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Május közepéig kérjék a területalapú 
támogatást
Március 1-től május 15-ig nyújthatják be 
a gazdák az egységes területalapú tá-
mogatási kérelmeiket, tájékoztatott a 
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenci-
ós Ügynökség Bihar megyei kirendeltsé-
ge. Idén a földterületek nagyságáról szó-
ló nyilatkozatokat elektronikus úton, az 
IPA-Online alkalmazással, a http://lpis.
apia.org.ro/ honlapon kell kitölteni.

A kérvényt az ügynökség alkalmazott-
jának jelenlétében véglegesítik, miu-
tán kijavítják a rendszer jelezte eset-
leges pontatlanságokat. Egy igénylést 
kell kitölteni akkor is, ha a gazdának 
több helyen van földje. Az 50 hektár-
nál nagyobb birtokon gazdálkodók-
nak az ügynökség megyei székhelyén 
kell benyújtaniuk a kérelmet, az en-

nél kisebb terület megművelőinek pe-
dig a helyi kirendeltségeken. A továb-
bi információkat a www.apia.org.ro, a 
www.madr.ro és a www.pndr.ro honla-
pokon találják. A hatékony munka ér-
dekében kérik, hogy a gazdák a szá-
mukra kiküldött meghívóban szereplő 
időpontban jelenjenek meg az ügynök-
ség kirendeltségein.

Az igazolványokat személyesen vagy meg-
bízott útján láttamoztathatják az érintettek az 
APIA megyei székhelyén (Nagyvárad, Matei 
Corvin utca 1. szám). Az igénylőnek vagy meg-
bízottjának ki kell töltenie egy formanyomtat-
ványt, emellett a következő iratokra van szük-
sége: az igénylő személyi igazolványa, az 
életjáradéki igazolvány, az árendaszerződés, 
esetenként banki okirat, esetenként rokkantsá-
gi igazolás. A megbízottnak saját személyi iga-
zolványát, annak másolatát, a felhatalmazást 
és annak másolatát is be kell mutatnia. Szük-
séges még az árendaszerződés(ek) másolata, 
illetve az életjáradék kedvezményezettjének 
bankszámlakivonata bármelyik romániai bank-
tól, lejes számláról. Az eredeti dokumentumok 
alapján a kifizetési ügynökség munkatársa el-

Láttamozzák 
az életjáradéki 
igazolványokat

Március 1. és augusztus 31. között láttamozzák 
a mezőgazdasági életjáradékra jogosultak 
igazolványait, tájékoztatott a Mezőgazdasági 
Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar 
megyei kirendeltsége.

lenőrzi a benyújtott másolatokat, az eredeti ira-
tokat visszaadják.

Ha az életjáradék kedvezményezettje el-
hunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg a 
járadékot, ha 2018. augusztus 31-ig benyújtják 
az ügynökséghez az elhunyt életjáradéki igazol-
ványát, a halotti bizonyítványt, az örökösi stá-
tust igazoló iratot és az örökös személyi igazol-
ványát (utóbbi két irat eredetije és másolata is 
szükséges). Több örökös esetén be kell mutat-
ni a többiek közjegyző előtt tett nyilatkozatát ar-
ról, hogy beleegyeznek abba, hogy egyikük fel-
vegye a járadékot.

A 2017-re járó életjáradékot egy részletben 
fizetik ki, legkésőbb folyó év november 30-ig.

A kifizetési ügynökség nyomatékosan felhív-
ja az érintettek figyelmét arra, hogy mindenki-
nek kiküldik postán az értesítést arról, mikor kell 
megjelenniük láttamozásra, hogy elkerüljék a 
sorban állást. Ha alapos okból mégsem tudnak 
megjelenni a megjelölt időpontban, augusztus 
31-ig láttamoztathatnak, de az ügyintézés során 
a hivatalban azokkal foglalkoznak majd előbb, 
akiket aznapra jegyeztek elő, szögezte le Florian 
Pavel, az APIA megyei vezetője.

F. N. L.
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Tervek, elképzelések 
Margitta 
önkormányzatánál

– Legfontosabb teendőnk idén a víz- és csa-
tornahálózat felújításának befejezése. Sajnos 
önhibánkon kívül egyes részeken még az el-
avult régi vezeték látja el a lakosságot. A Lapis 
negyedben abbamaradt a munka, mivel a ki-
vitelező cég csődbe ment. Itt a munkálatok 
mintegy 80 százaléka készült el. Felmértük a 
károkat, elküldtük a jelentést Bukarestbe, ott 
eldöntik, mit írhatunk ki újra licitre. Az idén 
be kell fejezni a munkát, mert ha nem, visz-
sza kell fizetnünk a már átutalt pénzt. Hiány-
zik még az új szennyvízcsatorna a Körtvélyes 
(Bălcescu) utcán, valamint a Malom (Caragiale) 
és a Progresului utca egy szakaszán. Elkészü-
lésük után ezek a részek új aszfaltszőnyeget 
kapnak.

– Ez a beruházás egy pályázatnak köszön-
hetően valósult meg. Vannak-e új pályázataik?

– Pályázatok nélkül nehéz lenne egyről a 
kettőre jutni. Négy nagyobb pályázatot nyúj-
tottunk be a Helyi Fejlesztési Programhoz 
(PNDL 2). Ezek a vízvezetékek és csatorná-
zás kiépítését finanszíroznák Magyarkécen, 
Genyétén és a margittai pincesoron (Viscuta). 
A Sáros (Horea) utcán egy szivattyúházat aka-
runk építeni, hogy az utca szennyvizét átemel-
je a Körtvélyes utcai rendszerbe. A magyar 
óvodának új konyhát és ebédlőt építünk. Ez-
zel egyelőre várunk, mert lehet, új helyen lesz 
majd egy új óvoda. Egy befektető cég ugyan-
is igényt tartana az óvoda mostani területére. 
Parkolóhelyeket alakítana ki ott a szomszédos 
bevásárlóközpontja részére, nekünk pedig épí-
tene egy új óvodát a Kiss (Tudor Vladimirescu) 
utcán lévő önkormányzati telken (volt Gostat-
iroda). A tárgyalások most folynak, ha mind-
két fél elégedett lesz, akkor a konyhát az új 
óvoda mellett építjük fel. A negyedik pályázat 
az új Berettyó-híd megépítésének költségét fe-
dezné. Hamarosan erre a munkálatra is kiír-
juk a versenytárgyalást.

– Éltek más pályázati lehetőségekkel is?

POCSALY ZOLTÁN polgármestert kérdeztük arról, 
milyen tervei, elképzelései vannak a Berettyó-
parti város önkormányzatának az idénre. 
Mit tartanak a legfontosabbnak, mi a további 
sorrend?

A főutca mellett 
a Garoafei utcai 
járdát is térkövezik

A Bisztraterebesre vivő utat háromsávosra bővítik



– A Regionális Operatív Programnál (POR) 
is pályázunk egy új könyvtár felépítésére. 
Ugyanebben a csomagban kérünk finanszí-
rozást három, közlekedési jelzőlámpával ellá-
tott útkereszteződés/gyalogátkelőhely kiala-
kítására és az Octavian Goga Főgimnázium 
2-es épületének felújítására. A RO–HU pá-
lyázati keretben is letettünk Magyarországgal 
közösen három projektet. Az egyik szakem-
berképzésre vonatkozik, a másik színpadi kel-
lékek beszerzésére, a harmadik pedig a piac 
alkalmazottainak és a termelőknek a szakmai 
kiképzését szolgálja. A roma telepen szintén 

egy pályázatnak köszönhetően közfürdőt és 
mosodát építünk.

– Önerőből milyen beruházásokat tudnak 
megvalósítani?

– Megkezdtük a városháza felújítását, mi-
vel erre nem tudtunk pályázni. Nagy beruhá-
zásról van szó, ezért részletekben végezzük el. 
Tavaly kicseréltük a nyílászárókat, idén a te-
tőszerkezet következik. Folytatjuk a térköve-
zést a főutcán, kiterjesztve a munkálatokat a 
Garoafei utcára is. Terveink között szerepel 
továbbra is a piac elköltöztetése és egy mo-
bil szabadtéri színpad beszerzése szabadté-
ri rendezvényeinkre. A művelődési házban 
még két füstelvezető kürtőt kell megépíte-
nünk, hogy megkapjuk a működési engedélyt. 
Idén ennek a végére járunk. A közvilágítást is 
korszerűsítjük, kis fogyasztású LED-es világí-
tótesteket szereltetünk fel. Magyarkécen rava-
talozó kápolnát építünk. El fogjuk kezdeni a 
város körgyűrűjének a megépítését. Megvesz-
szük a volt szerszámgépgyár területét, és ki-
sajátítjuk a magyar iskola két épülete közöt-
ti telket az intézmény számára. Erre a megyei 
tanács már tavaly átutalta a szükséges pénzt. 
Magyarkécet és Genyétét térfigyelő kame-
rákkal látjuk el. Terveinkben szerepel még a 
Bisztraterebes–Margitta út háromsávosra szé-
lesítése, hogy csökkentsük a torlódást.

– A megyei leosztásból idén milyen támo-
gatásban részesülnek?

– Az új strandon az idén elindítják a ver-
senytárgyalást két új fedett medence megépí-
tésére. Ezt a megyei önkormányzat intézi. Az 
önrészt saját költségvetésből álljuk. Ugyan-
csak saját forrásból építünk egy gyermekme-
dencét és faházakat a turisták elszállásolására. 
Régóta van már igény egy buszpályaudvarra. 
Idén ez is megvalósul. Egyúttal egységesítik, 
összehangolják a személyszállítást végző vál-
lalkozók tevékenységét. Ezeket a költségeket 
is a megyei tanács fedezi. Lehetőség nyílik 
arra, hogy Margittát fürdővárossá nyilvánít-
sák, és mi élni fogunk ezzel a lehetőséggel. 
Turisztikai szempontból ez hasznos lehet, mi-
vel növeli az idegenforgalmat. Egyetlen alta-
lajkincsünk van: a termálvíz, ezt igyekszünk 
hasznosítani. Sajnos az adóbevétel kiesése 
kellemetlenül érint minket. A kiesés 3 millió 
lej, ennyit nem könnyű, sőt lehetetlen pótolni. 
Ez a fejlesztések rovására megy, de nem te-
hetünk ellene semmit. Addig nyújtózkodunk, 
ameddig a takarónk ér.

Szőke Ferenc

önkormányzat
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Új tetőt kap 
a városháza

A régi mellé 
építik meg az új 
Berettyó-hidat

A magyar 
iskola épületei 
közötti területet 
kisajátítják 
a tanintézet 
számára
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És mi legyen 
a járdákkal?!
Érdekes, hogy az egész belvárost a gyalo-

gosforgalom oltárán feláldozni szándéko-
zó nagyváradi városgazda épp azokkal a 

helyekkel nem törődik, amelyeknek még az el-
nevezése is a gyalogjárást hirdeti: a járdákkal. 
Mentségére legyen mondva, már az elődeinek 
az idejében romlani kezdett a járdák állapota, 
illetve a jelenség tulajdonképpen nem is igazi 
varadikum: más városokban is hasonlóan bukdá-
csolásra ítéltek a sétálni vágyók.

Nem tudom, van-e valamilyen „tudományos 
magyarázata” a feltevésemnek, de szerintem ak-
kor indult be ez az országos járdaromlás, ami-
kor a néhai elvtársak olyan nagyurakká lettek, 
hogy két lépést is a szolgálati masináikon tettek 
meg. Márpedig akiknek a kezében a közügyek in-
tézésének szálai futnak össze, azok olyan semmi-
ségekre, mint a gyalogos pályája, nem érnek rá 
figyelni, s ha mégis, az itt-ott ötletszerűen meg-
ejtett toldás-foldás többet ártott, mint használt.

Régóta bosszant ez az egész, mivel nem szere-
tem a lesunyt fejű, behúzott vállú, titkosnak mu-
tatkozó lopakodást, az örökös földre pillogást, 
nekem úgy jobb, ha a „világnézetem” szemma-
gasságban kezdődik. A járdák siralmas, gidres-
gödrös állapota viszont rákényszerít, hogy foly-
ton a lábam alá nézzek, mert ha nem, akkor napi 
programommá válna a baleseti sebészeten a je-
lenléti ív aláírása. S ha még csak rólam lenne 
szó, kár volna foglalkozni az egésszel, de ha már 
városprojektté lépett elő a turizmus felfejleszté-
se, akkor mindenekelőtt a város, különösen a 
belváros makulátlanná tételével kellene kezdeni. 
Jó, tudom, az épületeket nem lehet egyetlen pil-
lanat alatt átpofozni, a járdákat viszont aránylag 
gyorsan rendbe lehetne tenni. Igaz, hogy az épü-
letektől eltérően ez esetben nemcsak a régebb 
készültekkel van baj, hanem a legújabbakkal is: 
alig fejezték be a Fő utca átkövezését vagy a híd 
Ady utca felé eső részének „javítását”, nemsoká-
ra itt-ott máris megcsorbult, életveszélyessé lett 
a töredezett kövezet. A csúszósságról nem is be-
szélek. Úgy emlegetjük az ismerőseimmel ezeket 
a hanyag munka, nemtörődömség, a felelős át-
vétel el mu lasz tásáról árulkodó hibákat, mint az 

esélyegyenlőség példáit, a gondoskodást, hogy 
aki netán még nem törte kezét-lábát, nehogy vé-
letlenül hátrányos helyzetben érezze magát.

Egyik nap végigmentem a volt Nagysándor ut-
cán: a lerobbant, mocskos, üres üzletek és a ször-
nyű állapotban lévő járda láttán a sírás környé-
kezett. És sorolhatnám a többi belvárosi utcát, 
ahová megatervekkel akarják bevonzani a láto-
gatókat, de arra nem gondolnak, hogy ezek a vá-
ros szívét alkotják, nem eldugott kis sikátorok, 
ahová úgysem téved be a legkíváncsibb turista 
sem.

Ha nem volna a szeretett szülővárosom, bi-
zony mondom, ezt a rengeteg hepehupát avat-
nám nem hivatalos logójává, mert akiken múlik, 
azok csak a minél csiricsárébb, rikítóbb, ízléste-
lenebb nagyzolásra gondolnak, elfelejtve az itt 
lakókat, akik az adólejeikből legalább azt kap-
hatnák meg, hogy nyugodtan és örömmel sétál-
hassanak végig minél előbb Várad utcáinak a jár-
dáin.

Molnár Judit
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Az esély házának 
alapkövét tették le 
Érmihályfalván

Negyedik éve működtet napközi otthont 
az érmelléki városban a Böjte Csaba ferences 
szerzetes nevével fémjelzett alapítvány. A ne-
héz körülmények között élő gyermekeket vár-
ják délutáni tanulásra, tartalmas foglalkozásra, 
és meleg ételt is adnak nekik. András	Ildikó 
foglalkozik a rábízott 22 gyermekkel a célnak 
nem minden szempontból megfelelő körülmé-
nyek között. A helyi Zelk Zoltán Általános Is-
kola egyik épületében tevékenykednek, két kis 
kopottas szobában. Az Apáczai Csere János 
utcán lévő ingatlan mögötti telket szemelték ki 
az új otthon megépítésére.

Az önkormányzat rendelkezésükre bocsátot-
ta a területet. Másfél éve folyik az ügyintézés, 
az engedélyek beszerzése, mostanra eljutot-
tak az alapkőletételig. Támogatóként többen is 
felsorakoztak: az önkormányzat mellett a ma-
gyarországi Csillaghíd Alapítvány, amely eddig 
is segítette a napközi otthon működését, illetve 
a Magyarországon tanuló külföldi egyetemis-
tákat tömörítő Students Help Students (SHS) 

Alapítvány is. A létesítménynek nevet is adtak: 
Szent Antal Napközi Otthon.

Az ünnepi eseményre eljött Böjte	Csaba 
is, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, 
ő celebrálta az alapkőletételt megelőző szent-
misét. Prédikációját ezúttal is a rá jellemző 
könnyedség hatotta át, humoros történetekkel 
tűzdelte beszédét. Ez nem jelenti azt, hogy el-
távolodott volna az igei üzenettől, mely a sze-
retetről, az egymás iránti toleranciáról és se-
gítségnyújtásról szólt. A templomi alkalmon 
nem csak római katolikus hívek voltak jelen, 
ami arra utal, hogy a napközi otthon építésé-
nek ügyét felekezettől függetlenül magukénak 
érzik a város lakói. Miután Bogdán	 István 
helyi plébános megköszönte az igei szolgála-
tot, az otthon lakóinak szavalataival zárult az 
esemény templomi része.

A majdani napközinek kiszemelt telken a 
Bogdán István által tartott áhítatot követően 

A dévai Szent Ferenc Alapítvány újabb házzal 
fog gazdagodni Érmihályfalván. Ennek alapkövét 
tették le március harmadik vasárnapján.

Időkapszulát 
helyeztek 
az alapkőbe

Böjte Csaba celebrálta a misét

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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Kezdődhet 
a veteményezés 
Szalontán

A programban azok a hátrányos helyzetű 
családok és kisnyugdíjasok jutnak ingyen vető-
maghoz, amelyeknek/akiknek van kiskertjük, 
és alacsony a jövedelmük. A program évről 
évre nagy sikernek örvend a lakosság köré-
ben, az elmúlt hat évben 827 háztartás része-
sült ilyen támogatásban, idén pedig újabb 150 
rászoruló háztartás kapta meg a Magvető cso-
magot. Ez dughagymát, vetőburgonyát, ré        pa-, 
petrezselyem-, borsó-, paradicsom-, uborka- 
és virágmagokat tartalmazott.

Mindazok, akik előzetesen igényelték a 
csomagot, március 15-én reggel az RMDSZ-
székházban gyűltek össze, és Török László  

polgármestertől kapták kézhez a magokat. Az 
elöljáró elmondta, hogy az érdekvédelmi szö-
vetség nagyszalontai szervezete a jövőben is az 
emberek partnere szeretne lenni a mindenna-
pokban, igyekszik segíteni, ezért hasonló tá-
mogatásokat terveznek bevezetni az év során.

B. A.

Az RMDSZ hajdúvárosi szervezete idén is 
meghirdette a Magvető programot Nagyszalontán. 
Ennek köszönhetően immár hetedik alkalommal 
juthattak ingyenesen zöldség- és virágmagokhoz 
a rászoruló háztartások.

Csoportkép 
az alapkőletételen 
részt vevőkkel

Másfél száz háztartásban maguk vetette zöldség 
kerülhet az asztalra

(folytatás az előző oldalról)

Az esély házának…

Nyakó	József, Érmihályfalva polgármestere a 
város történetének fontos momentumaként ha-
tározta meg az eseményt. Az SHS képviseleté-
ben több mint kéttucatnyian jöttek el az ünnep-
ségre, nevükben Karoline	 Ryst	 Petersen 
szólt. Reményét fejezte ki, hogy a gyermekek 
valóban otthonuknak fogják érezni a létesít-
ményt.

Az alapkőbe egy időkapszula is került, Nyakó 
József, Karoline Ryst Petersen és két diák en-
gedte a mélybe. Böjte Csaba áldásmondása 
után a művelődési házban a gyermekek rajzai-

ból álló kiállítást tekinthették meg a jelenlévők. 
Az alkotások révén a gyermekek igen fantázia-
dúsan azt jelenítették meg, hogy milyennek is 
szeretnék látni az új gyermekotthont.

D. Mészáros Elek

Ø



Tető alá hozták
Építkeznek a csokalyi reformátusok

A parókiával és a református templommal 
ugyanazon utcában, a szemközti oldalon ta-
lálható az egyházközség egyik impozáns, de 
külsőre elhanyagoltnak tűnő ingatlana, egy-
koron felekezeti iskolának épült. Meglévő írá-
sos dokumentumok szerint Csokalyon 1760-
ban kezdődött el az egyházi iskola működése 
egy ma már nem létező épületben. Feltehető-
leg a XIX. század utolsó éveiben emelték a ma 
is álló emeletes ingatlant. A kommunista éra 
idején erre is rátette kezét az államhatalom, 
de az oktatás még jó ideig folytatódott benne, 
igaz, immár nem egyházi iskolaként – elevení-
tette fel a múltbeli történéseket Tokár Sándor 
tiszteletes.

Azóta, hogy felépült a faluban az új isko-
la, üresen állt az ingatlan. Amint az elhagya-
tott épületekkel lenni szokott, az állaga egy-
re romlott. 2005-ben sikerült a jogviszonyát 
rendezni, az egykori egyházi iskola ismét az 
egyházközség tulajdonába került. Három év-
vel ezelőtt, még az előző lelkipásztor idejében, 
nekilendültek az épület felújításának.

Mindenekelőtt a nyílászárókat cserélték ki 
mindkét szinten. A földszinti részben valami-
kor két nagy teremben folyt a tanítás. Az ot-
tani belső falak, a mennyezet, a padozat teljes 

tatarozáson esett át, ajtókat cseréltek, beve-
zették a központi fűtést. A két terem közöt-
ti közfalat kivették, így az egységes belső tér 
alkalmassá vált keresztelők, eljegyzések és 
egyéb rendezvények megtartására. Magyaror-
szági pályázati támogatásból és a székelyhídi 
önkormányzat anyagi segítségével sikerült el-
végezniük a mintegy 50 ezer lejes beruházást.

Az emeleten két lakrész található, egykor ez 
volt a kántortanítói lakás; mindmáig elhanya-
golt, lelakott állapotban van. Tokár Sándor el-
mondta, hogy az immár rendezvényteremmé 
avanzsált alsó szintnek két nagy hiányossá-
ga van: nincs hozzá sem konyha, sem mosdó. 
Ezt hamarosan pótolni szeretnék.

Csokalyi látogatásunk fő apropóját a födém 
lecserélésének híre adta. A 32 ezer lej össz-
költségű munkálathoz a magyarországi Beth-
len Gábor Alap 600 ezer forinttal járult hozzá, 
a hiányzó részt a székelyhídi önkormányzat fi-
nanszírozta. A régi hódfarkú cserép helyére 
most cserépmintás lemez került, a szarufákat 
megerősítették, a lécelést kicserélték.

Elbírálásra vár az egyházközség újabb, az 
épület teljes felújítását célzó pályázata, az 
emeleti kántortanítói lakást vendégszobák-
ká alakítják majd át. A magyarországi Emberi 

TOKÁR SÁNDOR lelkipásztor alig néhány 
hónapja érkezett a Csokalyi Református 
Egyházközségbe. A közösségépítés, a lelki 
munka mellett a tulajdonukban lévő ingatlanok 
állagmegőrzésén, felújításán is munkálkodik.

közélet – hitvilág
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A tetőcsere 
befejeződött, 

de folytatódik 
a felújítás

Tokár Sándorék sikeresen pályáztak a közel 
80 esztendős I. világháborús emlékmű rendbetételére

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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Csomagok 
iskolakezdőknek

Kevés kivétellel minden leendő előkészítő 
osztályos kisdiák részt vett szüleivel az isko-
lakezdő tanszercsomagok átadására rendezett 
összejövetelen a nagyszalontai Toldi Óvodá-
ban. Az óvónők ismertették a legfontosabb 
tudnivalókat az adományozóról, a budapesti 
székhelyű Rákóczi Szövetségről.

