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|vélemény

osszankodom. Zsörtölõdöm. Mor-
gok, mormogok. A magyarokért.
Egyes magyarokért. A belátással
nem bírókért, az álszentekért, a
jellemtelenekért, azokért, akik rá-

szedtek, rászednek bennünket. Minket, akik-
nek hátán felcseperedtek, pénzt, pozíciót
szereztek maguknak.

E bosszúsággal elegyített megkeseredés
március 15-én telepedett rám, és azóta is
gyötör. Az üres marokkal érkezõ nagyot ígé-
rõk, akiknek egyetlen „eredményük” a má-
sok szüntelen szapulása, képtelenek felis-
merni, hogy belterjes tenyészetként, fertõzõ
gócként élnek a nyakunkon. Mert mostanra
bebizonyosodott hiteltelenségük: dilettáns
módon a szomszéd kertjét kritizálják, miköz-
ben õket körbenõtte a gaz, a dudva. Politikai
szerepvállalásuk eredményességében már õk
sem hisznek. Ezt bizonyítja az is, hogy a leg-
utóbbi parlamenti választásokon már indulni
sem mertek, ilyen-olyan maszatolásokkal
igyekeztek tisztára mosni a fehérnemût. Ha
valakinek még kétsége lenne tömegnélküli-
ségük felõl, elég a március 15-i ünnepségek-

re tekintenie. Nagyvárad és Érmihályfalva ki-
vételével képtelenek voltak érdemben meg-
mutatkozni. Ha valaki elkészítené az elmúlt
évi helyhatósági választásokon elért eredmé-
nyük térképét és az idei nemzeti ünnepen lá-
tott tömegmozgató erejüket (erõtlenségüket),
láthatná, hogy mekkora a hasonlóság.

Ami mégis leginkább lelombozó, az a
már pozíciót vesztett elöljáróink, vezetõink
sorozatos megnyilvánulása. Emlékeim film-
tekercseinek archívumában kutakodva nem
kell sokat keresgélnem olyan vezetõk után,
akik hangzatosságban már-már felülmúlha-
tatlannak bizonyultak, amikor nagy nemze-
ti dicsõségrõl hablatyoltak. Amint az elöljá-
rói szék kicsusszant alóluk, már nem voltak
annyira nagy magyarok, olyannyira, hogy
többségük még egyszerû ünneplõként sem
vesz részt ünnepeinken. Igazán kiváló szó-
noki tehetséggel megáldott volt parlamenti
képviselõ is akad, aki sunyít, hallgat, vissza-
vakkant.

Hát ezekért a dolgokért bosszankodom,
zsörtölõdöm, morgok és mormogok.

D. Mészáros Elek

Zsörtölõdéseim
ünnep idején

B
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Megvenné a megye
a Rimanóczy szállót

A tanácsülés után Pásztor Sándor tanácsel-
nök elmondta: mindenképpen meg akarják
õrizni a megyeszékhely egyik reprezentatív
mûemlék épületét, a rendeltetésérõl pedig ké-
sõbb döntenek. Az elsõdleges a tulajdonjog
megszerzése, hangsúlyozta a tanácselnök.
Egyébként elképzelhetõnek tartja, hogy akár a
váradi önkormányzattal közösen használják az
épületet, akár kiállítóteremnek, de a gõzfürdõ
visszaépítését sem tartja kizártnak, hiszen
ilyen legközelebb Budapesten található. Nem
lehetséges azonban, hogy az épületet a jelen-
legi feltételek mellett, vagyis más megyékben
lévõ ingatlanokkal együtt vásárolják meg.
Pásztor Sándor valószínûnek tartja, hogy ha
jogi útra terelõdik az ügy, a bíróság kimondja
majd, hogy az épületek önállóan is eladhatók.

Fried Noémi Lujza

Az egykor patinás nagyváradi mûemlék
épületnek a Körösre nézõ, úgynevezett B ré-
szét 310 ezer euróra értékelték, azonban a je-
lenlegi tulajdonos, az Unicredit Bank azt több
– nagyszalontai, gyulafehérvári és marosvásár-
helyi – ingatlannal együtt, úgymond csomag-
ban adná el, összesen 800 ezer euróért. A
márciusi rendkívüli tanácsülésen Pásztor
Sándor megyei tanácselnök ismertette a
Rimanóczy szálló megvásárlásával kapcsolatos
helyzetet, és kérte a tanácstagokat, támogas-
sák a megyei önkormányzat elõvásárlási jogá-
nak fenntartását. Ez meg is történt, a jelen lé-
võ 30 tanácstag mindegyike jóváhagyta a ha-
tározatot. Az eladó képviselõjeként bemutat-
kozó ügyvédnõ azt próbálta magyarázni, hogy
a bank miért is nem adhatja el külön-külön az
épületeket, ám Carmen Soltãnel jegyzõ le-
szögezte: a tanács élhet elõvásárlási jogával a
mûemlék épület esetén, de nincs lehetõsége
más megyében lévõ ingatlant megvenni. A Ri-
manóczy szálloda elõvásárlási jogáról egyéb-
ként a mûvelõdési minisztérium és a váradi
önkormányzat is lemondott elõzõleg.

Eladó a Rimanóczy szálloda és gõzfürdõ
meg a Royal kávéház. A Bihar megyei
önkormányzat él elõvásárlási jogával,
döntöttek egyhangúlag a március elején
megtartott rendkívüli ülésükön
a tanácstagok.

A megyei önkormányzat megvenné

Szebb napokat
látott a Sebes-
Körösre nézõ
hajdani szálló
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Tragédiák nélkül
nem megy?

Vannak persze különféle eszközök a forga-
lom lassítására, maga a zsúfolt út az egyik,
hiszen olykor csak lépésben lehet haladni,
ami bosszúság az autósoknak is, az út men-
tén lakóknak is. A sebességhatárt idõnként
túllépõket járdaszigetek és fekvõrendõrök te-
lepítésével lehetne önmérsékletre bírni, bár a
szakemberek ezt nem minden esetben tart-
ják jó megoldásnak. A fekvõrendõr télen ne-
hezíti az utak tisztítását, a rosszul tervezett
járdasziget pedig maga is balesetveszélyes.

