint a sikeres érettségizõkre.

Az önálló magyar iskola sokéves tervezge-
tés után, az RMDSZ közbenjárásával jött létre
Nagyszalontán. Miniszteri rendelettel különvá-
lasztották a korábban kétnyelvû általános isko-
lát és fõgimnáziumot, s a magyar tagozatok az
új magyar tanintézetbe kerültek. Az oktatási
központról és az új épületrõl Mészár Julian-
na igazgató és Török László polgármester
számolt be lapunknak. Az illetékes református
egyházközségnél is érdeklõdtünk elektronikus
levélben, de négy hét elteltével lapzártánkig
nem érkezett semmilyen visszajelzés.

Több mint ezer diák a magyar
iskolában

Az Arany János Elméleti Líceum igazgató-
nõjétõl megtudtuk, hogy az immár ötödik éve
mûködõ önálló magyar iskola 53 osztályában
most 1152 diák tanul, az elemistáktól a kö-

Magyar
kormánytámogatás-
sal építették fel
a kollégiumot

Mészár Julianna, a magyar iskola igazgatója

Önálló tanintézményként 2011 õszén kezdte
meg mûködését Nagyszalontán az Arany
János Elméleti Líceum a református egyház
felügyelete alatt. Utóbbi a magyar állam
támogatásával most szórványközpontot épít
az iskolának, és a tervek szerint õsszel már
gyerekzsivajtól lesz hangos az új létesítmény.

Õsszel nyithat az új
kollégium Szalontán

oktatás|

(folytatás a következõ oldalon)
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|oktatás

Az elsõ végzõsök tavaly tettek sikeres szakvizs-
gát. A szakiskolások egy része most XI.-es,
mivel folytatják tanulmányaikat valamelyik kö-
zépiskolai osztályban.

A diákkonferenciák lehetõséget adnak a
kreatív, alkotó munkára és annak bemutatásá-
ra. Az iskola a szülõkkel is személyes kapcsola-
tot ápol. Az igazgatónõ álláspontja szerint a
gyermekek nevelése elképzelhetetlen e nélkül,
éppen ezért e kapcsolat elmélyítése végett ve-
zették be a szülõk számár a tanári fogadóórát
az egyéni problémák megbeszélésére. A pálya-
választás terén az oktatók a hiteles emberek
személyes példáját tartják a leghasznosabbnak,
ezek megismerését szolgálják a különbözõ ta-
lálkozók, közös tevékenységek a hajdúváros
neves embereivel és az öregdiákokkal.

Mészár Julianna azt sem titkolta, hogy a tár-
sadalmunkra és tanügyi rendszerünkre jellem-
zõ nehézségekkel nekik is meg kell küzdeniük,
de javítani próbálják, amit lehet. A legnagyobb
gondot a magyar diákoknak az állam nyelvé-
nek megfelelõ elsajátítása jelenti. A kisiskolá-
sok a tanítójuk segítségével gyûjtik össze a
kommunikációhoz szükséges szókincset, de ez
nem mindig elegendõ az ötödik osztályban va-
ló helytálláshoz, mert nagyon nagy a szakadék
az elemi és a gimnáziumi követelmények kö-
zött. A szakadék áthidalása érdekében a ro-
mán szakos tanárok heti plusz tevékenysége-
ken igyekeznek a kisdiákok szókincsét gyarapí-
tani, megszoktatni õket a nyelvi sajátosságok-
kal. A szülõk kérésére gimnáziumi osztályok-
ban is tartanak felkészítõket román nyelvbõl.

Az igazgatónõ meggyõzõdése, hogy a ne-
hézségek ellenére az önálló magyar iskola
több szempontból is jó választás a diákok szá-
mára. Minden ember az anyanyelvén gondol-
kodik, így tud a leginkább új ismereteket rög-
zíteni, s majd a legtöbbet adni a társadalom-
nak. Csak akkor tudunk megbecsülni máso-
kat, ha magunkat is megbecsüljük, ha ismer-
jük a múltunkat, kultúránkat, hagyományain-
kat, és arra építjük a jövõnket.

A szalontai magyar iskolában tanul az Erdõ-
hát magyar gyerekeinek nagy része. Árpádról,
Erdõgyarakról, Mezõbajról, a Fekete-Körös
menti Tenkérõl, Bélfenyérrõl, Köröstárkány-
ból, de még az Arad megyei Nagyzeréndrõl,
Feketegyarmatról, Simonyifalváról, Vadászról
is érkeznek diákok a hajdúvárosba. Mint min-
den szórványközpontnak, a szalontai intéz-
ménynek is fel kell vállalnia az ingázó diákok

(folytatás az elõzõ oldalról)
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A földszinten
ebédlõ,
a tetõtérben
bentlakás lesz 

A református
egyházközség
telkén, az alsó
tagozatosok
iskolája mögött áll
az új ingatlan

Az Arany János Elméleti Líceum ezen épületében
a gimnazisták kaptak helyet



gyar állam felkarolta a nagyszalontai magyar-
ság azon törekvését, hogy Arany János városa
egyfajta végvárként megmaradhasson, ebben
óriási szerepe van Orbán Viktor miniszterel-
nöknek és Németh Szilárd országgyûlési képvi-
selõnek, akik elsõ perctõl kezdve támogatják a
kollégiumépítést. A jogi, technikai lehetõsége-
ket ismerve és kihasználva a Nagyszalontai Re-
formátus Egyházközséget bízták meg az épület
felépítésével, annál is inkább, mivel az egyház-
nak van alkalmas saját telke, így az épület a
magyar közösség tulajdonában maradhat.

Az elöljáró szerint az egyházközség jól gaz-
dálkodott a rábízott feladattal, hiszen ma már
az épület belsõ munkálatai zajlanak, és ha
minden az elképzelés szerint halad, már õsszel
gyerekzsivajtól lehet hangos az intézmény.
Azt is megtudtuk, hogy a helyiek elképzelései
itt nem érnek véget, hiszen szeretnének egy
tornatermet is építeni. Az egyházközség most
elemzi, hogy melyik lenne az az ideális terület,
ahova a magyar kormány további támogatá-
sával felhúzhatnák a tornatermet. Az elsõ
költségvetési tétel mintegy 3 millió euróra rú-
gott, az önkormányzat pedig vállalta a telek
közmûvesítését, valamint a környezõ utcák
korszerûsítését a saját költségén, ez is több
százezer euró nagyságrendû.

A polgármester, aki egyúttal az RMDSZ
szalontai szervezetének elnöke, úgy látja,
hogy a szórványkollégium összeolvad az
Arany János Elméleti Líceummal, és egységes
egészet képezve, az egész magyar közösséget
kiszolgálva, a dél-bihari és erdõháti magyarság
zászlóshajója lesz.

Balázs Anita

oktatás|

problémáit. Mészár Julianna elmondta, hogy a
távolsági buszjáratok nemigen alkalmazkodnak
az iskolai órarendhez, és drága is az ingázás.

Szórványkollégium épült

Az Arany János Elméleti Líceumban sze-
rencsére sok a diák, és több helyre van szük-
ség, hogy a szórványközösségek gyermekei
ne veszítsék el az anyanyelven tanulás lehetõ-
ségét, hiszen ezeken a településeken VIII. osz-
tály után nincs magyar oktatás. Éppen ezért
szórványkollégium épült Nagyszalontán az
Aurel Lazãr és Bocskai István utca sarkán. Az
épület struktúrája összhangban van a magyar
kormány azon törekvésével, hogy a szórvány-
kollégiumi jelleget is sugározza.

Török László polgármester tájékoztatott ar-
ról, hogy a már felhúzott és bevakolt, kéteme-
letes épület földszintjén egy 100 férõhelyes
ebédlõ lesz, a tetõtérben kialakított szobák
ugyanennyi diáknak bentlakásként szolgálnak
majd. A többi szinten tantermek és a hozzájuk
járuló egységek, mosdók és egyebek kapnak
helyet. A polgármester elmondta, hogy a ma-

A felsõ tagozatos
általános iskolások

most ide járnak

Török László
polgármester

Itt tanulnak az alsó
tagozatosok
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|önkormányzat

– Mandátumvéghez közeledve hogyan ér-
tékeli: hatalmon vagy ellenzékben volt-e az
RMDSZ a nagyváradi helyi tanácsban?

– Számomra a hatalom szónak, annak,
hogy valaki hatalmon van, hatalma van, nega-
tív kicsengése van. A szóról a Római Biroda-
lom terjeszkedése jut eszembe, hogy az akko-
ri történelmi idõszakokban milyen csatákat,
háborúkat vívtak azért, hogy hatalmon lehes-
senek. Úgy gondolom, hogy amíg ellenzékben
voltunk, abban a szûk három évben, az
RMDSZ-frakciónak azonkívül, hogy elmond-
hattuk hangosan, mit kellene tenni, gyakorla-
tilag más eredménye nem volt. Elmondtuk ak-
kor is, hogy mik a nagyváradi magyarok prob-
lémái, mik azok a területek, amelyeken vala-
mit változtatni kellene, de a felvetéseinket le-
seperték az asztalról. Amióta alpolgármesteri
kabinetünk és ennek az infrastruktúrája ren-
delkezésére áll a nagyváradi magyarságnak, az
embereknek, hiszen nem csak magyarok ke-
resik fel az irodámat, úgy gondolom, nagyon

sok mindennapi problémában tudtunk segítsé-
get nyújtani. Az RMDSZ-frakció dolgozik, de
nyilván, ha nem hattagú lenne, hanem nyolc-
tagú, sokkal hatékonyabb lenne a munkája.

– A váradi magyar közösség tekintetében
miben ért el eredményt?

– Ezek egyike, hogy a magyar iskolai osztá-
lyokat sikerült megtartani nagyváradi és Bihar
megyei szinten. Tavaly sokkal több magyar
kulturális rendezvény volt, mint az elõzõ évek-
ben, valamint sportrendezvényeket is sikerült
Nagyváradra hozni. Megsokszorozódott azok-
nak az ügyeknek száma, amelyekkel felkeres-
ték a kabinetet. Ifjabb Ritli László frakcióveze-
tõ kifejtette a közvitákon, hogy mit kellene
tenni és mit nem, és elmondhatjuk, hogy bár
nem a minimális érték, 0,2 százalék lett a ve-
gyes rendeltetésû ingatlanok helyi adója, még-
is az eredetileg tervezett 1 százalékról az utol-
só percben ezt még sikerült levinni 0,6 száza-
lékra, ez 40 százalékos csökkenés. Sajnos
márciusban még mindig nem egyértelmû a
400 négyzetméteres, kert helyett beépíthetõ

Koszorúzás
március 15-én
a frissen restaurált
Szacsvay-szobornál
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Huszár István alpolgármester az irodájában. Nyitva áll
az ajtaja

Nem híve
a megosztásnak

Tavaly februárban választották Nagyvárad
alpolgármesterévé az RMDSZ-es HUSZÁR
ISTVÁNT. Most bejelentette, indul az idei
helyhatósági voksoláson a polgármesteri
tisztségért. Terveirõl kérdeztük, s az elmúlt
idõszak értékelésére kértük.



mozgósítani a választópolgárokat – fõleg ha
másik magyar polgármesterjelölt vagy taná-
csosi lista is lesz?

– Elmondtam tavaly március 15-én, hogy
minden nagyváradi magyar alpolgármestere
szeretnék lenni. Az elmúlt bõ évben – hiszen
februárban volt egy éve, hogy ezt az irodát el-
foglaltam –, úgy érzem, errõl bizonyságot is
tettem. Nem volt olyan rendezvénye a másik
magyar politikai pártnak, amelyet esetleg
megakadályoztam volna. Erre bizonyíték az
idei március 15., hiszen a március 11-én át-
adott Szacsvay-szobor júniusig, ameddig telje-
sen befejezõdnek ott a munkálatok, az
RMDSZ kezelésében van. Ennek ellenére nem
akadályoztam meg, hogy március 15-én 15
órától ott legyen a megemlékezõ ünnepségük.
Azon dolgoztam, hogy minél több magyar ci-
vil szervezet helyet kapjon a várban, és ezek
között ott van a Szent László Egyesület is.
Mondhattuk volna azt a bizottságban, hogy
ezt nem tartjuk jónak. De miért? Hiszen nem
vagyok a megosztás híve. Hiszem azt, hogy
csak együtt tudunk erõsek lenni, ahogy az idei
március 15-i beszédemben is elmondtam: akik
azon ténykednek, hogy megosszanak bennün-
ket, azoknak biztosan az a céljuk, hogy utána
beolvasszanak, félresöpörjenek, gyengítsenek
bennünket, mert bizonyította már a magyar
nemzet, hogy együtt tud erõs lenni.

– Milyen célokat tûz ki maga elé a követ-
kezõ önkormányzati ciklusra?

– A következõ négy évben nyilván elsõ perc-
tõl kezdve fel kell vállalni azokat az ügyeket,
problémákat, amelyeket a nagyváradi magyar-
ság, a nagyváradiak igényelnek egy új városve-
zetéstõl. Egyrészt vannak egyedi, körzeti gon-
dok, például a velencei magyar lakosság kife-
jezte igényét egy emlékmûre, sõt egy látvány-
tervet is bemutattak. Köztudott, hogy a II. vi-
lágháborúban leginkább Nagyvárad két részét
érintette a szõnyegbombázás, Rétet és Várad-
Velencét, az állomás környékét, ahol több szá-
zan meghaltak akkor. A majdani emlékmûre
már megvannak a névsorok is. Ez egy specifi-
kus igény. Vannak infrastrukturális problémák,
amelyek a teljes városra jellemzõk. Továbbra is
szeretnék nyitott maradni a szakoktatásra, az
ifjúság és a sport iránt, és szeretnék olyan szín-
vonalas kulturális rendezvényeket hozni Nagy-
váradra, amelyek egykor jellemezték ezt a vá-
rost. Ha a beruházásokat nem sikerül életre
kelteni, ezek csak szürke kövek maradnak,
üres terek, amelyeket nekünk, az új városveze-
tésnek be kell majd töltenünk.

Fried Noémi Lujza

teleknek minõsülõ ingatlanrészek sorsa, és
emiatt sok, nagy kerttel rendelkezõ lakosnak
magasabb adót kell fizetnie. Úgy gondolom,
ezt nem szabad hagyni, hanem a városházi
mezõgazdasági irodában be kell nyújtani a
szükséges dokumentumokat, amelyekkel bizo-
nyítható, hogy ezeket a telkeket kertként, te-
hát mezõgazdasági célra használják, hogy az
emberek ne fizessenek más besorolás szerint,
vagy meg kell fellebbezni azt az adóbesorolást,
amit a rendszer automatikusan kivet.

– Együtt tudtak-e mûködni a többséget
alkotó frakcióval, illetve a polgármesterrel?
Miben nem?

– Amikor ellenzékbõl próbáltuk az akara-
tunkat érvényesíteni, nem sikerült. Késõbb,
gondolom, már reflexszerûen, elutasítóan áll-
tak hozzánk, majd mérlegelve az általunk fel-
hozott indokokat, engedtek az érveknek, hi-
szen az épelméjû ember, ha akarja, megérti,
hogy valamit miért kell másként tenni. Sokkal
hatékonyabban lehetne dolgozni, ha sokkal
nagyobb testület lenne mögöttünk. Úgy vé-
lem, egy nyolcfõs frakció sokkal jobb lenne,
mint a jelenlegi hattagú.

– A frakció hatékonyságát a létszáma nö-
velheti, ehhez viszont nagyarányú magyar
részvétel kell a voksoláson. Mivel lehet

önkormányzat|

Úszóversenyen

Népesebb frakciót
akar a polgár-

mesterjelölt
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Mandátumának elkezdése elõtt épp hogy be-
töltötte a 24 évet a szalacsi polgármester Hor-
váth Béla. Ennek ellenére már volt bizonyos ta-
pasztalata a közéleti munkában, mivel már a ta-
nítóképzõben diáktanácsi tag volt, késõbb a
Nagyváradi Magyar Diákszövetségnél program-
szervezõként dolgozott, majd Cseke Attila sze-
nátor parlamenti irodájában volt irodavezetõ.
Közben oktatási menedzsmentbõl lediplomá-
zott, és ismereteit a civil szférában hasznosítja a
Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség és a
Bihar Megyei Területi Egyeztetõ Tanács alelnö-
keként. Polgármesterként is nagyon sok ifjúsá-
gi programot szervez, illetve támogat. Négy év-
vel ezelõtt határozott fölénnyel nyerte meg a
polgármester-választást, lekörözve idõsebb, ta-
pasztaltabb jelölteket. Két település, Szalacs és
Ottomány gondjait vette a vállára.

– Szinte alapértelmezett, hogy a fiatalok
Önre szavaztak. Mivel tudta maga mellé ál-
lítani a középkorú és idõsebb korosztályt?

– Úgy gondolom, a választók helyi szinten is
változást akartak. Azt akarták, hogy véget érjen
a posztkommunista berögzõdésekkel teli kor-
szak. Ez érvényesülhetett nálunk, amikor egy

politikai szempontból tiszta múltú jelöltre vok-
soltak, hiszen én még KISZ-tag sem voltam. Az
is közrejátszhatott választási gyõzelmemben,
hogy falun az emberek még most is a család
alapján ítélik meg az embereket. A családunk
pedig közmegbecsülésnek örvend a községben.
Dédszülõig visszamenõleg rendes, becsületes,
vallásos emberek, az egyházban is önkéntes kö-
zösségi szerepet vállaltak. Talán a közösségi
munka utáni vágyat is tõlük örököltem.

– Ahhoz, hogy egy község fejlõdjön, von-
zó legyen, és ne öregedjen el, talán az a leg-

|önkormányzat

A községháza
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Egyformán fontos
mindkét település

HORVÁTH BÉLA, Szalacs község választott
önkormányzati vezetõje a térség
legfiatalabb polgármestere, de országos
szinten is a második helyen áll – néhány
hónappal lemaradva. 

Horváth Béla megválasztásakor az ország legfiatalabb
polgármestere lett 

A szalacsi szoborpark esti fényben



demben elõrelépni. Elsõként lecseréltük a köz-
világítást, ugyanis a sötétség miatt a közbiz-
tonság romlott. Felújítottuk az ottományi kas-
télyt, egy másik pályázattal pedig a kiegészítõ
helyiségeit – kazamaták, istállók, pince – és a
parkját tesszük rendbe. Szeretnénk ott kaland-
parkot kialakítani, erre a közeljövõben lesz ki-
írás. Itt jegyezném meg, hogy mind Szalacsot,
mind Ottományt igyekszünk egyenlõ arány-
ban fejleszteni. Nekem egyformán fontosak.
Ameddig az adósság terhelt bennünket, olyan
dolgokat valósítottunk meg, melyekhez nem
kellett komolyabb anyagi befektetés, csak hu-
mán erõforrás. Kalákában játszótereket hoz-
tunk létre, közterületeket szépítettünk. Újrain-
dítottuk a szalacsi kézilabdacsapatot, és ki-
emelkedõ eredményeket ért el. Támogattuk
továbbá a kulturális szervezõdéseket, valamint
az ifjúság kezdeményezéseit. Átköltöztettük a
szalacsi óvodát, és megfelelõ körülményeket
teremtettünk a gyermekeknek. Beindítottuk
az állandó orvosi ügyeletet igen jól felszerelt
rendelõvel. Már több ízben mentett emberi
életet. Fel is újítottuk a rendelõt meg az isko-
lákat. Utóbbit számítógépekkel, kamerarend-
szerrel szereltük fel. Ottományban saját költ-
ségvetésbõl ravatalozó kápolnát építettünk, és
kalákával is segítettük a kivitelezést. Az egyhá-
zaknak évi fix támogatást adunk felekezetre
való tekintet nélkül, és belátásuk szerint költ-
hetik el ingatlanaik karbantartására. Szalacson
a központban parkot létesítettünk, neves elõ-
deink szobrával. A Zöld ház pályázatunk segít-
ségével a faluturizmust fellendítõ szálláshelye-
ket, illetve konferenciatermet alakítottunk ki.
Az említett „újraélesztett” pályázattal leaszfal-
toztunk a községben 7 km utat, és létrehoztuk
a napközit (after school). Pályázatot nyújtot-
tunk be a még aszfaltozatlan utcák rendbetéte-
lére. A csatornahálózatot megépítettük, és
egy újabb pályázattal elérjük azt is, hogy a be-
kötés se terhelje a lakosságot.

– Honnan, milyen forrásokból érkezett
minderre a pénz?

– Helyi adókból magánszemélyektõl közel
400 ezer lej folyik be, emellett adóznak a cé-
gek, megkapjuk az áfa-visszaosztást, az állami
támogatásokat, de a legnagyobb bevétel a
nyertes pályázatokból, uniós és kormánykiírá-
sokból folyt be. Az összköltségvetésünk 3,5
millió lej volt, ennek egytizede érkezik a köz-
ség lakóitól. Ebbõl is látszik, hogy pályázatok
nélkül nehéz lenne komolyabb eredményeket
felmutatni, ezért minden adódó lehetõséget
kihasználunk.

Szõke Ferenc

fontosabb, hogy munkát tudjon adni lako-
sainak. Van-e kenyérkereseti lehetõség
Szalacson?