Az 1989 óta működő civil szervezet Ma-
gyarország egyik legelső és legnagyobb tár-
sadalmi szervezete. Taglétszáma meghaladja 
a 19 000 főt, és a Kárpát-medence minden 
táján működnek helyi és ifjúsági szerveze-
tei. Célja a Kárpát-medencei magyarság sok-
oldalú támogatása a hosszú távú megmara-
dásáért folytatott küzdelmében, valamint II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem szellemi örökségé-
nek népszerűsítése. Az anyagi segítségnyúj-
tás mellett kiemelkedő célja még a szervezet-
nek a szomszédos országokban kisebbségben 
élő magyarság oktatásügyének, kultúrájának 
támogatása, a Kárpát-medencei magyarság   
összetartozás-tudatának erősítése.

A folytatásban az óvónők mondtak köszö-
netet az adományért. „Ajándék ez a pedagó-

gusoknak, a szülőknek és a gyerekeknek egy-
aránt. A pedagógus partnert tudhat maga 
mellett a küzdelemben, a szülő érzi, hogy ér-
tékelik a döntését, a gyerekek örülnek, mert 
szeretnek ajándékot kapni, és motiválja őket 
abban, hogy vágyjanak iskolába menni” – 
mondta Megyesi Ildikó.

Hasonlóképpen a szülők is megköszön-
ték, hogy a szövetség megajándékozta gyer-
mekeiket, akik számára ez a csomag az első 
kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy ősztől 
már iskolába fognak járni. A gyerekek verset 
mondtak, énekeltek, majd kíváncsian vették 
át a csomagokat, s fedezték fel az iskolakez-
dő ajándékokat.

Balázs Anita

A nagyszalontai Toldi Óvodában és a környező 
falvak magyar tagozatot működtető óvodáiban 
a napokban vehették át a Rákóczi Alapítvány 
ajándékát azok a gyermekek, akik ősztől magyar 
iskolában kezdik tanulmányaikat.

A Toldi Óvoda egyik csoportjának iskolába készülő 
tanítványai

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Tető alá hozták

Erőforrások Minisztériumától várják a segítsé-
get, 15 millió forintot kértek.

Egy dolog már biztos: megújul a parókia 
udvarán lévő első világháborús emlékmű, 
amelyet 1940-ben, az alig néhány évig tartó 
észak-erdélyi magyar uralom idején emeltek. 

Az emlékhely talapzatának egyik sarka meg-
süllyedt, a hősök nevét megörökítő márvány-
tábla is frissítésre szorul. Az emlékhely közvet-
len környékét térkövekkel borítják, padokat 
helyeznek ki. A Bethlen Gábor Alaptól erre a 
célra kapott 1,5 millió forintot legkésőbb au-
gusztusig fel kell használniuk.

D. Mészáros Elek
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Ifjakkal és idősekkel is 
törődik az egyházközség

– A váradi gyülekezetek közül harmadikként 
alakult meg a velencei 1922-ben, Kis Károly 
volt az alapító lelkipásztora. Temploma kezdet-
ben nem volt, csak tervezték, hogy a Hajó té-
ren építik fel, szemben a mostani Agnulli Dei 
Szociális Központtal. Ott egy református isko-
la állott, hétköznap folyt benne a tanítás, va-
sárnap pedig istentiszteleti helyként szolgált. 
Az építkezést a történelmi idők megakadályoz-
ták, aztán kitört a második világháború. Végül 
nem is volt szükség új istenháza megépítésére, 
ez mindig kicsi gyülekezet volt, s a kistemplom-
nak nevezett jelenlegi megfelelt. Később, dr. 
Eszenyei lelkipásztor idejében, 1969-ben tol-
dották hozzá a karzatot és a tornyot is, akkor 
lett harangos templom. Az egyházközség hatá-
rai a régi piactértől terjednek a Pece-patakig, il-
letve a Sebes-Körös bal partja mentén egészen 
ki a Kolozsvári út végéig. A Tokai-telep zárja a 
Velence negyedet, ott is van egy imaházunk, 
minden vasárnap tartunk ott istentiszteletet.

– Hány híve van az egyházközségnek?
– Az aktív és passzív tagok fele-fele arány-

ban vannak, mintegy 510-en mindkét oldalon. 
Az aktívak közé a gyerekeket is beszámítjuk. 
Tehát összesen mintegy ezer tagja van az egy-
házközségnek, de ez relatív, mert tudunk olya-
nokról, akik ebben a negyedben laknak, de hi-
ába volt családlátogatás, hiába kerestük meg 
őket, nem élnek egyházi életet, csak akkor je-
lennek meg, ha valamilyen szolgálatot kérnek, 
és akkor juttatnak valamit az egyháznak. Én 

nem értek egyet azzal, hogy a keresztség sák-
ramentumát krisztusi parancsra ki kell szolgál-
tatni, én csak azoknak szolgáltatnám ki, akik-
nek a szülei rendszeresen járnak templomba. 
Kereszteléskor feltesszük a kérdést, hogy ígé-
rik-e és fogadják-e, hogy keresztény szellemben 
nevelik majd a gyereket, de mivel nem járnak 
templomba, nem fognak így cselekedni. A sze-
mélyes példamutatás befolyásolja a hitre neve-
lést, így ha a szülők nem járnak templomba, a 
gyerekek sem fognak.

– Egyházfenntartási járulékot mennyien fi-
zetnek?

– Az említett aktív hitéletet élők mintegy 
fele. Ez tiszteletbeli dolog, semmiféleképpen 
nem egyházadó, mint ahogyan azt köznyelven 
emlegetik. Az adó kötelező, viszont a járulék 
önkéntes, van, aki ennek eleget tesz, és van, 
aki nem, mi ezt nem tudjuk befolyásolni. A 

Farkas Antal lelkipásztor 1995 óta szolgál 
a Várad-velencei Református Egyházközségben. 
Munkájának eredménye már a templom 
és a parókia külsején is meglátszik. Még a román 
taxisofőr is, aki úti célomhoz fuvarozott, a címet 
meghallva megjegyezte: „A zöld templomhoz 
megy? Ott minden szép.” A tiszteletessel 
a gyülekezet mindennapjairól beszélgettünk.

Farkas Antal lelkipásztor közel negyedszázada 
szolgálja a velencei református gyülekezetet

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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Biblia azt mondja, adjátok meg azt, ami a csá-
száré, és azt, ami az Istené. Az elsőt mindenki 
megadja, kifizeti a házadót, a telekadót, a kü-
lönböző illetékeket, ez az első mindenki számá-
ra, az egyházét lehet halogatni, vagy kifizetem, 
vagy nem. A hívek mintegy 15-20 százaléka jár 
rendszeresen templomba, ami elfogadható. Ta-
valy három keresztelő és 17 temetés volt, kon-
firmáció nem volt.

Négy	tevékenységi	terület

– Köztudott, hogy papi teendői mellett 
egyéb – szociális ellátó, ifjúsági – tevékenysé-
get is szervez. Kérem, mondjon néhány szót 
ezekről!

– Az egyházközségi szolgálatot és tevékeny-
séget négy részre osztanám fel: az egyik maga 
a gyülekezeti szolgálat, a másik az ifjúsági szín-
játszó csoport, a harmadik a sólyomkővári if-
júsági tábor, a negyedik pedig az Agnulli Dei 
Szociális Központ és Idősek Otthona. A gyü-
lekezeti szolgálat egyetlen lelkipásztornak sem 
terhes, hiszen azt mondja Jézus, ahol ketten 
vagy hárman megjelennek az én nevemben, 
ott vagyok közöttük. A Tokai-telepen például 
huszonvalahány hívünk van, az egyházi szer-
tartáson jelen vannak nyolcan-tízen, ennek el-
lenére minden vasárnap tartunk ott is istentisz-
teletet, természetesen a velencei templomban 
megtartott istentisztelet után. Ehhez kapcsol-
nám a napokban Tolsztojtól olvasott gondola-
tot: ha csak egyetlen olvasót találunk is, akiről 
úgy érezzük, érti a szándékunkat, akkor meg-
éri, hogy egész életünkben ennek az egy olva-
sónak írjunk. Tehát a lelkipásztor, ha egy em-
ber számára hirdeti is az igét, de érzi, hogy 
az megérti őt, akkor van értelme a szolgálat-
nak. Az ifjúsági színjátszó csoport tevékenysé-
ge nem választható el a gyülekezeti missziótól. 
A gyülekezetben történik, az ifjúság összetar-
tását szolgálja, és mindig olyan vallásos témá-
jú darabot választunk, amivel megyünk evan-
gelizálni, keresztényi bizonyságot tenni. A részt 
vevő fiatalok kis csoportját összekovácsolja, 
és jó hatással van a háttérmunkában segítő – 
díszletet, kellékeket, ruhákat előteremtő – gyü-
lekezeti tagokra is. Nem vagyunk színház, itt 
mindent magunknak kell csinálnunk. Elisme-

résként az idén a magyar kultúra napján meg-
kaptuk a Magyar Kultúráért emlékplakettet. 
Most is készülünk, Móricz Zsigmond Kend a 
pap című darabját fogjuk előadni. Húsvét utá-
ni vasárnap mutatjuk be a Partiumi Keresztény 
Egyetem dísztermében.

Kié	lesz	a	tábor?

A harmadik dolog a sólyomkővári ifjúsági 
tábor, azért nem hagytam a végére, hogy ne 
zárjuk a beszélgetést rossz szájízzel. Amikor én 
2000-ben hozzáfogtam külföldi segítséggel a 
telek megvásárlásához, az építkezéshez, akkor 
még több gyermek, ifjú volt Velencén, azóta 
a számuk drasztikusan csökkent, de így van-
nak ezzel más gyülekezetek is. Velence ma már 
nem tudja belakni ezt a tábort. Próbálkoztunk 
más gyülekezetekkel, hogy közösen, vállvetve 
szervezzünk tábort, de sokan elvárták, hogy én 
tegyek mindent. Erre nincs elég energiám. Oda 
kell hat-hét ember, programot kell készíteni, le-
vezetni, hogy lekössük a gyerekeket. Mivel más 
lehetőséget nem láttunk, a tábort bérbe adtuk 
egy időre, de aztán felmondtunk nekik, mert 
nem voltunk megelégedve a karbantartással. 

Ø
(folytatás az előző oldalról)
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Most a presbitérium úgy határozott, hogy még 
ezt az évet fenntartjuk magunknak, ne adjuk 
el, megpróbálunk befektetőt keresni, hogy kö-
zösen működtessük a tábort, mi a programokat 
intéznénk. Ha ez nem sikerül, akkor nagyon 
szomorú, de rákényszerülünk az eladásra. Szá-
momra a legfájdalmasabb, hogy felajánlottuk 
a Bihari Református Egyházmegyének ingye-
nes használatra, de nem volt rá szükség. Min-
den egyes egyházmegyének van tábora, csak 
a biharinak nincs, s ezeket a táborokat az egy-
házmegyék építették fel, a sólyomkővárit meg 
mi, a kicsi gyülekezet. Rengeteg energiát fek-
tettünk bele, hiszen hatvan kilométerre van Vá-
radtól, oda anyagot kellett felszállítani, amikor 
építettük, sok gondunk volt vele.

Idősek	otthona

A következő kiemelkedő tevékenységünk az 
Agnulli Dei Szociális Otthonunk működteté-
se. Nagyon sok program futott ott 2000 óta, 
a legtöbbet meg kellett szüntetnünk, de min-
dig kitaláltunk valami mást, most idősek ott-
honát. 19 férőhelyes a létesítmény, Koncsek 
Zita adminisztrátor vezeti nagy hozzáértéssel. 
Szociális konyha is van, ingyen ebédet adunk, 
emellett naponta 40-60 friss kenyeret adunk 
ki féláron, illetve három óvodának és magán-
személyeknek is viszünk ebédet megrendelés-
re, ez valamennyire segít az intézmény fenntar-
tásában. Az idősotthon ráfizetéses, mivel nem 
tudja kitermelni a fenntartásához szükséges jö-
vedelmet, de egy holland alapítvány támogat 

minket, a kérdés csak az, hogy meddig. Ha 
ők nincsenek, akkor be kell zárnunk, ugyan-
is a román államtól még öt banit sem kaptunk 
támogatásként. Ideiglenes működési engedé-
lyünk van, de addig Bukarestből nem kapjuk 
meg a licencet, amíg bizonyos követelmények-
nek nem teszünk eleget, éspedig annak, hogy 
egy liftet építsünk be, és akadálymentesítsünk. 
Egy személyfelvonó ára 16 ezer euró, az átala-
kításhoz az anyag kb. 5 ezer euró, és ennyi len-
ne a munkadíj is. Erre nincs pénzünk. Nem-
rég kijött hozzánk ellenőrizni az egészségügyi 
igazgatóság, és startból ötezer lejre büntettek, 
s hiába kértem haladékot, nem voltak hajlan-
dók rá. Nemhogy segítenének, még gátolnak 
bennünket.

– A várad-velencei református ingatlanok 
szinte gyöngyszemei a negyednek. Lelkipász-
torként miként tudta irányítani az építkezése-
ket?

– Minden lelkipásztor teszi a dolgát. Itt Vára-
don több egyházközségben is hasonló építke-
zések zajlottak, tehát ami nálunk történik, nem 
egyedi.

– Kérem, röviden idézze fel pályáját, ami a 
szülőfalujától, a Szatmár megyei Érszakácsi-
tól Várad-Velencéig vezetett!

– Érettségi után egy kevés ideig dolgoztam 
a váradi színháznál, és egy római katolikus lel-
kész tanácsára jelentkeztem a református teo-
lógiára. Az volt a tervem, hogy újságíró legyek, 
de ez nem sikerült, a katonaság után mentem 
a teológiára; 1983-ban végeztem, 1984. janu-
ár elsejétől lettem segédlelkész az arad-belvárosi 
gyülekezetben. Még ugyanabban az évben ok-
tóber elsejétől Micskére kerültem, ott öt és fél 
évet szolgáltam, azalatt emeletes parókiát épí-
tettünk, majd a Harangszó felelős szerkesztő-
je lettem. Később Köröskisjenőben szolgáltam 
ugyancsak öt és fél évig, ott a gyülekezet épí-
tését tekintettem fő célomnak, a fiatalok bevo-
nását az egyházi életbe; négyszólamú énekka-
runk volt. Amikor megürült a várad-velencei 
egyházközségben a lelkipásztori tisztség, meg-
pályáztam, és 1995 óta itt szolgálok. Most ép-
pen szó van arról, hogy a református egyház-
ban a nyugdíjkorhatárt felemelik 65 évről 70-re. 
Ha akar, a lelkipásztor 70 éves koráig szolgál-
hat. Ha átlagos gyülekezeti szolgálatom len-
ne, akkor szívesen maradnék én is tovább, de 
a helyzet az, hogy annyi minden van nálunk a 
gyülekezeti szolgálaton kívül, hogy már nincsen 
erőm, hogy ezt a munkát továbbra is végezzem.

Dérer Ferenc

Az Agnulli Dei 
Szociális Központ

A sólyomkővári 
ifjúsági központot 
is az egyházközség 
emeltette

hitvilág
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Két honvéd hazatért

A szalacsi református és római katolikus 
templom harangjai összecsengtek – nem egy-
másra licitálás volt ez, hanem éppenséggel a 
közös ünneplés hirdetése. Március 18. regge-
lére a tél visszamorgott a tavaszvárókra, csí-
pős hideg mardosta az arcokat. A templomtor-
nyok nem unatkozhattak az elmúlt napokban, 
kíváncsian figyelhettek az előttük elterülő tér-
re. Parképítésnek lehettek tanúi, a helybeliek 
gépekkel, kézi erővel igyekeztek egyengetni 
a latyakos területet. Térkövekből rakott járda 
is épült, több út vezet a park közepén felál-
lított műalkotásokhoz. A község két szülötté-
nek, Simay Istvánnak és Gyalókay Lajosnak 
emeltek szobrot az emlékező utódok. A Deák 
Árpád szobrászművész készítette büsztök közé 
egy emléktábla került, amelyen Arany János 
sorai olvashatók (ezzel is adózni kívántak 201 
éve született epikus költőnk emlékének): „Oh, 
remélj, remélj egy jobb hazát! / S benne az 
erény diadalát: / Mert különben sorsod és e 
föld / Isten ellen zúgolódni költ.”
Horváth	Béla, Szalacs község polgármes-

tere köszöntötte elsőként az ünnepség részt-
vevőit, majd a szobor mögötti zászlórudakon 

feszülő öt lobogóra, köztük a magyar nemze-
ti színűre utalva elmondta, hogy szinte ugyan-
azon a helyen 1941-ben Szalacsy Rácz István 
már kitűzte a nemzetzászlót. Majd 1990-ben 
elsőként szintén ezen a köztéren kihelyezték 
a piros-fehér-zöld trikolórt. „Ezzel nem mások 
jogait csökkentjük, csupán a sajátjainkat jut-
tatjuk érvényre. Szalacs 950 éves múltja jogo-
sít fel erre” – fogalmazott az elöljáró.

Az ünnepségen jelen levő Pásztor	 Sán
dor, a Bihar Megyei Tanács elnöke azt hang-
súlyozta, hogy egy nemzetből valók vagyunk, 
ennek kinyilvánítása a határok légiesülésével 
még könnyebbé vált. Mint mondta, a nemze-
ti ünnep kapcsán Budapesten járt Kelemen 
Hunorral, az RMDSZ szövetségi elnökével, s 

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcra 
való emlékezés Szalacson maradandó jelet 
hagyott ebben az esztendőben, az ünnepi 
külsőségeken túlmutatva. A falu egykori két 
szabadságharcosának szobrot emeltek ebből 
az alkalomból.

Rákóczifalva 
polgármestere, 
Kósa Lajos 
üdvözölte 
a testvértelepülést 
a nemzeti ünnep 
alkalmából

Horváth Béla polgármester Pásztor Sándor megyei 
tanácsi  elnökkel avatta fel Gyalókay Lajos bronzmását

Simay István büsztjét is leleplezték
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ott biztosították őket arról, hogy odafigyelnek 
a határon túliak sorsának alakulására. Azt is 
felidézte, hogy néhány napja Nagyszalontán 
találkozott Áder Jánossal, Magyarország ál-
lamfőjével, aki szintén elkötelezett támogatója 
az elszakított részek magyarságának. Mindez 
a kölcsönösségen alapul, hangsúlyozta Pász-
tor, aki az ünnepet megelőző napokban Haj-
dú-Bihar megye több településére elvitte a 
Magyarországról kapott alapanyagból Bihar-
ban készített kokárdákat. A továbbiakban mél-
tatta a szalacsiakat, amiért ilyen példamutató 
módon viseltetnek őseik iránt. Ide kívánkozik, 
hogy megjegyezzük: Szalacson már létezik 
egy 1956-os szoborpark, 2014-ben, ugyan-
csak Horváth Béla polgármestersége idején 
alakították ki.

A köszöntések során Rákóczifalva (Magyar-
ország) polgármestere, Kósa	Lajos kifejtette: 
ma sem könnyebb, mint 1848-ban volt, most 
is idegenek sodorják veszélybe nemzetünket, 

kultúránkat, megmaradásunkat. A magyar-
országi testvértelepülés elöljárója úgy véleke-
dett, hogy a migránsválság megoldása mellett 
a másik nagy feladat a határon túli kisebbsé-
gek védelme, jogaik kivívása.

Miután Horváth Béla és Pásztor Sándor le-
leplezte a két büsztöt, Szabó	Zsolt helyi re-
formátus lelkipásztor áldást mondott az em-
lékhelyre, majd az alkalomhoz illő gondolatait 
osztotta meg a jelenlévőkkel. Scheck	László 
római katolikus plébános Istentől valónak ne-
vezte szabadságharcainkat, utána pedig meg-
szentelte a szabadságharcosok szobrát.

A feltámadó szél próbára tette a megemlé-
kezők hidegtűrő képességét, itt-ott ónos ned-
vesség tette veszélyessé a járást. Jólesett be-
húzódni a kultúrház melegébe, ott folytatódott 
ugyanis az eseménysor. Gyalókay	 Csaba 
Győrből (Magyarország) érkezett, hogy híres 
felmenőjének életútját ismertesse. Gyalókay 
Lajos 12 gyermekes család legkisebbjeként 
látta meg a napvilágot 1825-ben, Nagyvára-
don tanult jogot. 1848 áprilisában az önkén-
tes nemzetőr zászlóaljba állt be közkatoná-
nak. Csakhamar őrmesterré avanzsált, de alig 
szokta meg az új kinevezést, máris főhadnagy-
gyá léptették elő. A világosi fegyverletételkor 
századosi rangot viselt. Később megnősült, 
egy ideig Érköbölkúton gazdálkodott. 1861-
ben Bihar megye főjegyzőjévé nevezték ki, 
majd ügyvédi tevékenységet folytatott, Nagy-
váradon lapot szerkesztett. A Deák-párt alel-
nöke lett. Életútja gazdag és változatos, min-
denkor igazodott a kor kihívásaihoz – mondta 
az előadó.

Simay István életpályáját Ujj János aradi 
helytörténész ismertette. A korán árván ma-
radt fiatalember mindössze 17 éves volt, ami-
kor beállt a forradalmi seregbe, honvéd had-
nagyi rangot kapott. A későbbiekben tanítói 
diplomát szerzett, majd tanár lett. Tanköny-
veket írt, az Aradi Honvédegylet elnöké-
vé választották, a Honvédegyletek Országos 
Szövetségének tiszteletbeli elnöki címére ér-
demesítették.

Az életpályák ismertetése után a helyi is-
kolások szavaltak, és látványos ünnepi mű-
sort mutatott be a Szalacsi Cserkész Színját-
szó Kör. A helyi Örökzöld Asszonykórus és az 
ottományi Nefelejcs Férfikórus korabeli dalok-
kal örvendeztette meg a hallgatóságot.

Kinn még zimankósabbra váltott az idő, a 
két honvéd fejére süveget formált a hóesés.

D. Mészáros Elek

Cserkészek ünnepi 
műsora a kultúrház 

színpadán

Az ottományi 
Nefelejcs 

Férfikórus is 
fellépett

A szalacsi Örökzöld 
Asszonykórus
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Szavalóversennyel 
ünnepeltek Szalárdon

Sorra érkeztek a szalárdi kultúrotthonba 
a helybeli, jákóhodosi, hegyközszentimrei, 
hegyközcsatári, hegyközpályi, hegyközújlaki, 
hegyközszentmiklósi, bihari, paptamási és 
szentjobbi gyermekek és tanítóik, tanáraik a 
X. Petőfi Sándor Szavalóversenyre. A meg-
jelenteket Kőrösi	Mária, a versenyt tíz éve 
szervező Szalárdi János Egyesület elnöke kö-
szöntötte. Elmondta, hogy mindent, ami a 
kultúrotthont díszíti, a gyermekek alkottak az 
ünnepre készülve, majd ez elmúlt tíz év verse-
nyeit idézte fel képekben. A zsűri tagjait is ő 
mutatta be. Az ítészek elnöke dr.	Pető	Csil
la tanfelügyelő volt, aki tíz éve vállalja ezt a 
szerepet, Szigeti	 Ferenc nyüvedi reformá-
tus lelkipásztor pedig egy évtizede zsűritag. 
Fügedy	Anikó margittai tanítónő tavaly óta 
zsűrizik Szalárdon, Herman	Ferenc színmű-
vész pedig első alkalommal vett részt a gré-
mium munkájában. Kőrösi Mária azt is beje-

lentette, hogy a tízéves Petőfi-szavalóversenyt 
2018-ban a kulturális örökség európai éve te-
matikus versenyei közé sorolták.