A legtöbb biztonságot jelzõlámpák kihelye-
zése adhatná, tudomásunk szerint az elõzõ
élesdi városvezetés nem kívánt erre pénzt köl-
teni. Azóta ez a szándék változott ugyan, de
a folyamatot lassítja, hogy villanyrendõrök ki-
helyezéséhez szükséges a rendõrség és az or-
szágos útügyi hatóság elõzetes engedélye,
utóbbi pedig a nemzeti utak mentére általá-
ban vonakodik kiadni az ilyen jóváhagyáso-
kat. Korábban Kolozsvár elõtt, Szászfenesen
volt hasonló a helyzet, ám egy nagy visszhan-
got keltõ halálos baleset után az útügy gyor-
san kiadta az engedélyt, s ma már több he-
lyen mûködik jelzõlámpa a Kolozsvárral
szomszédos településen, ahol a napi átlagos
forgalom a 16 000 jármûvet is meghaladja.
(Sajnos ez sem nyújt tökéletes biztonságot,
február elején épp Szászfenesen gázolt el há-
rom embert egy 19 éves vezetõ a piros jelzé-
sen áthajtva, s egyikük életét vesztette.)

Miért kell mindig megvárni egy újabb tra-
gédiát, hogy az illetékesek hajlandók legye-
nek azok érdekében cselekedni, akiknek az
adójából a fizetésüket kapják?

Szûcs László

ájdalmasan érintett a hír: március
elején elhunyt Bodoni Dombi Ist-
ván, az élesdi RMDSZ-szervezet
egykori elnöke, a sebes-Körös-
parti város köztiszteletben álló

polgára. Ám a veszteségérzethez hamarosan
a tehetetlen düh érzése társult, amikor arról
is értesültem, hogy a pedagógus-könyvtáros,
az Élesdi Mûvésztelep alapítója halálos gázo-
lás áldozata lett, ami a nemzetközi fõút men-
tén fekvõ településeken – úgy Fugyivásár-
helytõl a Király-hágóig – sajnos tragikusan
gyakori eset.

Abban az értelemben is érdemes lenne
vizsgálni ezt a témát, a döntéshozók felelõs-
ségét, hogy hány életet mentett volna meg,
hány hasonló balesetet elõzhetett volna meg,
nem beszélve az egyéb káros jelenségekrõl,
ha idejében, az ígéretekhez és a tervekhez al-
kalmazkodva épült volna meg az észak-erdé-
lyi autósztráda a román–magyar államhatár-
tól Kolozsvárig. Hiszen ez jelentõs mérték-
ben tehermentesítené a Bihar és Kolozs me-
gyén áthaladó országutat. Az Országos Autó-
pálya és Országút Társaság felmérése szerint
például 2015-ben naponta (24 óránként) át-
lagosan 8-16 000 jármû halad át ezeken a te-
lepüléseken az E60-as úton.

Annak sem tudom már idejét, hogy mikor
hallottam elõször az Élesdet megkerülõ út
tervérõl. Ez is, ugye, pénzbe kerül, ami egy-
elõre minden összevetésben fontosabb az
emberi életnél. Felvetül az a dilemma is,
hogy ilyen ügyekben, amikor helyi érdek üt-
közik egy országos kezelésben lévõ út valósá-
gával, milyen mozgástere lehet az önkor-
mányzati érdekérvényesítésnek.
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A Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség pontokba szedte a legfontosabb
tudnivalókat. A 2017-re vonatkozó egységes
agrártámogatási kérelmek benyújtása március
1-én kezdõdött, és május 15-ig tart. A határ-
idõ után a gazdák csak akkor módosíthatják
vagy egészíthetik ki dokumentációjukat, ha azt
az ügynökség kéri. Május 16–31. között min-
den káros következmény nélkül, június 1–9.
között bírság fizetése mellett változtathatnak
az adatokon.

A gazdákat az egyéni nyilvántartási számuk,
a személyi vagy cégbejegyezési, illetve bank-
számlaszámuk alapján azonosítják. Az ügynök-
ség Bihar megyei kirendeltségének vezetõje,

Florian Pavel arra kéri a gazdákat, tartsák tisz-
teletben az elõjegyzést, hogy elkerüljék a zsú-
foltságot.

A támogatási kérelem benyújtásához az
alábbi iratok szükségesek: személyi igazol-
vány, útlevél, cégbejegyzési bizonylat, pénz-
ügyi bizonylat másolata, a bankszámlaszám
igazolása. Ha a gazda megbízottja kéri a tá-
mogatást, akkor közjegyzõi felhatalmazás is
kell.

Legkevesebb egy hektárra kérhetnek a gaz-
dák támogatást, a parcellák azonosításához az
APIA Online alkalmazást használják.

Június 1. és július 1. között végzik majd az
adminisztratív, július 1. és október 1. között
pedig a helyszíni ellenõrzéseket, az egyes spe-
ciális kötelezettségek ellenõrzését pedig a kö-
vetkezõ év telén vagy tavaszán ejtik meg. Az
elõlegeket október 15. – november 30. között
fizetik, a támogatás fennmaradt részét pedig
2017. december 1. – 2018. március 31. kö-
zött utalják át.

F. N. L.

Május közepéig kérhetik
az EU-s agrártámogatást

Augusztusig láttamozzák az életjáradéki
igazolványt
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Március 1-én kezdõdött és augusz-
tus 31-ig tart a Mezõgazdasági Kifi-
zetési és Intervenciós Ügynökség
(APIA) Bihar megyei székhelyén
a mezõgazdasági életjáradékban ré-
szesülõk igazolványainak láttamozá-
sa 2016-ra.

A mezõgazdasági járadék kedvez-
ményezettjei személyesen vagy köz-
jegyzõi felhatalmazással ellátott
megbízottjuk révén láttamoztathat-
ják az igazolványokat a Mezõgazda-
sági Kifizetési és Intervenciós Ügy-
nökség Bihar megyei (Nagyvárad,
Matei Corvin utca 1. szám alatti)
székhelyén.