– Szerencsére jól állunk. Van egy cipõgyár
a községben, 170 embernek ad munkát. A
helyiek nem is tudnak elegendõ munkaerõt
adni, ezért a szomszédos Szilágypérrõl is jár-
nak ide dolgozni. Itt van a Bocskai cég is, a
környék egyik legnagyobb mezõgazdasági vál-
lalkozása, ez 26 szalacsinak/ottományinak ad
megélhetést. A Nutrientul cégnek pedig van a
két településünk között egy disznófarmja szin-
tén jelentõs számú munkahellyel. Idén terjesz-
kedni fognak, ami további munkalehetõséget
fog jelenteni. Ezért ingyen bocsátottunk a ren-
delkezésükre a bõvítéshez szükséges területet
– közel két hektárt. Egy ideje már tárgyalunk
egy magyarországi befektetõvel, akinek szán-
dékában áll egy gyárat indítani nálunk. Felvet-
tük a kapcsolatot egy bihari bútorgyárral, oda
autóbusszal ingáznak 40-en a községünkbõl.
Tudnának többet is fogadni, de nincs több je-
lentkezõ. Mindez számomra azt jelzi, hogy
nincs vagy nagyon kevés nálunk a munkanél-
küli. További 15 család 50-400 hektáron gaz-
dálkodik, õk is teremtettek munkahelyeket a
mezõgazdaságban. Még sokan gazdálkodnak
kisebb területeken jövedelem-kiegészítésként,
az állásuk mellett. Fontosnak tartom a munka-
helyteremtést, hogy lakosainknak ne kelljen
ingázniuk. Sokszor tárgyalok befektetõkkel,
akik néha azért nem jönnek hozzánk, mert
nincs elegendõ szakképzett munkaerõ a vállal-
kozásukhoz.

– Kérem, említsen néhányat a mandátu-
ma alatti fontosabb megvalósítások közül!

– Amikor hivatalba léptem, három megkez-
dett pályázatot vettem át. Ebbõl kettõ ment
tovább, a harmadiknak viszont visszavonták a
finanszírozását. Két évbe telt, mire sikerült ezt
is újraéleszteni. Sajnos „megörököltünk”
300 000 lej adósságot, amitõl csak 2013-ban
tudtunk megszabadulni. Ekkortól tudtunk ér-
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A felújított
ottományi kúria



Bordás Károly tizenkét évvel ezelõtt rugasz-
kodott neki elõször a polgármesteri szék elnye-
réséért folytatott küzdelemnek, sikerrel. A té-
nyek bizonyítják, hogy jól végzi a dolgát, hisz
egymás után három alkalommal is bizalmat sza-
vazott neki a lakosság. Most, az újabb önkor-
mányzati megmérettetés közeledtével az elöljá-
rónak szegeztük a kérdést, hogy negyedszer is
jelölteti-e magát. Mint mondta, úgy érzi, hogy
élvezi az ott élõk bizalmát, megbecsülését, és
ameddig ez nem változik, és ereje is engedni
fogja, addig nem hátrál meg. Több megkezdett
beruházás van folyamatban, amit végig szeret-
ne vinni. A jó menedzselés, a hozzáértés nem
jön magától, évtizedes vezetõi tapasztalattal fel-
vértezve került a polgármesteri székbe: elõbb
mérnökként, majd igazgatóként dolgozott a
hajdanán nagy hírû feketeerdõi üveggyárban.

Tarcsa mellett Gálospetri és Éradony alkotja
a községet. Összesen 2700-an élnek a három
faluban, a lakosság 85 százaléka magyar anya-
nyelvû. Egyházi vonatkozásban sokszínû a köz-
ség, reformátusok, római katolikusok, görögka-
tolikusok, ortodoxok, baptisták élnek egymás

mellett békességben. Eljárnak egymás ünnepe-
ire a hívek, imaheti alkalmakon a lelkipásztorok
szolgálnak más felekezetû gyülekezetekben is.
Az önkormányzat külön figyelmet fordít a hit-
életre, anyagilag is támogatja az egyházközsé-
geket. Nyilvánvalóan differenciáltan, hisz egyik
gyülekezet nagyobb lélekszámú, mint a másik,
ugyanakkor szükségleteik sem azonosak. Így
5–20 ezer lej közötti összegben határozták meg
az egyházaknak nyújtandó anyagi támogatást.

A közbiztonság jelentõsen megnõtt az utób-
bi években, immár minden második villanyosz-
lopon lámpatest világít. Emellett a stratégiai
pontokra térfigyelõ kamerákat szereltek fel. A
vízhálózat kiépítésén is túl vannak, új kutakat is
fúrtak, így tiszta, iható ivóvízhez juthat bárki.

|önkormányzat

Az újonnan épült
napközi udvarára
sportpályát
terveznek

A petri kultúrházat 250 ezer euróból korszerûsítik
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Jó gazdaszellemmel
irányítják Értarcsát

Kiváló emberismeret, jó szervezõkészség,
sok évtizedes tapasztalat jellemzi BORDÁS
KÁROLYT, Értarcsa község polgármesterét.
A jó gazdaszellem meglátszik a
községalkotó településeken, nagyfokú
infrastrukturális fejlesztéseket valósítottak
meg az utóbbi négy esztendõ alatt.

Bordás Károly harmadik polgármesteri mandátumát
tölti, és nekivág a negyedik megmérettetésnek



Halottasházat is építettek a falvakban. Bár
eleinte voltak félelmei a község elsõ emberé-
nek, hogy a lakosság elutasítja majd a temetõi
kápolnát, de szerencsére elfogadták, mostan-
ra természetessé vált, hogy onnan temetnek.

Tarcsán kivilágított, bekerített, mûfüves
sportpályát alakítottak ki, amihez fûtött öltö-
zõ, zuhanyzó is dukál. A polgármesteri hivatal
is megszépült, a régi épületre rá sem lehet is-
merni, kényelmessége, felszereltsége modern
hivatal képét mutatja. Az egyik gondjuk a par-
koló hiánya volt. LEADER pályázat segítségé-
vel ezt is megoldották.

Az önkormányzat anyagi helyzete stabil, év
végére mindig marad jócskán pénz, s azt átvi-
szik a következõ esztendõre. Bordás Károly
nem is érti azokat a kollégáit, akik állandóan
siránkoznak a pénztelenség miatt. A sikeres
gazdálkodás egyik titkaként a jó pályázati ki-
írások megválasztását említette az elöljáró. Õk
többnyire csak olyan tenderekre pályáznak,
ahol nem kérnek önrészt.

A következõ évekre is vannak tervek: az
Értarcsa és Gálospetri közötti aszfaltút kiszéle-
sítése a mostani négy méterrõl hat méterre.
Folytatódik a Gálospetribõl Érmihályfalva ha-
táráig vezetõ, szintén hat méter széles út épí-
tése, ebbõl 2,5 kilométer még hátravan. Szin-
tén Petriben az általános iskolát is felújítják, il-
letve egy további szárnnyal bõvítik. Az ingat-
lanhoz csatlakozó falrész már magasodik, pi-
ros téglák árulkodnak a fejlesztésrõl.

Bordás Károly bízik abban, hogy Értarcsa
község a térség gyöngyszemévé válhat, hisz
onnan már ma sem vándorolnak el az embe-
rek. És ez biztató jel.

D. Mészáros Elek

Az utakat két európai uniós projekt révén si-
került rendbe tenniük. Az egyik a háromkom-
ponensû 322-es pályázat, ez 2,5 millió eurós
beruházást eredményezett. Ennek köszönhetõ-
en mindhárom település utcáit leaszfaltozták,
mintegy 23 kilométert. A mezõgazdasági utak-
ra vonatkozó 125-ös kiírás hozadékaként kö-
zel 19 km út készült el. Visszatérve a 322-es
pályázathoz a polgármester elmondta, hogy
ennek segítségével épült fel az éradonyi kultúr-
ház. Tarcsán és Gálospetriben is futotta a mû-
velõdési házak állagmegõrzésére. Petriben egy
250 ezer eurós pályázat startol júniusban, cél-
ja a kultúrotthon további, teljes felújítása. Szin-
tén gálospetri megvalósítás az after school el-
nevezésû, a délutáni oktatást segítõ épület-
együttes elkészülte. Már használatba is vették a
létesítményt, a gyerekek az oktatás mellett in-
gyenes étkeztetésben is részesülnek. A polgár-
mester még némi területrendezést tervez az in-
gatlan környékén, akár egy focipályát is el tud-
na képzelni a szabad területre. A kerítés meg-
felelõ, viszont a fõkaput lecserélik.

A szomszédban található a dévai Szent Fe-
renc Alapítvány által mûködtetett Szenthá-
romság Kollégium, ahol jelenleg huszonnégy
gyermeket gondoznak szeretettel. Az egykor
romokban, beszakadt tetõzettel álló Fráter-kú-
ria teljesen megújult, gondozott park, apró ta-
vacska teszi még otthonosabbá. A hivatal a té-
li tûzifával segíti az otthont, illetve a mellette
lévõ egyhektáros területet gyümölcsös létesíté-
sére a kollégiumnak adták. A szépen betelepí-
tett terület egy-két év múlva ellátja a gyermek-
otthont kompótnak és befõttnek valóval.

önkormányzat|
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A közigazgatásilag Székelyhíd városához
tartozó érmelléki falu neve egy 1215-ös doku-
mentumban Olazyként tûnik fel elõször, ké-
sõbb Eng-Olazi és Villa Olozi formában. 1325-
ben Cyne Péter birtoka, õ Károly Róbert ki-
rálytól vámszedõ jogot nyert, 1466-ban a
Csákyak birtoka. Az 1800-as évekig a Ber-
náth, a Boronkay, a Dráveczky, a Bónis, az
Elek, az Okocsányi, az Ottlik, a Sárossy, a
Szártóry, a Tihanyi családok szerepelnek föl-
desuraiként. Az 1880-as népszámláláskor 606
lakost jegyeztek fel, közülük 523 a magyar;
520 református, 37 római katolikus, 33
görögkatolikus. 1992-es adatok szerint 574-
en laktak Érolasziban, 553 magyar, 17 román;
felekezeti megoszlás szerint 510 református,
25 római katolikus, 20 görögkatolikus és 12
ortodox. Legutóbb, 2011-ben 543 lakost
számláltak össze, köztük 370 reformátust.

|faluról falura

Esõs, szeles idõben érkeztem a Székely-
híd–Margitta országút mentén fekvõ település-
re Karancsi Béla mérnökkel. Õ helybeli, a
városi tanács tagja. Mint mondja, csak a falu
nevébõl következtetnek arra, hogy olasz tele-
pesek alapították, de ennek írott nyoma nincs.
„Az 1700-as években valószínûleg pestisjár-
vány miatt elnéptelenedett a helység. Talán a
Dráveczky család – õk birtokolták a falu nagy
részét – telepített ide svábokat, s a Szilágyság-
ból magyar református családokat. Mivel a
svábok voltak többen, egy idõben Sváb-
Olaszinak is nevezték a települést. A legna-
gyobb evangélikus gyülekezet itt volt a környé-
ken, Debrecenbõl is ide jártak egyházi szertar-
tásra az ottani evangélikusok. Ma a legtöbb
család református, vagy beházasodott római
katolikus, mint például én is” – árulja el házi-
gazdám.

Nemzetiségi megoszlás szerint a magyarok
vannak a legtöbben. „Él még itt mintegy het-
ven roma – egészíti ki a képet Karancsi Béla.
– Valamennyien dolgoznak, gyerekeiket isko-
lába járatják, lakóházaik is elfogadhatók,
mondhatni, beilleszkedtek a falu életébe. Aki

Kultúrházuk is lesz
a szorgos gazdáknak

Feltételezések szerint Itáliából betelepített
lakosok hozták létre a XI–XII. században
a mai Érolaszit. Az elsõ írásos említése
a XIII. századból származik. A zömmel
magyarlakta érmelléki faluban a kevés
otthon maradt fiatal család gazdálkodik.

Futó Ferenc István, az Érolaszi Református
Egyházközség lelkipásztora
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nem zárkózik fel hozzájuk, azt kinézik maguk
közül.”

Ami a munkalehetõséget illeti, fõleg a fiata-
lok ingáznak a környékbeli településekre,
Margittára sokan, Székelyhídra kevesebben,
de Váradra, Diószegre és Biharpüspökibe is
járnak dolgozni. A faluban sajnos csak egy
bolt van, s vannak még vagy ketten, akik átve-
szik a pékségektõl az ide szállított kenyeret, és
továbbadják a lakosságnak, így mindenki hely-
ben be tudja szerezni a mindennapit.

Családi vállalkozás

Mintegy 1500 hektár termõföld tartozik
Érolaszi határához. Egyénileg már nem na-
gyon munkálják meg a földjüket az emberek.
Egy nagy és több kisebb, néhány tíz hektáros
társulás foglalkozik a földmûveléssel. Általá-

ban a nagykultúra dominál: búza, kukorica,
napraforgó.

Olaszit szorgalmas népek lakták százado-
kon át, mostani lakói sem kivételek. Több fia-
tal belevágott egy-egy mezõgazdasági vállalko-
zásba, és a sok munka gyümölcseként a leg-
többje sikeresnek bizonyult.

A Csomaközi család is ilyen vállalkozó:
Csomaközi László Gyula és felesége, Tün-
de a katedrát cserélte fóliasátrakra. Egy hek-
táron kertészkednek, zöldséget és virágot ter-
mesztenek. Lassan másfél évtizede foglalkoz-
nak ezzel, addig helyettesítõ tanárként Érkö-
bölkúton dolgoztak. Ott a tanári kar nagy ré-
sze már kertészkedett, hogy kiegészítse jöve-
delmét, ezért õk is úgy döntöttek, megpróbál-
ják – meséli Csomaközi Tünde. „Kinti zöldség-
termesztéssel kezdtük, de sok gondunk volt
vele, amíg eladásra alkalmas lett a termés. Az-
tán építettünk egy fóliasátrat, majd lassanként
eljutottunk a 14 sátorig. Elõveteményként ál-
talában salátát, retket, zöldhagymát, spenótot
termelünk, amikor ezek kijönnek, március-áp-
rilis környékén, következik a vinetta (padli-
zsán), paradicsom, paprika, uborka, zöldpa-
szuly. A férjemmel ketten dolgozunk, ha sok a
munka, a szüleink is besegítenek. Mi magunk
értékesítjük a termést, háromszor egy héten:
kedden, pénteken és szombaton a margittai
piacon. Már ismernek a vásárlók, tudják, hogy
zöldségeink kitûnõ minõségûek, így rendsze-
rint mindent el tudunk adni. Nem lehet elõre
megmondani, biztosra venni, hogy mivel a
legérdemesebb foglalkozni. Attól is függ, hogy
mit akar a piac. Például amikor Magyarorszá-
gon nagy volt a belvíz, nagyon jól ment a pa-
radicsom, aztán volt olyan év, amikor nehéz
volt eladni. Magyarországról sokan járnak át,
az innen elkerültek fõleg padlizsánért, mivel ez
ott nem annyira ismert. A vállalkozás jövedel-
mezõ, de nagyon munkaigényes. Két-három
éve értük el a nullát, addig minden jövedel-
münket visszaforgattuk.”

faluról falura|

Csomaközi László
Gyula és Tünde,
a két fiatal kertész

Nagy Melánia
és Kedves Mária

Enikõ
a tanítványaival

A fóliasátorban
szépen fejlõdnek

a palánták


(folytatás a következõ oldalon)
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Elemi oktatás helyben

Az érolaszi gyerekek óvodától IV. osztályig
tanulhatnak falujukban. Az iskolában Nagy
Melánia és Kedves Mária Enikõ tanítónõk-
kel beszélgettünk. Csak magyar nyelven taní-
tanak két összevont osztályban összesen 25
gyereket: öt elsõst és nyolc elõkészítõst az
egyik, hét másodikost és öt negyedikest a má-
sik osztályban. Harmadikosok most nincse-
nek. Az osztálytermek szépen be vannak ren-
dezve, sok szemléltetõeszközzel. A tanítónõk
elmondták, hogy ezek nagyobb részét a tanfel-
ügyelõségtõl kapták, de a gyerekek szülei is
segítettek az elkészítésükben. Az egyik terem-
ben néhány számítógép is van, azokat Szé-
kelyhídról kapták, használják is õket, van
internetük, nyomtatni tudnak.

A két tanítónõ arról is beszélt, hogy kisdiák-
jaik általában mind jól tanulnak: „A székelyhí-
di pedagógusok mondják, hogy az ötödiktõl
oda érkezõ gyerekek közül az érolasziak ki-
emelkednek. Erre nagyon büszkék vagyunk.”
Diákjaik jelen vannak a faluban tartott rendez-
vényeken is, anyák napján, nõk napján, a Mi-
kulás-ünnepségen, farsangon, de a családi na-
pon is õk játsszák a fõszerepet.

A tizennégy óvodás is az iskola épületébe
jár. Mint azt már más falvakban is alkalmam
volt látni, nagyon tiszta, rendezett termekben
tanulnak. Mosdójuk egyszerûen lenyûgözõ:
csempézett falak, tiszta illemhelyek, vezetékes
ivóvíz, minden, ami szükséges. Codrea Er-
dei Hanna óvónõ a nagyváradi Partiumi Ke-
resztény Egyetemen szerzett tavaly óvodape-
dagógusi és tanítói képesítést. „Régóta vágy-

tam arra, hogy taníthassak, és íme, az álmom
megvalósult. Székelyhídi vagyok, nagyon örü-
lök, hogy a közeli Olasziban oktathatok. Külö-
nösebb gondjain nincsenek, bár az épületre
ráférne a külsõ renoválás.”

Új kultúrotthont terveznek

Néhány évvel ezelõtt Érolasziban rendszere-
sen szerveztek falunapot, de az utóbbi évek-
ben a magas költségek miatt már nem vállal-
koztak rá. A családi nappal helyettesítették.
Saját lehetõségeiket kihasználva, a város
anyagi támogatásával, vonzóvá tudták tenni a
rendezvényt. Karancsi Bélától megtudtam,
hogy az olasziak nagyon fájlalják a kultúrház
hiányát. Ez volt az egyedüli hely, ahol a falu-
beliek össze tudtak jönni, kultúrmûsorokat
rendeztek, a lakodalmakat ott tartották. Mos-
tanában a fiatalok más településeken bérelnek
termet a lagzira.

„A régi kultúrházat visszakapta az egykori
tulajdonos még 2008-ban – meséli az önkor-
mányzati képviselõ. – Azóta sokszor próbáltuk
megvásárolni, de nem sikerült. Az épületet fel-
értékelték, de a tulajdonos egyben akar eladni
mindent: a házat és a mellette lévõ majd két
és fél hektáros telket – még az iskolaudvar is
az övé. Most talán ez a gond is megoldódik,
mert eldöntöttük, hogy új kultúrotthont épí-
tünk. Az egyedüli terület, ami az önkormány-

Szépen
kicsempézett
mosdó
az óvodások
számára
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Kultúrházuk is lesz a szorgos gazdáknak

Érolaszi óvodások Codrea Erdei Hanna és egy anyuka
társaságában



áttért a református vallásra. [Bõvebben lásd
Érolaszi és a svábok c. írásunkat a következõ
oldalon – szerk. megj.] Ezután úgy döntöttek,
hogy a két kicsi, vert falú templomot lebont-
ják, és közös erõvel építették fel a mai isten-
házát. A munkát 1825-ben kezdték, majd fel-
húzták a tornyot is.”

Az egyházközség ma 370 hívet számlál,
300-an fizetnek hozzájárulást. A templomlá-
togatás olyan, mint általában Biharban vagy
az Érmelléken, a hívek mintegy 10 százaléka
vesz részt rendszeresen az istentiszteleteken.
„Amióta ide kerültem – egészíti ki mondandó-
ját a lelkipásztor –, több mint 70 személyt te-
mettem el, s felénél is kevesebbet keresztel-
tem, de többször is külföldrõl jöttek haza a
szülõk a gyermekkel, csak erre a szertartásra.
Amint vége volt, már el is mentek a faluból. A
házasságkötéssel még rosszabbul állunk, éven-
te egy-két párt adok össze. Az utóbbi években
itt esküdött párok közül szinte egy sem maradt
itthon, külföldre mentek dolgozni. Idén nem
lesz konfirmáció, az elsõéves konfirmandusok
kilencen vannak.”

A zilahi születésû Futó Ferenc István taná-
csosi tisztséget is betölt az Érmelléki Reformá-
tus Egyházmegyében. Elmondta, hogy a
templomot tavaly belülrõl felújították. Azt re-
méli, hogy idén a külsõ renoválás is sikerül,
ennek érdekében pályáztak is. Benéztünk a
valóban szépen rendbe tett istenházába is,
közben arról is szó esett, hogy az egyházköz-
ség mintegy 20 hektáron gazdálkodik. A hol-
land testvérgyülekezet adományából és jólelkû
támogatásával komoly gépparkhoz jutottak,
azóta önerõbõl mûvelik meg a földjüket. Visz-
szakaptak még 20 hektárt, de olyan helyen,
ahol nem lehet megmûvelni. Egyébként a tisz-
teletesnek is van egy köszméteültetvénye.