„Nagyon fontos számunkra, hogy úgy él-
jünk, hogy gyermekeink számára példát mu-
tassunk, hiszen tudatosan vagy öntudatlanul, 
de ők a mi példánkat fogják követi” – fogal-
mazott üdvözlőbeszédében dr.	Nagy	Miklós 
polgármester. Gratulált a tanítónőknek, hogy 
olyan nemzedéket tudtak nevelni, amely meg-
tanulja a hazaszeretetet és egymás tiszteletét.
Prém	Mónika iskolaigazgató a főszervező-

nek, a jelen lévő diákoknak és pedagógusok-
nak is köszönetet mondott, a versenyzők fi-

Kerek évfordulót ünnepeltek március 10-én, 
szombaton a szalárdi kultúrotthonban: tizedik 
alkalommal szervezte meg a Petőfi Sándor 
Szavalóversenyt és a március 15-i megemlékezést 
a Szalárdi János Egyesület.

Tíz környékbeli 
településről 
közel félszáz 
diák vett részt 
a tizedik szalárdi 
vetélkedőn

Kőrösi Mária, a főszervező, a Szalárdi János Egyesület 
elnöke (jobboldalt)

A helybeli Szabó Ákos Áron vehette át a fődíjat



gyelmét pedig arra is felhívta, hogy bátor tett, 
ha kiállnak verset mondani, hiszen legyőzik 
félelmeiket, izgalmukat. Legyen ez a szavaló-
verseny ráhangolódás a március 15-i ünnep-
ségre, zárta beszédét az igazgató.
Varga	 Botond szalárdi református lelki-

pásztor az egyházközség nevében köszöntöt-
te a megjelenteket, és megvallotta: egy előző 
napi esemény óta az áldozathozatal kifeje-
zés jár a fejében. Szülőként ugyanis számá-
ra természetes dolog, hogy magyar óvodába, 
iskolába írassa gyermekét. Lehet, a környe-
zet azt sugallja, hogy áldozatot hoznak azzal, 
hogy részt vesznek a szavalóversenyen a gye-
rekek, pedig nem így van, hiszen Szalárdi Já-
nos vagy Petőfi Sándor sem érezte áldozatnak 
a cselekedeteit a maga helyén és idejében, ha-
nem tette, ami a dolga volt.

A diákok korcsoportonként versenyeztek, 
elsőként a III., majd a IV., az V–VI. és a VII–
VIII. osztályosok léptek színpadra az általuk 
választott versekkel. A megmérettetés előtt, 
közben és végén a szalárdi iskola diákjai és 
kórusa, valamint a Pitypang Néptánccsoport 
lépett fel. Az érdeklődők a Csete	 Anna fi-
atal festő, Papp	Erzsébet helyi varrónő és 
Szerefi	 Szűcs	 Brigitta kézműves munkái-
ból összeállított, vásárlással egybekötött kiállí-
tást is megtekinthették.

A szavalatok értékelésekor a zsűri elnöke, 
dr. Pető Csilla emlékeztetett arra, hogy ha át-
lagban 50 indulóval számolnak egy-egy ver-
senyen, akkor az elmúlt tíz esztendőben több 
mint ötszáz diák szavalta a szalárdi kultúrott-
honban Petőfi Sándor verseit. Bihar megyé-
ből egyetlen iskola, a szalárdi részese a kul-
turális örökség európai éve rendezvényeinek, 

pontosított a tanfelügyelő, és köszönetet mon-
dott Kőrösi Máriának a munkájáért. Dr. Pető 
Csilla jónak ítélte az idei verseny versválasz-
tásait, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a 
versmondás egyfajta hungarikum, magyar jel-
legzetesség, s Szalárdon is sok ügyes, tehetsé-
ges gyermeket láthattunk-hallhattunk.

A helyezettek mellett a versenyzők mind-
egyike kapott emléklapot is, és megköszönték 
azok munkáját és támogatását, akik az elmúlt 
tíz évben segítették a szalárdi Petőfi Sándor 
Szavalóverseny megrendezését.

Fried Noémi Lujza

A Pitypang 
néptánccsoport 
is fellépett 
a gyerekek 
dekorációjával 
feldíszített 
színpadon

A zsűri: Szigeti 
Ferenc, Herman 

Ferenc, Pető Csilla 
és Fügedy Anikó

Helyezettek:
A III. osztályosok között két első díjat osztot-
tak ki, ezeket Istvándi Stefánia (Szentmiklós) és 
Mester Dóra (Újlak) kapta, dicséretben Mierluţ 
Gréta (Szalárd) részesült; második lett Szegecs 
Kevin (Szentmiklós), harmadik pedig Béres Sa-
rolt (Szentmiklós).
A IV. osztályosok versenyét Fajt Gréta (Szalárd) 
nyerte, a második helyet Szabó Zoé (Bihar), a 
harmadikat pedig Dobai Bianka (Hodos) szerez-
te meg, dicséretet Izsáki Zsanett (Bihar) érde-
melt ki.
Az V–VI. osztályosok kategóriájában Nagy Bian-
ka (Tamási) nyert, második Gáspár Dániel (Ta-
mási) lett, a harmadik pedig Mierluţ Jonathán 
(Szalárd), dicséretet kapott Korodi Gabriella 
(Szentjobb).
A VIII. osztályosok között szintén két első díjas 
lett, Kozák Brigitta (Csatár) és Kőrösi Mátyás 
(Szalárd), a második díjat Mészáros Franciska 
(Szentjobb), a harmadikat Szabó Beáta-Csilla 
(Csatár) érdemelte ki.
A verseny fődíját Szabó Ákos Áron (Szalárd, VI. 
osztály) nyerte el.

kultúra
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„ Biztonságos” betegségek

A betegbiztosítás az egyik legbizonytala-
nabb pontja a szakágazatnak, mindenekelőtt 
a pénzügyi rendelkezések ingatagsága miatt. 
A betegségek viszont nem politikai döntések 
függvényei, a gyógyítás, a kezelés annál in-
kább ilyennek tűnik. Hogy némileg átlássuk 
a rendelkezések bozótosát, dr.	Földes	Béla 
főorvost, a megyei és városi kórházak veze-
tőtanácsának elnökét kerestem meg kérdése-
immel.

– A sok ellentmondó intézkedés és a szó-
beszéd sűrűjében mivel kezdhetnénk a be-
tegbiztosítás buktatóinak, sötét foltjainak a 
feltárását?

– Az egész kérdéskörnek három fő pillé-
re van. Az első a társadalom és a beteg kap-
csolata, vannak ugyanis állampolgári (alanyi) 
jogon járó ellátások: a társadalomnak fedez-
nie kell az élet megmentését életveszélyben, 
ha van biztosítása az illetőnek, ha nincs. A 
másik pillér a biztosító és a beteg kapcsola-
ta, vagyis csak akkor és az jár, ami benne fog-
laltatik a biztosítási csomagban. Csakhogy a 
politikum és az érdekvédelem nem szorgal-
mazta, hogy pontosan és közérthetően min-
denki megtudja, mit is tartalmaz a biztosítása. 
1997-ben, amikor Bárányi Ferenc irányításá-
val összeállították a 145. számú, egészségbiz-
tosítási törvényt, belefoglalták, hogy a bizton-
ság majd szerződésen alapul, és aki biztosítást 
fizet, annak mi jár. Hollandiában például ez 
ennek megfelelően működik is: az alkalma-
zott annak függvényében, hogy hol dolgozik, 
kitölt egy kérvényt, s a biztosító jön egy tá-
jékoztatóval, hogy ezért mi jár, vagyis a biz-
tosítás garanciákat tartalmaz. A mi biztosítá-
sainkban viszont nincsenek megfogalmazva a 

garanciák. S ezzel el is értünk a harmadik pil-
lérhez: Romániában vannak olyan szükségle-
tek, amelyek nincsenek belefoglalva a bizto-
sítási rendszerbe. Mondok egy példát: megy 
valaki a járdán, tolja maga mellett a biciklijét, 
megbotlik, elesik, a kerékpár a lábára borul, 
és eltörik a lába. A mentők kérdésére elmond-
ja, hogy elesett a biciklivel, mire a besorolá-
sa közlekedési baleset lesz. Márpedig nálunk 
az egészségügyi biztosítás csak a természetes 
úton kialakult betegségekre vonatkozik, a köz-
lekedési, a sport- vagy a munkabalesetekre 
nem, de még a bántalmazás következményei-
re sem. Ezekre más jogszabályok és biztosítási 
típusok érvényesek. A munkabalesetekre vo-
natkozó tudnivalókat a munkáltató és a mun-
kavédelmi előadó kell hogy rendszeresen is-
mertesse. Például ha valaki munkába menet 
balesetet szenved, az is munkabaleset. Eze-
ket mind tisztázni kellene, természetesen a fo-
gyasztóvédelem szerepével együtt. Az Euró-
pai Unióban ugyanis a biztosítás nem az orvos 
és a páciens, hanem az egészségügyi szolgál-
tató és a szolgáltatást igénylő viszonyára épül, 
ezért érinti a fogyasztóvédelmet is. Ez nálunk 
még törvényi hiányosság. Kérdés az is, hogy 
ki fizet. Liberális rendszerben semmi sincs in-
gyen: vagy az állam, vagy a biztosító, vagy a 
külön biztosítás fizet. Nálunk az a furcsaság, 
hogy ha a betegellátás során elégedetlenség 
merül fel, a sérelmező nem ahhoz fordul, aki 
fizet. Ahhoz az intézethez kellene fordulnia, 
ahol ellátták, de ez kevésbé hatékony, mint ha 
a biztosítóhoz fordulna. Ha nem teszi, a biz-
tosító ugyanúgy fizet a rossz, mint a jó ellátá-
sért. De fizethet még a tettes vagy a beteg is. 
Ha például a gépkocsivezető elüt valakit, és a 
hatóság őt találja hibásnak, akkor ő fizet. De 
ha a bajt okozót nem tudják azonosítani, ak-
kor az áldozat fizeti az ellátási költségeket.

– Gyakoriak az ilyen anomáliák?
– Közösségi szempontból kívánatos len-

ne, hogy a városhoz tartozó kórházak évente 
legalább egyszer nyílt tanácsülésen tárgyalják 
meg a kezeltek elégedettségi indexét, hiszen 
minden kórház egészen igényes módszertan 
szerint évente összeállít ilyen kimutatást, csak-
hogy nem viszi a közvélemény elé. A páciens 
jogáról szóló 46/2003-as törvényben több a 
lehetőség, amit ki lehetne használni, de ez va-

Az utóbbi hónapok elhamarkodott 
intézkedéseinek, egymásnak ellentmondó, 
bizalomkeltő vagy épp fenyegető hangvételű 
politikusi üzeneteinek máris érezhetők 
a „mellékhatásaik”. Igen, orvosi értelemben 
vett mellékhatásokra gondolok, hisz épp 
az egészségügy tűnik az elhanyagoltság 
következtében a leginkább gyengélkedőnek.
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lahogy nincs a figyelem középpontjában. Má-
sik hiányosság, hogy románul nincs kidolgoz-
va – mondhatnám akár ismeretlennek is – az 
úgynevezett betegút. Ennek lényege, hogy hol 
és hogyan ér leghamarabb ellátáshoz. Bármi-
lyen enyhe tünettel egyre többen fordulnak 
azonnal a mentőkhöz. Mondanom sem kell, 
hogy ez mennyire káros, hisz nekik nem ez 
a feladatuk, esetleg valós életveszélyhez nem 
érnek ki gyorsan ezek miatt a hívások miatt. 
Az első lépésben a családorvost kell megke-
resni, illetve az úgynevezett általános ügyele-
ti központokat. Ma már az interneten megvan 
az elérhetőségük „centru de permanenţă” cím 
alatt. Ezeknek a központoknak a megléte is 
azt példázza, hogy van lehetőség, de az em-
berek többsége nem tud róla. Az öngondos-
kodás nálunk még gyerekcipőben jár. Az sem 
forog közszájon, hogy ha a beteg nincs meg-
elégedve a kórházi ellátással, kérheti az áthe-
lyezést más osztályra vagy más orvoshoz, sőt 
a kórházon kívülről más szakorvost is beké-
rethet konzíliumra. Például tüdőfertőzéssel 
kezelnek valakit, a kapott kezelést nem érzi 
hatásosnak, kérhet egy fertőző betegségek-
re szakosodott orvost. Ez is benne van a fent 
említett 46-os törvényben, de a kórházakban 
a paternalista „hagyomány” értelmében nem 
közlik ezt a beteggel, vagy ha igen, akkor nem 
világos, számára érthető módon.

– Egy idő óta egyre többet hallunk az ol-
tások miatti gondokról. Tisztázhatnánk ezt a 
problémakört is?

– Vannak olyan betegségek, amelyeket ke-
zelni nem lehet, de oltással meg lehet előz-
ni. A veszettségből például nem lehet embert 
kigyógyítani, de oltással meg lehet mente-

ni, ha egy veszett állat harapása után azon-
nal intézkedünk. Ugyanakkor, ha jól szerve-
zett, világszerte koordinált oltást alkalmaznak, 
a civilizált világból bizonyos betegségek eltün-
tethetők, ilyen a legismertebb, a fekete him-
lő. És vannak olyan módszerek, amelyek már 
klasszikusan bizonyították a hasznukat: oltás 
eredményeként például már rég nincs gyer-
mekparalízis.

– Mégis egyre több a kóválygó szóbeszéd 
és a tévhit az oltásokról…

– Az egyik ilyen, hogy túl sok minden ellen 
oltanak. Ez nem igaz, az viszont igen, hogy 
az utóbbi évtizedekben a tudomány új oltó-
anyagokat dolgozott ki, mint például a hepa-
titis B elleni, ami nálunk a közelmúlttól már 
elérhető, vagy a pneumococcus elleni, a tü-
dőgyulladást megelőző oltás. Magyarországon 
már évek óta alkalmazzák, nálunk most áll be-
vezetés alatt. Az oltásprobléma végső soron 
az egyén és a közösség közös hasznát érinti, 
mert ha egy bizonyos fok alatt védett közös-
ségbe bekerül egy fertőzött, elterjedhet a kór-
okozó. Ha viszont mindenki oltott, akkor ez 
nem fordulhat elő. Számos országban valóban 
választhatnak a szülők, beoltatják-e a gyerme-
küket vagy sem, de ha bizonyos oltása nincs 
meg valakinek, közintézménybe, óvodába, is-
kolába nem mehet, marad a házi tanítás. Nem 
közismert, de egyre aktuálisabb a kullancs ál-
tal okozott egyik betegség, a vírusos agyvelő-
gyulladás (nem a bakteriális típusú Lyme-kór!). 
Ez a betegség sajnos nem gyógyítható, de ol-
tással megelőzhető. Nekem mint ideggyó-
gyásznak az a gondom, hogy Romániában 
erre nincs hitelesített védőoltás. Gondolom, 
az érdekvédelemnek kellene közbenjárnia.

– És az ugyancsak sokat emlegetett külön-
böző mellékhatások?

– Az égvilágon mindennek van bizonyos 
kockázata. Ez esetben is örök érvényű a „pri-
mo: no nocere” vezérelv, vagyis: a legfonto-
sabb, hogy ne ártsak; inkább ne avatkozzam 
be, keressem mindig a kisebb kockázatot. 
Márpedig a jól, szakszerűen végzett oltás koc-
kázata mindig ritkább és kisebb, elenyésző 
a betegséghez képest. Megoldásként a szak-
szerű tanácsadást javaslom, az egészségügyi-
ek és a védőnők hatékonyabb kommunikáció-
ját. Ezáltal az oltással megelőzhető betegségek 
száma nőni fog, és jóval kevesebb lesz a nem 
cselekvés ártalma, vagy mondjuk ki nyíltan: a 
nem cselekvés áldozatainak a száma.

Molnár Judit
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Arany Jánosra emlékezett 
a szülőváros

Irodalmi	vetélkedő	diákoknak

Az Arany János Elméleti Líceumban, a köl-
tő születésének 201. évfordulója alkalmából 
immár hatodik alkalommal szerveztek irodal-
mi vetélkedőt általános iskolásoknak és gimna-
zistáknak. A tanintézet klubhelyiségében Tor
nai	Melinda igazgató üdvözölte a diákokat, 
s bátorította őket néhány kedves szóval, majd 
Doszlop	Andrea magyartanár mutatta be a 
két zsűritagot: Mikló	István	Boldizsár refor-
mátus lelkészt és Ilyés	Judit könyvtárost.

A verseny első részében minden csapat el-
szavalta csapatindulóját, majd feladatokat kap-
tak, illetve szavalatokat is hallhattunk. Az utol-
só megmérettetés egy izgalmas szerepjáték 
előadása volt. Végezetül az eredményhirdetés 
következett. Először Mikló István Boldizsár ki-
osztotta az egyházközség különdíjait az ügyes 
versmondóknak, majd Ilyés Judit adta át a dí-
jakat. Első lett az Arany Kereszt, második az 

Őszike Rend, harmadik pedig a Szalontai Bár-
dok nevű csapat.

Főhajtás	Arany	János	emléke	
előtt

Március második napján az Arany János 
Művelődési Egyesület a költő szülőházánál vár-
ta főhajtásra a tisztelgőket. A tavaszi hóesés-
ben Patócs	Júlia egyesületi elnök idézte fel 
Arany alakját, majd Órás	Tímea alkalomhoz 
illő szavalata következett. Az irodalmi kitekin-
tő után a debreceni Művészeti Iskola két tehet-
séges kisdiákja, Zán	Lili és Nagy	Henriet
ta nagyszalontai népdalcsokorral ajándékozta 
meg a jelenlevőket, majd a debreceni Kodály	
Kórus énekszáma következett. Koszorúzással 
zárult a rendezvény szabadtéri része.

A megemlékezés kiemelkedő zenei élmény-
nyel zárult, ugyanis a Kodály Kórus nagysza-
lontai előadásának adott otthont a Zilahy La-
jos Művelődési Ház. Előbb még Patócs Júlia 
dióhéjban felidézte, mi minden történt az el-
múlt Arany-év alatt, milyen sok rendezvény 
zajlott. Csűry	István királyhágómelléki refor-
mátus püspök, az emlékév egyházi fővédnöke 
Arany Az ünneprontók című költeménye se-
gítségével tartott összegzést. Ezután Szemes	

Március első hétvégéjén ünnepélyes keretek 
között zárult le Nagyszalontán az Arany 
János-emlékesztendő. A koszorús költő 
201 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. Ebből 
az alkalomból szülővárosa színes, változatos 
programsorozattal emlékezett rá.

A debreceni Kodály 
Kórus alkalomhoz 
illő műsorral állt 
a nagyszalontai 
kultúrház 
színpadára

Az Arany-porta homlokzatán sorakoznak 
a megemlékezők koszorúi 
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Kamilla, az Arany János Elméleti Líceum IX. 
A osztályos diákja szavalta el Arany János Do-
mokos napra című művét. Mindezek után kö-
vetkezett a Kodály Kórus Balladák énekben 
és szóban című műsora. Az énekelt és szavalt 
balladák mellett a tánc nyelvén is megjelentek 
a történetek, néptáncosok közreműködésével. 
A kultúrház minden szegletét bejárta a gyö-
nyörű énekszó, a közönség hatalmas vastaps-
sal jutalmazta az előadókat.

Köszönet	az	őrzőknek

Az Arany-esztendőt lezáró ünnepi prog-
ram a református templomban igehirdetéssel 
kezdődött, ezen részt vett az emlékév világi 
fővédnöke, Németh	 Szilárd országgyűlé-
si képviselő, Fidesz-alelnök és a testvérváros, 
Csepel polgármestere, Borbély	 Lénárd is. 
Később pedig mindketten koszorút helyeztek 
el Arany János köztéri szobránál.

A templomi gyülekezet Mikló István Boldi-
zsár igehirdetését hallgathatta meg, majd az 
egyházközség kórusa szolgált két énekszám-
mal. A versek világába kalauzolta el a jelen-
lévőket Zsorda	 Dorottya, Tóth	 Blanka, 
Máté	Júlia és Gali	Boglárka, zenés össze-
állítással mutatkozott be az egyházközség ifjú-
sági csoportja és Gali	Teréz előadóművész. 
Utánuk szólalt fel Németh Szilárd, s beszédé-
ben egyebek mellett gratulált a város magyar-
ságának azért, hogy irodalmunk legnagyobb 
alakjának méltatásán keresztül Nagyszalonta 
is reflektorfénybe került, illetve hogy a hajdú-
város méltóképpen tett eleget kötelezettségé-
nek, mindvégig képviselve az Arany János-i 
értékrendet. Köszönetet mondott „az egész 
város magyarságának, amiért büszkén ápolja 
és gondozza Arany János emlékét, nyelvét és 
szellemi örökségét”.

A templomi megemlékezés után az egy-
begyűltek a szoborparkba vonultak át, ott a 
meghívott vendégek, a református egyházköz-
ség, az önkormányzat, az RMDSZ-frakció, az 
Arany János nevét viselő magyar iskola és ci-
vil szervezetek képviselői megkoszorúzták a 
költő szobrát.

Balázs Anita

Török László 
polgármester 

koszorúz, mögötte 
a testvérváros, 

Csepel 
polgármestere, 
Borbély Lénárd 

és Németh Szilárd 

Helyi elöljárók 
és magyarországi 

vendégek 
a templomi 

megemlékezésen

Ünnepi műsorral 
szolgált 
az egyházközség 
ifjúsági csoportja
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Magyar ünnep hajdú 
módra

Mulatság	a	hölgyek	tiszteletére

A Hajdúhét első napján a hölgyeket ünne-
pelte a város magyarsága, ugyanis az RMDSZ 
szervezésében péntek este nőnapi bulit tar-
tottak a Zilahy Lajos Művelődési Házban. A 
rendezvényre érkező hölgyeket Török	Lász
ló polgármester fogadta egy-egy szál virág-
gal, majd az elöljáró ünnepi köszöntője után 
Mohá	csi	 Brigitta könnyűzenei koncertjén 
szórakozhattak a jelenlévők. Az énekesnőt a 
Vegas Band váltotta a színpadon, és remek 
talpalávalót játszott a közönségnek.

Alternatív	filmplakátok

A Magyar Ház a Hajdúhét művészeti nap-
jának helyszíne lett, itt láthatták ugyanis az 
érdeklődők Kovács	 Zoltán, becenevén 
Genzo alternatív plakátjait, amelyeket az el-
múlt néhány évtized filmes és tévésoroza-

tos felhozatala inspirált. A tehetséges fiatal 
filmplakáttervei számos elismerést hoztak már 
neki, s lapunk olvasói is megismerkedhettek 
vele a Biharország márciusi számában.