Az igénylõnek (megbízottjának) ki
kell töltenie egy formanyomtatványt,

és szükség van a következõ iratokra:
személyi igazolvány, életjáradéki iga-
zolvány, árendaszerzõdés(ek), bank-
számla-kivonat, esetenként a rok-
kantsági igazolás másolata. A megbí-
zottnak ezek mellett saját személyi
igazolványát és annak másolatát, va-
lamint a felhatalmazást és annak
másolatát is be kell mutatnia. Az elõ-
zõ évi életjáradékot egyben fizetik ki,
legkésõbb november 30-ig.

Ha az életjáradék kedvezménye-
zettje elhunyt, az örökösök csak ak-
kor kaphatják meg a járadékot, ha
benyújtják az ügynökséghez az el-
hunyt életjáradéki igazolványát, a ha-
lotti bizonyítványt, az örökösi státust
igazoló iratot és az örökös személyi

igazolványát (utóbbi három irat ere-
detije és másolata is szükséges).
Több örökös esetén be kell mutatni a
többiek közjegyzõ elõtt tett beleegye-
zõ nyilatkozatát arról, hogy egyikük
felvegye a járadékot.

Azok, akiknek tavaly is láttamoz-
ták az igazolványát, postán kapnak
értesítést a szükséges iratokról és ar-
ról, hogy mikor kell megjelenniük lát-
tamozásra. Ha nem tudnak megje-
lenni a jelzett idõpontban, akkor au-
gusztus 31-ig láttamoztathatnak, de
elõre kell majd engedniük azokat,
akiket aznapra jegyeztek elõ, mondta
Florian Pavel, az ügynökség megyei
kirendeltségének vezetõje.

(fried)

Május 15-ig nyújthatják be a gazdák az idei
egységes támogatási kérelmeket,
tájékoztatott közleményében
a Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) Bihar megyei kirendeltsége.
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Hat évvel ezelõtt szökkent szárba a Magvetõ
program az RMDSZ nagyszalontai szervezete
családsegítõ programjainak a sorában.
Célja, hogy vetõmaggal lássa el a kisnyug-
díjasokat és nehéz körülmények között élõ
nagycsaládokat, hogy zöldségfélékkel
és virágokkal ültethessék be a kiskertjüket.

Magvetés Nagyszalontán

Nagy segítség
a vetnivaló a kis-
nyugdíjasoknak
és a nagy-
családosoknak
egyaránt

Egyebek mellett
virágmagok,
dughagyma

és burgonya is volt
a csomagban

Aláírásukkal
igazolták

a kérvényezõk,
hogy átvették

a csomagot

Nagy népszerûségnek örvend Nagyszalon-
tán a Magvetõ program, hiszen évrõl évre
egyre többen kérelmezik a vetõmagcsomago-
kat. A hajdúvárosi RMDSZ-szervezet által kí-
nált támogatás révén több pénz maradhat a
családi kasszában. Hasonlóan sikeres család-
segítõ kezdeményezés például az óvoda- és is-
kolakezdõket támogató Arany Tulipán ösztön-
díj, és több éve mûködik a Szövetség égisze
alatt a munkahely-közvetítés is. Egyéb szociá-
lis szolgáltatás is kapcsolódik az érdekvédelmi
szervezethez, de a leglátványosabb eredményt
kétségkívül a Magvetõ program hozta.

Az elmúlt évek hagyományához híven idén
februárban ismét meghirdette a lehetõséget az
RMDSZ, és számos család és kisnyugdíjas je-
lezte, hogy élni kíván vele, és igényeli az in-
gyen kínált vetõmagokat. Az elsõ Magvetõ ak-
ció óta összesen 663 háztartás részesült ilyen
támogatásban, idén pedig újabb 162 rászoru-
ló kapta meg a Magvetõ-csomagot. Ez dug-
hagymát, vetõburgonyát, répa-, petrezselyem-,
borsó-, zöldbab-, saláta-, uborka- és virágma-

gokat tartalmazott. Az elsõ akció során,
2012-ben 87 család kapott ilyen támogatást,
2013-ban már 122 család veteményezhetett,
2014-ben 138 háztartás asztalára került friss
zöldség ily módon, 2015-ben 156, tavaly pe-
dig 160 háztartás igényelt és kapott vetõmag-
csomagot.

Az idei kérvényezõk a múlt hónapban az
RMDSZ-székházban gyûltek össze, és Török
László polgármestertõl kapták kézhez a ma-
gokat. Az elöljáró elmondta, hogy a szövetség
hajdúvárosi szervezete szeretne minél több
olyan hasznos gyakorlati támogatással a nagy-
szalontaiak segítségére sietni, amelyek meg-
könnyítik számukra a mindennapokat és hoz-
zájárulnak a családok boldogulásához.

Balázs Anita
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A helybeliek leginkább színházként emlege-
tik a városközpont patinás épületét, a mûvelõ-
dési házat. Nem minden alap nélkül teszik ezt,
hisz Nagyváradtól Nagykárolyig az országút
mentén fekvõ egyik település sem dicsekedhet
olyan szép kulturális létesítménnyel, mint az
érmelléki kisváros.

Sokan még emlékeznek arra, hogy az át-
kosban rendszeresen tartottak ott színielõadá-
sokat, a diákok és a színházat kedvelõ felnõtt
közönség bérletet is válthatott az évad reper-
toárjára. A nagyváradi mellett a szatmári és a
temesvári magyar társulatok is gyakorta meg-
fordultak a többfunkciós épületben. Az utób-
bi évtizedekben viszont állaga leromlott, alkal-
matlanná vált hivatásának betöltésére. A vá-
rosi könyvtár, jobb híján, még mindig benne
mûködik. Béres Csaba, Székelyhíd polgár-
mestere bejelentette a jó hírt: felújítják az
épületet.

Elõször tíz évvel ezelõtt nyújtottak be pályá-
zatot a kultúrház felújítására, majd 2010-ben
és 2015-ben ismételten próbálkoztak pénzt
szerezni a munkálatokra. Mindeddig nem jár-
tak sikerrel, hol a gazdasági válság, hol pedig

a kormányzás nem volt megfelelõ „állapot-
ban” ahhoz, hogy komolyan odafigyeljen a
székelyhídiak gondjaira. Februárban Bukarest-
ben járt a város küldöttsége, és egy öttagú bi-
zottság elõtt meg kellett védeniük a projektet.
Béres Csaba szociokulturális érveket hozott
fel, a tervezõ pedig a mûszaki, kivitelezési
szempontokat terjesztette elõ. Ezt követõen
kapták meg hivatalosan is a kedvezõ elbírá-
lást.