Deák F. József

zat tulajdonában van, a régi községháza és a
mellette lévõ telek – közel egy hektár. Elvégez-
ték a topográfiai felmérést, kész a terv, és
még a helyhatósági választások elõtt szeret-
nénk kiönteni az alapot.

Az ivóvizet még a ’70-es években minden
házba bevezették. A közelmúltban új vezetéke-
ket fektettek, és a csatornázást is kiépítették, de
az átadása késik, mert közös projektben készült
a székelyhídival és a többi hozzá tartozó telepü-
lésen lévõvel, s azok lassabban haladtak.
Olasziban annyi hiányzik, hogy a hálózatot az
országút alatt átvezessék és összekössék az ed-
dig is használt víztoronnyal. Új kutat nem kellett
fúrni, mivel a meglévõ jó minõségû ivóvizet ad.

Házigazdám még megmutatta a lakóházuk
hatalmas kertjében, mintegy fél hektáron ki-
alakított köszméteültetvényét. Hat éve fogtak
egrestermesztésbe, családi vállalkozásként.
Magyarországról szerezték be a bokrokat.
„Úgy érzem, sikeresek vagyunk. Általában évi
négy tonna termésünk van; Magyarországon
értékesítjük.”

Áttértek a református hitre

Futó Ferenc István tavaly december 9-én
ünnepelte, hogy tíz éve szolgál az Érolaszi Re-
formátus Egyházközségben. Felidézte, hogy
az 1700 évek elején kétgyülekezetû volt a fa-
lu, református és evangélikus. „Mindkettõnek
külön temploma volt, tudomásom szerint ez a
parókia, ahol most tartózkodunk, evangélikus
imaház volt valamikor. Aztán az evangélikus
gyülekezetnek egy idõ után nem volt lelkipász-
tora, és egy református lelkipásztor munkássá-
gának idején a teljes evangélikus gyülekezet
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„Dráveczky (László) cs. és kir. ezredes
Északbiharba a birtokára a Rajna-mellékérõl
munkásokat hoz be (1804?), kik tanítójukkal
telepednek le Nagyváradtól északkeletre, a
mai Ér-Olasziba, akkor Sváb-Olasziba, hol is-
kola, templom, paplak épül, bizonnyal a föl-
desúr támogatásával. (…) Erre a svábolaszi te-
lepülésre felfigyelnek a Váradon mint Erdély
kapujában lassanként innen is, onnan is lete-
lepedett középosztályhoz, fõkép a kereskedõ-
világhoz tartozó evangélikusok, s csak öröm-
mel fogadják az akkori várparancsnok, Roth
nejének, báró Podmaniczky Johannának ama
hívását, mely a vár egy tágas termébe gyûjti
össze a város lutheránusait, hogy a svábolaszi
lelkész prédikációját meghallgassák.” (Ha-
rangszó, 1941. 02. 09, 32/6: 44)

Nagyvárad evangélikus egyháza így válik
egy idõre Sváb-Olaszi filiájává. Ugyanebbõl a
cikkbõl tudjuk, hogy késõbb az evangélikusok
megüresedett temploma lett az érolaszi refor-
mátus parókia épülete. Helyesbítve a közle-
ményt, a svábok 1751-ben érkeztek Érolaszi-
ba, ott a vármegye engedelmével evangélikus
egyházat alapítottak, és Zsolnay András sze-
mélyében lelkészt választottak (1784). Az oda-
telepített német evangélikusoknak volt iskolá-
juk, és 1757 óta fa imaházuk is. 1784-tõl vált
az egyházközség filiájává Nagyvárad 1813-ig.
„Sváb-Olaszira Nagyvárad anyásitása azonban
végzetes volt, mert ezidõtõl erõs hanyatlásnak
indult, amit aztán a sokféle belzavarok csak
még inkább elõmozdítanak, úgy, hogy (a meg-
maradt 85 evangélikus) 1855-ben mindenes-
tül beleolvadt a reform. egyházba.” (Evang.
Egyh. Isk., 1903. 07. 23, 21/30: 359)

Görög Demeter és Márton József Magyar
átlás az magyar, horvát és tót országok vár-
megyéji, s szabad kerületei… (1802–1811)
címû kiadványában is Sváb-Olasziként szere-
pel a falu Bihar megye térképén. A Tiszai
Evangélikus Egyházkerület Hegyaljai Egyház-

megyéje 1804. évi (125–134 o.) és 1824. évi
(136–151 o.) digitalizált vizitációs jegyzõköny-
veiben kimerítõ leírások találhatók Sváb-
Olaszi egyházközségérõl (http://library.
arcanum.hu). Fabriczy Sámuel Az Ágostai
Vallású Tiszamelléki Szuperintendencziá-
nak rövid esmértetése (Tud. Gyüjt., 1824,
8/5: 68) szerint „A’ Hegyallyai Esperességbe
tartozó Sváb-Olaszi egyháza 308 lelket szám-
lált az ezévi vizitáció alapján.” Patay Pál Az
Érmelléki tractus harangjai 1825 körül cí-
mû cikkében pedig ez áll: „Érolaszi (Sváb
Olaszi) 1824. VII. 25, 2 harang: 1. »Anno
1788«; 2. »Az Olaszi R. F. M. T. Sz. Ekl. M.
G. költs. önt. 1789«”. Negyven év alatt azon-
ban a hívek állítólag elfogytak: 1826-ban
469, 1866-ban 0 lett a lélekszám (Prot.
Egyh. Isk. L, 1910. 08. 28, 53/35: 550).

Az olaszi evangélikus gyülekezet ismert
papjai: Zsolnay András (1784–), Belánszky
József (–1811), Bartsch András (1811–
1819), Hlovik János (1819–1826), ifj. Gres-
kovits József (1827–1837, az õ idejében in-
dult meg Debrecen anyásítási mozgalma
1830-tól). Debrecenben 1837-ben Glatz Ja-
kab váradi pap, majd Böhm Pál laikus szol-
gált. (Harangszó, 1938. 02. 20, 29/8: 58-
59). Sváb-Olaszi utolsó evangélikus papját,
Rõczey Jánost (1814–1898) „1838-ban Bi-
harmegyébe Sváb-Olasziba választották meg
misszionárius lelkésznek. Itt ismerkedett s ba-
rátkozott meg Gönczy Pállal, az akkori köböl-
kúti tanítóval, a késõbbi hires pedagógussal.
Gönczy az õ ajánlatára került Draveczkyhez
nevelõnek, a ki régi barátjáról, mint egykori
jóltevõjérõl késõbb is mindig hálásan és szere-
tettel emlékezett meg” (idézet Rõczey nekro-
lógjából: Prot. Egyh. Isk. L., 1898. 08. 21,
41/34: 539–540).

Miután Rõczey 1844-ben más helyre távo-
zott, „a sváb-olaszi egyház, nagy szegénysége
miatt, néhány év óta sem papot, sem tanítót
nem tart; részint a nagykárolyi, részint a nagy-
váradi egyház papja jár oda, egyszer v. kétszer
évenkint istentisztelet s uri szent vacsora ki-
szolgáltatása végett”, amint azt A Magyarho-
ni Ágost. Hitv. Évangy. Egyház egyetemes
névtára írja 1848-ban (154 o.). 

Az ágostaiak paphiányán kívül mindkét
gyülekezet tanítóhiánnyal is küzdött. Drá-
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Talán már kevesen tudjuk, hogy a mai
Érolaszi a XVI. században Eng-Olaszi, illetve
Sváb-Olaszi is volt. Korabeli forrásokat
szólaltatok meg az ottani evangélikus sváb
közösség rövid létezésérõl.

ÉRMELLÉKI ÉRDEKESSÉGEK

Érolaszi és a svábok
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veczky Sándor, reagálva az ágostaiak igényé-
re, közös gyûlést hívott össze. Ezen úgy dön-
töttek, hogy ágostai vallású tanítóra lenne
szükség, aki „mindkét vallású gyermekeket ta-
nítsa és vasárnap délután ’s hétköznapokon a’
helv. templomban a’ gyermekekkel folytassa
a’ kántori hivatalt; vasárnap délelõtt pedig az
ágost. hitvallásuaknak tartson könyörgést ’s
néha szónoklatot is; a’ temetést valláskülönb-
ség nélkül hajtsa végre; 3 évre legyen az
egyed kötelezve”.

Eldöntetlen volt még az egyházi fõhatóság
kérdése. Helvét részrõl nyitott volt Csécsi
Nagy János esperes, de nem ismerjük Komá-
romy József ágostai fõesperes hozzáállását.
(Prot. Egyh. Isk. L., 1844. 07. 06, 3/27,
631–633) „A’ hegyaljai ág. hitv. ev. egyház-
megye közgyûlésén (…) A’ sváb-olaszi helvét
és ágostai hitv. egyházaknak teljes viszonyos-
ságon alapíttatni ohajtott egyesülendésök
meghiusulta sajnos tudomásul vétetett.” (Prot.
Egyh. Isk. L., 1845. 07. 27, 4/30: 709). A
Tiszai Evangélikus Egyházkerület 1845. júliusi

Az idézett Visitatio
Canonica elsõ
oldala

jegyzõkönyve alapján úgy próbáltak volna se-
gíteni a gyülekezet ínséges állapotán, hogy az
ún. Gusztáv Adolf Alapítvány figyelmébe
ajánlják támogatásra. Ebbõl azonban nemigen
lett semmi.

„Tizenhat évvel még ezelõtt szépen virág-
zott itt mindkét testvér prot. egyház, a leg-
szebb egyetértésben s példás békességben él-
vén egymásközt mind tagjai, mind belhivatal-
nokai; mig nem az ágostai egyháznak alapítói
lassanként halál által kidõlvén, az utódok más
falvakban elszármazván s lakván, s az ottani
helvéthitüekkel egyesülvén; miután az egyház
magát önfentartására többé erõtelennek érez-
te: tagjai 14 évvel ezelõtt egyesülési hajlamu-
kat a helyben lakó reformátusokkal, fensõbb
helyen kijelentették. Tétettek is ebben lépé-
sek, s idõrõl idõre kísérletek esperesi utakon,
de minden eredmény nélkül, mindegyik fél
közt találtatván öregek, kik a külsõségekhez,
magok szertartásaikhoz tulbuzgón ragaszkod-
tak s az egyesülésre akadályul szolgáltak. Mig
végre, 14 évi jegyben létel után, sikerült az Ér-
Olaszi eddig két protestáns egyháznak, az
ágostai és helvét hitvallású híveknek folyó év
február 14-én Jézusban eggyé lenni.” Eltekin-
tünk most az egyesülési szertartás külsõségei-
nek ismertetésétõl. Az egyesülés mozgatóru-
gója a „helybeli közbirtokos s egyházi fõgond-
nok t. Draveczky Sándor ur, ki bár maga is
ágostai hiten volt, de a helvét hitvallásuak ke-
belébe átléptével az egyesülést jóval megelõz-
te”. (Prot. Egyh. Isk. L., 1858. 04. 01,
1/13: 309–310) 

Az evangélikus szuperintendencia az 1857.
szeptemberi egyházkerületi gyûlésben a követ-
kezõképpen határoz: „A’ sváb-olaszi egyház-
nak az ér-olaszi helvét hitvallású egyházzal
egyesülése tárgyában tiszt. Elefánt Mihály
nyíregyházi lelkész úr elnöklete alatt Majerszky
Lajos és Riszdorfer János urakban kerületi
küldöttség neveztetik ki a’ végre, miszerint a
hely színére kimenvén, érintkezésben t.
Okolicsányi Károly úrral a’ kérdéses viszo-
nyokról közelebb tudomást szerezzen s meg-
gyõzõdjék mindenek felett az iránt, ha valjon
valóban teljesen áttért e’ a’ nevezett egyház a’
helvét hitvallásu atyafiakhoz vagy sem? – s ha
nem teljesen és tömegesen tért át, a’ község
vagyonának az ágostai hitvallásnál megmaradt
hívek részére leendõ biztosítására a’ kellõ lé-
péseket megtegye annyival inkább, mivel azon
egyház a’ hegyaljai esperességnek tetemes
összeggel tartozik. Egy úttal Administrator úr

(folytatás a következõ oldalon)
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felkéretik, hogy a tiszántúli ref. Superinten-
dentia részérõl hasonló biztosság kiküldetését
eszközölje, miszerint egyetértõleg a’ dolog mi-
benléte alaposan megtudassék, az illetõ okmá-
nyok és alapitványok megvizsgáltassanak s az
ügy mind a’ két fél megnyugtatására kölcsö-
nösen elintéztessék”. Sajnos az említett elõter-
jesztés még az 1864. júliusi egyházkerületi
gyûlésre sem készült el, pedig közben kétszer
neveztek ki új felelõst az ügyben.

A két egyházközség egyesülését már 1862-
ben is negatív példaként hozták fel evangéli-
kus szempontból (Prot. Egyh. Isk. L.,
1862.10.26, 5/43: 1384), mert „mit nyert
ennek (értsd: evangélikusnak) elnyelése által
mind a két prot. hitfelekezet? Tudom bizonyo-
san, hogy sok á. h. v. család, vallásának typu-
sából ki lévén forgatva, oda tért, a honnét
mindkét hitfelekezetünknek veszteség szárma-
zott. Mert az egyházak erõszakos összevegyí-
tése sohasem hozott még áldást az egyetemes
egyházra”. (Prot. Egyh. Isk. L., 1859. 03.
19, 2/12: 318). Sajnos, az egyesülést refor-
mátus részrõl levezénylõ Garay Sándor tiszte-
letes (1820–1868) 48 évesen, egyhetes szen-
vedés után meghalt, négy árvát hagyva maga
után (nekrológ, Prot. Egyh. Isk. L., 1868.
09. 27, 11/39: 1161–1162).

„A magyar királyi belügyminiszter folyó évi
szeptember hó 13-án 52.348. szám alatt kelt
rendeletével megengedte, hogy Bihar megyébe
kebelezett Sváb-Olaszi község nevét Ér-Olaszira
változtassa” (Pénzügyi Közlöny, 1883. 10.
13, 39. sz: 718). Az új elnevezés pedig 1910-
ben Érolaszira változott (Pénzügyi Közlöny,
1910. 12. 20, 32. sz: 947). Így esett az meg,
hogy miután „Sváb-Olasziban csak a falu prae-
dicatuma maradt meg németnek” – amint
Ballagi Aladár Az Osztrák–Magyar Monarchia
írásban és képben c. mûvében megállapítja (2.
köt, 405 o.) –, mára már az elnevezés sem utal
a hajdani ágostai vallású lakosságra.

Dr. Szabó József
helytörténész

|história

Érolaszi református
temploma

A XVIII. századi
katonai térképen

még Sváb-
Olasziként

tüntették fel 


(folytatás az elõzõ oldalról)

Érolaszi és a svábok

20|Biharország|2016. április



vastaps|

– Hogy kezdõdött, minek köszönhetõ a
váradivá válás?

– 1988 tavaszán Sepsiszentgyörgyön tur-
nézott a nagyváradi társulat, én akkor már hu-
szonkét éve éltem és dolgoztam ott. Épp ak-
kor kaptuk végre meg a feleségemmel rég ter-
vezett külföldi kirándulásunkhoz a nélkülözhe-
tetlen útlevelet, boldogan mentem hazafelé,
amikor összetalálkoztam a váradi kollégákkal.
Varga Vilmos megkérdezte, nem jönnék-e át
Váradra. Érdekesnek találtam a kérdést, ben-
nem maradt, nem mintha bármi is zavart vol-
na Szentgyörgyön. Épp ellenkezõleg, otthon
éreztük magunkat, s hogy mai szót használjak:

szakmailag is menõnek éreztem magam. Ott-
hon mondtam a feleségemnek, benne is meg-
moccanhatott valami, mert egyáltalán nem til-
takozott. Nagyobbik lányunk már férjnél volt,
a võm Bihar megyei, poklostelki származású,
s bár vágyott haza, úgy döntöttek, legyünk in-
kább együtt, maradnak õk is. Én már jártam
néhány turné alkalmával Nagyváradon, na-
gyon vonzott a város, és érdekes, hogy a fele-
ségemet is, pedig akkor még sosem járt itt.

Huszonnyolcadik éve tagja a nagyváradi
színháznak, azóta szinte minden
elõadásban játszott, vagy fõszerepet, vagy
csak néhány mondat erejéig, de jól
megrajzolt karakterek bõrében. Nem
próbálta „lejátszani” partnereit, mégis
emlékezetes maradt. A társulatba
ugyanolyan gyorsan illeszkedett be, mint
a város légkörébe. A közönség is jó ideje
igazi váradinak tartja DOBOS IMRÉT.

Vallott és vállalt
elégedettség

Makáts
fõtanácsosként
a Hyppolit,
a lakájban Fodor
Rékával

Dobos Imre színmûvész

(folytatás a következõ oldalon)



Jorge Miranda szerepében Tóth Tündével A halál és a
lányka címû Dorfman-darabban (2006)
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Cézár, a kalózok
bohóca – Borbáth
Ottíliával és Bíró
Leventével már
Sepsiszent-
györgyön

szem, mi is volt az a szerep, csak tudom, hogy
erõsködtem a rendezõnek: ez nem nekem va-
ló, és megneveztem azt a kollégát, aki viszont
nagyon jól eljátszaná. Így lett.

– Ha szerepálma nem is volt soha, ked-
venc szerzõkrõl vagy stíluskorszakról sem
beszélhetünk?

– Az új stílusokat nagyon szeretem, az ab-
szurdot különösképpen.

– Nagyon örülök, és annak is, hogy a
Godot-ra várva kevés elõadásából sikerült
egyet megnéznem. Hosszú évek óta a legna-
gyobb, óriási élményem volt.

– Ezt a véleményt pedig én köszönöm, hisz
nagyon szerettem az egész elõadást, a szere-
pem pedig sok nagy fõszereppel ért fel. És kü-
lön szerettük az egész munkafolyamatot, mert
mivel akkor még nem volt kellõ próbahelyünk,
az egyetem zene tanszékének egy termében
próbáltunk. A környezet különösen segített:
minden ugyanolyan lerobbant volt, mint a da-
rabban. S ha már az abszurdnál tartunk, sze-
retném megemlíteni: az 1994-ben megalakult
Kiss Stúdió Színházban sokszor dolgoztam, az
egyik legemlékezetesebb volt Matei Viºniec
Bohóc kerestetik címû darabja, amiért – Var-
ga Gábor Tábornokok címû darabjának szere-
pével együtt – 1999-ben megkaptam a Rövid
Dráma Fesztivál legjobb férfi alakításának dí-
ját. Nem dicsekedni akarok, de két évre rá,
2001-ben pedig Kisvárdán különdíjat kaptam
a Zárt ajtó mögött Graham Reid-darabbeli
alakításért.

– Mindent összevetve, ha hirtelen meg-
kérdezi valaki, hol az otthon, rávágja-e,
hogy Váradon?

Igaz, ennek a gyönyörû szecessziós épület-
együttesnek – ha csak hallomásból is ismeri –
nehezen tud ellenállni bárki. Aztán hazafelé a
nyári kirándulásról megálltunk Váradon, be-
mentem a színházba. Kiss Ildikót, a magyar
társulat vezetõjét bent találtam, megbeszéltük
a teendõket, és november 6-án már vissza is
tértem, immár mint a társulat tagja. Érdekes,
hogy a váltást Dali Sándor, a szentgyörgyi
színház akkori igazgatója és Meleg Vilmos is
ugyanazzal a tömör kérdéssel reagálta le: mi-
ért? Most is azt válaszolnám: szakmai-emberi
vonzás miatt.

– És mivel azóta eltelt huszonnyolc év,
örülök, hogy jó választásnak tartja.

– Igen, folytonosan, továbbra is. Nagyon
közvetlen, befogadó volt a társulat, és most is
ugyanilyen a kapcsolatunk egymással. Soha
nem éreztem taszítást, nem volt problémánk
egyetlen kollégával sem. Szakmailag pedig
igazán sok sikerélményem lett. Alapvetõen
karakterszínész vagyok, hiába is álmodoznék
Hamlet szerepérõl, alkatilag nem tudnám el-
játszani. Talán ezért nem volt soha szerepál-
mom. Az elõadást a rendezõ képzeli el, ha
nincs megfelelõ elgondolása, abból nem lesz
semmi. Kedvenc szerepem sincs, jobban
mondva egy tízmondatos karakter ugyanúgy
válhat kedvencemmé, mint egy abszolút fõsze-
rep. Számomra az a legfontosabb, hogy érez-
zem: annak a szerepnek a kapcsán a rendezõ
énrám gondolt. Ha ezt megéreztem, sikerült is
megformálnom. Nem kértem soha szerepet,
és nem is adtam vissza. Illetve bocsánat,
egyetlenegyszer. De arra már nem emlék-
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Vallott és vállalt…

Fõiskolásként Molnár Ferenc Liliomában Borbáth
Júliával (1965)
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A Róza néniben
az öreg Ráberként

Bányai Irénnel
és Csíky Ibolyával

(1994)

– Marosvásárhelyen születtem, 24 éven át
ott éltem, Sepsiszentgyörgyön 22 évig, ott-
hon éreztem magam ott is, de Váradon töltöt-
tem a legtöbb idõt. Vásárhely ma már inkább
romantikus emlék. Szentgyörgyi kezdõ színész
koromban néha-néha volt olyan érzésem,
mintha mellõznének egy kicsit, nem foglalkoz-
tatnának eleget, szerencsére ez nem hagyott
bennem nyomot, Váradon viszont soha nem
éreztem hasonlót. Kétségtelen tehát, hogy itt-
hon érezzük magunkat, annál is inkább, mert
amikor 1988-ban mi eljöttünk, a lányomék is
költöztek, úgyhogy a võm is hazakerülhetett.