A tárlatnyitón Török László mellett Mikló	
István	 Boldizsár református lelkipásztor is 
felszólalt. Ő már régóta segíti a tehetséges fi-
atalt alkotómunkájában, így rálátása van arra, 
hogy a tervezőgrafikus milyen utat járt be az 
első próbálkozásoktól az első önálló kiállításá-
ig. Természetesen Genzo is megosztotta gon-
dolatait az érdeklődőkkel, végül szeretetven-
dégséggel zárult az esemény.

Egészségünk	védelmében

Az eleki (Magyarország) Életmódközpont 
már másodszor kapcsolódott be a Hajdúhét 
rendezvénysorozatába, annak is az Egészség-
napján. Bevezetésként Somogyi	 Lehel, a 
központ elnöke ismertette az intézmény meg-
alakulásának körülményeit, 2010 óta folyta-
tott tevékenységüket és a szemléletmódot, 
amely működésük alapját képezi.

Ezután a szép számban megjelent érdek-
lődők részt vehettek egészségi állapotuk ösz-
szetett felmérésében, s a végén megtudhatták 
szervezetük reális életkorát (ez a legtöbb eset-
ben nem azonos a biológiai életkorral) és azt 
is, hogy mennyi súlyfeleslegtől kell megsza-

Március első napjaiban ünnepi, a Hajdúhét 
– Szalontai Magyar Napok nevet viselő 
rendezvénysorozat zajlott le Nagyszalontán. 
Az egyhetes esemény színes programjai között 
minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót.

Áder János magyar 
államfő (középen)
lépett be elsőként 
a megújult 
Csonkatoronyba

Kovács Zoltán „Genzo” alternatív filmplakátjaiból nyílt 
kiállítás



badulniuk. Az eseményen Bakó	László élet-
mód-tanácsadó előadása is elhangzott az agy 
öngyógyító képességéről.

Sportversenyek	gyerekeknek

Az idei Hajdúhéten sem maradtak el a ta-
valy nagyon népszerűnek bizonyult sportve-
télkedők. Görkorcsolyázásban, BMX-kerék pá-
ro zásban és akadálypályán mérhették össze 
ügyességüket a gyerekek, fiatalok. A Sándor 
Péter Sportcsarnokban összegyűlt versenyző-
ket végig lelkesen biztatta a közönség. A ren-
dezvény házigazdája Kiri	Evelin és Kiri	Nor
bert volt, a zsűriben Farkas	Zsófia, Zsorda	
Dorottya és Bagi	Norbert foglalt helyet. A 
versenyzők egészségére és biztonságára ismét 
Szathmári	Csilla asszisztensnő felügyelt.

Kitárta	kapuit	a	megújult	
Csonkatorony

Az ünnepi hét fénypontját jelentette a 
bicentenáriumi Arany-emlékév során felújított 
Csonkatorony átadása és az Arany János élet-
művéről szóló, átalakított, Honnan és hová? 
című új állandó kiállítás megnyitása. A mint-
egy félszáz restaurátor bevonásával elvégzett 
munkát az Arany János-emlékbizottság finan-
szírozta közel 160 millió forintból. A felújítás 
során korszerűsítették a Csonkatorony elekt-
romos rendszerét, fűtést telepítettek az épü-
letbe, és megszépült az udvar is. A Petőfi Iro-
dalmi Múzeum munkatársai Budapesten 25 
tárgyat restauráltak az Arany-gyűjteményből. 
A kiállítási tárgyak egy másik részét Nagyvá-
radon, helyi szakemberek segítségével resta-
urálták, így például a megyeszékhelyen újult 
meg a hálószoba-berendezés, Arany János 
ágya, könyv- és ruhásszekrénye. (A tárlatról 
részletes cikkünk a 24. oldalon.)
Prőhle	 Gergely, a felújítást irányító bu-

dapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója 
ünnepi beszédében kiemelte, hogy a kiállítás 
újragondolásakor a hagyományok tisztelete 
és megtartása mellett arra is figyeltek, hogy 
modern eszközökkel a legifjabb nemzedéket 
is meg tudják szólítani. S.	Varga	Pál iroda-
lomtörténész, akadémikus Arany János életét 
és költészetét idézte fel, valamint elmondta, 
hogy a munka még korántsem ért véget, hi-
szen a Nagyszalontán őrzött könyvek és kéz-
iratok restaurálása is folyamatban van az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban. Török László 
polgármester köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik segítették a felújítást. Zenés-
irodalmi percekkel gazdagította a megnyitó-
ünnepséget Meleg	 Vilmos színművész és 
Csörsz	 Rumen	 István irodalomtörténész, 
régizenész. A megújult Csonkatorony ajta-
ját Áder	János köztársasági elnök tárta ki a 
nagyközönség előtt.

A nap programját kora este a Zilahy La-
jos Művelődési Házban ünnepi előadás zárta. 
Az Arany János balladáiból összeállított, Híd-
avatás című táncszínházi produkció iránt igen 
nagy volt az érdeklődés. A Nagyvárad Tánc-
együttes művészei nagyszalontai fiatalokkal 
közösen, néptánc, népzene és népi játékok 
felhasználásával álmodták színpadra Arany 
János balladáinak hangulatát, így állítva emlé-
ket a 201 éve született költőóriásnak.

Balázs Anita

városünnep
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Érdekes előadások, 
állapotfelmérések 
várták 
az érdeklődőket 
az egészségnapon

Többtucatnyi 
gyermek vett 
részt a sportnapi 
rendezvényeken

A Hajdúhéten 
a hölgyeket is 
köszöntötték
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Múzeumnyitással zárták 
az Arany-emlékévet

Méltó zárásaként a bicentenáriumi Arany-
évnek, szerdán, március 14-én átadták a nagy-
közönségnek a Csonkatoronyban berendezett, 
Arany János életútján végigvezető, felfrissített 
tárlatot. A koszorús költő születésének 200. 
évfordulóján, 2017. március 2-án, az emlék-
év nagyszalontai nyitórendezvényén jelen volt 
Áder János, Magyarország államfője, és a záró 
alkalmat is megtisztelte jelenlétével. Az azóta 
eltelt időben sokan sokat dolgoztak: jelentős 
magyar állami segítséggel kívül-belül korsze-
rűsítették a tárlatnak helyet adó, emblematikus 
hajdúvárosi épületet, restaurálták az ott őr-
zött műtárgyakat és kéziratokat, és interaktív, 
a XXI. századhoz méltó tárlatot alakítottak ki. 
Több százan adták tudásukat, kezük munkáját, 

és hogy szívüket-lelküket is, bizonyítja ezt az, 
hogy minden apró részletre gondosan odafi-
gyeltek.

Világos, friss, modern – ezekkel a jelzőkkel 
foglalnám össze a megújult és korszerűsített ki-
állítótérről és magáról a tárlatról szerzett első 
benyomásaimat. Vaderna	 Gábor irodalom-
történész, a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem adjunktusa, az állandó kiállítás 
kurátora kalauzolásával még a hivatalos meg-
nyitó előtt járhattuk végig a Csonkatorony öt 
szintjét. Mint mondta, a múzeum kicsi ugyan, 
de gazdag, értékes az anyaga.

Már a belépéskor feltűnik, hogy szinte kinyílt 
a belső tér; ez annak köszönhető, hogy szabad-
dá tették azokat az ablakokat, amelyeket az 
időközben elavult tűzvédelmi előírás miatt ko-
rábban lezártak. A természetes fényt a legkor-
szerűbb világítástechnikával is kiegészítették, 
ez azonban szinte észrevehetetlen, nem üt el a 
történelmi falak stílusától.

Rekordidő alatt varázsolták újjá a nagyszalontai 
Arany János Emlékmúzeumot a Csonkatoronyban 
– a gondolat felvetésétől az átadásig mindössze 
egy év telt el. A magyarországi segítséggel 
kialakított új állandó kiállítást Áder János 
köztársasági elnök nyitotta meg március 14-én 
délben.

Vaderna Gábor kurátor, irodalomtörténész a tárlat új 
technikáját is bemutatta: a látogató maga fedezheti 
fel a tárlók fiókjaiban a kincseket

Ismert és most 
felfedezett 
portrék a költőről, 
előttük a babér-
koszorúinak 
leveleit tartalmazó 
pannók
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A torony öt szintjén rendezték el a látniva-
lókat a „honnan hová?” koncepciót követve. 
Amint Vaderna Gánbortól megtudtuk, mind-
össze másfél hét alatt készültek el, éjjel-nap-
pal dolgoztak. A földszinten tehát a szülőváros 
történelmének bemutatása fogadja a betérőt, a 
legfontosabb momentumokra összpontosítva. 
Meghatározó a városalapító hajdúkat letelepítő 
Bocskai István fejedelmet ábrázoló, tekintélyes 
méretű festmény.

A kiállított kisebb tárgyak üveg alatt látha-
tók, a kétnyelvű (magyar és román) leírásukat 
tartalmazó pannókkal ellátott tárlóban, a tárlók 
pedig dokumentumokat rejtő fiókokkal van-

nak ellátva. Ezeket a látogatók maguk nyithat-
ják ki, izgalmas felfedezéseket tehetnek így, itt 
nem érvényes tehát a „semmit a kéznek” mú-
zeumi elv.

A második szinten kaptak helyet Arany Já-
nos személyes tárgyai, mint a diákládája, a Pe-
tőfitől kapott kávéfőzője, híres kalapja, fotel-
je, sétabotja, a karlsbadi kúrákon összegyűjtött 
ivóedény-készlete, a kapcsos könyve, a Margit-
sziget saját kezűleg rajzolt térképe, feljegyzései 
stb. A használati tárgyakat a budapesti Petőfi 
Irodalmi Múzeum szakemberei restaurálták re-
kordidő alatt, a papír dokumentumokat pedig 
az Országos Széchényi Könyvtár szakértő gár-
dája vette gondozásba. A kéziratok, okmányok 
nemes másolatai kerültek a falakra, fiókokba, 
tárlókba, üveglapok közé, az eredetiket – meg-
óvásuk érdekében – külön erre a célra kialakí-
tott, klimatizált helyiségben tartják Szalontán.

A harmadik szintet a költő ábrázolásának 
szentelték. Itt látható egyebek mellett a legis-
mertebb Arany-portré, Barabás Miklós fest-
ménye, ezt alig egy hónap alatt restaurálták 
(a vásznon ejtett nagy vágás nyomát is eltün-
tették). A korábbi tárlat anyagában bukkantak 
rá egy eddig ismeretlen, 1851 előtt készülhe-
tett fényképre is Arany Jánosról, ennek nagyí-
tott másolatát szintén megnézheti a látogató. 
A mennyezeti gerendákról lelógatott, térben is 
rendezett portrék előtt egyedi térelválasztót he-
lyeztek el: a múzeumnyitásra odavitt babérko-
szorúkból származó, több mint százéves leve-
lek vannak a kordont képező üveglapok közé 
préselve.

A negyedik szintre – a fokok alá beékelt ke-
resztlécekkel recsegésmentessé tett falépcső-
kön – felérve láthatjuk az ugyancsak restau-
rált bútorokkal berendezett szobabelsőt. Ezek a 
tárgyak Arany László adományából kerültek a 
múzeumba annak idején.

A legfelső szint kilátóként is szolgál, a négy 
égtáj felé nézhet szét Nagyszalonta tetői fölött 
a látogató. Meg lehet pihenni a lépcsőmászás 
után, s közben interaktív, ötletes játékok segít-
ségével feleleveníteni a tárlaton megtudottakat. 
Bizonyára nemcsak a gyerekek, hanem a fel-
nőttek is szívesen kipróbálják az alkalmatossá-
gokat. Érdemes még tudni, hogy a toronyban 
saját wi-fi hálózat működik, az okostelefonos 
alkalmazással pedig további háromnyelvű (ma-
gyar, román, angol) tájékoztatót kaphatnak az 
érdeklődők a kiállítással, illetve Nagyszalontá-
val kapcsolatban.

Máté Zsófia

A karosszéket 
is restaurálták, 

amelyben Arany 
János örökre 
elszenderült

Arany bútorai, 
a háttérben 
büsztjének 
másolata. 

Utóbbit Izsó 
Miklós szobrász 

ajándékozta 
a költőnek

A legendás kalap
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Nyelvőrünk új könyve

A hajdúváros egyhetes rendezvénysoroza-
tának kulturális napján Dánielisz Endre nagy-
szalontai pedagógus, helytörténész legújabb 
könyvét ismerhették meg az érdeklődők, 
melynek címe: Nyelvőrség Biharországban. 
A tanár úr több mint öt éve publikálja lapunk 
hasábjain az anyanyelv védelme mellett kiálló 
írásait, melyek szakszerűségük mellett a szé-
lesebb olvasóközönséget is célozzák, diáko-
kat és felnőtteket, a magyar nyelvet helyesen 
használni igyekvőket. Ezekből a nyelvészeti 
írásokból került most egy csokorra való a leg-
újabb kötetbe. Szó esik bennük egyebek mel-
lett Arany János nyelvi gazdagságáról, rokon 
nyelvekről vagy éppen helyesírásunk legújabb 
szabályairól.

A Várad kiadó és a Holnap Kulturális Egye-
sület közös gondozásában megjelent köny-
vet Szűcs László költő, szerkesztő mutatta be, de a kötet anyagának gondozója, Máté Zsó-

fia, a Biharország folyóirat főszerkesztője is el-
mondta ünnepi gondolatait, valamint termé-
szetesen a kötet szerzője, Dánielisz Endre is 
megszólalt.

A tanár úr elöljáróban leszögezte, hogy bár 
ő nem nyelvész, mégis mindig késztetést ér-
zett anyanyelvünk tiszta, pontos használatá-
ra, és arra, hogy ebbéli törekvésre serkentsen 
másokat is. Beszédében kiemelte, hogy mire 
fontos odafigyelni az írott és beszélt nyelvben, 
nem keverendő össze például, hogy mikor kell 
egybe és mikor külön írni egy-egy szót, figyel-
ni illik arra is, hogy ne hagyjunk ki egy-egy 
betűt a szavainkból, hiszen akkor már teljesen 
más jelentést kapnak (például: helység-helyi-
ség). Arra is felhívta a figyelmet, hogy igye-
kezzünk gyermekünk névadásakor a régi szép 
magyar neveket előnyben részesíteni, szem-
ben a mostanában egyre divatosabb külföldi 
nevekkel. A könyvbemutató kötetlen beszél-
getéssel és dedikálással zárult.

Balázs Anita

A Hajdúhét kulturális napján egy olyan kivételes 
ember munkássága előtt tisztelgett Nagyszalonta 
magyarsága, akinek a tevékenysége az egész 
magyar nemzet számára példaértékű. Dánielisz 
Endre legújabb kötetét mutatták be.

Dánielisz Endre évtizedek óta szívügyének tekinti 
anyanyelvünk helyes használatát 

A könyvbemutató dedikálással zárult

Szűcs László 
mutatta be 
a legújabb kötetet

A lapunkban 
megjelent 

írásokból össze-
állított könyvet 

a helyszínen meg 
lehetett vásárolni



A Szigligeti Színház áprilisi műsora
Ebben a hónapban is változatos repertoárral, bemutatóval, 
vendégjátékkal várja közönségét a nagyváradi teátrum.
14., szombat 17 óra, Szigligeti Színház: Kakuk Marci – Papp 
Magda-bérlet;
15., vasárnap 17 óra, Szigligeti Színház: Kakuk Marci – Bessenyei 
György-bérlet;
16., hétfő 17 óra, Szigligeti Stúdió: Leánder és Lenszirom;

18., szerda 19 óra, Szigligeti Stúdió: Tangó;
22., vasárnap 19 óra, Szigligeti Stúdió: Kapufa és öngól;
27., péntek 19 óra, Szigligeti Stúdió: Bányavirág;
28., szombat 17 óra, Szigligeti Színház: Buborékok;
29., vasárnap 17 óra, Szigligeti Színház: Apák és fi úk – 
a székesfehérvári Vörösmarty Színház vendégelőadása a XXVII. 
Festum Varadinum keretében.

Tagadni is tudnunk kell

Mondataink állítók vagy tagadók. Ámde a tu-
dós nyelvészek kijelentették: ha e második fajták 
felszólító módba kerülnek, kapjon külön nevet a 
csoportjuk! Így keletkezett a tiltó mondat. E be-
vezető névadást kövessék a szemléltető példák!

„Ha kirándulunk a révi barlanghoz, velünk 
tartasz? – Igen.” Itt két állító mondattal van dol-
gunk. A második („Igen.”) azt bizonyítja, hogy 
egyetlen szócska is lehet mondatértékű. Ámde 
ismerkedjünk a következő csoportbeliekkel: „A 
kiránduláson velünk tartasz? – Nem, sőt a ba-
rátom sem.” A tagadást a „nem” határozószó 
fejezte ki, viszont a második („sem”) kezdőbe-
tűje megváltozott: erősítette a kijelentést. Itt ta-
nácsos olvasóinkat arra figyelmeztetnem, hogy 
a második helyre került tagadó kötőszó előre 
is szökellhet. Például: „Sem így, sem úgy nem 
tetszik a kalapod.” A kettőzéssel (sem …sem) a 
tagadás tényét kívántam hangsúlyozni. E nyel-
vi jelenség egyszerű közléseinkben is feltűnik: 
„Ezt mondanom sem kell.”; „A bosszú eszem-
be sem jut.” Valójában itt a „nem” határozószót 
száműztük a tagadás kinyilvánításából. Ezzel 
kapcsolatban egy helyesírási, -mondási figyel-
meztetés: a végső m hang vagy betű okvetlen 

megőrizendő, hiszen tagadó, és nem tiltó mon-
datokban szerepeltek.

Mielőtt továbblépnénk, érdemes felidéznünk 
egy ellentmondásos helyzetet, ami az egyko-
ri összetett, tagadó mondatainkban nyilvánult 
meg. Íme, a példa: „Pista tagadja, hogy nem 
vitte el a talicskát.” Ezek szerint ő bizony elvitte. 
Ártatlanságát azzal igazolhatta volna, ha a mel-
lékmondatból kihagyja a „nem” szócskát. „Pis-
ta tagadja, hogy elvitte a talicskát.”

Azonban nemcsak Pista követett el ilyen 
nyelvi botlást. Legkiválóbb XIX. századi költő-
inknél is fölfedezzük. „Tagadja rútul, hogy szí-
nen se látta”, olvashatjuk Arany Toldijában. Je-
lenünkben ezt így mondanók: „Azt állítja, hogy 
színen se látta.” Idézhetünk Petőfitől is: „A vi-
rágnak megtiltani nem lehet, / Hogy ne nyíl-
jék, ha jő a szép kikelet.” Ezek szerint mindkét 
halhatatlanunk tévedett? Erre bizony nem egy-
szerű felelnünk. Logikailag valóban elkerülen-
dő lett volna a mellékmondat „nem”-je. Azon-
ban az köztudott, hogy ők a nép nyelvén írtak, 
azt emelték irodalmi rangra. A körülöttük élő 
emberek így mondták, hát ők sem fogalmaz-
tak másként.

Végül elérkeztünk a „se” kötőszó használa-
tához, amely a szigorú nyelvtani szabályok sze-
rint a tiltó mondatokhoz vagy mondatrészekhez 
kapcsolódik. Például: „Ha osztálytársad névna-
podra nem jött el, te se menj hozzájuk.” Ámde 
köznapi beszédünkben, főleg a népi szólásmon-
dások beiktatásában megfeledkezünk tiltó jelle-
géről, és párosan tagadunk vele: „se hideg, se 
meleg”, „se füle, se farka”, „se pénz, se posztó”.

Ama óhajjal búcsúzom, hogy az utóbbi taga-
dás tisztelt olvasóm háza táján ne érvényesül-
jön!

Dánielisz Endre

A szavak mondataink építőkövei. Segítségükkel 
alkotjuk meg gondolataink, érzelmeink kunyhóit, 
hajlékait, olykor palotáit. Amint e hasonlat 
különböző épületeket említ, úgy nyelvtani 
szempontból a mondatok is más-más csoporthoz 
tartoznak. E bőséges választékból itt és most 
csupán a logikai, értelmi nézőpontból igyekszem 
kiemelni a nekünk kellőket.
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Repülés ötszáz 
évvel ezelőtt 
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Leonardo da Vinci 
gépezetei Nagyváradon

Az Egy géniusz találmányai: Leonardo da 
Vinci gépezetei című kiállítást március 16-án, 
pénteken nyitották meg, 17-től, szombattól 
pedig a látogatók vették birtokukba a terme-
ket. Negyvenöt gépezet látható, s ezek közül 
tizenötöt ki is próbálhatnak az érdeklődők.

Már a múzeumba lépve felfüggesztett repü-
lő szerkezeteket láttunk, két teremben pedig 
egyebek mellett kerékpár, harckocsi, camera 
obscura, kétfenekű bárka és számtalan más 
konstrukció csábít megtekintésre, kipróbálás-

Március közepe óta az itáliai reneszánsz 
polihisztora, Leonardo da Vinci tervei alapján 
készült gépezetek láthatók a Körösvidéki 
Múzeumban. Az Olaszországból érkezett kiállítás 
június 10-ig lesz nyitva.

A kerékpárt sajnos 
tilos kipróbálni

Golyóscsapágy – 
fából. A leírások 

magyarul, románul 
és angolul 

olvashatók



ra. A talapzatokon piktogramok jelzik, melyik 
tárgy érinthető, mozgatható, és melyikhez ti-
los hozzányúlni. A gépezeteket Leonardo da 
Vinci tervei alapján a mester nevét viselő fi-
renzei múzeumban készítették el, onnan szál-
lították Nagyváradra. Tíz évvel ezelőtt Buka-
restben mutatták be a tárlatot, a Partiumban, 
Erdélyben első alkalommal tekinthetők meg a 
szerkezetek.

A Körösvidéki Múzeum keddenként, csü-
törtökönként és szombatonként 10 és 15 óra 
között, szerdánként, péntekenként és vasár-
naponként 10 és 18 óra között tart nyitva, a 
hétfő szünnap. A szervezett csoportok (legke-
vesebb 15, legtöbb 30 fő) a 0259/479–918 
telefonszámon kérhetnek előjegyzést 9 és 
15.30 óra között. Egy belépő 12 lejbe kerül 
felnőtteknek, 6 lejbe diákoknak, egyetemis-
táknak és nyugdíjasoknak. A négy évnél fia-
talabb gyermekeknek, háborús veteránoknak, 
árvaházban nevelkedő fiataloknak és múzeu-
mi dolgozóknak (nyugdíjasoknak is) ingyenes 
a belépés.
Pásztor	 Sándor, a múzeumot fenntartó 

Bihar Megyei Tanács elnöke a megnyitón azt 
is elmondta: szeretnék, ha minél több diák lát-
ná a tárlatot, ezért egyeztettek a vidéki polgár-
mesterekkel is, segítsék a tanulók utazását. Az 
Iskola másképp hetére szervezett múzeumlá-
togatáskor pedig a legkevesebb 15 fős diák-
csoportok tagjai fejenként 4 lejért léphetnek 
be a tárlatra.