Ezúttal jól haladnak a dolgok, már most ta-
vasszal nekifognak a munkálatoknak – újsá-
golta az elöljáró. Az épület falazata megma-
rad, illetve bõvíteni fogják a hátsó részt. Kül-
sõleg legszembetûnõbben a homlokzat és a te-
tõ alakul át. A mostani tetõszerkezetet csak
hatalmas költséggel tudnák felújítani, ezért er-
rõl lemondtak, és a homlokzathoz illõ födémet
terveztek. A belsõ tér is eltér majd a mostani-
tól: az eddigi két öltözõ helyett négyet alakíta-
nak ki, két lépcsõházat is terveztek, egyet a
fellépõk, egyet a nézõk számára, az emeleti
részre pedig a széksorok helyett páholyok ke-
rülnek majd. Lesz két próbaterem és büfé is.
A férõhelyek száma 570-rõl 375-re csökken
ugyan, de ez a változtatás a kényelmet javítja.

A létesítmény helyet ad majd a városban
mûködõ kórusoknak, tánc- és kultúrcsopor-
toknak, illetve rendszeres színielõadásokra
várják Nagyvárad, Szatmárnémeti, Kolozsvár
és Debrecen társulatait is.

D. Mészáros Elek

Megújul a „színház”
Székelyhídon

Felújítják a székelyhídi mûvelõdési házat,
már a látványtervet is sikerült
megtekintenünk. Nemcsak a tetõzet fog
megváltozni, hanem a belsõ tér is átalakul.

Székelyhíd
mûvelõdési házára
ráfér a renoválás

A látványterv
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Több mint két évtizedes vezetõi tapasztala-
tával Vincze Nándor polgármester jó gazdája
Tóti községnek, ezt a lakosok is elismerik, új-
ra és újra bizalmat szavaznak neki. Kvalitásai-
nak köszönheti, hogy RMDSZ-színekben, 30
százaléknál kevesebb magyar népességgel a
háta mögött, ismételten polgármesterré vá-
lasztják.

Ami elsõként feltûnik a látogatónak Tóti-
ban, az a települések rendezettsége és tiszta-
sága. A folyamatos takarítás meghozta az
eredményét, és ma már megszokták a lako-
sok, hogy ne szemeteljenek. Az intézmények
is szépen rendbe vannak téve, legyen az köz-
ségháza, iskola, óvoda vagy mûvelõdési ház.
A lakóházakat pedig gazdáik szépítik, rendez-
getik, hiszen egyikük sem akar lemaradni a
másiktól. Az egészséges verseny szép összha-
tást eredményez az egész községnek. Talán a
községközpont a legrendezettebb, de ez így
természetes.

Hivatalában kerestem fel a polgármestert,
hogy idei terveirõl faggassam. Elmondta, hogy
elõzetes információk alapján, nagy vonalak-
ban már tudja, milyen költségvetésbõl gazdál-
kodhat idén. Ez nagyjából azonos a tavalyival,
azaz 3 millió lej. A visszaosztott összeg valami-

vel kevesebb a tavalyinál, az adóbevétel pedig
magasabb. Az idei fejlesztési tervekrõl szólva
azt mondta, elsõbbséget élveznek az elkezdett
munkálatok.

– Tavaly decemberben saját költségvetésbõl

Töretlenül fejlõdik Tóti
Tóti azon községek közé tartozik, melyeknek
minden településük dinamikusan fejlõdik,
egyik sem marad le a másik mögött,
minden évre jut valamilyen új eredmény.
Önkormányzati vezetõje VINCZE NÁNDOR,
aki harmadik mandátumát tölti, elõtte
ugyanennyiszer volt alpolgármester.

Tóti központjába
fut be a micskei út

Betonozott árkokat
alakítanak ki

az emelkedõn levõ
utak mentén

Vincze Nándor
tapasztalt

önkormányzati
vezetõ

(folytatás a következõ oldalon)
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elkezdtük Cséhteleken egy új út építését, a
Rovina tanyát fogja összekötni a községgel.
Eddig ennek a kijárata Papfalva felé volt, de
olyannyira tönkrement, hogy autóval szinte
járhatatlan. Egy régi és már megszûnt nyom-
vonalon összekötjük a tanyát községünkkel.
Kissé nehezíti a munkát, hogy egy vasúti átjá-
rót is építenünk kell. A nyomvonal nem is lát-
szott, újra kellett méretnünk. A valamikori hi-
dak is eltûntek, újra meg kell építeni õket. A
tanyán belül megcsináltattam már az utakat,
most azokkal fogjuk összekötni a községbe ve-
zetõ szakaszt. Tíz család lakik ott, nekik is jo-
guk van arra, hogy kijáratuk legyen a megyei
útra. Arról nem is beszélve, hogy adott eset-
ben a mentõnek vagy a tûzoltóságnak is el kell
jutnia a tanyára. A további munkálatokat is sa-
ját költségvetésbõl finanszírozzuk. Kövesútról
van szó, a költsége nagyjából 220 ezer lej. El-
kezdtük a tavaly megnyert pályázatok munká-
latainak közbeszerzési kiírását is. Ezt kiszer-
veztük egy külsõ céghez. Már volt három ülé-
sük, remélhetõleg a nyár folyamán megszüle-
tik a döntés. Az egyik pályázat célja szintén út-
építés; Vámoslázzal és Dernával közösen
nyertünk, 20 km aszfaltos út építésére. Tótit
és Micskét fogja összekötni az új út egy szaka-
sza, valamint a még aszfaltozatlan utcáink is
aszfaltburkolatot kapnak. Ha elkészül, a nagy-
váradi utazás 20 km-rel lerövidül a tótiak szá-
mára, mivel összeköti a 191A és 19E utakat.
Az már csak hab a tortán, hogy két magyar fa-
lut köt össze. Van egy napközi-építési (after
school) pályázatunk Bozsalyra, az épület egy-