– Dobos Imre azon kevés színész közé tar-
tozik, akik nemcsak önálló mûsort nem mu-
tatnak be, de alkalmi fellépéseket sem vál-
lalnak egyedül. Miért?

– Mert alapvetõen csapatjátékos vagyok. Tu-
dom, hogy ez alkat kérdése, és mivel késztetést
sem éreztem rá soha, ki sem próbáltam, milyen
is, ha egyedül állok ki a színpadra. A versekrõl
pedig úgy mondanám, hogy leszoktam, habár a
fõiskolán sem vittem túlzásba a szavalást, és ün-
nepi mûsorokban sem szereztem nagy gyakor-
latot. Szentgyörgyön nyomták a kezembe az el-
sõ, Ceauºescuról szóló verset, de azonnal –
nagy „sajnálkozások” közepette – vissza is ad-
tam, mondván: nem tudok verset mondani, és
kár volna nekem elrontanom ezt a szavalatot.
De végül csak utolért engem is a versmondás:
néhány évvel ezelõtt, a magyar kultúra napja al-
kalmából két verset szavaltam, nem lehetett el-
kerülnöm, de bevallom, nem a legjobban érez-
tem magam közben.

– Köszönöm az õszinteséget, de beval-
lom, színházbarátként nehezen hiszem el
ezt a „nehézséget”. Dobos Imre közelében
ugyanis szinte kézzel fogható a pozitív kisu-
gárzás, az üzenet, hogy jól érzi magát, min-
den rendben.

– Ez így is van: egyszer azt mondta valaki,
nem lehet igazi színész az, aki elégedett. Én vi-
szont vallom és vállalom az elégedettséget,
nemhogy szégyenkeznék miatta. Igen, elége-
dett vagyok. Nemcsak azért nem panaszko-
dom, mert nem természetem, de szerencsére
nincs is miért, különösen most, hogy a három
mûvészi entitás közösen viszi tovább Szigligeti
nevét. Örülök az új stúdiónk két termének,
örülök, hogy van raktárhelyiségünk, örülök,
hogy érezhetem: szükség van még rám. Ígé-
rem is a társulatnak és mindenekelõtt a közön-
ségnek, hogy addig, amíg érzem a belém ve-
tett hitet és bizalmat, a kapott feladatot meg-
próbálom a lehetõ legjobban megoldani, mél-
tóképpen helytállni.

Molnár Judit

A Pompás Gedeon címszerepében Balázs
Évával (1986)

Váradon elõször a Vidám lakónegyed címû
kabaréban lépett színpadra – Halasi
Erzsébettel

Utolsó szentgyörgyi szerepe, Dudás/Thisbe
a Szentivánéji álomban Gyõri Andrással
(1988)
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A székelyhídi pálinkások kiváló eredménye-
ket értek el: Karancsi Béla köszméte-,
Hasznosi Sándor törköly-, Hegedûs Ist-
ván kajszibarack-pálinkája arany minõsítést
kapott, míg Csuka József alma- és kajszi-
pálinkáját, Czapp Árpád õszibarack-pálinká-

A Rozsnyai István Muzeális Gyûjtemény
adott otthont az egész napos rendezvény több
eseményének is. Már kora délelõtt ízlelgették
az ítészek a tüzes vizet. Gönczi Károly elnök-
letével Muhari Zoltán, Orosz Attila, Preku
Gyula, Simon László és Zilai Zoltán zsûri-
tagok elmélyültek a párlatok világában. Volt
mibõl válogatniuk bõven: Létavértesrõl,
Kokadról, Panyoláról, illetve Bihar megyébõl
Székelyhídról, Bihardiószegrõl, Csokalyról és
Érolasziból 57 pálinkamintát neveztek be. A
Lovassy György által 2009-ben kidolgozott,
húszpontos magyar pálinkabírálati rendszer
alapján rangsoroltak, hét kategóriában.

Az eredményhirdetéskor a zsûri elnöke elé-
gedetten nyilatkozott az itókák minõségérõl.
A jó pálinka titkát boncolgatta, aminek több
összetevõje is van. Az idõjárás, a sok esõ, a
forró nyár, a leszüretelt gyümölcs minõsége, a
fõzési technika, a tárolás módozata mind be-
folyásolja a párlat ízét, zamatát.

|szomszédoló

Fiatalok színjátszó
csoportja

Étel-ital, ünnepi
hangulat Létavértesen
Többpólusú, színes és változatos
programokkal várták az érdeklõdõket Léta-
vértesen a márciusban megtartott Nemzeti
Napra. Az V. pálinkaversenyen, illetve
a házikalács- és kolbászversenyen
a székelyhídiak és a hegyközszentmiklósiak
is sikeresen szerepeltek.
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Hegedûs István pálinkája aranyérmes lett 

Eredményhirdetésre várva. Elõtérben a székelyhídiak



ját ezüstéremmel ismerték el. Nagy Botond
birs- és kajszibarack-pálinkával, Béres Csaba
eper-, Kokovai László körtepálinkával érde-
melte ki a bronz minõsítést.

Dr. Vajda Mária Kis magyar pálinkatör-
ténet címmel tartott elõadásában elmondta:
több mint száz kutatási kísérlet igazolja, hogy
a népi gyógyászat nem tévedett, amikor a vö-
rösbor mellett a pálinkát is a szívre gyakorolt
jótékony hatása miatt említi – de csak mérték-
kel fogyasztva! Megalapozott tehát a népha-
gyományban a pálinkára utaló „szíverõsítõ”
kifejezés.

Miközben a párlatok kavalkádja lekötötte a
gyümölcstermelõ gazdák figyelmét, addig ja-

vában folyt a negyedik alkalommal megrende-
zett kalács- és kolbászverseny. Elsõ helyezést
ért el a hegyközszentmiklósi Oláh Anikó vi-
rágformájú foszlós kalácsa, a székelyhídi Ko-
kovai László sertéskolbásza pedig különdíjban
részesült. Itt jegyezzük meg, hogy Kokovai a
Kolozsváron februárban megrendezett Erdély
Expón, a hagyományos termékek vásárán, a
szalonnaversenyen elsõ lett.

Miként azt a zsûritõl megtudtuk, a kalácsok
minõsítésekor a finom íz mellett a tészta álla-
gát, külsõ formáját, szemre tetszetõs voltát is
figyelembe vették. Volt, aki saját kis házi mal-
mában õrölt tönkölybúzából sütött kaláccsal
érkezett, õt az egyediség okán különdíjban ré-
szesítették.

A gyermekek tartalmas foglalkoztatásáról
sem feledkeztek meg a szervezõk. Pappné
Gyõri Tünde óvodapedagógus irányításával
különleges zsinórozási technikával ismerked-
tek a kicsik, a módszert huszárruhák, csákók
stb. díszítésére használják.

Miután a versengés izgalmai alábbhagytak,
a Vértesi Református Egyházközség Szeretet-
házában finom vacsora várta a vendégeket.
Közben Piros, fehér, zöld címmel forradalmi
mûsort mutattak be a helyi Villongó Tánc-
együttes tagjai, fiatalok szavaltak alkalomhoz
illõ verseket, s Kiteszik a szûrét címmel szín-
padi jelenetet láthattunk az Arany Komédiá-
sok diákszínjátszó csoport elõadásában. A
talpalávalót a Huza-Vona Banda húzta-vonta.

D. Mészáros Elek

szomszédoló|

Kézmûves
foglalkozást

szerveztek
a gyerekeknek
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Ropták a táncot
Létavértesen
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„Egy Istenünk, egy magyar hazánk, áldd
meg e hont, Isten, jó atyánk. Itt nyertük a
szent örökséget, hirdetni az »istenegységet«.
Itt a hazánkban bérc ölén, a nép szívében vert
gyökeret hitünk, szent e föld nekünk, ó, áldd
meg hazánk, jó Istenünk!” Balázsi László meg-
bízott magyarországi unitárius püspök fohá-
szát idézte Seres Katalin, a berettyóújfalui
filmvetítés háziasszonya, majd elsorolta azokat
a helyeket, látnivalókat, melyeket felkerestek
az évek alatt, hisz több utazás élményeit szer-
kesztette egybe a film készítõje.

A vetítés Erdély kapujától, a Király-hágótól
indult, felelevenítve a feketetói vásár hangula-
tát. Bánffyhunyadon Kusztos Tibor reformá-
tus lelkipásztor beszélt lebilincselõen a temp-
lom történetérõl, híres relikviáikról, majd a ka-
lotaszegi hímzésben is gyönyörködhettünk.
Körösfõ után Kolozsvár nevezetességei követ-
keztek, Mátyás király szülõháza és a fõtéren
álló lovas szobra, a híres református kollégi-
um, a Farkas utcai református istenháza és a

Szent Mihály-templom. Marosvásárhelyen a
Kultúrpalota, Parajdon a sóbánya tárult elénk.
Korondon Páll Antal munkásságát özvegye,
Rózsika méltatta a fazekas emlékházban. Vár-
mezõn a pisztrángtenyésztés mindennapjaiba
pillanthattunk be. Szovátán pedig a sós vizérõl
híres Medve-tavat csodálhattuk meg. A Békás-
szoros felejthetetlen szikláit is megörökítették
a filmkockák, elhangzott a Gyilkos-tó és a
Szent Anna-tó legendája is. Nyergestetõn az
1848–49-es szabadságharc székely áldozatai-
nak emlékmûvénél láthattuk a berettyóújfalui-
ak kopjafáját is. Agyagfalván megtekinthettük
a híres szoborcsoportot, majd Petõfi Sándor
halálának helyszínét, Fehéregyházát is felke-
reshettük. Segesvár, a jellegzetes szász város
várát, óratornyát, hangulatos utcaképeit látva
kedvet kap az ember, hogy maga is felkeresse
a helyet. Végül a gyimesfelsõloki Szent Erzsé-
bet Gimnázium bemutatása után a Székely
himnusszal ért véget a vetítés. Kíváncsi vol-
tam, ki az az ember, aki százakat tud megmoz-
gatni filmjeivel.

– A filmje kapcsán jutott eszembe
Bonchida. Talán járt már ott is, de Hencidát
kiválóan ismeri, abban biztos vagyok.

– Bonchidán még nem jártam, de szülõfa-
lumban, Hencidán már készítettem interjút a
polgármesterével, mert valamikor a két tele-
pülés felvette a kapcsolatot egymással. A mi

Bevallom, mikor elõször felkértem KARI
SÁNDOR operatõrt, hogy ossza meg velünk
Berettyóújfaluban a filmjeit, nem
gondoltam, hogy ekkora érdeklõdés fogja
övezni ezeket az esteket. Most is
a Nadányi Zoltán Mûvelõdési Ház
nagytermére volt szükség, hogy elférjünk.

Erdély hencidai
szerelmese

A berettyóújfalui
vetítés telt házas
közönsége

Kari Sándor operatõr
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Egykor a New York-i
Rockefeller
Centerben

Munkában:
Pernyéspusztán,

a nagyváradi
káptalan egykori

birtokán

(folytatás a következõ oldalon)

idõnkben még nem váltogattuk a tévécsator-
nákat, hanem magunk fedeztük fel a világot.
Édesapámék féltettek, ezért a barátaimnál tar-
tottam a pecabotomat, és rendszeresen jár-
tunk a kertünk alatt kanyargó Berettyóra hor-
gászni a szüleim tudta nélkül. Ha megszomjaz-
tunk, csak belekortyoltunk a folyóba. Tudom,
ez a mai gyereknek hihetetlen, de én 1952-
ben születtem. Nagyon jól éreztem magamat a
Beregszászi István tanár úr vezette helyi fotó-
szakkörben, ahol megismerkedtem a fényké-
pezés rejtelmeivel. Kedvenc idõtöltésem volt a
mozi, de ha nem volt filmvetítés, szívesen jár-
tam vasárnap délelõttönként az 50 fillérért
tartott diavetítésekre is. 1966-tól a debreceni
református gimnázium lakója voltam. Egy fél-
évben csak egyszer vagy kétszer mehettünk
haza, ezért rendszeresen látogattam az Apolló
és Víg mozi elõadásait. Engedélyt kellett kérni
hozzá, az osztályfõnököm el is nevezett
„moziigazgatónak”. Az érettségi után, a „me-
nõ” javítómûszerészi szakma elsajátítását kö-

vetõen a tévéképernyõn megjelenõ filmek,
mûsorok keltették fel bennem a mozgóképi vi-
lág alkotói vágyát.

– Mikor lett saját kamerája?
– A videotechnika rohamos fejlõdésének

köszönhetõen egyre több gyártó dobta piacra
kameráit. Sóvárogva néztem, mindig is vágy-
tam egy mozgóképet rögzítõ szerkezetre. Ez
az álom 1989-ben teljesült, amikor az USA-
ban, New Yorkban nagybátyám segítségével
meg tudtam vásárolni egy akkoriban jónak
mondható VHS kamerát. A felhõkarcolók vá-
rosában gyalog jártunk boltról boltra, amíg a
pénztárcámnak megfelelõ, jó minõségû kame-
rát vehettem a kezembe. Mondta is nagybá-
tyám, életében még nem gyalogolt ennyit.
Megérte a fáradozás, mert hazatérve Csaba fi-
am óvodai ballagásának rögzítése jelentette a
család számára az elsõ igazi örömöt.

– Nem csak megszállottan dolgozott, de
fontosnak érezte azt is, hogy képezze
magát…

– Ma már boldog-boldogtalan készíthet fil-
met, de abban az idõben ahhoz, hogy vállalko-
zóként is eleget tegyek a felkéréseknek, meg-
felelõ képesítést kellett szerezni. Debrecenben
pár hónapos képzés és vizsgák után kaphat-
tam kézhez a videofelvétel-készítõi oklevelet.
Kezdeti tudósításaim nyomán azt mondták a
város kulturális menedzserének, Balogh Ele-
mérnek, hogy „van egy kiváló szakembered,
ne hagyd, hogy ne dolgozzon”. A ’90-es évek-
ben vállalkozásomat, a Fix Videostúdiót kérte
fel a város képviselõ-testülete mûsorkészítés-
re. Havi egy-két alkalommal jelentkeztem
szerkesztett mûsorral a városban kiépített ká-
belhálózaton. Késõbb ORTT-engedéllyel,
megbízási szerzõdéssel Fix Televízió néven ké-
szítettem tévémûsorokat a városnak. 1993-tól
a Brózik Dezsõ Szakiskolába kerültem okta-
tástechnikusnak, de a mûszaki tanári helyett a
felsõfokú videomûsor-gyártói képesítést adó
iskolát végeztem el Budapesten 1995-ben. Ki-
váló szakemberek oktattak, és egyszer a taná-
runk, Vagyóczky Tibor elhívta Zsigmond Vil-
mos Oscar-díjas operatõrt. Õ mondta, hogy
vannak, akik zseninek születnek, de õ inkább
a sors kegyeltje, és Illés György tanítványa-
ként elsajátított mindent, amit egy operatõr-
nek tudni kell. Tetszett ez a szakmai alázat, ma
is beleborzongok, ha eszembe jut.

– Már a nyugdíjba vonulás foglalkoztatta,
amikor különdíjas lett a XII. Lakiteleki Film-
szemlén. A nyertes filmjének is köszönhetõ,
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– Hogyan értékeli, hogy ilyen sokan részt
vesznek a vetítéseken?

– Nagyon boldog vagyok, hogy mindazt,
amit én szépnek, értékesnek, fontosnak tar-
tottam a kirándulásainkon, kamerámmal meg-
örökítettem, és megmutathatom az érdeklõdõ
közönségnek. Ezeken a vetítéseken megmu-
tatkozott, hogy milyen sokan szeretik Erdélyt.
Gyerekkoromban többször jártam Nagyvára-
don, nagymamám onnan származott. Sokat
jártunk lovas kocsival a váradi macskaköves
utcákon. Még most is hallom a bazaltkockák
ritmikus csengését. Nagyváradon sokat forgat-
tam, mert Berettyóújfalu évek óta együtt ün-
nepli a magyar kultúra napját a bihari megye-
székhellyel.

– Mi lesz, ha elfogynak az erdélyi filmek,
folytatódik-e a vetítéssorozat?

– Sokan azt hiszik a kisfilmjeim miatt, hogy
székely legény voltam gyerekkoromban, pedig
csak 2006-ban jutottam túl a Király-hágón.
Amikor csak tehetjük, visszajárunk a Székely-
földre, és mindig újabb alkotásokkal térünk ha-
za. Sok érdekes interjú van még a tarsolyom-
ban, és a Berettyóújfaluhoz kötõdõ emberek-
rõl, Cs. Erdõs Tibor festõmûvészrõl, Fehér
Istvánné „igazgató nénirõl”, Karácsony János
taxisról készített portréfilmem is nagy érdeklõ-
désre tarthat számot. Nagy kihívás számomra
a szülõfalumról, Hencidáról szóló film elkészí-
tése, már csak azért is, mert sorra mennek el
a nagy öregek, akik mesélhetnének a régi szép
csendes, békés magyar faluról. Egy biztos, ha
kitavaszodik, felkerekedem egykori osztályfõ-
nökömmel, rajztanárommal, Tóth Sándor fes-
tõmûvésszel, és megvallatjuk a lassan tovatûnõ
emlékeinket Hencidáról, szülõfalunkról.

Kocsis Csaba

hogy 2015-ben itt a mûvelõdési házban elin-
dítottuk a Tájak és emberek vetítéssorozatot,
és ez azóta is töretlenül népszerû.

– 2003 végén kezdtem a tévéstúdió techni-
kai kivitelezését, berendezését. Küzdelmes
évek következtek. Pár év alatt három helyszín-
re költöztettem el a stúdiót, mire a negyedik a
kiinduló pont lett. A színvonal megtartása a
létszám bõvítése nélkül rengeteg szabadidõt és
energiát vett igénybe. A törvények adta lehe-
tõségeket kihasználva, közel 42 évi munkavi-
szony után, 2011. december 1-tõl hivatalosan
befejeztem az általam olyannyira szeretett fog-
lalkozást, de a munkát nem tudtam abbahagy-
ni. A Lakiteleki Népfõiskola, a Szent István
Egyetem és a Dunaversitas Egyesület ugyan-
ebben az évben tizenkettedik alkalommal hir-
dette meg a kistérségi és közösségi televíziók
filmszemléjét, témája a hungarikumok, nem-
zeti kincsek volt. A Gyimesekben töltöttük a
nyarat a feleségemmel és barátainkkal, Seres
Katival és Kurucz Imre szobrászmûvésszel, és
természetesen, mint mindig, a kamera is ve-
lem volt. Az egyik napon egy Hidegségpataka
mellett élõ családról forgattunk, ahogy õk
mondták, „reggel korántól este setétig”. Ez
lett a címe is a 27 perces filmnek, melyben a
tehénsajt- és ordakészítés õsöktõl tanult mód-
ját mutatták be, mi csak csendes szemlélõk
voltunk. Az alkotás a fent említett filmszemlén
különdíjas lett. 2013-ban pünkösdkor
Kalotaszentkirályon forgattam egy anyagot, a
csodás népviseletet örökítettem meg, ez az al-
kotás abban az évben a filmszemle döntõsei
között szerepelt.
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Feleségével
a Gyilkos-tónál
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A tordai sóbányában

(folytatás az elõzõ oldalról)

Erdély hencidai…





tekintõt, majd jövõbe mutató elképzeléseit is-
mertette. Egyebek mellett szõlész-borász szö-
vetkezet létrehozását szorgalmazta. Dr. Sza-
bó József helytörténész Bihardiószeg törté-
nelmébe nyújtott betekintést, a szõlõtermesz-
tés hagyományait átfogóan ismertette.

A Magyarországról érkezett Hidegkuti
Gergely a szentendrei szõlõtermesztés újjáé-
ledésérõl beszélt, majd az ott termett pinot
blanc bor ízlelgetésére biztatta hallgatóságát.
Maurer Oszkár borász a Szerémségben lét-
rehozott szõlészetérõl tartott ismertetõt, gya-
korlati tanácsokkal látva el azokat, akik szõlõ-
telepítésre szánnák el magukat.

A találkozón egyetértettek a bakator nép-
szerûsítésének fontosságában. Ennek érdeké-
ben az elsõ nagyváradi borbál megmaradt be-
vételét, illetve az áprilisban megrendezendõ
második borbál nyereségét bakatorvesszõk
oltványozására fordítják, s ezeket majd bizo-
nyos feltételek mellett ingyenesen kiosztják a
gazdáknak.

D. Mészáros Elek

A térség több településérõl és Magyaror-
szágról is érkeztek szakmabeliek a tanácsko-
zásra, a borász urak mellett „borbarátnõk” is
meglepõen nagy számban voltak jelen a
Bihardiószegen megtartott találkozón. A fó-
rum legfõbb célja az érmelléki borvidék és bo-
rok népszerûsítési stratégiájának meghatáro-
zása, a kapcsolatteremtés és az információ-
áramlás intenzívebbé tétele volt. Az egyik szer-
vezõ, Pálfi Noémi köszöntõje után házigaz-
daként Mados Attila, Diószeg polgármeste-
re méltatta a találkozó célkitûzéseit, majd pe-
dig Várdai József, a helyi Zichy Gazdakör el-
nöke vette át a szót.