A megnyitón megjelenteket Aurel	Chiriac 
múzeumigazgató köszöntötte, a tárlat létrejöt-
téért mind az itthoni, mind a külföldi támo-
gatóknak köszönetet mondott, s azt is beje-
lentette, hogy elkezdték a közgyűjtemény 
elköltöztetését a barokk palotából.	 Böcskei	
László római katolikus megyés püspök hoz-
zátette: a kapcsolat nem szűnik meg a püs-
pökség és a múzeum között, hiszen a barokk 
palota felújítása során „meglepetésekre” buk-
kannak a vakolatrétegek alatt. Ioan	 Mang 
megyei tanácsi alelnök megemlítette, hogy 
2019-ben lesz Da Vinci halálának 500. évfor-
dulója, a tervek tehát, melyek alapján a tárgyak 
készültek, ötszáz évnél is régebbiek. A meg-
nyitón jelen volt még Maurizio	Passerotti, 
Románia tiszteletbeli konzulja Dél-Tirol tarto-
mányban és Mirella	 Florian művészettör-
ténész, a dél-tiroli Pozza di Fassa-i Művészeti 
Gimnázium vezetője, ők az itáliai reneszánsz-
ról és a művészről beszéltek.

Fried Noémi Lujza

A megnyitó

A zöld címkével jelzett tárgy kipróbálható, a piros címkés nem

kultúra

Harckocsi Leonardo da Vinci terve alapján
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Váradról indult 
a „mindenes” művész

„Marcona, bájos, jóságos bandita” – ezzel 
a jelzőcsokorral illette a kollégái, barátai kö-
rében csak „Liba” névre hallgató művészt tá-
vozásának tizedik évfordulóján Bodor Pál író. 
Alulírott – halála előtt hat hónappal – találko-
zott vele utoljára idehaza, Nagyváradon. Bete-
gen érkezett szeretett szülővárosába, sugárzó-
an ifjú felesége, Rácz Judit oldalán. A hajdani 
profi labdarúgó, kosárlabdázó, asztalitenisze-
ző táncos komédiás immár alig volt képes 
vonszolni trombózis sújtotta lábait, de sajátos, 
utánozhatatlan humora még ekkor is herva-
datlan volt. „Nem hozzátok, nem miattatok 
jöttem – hunyorított –, nem tireátok vagyok 
kíváncsi, csak Váradot szaglászom körbe-kör-
be három napig.”

Nagyvárad,	1945–1958

Mindössze huszonegy éves volt, amikor a 
világháború rettenetéből, a hónapokig tartó 
bénultságból ébredező város színházát éleszt-
getők – a megritkult társulat újraépítése érde-
kében – a frontról, fogságból, menekülésből, 
bujkálásból hazafelé ereszkedő hivatásos szí-
nészek foghíjas közösségét műkedvelő, szín-
házszerető fiatalok toborzásával igyekeztek 
kiegészíteni. Ezeknek, az addig munkásklu-
bokban játszó amatőröknek az egyike volt 
Bencze Ferenc.

A II. világháború éveiben, 1941–1944 kö-
zött Putnik Bálint vezette a színházat, 1944 
decemberében pedig Szabó Ernőt hívták meg 
a vezetői posztra. A felsőbb irányítást 1945 

telén az ún. Munkás Athenaeum, 1946 őszé-
től a Magyar Népi Szövetség képviselte. 1948-
ban állami státust kapott a színház, igazgatója 
1967-ig Gróf László lett.

Bencze Ferenc tizenhárom évig volt a nagy-
váradi teátrum „mindenese”. Mindent elvállalt 
a pár szavas rollétől a nagyobb lélegzetű szere-
pekig, ügyesen táncolt, énekelt is, ha kellett, s 
pillanatok alatt légkört teremtett a színpadon.

Hogy milyen lehetett, milyennek kellett 
lennie a kor nagyváradi színházának, annak 
szemléltetésére hadd álljon itt művészünk in-
dulásának, az 1945/1946-os évadnak 32(!) 
bemutatójából néhánynak a címe, szerzőjé-
nek a nevével, a http://egyvaradi blog ja nagy-
varadrol.blogspot.ro/ alapján: Emőd Tamás – 
Szirmai Albert: Mézeskalács, operett; William 
Shakespeare: Szentivánéji álom, vígjáték; 
Szomory Dezső: Takács Alice, dráma; Mol-
nár Ferenc: Liliom, külvárosi legenda; Eugen 
O’Neill: Mindörökké, dráma; Heltai Jenő: A 
néma levente, vígjáték; Balázs Béla: Boszor-
kánytánc, dráma; Johann Strauss: Kék Duna, 
operett; Móricz Zsigmond: Sári bíró, vígjáték; 
Thornton Wilder: A mi kis városunk, dráma, 
így tovább a 32 premierig… Közülük 19 ope-
rett, illetve zenés vígjáték volt, és átlagosan 11 
naponként, másfél hetenként tartottak egy-
egy bemutatót! A legtöbb darabot Szabó Ernő 
és Simon Zsuzsa rendezte, de néha a régi di-
rektor, Putnik Bálint is kötélnek állt. Úgy tű-
nik, ezt a hihetetlen iramot a színház is, a kö-
zönség is bírta, volt ki játsszék, mit, és főleg 
kinek. És az immár több mint epizodista, „Li-
bává avanzsált” labdarúgó nemcsak a focipá-
lyán, hanem a színpadon is sokat játszhatott.

A színházat 1948-ban államosították, s 
egyre többször, egyre többen szóltak bele 
„odafentről” az elvtársak abba, hogy me-
lyik darab kerüljön a színpadra, melyik ne. 
Bencze utolsó váradi, 1957/1958-as évadá-
ban már csupán 12 bemutatóra tellett, abból 
egy volt a kötelező szovjet, egy a kötelező ro-
mán darab, egy szezonkezdés előtti, nyári ze-
nés műsor mellett egy Világforradalom című 
ünnepi összeállítás, az Útmenti almafa – vá-

Bencze Ferenc (Nagyvárad, 1924. október 4. 
– Budapest, 1990. szeptember 7.), a karrierjét 
kóristaként, a teátrumbeli tánckar tagjaként 
kezdő komédiás, drámai színész, mindenes 
művész 45 esztendős pályafutását közel 
50 színházi, 27 játékfilm- és 39 tévéfilmszereppel 
a háta mögött fejezte be, 64 esztendős korában.
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maga teljességében élte a ráosztott színpadi 
életet. Narrátortól az epizódszerepekig szinte 
mindenkit fel kellene sorolni, de Héjja Sán-
dort, Török Katalint, Vadász Zoltánt, Vitályos 
Ildikót és Bencze Ferencet mindenképpen. Az 
eltorzult vágyak, megszépítő hazugságok és 
kisszerű bosszúállások világát tudta megjele-
níteni Vitályos és Bencze; kettősük a lírai gro-
teszk kiemelkedő teljesítménye – egy új hang 
megszólaltatója volt ezen a színpadon.

Ugyancsak Bencze, valamint Szabó La-
jos nevéhez fűződik a ’60-as évek kolozsvári 
magyar színházának talán egyetlen világszin-
tű produkciója, Mrożek abszurd egyfelvoná-
sosának, a Strip-tease-nek a szöveghez és 
helyzethez méltó megjelenítése. Három da-
rabból álló, tulajdonképpen stúdió-előadás-
nak készült összeállítás nyitotta az 1968/69-
es évadot (Mrożek művét Bereczky Péter, 
Aldo Nicolaj A kilátóját Rappaport Ottó, 
Schisgaltól A gépírókat Szabó József rendez-
te), minthogy azonban a színház stúdiótermé-
nek (kamaraszínházának) problémája, a meg-
felelő helyiség hiánya 1946 óta sem oldódott 
meg, a modern egyfelvonásosokat is az ezer 
férőhelyes terembe vitték. A Strip-tease iga-
zolta e merész vállalkozást, Bencze Ferenc és 
Szabó Lajos hátborzongató komédiázása – a 
színpadra oldalról benyúló hatalmas kéz (Cs. 
Erdős Tibor díszlete) szorításában – betöltöt-
te a Nyári Színkör hodályát. Kántor Lajos visz-
szaemlékezése szerint: „Hálás közönségről 
elmélkedve eszembe jut mindmáig egyik leg-
nagyobb színházi élményem, Mrożek Strip-
tease-e a sétatéri színpadon. Jelentőségéhez 
és művészi színvonalához mérten sajnos ke-
vésszer tűzték műsorra (még a hatvanas évek-
ben), ám akik látták Bencze Ferenc és Szabó 
Lajos játékát, tanúsíthatják, hogy e közked-
velt komikusok egy pillanatig sem éltek visz-
sza jól bevált színészi eszközeikkel, s így a né-
zők ajakra fagyott kacagással vehettek részt 
ebben az abszurd játékban, amely végső soron 
ugyancsak a történelem hidegét, azon belül a 
kiszolgáltatott kisember vergődését elemezte, 
fejezte ki modern színházi nyelven.”

Filmszínészi pályafutása a Liviu Ciulei ren-
dezte, Liviu Rebreanu Akasztottak erdeje 
című regényéből készült játékfilmmel indult. A 
jószemű román színházi ember és filmes fe-
dezte föl Bencze különleges lényét, fizikai és 
lelki adottságait, mindenki mástól eltérő ké-
pességeit a film számára.

Szilágyi Aladár összeállítása

logatás a román költészetből, egy irodalmi ka-
baré és a hagyományos szilveszteri műsor – 
már operettből is csupán egyetlen premierre 
futotta…

Kolozsvár,	1958–1977

A sétatéri teátrum tagjaként Bencze – nyil-
ván – annál többet, mást is várt, mint amit 
Nagyváradon hagyott. A kolozsvári magyar 
színjátszás éppen ezekben az években élte 
meg a kor nagy színházaihoz való felzárkó-
zás periódusát, s olyan rendezői voltak, mint 
Bencze Ferenc „falusfelei”: a szintén váradi 
Szabó József és Rappaport Ottó, a szin-
tén bihari Harag György, avagy Taub János 
Szatmárból. Olyan nagy színművészek mel-
lett, mint László Gerő, Dorián Ilona, Hor-
váth Béla, Krasznay Paula, Balogh Éva, avagy 
Andrási Márton, Benczének volt kitől, mit ta-
nulnia, és többször bekövetkezett az ő emléke-
zetes főszerepeinek, nagy színháztörténeti pil-
lanatainak az ünnepe is.

Ilyen volt Bálint Tibor regénye, a Zokogó 
majom lírai-realista színpadi változatának, a 
Sánta angyalok utcájának az átfordítása a 
színpad nyelvére, a színház hitelének, kortár-
si igazmondásának állomásaként. Egy előző 
előadásban, A mi kis városunkban használt 
keret Bálint Tibor és Szabó József számára 
szerencsés rendezőelvnek bizonyult, bele le-
hetett építeni a kolozsvári külváros sárban élő, 
fényre törő kisembereinek drámai sorsát. Ke-
vés ilyen előadás született a sétatéri színház-
ban, ahol a népes színészgárda mondhatni a 

Nagyvárad: Juhos, 
vasúti bakter 
szerepében Kiss 
László – Kováts 
Dezső: Vihar 
a havason című 
színművében
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Vámospércsi 
művésztelep: belépés 
csak nőknek!

A város történelmében a legfontosabb dá-
tum 1605. december 12., ekkor a „Hajdú 
Magna Chartának” is nevezett korponai ki-
váltságlevelében Bocskai István letelepítette a 
hajdúkat. Ménes Andrea polgármester így ír 
erről Vámospércs honlapján: „A fegyverfor-
gató hajdúk a nekik adományozott véráztat-
ta, hadak járta földön virágzó szabad városo-
kat hoztak létre, melyek közül a legkisebb 

Vámospércs volt. A hajdúk nemcsak Bocskai-
ért és hitükért, de vallásukért, a protestáns hi-
tért is harcoltak. A szabad vallás gyakorlatát 
a bécsi béke biztosította, 1610-ben nálunk is 
református egyházat alapítottak. Ugyanilyen 
múltra tekint vissza az iskolaalapításunk is…” 
Ebben a kis hajdúvárosban működik a Művész-
nők Nemzetközi Alkotótábora – Vámospércs, 
jelenleg az egyetlen olyan szervezet, melyben 
csak nők alkotnak.

Fő célkitűzése a Nyírség páratlan természeti 
és kulturális értékeinek megörökítése. Az igazi 
magyar művészet megteremtéséért összefogja 
a képzőművészeti ágakat. Az alkotótáborok-
nak az idén már 16. éve otthont adó város ön-
kormányzata és a Pircsike Vámospércsi Köz-
művelődési Egyesület úgy gondolta, hogy ezt 
a hagyományt nem szabad feladni, és folytat-
ni kívánja azoknak a művészeknek a meghí-
vásával, akik vállalják művészetükben a Nyír-
ség látványának megörökítését. Az itt alkotni 

Vámospércs Bihar vármegyével határos, több 
mint 700 éves múltra visszatekintő hajdú 
település. Városi címét 2001-ben szerezte 
vissza. Itt hívták életre az egyetlen olyan civil 
képzőművészeti szervezetet, amelynek csakis 
nők a tagjai. Alkotásaikból nőnap alkalmából 
Berettyóújfaluban rendeztek tárlatot.



bekapcsolódni a nemzetköz kulturális, képző-
művészeti élet vérkeringésébe. A nyírségi táj 
festői természeti adottságaival a művészetek 
bölcsője, megteremti a magyar ajkú alkotók, 
illetve európai résztvevők segítségével a kép-
zőművészet nemzetközi egységét.

Az elmúlt évek alatt jelentős, gazdag kép-
zőművészeti anyagot halmoztak fel, ebből vá-
logattak a berettyóújfalui Nadányi Zoltán Mű-
velődési Ház nőnapi kiállítására. A megnyitó 
után H.	Csongrády	Márta fotóművészt, az 
alkotótelep vezetőjét kérdeztünk a tábor múlt-
járól, jelenéről és jövőjéről.

– A vámospércsi Művelődési Ház 2003-ban 
megkért, hogy szervezzek egy művésztelepet, 
de csak nők lehetnek a táborban. Hűha – gon-
doltam magamban –, mi lesz ebből? Nem vic-
celtek, sőt azt is kikötötték, hogy csak 7 al-
kotni vágyó művésznőt 7 éjszakára hívhatok 
meg. Nagy fába vágom a fejszét – gondoltam. 
Nem egyszerű hét olyan művésznőt meghív-
ni egy telepre, akik nem is ismerik egymást. 
2018-ban elmondhatom, hogy 16. éve jól mű-
ködik a telep. Az elmúlt másfél évtized alatt 
37 művésznő fogadta el meghívásunkat, 20-
an közülük külföldről érkeztek. A tábor irán-
ti érdeklődés mind a magyarországi, mind a 
külföldi alkotók között igen nagy. Büszkék va-
gyunk a művésznőkre, hiszen alkotásaikban 
Vámospércs hírét viszik a világba.

– Mi tartja össze ennek a nem mindennapi 
művésztelepnek a tagjait?

kívánók személyesen találkozhatnak, tapasz-
talatot cserélhetnek, teljessé téve az európai 
alkotók találkozási lehetőségét, a kölcsönös 
tanulást. A Művésznők Nemzetközi Alkotó-
tábora – Vámospércs alkotói csak így tudnak 
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Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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– A művészek körében köztudott, hogy Ma-
gyarországon nincs egységes művészeti ká-
non, a hiperrealizmustól a totális absztraktig 
minden megtalálható. Ez a nyíltság teszi von-
zóvá a magyarországi alkotótáborokat, így a 
vámospércsit is. Az ide érkezők között az élet-
közösség vállalásával, az együtt dolgozás örö-
mével és bánatával születtek jó és örök ba-
rátságok. Egy művésztábor összetartó ereje 
elsősorban a feltétel nélküli szeretet. Albert 
Einstein fogalmazta meg lányának írt levelé-
ben, mi is a szeretet: „Létezik egy rendkívü-
li erő, amelyre, legalábbis máig, a tudomány 
nem talált formális magyarázatot. Ez az az 
erő, amely mindent magába foglal és irányít, 
ami az Univerzum minden egyes jelensége 
mögött áll, és amit még nem azonosítottunk. 
Ez az univerzális erő a szeretet.” A külhoni al-
kotók természetesen saját világuk üzenetét, 
szülőföldjük levegőjét, mentalitását, karakte-
rét is hozzák, élményviláguknak e sajátos ele-
meit szervesítve az alkotásban az itt tapasztal-
takhoz. Ami ezekben talán egységes, hogy a 
lerakott produktumon túl mind egyfajta benső 
megérés, megértés eredménye.

– Milyen szempontok alapján választotta 
ki a Berettyóújfaluban látható munkákat?

– Az itt bemutatott alkotások műfajban, té-
mában és technikában is változatosak. Van 
olajfestmény, akril, akvarell, pasztell, tűzzo-
mánc, fotó. Tematikailag főleg Vámospércs 
arculatának megjelenítése dominál, és jól 
megférnek a formabontóbb, absztraktabb mű-
vek a realista szemléletűek mellett. A külön-
böző témák ellenére is ráeszmélünk, hogy va-
lamilyen közös szál köti egymáshoz ezeket a 
műveket, a belőlük kisugárzó szellem, mely-
nek értelme és jelentése van. A műalkotáso-
kat mindig valami titokzatosság övezi, s az 
ember ennek megfejtésére törekszik. A mű-
vészetnek köszönhető, hogy megismerhetjük 
önmagunkat ebben a képzelt és valóságos vi-
lágban, a miénkben. Az itt látható alkotások 
egy mélyebb valóság létezésére utalnak, és 
őket szemlélve elárulják azt is, hogy ezt a va-
lóságot hogyan és merre keressük. Ha hosz-
szasan időzünk a képek előtt, feltétlenül meg-
ragad minket a művészi alkotások egysége. A 
művek lélekkel és érzelemmel vannak tele, ezt 
az alkotók a színek kavalkádjával fejezik ki.

– Mit lehet tudni az itt alkotókról?
– Az utóbbi években nemcsak az érdeklődés 

nőtt, hanem a színvonal is. 2011-ben már szi-
gorúan csak olyanokat fogadott a tábor, akik 
saját hazájukban tagjai a Művészeti Alapnak. 
Az elmúlt tizenöt év alatt Földünk különböző 
éghajlatáról és eltérő népi kultúrájából érke-
zett 37 művész hölgy vállalta, hogy egy he-
tet alkotással töltsön el valahol Magyarorszá-
gon, egy kisvárosban, Vámospércsen. Van, 
aki csak egyszer volt itt, de vannak évről évre 
visszajárók is. A magyarországiak: Czentyéné 
Zolnai Irén, Bornemissza Vass Kató, Szabó 
Emília, Medveczky Nóra, Horváth Katalin, 
Sáli Róza, Láng Eszter, Vágó Magda, R. Török 
Mária, Korompay Dóra, Kiss Tünde, Mihályfi 
Mária, Németh Zsuzsanna, Kozmáné Bődi Il-
dikó, Horváth Ibolya, Karászy Judit. Románi-
ából jött Kondrák Matyikó Margit, Márton Ka-
talin, Jankó-Szép Noémi, Marian Noémi Éva, 
Nealcoş Alina, Bálint Beáta, Bánházi Gyön-
gyi és Moldován Krisztina. Érkeztek még al-
kotók Indiából, Moldovából, Szlovákiából, 
Lettországból, Ukrajnából és Németország-
ból is. A Művésznők Nemzetközi Alkotótábo-
ra egyébként már régen elfelejtődött volna, 
ha Vámospércs önkormányzata és a Pircsike 
Közművelődési Egyesület fel nem karolja, ám 
ők töretlen lelkesedéssel évről évre bíznak a 
szükségességében. A város lakossága is tanú-
jelét adja a szíves vendéglátásnak, amikor egy-
egy család egy kosár gyümölccsel meglepetés-
ként meglátogatja a tájházban a művésznőket.

– Van-e valami kötöttsége az ide látogató 
művésznek, hogy mit alkosson?

– Az elmúlt öt év tematikája és fő célkitűzé-
se a város épített öröksége, páratlan természe-
ti és kulturális értékeinek megörökítése volt, 
emellett 2016-ban a Bocskai István fejedelem 
halálának 410. évfordulójára való megemlé-
kezés. Ebben az évben Mátyás királlyal kap-
csolatos a fő téma, hiszen születésének 575. 
évfordulóját ünnepeljük. Vámospércs 1338 
előtt vámszedő hely volt, kiváltságát Mátyás 
király is megerősítette. Az alkotásokban en-
nek megjelenítését várjuk, és természetesen 
nem maradhat el városunk kulturális értéke-
inek megörökítése sem. A téma lehet kötött, 
de az alkotói szabadság határtalan.

Kocsis Csaba

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Vámospércsi művésztelep: belépés csak nőknek!
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Órák
A kocsmaablakon beszűrődő napfény meg-

csillant a Tanár úr fekete táskájának fém-
fogantyúján, és a mellette álló korsó sör 

hirtelen felragyogott tőle. Bele is kortyolt az öreg 
rendesen, hogy még a bajusza is fehér lett a hab-
tól. Keze fejével letörölte, aztán két kattintással ki-
nyitotta a hosszú, tokszerű táskát, és máris látha-
tóvá vált néhány darab régi karóra, amelyek olyan 
finoman ketyegtek, mintha magát az Időt sem 
akarták volna megzavarni. Az 1940–1970-es évek 
gyártmányai voltak. A Tanár úr egyenként a fülé-
hez emelte őket, és elégedetten mosolygott, majd 
körülnézett.

– Mondja, Miranda – szólt oda a pultosnőnek –, 
nem látta a lakatost? Már két hete, hogy megjaví-
tottam a Pobeda karóráját, de nem jött érte, hát 
behoztam.

– Három nappal ezelőtt járt itt utoljára, és jócs-
kán bepiált. Azóta nem dugta ide az orrát, pe-
dig máskor már délelőtt tíz órakor itt iszik, ha van 
pénze. De látom, hogy sokan nem vették még át a 
megjavított órákat magától.

– Így van – bólintott az öreg. – Ez az Omega 
például már két éve vár a gazdájára. Mutatja a hó-
napokat, napokat is. Vízálló 100 méterig, és za-
fírüveges. Nagy a gyanúm, hogy már nem is fog-
ja személyesen kiváltani a mérnök úr, mert súlyos 
betegen fekszik egy öregotthonban. Ha csak a lá-
nyát nem küldi el az órájáért. Aztán itt van ez a 
Doxa óra. Az üveglapja szintén zafír kristályüveg. 
A számlapja antracit, az óratok nemesacél és víz-
álló. Ez azé az úré, aki szerda délutánonként tér 
be ide, és mindig csak rumot iszik. Kallósnak vagy 
hogy hívják. Hát ő minden szerdán megígéri, hogy 
a következő szerdán kifizeti a javítást. Már adott tíz 
lej előleget, de úgy látom, a többi húszat elodáz-
za, és rám marad ez az óra is, mint mellette ez a 
Zenith, aminek a másodperckijelzése külön szám-

lapon van, és mutatja a dátumot is. Ez egy tanár 
kollégámé volt, aki négy éve meghalt síbalesetben. 
A fia azt mondta, majd átveszi az órát, mert ked-
ves emlék lenne az apja után. De azóta sem jött el 
érte. Egyedül Rozsnai, a cipész fizette ki a múlt hé-
ten a megjavított ketyegőjét, egy orosz Vosztokot 
az 1970-es évekből. 17 köves, kézi felhúzó szerke-
zettel. Látja, ő csak egy suszter, de igazi, becsüle-
tes úriember. Sajnos most nem tudok tovább vár-
ni, mert fél egyre ebédelni megyek, de holnap újra 
bejövök. Ha látja Romicseket, mondja meg neki, 
hogy megjavítottam a karóráját.