ben a mûvelõdési ház szerepét is át fogja ven-
ni. Ez uniós összegbõl épül, 500 ezer eurós
költségvetéssel. Egy másik uniós pályázatból
pedig a cséhteleki kultúrházat újítjuk fel teljes
egészében, felszerelésekkel együtt 280 ezer
eurós költségvetéssel. Ezeknek is kiírtuk a köz-
beszerzési eljárását. Remélhetõleg a nyáron
elkezdõdhet a munka. Szándékunkban áll Ré-
tiben is mûvelõdési házat építeni, ha sikerül
megfelelõ telket találni. A Helyi Fejlesztések
Országos Program keretében 10 km utat tu-
dunk leaszfaltozni. Ezzel elérjük, hogy a köz-
ség összes útja aszfaltos lesz. Tervezzük továb-
bá a Bisztra-hidak felújítását. A csatornarend-
szer megépítésére egyszer már nyújtottunk be
pályázatot, de valahogy nyoma veszett. Ezt új-
raterveztettük, és újra akarjuk indítani. Az
egész községre kiterjed egy közös szennyvíz-
tisztítóval, mely Bisztraterebesen lenne. Ez a
távlati tervünk, és ha ez is meglesz, akkor iga-
zi európaiasodott községünk lesz.

– Köztudottan jó kapcsolatokat ápol ön-
kormányzatuk az iskolával és az egyházzal.
Ilyen téren tervezne-e valamilyen beruhá-
zást?

– A református mûemlék templom felújítá-
sára is készítettünk egy pályázatot 340 ezer
eurós költségvetéssel. Ennek is elindult a köz-
beszerzési eljárása. Reményeink szerint a nyá-
ron elindulhat a munka. A pályázat bútorzat
és egy orgona telepítését is magában foglalja.
Ünnepi megemlékezések, mûsorok esetében
együttmûködünk az egyházzal és az iskolával.
Az iskola fejlesztése és ellátása önkormányza-
tunkban mindig elsõbbséget élvez.

Szõke Ferenc
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A Tótit Micskével
összekötõ út

tervrajza

Már készítik
a tanyára vezetõ út

alapját

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Manapság már nemcsak egészségügyi meg-
fontolásból keressük fel a fogorvost, hanem
szépészeti okokból is beülünk a fogorvosi szék-
be. A szakma egyik fiatal képviselõjét kérdeztük
errõl a hivatásról. A nagyszalontai dr. Vígh Jó-
zsef Aradon végezte el a fogorvosi egyetemet;
már több mint három éve dolgozik szülõvárosá-
ban, nõs, a felesége a munkatársa.

– Nem mondhatnám, hogy gyerekkorom óta
erre a pályára készültem, viszont édesanyám
már hároméves korom óta fogorvosnak szánt.
Folyamatosan mondogatta nekem, hogy fogor-
vosnak kell lennem, pedig nekem eszem ágában
sem volt, hogy az legyek. Végül érettségi elõtt
néhány hónappal döntöttem el, többek között
unokabátyám bátorítására, õ fogtechnikus.

– Miért éppen ezt a szakmát választotta?
– Gondolkodtam azon, hogy mi lehetnék,

mire van tehetségem, tudva azt, hogy mindig is
szerettem a biológiát és a természettudomá-
nyokat. Mérlegelve a különbözõ szakmák anya-
gi vetületét is, végül ezt láttam a legjobb döntés-
nek. Persze akkoriban még nem tudtam, mi-
lyen fába vágom a fejszémet. Az egyetem és a
nyári gyakorlatok ideje alatt egyre jobban meg-
kedveltem a szakmát, és hamar rájöttem arra,
hogy a sebészet a kedvenc területem a fogásza-
ton belül. Az elmúlt években már olyannyira
megszerettem a szakmámat, hogy az mára már
nem csak a munkám, hanem a hobbim is egy-
ben.

– A gyermekek általában nagyon félnek a
fogorvostól. Ön hogyan próbálja elnyerni a
gyermek páciensek bizalmát?

– Az egyik legkülönlegesebb terület a gyere-
kekkel való foglalkozás, ugyanis a helytelen ne-
velésbõl adódóan rettegnek a fogorvostól és a
„szuritól”. A gyerekekhez nagyon sok türelem-
re van szükség és az õ szintjükre való leereszke-
désre. Szerintem nem szabad rájuk erõltetni a
kezelést, hanem fontos, hogy megértsék, hogy
nekik van szükségük rá. Én próbálok a gyere-
kekkel és nem a szüleikkel kommunikálni a ke-
zelés során, amit kis pácienseim nagyon érté-
kelnek. Szerintem ez a titka annak, hogy õk is
megszeressék a fogorvost.

– Miben látja a fogorvosi pálya szépségét,
illetve nehézségét?

– Az egyetem elvégzése után Nagyszalontán
álltam munkába, és szembesültem a szakma
szépségeivel és nehézségeivel egyaránt. A szép-
ségek közé tartozik, hogy az embereknek újjá-
varázsoljuk a mosolyát. A teljes rehabilitáció
esetében a páciensnek nemcsak a kinézete vál-
tozik, hanem megnõ az önbizalma, és társasági
élete is 180 fokos fordulatot vesz. Jó látni,
hogy az embereknek tetszik az, amit csinálunk,
viszont ugyanebbõl fakad a szakma nehézsége
is, mivel az emberekkel a legnehezebb dolgoz-
ni. Sok esetben a maximumot nyújtva sem tud-
juk teljesíteni a páciens igényeit. Emiatt vannak
nagyon stresszes napok, amikor mindig eszem-
be jut egyik professzorom vicces javaslata: ha
jót akartok magatoknak, legyetek allergológu-

A fogászat munka
és hobbi is egyben

A fogorvosi szakma napjainkban az egyik
legkeresettebb és leginkább megfizetett
foglalkozás, egyes kimutatások szerint
az öt legjobban megbecsült hivatás között
szerepel. A nagyszalontai DR. VÍGH JÓZSEF
nemcsak az anyagi szempontok miatt
szereti a munkáját, hanem a páciensek,
köztük a gyerekek hatására a munka
egyfajta hobbivá is vált számára.