Heit Loránd helyi szõlõsgazdának sikerült
a vidék jellegzetes szõlõjét, a bakatort vissza-
honosítania. A szõlõfajta és a bor jellegzetes-
ségeinek ismertetése után a Heit Pince tulaj-
donosa kóstolót is tartott nedûjébõl.

Ifj. Csávossy György Az Érmellék múlt-
ja és jelene címmel tartott bortörténeti vissza-

agrárvilág|

Bakator az érmelléki
borászok reménysége
A nagyváradi Vura Vinotéka és a Borbarátnõk
Társaságának szervezésében, a bihardiószegi
önkormányzat és a Zichy Gazdakör
támogatásával rendeztek március elején
szakmai fórumot Bihardiószegen,
Az érmelléki borvidék jövõje címmel.

Mados Attila
polgármester is
(a mikrofonnal)

üdvözölte
a kezdeményezést

Már sikerült
visszahonosítani

a bakatort 

Sokan eljöttek
a diószegi

borászfórumra
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mellett még õrnagyi rangban harcolt Rómá-
ért, hanem 1870-ben immár mint a királyi
hadsereg ezredese vonult be a szárd csapatok-
kal az olasz fõvárosba. Ennél többet nem sike-
rült kiderítenem a Bem õrmestereként induló,
pályáját az olasz hadsereg tábornokaként be-
fejezõ Pop de Popa karrierjérõl. Hogy az
egyesült Itáliát kiválóan szolgálta, arra nézvést
a legfõbb bizonyíték, hogy nyugállományba
vonulása után megkapta az olasz hadsereg ve-
zérõrnagyi rangját. Ezt egy 1898. július 9-én
a piacenzai IV. hadtest parancsnoksága által
kibocsátott, „Per favore del Maggiore
Generale nella Riserva Papp Paolo”, azaz
Papp Paolo tartalékos vezérõrnagy számára
kitöltött tanúsítvány is igazolja. Az érintett lak-
címe: Chiavari, Corso Vittorio Emanuele 71.

Jó lenne, ha egy fiatal, ambiciózus törté-
nész végigkutatná az olasz hadi levéltárakat,
bizonyára számos adatra bukkanna hõsünk
tetteirõl…

Feltételezhetõ, hogy nem csupán a kínálko-
zó katonai pálya miatt maradt Itáliában. Már
ekkor gyöngéd szálak fûzhették a szépséges
Paolina Mazzucchelli hercegnõhöz, egy elõke-
lõ genovai család lányához. A hölgyet 1872-
ben vezette oltár elé Chiavariban. Ott teleped-
tek le, a ligur tengerparton. Biharország szü-
lötte élete végéig a kikötõvárosban maradt, ott
helyezték örök nyugalomra 1908 decemberé-
ben, 81 esztendõs korában. Otthonának kivá-
lasztásában szerepet játszhatott, hogy az olasz
szabadságharc és az egységes olasz állam lét-
rejöttének három hõse, Nino Bixio, Giuseppe
Mazzini és Giuseppe Garibaldi családja egy-
aránt chiavari gyökerû, s gyakran idõztek ott.
A mi Pop – vagy ahogy olasz iratokban szere-
pel: Papp – tábornokunk bizonyára Garibaldi
oldalán néhányszor megfordulhatott a kelle-
mes klímájú városkában.

Vigyázó szemét Váradra vetette

Pavel Pop/Papp de Popa élete végéig nem
feledkezett meg szülõföldjérõl. Egyrészt a ki-
egyezés után hazalátogatott, Kossuth Lajost
felkereste turini (torinói) számûzetésében, be

Garibaldi próbálta Rómát megszerezni,
azonban mind az 1862-es, mind az 1867-es
kísérlete – az elsõ a Magyar Légió egy részé-
nek részvételével zajlott – eredménytelenül
végzõdött. Az elõbbit a szárdok hiúsították
meg, az utóbbit pedig a franciák. Az 1870-es
porosz–francia háború idején nyílt lehetõség
Róma megszerzésére.

Franciaországot nyugtalanította Poroszor-
szág megerõsödése, ezért hadba készült, az
olaszokat is fegyverfogásra biztatta, õk azon-
ban hajthatatlanok voltak, nem léptek szövet-
ségre a franciákkal. Bismarck célja szintén a
Franciaországgal való háború kiprovokálása
volt. Jó ürügynek bizonyult erre az 1870-ben
megürült spanyol trón. A német kancellár
Hohenzollern Lipótot akarta a trónra ültetni,
a franciák viszont V. Károly birodalmának
visszaállítására törekedtek. Franciaország
1870 júliusában üzent hadat Poroszország-
nak. A MacMahon által vezetett francia sereg
sorozatosan vereséget szenvedett, a Bazaine
által vezetett sereg pedig Metz városába szo-
rult. A felmentésükre sietõ III. Napóleont
Moltke tábornok Sedannál körülzárta, ezért a
franciák szeptember 2-án letették a fegyvert.
A vereség miatt a Rómában a pápát védõ
francia csapatoknak el kellett hagyniuk a vá-
rost, és az olasz király hadai szinte harc nélkül
vonulhattak be.

Maggiore Generale nella
Riserva

Pavel Pop de Popa nem tért vissza Magyar-
országra a kiegyezés utáni általános amnesztia
kihirdetésekor Türr Istvánékkal, aki Garibaldi

Bem hadnagya,
Garibaldi õrnagya (4.)

Bihar vármegye báródsági kerületének
szülötte négy országot átfogó, rendhagyó
katonai pályafutását az 55. bihari honvéd
gyalogzászlóalj õrmestereként kezdte,
az olasz hadsereg vezérkari tábornokaként
fejezte be.
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is számolt errõl. Másrészt elõfizetõje és alkal-
manként levelezõje volt a Nagyvárad napilap-
nak. Az újság hasábjain 1892 õszén kipattant,
úgynevezett Vulturul-sajtóvitával kapcsolato-
san mondta el a véleményét.

Történt ugyanis, hogy egy Iustin Ardelean
nevû egyetemista, a nagyváradi Jogakadémia
hallgatója „egy minden sorában magyarelle-
nes, uszító jellegû élclapot indított”, ami nagy
felháborodást keltett a váradi magyarság, de
fõleg a joghallgatók körében. Az akadémia ta-
nári kara figyelmeztette, megintette, de Arde-
lean tovább folytatta magyarellenes hadjáratát
a Vulturul hasábjain. Tiltakozásul magyar kol-
légái, „a nagyváradi jogász ifjúság számkivetet-
te kebelébõl Ardelean Jusztin joghallgatót, a
Vulturul czímû ismeretes román élczlap szer-
kesztõjét […], akirõl kisült, hogy a Tribuna mo-
dorában és nyelvén gyalázza és piszkolja a ma-
gyarságot. […] Kizáratik az önképzõkörbõl, a
magyar jogász ifjúság vele minden egyleti és
magán érintkezést megszakít stb., stb.” Nos,
hõsünk ehhez a sajtóvitához szólt hozzá a
Chiavariban 1892. november 20-án kelt leve-
lében. Íme, néhány részlete:

„Igen tisztelt Szerkesztõ Úr! Mint Magyar-
ország egykori állampolgára és egy letûnt,
nagy kor szemtanúja, örömest emlékezem a
múltakra, s mondhatom, hogy késõbb sok
szomorú körülmények között azok voltak
egyedüli vigasztalásaim. Miután múltam emlé-
kei Magyarországhoz kötnek, minden érdekel,
ami e haza határai között történik. Mivel a
Nagyvárad f. évi 292. számának hasábjain azt
a kirekesztõ resultatumot olvastam, […]
eszembe jutott, hogy egykor én is szívtam a
nagyváradi jogi intézet levegõjét.” A levél foly-
tatásában feleleveníti 1848 tavaszának forró
napjait – összeállításom elsõ részében már idé-
zett történéseket –, amikor sok román társával
csatlakozott a magyar forradalomhoz, majd a
szabadságharchoz, és Bem tábornok vezérlete
alatt az 55. zászlóalj önkénteseként harcolt.
„Remélem – írja a továbbiakban –, hogyha
Magyarországra ismét elkövetkezik a hon
megvédésének más irányban való nehéz mun-
kája, az eredmény szerencsésebb lesz, mint
1849-ben. Azonban ki kell mondanom, hogy
erre a jövendõbeli védelemre a népet nevelni
kell, nevelni igazságos és méltányos bánás-
móddal, és nem hatalmaskodással, üldözéssel,
mert ez a zsarnokság fegyvere. Mint igaz ma-
gyarbarát, aki jelenleg egy valóban demokrata
társadalomban él, egy olyan államban, amely
igazán szabad intézményekkel ajándékozta
meg polgárait, innen a távolból, részrehajlatla-
nul és a valódi szabadság álláspontjáról ítélve
meg az otthon történteket, kimondom, hogy a
nagyváradi jogász ifjak határozata többet árt-
hat a békés népszellemnek, mint száz Vulturul-
féle lap szatirizáló verse. Az olyan üldözések,
mint amilyenre a bosszúérzet által elragadta-
tott nagyváradi ifjak példát nyújtottak, marty-
rokat csinálnak, akikre pedig nincs szükség, és
elkeseredéseket keltenek, ami pedig a haza
belsõ békéjére nézve állandó veszedelem. Ez
az én meggyõzõdésem. Papp de Popa Pál, ez-
redes az olasz hadseregben, 1848–49-i hon-
véd.”

Szülõföldje, Báródbeznye nem feledkezett
meg teljesen jeles fiáról. A 2006-ban felállított
háborús emlékmû homlokzatán éppen az õ
neve szerepel az elsõ helyen. A román sajtó
egy része amiatt háborgott, hogy mit keres a
„románok árulójának” a neve az obeliszk már-
ványtábláján, a helybelieknek pedig fogalmuk
sincs, hogy kit tisztelhetnek benne. Bár a fe-
kete márványlap õrzi a születése és elhalálozá-
sa évét, feltételezik, hogy „az elsõ világhábo-
rúban harcolt a magyarok ellen”…

Szilágyi Aladár összeállítása
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|a régi Várad

A mûépítész végzettségû Spiegel Frigyes
iparmûvész, díszlettervezõ és bútortervezõ is
volt, a szecesszió egyik legjelesebb magyaror-
szági képviselõjének tartják. Felsõfokú tanul-
mányait a budapesti Királyi József Mûegyete-
men végezte, ott szerzett mûépítészi oklevelet
1877-ben.

Munkássága

Freund Vilmos építészeti irodájában kezdett
el dolgozni. Iparmûvészeti tervezéssel is foglal-
kozott, feltehetõen Fellner és Helmer magyar-
országi színházaihoz tervezett berendezéseket.
Bútorterveit nemzetközi szinten is elismerték.
Építészi munkássága mellett szakított idõt arra
is, hogy Korda Sándor részére filmdíszleteket
tervezzen, majd az 1914-ben a Duna jegén
tartott jótékonysági bál díszleteit is õ készítet-
te. Jóval elõtte, 1895 körül Weinréb Fülöppel
nyitott közös irodát, sok budapesti bérházat
terveztek, úttörõ módon alkalmazva a szecesz-
sziós ornamentikát. Sokat dolgozott együtt

1902–1910 között Márkus Gézával elsõsor-
ban vidéki színházak, budapesti mulatók terve-
zésében. Utána, 1912–1919 között Englerth
Károly volt a társa, együtt több vidéki középü-
letre készítettek pályázatot.

A Magyar Építõmûvészek Szövetségének
1902-ben alapító tagja, 1914 és 1917 között
elnöke volt. 1918-ban az Irodalmi és Mûvészi
Szaktanács, 1919-ben az Országos Lakásépí-
tési Tanács tagja volt. 1920-ban Nagyváradra
emigrált, itt több bérházat, belsõ berendezést
is tervezett, de ekkor már szakított a szecesszi-
óval. 1923 után tér vissza Magyarországra.
Néhány modern stílusú villát tervezett Kovács
Endre társaságában, de betegeskedése miatt
komolyabb munkákat már nem vállalt. 1933-
ban hunyt el.

Ars poeticája

Spiegel Frigyes a lakóházak tervezésében
az alábbi alapelvet követte: „A modern lakó-
ház az alaprajzból indul ki, ennek megtervezé-
sét a célszerûség, illetve a modern ember élet-

Egy jeles mûépítész
születési évfordulója
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A Nagyváradon is alkotó SPIEGEL FRIGYES
mûépítész 150 éve, 1866. április 24-én
született Pesten. (Budapest majd csak
1873 õszén alakult meg Pest, Buda
és Óbuda egyesülésével.)

A formabontó
Sonnenfeld-ház

A Sonnenfeld-palota archív felvételen



bella utca 94. és 96. szám alatt 1896–1897-
ben felépített Lindenbaum-házak. A két épület
homlokzata a II. világháborúban teljesen el-
pusztult, a 94. számú ház homlokzatát az ez-
redforduló után felújították. Az utóbbi ingatlan
jellegzetes szecessziós stílusú homlokzati dísze
az aranyozott páva.

Nagyváradra tervezett legjelentõsebb alko-
tásai: Sonnenfeld-ház (1899) a Nagysándor
József (Aurel Lazãr) utca 7. szám alatt; a Kon-
rád-ház (1910) a Teleki (Primãriei) utca 6.
szám alatt; a Markovits–Mathézer-ház (1911)
szintén a Nagysándor utcán, a 21. szám alatt;
a Weiszlovits-palota (1912) a Fõ (Republicii)
utca 15. szám alatt; a Sonnenfeld-palota
(1912) a Szilágyi Dezsõ (Moscovei) utca 8.
alatt; a Székely-féle bérpalota (1912) az Úri
(Roman Ciorogariu) utca 28. szám; a Magyar
Általános Hitelbank épülete (1922) a
Szaniszló (M. Eminescu) utca 3. szám, illetve
lakóháza az Alapi (Postãvarului) utca 13 alatt
1923-ból.

Az elsõ szecessziós váradi
lakóház

Az építõmûvész elsõ és egyetlen szecesszi-
ós stílusú nagyváradi alkotása, a Sonnenfeld-
ház 1899-ben épült az egykori Nagysándor
József utca 7. szám alatt. Szokatlan és úttörõ
volt akkor még a váradiak szemében ez a stí-
lus. A Nagyváradi Napló 1899. március 23-i
számában Szecessziós világ Nagyváradon
címmel egy névtelen újságíró is a következõ-
ket írta: „Sonnenfeld Adolf úr volt olyan bátor
szembeszállni a konzervatív ízléssel és a Nagy-
sándor utcában olyan házat építtetni, mely
pitoreszk díszítéseivel, eredeti beosztásával
sok disputára adott alkalmat. A lépcsõktõl
kezdve a vasrácsokig mindenütt görbe figurá-
lis motívumokat találunk. Hanem amilyen ere-
deti a Nagysándor utcai szecesszionista ház
külseje, épp olyan praktikus a berendezése,
ami nem kevésbé érdemes a megcsodálásra.
Igazán csodálkozunk azon, hogy még nem
akadt élelmes vállalkozó, aki szecesszionista
kávéházat épített volna…”

Nos, ma már tudjuk, hogy mindössze röpke
egy évet kellett várni, és megnyílt a Royal ká-
véház, 1902-re az Emke is, mindkettõ sze-
cessziós belsõ dekorációval, majd sorra követ-
te ezeket a többi hasonló stílusú kávéház, ven-
déglõ is. És természetesen a bér- és lakóhá-
zak.

Péter I. Zoltán

szükséglete határozza meg. Ma az ember éle-
te sokkal bonyolultabb, mint az elõbbi száza-
dokban, fõképen kényelmi igényei változtak
meg. Szeretjük napi munkánkat, az étkezést,
az alvást és egyéb teendõinket külön-külön he-
lyiségekben végezni, a mihez hozzájárulnak
még a modern egészségtudomány elvei is, a
melyek lehetõleg kevés ember együttlétét és
mennél több levegõt és világosságot követel-
nek, így átlag véve ma lakásunkban sokkal
több helyiséget követelünk meg, mint elõbb,
és ha ezek a helyiségek egyenkint kisebbek le-
hetnek is, mégis teljes mértékben szellõzhe-
tõknek és direkt világításúaknak kell lenniök.”

Jelentõsebb alkotásai

Budapestre tervezett lakóházai közül külön
említést érdemelnek a VI. kerületben, az Iza-

Az aranyozott
pávaszem, Spiegel
Frigyes jellegzetes

homlokzati dísze

A Markovits–
Mathézer-ház

a Nagysándor utca
végén, a Garasos-

híd közelében

A Konrád-ház
a Teleki utca elején

a régi Várad|
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Egy nemzedék színe
és fonákja (2.)
Fonákja: Karinthy görbe tükre

arinthy Frigyes Nihil címû versé-
ben írja: „Találkoztam Bíró bará-
tommal. // Bíró beszélt a neo-
impresszionizmusról, / Én mond-
tam: mindent abba kell hagyni: / a

mûvészetnek ne legyenek korlátai – / Se ütem,
se vonal, se szín. // Vagyis az a mûvészet, amit
az ember gondol, / És ha nem gondol semmit,
az is mûvészet – / És ha csak érez valamit, az is
mûvészet / És ha neked nem, hát nekem. // És
ha neked ez nem képez mûvészetet / Kedves
Ernõ: hát akkor nem mûvészet – / Nem is az a
fontos, hogy mûvészet-e / Vagy sem; – nem az
a fontos. // És ha ez nem mûvészet: hát nem
az, / De akkor nem kell mûvészet – / Mert az a
fontos, hogy figyeljenek / Az emberek és jól
érezzék magukat.”

Mûvészi hitvallás ez a javából, mégpedig a
térhódításra készülõdõ és néhány évtizedig a
különbözõ „izmusoknak” is nevezett avantgárd
stílusirányzatok ars poeticája. A szövegben
neoimpresszionizmust említ ugyan, viszont
kortársai, akiknek mûvészetét az Így írtok ti
paródiasorozat görbe tükrében csillogtatja
meg, elsõsorban a szimbolista-impresszionista
stíluspárosban remekeltek. Az elsõ kiadás
1912-ben jelent meg, és bár Karinthy külön-
bözõ kiadványokban közölt azelõtt is verseket
és prózai írásokat, a paródiakötet tette nevét
egyszerre ismertté. Az elsõ kiadás elõszava a
kabaréban-kávéházban kedvelt viccekhez ha-
sonlít: „Célozni tanulnak a katonák egy káplár
vezetése mellett. Nem valami fényesen megy a
dolog. A káplár dühösen szidja regrutáit, aztán
kikapja a puskát egyiknek a kezébõl, mikor
épen megint elhibázta. – Szamarak – kiabál a
káplár –, tudtok ti lõni! Adjátok ide azt a pus-
kát! Ide nézzetek! Céloz és hetykén lõ. De nem
talál. Egy percre zavarba jön. Aztán mérgesen
rámordul az egyik katonára: – Így lõsz te!
Megint céloz. Nem talál. Egy másikhoz for-
dul: – Így lõsz te! És így tovább. Végre kilen-
cedszer talál. Mellére üt: – És így lövök én! * A

kilencedik lövés még késik. A káplár keze még
reszket, de szemei egy árnyalattal talán már
tisztábban látják a célt. K. F.”

Szász Imre, aki több esetben is (én kettõt
„birtoklok” közülük) szerkesztette az Így írtok
ti újabb kiadásait, a jegyzetekben említi, hogy
például az Ady-paródiák közül a Zápolya úr
vallatása címût többen is eredeti Ady-versnek
vélték: „Bíztatva hüvelyzem már másnak / Est-
jét a Minden-bírásnak. / Hûhós, nagy estve-
ledések, / Beh, én mindenrõl lekések! / Beh
kallóznak már simó tenyerek, / Beh félvén-fé-
lek, beh mervén-merek! / Szent jóízét bõvizû
imáknak / Hagyom már mái Zápolyáknak, /
Biztatva hüvelyzem már másnak / Estjét a
Minden-bírásnak.”

Máig az egyik legismertebb paródiája a Ba-
bits költészetét bemutató, illetve a bevezetõ
„életrajz”: „BABITS BIHÁLY* (* Az eredeti »Mi-
hály«-t belügyminiszteri engedéllyel »Bihály«-ra
változtatta költõnk, azzal a megjegyzéssel, hogy
tehetségtelen keresztapja nem gondolt az allite-
rációkra.) Született Szegszárdon: néhány nap-
pal születése elõtt ugyanis titkos figyelmeztetés-
sel rávette édesanyját, hogy utazzék Szegszárd-
ra, nehogy »Szegszárdon Születtem, Szinésznõt
Szerettem« címû leendõ versében az alliterációt
elrontsák. Már hatéves korában egészen fejlett
nyelvezete volt: az iskolában fél kézzel harminc-
ezer olyan magyar szót tudott fölemelni, ami
»B«-vel kezdõdik, míg iskolatársainak a fáradt-
ságtól már kilógott a nyelvezete.” És egy részlet
az Antik szerelem címû Babits-paródiából, cél-
keresztben ugyancsak a híres alliterációsor.
„»Ó, kancsók kincse, ó, görög romantik, / Or-
sók korsója, drágamívû borsó, / Akit szeretnek
Bélák és a Bandik. // »Te tarfejü, tritóni, tarka
torzó, / Dús, dõre dátum és dalos dativusz, /
Post, penes, pone, praeter, ablativusz. // »Ki
bún borongva, barna, bús bajusszal, / Beteg
bolyongó, béna bink balán… / És szólt a lány,
gradus genitivusszal: // »Mi, hát nekem baju-
szom van talán?« / S én szólék: »Ó, kegyed

K

34|Biharország|2016. április



mély mívû marha, / Ezt mondtam csak a szép-
hangzás mián.”