– Mondja meg neki maga, mert éppen itt jön – 
felelt rá Miranda.

A Tanár úr megfordult, és meglátta a lakatost, 
akinek nagy fekete monokli virított a bal szeme kö-
rül, és az orra is meg volt dagadva.

– Mi az isten történt magával? Megverték? – kér-
dezte, és hellyel kínálta a férfit.

– Hozzám vágta a feleségem a sámlit, mert elit-
tam a vízdíjat ahelyett, hogy befizettem volna.

– Mindet elitta? Csak azért kérdem, mert ki 
kéne fizetnie a munkámat. Megjavítottam ugyanis 
az óráját. Két hete várok a pénzemre.

– Tudja mit? Tartsa meg az órát. Vagy adja el va-
lakinek. Lemondok róla. Itt a mobilom, azon meg 
tudom nézni a pontos időt.

– De hát ez az orosz Pobeda nagyon értékes. 
’70-es évekbeli, ritka kiadású, bíborvörös számla-
pos és mechanikus. Minden alkatrésze eredeti! 15 
köves. Egy igazi kuriózum.

– Akkor sem kell. Nincs pénzem rá és kész. Rá-
adásul folyton elromlik. Vigye, ha mondom. És 
most hagyjon békén, mert szétszakad a fejem. Na 
menjen már! – kiáltott rá az öregre, és rendelt egy 
üveg sört.

– Megyek – mondta a Tanár úr –, megyek. Hogy 
a fene essen bele az ilyen alakokba. Én a felesége 
helyében a hokedlit vágtam volna magához a sám-
li helyett – mondta dohogva, és távozott.

– Szegény Tanár úr – szólt oda Anka Mirandának 
–, ahelyett, hogy eladná a rámaradt időmutató 
szerkentyűket, és az értük kapott pénzből végre 
belakna, a szegénykonyhán eszi a káposztalevest, 
miközben hallgatja az öreg órák ketyegését.

– Mek-mek – mondta Anka.
– Tik-tak – mondta Miranda, és kitört belőlük a 

nevetés.
Tóth Ágnes
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Negyedszázadot 
ünnepeltek
Jubilált a margittai Horváth János Társaság   
színjátszó csoportja és kórusa

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendett 
a Berettyó-parti városban az amatőr színját-
szás, gyökere a múlt század fordulójára nyúlik 
vissza. A két világháború között több társulat 
is működött egyidejűleg, közülük az Ipartestü-
leté volt a legnépszerűbb, legnézettebb. Saj-
nos a háború véget vetett fennállásuknak. A 
szocializmus éveiben voltak próbálkozások 
az újraindítására, de korántsem kapott olyan 
erőre, mint elődei. Szövetkezeti és iskolai szin-
ten működtek kisebb társulatok, de nem tud-
tak népesebb közönséget maguk mellé állíta-
ni, így lassanként kifulladt a kezdeményezés.

A rendszerváltás után, 1993-ban kezdtek el 
újra komolyabban foglalkozni az amatőr szín-
játszás gondolatával a színház- és irodalom-
kedvelő margittaiak. Az ötlet fészke az akkori 
RMDSZ-választmány volt. A tagok közül töb-

beknek felmenői szerepeltek az egykori mű-
kedvelő csoportban, s úgy gondolták, jó lenne 
ezt a mozgalmat újraéleszteni. A szórakozta-
tás mellett a színjátszás népszerűsítését és mi-
nél több magyar ember egy csoportba tömö-
rítését is szolgálta. Ezek mellett hiánypótló 
szerepet is betöltött, mivel a hivatásos színját-
szók ritkán léptek fel a margittai művelődési 
ház színpadán, a kabaré pedig majdhogynem 
feledésbe merült. Kifejezett rendezője nem 
volt a csoportnak, mindenki a maga belátása 
szerint formázta meg saját szerepét. Ez mind 
a mai napig így maradt.

Az elődök főleg népszínműveket adtak elő. 
Az összeverbuválódott új társaság az RMDSZ 
Színjátszó Csoportja nevet kapta, és kabaré-
jelenetek bemutatására vállalkozott. Erre lát-
szott alkalmasnak, és erre mutatott igényt a 
nézőközönség. Megszületett a döntés: farsan-
gi kabarét állítanak össze klasszikus vidám je-
lenetekből. Nagy kedvvel, komoly elhatáro-
zással és aránylag kevés hozzáértéssel kezdték 
el a próbákat. Kiderült, hogy nagy fába vágták 
a fejszét, de ez nem szegte kedvüket. Kemé-
nyen dolgoztak, egymást segítették tanácsok-
kal. 1994 farsangjára elkészült a műsor. Mi-
vel a csoportban sok volt a nótás kedvű férfi, 
úgy döntöttek, létrehoznak egy férfikórust is. 
Később hölgyek is csatlakoztak, és megalakult 
a vegyes kar. Összehoztak egy nótaműsort, 
mely része lett a kabarénak, ez volt a finálé.

Kicsit félve, kíváncsian és nagy izgalom-
mal léptek először színpadra. Vajon mit szól 
a közönség, fog-e tetszeni a műsor? A válasz-
ra nem kellett előadás végéig várniuk, helyben 
megszületett: a felhőtlen kacagás és a meg-
megismétlődő nyílt színi taps egyértelműen 
megfogalmazta: Jók vagytok! Ez a bátorítás 
felszabadította a gátlásokat és a műsor végére 
tényleg mindenki jó lett. Persze nem annyira, 
mint amekkora a taps volt, de érthető, hogy a 

Margittán évszázados hagyománya van az amatőr 
színjátszásnak. A XX. század eleji fénykorának 
a háború vetett véget. Élesztgetési kísérletek 
után a rendszerváltást követően kapott új, máig 
töretlen lendületet a Horváth János Társaság 
égisze alatt. A színjátszó csoport és a kórus 
a civil szervezet részeként fennállásának 
25. évfordulóját ünnepelte márciusban.

Torta is járt 
a negyedszázados 
fennállását 
ünneplő 
társulatnak
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A margittai 
vegyes kar tavaly 

a székelyhídi 
kórustalálkozón

Jókedv és kacagás 
a jubileumi 
előadáson 

barátok, ismerősök, szomszédok egy kicsit el-
fogultak voltak. Az előadás utáni találkozások 
során minden irányból csak elismerő és biz-
tató szavakat kaptak a fellépők. Ez megerő-
sítette azon elhatározásukat, hogy az elkövet-
kező években is állítsanak színpadra kabarét 
farsangkor vagy annak tájékán. Műsorukat az 
évek során zenés politikai paródiával, viccpa-
rádéval, villámtréfákkal is bővítették.

Margitta első kulturális civil szervezete, a 
Horváth János Társaság (HJT) 2002-ben ala-
kult meg, és átvette a színjátszó csoport és ve-
gyes kórus működtetését. A társaságnak jogi 
személyként lehetősége nyílt pályázni, így be 
tudta szerezni a hangosításhoz szükséges fel-
szereléseket, és ezzel új alapokra helyezte az 
előadások minőségét. A vendégszereplések 
megszervezését a társaság kulturális kapcso-
latai könnyebbé, gördülékenyebbé tették. Az 
évek során a csoportok sikere és meghívása-
ik száma nőttön-nőtt. Mivel a vendégszereplé-
seken is nagy volt a siker, egyértelművé vált, 
hogy nem csak az esetleg elfogult baráti kör 
ismeri el tehetségüket.

Margittán évekig telt ház előtt játszottak, de 
néhány év múlva már kevésnek bizonyult egy 
előadás. Áttértek a duplázásra, manapság pe-
dig már háromszor is képesek telt házat ösz-
szehozni a kabaré előadásaira. A térség elis-
mert és meghatározó kulturális csoportjává 
váltak. A gyakorlat teszi a mestert szólás igaz-
nak bizonyult náluk is, egyre magabiztosab-

ban mozogtak a színpadon, autodidakta úton 
kezdték elsajátítani a szakmát. Előadásaikról 
két ismert színházrendező is úgy nyilatkozott, 
hogy elérték az amatőr szint felsőfokát, sőt túl 
is lépték azt. Az évek során vendégszerepeltek 
az összes környékbeli településen, ahol csak 
művelődési ház volt, de messzebb is fellép-
tek: Nagyváradon, a megyehatáron túl Nagy-
faluban, Zilahon, Magyarországon pedig test-
vérvárosukban, Kiskőrösön, Hajdúbagoson és 
Konyáron. Ezeken a helyszíneken is nagy si-
kerük volt, esetenként telt házas előadással.

Megkedveltették a közönséggel a kabarét, 
tudták, hogy igény van rá. Ezt belátták a hi-
vatásosok is, és elkezdtek kabarét vagy kaba-
ré jellegű előadásokat bemutatni. Az viszont 
tény, hogy a HJT színjátszói mondták ki, hogy 
kell a kabaré, és ezt be is bizonyították.

Az énekkar évente megrendezi a Kórusfesz-
tivált, ide meghívják a környékbeli kórusokat 
és – ha van rá lehetőség – anyaországi ven-
dégeket is. Szívesen eleget tesznek a meghí-
vásoknak maguk is kórustalálkozók, falunapok 
vagy más események kapcsán. Az évek során 
repertoárjukban a nóták mellett megzenésí-
tett versek és egy hosszabb ideig kórusművek 
is szerepeltek, a dalokat több szólamban adják 
elő. A színjátszók és kórustagok között „átfe-
dés” van, sokan mindkét együttesnek tagjai. 
Feladatuknak tekintik a magyar hagyományok 
és a magyar nóta életben tartását a következő 
generáció számára. Negyedszázad alatt a kó-
rus is vendégszerepelt már a környék összes 
településén és Magyarországon is.

A HJT színjátszói idei jubileumi előadásu-
kon is óriási sikert arattak. Két telt házas fel-
lépés kevésnek bizonyult, ezért húsvét után 
megismétlik a kabarét. Az RMDSZ vezetői 
pezsgővel, a polgármester óriástortával kö-
szöntötte a csoportot. A közönség pedig szűn-
ni nem akaró vastapssal. Munkájukat az ér-
dekvédelmi szövetség megyei szervezete két 
alkalommal is kitüntette a Magyar Kultúrá-
ért díjjal. Második oklevelüket és emlék-dom-
borművüket idén januárban, a magyar kultúra 
ünnepén vehették át a nagyváradi gálaünnep-
ségen.

Mivel folyamatosan bővül a csoport fiatal 
és tehetséges színjátszókkal, a közönség pedig 
szereti és igényli előadásaikat, minden esély 
megvan arra, hogy a Horváth János Társaság 
színjátszó csoportjának és vegyes kórusának 
ezt az első 25 évét továbbiak követik majd.

Szőke Ferenc
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Minden előzetes „rebellis elhajlása” ellenére 
hősünk az 1805-ös és 1807-es diétákon immár 
Szatmár vármegye követeként az udvar rendít-
hetetlen hívei közé számított. Vele nem rokon-
szenvező kortársai (köztük Kazinczy Ferenc) 
véleménye szerint fiatalkori elveit sutba dob-
va, mindenkin átgázolva kísérelte meg sütöget-
ni politikai pecsenyéjét. 1808-ra tevékenysége 
megérlelte gyümölcsét: császári és királyi ka-
marás lett, megkapta a Lipót-rend kiskereszt-
jét, kinevezték Bihar vármegye főispáni admi-
nisztrátorává. Ugyanebben az esztendőben, 
október 28-án pedig a grófi címet is elnyerte.

A	poéták	egymás	sarkát	
taposták

Bebizonyosodott, hogy a Kacsándy Terézi-
ától való végső búcsúnak a nagy nyilvánosság 
előtt lezajlott, gazdag főúri temetések pompáját 
idéző szokásrendje Rhédey számára olyan rep-
rezentációs lehetőséget jelentett, amelynek so-
rán a maga politikai ambícióit tudta kifejezésre 
juttatni. Megmutatta azt a gazdasági potenciált 
is, ami alkalmassá tehette őt bizonyos társadal-
mi pozíciók betöltésére.

Beiktatási ceremóniája példátlanul fényűző-
vé sikeredett. Az ünnepségen elsőként Samuil 
Vulcan görögkatolikus püspök köszöntötte 
a megye magyar és román nemessége nevé-
ben a művelt, a tudományokat és művészeteket 
pártoló, felvilágosult, református arisztokratát. 
Köztudott volt Rhédey bőkezűsége, ezért bol-
dog-boldogtalan, felkent költő és zugversifikátor 
tülekedett a kegyeiért. Harminchárom poétát 
„ihletett meg” a nevezetes esemény; a zömé-

A Rhédeyek Váradon (11.)
Gróf Rhédey Lajos főispáni helytartó

Az előkelő köznemesi – oldalágon váradi 
várkapitányt, illetve erdélyi fejedelmet is 
adó rokonsággal bíró – családból származó 
Rhédey Lajos 1808-ban jutott társadalmi rangja 
és karrierje csúcsára. Ez a kedvező időszak 
tizenhárom évig tartott.

ben magyar nyelvű ódák, zöngemények mellett 
öt latin, három német, egy francia és két ro-
mán nyelvű dicsőítő poéma is napvilágot látott. 
Az egyik Cantarea nemesilor romani quand’ 
s’ áu ásiediát in scáunul administrátorii fő-
ispa  nesti preluminatul domn Ludovic Rhédei 
in 28. márthie 1808. címmel a város román 
előkelőségeinek üdvözlőszavait foglalta rig-
musokba, a másik, a Versiuri de bucurie, 
quand preluminátul domn Ludovic Rhedei 
de Kis-Rhede C. C. Cámeráriu, shi á cetei S. 
Leopold Viteáz sáu inaltiát lá Diregatoriá Ad-
mi   nistratoriei Főispánesci Maritei Vár méghii 
Bi harii inchináte de Scholárii Roma nesci. 
Orá diea 1808, pedig a román tanuló ifjúság 
abbeli örömét fejezte ki, hogy ilyen jeles férfiú 
került a vármegye élére… Természetesen a ma-
gyar ifjak se adták alább. A Jogakadémia hall-
gatói például Méltóságos császári királyi való-
ságos kamarás, austriai császári Sz. Leopold 
rendű keresztes vitéz tek. Ns. Bihar várme-
gye’ kórmányzója Kis-Rhédei Rhédei Lajos úr 
ő Nagyságának, az igazgatói szék ben Mártius 
28-kán 1808. lett béülését innep lő igaz örö-
me a’ N. Váradi Akademia második esztendő-
béli törvényt tanuló ifiú ság nak kacifántos cím 
alatt „örvendeztek”.

A	Múzsák	barátja

Még Sándorffi doktor is, akivel gyakorta fá-
radoztak együtt a teátrum, de a város és a vár-
megye ügyeiben is, bizony, nem átallott tollat 
ragadni. Ehhez a jelentősnek mondható, verses 
beiktatási reprezentációhoz doktorunk A bak-
ter című terjedelmes poémájával járult hozzá. 
Az egyébként gyengécske költemény arról ne-
vezetes, hogy szerzőjének minden idők legna-
gyobb költői honoráriuma: 10 ezer forint volt a 
jussa. (Hol állt ez a summa szegény Csokonai 
100 forintjához képest, amit a számára végze-
tes temetésen elhangzott, nagyívű poémájáért 
kapott…)

Sándorffi doktor mentségére szóljon, hogy a 
horribilis összeg jelentősen hozzájárult vagyo-
na gyarapításához, s abból a színjátszást párt-



Míg	fennáll	Várad,	emlékezete	
fennmarad

Kazinczy, aki jószerivel hősünk minden lé-
pését nyomon követte, így referált nem kis ma-
líciával barátjának, Cserey Miklósnak a Nagy-
úr második frigyéről: „Lajos Rhédey Gróf felől 
hallottad e a’ hírt? – Octób. 4dikén az Ő Fels. 
Neve napját magára nézve emlékezetessé azzal 
tette, hogy magához esketteté Debreczenben a’ 
Superintendens által, mert így nagyobb vala a’ 
füst, Patay Susit, Patay Sámuelnek Abauj Vár-
megyei birtokosnak, és Bárczay Susánnának 
leányokat, egy tizenhat esztendős gyermeket, 
maga nem több mint csak ötvennégy eszten-
dős lévén – pletykálta Kazinczy. – Az ő ipa 
néki fija lehetne esztendeire nézve. Estve a’ 
Debreczeni bálban megjelent mátkája karján, 
kit még sem hála el.”

Ez a második esküvő, mely 1813 decem-
berében történt, több szempontból is különös 
helyzetet jelentett: egyrészt a férj pályájának 
megítélése immár nem egyöntetű, másrészt a 
jóval fiatalabb feleség társadalmi rangja a férjéé 
alatt volt. Az esküvő után nem sokkal a pár el 
is vált. Bár kisebb volt a reprezentáció, mégis 
került néhány poéta, aki az „ifjú párt” elárasz-
sza jókívánságaival. Nyomtattak néhány, az es-
küvő laudálását szolgáló verset, kéziratban ma-
radt viszont egy nem várt, anti-epithalamium 
gróf Dessewffy József tollából, amit Rhédey bi-
zonyára nem tett ki az ablakába. Dokumentál-
ható, hogy Kazinczy naprakészen szállította a 
grófnak a Rhédeyvel kapcsolatos információ-
kat, és sejthető, hogy Dessewffy osztotta ba-
rátja nézeteit: Rhédeyt törtetőnek, megalkuvó-
nak tartotta.

1816-ban a bihari ellenzék visszaélések mi-
att feljelentette az udvarnál, ám az ügy csak 
1825-ben jutott odáig, hogy az uralkodó fel-
mentse tisztéből, de rögtön a beregi adminiszt-
rátorsággal bízták meg, s ez alól egy évvel halá-
la előtt, 1830-ban mentették fel.

Kérdés, hogy Rhédey miként látta saját élet-
útját (egyáltalán érzékelt-e saját gondolkodásá-
ban bármiféle törést), másrészt bizonyos, hogy 
a magyar kultúra bőkezű mecénásaként nem 
feltétlenül és nem mindig követte az udvar által 
képviselt politikai álláspontot. Viszont érdemei 
vitathatatlanok. Amit Kacsándy Teréz emléke-
zetére versbe foglalt, az magára Rhédeyre is ér-
vényes: „Kinek nem csökkön tisztelete, / míg 
a Kőrös apad s árad, / s míg fennáll Várad, / 
fennmarad becses emlékezete.”

Szilágyi Aladár összeállítása
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A Rhédey-kápolna. 
Első neje után 
a grófot is ide 
temették

Rhédey Lajos 
szobra. Deák 
Árpád alkotása 
rövidesen a Nagyúr 
által a városnak 
adományozott 
váradi parkba 
kerül

fogolta. Már pályája kezdetén kimutatta rokon-
szenvét a színészet iránt, 1813-től kezdve pedig 
haláláig orvosi tevékenységén kívül egészen 
annak szentelte életét. Gulácsi Antaltól vette át 
a színtársaságot összes felszereléseivel, 80 kö-
tettel, 300 színdarabbal. 1818. október 28-án 
megvette Rhédeytől a nagypiaci házát, és et-
től kezdve ott tartattak a színielőadások. A gróf 
1814-től névleges főigazgatóként támogatta a 
társulatot.

Egyébként Rhédey mint dilettáns költő a hír-
lapokban is közölgetett verseket, ezt bizonyít-
ja egy levél, melyet a Magyar Nemzeti Múze-
umban őriznek – alkalmasint valamely újságból 
lett kiszakítva –, s amely ezt a címiratot vise-
li: „Minekutánna már vitézi tetteiről Rhédey 
Lajos urnak több ízben örömmel emlékez-
tünk volna; most ismét méltónak tartjuk, hogy 
ezen méltóságnak egy még eddig nem annyi-
ra esméretes virtusát és tálentomát is közönsé-
gessé tegyük, látván, hogy nemcsak Mársnak, 
hanem a Muzsáknak is barátja légyen, mely is 
a tőle irattatott, s itt következő ékes verseiből 
nyilván kitettszik, melyeket mostanába kapánk 
kezünkbe”.
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A Szent Ferenc-rend – más néven feren-
cesek, régebbi nevén franciskánusok – egy 
római katolikus szerzetesrend, melyet Assi-
si Szent Ferenc alapított 1209-ben, és 1223-
ban írásban nyert megerősítést III. Ince pápá-
tól. Magyarországon 1225 körül jelent meg. 
Jakó Zsigmond szerint a ferencesek váradi ko-
lostora valamikor 1232 és 1240 között léte-
sült.

A	váradi	ferencesek	
a	középkorban

Bizonyos, hogy a XIII. század második felé-
ben a Körös-parti város a későbbi konventuális 
ferencesek egyik fontos központja volt, mert 
1298-ban rendtartományi gyűlést tartottak 
itt. Ezzel szemben Pázmány Péter a váradi 
rend keletkezését 1301-re teszi. Bunyitay Vin-
ce megállapítása szerint bizonyos, hogy a 
Szent Ferenc-rendiek váradi klastroma 1339-
ben már állt, s ez időtől fogva az egész közép-
korban fennállott.

A középkori Váradon két Szentlélek-egyház 
volt a ferencesekhez köthető. Az egyik kolos-
torukként szolgált a későbbi Velencén, a Kö-
rös partján, a mai Kolozsvári utcai Nőgyó-
gyászati és Szülészeti Klinika újabb szárnya 
alatt. Helymeghatározása Emődi Tamás épí-
tésznek köszönhető. Ez konventuális egyház 
volt. Verancsics szerint Varkocs Tamás 1557-
ben „elrontatta” a Szent Ferenc-klastromot és 
a Szentlélek-templomot is. Hogy helyreállítot-
ták-e a ferencesek templomukat és rendházu-
kat, nem tudható, az ellenben tény, hogy a 
rend tagjainak nehezen lehetett rá tehetségük 
és idejük. Ugyanis csak 1566-ig maradhattak 
a városban, mivel ők is azok közé tartoztak, 

Az egykori ferences 
kolostor

A 280 éve épített ferences kolostorra 
emlékezünk, amely jelenleg a katonakórház 
régebbi szárnyaként használatos, közvetlenül 
a Barátok temploma szomszédságában található.

akiket a tordai országgyűlés végzése szerint 
„János Zsigmond ő felsége birodalmából min-
denünnen kiigazíttattak.”