Dr. Vígh József a saját fogainak épségére is nagyon vigyáz

(folytatás a következõ oldalon)
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tam, majd ötödévben Kolozsváron fejeztem be
lelkészi tanulmányaimat. Különös értéke volt
ennek az idõszaknak a német nyelv tökéletesí-
tése mellett, hogy részt vehettem az ottani
Bach-kórus munkájában. De lehetõségem
nyílt belelesnem az orgonaépítés titkaiba is. A

– Köztudott, hogy messze van Makó Jeru-
zsálemtõl, de ön is hasonlóan hosszú utat
tett meg az alig harminc kilométerre fekvõ
Margittától, szülõvárosától Éradonyig. E
vargabetû során merre terelgette az isteni
gondviselés?

– Valóban Margittán születtem, ott jártam
iskolába, majd a nagyváradi Lorántffy Zsu-
zsanna Református Gimnáziumban érettségiz-
tem. Lehetõségem nyílt, hogy nyaranta részt
vegyek Budapesten kántorképzõ tanfolyamo-
kon. Zenei tudásom nagy részét ott szedtem
össze, érettségi után letettem a kántorvizsgát,
majd 1999-ben sikeresen felvételiztem a ko-
lozsvári teológiára. Az elsõ két év után Nagy-
szebenbe kerültem, ott német nyelven folytat-

Lelkészváltás Adonyban
Februártól új lelkipásztor szolgál
az éradonyi református egyházközségben
BODNÁR LAJOS személyében. A tiszteletes
pályafutása során elsõ ízben váltott
gyülekezetet, eddig az Arad megyei
szórványban hirdette az igét.

Bodnár Lajos lelkipásztor a szórványból érkezett
Éradonyba

sok vagy reumatológusok, ugyanis ha szépen
beszéltek a pácienseitekkel, akkor egy életen
keresztül megtartjátok õket, hiszen sohasem
fogjátok tudni meggyógyítani õket.

– Mi jellemzi ma ön szerint a fogászatot?
– Napjaink fogászatát rohamos fejlõdés jel-

lemzi. Talán ez a szakma fejlõdik a leggyorsab-
ban az orvostudományon belül. Jelenleg a fogá-
szat az esztétika körül forog, manapság már
mindent ehhez viszonyítunk. Ehhez a területhez
köthetõ a legtöbb újdonság, például fogpótlás
egy óra alatt, melynek során egy gép számító-
gépes vezérléssel helyben elkészíti a fogat.

– Mennyire figyelnek oda napjainkban az
emberek a fogaik épségére?

– Manapság az emberek kezdenek egyre job-
ban odafigyelni a fogaik épségére, ami egyebek
mellett a médiának is köszönhetõ. Ahhoz, hogy
ez továbbra is így legyen, fontos lenne, hogy az

emberek megértsék: az elhanyagolt szájüreg
nagyon sok általános betegség forrása, mint
például a szívbetegség, ízületi panaszok stb. A
szájüreg helyes karbantartására rengeteg mód-
szert és segítséget találunk az interneten, infor-
málódjunk, és vigyázzunk szájüregünk, fogaink
egészségére.

Balázs Anita

(folytatás az elõzõ oldalról)

A fogászat munka és hobbi is egyben
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A fogorvosi
rendelõbe gyakran

látogatnak el
általános iskolai

osztályok is



közösség kántora. Már gyermekkorában úgy-
mond „besurranóként” ismerkedett a hang-
szerrel, amikor bejutott a templomba, ízlelget-
te, próbálgatta a harmóniumot. Az utolsó egy
esztendõben betegsége miatt már nem tudta
ellátni a kántori szolgálatot. Ha ujjai már nem
is engedelmeskedtek akaratának, de hangjával
továbbra is segítette a közös éneklést.

– Egyes felekezeteknél bizonyos idõ után
kötelezõ a papcsere. A református egyház-
ban az utóbbi évtizedekre jellemzõ, hogy a
lelkészek néhány év után szolgálati helyet
váltanak, bár ez nem kötelezõ. Hogyan lát-
ja, szükséges-e ez a fajta lelki vérfrissítés,
milyen hatással van a gyülekezetre, illetve
az érintett szolgálattevõre?

– Gondolom, jó dolog, különösképpen
olyan lelkészek esetében, akik túl hosszú ideig
szolgálnak a szórványban. Úgy vélem, hogy
tíz-tizenöt év után ajánlott a lelkészváltás, ez
jót tesz mindkét félnek.

– Ön itt egy szépen felújított templomot
és parókiát kapott örökül. Milyen teendõk
várnak még önre a lelki építkezésen túl?

– Elsõsorban lelki teendõim lesznek. De
emellett akad egyéb munka is, például az iro-
daépületet és a mögötte húzódó kerítést kell
felújítanunk, illetve kicserélnünk. Mivel a gyü-
lekezetünk létszáma alig éri el a háromszázat,
így önerõbõl kevésre futja. Ezért minden attól
függ, hogy kapunk-e külsõ segítséget, illetve
lesznek-e sikeres pályázataink.

– Ideérkezése óta szinte szusszanásnyi
ideje sem maradt, máris több egyházközség
meghívta imaheti szolgálatra. Mennyire
tartja fontosnak a gyülekezetek közötti szo-
ros kapcsolatot, illetve hajlandó-e nyitni
más felekezetek felé? Gondolok itt elsõsor-
ban arra, hogy Éradonyban az önökénél lé-
lekszámban nagyobb római katolikus közös-
ség él.

– Mindenképpen nyitott vagyok erre, annál
is inkább, mert engem is szeretettel fogadtak.
Tíz imaheti meghívás közül sajnálatos módon
hármat nem tudtam teljesíteni, mivel épp ak-
kor költözködtem.

D. Mészáros Elek

teológia befejezése után kerültem az Arad me-
gyei Borosjenõbe lelkipásztornak, ott tizenkét
évet szolgáltam. Testileg-lelkileg embert pró-
báló a szórványban teljes értékû munkát vé-
gezni. Kezdetben három gyülekezetben szol-
gáltam, késõbb ennél is többen. Ez gyakorlat-
ban azt jelentette, hogy reggeltõl estig úton
voltam, egyik istentiszteletet követte a másik.