Kosztolányi Dezsõnek a máig közkedvelt A
szegény kisgyermek panaszaiból címû kötetét
veszi célba A szegény kis trombitás szimbolis-
ta klapec nyöszörgései címmel, telibe találva az
eredeti, „Mint aki a sínek közé esett” kezdetû
verset. „Mint aki halkan belelépett. // És jönnek
távol, ferde illatok / Mint kósza lányok és hideg
cselédek / Kiknek bús kontyán angyal andalog
/ Mint aki halkan belelépett. // Mint aki halkan
belelépett / Valamibe… s most tüszköl s finto-
rog / Mint trombiták és roppant trombonok / S
a holdvilágnál szédelegve ferdül / Nehéz borok-
tól és aranyló sertül / Úgy lépek vissza mostan
életembe / Mint kisfiú, ki csendes, csitri, csem-
pe / S látok barnát, kókuszt, koporsót, képet…
// Mint aki halkan belelépett.”

Az 1920 decemberében megjelent gyûjtemé-
nyes második kiadás elõszavában Karinthy pró-
bálna valamelyest elhatárolódni az Így írtok ti
torzképeitõl, az alábbi gondolattal zárva ennek a
kiadásnak az elõszavát: „A magam részérõl, bár
ez lényegtelen, õszintén bevallom: jobb szeret-
ném, ha inkább semmi nyoma nem maradna
annak, hogy éltem és írtam, mint annyi, hogy az
»Így írtok ti« az én nevemhez fûzõdik – kínosan

szégyellném magam, ha többet jelentene ez a
könyv, akár csak a napi események történeté-
ben is, mint amennyit az én életemben jelent.”
A két kiadás elõszava közti érzelmi-hangulati kü-
lönbség magyarázatára különbözõ elméleteket
lehetne felépíteni, de a majdnem megtagadott
második kiadás után közel száz évvel már úgy-
sem rombolhatná le semmiféle elmélet az Így ír-
tok ti dicsõségét.

Az egyik legbeszédesebb példája a Karinthy
nevéhez fûzõdõ mûfaj maradandó értékének,
hogy az eredeti alkotó ma már nincs az irodalmi
köztudatban, a paródia viszont máig remekbe
szabott torzképe a mindenkori epigonoknak. A
feltámadt Petõfiként „címkézett” Erdélyi József
egyike volt azoknak, akik Petõfi szellemiségébõl
semmit sem vittek tovább, csak a népdalokkal
rokon ritmikához ragaszkodtak. Az Erdélyi-pa-
ródia címe Piros Pünkösd: „Kecskerágó piros-
lik / Márgagödör alján, / Verem itt a rigmust,
mint egy / Cölöpverõ talján. // Pünkösdnapra
meglesz, / Barna kislány várja, / Ha megkapja,
csecsebimbós / Kebelére zárja. // Talpra barna
kislányt / Tenyeremen vittem, / Rabok legyünk
vagy szabadok, / Ez a kérdés itten. // Volt vala-
mi Sándor, / Nem lehet ezt bírni, / Nem olvas-
tam, ’sz nem is tudok / Olvasni, csak írni.”

Nem szeretném anélkül befejezni a Karinthy-
paródiákról szóló ismertetést, hogy ki ne emel-
ném a mondhatni legnagyobb fegyvertényt, az
önparódiát, hiszen másokkal gúnyolódni, meg-
látni az értetlenkedõk által hibaként kezelt szép-
ségeket mindig könnyebb, mint önmagunknak
görbe tükröt tartani. Karinthynak ez is tökélete-
sen sikerült. A kedvenc témáját, a férfi-nõ vi-
szonyt feldolgozó Holnap reggel címû drámáját
például Holnapután kiskedden címmel, „Kísér-
leti komitragiszatiropera három retortéban” mû-
faji besorolással parodizálja, szereplõi pedig
Rakasaki Rakasa mongol bélyeggyûjtõ, Ilonka
bácsi, Isten Samu és Jézus Mária, volt énekes-
nõ. A másik önparódiája a filozofikus hátterû
írásait gúnyolja, Különös eset címmel, Egészen
egyszerû magyarázattal alcímmel: „(…) Világos
ugyanis, hogy olyankor, amikor lefelé jövök, az
én utam szempontjából a negyedik emelet az el-
sõ és az elsõ emelet a negyedik, éppen mert
elõbb jutok amahhoz, mint emehhez. De ha ez
igaz, márpedig igaz, akkor mit jelent az, hogy le
és mit jelent az, hogy fel? (…) Az Ember útja fe-
lülrõl indul. De az Út embere alulról kezdi. A
felül mindig alulmarad, afelül nyugodtak lehe-
tünk. De vagyunk-e azok, amik lehetnénk?”

A választ pedig – természetesen – ránk bízza
Karinthy.

Molnár Judit
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Húszéves az érszõlõsi
Immánuel kórus

Immár két évtizedet megélt az érszõlõsi re-
formátus kórus. Karnagya Dolhai Benjámin
kántor, köré csoportosultak a hivatalos meg-
alakulás elõtt tíz évvel is a karénekesek. Az ak-
kori lelkes fiatalok szinte kivétel nélkül tagjai
lettek a megújult kórusnak, amely 35 alapító
taggal 1996 februárjában indult, és az Immá-
nuel nevet vette fel. Nagy akaraterejüknek, te-
hetségüknek és kemény munkájuknak köszön-
hetõen már áprilisban részt vettek az éppen
Érszõlõsön megtartott református kórustalál-
kozón, és kivívták a szakemberek elismerését,
megbecsülését.

Repertoárjukat folyamatosan bõvítették fõ-
ként a Halleluja! énekgyûjteményre támasz-
kodva. Voltak, akik kiléptek, de érkeztek új ta-
gok is, ezért a létszám az utóbbi öt évre vissza-
tekintve 30 körüli. Vannak olyanok, akik rövi-
debb idõre kimaradnak, például gyermekáldás
miatt, de késõbb visszatérnek. Õk nagyon köny-
nyen újra beilleszkednek a csapatba. A kórus

nagyrészt középkorúakból áll, de utánpótlást
folyamatosan kap az ifjúsági énekcsoportból,
így mûködése hosszú távra biztosnak látszik.

Rendszeresen gyakorolnak, fellépéseiken
pedig egyre nagyobb elismerést kapnak a szak-
ma képviselõitõl. Fellépnek otthon, de imaheti
meghívásra más közösségeket is megörven-
deztetnek énekükkel nemcsak az érmelléki, ha-
nem a bihari, a szilágysomlyói, a nagykárolyi
egyházmegyében, sõt az Alsó-Nyárád mentén
is. Legtávolabbi fellépésük a magyarországi Ta-
tabányán volt, a bánhidai testvérgyülekezet-
ben, még 2012-ben. Rendszeresen eljárnak a
református, illetve az ökumenikus kórustalálko-
zókra is. Többször egyházkerületi résztvevõk-
nek jelölték az érszõlõsieket a zenei elõadók.

Jelenlegi repertoárjuk 70-75 négy szólamra
írt egyházi éneket, feldolgozást vagy kórusmû-

Az érszõlõsi református egyházközségben
1986-ra nyúlik vissza a karéneklés gyökere.
Akkor kezdett több szólamban énekelni
a helyi fiatalok kis csoportja Dolhai
Benjámin kántor irányításával. Elvetették
azt a magot, melybõl tíz év múlva életre
kelt a ma is aktív Immánuel kórus.

Az Immánuel kórus
az ünnepi
istentiszteleten 
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A kórustagok két évtized alatt összeková-
csolódtak, és összetartó baráti társasággá vál-
tak. Jubileumuk alkalmából március 5-én ün-
nepi vacsorát tartottak a mûvelõdési központ-
ban, majd másnap hálaadó istentisztelet volt
az érszõlõsi református templomban. Az igét
Illyés Tamás lelkipásztor hirdette. Hangsú-
lyozta, hogy nagyra becsüli a kórus munkáját,
a közösség nyitott, és nagy szeretettel várja az
új tagokat. Biztatta a híveket, hogy ha van
kedvük és tehetségük, csatlakozzanak ehhez a
nagyszerû társasághoz. Dolhai Benjámin el-
mondta, hogy mindig örömteli feladat volt a
csapattal dolgoznia. Néha fárasztó, de mindig
üdvös munka volt. Az önkormányzat részérõl
Beke László polgármester köszöntötte a ju-
bilálókat. Örömteli évfordulót kívánt nekik, a
hölgyeknek boldog nõnapot is, és a kórus
minden egyes nõi tagjának egy cserép virágot,
a férfiaknak pedig egy-egy üveg finom bort
adott ajándékba. Befejezésként további áldá-
sos és jó munkát kívánt nekik. A kórus törté-
netét, eddigi munkáját dr. Sántha Levente mu-
tatta be.

A kórus nevében Dolhai Benjámin válaszolt
a jókívánságokra. Elérzékenyülve mondott kö-
szönetet az énekkar tagjainak a húszévi mun-
káért. „Beszélgetéseink során éreztem, hogy
nem hiábavaló ez a munka, és folytatni kell.
Több ez, mint kórus. Közösségformáló ereje
van, és együtt növekedtünk, haladtunk elõre”
– összegezte benyomásait. Ünnepélyesen meg-
ígérte, hogy ameddig az énekkar igényli és ko-
molyan veszi a munkát, vállalja a vezetésüket,
felkészítésüket.

Fennállása huszadik évfordulója alkalmából
a vegyes kar hat énekkel ajándékozta meg az
ünnepi gyülekezetet. Az ünnepség végén a
gyerekek köszöntötték énekkel az Immánuelt,
a kicsiket Pápai Elvira készítette fel. Õk a zá-
logai annak, hogy Érszõlõsön még sokáig lesz
karéneklés a református közösségben.

Szõke Ferenc

vet ölel fel. Karvezetõjük nagy türelemmel, de
igényességre törekvõen tanítja õket. Éppen
annyi egészséges szigort alkalmaz, amennyi
elengedhetetlenül szükséges. A kórustagok
között van egy énektanárnõ is, Péter Ella,
aki alkalomadtán segít a karnagyi munkában
vagy a menedzselésben. Mindketten a harmó-
niára, az érthetõ szövegéneklésre nevelik a
kórustagokat, tudván, hogy a jól kidolgozott
karének kedves a Mindenható elõtt, és „két-
szeresen imádkozik, aki jól énekel”. Õk teljesí-
tik küldetésüket, és segítik gyülekezetüket a
szép imádkozásban.

„Énekkarunk jövõje érdekében kívánatos
lenne, hogy a gyülekezetbõl minél többen
érezhessék lelki felfrissülésnek a karéneklést –
mondja a kórus egyik oszlopos tagja, dr.
Sántha Levente. – Nem kell õstehetségnek
lenni a csapatmunkában, a kisebb zenei fogé-
konyság is fejleszthetõ, fényesíthetõ. Hálásak
lehetünk azért is, hogy az alapító kórustagok
közül még senki sem ment át zengedezni a
mennyei karba. Vagyis a rendszeres karének-
lés jótékonyan növeli egészség- és életremé-
nyeinket” – következtetett.

Mottóként a „Mindig velem, Uram” kezde-
tû ének sorait választották: „Mindig velem,
Uram, / mindig velem!”
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Az utánpótlás is
hallatja hangját 

Egyházkerületi
kórustalálkozón

Zilahon

Magyarkécen is
szolgáltak
az imahéten
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gazi vargabetût írtak le, ahogy a kopasz
dombot megkerülve átvágtak a réten. Ez
ugye már hegy? – kérdezte apját nyûgö-
sen, és elnézett a magas fenyõk irányába,
ahová az mutatott. A hegyek majd csak

ott kezdõdnek, ez még itt csak a hegyek a lá-
ba, de mindketten nagyon büszkék rá anyával,
hogy négyévesen ekkora kirándulásra eljött
velük.

Ahogy baktatott a két felnõtt után, elnézte
a gyéren növõ fenyõket. Sötétnek és titokza-
tosnak tûntek. Szálláshelyük erkélyéhez közel
is nõtt egy, és reggelente ágyából nézhette,
mint lopják le a mókusok a nekik készített di-
ót a párkányról. Meg a rigók. Anya suttogva
magyarázta, a mókusok csak ilyenkor tavasz-
szal és nyáron ugrándoznak a fákon, õsszel
már odúba gyûjtik az eleséget, és behúzódnak
a hideg elõl. Este az ágyban elképzelte, amint
a mókuscsalád összegyûl egy nagy közös va-
csorára, és aztán ágyba feküsznek egészen ta-
vaszig. A mókusapának nagy bajsza lehet,
mint a nagypapának, és copfot viselnek a mó-
kuslányok. Eljátszott a gondolattal, hogy õ egy
mókuslány, nagy bozontos farka van, amivel
melegen betakarózhat, kinn hideg szél hajlít-
gatja a szúrós tüskéjû fenyõket. Apja, anyja ki-
terítve fekszik az ágyon, vörös farkuk alól csak
sápadt arcuk világít. Fekszenek. Mozdulatla-
nul. Kinn jajgat a szél, és talán havat ver az
ágakra. Mozdulatlan, fehér a világ. Hideg és
néma. Amikor erre gondolt, félelem szorította
össze a szívét, és csendben elsírta magát. Nem
szeretett volna mókus lenni, de rigó, az igen,
és ezt el is mondta a reggelinél, mikor felszol-
gálták nekik a tejeskávét. Friss kalácsot is ka-
pott hozzá, egyenesen neki sütötte a szakács-
né, amikor megtudta, hogy milyen nagy be-
tegségbõl szabadult kislány lesz a háza vendé-
ge. A rózsaszín heg a mellkasán már alig lát-
szott, s ha sétálni indultak a szüleivel, csak ki-
csit fulladt, késõbb rendes ütemben lépkedett,
és megszínesedett orcával futott elõttük a sze-
líden emelkedõ domb teteje felé. Ott büszkén,
mint egy gyõztes hadvezér, megállt, szétnézett
a ragyogó napsütésben sütkérezõ völgy fölött,
és megkereste barátját, az aranyszemû gyíkot,
amelyik mindig ott napozott a szikla tövében.
Apja-anyja látszólag kifulladva érték utol, s az
is a közös játékhoz tartozott, hogy hangosan
sopánkodva, hullafáradt vagyok! kiáltással
rogytak le a fûbe, míg õ életre nem csiklan-

dozta õket. Aztán a kiadós pihenõ után, míg õ
anyjával koszorút font a vadvirágokból, még
messze elsétáltak vele, a nagy fenyõk irányá-
ba. Oda, ahol már az igazi hegyek kezdõdtek.
Itt rigók éltek, fenyõrigók, mondta apa, és
megmutatta, mint repkednek és bukfenceznek
vakmerõen az ágak között.

Szeretett ilyen séták után elheverni a fûben,
vékony gyerekkarjai szinte elvesztek a rét virá-
gai között, amint feje alatt összefonva õket
csak feküdt, és nézte a felhõket. Szél ringatta
a messzi, nagy fenyõket, zúgásuk különös sut-
togás volt, ismeretlen világról szólt. A fenyves
szélétõl nem messze málnabokrok nõttek, szú-
rós indájuk a zoknijába akadt, ahogy ügyetle-
nül megpróbálta a gyümölcsöt leszakítani.
Kettõt talált, a szemek elérhetetlen mélység-
ben, a bokrok belsõ felén piroslottak, de ízük
édessége semmihez sem hasonlított. Kicsor-
dult a könnye a gyönyörûségtõl, míg majszol-
ta. Anya megígérte, hogy holnap eljönnek ide
újra, kis kosarat kérnek majd a gondnoktól, és
megszedik a bokrokat. Jó lesz? – kérdezte
apa, és felkapta, majd magasan meglóbálta a
lányát. Õ visongott a gyönyörûségtõl. Jó, fe-
lelte elfulladva, és egyik copfja kibomlott a
szalagból.

Másnap reggeli után kosarakat cipelõ szõke
kislánnyal akadt össze az ajtóban. Áfonyát
szedni ment az apjával a szakácsnõ gyermeke.
Késõ délután, ahogy az ebéd utáni alvásból
kócosan kiült a ház elé megenni az uzsonná-
ját, kis tányéron áfonyát hozott neki a szõke,
aztán kézen fogva elvitte megmutatni neki a
macskát, amelyik nemrég fialt le a fáskamrá-
ban. Este együtt etették a tyúkokat, de reggel
nem találkoztak, iskolába ment a lófarkas szõ-
ke kislány, aki már a betûket is ismerte, mert
elsõs volt a kis hegyi falu egyetlen osztályá-
ban.

Ez így ment egész héten át. A szõke dél-
utánra ért haza az iskolából, a vendégcsalád
kislánya már várta. Nagyon várta. Megnézték
a pisztrángokat a patakban, és a lófarkas áfo-
nyát szedni tanította a copfost, mert nem volt
a közelben málnabokor, csak fenn, túl a tarvá-
gott dombon, ahol az öreg fenyõk nõttek.
Málnát, igen, azt is szednek majd vasárnap,
reggeli után, ígérte a szakácsnõ, mert a fanyar
áfonya nem ízlett a kislánynak.

Szombat este együtt ült a két gyermek a
ház lépcsõjén, elõttük az anyamacska hem-
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Fenyõrigó
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pergett, a szülõk meg azt találgatták, hol és
mikor bomlik ki ilyen szépen egy barátság.

Fullasztón meleg vasárnap reggelre ébred-
tek, a fenyõk elgondolkodva álltak, és a sza-
kácsnõ kislánya kék csíkos zokniban elindult
apjával málnát szedni. Szürke mûanyag vödröt
vitt az apa, fonott kosárba szedi majd a mál-
nát kis barátnõjének a szõke messze, fenn egy
tisztáson, ahol a legszebb málnák nõnek. Ad-
dig majd meglátogatjuk a gyíkot a dombtetõn,
így az anya, és megkente mézzel kislánya ke-
nyerét. Ám reggeli után, amint letértek a
domb felé vezetõ ösvényre, melegen hullám-
zani kezdtek körülöttük a bokrok, és messze
fenn, a fenyõk felõl mély hördülés hallatszott.

A fenyõrigók elhallgattak, csak figyelt a
csend. Zivatar lesz, törölte meg izzadt homlo-
kát az apa, és rövid tétovázás után visszafor-
dultak. A ház felé szinte lépkedniük sem kel-
lett, porfelhõt kavaró szél csapkodta a hátu-
kat, és amint beléptek az ajtón, odakinn lesza-
kadt az ég.

Fekete lett minden, lámpát gyújtottak. A
copfos orrát az üvegnek szorítva nézte a villa-
násokat, és a mókusokra gondolt, akik most
szorosan farkukba burkolózva, odúból nézik,
mint szakad darabokra a világ. A gyíkra gon-
dolt, aki sziklavárából aranyos szemének rez-
zenetlen fényével lesi az esõt. A fenyõrigóra

gondolt, aki fészke menedékében lapulva a
napsütésre vár. A lófarkas szõkére gondolt,
aki egy nagy fenyõ tövében kis kosarát elfedi,
hogy neki málnát hozhasson.

Aztán nagyot, iszonyú nagyot csattant az
ég. A lámpa elaludt, és csak a szakácsnõ
hangja hallatszott, amint hadarva imádkozik.
Az ablakot konokul verte az esõ. Elszendere-
dett.

Késõbb, amint a rigók félénken rákezdték,
kimerészkedett a teraszra. Már délutánra járt.
Fényes, tiszta volt az ég, tépett tûlevelek borí-
tottak mindent, és hallatszott, amint a sza-
kácsnõ a macskát szólongatja. A lépcsõn áll-
dogált az anyjával, amikor nem messze, az
úton feltûnt egy szekér. A kócos lovacska bó-
logatva lépkedett, a bakon egy férfi ült, és a
fenyõgallyakból rakott ágy mellett a szakácsnõ
férje botladozott.

A kis ló megállt, elfúló kiáltás hallatszott,
mint egy nagy nyögés, és a szakácsnõ rohant
ki lobogó ruhával. A hevenyészett fenyõágyon
lombokkal fedett kis test hevert, kék csíkos
zokniján feketére égett fenyõtûk. A szakácsné
ismeretlen hangon rikoltozott, aztán hangja
értelmetlen dadogásba fulladt.

Csend lett. A nagy fenyõn félénken meg-
szólalt egy fenyõrigó.

Szilágyi Perjési Katalin
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BARKÁCSOLJUNK!