A másik Szentlélek-egyház – Bunyitay Vin-
ce szerint – a vártól nyugatra, Péntekhelyen 
volt, a kanonoki házak mellett. Ennek a temp-
lomnak az első említése a vatikáni levéltárban 
1317-ből való. 1489-ben már plébániaegy-
házként tüntetik fel. Verancsics szerint ezt a 
„Szentlelket” is elpusztította Varkocs Tamás 
az 1557. évi ostrom során. Valószínűleg csak 
megsérülhetett, és utóbb helyrehozhatták, 
ugyanis egy évvel később az új hit követői már 

Az átépített templom mellett az egykori ferences 
kolostor – immár katonakórház – három tengelye 
látható
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maguk számára kérték Izabellától, ám a király-
nő azt felelte: már a szegényeknek adta, vagy 
talán csak meghagyta továbbra is a szegények 
házának templomául. Később ez a templom is 
elpusztult a többivel együtt az 1598. évi török 
ostrom során.

A	visszatért	ferencesek	
kolostora

A ferencesek már az 1692. évi ostrom alatt 
megérkeztek Váradra, és el sem távoztak. 
Mivel egykori klastromuk helyét a Körös bal 
partján nem lelték meg, Olasziban telepedtek 
le, az általuk is birtokolt Szent Brigitta-temp-
lom szomszédságában. Benkovich Ágoston 
püspök a hozzájuk intézett levelében vissza-
állította és megerősítette a Szent Ferenc-ren-
det, egyben utódainak pártfogásába ajánlotta 
a szerzeteseket.

A Szent Brigitta-templom szomszédságá-
ban levő kolostorukról nincs információnk, 

de vélhetően nem lehetett megfelelő, mivel 
Csáky Imre püspök új helyet jelölt ki számukra 
az Olaszi határának számító Páris-patak part-
jának közelében, a későbbi Barátok, majd Sal 
Ferenc (a mai Dunărea) utca Fő utcai torkola-
tában. Bunyitay Vince a váradi püspökség tör-
ténetét felidéző művének negyedik kötetében 
azt írta, hogy Csáky püspök 1726. július 28-
án elrendelte, az ő költségére a ferenceseknek 
adományozott telken építsenek új templomot 
és zárdát. A rendház 1738-ban, a templom 
1749-ben épült fel.

Miután II. József 1786-ban eltörölte a ren-
det, a barátok elhagyták Váradot. A templom 
a császár utasítására 1788. április 4-től Olaszi 
plébániatemploma lett, de a köztudatban a fe-
rencesek után ma is Barátok templomaként 
emlegetik.

A rendházat Kalotay Ferenc püspök plé-
bánialakként óhajtotta használni, de a Hely-
tartótanács nem engedélyezte. A vallásalap 
tulajdonába került rendházat végül katonai 
nevelőintézetként hasznosították. Hogy me-
lyik évben? Erre vonatkozó adat nem került 
elő. Az ellenben bizonyított, hogy 1819-ben 
a vallásalap a rendházat a Páris-patakig ter-
jedő telken levő melléképületekkel együtt ár-
verésre bocsátotta, vagy ahogy akkor írták 
„kótya-vetye” által eladták. Később katona-
kórház lett, valamikor a XIX. század derekára 
egy új emeletes kórházépületet emeltek mel-
lé, amely már szerepel Halácsy Sándor 1859-
ben kiadott térképén.

Az egykori rendház alapelrendezése sze-
rint három oldalról körülvesz egy belső ud-
vart, amelynek negyedik oldalát a templom-
fal képezi. A kolostor három épületszárnyát 
az udvar felől boltozott kerengő öleli körül, in-
nen nyílnak a bejáratok az egysorosra fűzött 
cellákba, ezeknek ablakai mind a külső hom-
lokzatokon nyíltak. Egyetlen kivételt képez az 
alaprajzi elrendezést illetően az egyik kolos-
torszárny, melynek emeletén középfolyosó te-
szi lehetővé a közlekedést a kétoldalt sorako-
zó cellákhoz.

Az egyemeletes, nyolctengelyes épület ko-
mor egyszerűséget sugall. Homlokzatát egy-
szerű, profilálatlan ablakok sora töri át, egyéb-
ként minden díszítőelemet nélkülöz. Egy jó 
évtizede a főhomlokzat a puritán épülethez 
méltatlan, élénksárga színt kapott, ráadásul a 
régi hódfarkú cserepek helyett stílusidegen, ri-
kító vörös, cseréputánzatú acéllemezzel fedték 
be a tetőt.

Péter I. Zoltán

A barokk stílusú 
ferences templom 

mellett a rend 
kolostorának egy 

része található

A középkori 
metszet bal 

oldalán, a Körös 
partján látható 

tornyos építmény 
lehetett 

valószínűleg 
a Szent Ferenc 

konventuális 
egyház
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A szalárdi savanyúvíz

A magyarországi ferencesek történetéből 
sokat tudunk a szalárdi rendházukról, egyebek 
mellett azt is, hogy egy 1533-as döntés alap-
ján a betegszobát bővítették, de gyógyvízről 
hallgatnak a korabeli források (Dr. Karácso-
nyi János: Szt. Ferencz rendjének történe-
te Magyarországon 1711-ig, Budapest, 1924: 
157–160). Magáról az ásványvízforrásról mint 
uradalmi jövedelemforrásról Papp Klárának 
Az erdélyi Csákyak (Debreceni Egyetem Tör-
ténelmi Intézete, Erdélyi Múzeum Egyesület, 
Kolozsvár, 2011) című monográfiája sem tesz 
említést. Vajkai Aurél a parasztfürdőhelyek 
közé sorolta be Szalárdot (Az Országos Or-
vostörténeti Könyvtár közleményei 1. Buda-
pest, 1955: 76–106). Az I. osztrák katonai fel-
mérés térképén még nincs rajta, de a II. és III. 
felmérés térképein már szerepel.

A Bihar megyei orvos-, gyógyszerész- és 
természettudományi egylet 1883. júliusi szak-
ülésén dr. Kiss Ferenc megyei főorvos jelenté-
se szerint „a szalárdi fürdő, mint az igények-
nek meg nem felelő, megszűntnek nevezhető.” 
(Orvosi Hetilap, 1883. 09. 16., 27/37: 985)

Úgy néz ki, a figyelmet legelőször Böször-
ményi Vonza Pál (Székelyhíd, 1757. nov. 1. 
– Debrecen, 1825. febr. 2.), Debrecen ké-
sőbbi főbírája hívta fel a forrásra Tudósítás a’ 
Szalárdi savanyú-vízről című cikkében (Tudo-
mányos gyüjtemény, 1822, 6/10: 121–123, 
digitalizálva Arcanum DigitékaPlus). „Bihar 
Vármegyében, Méltóságos Gróf Csáky An-
tal Úr Adorjáni Dominiumában fekvő, Szalárd 
nevü Helység határában, találtak vólt még 
1798dik esztendőben egy savanyú víz forrást, 
a’ Berettyó vize Dancza nevü szakadékjának 
a’ partján. Ezt a’ vizet a’ Vármegyének akkori 
Physicusa Chemice megvisgálta, és a’ Várme-

gyének bejelentette; ’s abban az esztendőben 
némellyek éltek is vele: de minthogy a’ for-
rás a’ Berettyó vizéhez közel ered, annak ki-
áradása a’ forrást is el borította, és édes vizzel 
felelegyítette; melly miatt a’ forrással többé 
senki sem gondolt. A’ közelebb múlt eszten-
dőkben, midőn a’ Helységbeliek a’ legelő me-
zőkben kutakat ástak, egy kútban savanyú 
vizet találtak; és ez a’ kút lett a’ savanyú víz-
nek az a’ forrása, mellynek már taval néme-
lyek, az idén pedig igen sokan vették hasznát 
(…) de mégeddig bizonytalan: megvagyon é 
a’ víz a’ Chemia regulái szerént visgálva; leg-
alább semmi sintsen felőle közönségessé téve. 
(…) Míg ez meglenne nem lesz talám egészen 
haszontalan a’ víznek azon megvisgálását kö-
zölni, mellyet egy Eperjesi Patikarius tett, és 
a’ vizhez közel lakó khirurgussal közlött. E’ 
szerént vólna egy messzely vízben 6 grán 
vas, (ez nem látszik hihetőnek lenni) egy grán 
konyha só, három negyedrész grán szoda, és 
valami kevés gas carbonicum. De mind eze-
ket az alkotó részeket sokkal bizonyosabban 
lehetne helyben meghatározni, mint a’ víztől 

Manapság Szalárd nevét hallva az Adorján-vár, 
műemlék református templomuk és állatvásáruk 
ugrik be sokunknak. Miután ugyanezen lap 
egy régebbi számában már foglalkoztam 
a paptamási lítiumos ásványvízforrás 
történetével, most a szalárdi egykori 
ásványvízforrás históriáját járom körbe.

Csernovics Péter (Barabás Miklós litográfiája) 



história

Biharország2018. április 43

távol eső Eperjes városában. A’ mit külsőkép-
pen lehet felőle mondani, ezekből áll. A’ víz 
kevéssé pezseg; de ha az ember bor közzé töl-
ti, és fetskendezővel izgatja, nagyon felbuzdul. 
Forrása olly gazdag, hogy nem lehet egészen 
kimerni; mikor én ott voltam felette sok em-
ber itta; ezen kívül négy szobában lévő nyoltz 
kádba, szüntelen hordották a’ hideg és meleg 
vizet feredőnek, még is el győzte; hanem dél-
után nagyon megszaporodván a’ szomszéd 
helyekből a’ látogatók, egy kevéssé megzava-
rodott a’ víz: de tsak mintegy fél fertályt kellett 
várakozni hogy tiszta vizet lehessen inni. A’ 
forrás elég mély, és azt beszéllik a’ Szalárdiak, 
hogy mikor erre a’ forrásra akadtak, a’ víz 
bikfa levelet is hozott fel magával; melly an-
nak a’ jele vólna, hogy ez a’ forrás a’ távo-
labb eső bikkes bérczekböl szivárogna le. Kár 
azomban, hogy a’ forrás soha sem jő ollyan 
fel, hogy kilehetne a’ kútból ereszteni, mert la-
pályos helyen vagyon. (…) Minthogy ezzel a’ 
vízzel való élés tsak ezen esztendőben kapott 
lábra, nintsenek még a’ Vendégek el fogadá-
sára alkalmatos épületek; vagyon mindazál-
tal már négy ferdö szoba deszkából készítve, 

ámbár ezek még nintsenek tökélletesen el ké-
szülve, minthogy sietve épültek. Vagyon ezen 
kivül két szoba egy konyhával épitve; de ezek 
is elégtelenek a’vendégekhez képest, és ez az 
oka, hogy a’ körül belől lakó Uraságok leg-
feljebb is reggeltől fogva estvéig múlatnak ot-
tan; de még addig betegek gyógyulás végett, 
huzamos ideig ottan nem múlattak. Vagyon 
azomban eddig is példa, hogy a’ régtölfogva 
sinlődő beteg egy ideig tartott fördése után 
helyre állott. Vagyon egy boros pincze is, és 
két leveles szín. A’ készületek azt mutatják, 
hogy a’ Méltóságos Uraság mind a’ közönség 
javára, mind a’ maga hasznára czélozó tekin-
tetből, a’ vendégek számára megkívántató al-
kalmatosságokat a’ lehető serénységgel fogja 
el készíttetni.” A szerkesztő gyorsan meg is je-
gyezte: „a’ mint hallom az idén (1822) már 
24. fürdő-kád, Vendégház több szobákkal és 
nagy ebédlővel ’s egyéb szükséges épületek-
kel állítatott.”

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Köz-
ponti Könyvtárában digitalizált bécsi Magyar 
Kurír 1823. január 10-i számában (22–23. ol-
dal) meg is jelent egy kiegészítés a tudósítás-
hoz (1822. 12. 20-i keltezéssel): „Az említett 
tudósítás azonban az 1821diki, nem pedig 
az 1822diki állapotjáról szóllván a’ természet 
ezen nagybecsű kincsének, szükség hogy az 
előbbi tudósítás’ folytatásáúl, a’ Szalárdi sa-
vanyú-víz ’s annak mostani Birtokosa, becsü-
lete tekintetéből, a’ következendőkben újabb 
ismeretek is közöltessenek. A’ forrásoknak 
(mellyeknek mint főbbeknek száma, a’ múlt 
nyári felfedezés szerint négyre megy) a’ fek-
vése, háromnak a’ Berettyó vize Dancza nevű 
szakadásának a’ partján, egynek pedig a’ 
lapájában vagyon, Szalárd helységnek a’ hatá-
rán. Valamint pedig 1798ban, mikor ez a’ for-
rás feltalálódott a’ Berettyó kiöntése ezt sem-
mivé tette: úgy most is lehetet volna hasonló 
esettől tartani, hanem ha annak mostani gon-
dos Arendatora Vitéz Ur, (kinek köszönhetni 
egyedűl ezen savanyú-víz-ferdőnek illy móddal 
való felállittatását) sem költségének, sem fá-
radságának nem kedvezvén, a’ veszedelembe 
lehető forrásoknak környékei, sok ölnyi távol-
ságra körös-körül, és némely helyt 11/2 ölnyi 
magasságra zöld gajjakkal elegyített föld-töl-
tésekkel, és a’ Berettyó szakadékjának ásott 
csatornánál fogva más felé való vevése által, 
a’ bámulásig rövid idő alatt úgy felemeltettek 

Böszörményi 
Vonza Pál  
(1757–1825) 
portréja 
a Vasárnapi 
Újságból

A Pesti Napló 
1865. május 31-i 
száma adott hírt 
a gyógyfürdőben 
végzett javítások-
újítások utáni 
újranyitásról 

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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tánczoló, nem pompás, de a’ megelégedésig 
csinos és jó szála, egy ebédlővel együtt: 6 kü-
lön szakaszban lévő vendégszoba konyhával, 
hat ismét konyha nélkűl; egy nagy állás a’ ko-
csik és lovak, két szoba konyhával, pinczével 
a’ vendégfogadás számára. Imitt-amott a’ szo-
bák előtt leveles színek, a’ nyári kellemetes 
levegő szabadabb használására. Ámbár pe-
dig mind ezek a’ hirtelen való készület miatt 
olly állapotba nem helyeztetődhettek, mint 
a’ millyenbe emlitett Arendator Úr helyeztet-
ni kivánta és kivánja, de még is a’ megelége-
dést alkalmasint megnyerik, annyival inkább 
mivel az Arendátor Ur munkássága biztatja a’ 
Nemes Közönséget nagyobb készületeknek 
reménylésével. Ha pedig az Úri Vendégek itt 
szobát nem kaphattak, Szalárdon a’ becsülete-
sebb gazda emberek házai feliródván, a’ hely-
ség házánál magokat jelentőknek mérséklett 
meghatározott fizetésért, illendő szoba muta-
tódott, akár egy hónapig akár három négy na-
pig, – a’ vendégfogadós tartozott minden ma-
gát nála jelentett vendégnek 6 tál ételből álló 
ebédet egy Váltó forintért adni, illendő szolgá-
lat-tétellel. A’ Nemes Vármegyétől pedig egy 
Járásbeli Szolga-Bíró Úr kirendelődött, az ott 
több ízben való megjelenésre, és minden tör-
ténhető rendetlenségek’ eltávoztatására. A’ 

A Csernovics 
család címere

volna, hogy többé az elöntetéstől félni nem le-
het. Micsoda alkotó részekből állanak ezek a’ 
különböző forrású savanyú-vizek a’ chemiai 
regulák szerint még eddig bizonyosan a’ kö-
zönség tudtára nincsen meghatározva. Külső-
képen rólok ezt mondhatni, hogy a’ legelső-
ben talált, lapályban fekvő forrásnak a’ vize 
(melly minthogy annyira fel nem emelkedik, 
hogy magától kifoljon, merés által tisztúl) ha 
borba töltődik, igen kevéssé pezseg; a’ mási-
ké, melly a’ szomszéd Farnos nevű helység-
hez tartozó erdő felé a’ Berettyó szakadásá-
hoz közel vagyon, valamivel jobban pezseg, 
de a’ se nagyon, mind a’ kettő leginkább a’ 
fürdésre vagyon határozva; amazokból fa csa-
tornán eresztődvén a’ víz a’ ferdő szobákba, 
emebből pedig az Uraság’ béres-szekerei által 
hordókban. Ennél ismét kissebb a’ már em-
lített Farnosi erdőhöz még közelebb, két ne-
vezetes forrás vagyon egymáshoz mintegy 
11/2 ölnyi távolságra a’ Berettyó szakadék-
jának a’ partján, mellynek vize, ha bor köz-
zé töltődik, magában is jelesen megzavarja a’ 
bort, fecskendezővel izgattatván, és téj formá-
júvá tevődvén, pedig nem felette erős, de igen 
kellemetes italul szolgál; sőt már buteliákra 
szedődvén, Debreczenben és N. Váradon bol-
tokban is árultaltik; melly azt mutatja, hogy 
nem csak a’ forrásnál, hanem elszállítva is le-
het használni; mikor pedig kimerítődik, több 
buteliákat, sőt kő korsót is szélyelrúg. A’ mi 
a’ benne való ferdést illeti, hogy nagy bete-
gek gyógyúltak meg tőle, közönségesen azért 
nem tudhatjuk, mert még se felette nagy gond 
rá nem volt, se el nem terjedhetvén olly hamar 
a’ híre, sok betegek ide nem gyűlhettek: mind-
azáltal, hogy némely Uraságok lábfájásbeli 
szenvedéseikben könnyebbűlést; sok gyenge 
egésségüek erősödést éreztek utána, tulajdon 
szájaikból lehet hallani. A’ vidéke hogy nem 
megvetendő, a’ fenemlített tudósítónak helyes 
leírásából kiki láthatja.

A’ vendégek elfogadására az Árendátor 
Urnak fáradhatatlan gondoskodásából a’ múlt 
Májustól fogva Júliusig illyen alkalmatosságok 
készültek: Ferdő-szoba deszkából, alól-felyől 
megdeszkázva, némellyek egy más két kád-
dal felkészítve, két sorban van 15, mellyek ha 
nem a’ híresebb ferdők módja szerint vannak 
is elintézve, de elég alkalmatosok. Van egy 

Ø
(folytatás az előző oldalról)

A szalárdi savanyúvíz
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mi a’ vendégeket illeti: jóllehet még ez a’ sa-
vanyú-víz csak most van induló félben, még 
is annyin megkeresték a’ múlt nyáron, hogy 
nem csak Bihar Vármegyéből, hanem még 
Szabolcsból is több familiák megjelentek, alig 
lévén, aki legalább egy hónapot vagy többet is 
ott ne töltött volna.”

Egy korabeli fürdőhöz fürdői élet és szto-
rik is tartoztak, amint Móricz Pál Régi magyar 
élet (Magyarország, 1914. 02. 19, 21/44: 3) 
című írásából megtudjuk. „Biharországban a 
szalárdi fürdőn az 1850-es években a várme-
gyéből, sőt a szomszédos megyékből is össze-
összegyűltek bálozni a földbirtokos úri csalá-
dok. Anna-napjáról nagy hírük volt a szalárdi 
báloknak. Ma már nem igen van mulatós 
kedve az igazi magyarnak, de akkortájt még 
sirván vigadoztak és támadt is izgalmas ka-
varodás, midőn hívatlan vendégek is betola-
kodtak a bálba.” Egy ilyen alkalomkor a kör-
nyéken táborozó osztrák vértesezred tisztjei 
is megjelentek hívatlanul. Mivel a magyar fe-
hérnépek rendre kikosarazták a táncolhatnék 

legényeket, egy Ashbash nevű osztrák kapi-
tány dühében egész egyszerűen felbuktatta az 
egyik úrinőt. Bernáth Gedeon volt 48-as hon-
véd ezredes vett elégtételt a nőn esett sére-
lemért, és jól megvagdalta az osztrákot, aki 
annyira röstellte magát, hogy néhány év múl-
va egy kardot küldött neki engesztelésképpen 
Olaszországból. E kard állítólag a Garibaldié 
volt azelőtt.

K. Nagy Sándor Biharország. Utirajzok 
(Nagyvárad, 1884: 47–48.) című művében 
mint volt természeti érdekességre hívja fel a 
kíváncsi utazó figyelmét. „Nevezetessége volt 
Szalárdnak a »Savanyu-viz fürdő«. A falutól 
északkeletre egy negyed órányira az erdő szé-
len volt egy fürdő, az úgynevezett »Savanyu-
viz« hová abban a veszedelmes cholerás idő-
ben, 1831-ben is nagy számmal sereglettek 
a gyógyulást kereső betegek, (Nagy Istán 
paptamási pap levelére hivatkozva – szerz. 
megj.) s aztán későbben is sokan; úgy, hogy 
leghíresebb statisticusunk, Fényes Elek azt írja 
róla (1839-ben), hogy »távol vidékekről is erő-
sen látogattatik«, 1857-ről pedig, hogy »élén-
ken látogatott savanyu-viz és fürdő-intézet«, 
még 1870-ben is írják Szalárdról (Visontai Já-
nos: Földirat. 105), hogy »ásványvizéről és 
fürdőjéről ismeretes«, sőt 1877-ben is az ál-
líttatik, hogy »jeles savanyu-viz forrása és csi-
nos fürdője van«. A viz két főforrásból cserge-
dezett: az első a fürdő- és vendégházaknál, a 
másik – melyből üvegeket és hordókat szok-
tak megtölteni, hogy messze vidékre vigyék 
– nehány száz lépésnyire ettől. (…) A viz 
gyógyhatását kitűnőnek állították tekintélyes 
orvosok és betegek. (…) Most azonban a jó-
tékony fürdő rombadőlve, forrása beomolva s 
helyén utszéli korcsma, nehány rozzant épüle-
te. (…) A »szalárdi savanyú-viz« ma már csak 
hírben él.”

A fürdő 1870-es évekbeli hanyatlásához a 
Berettyó 1878–1881 közti nagy árvizein kí-
vül talán az is hozzájárult, hogy mácsai és kis-
oroszi Csernovics/Csarnojevics Arzén (1831–
1889) szalárdi nagybirtokos 1875-ben csődbe 
ment, apja – Csernovics Péter/Petar Črnović 
(1810–1892), az utolsó délvidéki nábob – pe-
dig súlyos beteg volt, 1874–1875 folyamán 
kedvenc szalárdi házát sem tudta elhagyni.

Bizonnyal, a korabeli helyi sajtó feldolgozá-
sával több érdekes adat is elő fog kerülni a 
szalárdi savanyúvízzel kapcsolatban, de egy-
előre elégedjünk meg ennyivel.

Dr. Szabó József

Gróf Csáky Antal 
Bruno (1788–
1860) portréja 
(Schmidt, 1830) 
az ELTE Egyetemi 
Könyvtárából

A szalárdi források 
és a gyógyfürdő 

a II. osztrák 
katonai felmérés 

(1806–1869) 
térképén
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Bihari jelölt is aspirál 
az RLSZ elnöki posztjára

A jelenlegi elnök, Răzvan	Burleanu leg-
főbb kihívója a volt válogatott játékos, Ionuţ	
Lu	pes	cu, de a váradi gyökerű Marcel	Puş
caş is esélyes a végső győzelemre. Utóbbi volt 
az első, aki nyilvánosan is bejelentette szándé-
kát, sortűz alá véve a Román Labdarúgó-szö-
vetség jelenlegi vezetését.