– A szórványban mennyire meghatározó
az egyház szerepe a nemzettudat megtartá-
sában?

– Nagyon nagy a szerepe. Annak ellenére,
hogy az RMDSZ jelen van a szórványban is, a
hétköznapokban a gyülekezetbõl lehet legin-
kább erõt meríteni.

– Mit tud az éradonyi gyülekezetrõl, elõ-
zõleg járt-e már ebben a közösségben?

– Jártam, van annak már bõ tíz éve is, hogy
elõször hirdettem itt az igét. Az elõzõ lelkipász-
torral évfolyamtársak voltunk a teológián. Így
amikor szóba került, hogy meg fog ürülni a lel-
készi állás, akkor a presbitérium úgy döntött,
hogy engem hívnak meg a gyülekezetbe. Na-
gyon örültem a felkérésnek. A gyülekezet is
örült, de örömünket a gyász is megülte, hisz
nemrég hunyt el az egyházközség egykori kán-
tora. Gábor István 82 évet élt, 66 évig volt a

A tiszteletesnek
alapos zenei
ismeretei vannak

A szépen felújított
adonyi istenházába
padlófûtést is
szereltek

A lelkészi hivatalra
ráfér a felújítás

hitvilág|
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A margittai Horváth János Elméleti Líceum
könyvtára a diákok egyik kedvenc helye, nem
„csak” olvasni vagy könyvet kölcsönözni jön-
nek ide a tanulók. Bejárnak információt cse-
rélni, beszélgetni, tanácsot kérni vagy egysze-
rûen csak egy kicsit elvonulni a könyvek kö-
zötti csendbe. Rend és rendszer uralkodik a
polcokon, könnyen megtalálható a keresett
olvasmány. Az olvasók szokásai különböznek,
és ehhez a könyvtárosnak alkalmazkodnia
kell. Van olyan, aki céltudatosan keresi az ol-
vasnivalót, van, aki szeret bóklászni a könyvek
között, és így talál olvasmányt. Olyan is van,
aki tanácsot kér, vagy konkrétan egy házi ol-
vasmányt keres. Természetesen a könyvtáros,
Balogh Tünde azonnal a segítségére siet. Az
elektronikus információszerzés elterjedésével
otthonosan kell mozognia az elektronikus
könyvtárak anyagaiban és a szörfözésben is.
A fiatalok ugyanis gyakran ezt az utat választ-
ják az olvasásra, információszerzésre. Így, bár
veszítenek az olvasás élményébõl, hiszen nem
tapinthatják meg a könyvet, nem érezhetik il-
latát, mégis jobb, mint ha nem olvasnának.

A könyvek egy része nagy értékû szakkönyv
vagy lexikon, ezekbõl kevés példány van, s
nem lehet hazavitelre kikölcsönözni õket. A
legtöbb témában – irodalom, történelem, föld-
rajz, természettudományok, filozófia, vallás,
festészet, sport – van választék a polcokon. A
köteteket vagy a könyvtár olvasórészében le-
het tanulmányozni, vagy szaktanári engedély-
lyel az osztálytermekben. Ha a tanuló verseny-
re készül, tanárának a kezességével hazavihe-

ti a szakkönyvet. Ha egyszerre több diáknak
van szüksége ugyanarra a kötetre, idõpontot
kell egyeztetniük. A tanult idegen nyelvek szó-
táraival is jól el van látva a tanintézet könyvtá-
ra, egyszerre több diáknak vagy osztálynak
tudják a rendelkezésére bocsátani õket.

– Hány kötet van a könyvtár birtokában,
és hogyan tartják nyilván õket? Mennyi idõ
alatt talál meg egy keresett könyvet?

– Jelenleg 6200 kötet van regisztrálva, de
kaptunk adományokat, ezeknek az iktatása
most folyik. Összesen körülbelül 10 000 köte-
tünk van. Tematikusan rendszerezem õket a
polcokon, a szépirodalmat pedig írók szerint.
Így állományunk könnyen átlátható a könyv-
tárlátogatók számára is. A kikölcsönzötteket
olvasói lapokra vezetem, tudom, mikor ki vit-
te el, és mikor kell visszahoznia. A keresés
mindössze néhány percet vesz igénybe, mert
egy ekkora könyvállomány még viszonylag
könnyen számon tartható. A nyilvántartás
megkönnyítésére az iskola vásárolt egy számí-
tógépes programot, mellyel pillanatok alatt ki-
derül, hol van a keresett könyv. Ennek a be-

Könyvtáros
és programszervezõ

A könyvtáros feladata nem pusztán annyi,
hogy leemelje a polcról a kért kötetet
és bevezesse az olvasólapba. Tudnia kell
az olvasó személyiségéhez illõ olvasmányt
ajánlani, vagy utat mutatni egy keresett
információ megtalálásához. Az sem árt,
ha rokonszenves és kedves.
BALOGH TÜNDE, a margittai magyar iskola
könyvtárosa éppen ilyen.

Balogh Tünde
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üzemelése most folyik. Emellett a klasszikus
nyilvántartás is megmarad. A diákok és a ta-
nárok jelzik az igényeket, ha tudok, eleget te-
szek nekik. Évente nagyjából 5000 lejt fordít-
hatok új könyvek vásárlására. Ha az adomá-
nyokat is a polcokra helyezzük, kicsinek fog
bizonyulni a könyvtárterem. Ezért jó lenne bõ-
víteni, és remélem, hogy erre lesz mód. Szá-
mítógépünk olvasói használatra csak egy van,
ezt is növelni kellene legalább ötre.

– Milyen órarenddel dolgozik a könyvtár?
– Hétköznapokon 7.30–15.30 óra között

várom az olvasókat vagy kölcsönzõket. Ter-
mészetesen szünetekben és tanórák után van
a legnagyobb forgalom.

– Milyen képesítése kell hogy legyen egy
könyvtárosnak? Ön hol tanulta a szakmát?