Teafilter szívbõl – anyának
Ha szeret teázni édesanyánk vagy a

nagymama, akkor a közelgõ anyák napjára
készíthetünk neki személyre szabott
teafiltereket. Így minden csésze teánál mi
juthatunk eszébe. Kell hozzá: tea, vékony
fehér madzag, kávéfilter vagy tölthetõ
teafilter, ragasztó, tûzõgép, rózsaszín papír.

Az elsõ filterhez vágjunk ki két egyforma
négyzetet a kávéfilterbõl, és varrjuk egymás-
hoz három oldalon, hogy zacskót formáz-
zon. (Nem varrógéppel, csak tûvel-cérná-
val!) Ezt a részt megúszhatjuk, ha veszünk
kész, tölteni való teafiltereket. Ezután töltsük
meg a filterünket egy adag teával, hajtsuk
vissza a tetejét, ahogy a képen látjuk, illesz-

szünk hozzá egy darabkát a fehér madzag-
ból, és tûzzük oda. Végül vágjunk ki egy kis
papírszívet, és ragasszuk a madzag másik
végére. Akár kis üzenetet is írhatunk rá. Már
öt szívecskés teazacskó is szép ajándék.

|gyereksarok

Szervusztok, Kedves Kis Barátaim!
Örüljetek ti is velem, hiszen kitavaszo-

dott, sok csodaszép, színes virágtestvér-
kém pompázik és illatozik a kertekben,
réteken. Gyönyörködjünk bennük, de
vigyázzunk is rájuk, mert meghálálják a
gondoskodást. Ahogyan én is, hiszen
tudjátok, csak akkor virulok, ha törõd-
tök velem. A nagyszalontai Arany János
Elméleti Líceum IV. B osztályos kisdiákjai
most sem hagytak magamra, megmutatom,

milyen remek rajzokkal egészítették ki a
népmesét, amit mostanra választottam

nektek. A barkácsötlettel már az
anyák napjára készülhettek.

Továbbra is várom leveleiteket,
rajzaitokat, a címem a régi:
Biharország (Mákvirágnak), 410068
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.;

www . f a c ebook . com /makv i r a g .
jelentkezik.

Mákvirág

40|Biharország|2016. április

Mákvirág jelentkezik



gyereksarok|

Szathmáry Viktória
munkája

A király három kérdése
ondolt egyet Mátyás király, s ellova-
golt Erdélybe. Ahogy ment a he-
gyek között, egy szép nagy faluban
megállt. Meglátta, hogy egy házra
ki van írva: „Aki itt lakik, annak

semmi gondja”. Méregbe gurult Mátyás király:
„Hát itt meg ki lakik, hogy nincsen neki semmi
gondja? Én király vagyok, s mégis esznek meg a
gondok!”

Mindjárt beküldött egy szolgát, hogy hívassa ki
a gazdát. A házban egy gazdag csobán lakott a
háza népével. Kijött a gazda, megkérdezte tõle a
király: „Hogy merted kiírni a házadra, hogy ne-
ked semmi gondod?!”

Térdre vetette magát a csobán a király elõtt:
„Felséges királyom! Nekem mindenem megvan
a világon, s ezért nincsen semmi bánatom.”

– Na, hogy legyen, mire visszajövök, fejtsd
meg nekem a következõ három kérdést: Mibõl
van a legtöbb áprilisban? Mibõl van a legtöbb
májusban? Mibõl van a legtöbb júniusban? Ha
meg nem fejted nekem ezt a három kérdést, ak-
kor karóba kerül a fejed!

Lett gondja a csobánnak! Azt sem tudta, mit
csináljon. Fõtt a feje éjjel, nappal. Volt neki egy
ügyes, szép leánya. A számadóbojtárnak fájt ér-
te a szíve erõsen, de még reménye se lehetett rá,
hogy a gazdag csobán hozzáadja.

Eljött a nap, hogy a király visszatérjen. A
csobán szinte az eszét vesztette bújában. Kérdez-

te tõle a bojtár: „Mi öli kendet, gazduram?”
Mondja a csobán, hogy mi a baj. „Ezért egyet se
búsuljon kend, csak adja ide a gúnyáját! Én majd
megfelelek Mátyás királynak, de ígérje meg,
hogy nekem adja feleségül a leányát!”

Megígérte a csobán, hogyne ígérte volna!
Majd meghalt félelmében. A bojtár aztán elõállt
a király szólítására. Kérdezte a király, aki azt gon-
dolta, hogy a csobán áll elõtte:

– Na, te gondtalan csobán! Mi van a legtöbb
áprilisban?

– Rügy, királyuram.
– Hát májusban?
– Akkor meg virág – felelte a bojtár.
– Mibõl van a legtöbb júniusban?
– Fûszálból, felséges királyom.
– Látom, jól meg tudsz felelni mindenre. Azért

azt ajánlom, hogy azt a felírást takarítsd le a há-
zadról. A baj mindig megérkezhet. Senki sem
mondhatja el magáról, hogy semmi gondja. Még
a király se!

Mátyás király ezzel otthagyta a bojtárt, s ello-
vagolt a kíséretével. A csobán belátta, hogy na-
gyon ostoba volt, a bojtárja okosabb ember nála.
Hozzá is adta a leányát, s minden vagyonát a fi-
atalokra hagyta. Még ma is élnek, ha meg nem
haltak.

Gyûjtötte: Kóka Rozália
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Costea Szabrina

rajza

Csepregi Erik
illusztrációja

Tóth Blanka rajza



A Nagyváradi Állami Filharmónia áprilisi mûsora
A koncerteket csütörtökönként
a filharmónia Bartók–Enescu
Termében tartják, a bérletek
érvényesek, jegyek a filharmónia
székhelyén válthatók.

14., 19 óra: szimfonikus hang-
verseny. Mûsoron: A. Hacsaturján:
Hegedûverseny; Bartók Béla:
Táncszvit, op. 77.; G. Enescu: I., A-
dúr román rapszódia, op. 11/1.
Vezényel Jankó Zsolt, közremûködik

Artur Kaganovskiy (hegedû – USA).
21., 19 óra: Saint-Saëns-fesztivál.
Mûsoron: Francia induló az Algériai
szvitbõl; 4. zongoraverseny, op. 44.;
III., c-moll (Orgona) szimfónia, op.
78. Vezényel Sinja Ozaki (Japán),
közremûködik Mucuko Tominaga
(zongora – Japán).
28., 19 óra: vokál-szimfonikus
hangverseny. Mûsoron: G. F. Händel:
C-dúr kettõsverseny két gordonkára
és zenekarra; M. Bruch: Kol nidré

gordonkára és zenekarra, op. 47.;
A. Dvoøák: g-moll rondó gordonkára
és zenekarra, op. 94.; J. Haydn:
A Megváltó hét szava a keresztfán,
Hob. XX:2. – oratórium, Vezényel
Valentin Doni, közremûködik Marin
Cazacu (gordonka), ªtefan Cazacu
(gordonka), Fülöp Tímea (szoprán),
Ramona Haºaº Pataki (alt), Nicolae
Bejan (tenor), Tasnádi Ferencz
(basszus) és a filharmónia énekkara,
karigazgató Lászlóffy Zsolt.

Mindezt indokoltan iktattam tervezett ta-
nácsadásom elé, mivel kénytelen vagyok
egyik-másik korábban papírra vetett ajánlato-
mat megismételni. Úgy cselekszem ezzel, mint

korábbi diákjaimmal. Ha nem tanulta
meg a kijelölt leckét, otthon ismét elõ
kell vennie, mert a következõ órán
ebbõl feleltetem. Napjainkban ezt kel-
lene cselekednem egyes újságírókkal
s a parlamentben felszólaló politiku-
sokkal is, akik fittyet hánynak édes
anyanyelvünk helyes használatára.

Fölöttébb bosszant az igekötõk
helytelen, sõt olykor fölösleges haszná-

lata. Többnyire a le-, a be-, a ki- tûnik fel
szükségtelenül az említettek és mások írá-

saiban, beszédében. Például: leszigetel – ele-
gendõ a szigetel; lejelentkezik – jelentkezik; be-
jelentkezés – jelentkezés; betart – megtart,
megõriz; beígér – megígér; ki-/letárgyal –
megtárgyal, megbeszél, megvitat.

A helytelenül használt igekötõket kövessék
a névmáshoz illesztett -ba, -be, -ban, -ben ra-
gokhoz fûzõdõ vétségek! A barátomtól ezt tu-
dakolom: – Hol leszel ma délután? – A szobá-
ban, majd a kertben. Könnyû megjegyeznünk
a szabályt, mert mind a kérdésnek, mind a fe-
leletnek mássalhangzó a végzõdése. Ám a
Hova? kérdés válasza a -ba, -be. – Most hova
igyekszel? – A szobába, utána a kertbe. A kér-
dés és a felelet végsõ hangja, betûje egyaránt
magánhangzó.

Egy újabb bosszúságom elõtörésekor a Ma-
gyar értelmezõ szótárt ütöttem föl az unos-
untalan hangoztatott „elkövetkezendõ” mel-
léknév helytelen használatát tisztázandó. A 70
ezer magyar szó között ez bizony nem szere-
pel! Az eredeti melléknév: elkövetkezõ! Ez ön-
magában jövõ idõt fejez ki. Miért kettõzzük
meg a jövendõt jósoló -andó, -endõ képzõvel?
Helyesen így: A következõ/elkövetkezõ hóna-
pokban megszabadulok gondjaimtól.

Néhány nap múltán az említett szótárt is-
mét fellapoztam a „borzasztó” melléknévnél.
Értelme ez: rémületet keltõ, szörnyû, gyötrõ.
Ezt tudva a megdicsért barátnõk nem borzon-
ganak-é meg, amikor arcukat borzasztóan
szépnek, öltözetüket borzasztó gyönyörûnek
ítélik?

Ezzel a bosszantó helytelenségek ismételt
leltárát be is fejeztem. Tudván tudom, hogy
beszédünkben jócskán találhatók még édes
anyanyelvünket rútító kifejezések, szóalkotá-
sok. A sorra kerülõ hónapokban közülük válo-
gatunk.

Dánielisz Endre

Ismétlés a tudás anyja
|kultúra
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A címben közölt megállapítás nem a saját
koponyámból pattant ki. Ezt a vitathatatlan
igazságot a Kr. utáni elsõ félszázad
derekán élt M. F. Quintus író és szónok
fogalmazta meg: „Repetitio est mater
studiorum”. Középkori papjainknak, iskolát
végzett személyeknek köszönhetõ, hogy
e latin közmondást szóról szóra
magyarították, felismerve annak igaz voltát.
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Az egyesület 1996-ban hirdette meg elõ-
ször a szavalóversenyt, a felhívásra az egész
régióból érkeztek jelentkezõk, s az évek elõre-
haladtával egyre csak bõvült a mezõny, nõtt az
érdeklõdés. Ma már a nagyszalontai diákok
mellett hagyományosan számos más település
ügyes szavalói is színpadra lépnek, és a test-
vérvárosok is rendszeresen elküldik képviselõ-
iket a megmérettetésre. A versenyen évrõl év-
re a nagy költõ más-más oldalát ismerhetik
meg a felkészülõk, illetve a döntõ közönsége.
Arany költészete oly széles, sokrétû és változa-
tos, hogy kimeríthetetlen témát kínál a rímek
kedvelõinek.

Idén két kategóriában kellett készülni, az
egyik Arany János barátsága versben és pró-
zában, a másik pedig Nemes-Nagy Ágnes egy
szabadon választott költeménye. A produkció-
kat ezúttal is szakzsûri értékelte és pontozta,
elnöke Illyés Izabella székelykeresztúri ta-
nárnõ volt, Koszorús Erzsébet és Sánta
Elza Hajnalka szalontai tanárnõk segítették
az ítészi munkát. Elsõként a VII–VIII. osztályo-
sok korcsoportja mutatkozott be, majd a
IX–X.-esek mezõnye következett, végül a leg-
nagyobbak, a XI–XII. osztályos versenyzõk
szavalatait hallgathatták meg az egybegyûltek.
Amíg a zsûri a végsõ rangsor felállításán mun-

kálkodott, a résztvevõk a büfében pihenhették
ki a verseny fáradalmait.

Az eredményhirdetés elõtt Illyés Izabella
méltatta a versenyzõk teljesítményét, ismertet-
te az értékelési szempontokat, majd a részvéte-
li ajándékok és a különdíjak átadása követke-
zett. Ezeket az RMDSZ nagyszalontai szerveze-
te, a Szalontai Napló, a Teodor Neº Városi
Könyvtár, az Arany János Elméleti Líceum és
a Sinka István Kézmûves Kör ajánlotta fel. Pa-
tócs Júlia, az Arany János Mûvelõdési Egye-
sület elnöke bejelentette, hogy jövõre a névadó
költõ születésének 200. évfordulója alkalmából
nagyszabású megmérettetést szerveznek, sze-
retettel várnak majd rá minden verselõt, és
már most elkezdhetik a felkészülést.

Végül lássuk a legjobbakat: a VII–VIII.-osok
korcsoportjában 1. Cselóczki Viola (Nagy-
kõrös, Magyarország), 2. Órás Tímea, 3.
Dorbosel Dávid (mindketten nagyszalontai
diákok); a IX–X. osztályosok között 1. Fejes
Kitti, 2. Virág Evelin (mindketten Hajdúbö-
szörménybõl, Magyarországról), 3. Páll Za-
lán (Székelykeresztúr); a XI–XII. osztályosok
kategóriájában 1. Bertalan Tímea (Székely-
keresztúr), és két 3. díjas lett, Vadász Emma
Magdolna, illetve Lázár Barbara (mindket-
ten Hajdúböszörménybõl). Az idei verseny
legjobbjaként az Arany János-díjat a IX–X.
osztályosok között indult nagykõrösi Cse-
lóczki Boglárka vihette haza.

Balázs Anita

Egy szalontai délután
a versek ölelésében
Az Arany János Mûvelõdési Egyesület
égisze alatt márciusban immár
huszonegyedik alkalommal rendezték meg
Nagyszalontán az Arany János vers-
és prózamondó versenyt.

A teljes mezõny

Nagykõrösre,
Cselóczki
Boglárkához került
a fõdíj

A zsûri 
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Román anyanyelvû gyermekek és felnõttek
ma már hetente járnak a nagyszalontai
RMDSZ-székházba, hogy magyarul tanulja-
nak. A lehetõség mindenki számára ingyenes.
A programról bõvebben az oktatót, Tóth
Zsuzsannát kérdeztük, s õ életútjáról, peda-
gógusi éveirõl is örömmel mesélt lapunknak.

– 1952-ben születtem Nagyszalontán, egy-
szerû, kétgyermekes családban. Szüleim mun-
kásemberek voltak, és minket is arra tanítot-
tak, hogy becsületesen elvégezzük mindig fel-
adatainkat. Szigorú szabályok között nevel-
kedtünk, hisz édesapánk nagyon szigorú és
következetes ember volt. Iskoláimat szülõváro-
somban kezdtem, majd a belényesi tanítókép-
zõben végeztem 1972-ben, és diplomás óvó-
nõ lettem. Munkámat Szalontán kezdtem, az
akkori 3-as óvodában tanítottam 19 évig.
1973-ban mentem férjhez, két lányom szüle-

tett. Három szép unokám van, két kislány és
egy fiú. A 3-as óvodában román tagozaton
dolgoztam, majd 1990-ben átmentem a 4-es
óvodába, magyar tagozatra. Ez az óvoda ké-
sõbb felvette a Hófehérke nevet, ott dolgoz-
tam 2011-ig, mikor nyugdíjba mentem 39
munkában töltött év után. 1990-ben módszer-
tani és pedagógia kör felelõsnek választottak
meg, ezzel alkalmam nyílt arra, hogy látogas-
sam a szalontai és környékbeli magyar cso-
portokat, tapasztalatokat szerezzek; ezeket
munkámban hasznosítani tudtam. Minden év-
ben többször voltam továbbképzésen Szová-
tán, Aradon, Nagyváradon, Brassóban, Illye-
falván, Székelyudvarhelyen és Magyarorszá-
gon is, Sopronban két alkalommal, Budapes-
ten, Békéscsabán, Berettyóújfaluban. Amiket
ezeken a képzéseken tapasztaltam, nagyon
sokat jelentettek számomra. Mindig beépítet-
tem a látottakat a munkámba, és megosztot-
tam õket a többi kollégával is. Az évek során
továbbképeztem magam, 2008-ban fejeztem
be a tanulmányaimat az aradi Vasile Goldiº
Egyetem pedagógiai szakán. Nyugdíjasként

Románokat tanít
magyarul Szalontán

Néhány hónappal ezelõtt nem mindennapi
kezdeményezéssel állt elõ az RMDSZ
nagyszalontai szervezete, és az ötletet
gyakorlatba is ültette: a román ajkú
közösséget megszólítva lehetõséget
teremtett számukra a magyar nyelv
elsajátítására. TÓTH ZSUZSANNA
nyugalmazott pedagógus tartja az órákat.

44|Biharország|2016. április



még három évet dolgoztam a Peter Iskolában
és az árpádi óvodában; összesen 42 évet taní-
tottam, és soha nem bántam meg, hogy ezt a
pályát választottam.

– Gyerekkora óta oktatói pályára készült?
– Már kicsi korom óta szerettem ezt a pá-

lyát, és hálásan gondolok szüleimre, amiért
segítettek megvalósítani a vágyaimat. Az em-
ber örömét leli abban, amit szeret csinálni, és
szívesen teszi, hivatásként tekint rá.

– Melyek a legemlékezetesebb élményei
pedagógusként?

– Sok év távlatából számos szép emlékem
van. Például 2000-ben részt vettünk 12 gye-
rekkel és szüleikkel a IV. Nemzetközi Bábfesz-
tiválon, és a mi kis csapatunk képviselte Ro-
mániát. Egy teljes hetet tölthettünk Budapes-
ten, ami életre szóló élményt nyújtott gyere-
keknek és szülõknek egyaránt. Szívesen em-
lékszem a sok szép legóversenyre, szám sze-
rint 14-re, amiket én szerveztem meg.

– Ön szerint mi jellemzi ma a tanügyet?
– Most nagyon sok a bürokrácia és a fölös-

leges papírmunka, mindez sajnos a tanítás ro-
vására megy. Ebben a felgyorsult, rohanó vi-
lágban elég nehéz a gyermekek figyelmét le-
kötni, igényeiket kielégíteni. A szülõkkel való
kapcsolat is elég bonyolult, hisz mindenki be-
leszólhat a pedagógus munkájába, kérdõre
vonhatja. Sokan úgy vélik, hogy csak jogaik
vannak, kötelezettségeik nem.

– Mivel foglalkozik szívesen a szabadide-
jében?

– Szeretek olvasni, kirándulni, és minden
házimunkát komolyan veszek.

– Milyenek a magyaróra programról érke-
zõ visszajelzések?

– Ezt a lehetõséget nagyon hasznosnak tar-
tom, hiszen bármilyen életkorban érdemes el-
kezdeni egy új nyelvet megtanulni, az RMDSZ
révén pedig ez ingyen elérhetõ. A résztvevõk
örülnek a lehetõségnek, hiszen a román ajkú
lakosok nagy része felismerte annak a fontos-
ságát, hogy minél több nyelvet kell ismerni a
mai világban, s így több lábon állhatunk. Az
emberi agyban végtelen hely áll rendelkezésre
nyelvek számára, ezért fontos, hogy az anya-
nyelv mellett az idegen nyelvek elsajátítására is
gondot fordítsunk már kicsi gyermekkorban,
fõleg ha többnyelvû közösségben élünk. A jó
viszony és együttélés érdekében fontos, hogy
a többség és a kisebbség nyelvét is beszéljük,
hisz akkor tudunk csak igazán harmonikus
kapcsolatokat teremteni. A nyelvet kicsi kortól
el lehet sajátítani játékos formában, sok moz-
gással, utánzással, versekkel és mondókákkal,
népi játékokkal, megfelelõ szemléltetõanyag
segítségével.

– Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik
pedagógus szeretnének lenni?

– A tanári pálya nagyon szép és nemes, de
aki nem tekinti hivatásnak, annak nem aján-
lom. Elsõsorban szükséges a gyerekeket sze-
retni, türelemmel és megértéssel foglalkozni
velük. Aki ezt a pályát választja, annak marad-
jon a lelke tiszta és fiatalos, képezze magát
mindig, legyen következetes, kitartó és példa
a gyerekek, a szülõk és a közösség számára.

Balázs Anita
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Bár többször is megígérték, nem készült el
a várva várt új sportcsarnok, s a Bodola Gyu-
la Stadion átépítése is várat magára. Igaz, ott
az utóbbi idõben legalább végeztek felújítási
munkálatokat.

Európai tornák

A férfi kosárlabda Román Kupa négyes
döntõjének apropóján tûnõdtünk el azon, mi-
ért is lenne szükséges egy új, a modern kor
igényeit kielégítõ sportlétesítmény megépítése
a Pece-parti Párizsban. „A sport a legjobb
nagykövet” megállapítás ismerõsen hangzik
Biharban is, könnyen belátható az igazságtar-
talma is, Romániában – és benne Nagyvára-
don – mégsem számít prioritásnak a sport, az
egészség és a mozgás kultúrája. Pedig az elsõ
látásra költségesnek tûnõ befektetések révén
nemcsak a város nemzetközi elismerése, ha-
nem a lakosok egészsége is javulhatna. A
2006-ban átadott, majd 2008-ban befedett
olimpiai uszodában rangos nemzetközi tor-
nákra került sor (junior Európa-bajnokság,
olimpiai selejtezõ, világkupadöntõ, Bajnokok
Ligája négyes döntõ), ezek révén a bihari me-
gyeszékhely is felkerült az európai sporttér-
képre olyan ismert városok mellé, mint Buda-
pest, Barcelona, Róma vagy éppen London
és Manchester.