Puşcaşnak szerepe volt Burleanu négy év-
vel ezelőtti győzelmében (cserébe a szövetség 
szakmai bizottságának vezetője lett, 2017-ben 
leváltották, ám ennek ellenére továbbra is az 
RLSZ alkalmazottja maradt). Most főként a 
regnáló elnök szakmai felkészültségét kérdő-
jelezte meg, kiemelve, hogy az ő, illetve az ál-
tala irányított stáb rossz döntései eddig még 
nem tapasztalt gödörbe vitték a román labda-
rúgást. A váradi születésű sportember – aki 
a kilencvenes évek végén Romániában első-
ként alapított magán-focicsapatot, vezetőként 
pedig a Bukaresti Rapid és a Steaua csapatá-
nál is eredményes munkát folytatott – a radi-
kális átszervezés híve, amint az általa elkészí-
tett programból kiderül.

Răzvan Burleanut 2013 márciusában vá-
lasztották meg, nem kis meglepetésre, a Ro-
mán Labdarúgó-szövetség elnökének, mi-
után a legfőbb esélyes, Gheorghe Popescu 
nem indulhatott a voksoláson amiatt, hogy 
jogerősen elítélték a román focit behálózó 
adócsalási ügyben. Akkor Vasile Avram volt 
játékvezetőt győzte le a voksolás második kö-
rében Burleanu. Az RLSZ elnöke február kö-
zepén járt Váradon a Bihar Megyei Labda-
rúgó-egyesület (BMLE) éves közgyűlésén. 
Akkor nem mint elnökjelölt, hanem mint az 
RLSZ hivatalban lévő vezetője találkozott a 
bihari fociélet képviselőivel. Az elnök embe-
rileg vizsgázott jelesre a megyei sportembe-
rek körében.

Ionuţ Lupescut márciusban volt csapattár-
sa, Florin	Radu	Răducioiu kísérte el Nagy-
váradra, ahol találkozott a megye öt sportszer-
vezetének – a BMLE, a Nagyváradi Luceafărul 
(román másodosztály), a Bihorul Sportisko-
la (országos ifjúsági bajnokság), a Nagyváradi 
Dinamo (futsal), valamint az Alsólugasi Spor-
ting (női foci) – képviselőivel. Mint kiderült, 
jelölését a jelenleg kormányon lévő politikai 
párt képviselői is támogatják, de az RLSZ volt 
vezetői (Mircea Sandu és csapata) is benne lát-
ják a román foci jövőjét. Az más kérdés, hogy 
épp utóbbi vezér idején indult hanyatlásnak a 
labdarúgás.

A választások előtt az online médiában ag-
resszív harc folyt a jelöltek között, Puşcaş Bur-
lea nut támadta, utóbbi pedig Lupescu munkás-
ságát (2004 és 2010 között sportigazgatóként 
dolgozott az RLSZ-nél, majd az UEFA Techni-
kai Bizottságnak tagja lett). Olyan információk 
is szárnyra kaptak, hogy Lupescu jelöltsége 
nem felel meg a szövetség alapszabályzatában 
leírt követelményeknek.

A már említett három jelölt mellett Sorin	
Rădu	canu (2014-ben egyetlen szavazatot 
sem kapott) és Victoraş	 Iacob jelentkezett 
még be lapzártánkig az elnöki tisztségért. A 
18-i voksoláson 257 delegátus dönt majd a 
szövetség elnökéről, köztük a már említett öt 
bihari szervezet is.

Hajdu Attila

Április 18-án tartja tisztújító közgyűlését a Román 
Labdarúgó-szövetség (RLSZ). Az elnöki székért 
többen is harcba szálltak, a végső győzelemre 
azonban csak három indulónak van reális esélye.

Marcel Puşcaş



Behavazott 
tavaszi rajt a megyei 
focibajnokságban

A tavaszi idény rajtját március 10-re tette 
a Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület (BMLE), 
ám a kezdés előtt alig pár nappal halasztani 
kellett, mivel a csapadékos idő miatt játékra 
alkalmatlanok lettek a pályák. A megyei első 
osztály csapatai egy héttel később, március 
18-án léptek pályára, a másodosztályban ér-
dekelt gárdák pedig Román Kupa-mérkőzé-
sekkel nyitották meg a visszavágókat.

A folytatásban aztán ismét az időjárás ját-
szotta a főszerepet. A március 23–24-re be-
tervezett találkozókat a havazás miatt kény-
szerült elnapolni a megyei szövetség. Ezúttal 
már országos méreteket öltött a tavaszi tél, így 
egyetlen megyei bajnokságban sem játszot-
tak. Hasonló csúszásra négy éve volt példa, 
amikor szintén a csapadékos tavasz lehetetle-
nítette el a focicsapatok helyzetét.

Máramaros	ellen

A Román Labdarúgó-szövetség elkészí-
tette a harmadosztályba jutásért sorra kerü-
lő osztályozó párosítását. A sorsoláson eldőlt, 

Máramaros megye legjobbja lesz majd a biha-
ri bajnokcsapat ellenfele. Az első találkozóra 
idegenben kerül sor június 16-án, a visszavá-
góra pedig egy héttel később Biharban. A dá-
tumok nem véglegesek, mert több megyében 
is komoly csúszás van a bajnoki menetrend-
ben, így nehéz elképzelni, hogy idejében be-
fejeződhet a küzdelem. A megyei egyesületek 
vezetői írásban kérvényezték a román szövet-
ség vezetőitől, hogy egy héttel későbbre na-
polják el az osztályozó időpontját, s ezzel lehe-
tőséget adjanak a negyedik ligaként is ismert 
bajnokságok befejezésére.

Az utóbbi két évad bajnokának nem sike-
rült felkerülnie a harmadosztályba: előbb a 
Harangmezői FC (nem jelent meg az osztá-
lyozón), majd pedig a Diószegi SK (kettős ve-
reséget szenvedett az Arad megyei Lippától) 
maradt alul.

Ketten	egy	helyért

Biharban a Váradszentmártoni KSK veze-
ti a bajnoki rangsort, megelőzve a Biharszent-
andrási Crişult. Az éllovas előnye 6 pont leg-
főbb riválisával szemben, s mivel az élmezőny 
többi tagja (Belényesi Bihorul, Nagyváradi 
Egyetemi FC és a Diószegi SK) leszakadni lát-
szik, valószínűleg kettejük versenyfutása vár-
ható az első hely megszerzéséért.

A másodosztály első csoportjában boríté-
kolni lehet a Nagyváradi Atlétikai Club sikerét, 
a második csoportban pedig a Fugyivásárhelyi 
Unirea várhatta kedvező helyzetből a folyta-
tást, de utóbbi küzdelembe még a Biharkabai 
Gloria is beleszólhat, már csak azért is, mert 
ősszel idegenben győzte le a listavezetőt.

A BMLE vezetői arról is döntöttek, hogy a 
megyei kupadöntőt május 23-án játsszák le 
Belényesben.

H. A.

Bő három hónapot kellett várniuk a megyei 
labdarúgócsapatoknak, hogy ismét tétmeccsen 
léphessenek pályára. Aztán a szeszélyes időjárás 
kétszer is átírta az előzetes számításokat.
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Szokatlan 
kép fogadta 

a focikedvelőket 
március közepén: 

hó borította 
a megyei pályák 

legtöbbjét
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Beültettem kiskertemet
3.		Ánizs		

(Pimpinella Anisum L.)

Egyiptomban őshonos, de nálunk is ter-
mesztett, ernyős virágú fűszernövény. Sajá-
tosan kellemes illatú, édes, zamatos ízű gyü-
mölcsében gyanta, cukor és illóolaj van. 
Édesköménynek is nevezik.

Légzőszervi és gyomorbetegségek ellen 
hasznos orvosság, a vizelet- és tejelválasztás 
fokozására használják. Magját fűszerként ke-
nyérbe, süteményekbe sütik, de ital is készül-
het belőle. Magát a növényt bogarak elhárítá-
sára is használják, illetve magja a háziállatok 
féregűző szereinek egyik alkotóeleme.

Tavasszal vetik, művelése megegyezik a kö-
ményével; szalmája takarmányozásra is hasz-
nálható. Meleg- és tápanyagigényes.

4.	Árvacsalán	(Lamium)

Egyéves vagy évelő ajakos gyom-, gyógy-, 
illetve dísznövény. Holtcsalánnak is nevezik.

A bársonyos	árvacsalán (Lamium amp-
lexi caule L.) ősszel csírázva áttelelő, 10-20 
cm magas, egyéves gyomnövény. Négyélű 
szára már tövétől dúsan ágas, felemelkedő. 
Levelei szárölelők, vese alakúak, szabálytala-

nul csipkés-fogasak, átellenesek, bársonyosan 
szőrösek. Megdörzsölve erős, aromás illatúak. 
Piros virágai többesével ülnek az egymással 
szemben álló murvalevelek hónaljában. Cser-
jés, bokros helyen, erdőben, parlagon, kertek-
ben, gyümölcsösökben, szőlőkben, szántóföl-
deken terem.

A piros	árvacsalán (L. purpureum L.) az 
előbbihez hasonló életmódú és megjelenésű 
apró gyomnövény. Erős, kellemetlen szagú. 
Ugyanott nő, mint a bársonyos, de szántókon 
ritkább. Jól mézelő.

A fehér	árvacsalán (L. album L.) évelő, 
tarackos, 20-40 cm magasra nő. A nedves, hu-
muszban gazdag talajt kedveli, kertek, parkok, 
árkok, tölgyes és ligeterdők gyomja. Fehér virá-
ga és virágos hajtása illóolajat, cserzőanyagot, 
glikozidot (lamalbidot), fenolkarbonsavakat és 
flavonoidokat tartalmaz. Gyógyhatása régóta 
ismert. Gyulladásgátló, emésztőszervi és idegi 
panaszokra, vérzéscsillapításra alkalmazzák. 
Enyhe vízhajtó és köptető. Külsőleg a bőrgyul-
ladást, korpásodást csillapítja.

A sárga	vagy	holtcsalán (L. galeobdolon 
Crantz.) hazája Európa és Nyugat-Ázsia. Er-
dőkben, erdőszéleken nő, 30-50 cm magas, 
ívesen elhajló, gyökerező szárú évelő. Levelei 
zöldek, széles-tojásdadok, sárga virágai április-
tól júniusig nyílnak. Kertekben a fehér foltos le-
velű változatát termesztik árnyéki gyeppótló-
nak. Tőosztással, dugványozással szaporítható.

Ánizs

Sárga árvacsalán
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Salátacsokor

Reteksaláta

Hozzávalók: 2 jégcsapretek, 2 csokor hó-
napos retek, 1 zöldpaprika, 2 fej lila hagyma, 
8 koktélparadicsom, 5 dkg hámozott napra-
forgómag, olívaolaj, 1 citrom leve, bors, só.

Elkészítés: Szá-
raz serpenyőben 
megpirítjuk a napra-
forgómagot. A zöld-
ségeket megmossuk, 
felszeleteljük, tálba 
halmozzuk, ráfacsar-
juk a citromlevet, sóz-
zuk, enyhén borsoz-
zuk, megöntözzük az 
olajjal, végül rászór-
juk a pirított napra-
forgómagot.

Lencsesaláta

Hozzávalók: 1/2 kg lencse, 1 gerezd fok-
hagyma, 2 babérlevél, 1 közepes fej lila hagy-
ma, 3 közepes csemegeuborka, 10 dkg tejföl, 
6 evőkanál majonéz, só, bors.
Elkészítés: A lencsét 2 órára hideg vízbe 

áztatjuk, majd leöntjük róla a vizet, lábasba 
tesszük, felengedjük vízzel. Beletesszük a ba-
bérlevelet és a zúzott fokhagymát, majd kb. 30 
perc alatt puhára főzzük. Ha kész, leszűrjük 
és kihűtjük. A hagymát és az uborkát apróra 
vágjuk, és hozzákeverjük a kihűlt lencséhez. A 

tejfölt összekeverjük 
a majonézzel, majd 
sózzuk, borsozzuk, és 
alaposan összeforgat-
juk a lencsével. Pár 
órára hűtőbe tesszük, 
hogy az ízek összeér-
jenek. Főtt tojással dí-
szítve tálalhatjuk.

Tonhalsaláta

Hozzávalók (4 személyre): egy fej saláta, 1 
kígyóuborka, 8 koktélparadicsom, 2 zöldpapri-
ka, 2 fej lila hagyma, 4 tojás, 2 tonhalkonzerv.
Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk, 

a tojást keményre főzzük, majd megpucoljuk. 
A salátaleveleket apróra tépkedjük, az uborkát 
negyed szeletekre, a paprikát kisebb darabok-
ra, a paradicsomot negyed cikkekre vágjuk, a 
lila hagymát vékonyan felszeleteljük, a tojást 
felkockázzuk. Az előkészített zöldségeket tálba 
halmozzuk, rárakjuk a tojást. A haltörzset ki-
emeljük a konzervből, kisebb részekre darabol-
va a salátára pakoljuk. A konzerv olajos levével 
megöntözzük. Mozzarellát is adhatunk hozzá.

Gránátalmás,	
almás	saláta

H o z z á v a l ó k : 
15 dkg vegyes salá-
ta (rukkola, vajsaláta, 
jégsaláta, endívia stb.), 
1 gránátalma, 2 alma, 
5 dkg dió, 2 evőkanál 
olívaolaj, 2 evőkanál 
méz, 1 citrom leve.
Elkészítés: A grá-

nátalmát félbevágjuk, a magokat teáskanállal 
kikaparjuk. A közben kifolyt levét leszűrjük a 
magokról. Az almát kimagozzuk, felkockáz-
zuk. A diót durvára aprítjuk, és száraz serpe-
nyőben megpirítjuk. Külön edényben megol-
vasztjuk a mézet, hozzáadjuk az olívaolajat, a 
citrom és a gránátalma levét. Üvegtálba réte-
gezzük a salátakeveréket, az almát, rászórjuk 
a diót és a gránátalmamagot, s megöntözzük 
a mézes dresszinggel. Rögtön tálalható.

Hosszú, sötét időszak után hiányzik az ember 
szervezetének a vitamindús, friss zöld. Tavaszodván 
egyre több zöldséget illeszthetünk egészséges 
étrendünkbe, gyümölcsös fogásokat tálalhatunk.



Márciusi rejtvényünk (Ókori bölcsesség) helyes megfejté-
se: „Emberi dolog a szeretet. Emberi dolog a megbocsátás 
is.” Könyvjutalmat nyert: Menyhárt György (Berettyószéplak), 
Molnár Ferenc (Erdőgyarak) és Darabont Tibor (Ottomány).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö  zött 
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: április 28. 
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1  Decembrie 
nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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A filozófus véleménye

Vízszintes:	 13. Papagájnév. 14. Hívat. 
15. Tamási Áron regényhőse. 16. Kormos 
… – magyar humorista. 18. Működési pró-
ba. 20. Fedőlap része! 21. Állatövi jegy. 22. 
Kéznél levő hosszmérték. 24. Izland és Lu-
xemburg gépkocsijele. 26. Történés előidé-
zője. 27. Szabó István filmje. 28. Gyom. 29. 
Magas növény. 30. Kossuth-díjas író, publicis-
ta, képzőművész (Gábor). 32. Keleties heve-
rő. 34. Sebhely. 36. Hajító- és szúrófegyver. 

38. Chateaubriand kisregénye. 39. Állatház. 
41. Zenei hangsor. 43. Félelem! 45. Günter 
… – Nobel-díjas német költő, író (1927–2015). 
48. Ernyős virágú, illatos növény. 50. Kalap-
ban van! 51. Félsziget Közép-Amerikában. 
53. Örkény István drámája. 55. Milligramm 
56. Az egyik oldal. 58. Egyesülethez tartozik. 
59. Kettős betű. 60. Kopár. 61. Lenget. 63. 
Mesedarab! 64. Mag betűi. 66. Város az Ara-
nyos folyó völgyében. 68. Nagy … – kortárs 
színész. 70. Sapkaellenző. 72. Idegen szent. 
74. Az ifjúság istennője a görög mitológiában 
(ék. h.).
Függőleges:	1. Gyengén termő búzafajta. 

2. Kossuth Lajos szülőhelye. 3. Nincs benne 
semmi. 4. Világifjúsági találkozó (röv.). 5. Saját 
kezűleg (röv.). 6. Férfinév, Gárdonyi Géza alkot-

ta A láthatatlan ember c. regényében. 
7. Tető pereme. 8. Cselekszik. 9. Ket-
tőz páros betűi. 10. Felás! 11. Tenger 
parti része. 12. A magasba. 17. Szoro-
san simul. 19. Pápai korona. 23. Egy-
másra dobott tárgyak. 25. Készlet. 27. 
Mutatószó. 28. A germánium vegyjele. 
29. Számot ad tudásáról. 30. Cincog a 
széleken! 31. Heves szélvihar. 32. Szűk 
fülke. 33. A -ve párja. 35. Focilabdát 
továbbít. 37. Európai nép. 40. Vezér a 
kalandozások korában, a monda szerint 
az ő utódai a székelyek. 42. A jelzett 
időtől. 44. Népszerű francia zeneszer-
ző (Jules Émile, 1842–1912). 46. Az 
aktínium vegyjele. 47. Rajt. 49. Állam 
– angolul. 50. A, a, a. 52. Címet jel-
ző előtag. 54. Lángol. 57. Ország Dél-
Ázsiában. 59. Móricz Zsigmond mú-
zsája. 60. Lábfej része. 61. Dies … – a 
harag napja (latin). 62. Vasöntő mester, 
később gyáros (Ábrahám, 1814–1867). 
63. Mókus. 65. Mihez tartozó? 67. 
Nagyváradi színésznő volt (Enikő). 69. 
Részben terhel! 71. Előtag, kettőzöttsé-
get jelöl. 73. Vonalzóféle.

Barabás Zsuzsa

Friedrich Nietzsche (1844–1900) német klasszika-
filológus, egyetemi tanár, filozófus, költő, 
zeneszerző egyik gondolatát idézzük a rejtvényben 
a vízszintes 1. és függőleges 34. alatt.
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Negyedik alkalommal startolt a csoport a 
debreceni Megtestesülés plébániatemplom elől, 
célul tűzve ki a székelyhídi Gyermek Jézus Ott-
hont, amely az egykori Stubenberg-kastélyban 
működik. Céljuk elsősorban a jótékonykodás, 
adományokból összegyűlt ruházati és haszná-
lati tárgyakat, tartós élelmiszereket, játékokat 
hoztak magukkal.

Az önkéntes futók egy tél végi nap reggelén 
indultak útnak, és késő délután érkeztek meg 
a kastélyhoz. Nem volt kötelező a teljes távot 
futva megtenni, mindenki annyit vállalt a test-
edzésből, amennyire erejéből futotta. Kifulla-
dáskor a csomagokat szállító kísérő furgonba 
lehetett felszállni. Az utolsó száz métereket az 
eléjük siető otthonlakókkal közösen tették meg.

A gyermekek ragaszkodó szeretettel fogad-
ták a jótékonykodókat, többüket az előző évek-
ből már jól ismerték. Ilyen volt Major	Tamás 

is, a jótékonysági futás kezdeményezője, aki el-
mondta, hogy először 2005-ben vett részt ha-
sonló akcióban. Akkor Dévára látogattak a 
Szent Ferenc Alapítványhoz, a távot nem gya-
log, hanem motorbiciklin tették meg. Később 
több hasonló célú motoros kiruccanást szer-
veztek különböző helyszínekre. Időközben élet-
módváltásra kényszerült, letette a kétkerekűt, 
és futni kezdett. Mint mondta, nagyobb élve-
zet izomerővel megtenni a távot, ennek zarán-
doklat jellege is van. Elsőre még tucatnyian 
sem vállalták a futást, de azóta egyre többen 
jelentkeznek. Az adományozók száma is meg-
többszöröződött, így az évenkénti futással egy-
bekötött akción kívül más alkalommal is el-ellá-
togatnak a Szent Ferenc Alapítvány székelyhídi 
otthonába.

Az időjárás nem kedvezett a maratoni táv 
megtételének, de a már jól ismert, hálás és 
szeretetteljes gyermekarcok viszontlátásának 
vágya háttérbe szorította a nehézségeket. Az 
adományok kipakolásában is segédkeztek a 
vendéglátó gyermekek, kíváncsian találgatták, 
hogy melyik dobozban vajon mi lehet.
Kovács	Ágnes, a Gyermek Jézus Otthon 

vezetője a szépen berendezett ebédlőbe tes-
sékelte a vendégeket, meleg ebéd várta őket. 
Közben jutott idő megköszönni a hozott aján-
dékokat. Esténként közös imával emlékeznek 
az otthon minden jótevőjére, ahogyan eddig is 
tették – mondta Ágnes asszony.

A gyermekektől nehéz volt a búcsúzkodás, 
aztán autóba ültek a futva segítők. Ígérték: 
nemsokára visszajönnek.

D. Mészáros Elek

Jótékonysággal párosult 
a sportszeretet
Mintegy harmincan futottak nemrég Debrecenből 
Székelyhídig – nem kilométergyűjtési 
szándékkal, sokkal inkább a szeretetből fakadó 
segítségnyújtás vezérelte őket.

Székelyhídra érkezett a csapat

közélet
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Debrecenből 
indultak a futók

Kovács Ágnes 
(középen) 

köszönetet 
mondott 

az adományokért



A Nagyvárad Fő utcáját ábrázoló képeslapon az olaszi plébániatemplom látható – közismert nevén Barátok 
temploma. Itt állt 1905 előtt a ferences barátok barokk stílusú temploma. A mai istenháza szentélye mögött, 
az udvar mélyén a ferencesek egykori kolostorának egy része látható. Ez utóbbiról bővebben olvashatnak la-
punk A régi Várad rovatában. A képeslap jobb szélén egy emeletes ház egytengelynyi része látható. Ez is a kato-
likus egyházhoz tartozott, ebben volt a tanintézet első tanítójáról elnevezett Stark-iskola. Az 1828-ban Lajcsák 
Ferenc püspök által építtetett ódon iskolaépületet 1935-ben lebontották, hogy helyébe építsék a többszintes 
Szent Imre-bérpalotát. Szintén ugyanebben az évben a telek északi felén a Páris-patak helyén vágott utca ele-
jén egy modern, jó beosztású emeletes iskolát építettek Pintér István terve alapján. A váradiak a régi után ezt 
is Stark-iskolaként emlegették

Lenti, eléggé megviselt képeslapunk Mezőtelegd vasútállomását ábrázolja a múlt század elején. Amint 
a Borovszky Samu szerkesztette, Magyarország vármegyéi és városai című nagy monográfia Bihar Vár-
megye és Nagyvárad fejezetében olvasható: „A vasúti állomás mentén egész gyárváros terül el. Itt van a 
Bihar-Szilágyi Olajipar R. T. telepe, a Magyar Aszfalt R. T. és a Hazai Aszfalt R. T. telepe, a Bihari Szénbánya 
és Villamossági R. T. telepe és sodronypályájának végállomása. Sátori Mór vegyészeti gyára, Biehn János 
fedéllemez-gyára s Kollár és Társa kocsikenőcs-gyára.” A Sebes-Körös mentén fekvő, közel 4000 lakosú 
nagyközség mára vesztett iparának jelentőségéből, inkább a bútorgyáráról ismert