A Bodola stadiont illetõen apró elõrelépé-
sek történtek, az átalakítások, korszerûsítések
lehetõvé tették, hogy nemzetközi ifjúsági selej-
tezõtorna házigazdája legyen Nagyvárad (a
stadion pedig felkerült az UEFA térképére, va-
gyis alkalmassá vált további nemzetközi ese-
mények megrendezésére), idén pedig nõi se-

lejtezõre kerülhet sor. Ha már csapat nincs (a
Bihar FC megszûnt), legalább meccseket játsz-
szanak a stadionban.

Fejlesztésre várva

Az Antonio Alexe Sportcsarnokot igencsak
kinõtték az igények, fõként a férfi kosárlabda-
csapat remek szereplésének köszönhetõen,
de említhetnénk az itt megtartott ifjúsági
(2013, 2014), majd felnõtt nõi Európa-baj-
nokságokat (2015) is. Az utóbbi két év során
ünneppé vált egy-egy kosárlabdameccs, több-
ször is elõfordult, hogy szurkolók rekedtek
kint, mivel megtelt a csarnok, s a szabályok
értelmében kétezer fõnél többet nem enged-
hettek be. A váradi sportkedvelõk irigykedve
tekintenek Debrecen és Kolozsvár felé, mind-
két városban hétezer fõ befogadására képes
modern aréna várja a sportkedvelõket a hely-
színhez méltó rangos eseményekkel (konti-
nenstornák, könnyûzenei koncertek stb.).

Ami az új váradi sportcsarnokot illeti, még
csak terveket láttunk az ötezer nézõ befogadá-
sára képes létesítményrõl, de már ez is biztató
jel. Persze csak akkor, ha nem a helyhatósági
kampány okán dobták be az elöljárók, a vá-
lasztások után pedig hagyják valamelyik irodai
fiókban porosodni. Merthogy bizonyossá vált,
csak befektetésekkel, fejlesztésekkel vehetjük
fel a versenyt Európával.

Hajdu Attila

|sport

A 2008-as helyhatósági választások elõtt
Cseke Attila akkori RMDSZ-es
polgármesterjelölt vetette fel elõször, hogy
európai szintû sportbázisokra van
szüksége Nagyváradnak. Azóta eltelt nyolc
év, de nem sok minden változott.
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Legyünk partiban
Európával!

Az Antonio Alexe Sportcsarnokot már „kinõtte”
a váradi sportkedvelõ közönség 
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A kupagyõzelem
a célja a váradi
kosárlabda-
csapatnak

A Román Kupa négyes döntõjére idén Vá-
radon kerül sor, s a hazai közönség elõtt sze-
replõ Városi Sportklub (VSK) célja a serleg el-
hódítása, habár az elmúlt évek statisztikái nem
sok jót ígérnek a torna házigazdájának.
Cristian Achim edzõ együttese ebben az év-
ben látványosan és eredményesen szerepel az
élvonalban, több rekordot is megdöntött már.
Az alapszakasz elsõ felét az elsõ helyen zárta
a VSK, s a második szakaszban is jól játszott a
gárda, így bizakodva várhatja a kupadöntõ
után alig pár nappal induló rájátszást.

A Román Kupa elõdöntõire április 10-én,
vasárnap kerül sor, a döntõt egy nappal ké-
sõbb, hétfõn rendezik. Április 12-én a hagyo-
mányos All Star Gálát tekinthetik meg élõben
a váradi sportkedvelõk ugyancsak az Antonio
Alexe Sportcsarnokban.

A VSK eddig kétszer jutott el a Román Ku-
pa négyes tornájára: 2012-ben harmadik lett
a Bukarestben megtartott fináléban, két éve
pedig közel állt a serleg elhódításához, ám
nagy csatában kikapott az esélytelenebbnek
tartott Târgu Jiu-i Energia együttesétõl, amely

az elõdöntõben a toronymagas favorit, egy-
ben házigazda Ploieºti-i Asesoft gárdáját gyõz-
te le. Érdekesség, hogy a legutóbbi öt döntõ
házigazdái közül egyiknek sem sikerült a vég-
sõ gyõzelem megszerzése.

Az idei döntõbe a váradiak mellett két erdé-
lyi csapat, a Kolozsvári UBT és a Marosvásár-
helyi KK, valamint a Bukaresti Dinamo jutott
be, utóbbi lesz majd a VSK ellenfele az elõ-
döntõben. A két párharc gyõztesei a fináléban
találkoznak április 12-én, hétfõn (a bronz-
meccsre ezúttal nem kerül sor).

A szervezõk közzétették a jegyárakat is. A
három találkozóra érvényes belépõ ára 30 lej,
a jegyeket a Városi Sportklub székhelyén (Te-
leki, ma Primãriei u. 3. szám, I. emelet) lehet
beszerezni naponta 9 és 15 óra között. A bér-
lettel rendelkezõ szurkolók ingyen mehetnek
be a három meccsre, de idejében jelezniük kell
az igényüket. A három találkozóra külön-kü-
lön is lehet majd jegyet venni 10 lejes egység-
áron, igaz, a helyek száma korlátozott lesz. Az
április 12-én, kedden este sorra kerülõ All
Star Gálára 20 lejbe kerül egy belépõ, a szer-
vezõk háromórás show mûsort ígérnek cseré-
be. Utóbbi eseményre VIP-belépõket is kibo-
csátanak, ezek ára 400 lej.

H. A.

Kétségtelenül eseménydúsnak ígérkezik
az április hónap a váradi kosárlabda-
kedvelõknek. A Városi Sportklub (VSK) férfi
csapata remekül teljesít a román
élvonalban, emellett két nagyszabású
eseménynek ad otthont az Antonio Alexe
Sportcsarnok.

Kosárlabda kupadöntõ
és All Star Gála
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Az All Star Gála emblémája



Következik a sáfrányos szeklice és a sárga szaru-
mák bemutatása.

133. Sáfrány
(Crocus sativus L.)

A nõsziromfélék családjába tartozó, ázsiai
eredetû, Európában is termesztett fûszernö-
vény. Krókusznak is nevezik, román elnevezé-
se: brânduºã, ºofran.

Hagymagumós évelõ növény, de a díszfa-
joktól eltérõen ez õsszel nyílik. Egy hagymából
több virág is kihajt, 10 cm magasra nõ. A lila
szirmú virágok háromágú, narancssárga bibé-
je illóolajat, karotint, festékanyagokat és zsír-
savakat tartalmaz, ezt gyûjtik össze. Már az
ókor orvosai ismerték görcsoldó, hurutcsillapí-
tó, szemgyógyító hatását.

A protokrocin nevû vegyület szárítás során
krocinra és a keserû pikrokrocinra hasad, ez
utóbbi további átalakulás révén az illatot szol-
gáltató szafranállá válik. A krocin vízben is ol-
dódik, és egyéb, zsírokban oldódó, sárga fes-
tékkel együtt a karotinoidok csoportjába tarto-
zik. Erõs színezõ hatású, a középkorban hajat,
kelmét festettek vele, egyetlen bibe egy liter
vizet besárgít. Ételt is színezhetünk vele.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Sáfrány

Sarkantyúka

132. Sarkantyúka
(Tropaeolum majus L.)

A sarkantyúkafélék családjába tartozó, Pe-
ruból származó dísznövény. Román neve:
cãlþunaº.

Magról szaporítható, egynyári, dekoratív
futónövény. Hajlékony, vékony, indás szára a
talajon, de függõleges támasz mentén is elka-
nyarog. Levelei pajzs alakúak, virágai magá-
nosak, nagyok, sarkantyúsak, sárgák vagy na-
rancssárgák.

A föld feletti részekben kéntartalmú
glikozidokat tartalmaz, ezek antibiotikus hatá-
sa kísérletileg igazolt. Erjesztés után desztillál-
ható a glukozinátokból felszabaduló benzil-
izotio-cianát, ezt, valamint kivonatait is gyógy-
szerként forgalmazzák vesemedence-, húgy-
hólyag- és húgycsõgyulladás kezelésére. Az is-
mételten visszatérõ, elhúzódó, idültté váló fo-
lyamatokban az erõsebb hatású készítmények-
kel szemben elõnyben részesítik.

Vérképzõ, immunerõsítõ és fertõtlenítõ,
összehúzó hatása is ismert. A zöld növénybõl
és a magjából is készülhet tea, borogatás.

Salátákban más zöldségfélékkel együtt a
növény minden föld feletti része nyersen fo-
gyasztható, de hevítve elveszti az ízét.
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Francia sóskaleves

Hozzávalók: 30 dkg sóska, 5 dl tej, 5 dl
húsleves (lehet kockából is), 5 dkg vaj, 1,5 dl
fõzõtejszín, só, bors ízlés szerint, 1 evõkanál
cukor, 2 tojássárgája.

Elkészítés: A megmosott sóskaleveleket
összefogva vékony csíkokra vágjuk. A tejet a
húslevessel felforraljuk. Egy fazékban megol-
vasztjuk a vajat, és 4-5 perc alatt kevergetve
megpirítjuk rajta a sóskát, amíg összeesik, ek-

kor felengedjük
a tejes húsleves-
sel, sózzuk, bor-
sozzuk és felfor-
raljuk. A tejszínt
elkeverjük a to-
jások sárgájával,
és a leveshez ad-
juk, de már nem
forraljuk, ízlés
szerint kevés
cukrot adunk
hozzá. Pirított
kenyérkockák-
kal tálaljuk.

Töltike

Hozzávalók: 20 jó nagy karalábélevél
(padlutyka), 0,5 kg darált hús, 1 vizespohár rizs,
1 tojás, 1 nagy fej hagyma, pici olaj, pirospap-
rika, só, bors, csokornyi csombor és kapor.

Elkészítés: A csombort és kaprot enyhén
sós vízben felforraljuk, a levet a megmosott
karalábélevelekre öntjük, majd lefedve tartjuk,
míg elkészítjük a tölteléket. A hagymát pici
olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a darált
húshoz a nagyon kevés olajon üvegesre pirí-
tott rizzsel és az egész tojással együtt, sóval,
borssal, pirospaprikával fûszerezzük, majd az

ínyenceknek|

egészet alaposan összekavarjuk. A leveleket
kiszedjük a fûszeres lébõl, a vastag ereket ki-
metsszük, a nagyobb leveleket kettévágjuk. A
levelekbe tekerjük a tölteléket, és kúp alakú
töltikéket formálunk. A töltikéket egy fazékba
pakoljuk, felöntjük az abáló lével, és lassú tû-
zön fõzzük kb. másfél-két órát. Savanyításhoz
sóskát is fõzhetünk bele. Tálalás elõtt behabar-
hatjuk, de anélkül, tejföllel is finom.

Spenótos galuska tejszínes
gombával

Hozzávalók: a galuskához: 20 dkg rétes-
liszt, 25 dkg finomliszt, 3 tojás, 2,5 dl tej, só,
20 dkg spenót, 2 evõkanál olaj, 2 gerezd fok-
hagyma; a gombához: 4 nagy fej gomba, 1 kis
fej vöröshagyma, 1 púpozott evõkanál liszt, 4
dl tejszín, pár szál petrezselyemzöld, só, bors.

Elkészítés: A spenótot megmossuk, a le-
velek szárait lecsipkedjük, a spenótot olajon
megfonnyasztjuk, s apróra vagdaljuk. A galus-
kához felverjük a tojásokat, hozzátesszük a pü-
résített spenótot, a tejet, majd a lisztet, és a 2
evõkanál olajjal összedolgozzuk. Fazékban vi-
zet forralunk egy csipet sóval és pici olajjal, ha
forr, beleszaggatjuk a galuskát, s addig fõzzük,
amíg feljön a tetejére. Leszûrjük, egy serpe-
nyõben kevés olajon a zúzott fokhagymával
együtt átpirítjuk. A feltéthez szintén kevés ola-
jon megdinszteljük az apróra vágott vörös-
hagymát, rátesszük a vékonyra csíkozott gom-
bát, sózzuk, borsozzuk. Ha megpirult, meg-
hintjük a liszttel, átforgatjuk, és felöntjük a tej-
színnel. Rászórjuk az apróra vágott petrezsely-
met, és melegen a galuskával tálaljuk.
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Zöld levelecske…
Kevés kalória, sok vitamin, rostok –
az egészséges táplálék néhány fontos
ismérve. Mindegyik jellemzõ a leveles
zöldségekre. Talán a gyerekeket is sikerül
rávenni az elfogyasztásukra, ha velük
együtt készítjük el a zöld fogásokat.



Antal. 41. Japán város Honsu sziget nyugati
csücskében. 43. Szigetlakó európai nép. 44.
Hivatkozó. 46. Kis idõvel ezelõtt. 48. Pótcse-
lekvés része! 49. James Cameron 11 Oscar-
díjat elnyert filmje. 51. Káposztaétel. 53. Lak-
rész. 54. Nagyváros Szerbia keleti részén. 56.
Lelkesedés. 57. A tallium vegyjele. 58. Bag-
dadban van! 59. Vuk nevelõje. 61. Gondot
okozó eset. 62. Közterület. 64. Keserû anya-
gok orvosi neve. 66. Nagy görög sziget. 68.
Éktelen lendület! 70. Japán város Szapporo
közelében. 72. Japán szórakoztatóelektroni-
kai termékek gyártója. 73. Idõsebb – röv.

Függõleges: 1. Energiaféle. 2. Jellegzetes
íz és zamat. 3. Szibériai folyam. 4. Kissé meg-
ázik! 5. Körös-partok! 6. Az itt levõk. 7. Dur-
va, vastag posztó. 8. Kábítószer. 9. Az európi-

um és a kén vegyjele. 10. Bántal-
maz. 11. A hinduizmus egyik fõ-
istene. 12. … az életét – élvezi a
mindennapokat. 17. Kelet-Ázsiá-
ban élõ szarvasfaj. 19. Rendõr
(argó). 23. A koordinátarendszer
kezdõpontja. 25. Táplálja. 27.
Rag, a -be párja. 28. A hélium
vegyjele. 29. Együtt gyalogló
csoport. 30. Álláspontot ütköz-
tet. 31. Kesernyés ízû üdítõ. 32.
Hadapród. 33. Nagyobb telepü-
lés. 35. Régi. 37. Épületmarad-
vány. 40. Kettõzve: Malájföldön
honos fa. 42. Népies dal – név-
elõvel. 45. Település Dél-Dako-
tában (ONIDA). 47. Cselfogás.
50. Ugyancsak. 52. A „nagy va-
rázsló”. 55. Szobrot készít. 57.
Magyar kenus, olimpiai és világ-
bajnok (Tibor). 58. Termést beta-
karít. 59. Angol Katalin. 60. A
Magvetõ regénytára volt. 61.
Arisztophanész vígjátéka. 63.
Kés fontos része. 65. Mombasa
része! 67. Ritka – Bukarestben.
69. Szélein napos! 71. Buliban
van!

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között könyvju-
talmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: április 28. Postacím: Bihar-
ország, 410068 – Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.

Vízszintes: 13. Az … tekintetes – Gárdo-
nyi Géza regénye. 14. A szarv anyaga. 15.
Nem enged meg. 16. … könyve – Babits Mi-
hály költeménye. 18. A szerelem istene az
ókori görögöknél. 20. Hét a régi Rómában.
21. Nagymama – Palócföldön. 22. Keserve-
sen sír. 24. Tenger – angolul. 26. Kicsinyítõ
képzõ. 27. Képes elviselni. 28. Fél tucat. 29.
Német motorkerékpár-márka. 30. Látásában
zavar. 32. Támlátlan heverõ. 34. Olasz tévé-
csatorna. 36. Piactér az antik görög városok-
ban. 38. Azt követõen (ék. f.). 39. Becézett

|üdítõ

A nagy német költõ, író (1749–1832) egyik
gondolatát idézzük a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függõleges 16. alatt.

Márciusi rejtvényünk (Szép a világ) helyes
megfejtése: „…senkinek sem lehet felróni, hogy
élni akar, ameddig csak lehet”. Könyvjutalmat
nyert: Menyhárt György (Berettyószéplak). 
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Goethe mondotta
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1881. április 10-én hunyt el
Ihász Dániel író, honvéd ezredes

Nagydémen született 1813. november 17-
én. Jogot tanult, majd katona az osztrák had-
seregben, 1848-ban belépett a magyar hon-
védseregbe. Fõhadnagy, októbertõl százados,
novemberben már õrnagy, az 55. zászlóalj pa-
rancsnoka Erdélyben, Bem József mellett. Ké-
sõbb ezredesi rangban Kossuth Lajos hadse-
géde. A cári csapatok elõtt Havasalföldön tet-
te le a fegyvert. A szabadságharc leverése
után Vidinbe ment, 1862-ben csatlakozott
Kossuthhoz, elkísérte Angliába és Amerikába
is. 1859-ben az olaszországi Magyar Légió
szervezõje, 1861–1862-ben parancsnoka.
Itáliában, Collegno al Baracconéban halt meg.
Kossuth Lajos Mikes Kelemenjeként tartja szá-
mon az irodalomtörténet. Kéziratos hagyaté-
ka a történettudomány fontos forrása.

Április 18. mûemlékvédelmi
világnap

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudomá-
nyos és Kulturális Szervezetének (UNESCO)
égisze alatt 1965-ben alakult meg Krakkóban a
Mûemlékek és Emlékhelyek Nemzetközi Taná-
csa (ICOMOS – International Council on Monu-
ments and Sites) a világörökség részét képezõ
épített környezet megóvására. A szervezet
1982-ben javasolta április 18-át nemzetközi
mûemléki napnak, az UNESCO egy évre rá jó-
váhagyta, s elõször 1984-ben ünnepelték.
2001-tõl e napon fõleg a veszélyeztetett mûem-

lékekre hívják fel a figyelmet a szervezet tagálla-
maiban.

1995 óta április 23. a könyv
napja

Ezen a napon halt meg 1616-ban William
Shakespeare és Miguel de Cervantes. Katalán
javaslatra ezért az UNESCO a könyv, illetve a
szerzõi jogok világnapjává nyilvánította. A ka-
talánoknak ez egyben védõszentjük, a sárkány-
ölõ Szent György napja is, ezért ott együtt em-
lékeznek meg a könyvekrõl és a rózsákról. A
legenda szerint Szent György a IV. században
az általa megölt sárkány vérébõl kinõtt rózsát a
megmentett hercegnõnek ajándékozta.

1870. április 30-án megszületett
Lehár Ferenc zeneszerzõ

Komáromban egy katonazenész fiaként látta
meg a napvilágot. 1880-tól Budapesten, a
Nemzeti Zenedében tanult, majd a prágai kon-
zervatóriumba járt. Játszott hegedûn, gordon-
kán, bõgõn, kürtön, klarinéton, trombitán és
ütõs hangszereken. Hangmester lett, majd apja
zenekarában szólóhegedûs, 1890-tõl katona-
karmesterként végigjárta a Monarchia városait.
1902-ben Bécsbe költözött, s híres lett egy ke-
ringõje. Még abban az évben bemutatták elsõ
operettjét, a Bécsi asszonyokat, ezért hátat
fordított a katonaéletnek. Következett még 30
operett bécsi és berlini bemutatója. Népszerû
mûveit (A víg özvegy, Luxemburg grófja, Ci-
gányszerelem, A mosoly országa) ma is játsz-
szák világszerte. Noha magyar volt, az osztrá-
kok is magukénak tekintik, hisz néhány berlini
és zürichi kitérõvel hosszú ideig élt Bad
Ischlben, ott is halt meg (1948. október 24.).

évfordulók|

Áprilisi jeles napok

Kossuth és Ihász
Dániel (jobbról)
1855-ben

A mûemlékvédõ
világszervezetnek
Románia is tagja

Lehár Ferenc
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Két bihari kastélyt ábrázolnak a képeslapok. A fent láthatót a Csáky család építtette még valamikor a XVIII. században
Margittán. A melki bencés apátság 1852-ben vásárolta meg a Csáky grófoktól a margittai birtokokkal együtt. Az apátsági
kastélyt 1950-ben felelõtlenül lebontották, hogy helyébe a mai városházát építhessék

A Stubenberg-kastélyként emlegetett székelyhídi építmény nyugati szárnyát 1750–1760 között még gróf Dietrichstein Já-
nos emeltette a XV. századi Zólyomi-féle épületre. A XIX. század fordulójára házasság révén került a kastély a Stubenberg
grófok birtokába. Stubenberg Gusztáv 1906-ra átalakíttatta az addigi barokk kastélyt, klasszicizáló oszlopos elõcsarnokot
építtetve hozzá. Ekkor épült az északkeleti alagsoros szárny is. Az ingatlanban az államosítás után, 1948-tól iskola mûkö-
dött, 2010-tõl pedig a dévai Szent Ferenc Alapítvány egyik gyermekotthona rendezkedett be benne