– Amikor felvettek könyvtárosnak, még
nem volt képzettségem, de feltételként szab-
ták, hogy mielõbb megszerezzem. Elkezdtem
a Vasile Goldiº Egyetem margittai kirendeltsé-
gén az óvónõ/tanítóképzõt, majd egy évre rá,
ezzel párhuzamosan, a kolozsvári Babeº–
Bolyai Tudományegyetem Történelem–Filo-
zófia Karának könyvtár- és információtudo-
mány szakát. Mindkettõn sikeresen diplomáz-
tam. Nem volt könnyû, mert közben dolgoz-
tam is. Rengeteget tanultam, s ha az új isme-
reteket már kezdetektõl tudtam volna, sokkal
könynyebb lett volna a munkám. Alapos gya-
korlati és elméleti képzést kaptunk. Megtanul-

tuk a könyvtáros feladatait és a hozzájuk tar-
tozó munkafolyamatokat: a gyûjtemény- és az
információs bázis kialakítását, az állomány
rendben tartását, védelmét, a szolgáltatások
megszervezését, az információs utak megtalá-
lását. Évfolyamtársaim közül többen is már
könyvtárosként dolgoztak. Kevés olyan van,
aki úgy végez, hogy nem tudja, hol fog dol-
gozni, mivel a könyvtárak száma nem túl
nagy. Én szeretem ezt a szakmát, örülök,
hogy ezt választottam. A papírmunka, a nyil-
vántartás önmagában unalmas lenne, de az
olvasókkal való állandó kapcsolat széppé, vál-
tozatossá teszi ezt a tevékenységet.

– Iskolai szinten egyéb feladatokat is el-
lát?

– Tulajdonképpen én a diákok és tanárok
között helyezkedem el. Velem talán közvetle-
nebbek a diákok, könnyebben elmondják
gondjaikat. Szívesen meghallgatom õket, és
segítek, ha tudok. A tankönyvek megrendelé-
se, nyilvántartása, szétosztása, év végi össze-
gyûjtése is az én feladatom. Segítek a külön-
bözõ programok szervezésében, de vannak
saját kezdeményezéseim is. Jó kapcsolatot
ápolok a diáktanáccsal, közösen sok-sok hát-
térmunkát elvégzünk. A kisiskolások rendsze-
resen eljönnek könyvtárlátogatóba, ilyenkor
sokan be is iratkoznak. Az egyetemekrõl jövõ
népszerûsítõ csoportokat is többnyire én foga-
dom, és szervezem az ezzel járó feladatokat.
Ez fõleg a nagyobb, illetve a végzõs osztályo-
kat érinti. Az egyetemi nyílt napokra is el
szoktam kísérni diákjainkat.

– Kihasználják a diákok a könyvtár adta
lehetõségeket? Olvasnak?

– Örömmel mondhatom, hogy a mi diákja-
ink igen. Mindig meglepõdöm a könyvtárosok
találkozóján, amikor sokan arról panaszkod-
nak, hogy kevés az olvasójuk. Csalogatásra
sincs igazán szükség, jönnek maguktól. Ter-
mészetesen nem ugyanazokat az olvasmányo-
kat keresik, amelyeket mi olvastunk gyermek-
korunkban, de olvasnak. A kötelezõ olvasmá-
nyokat is, de kiegészítik a saját ízlésüknek
megfelelõvel. Általában idõre visszahozzák a
kölcsönzött könyveket. 940 beiratkozott olva-
sóm van. Ebben azok a már végzett diákok is
benne vannak, akik visszajárnak. Nekik külö-
nösen örülök. Jó lenne, ha sokkal többen ol-
vasnának, mint jelenleg. Örömmel figyelem
diákjaink olvasási szokásait és a könyvek irán-
ti szeretetüket.

Szõke Ferenc
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Kisdiákok
ismerkednek
a könyvekkel 

Rend van az iskola-
könyvtárban 



hogy sokan költöztek a faluba Nagyváradról, új
házakat építve.

Köröstarján közigazgatásilag Körösgyéres
község része, 2003-ban váltak el Vizesgyántól
és Körösszegtõl, utóbbiak külön községet alkot-
nak Vizesgyán központtal.

Kiköltözõkkel gyarapodik
a lakosság

Kellemes márciusi napon érkeztem
Tarjánba, a falu központjában szépen rendbe
tett házak, rendezett mûvelõdési ház, ugyan-
csak szépen kivitelezett iskolaépület látványa
fogadott. Örömteli meglepetés várt az óvodá-
ban is, amikor vendéglátómmal, a helybeli Sza-
bó Csabával, Körösgyéres alpolgármesterével
felkerestük: két csoport is mûködik ott, az egyik
napközis, a másik csak délelõtti programmal.
Az óvoda mellett épült fel és mûködik a napkö-
zi központ, ott délutánonként rászoruló gyere-
kekkel foglalkoznak, s enni is adnak nekik. Az

Többször változott Köröstarján neve az év-
századok folyamán: 1387-ben Tharyan, 1588-
ban Tharian, 1808-ban Tarjány, aztán Tarkaje
formában írták. A falu birtokosai a Beöthyek
voltak, a XX. század elején Tóth László,
Csanák József, Cziffra József, Cziffra Gerõ,
Olasz Elemér és Stepán István örököseinek volt
itt nagyobb földtulajdonuk. Az 1880-ban vég-
zett népszámláláskor 1762 lakost jegyeztek fel,
881 magyart, 718 románt, 47 németet, közü-
lük 835 római katolikus, 721 ortodox, 110 re-
formátus volt. 1910-ben 2234-en lakták, 1261
magyar, 972 román, illetve 959 római katoli-
kus, 988 ortodox, 151 református. Az 1992-
ben végzett népszámlálási adatok szerint a tele-
pülésnek 1798 lakosa volt, akik közül 926 ro-
mán, 767 magyar; felekezeti megoszlás szerint
1000 ortodox, 213 római katolikus és 33 re-
formátus. A legutóbbi, 2011-es cenzus 2158
tarjáni illetõségût jegyzett fel, de a legfrissebb,
2016-os adatok szerint 2330-an élnek a tele-
pülésen. Ez a növekedés annak köszönhetõ,
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Köröstarjáni
óvodások
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A Nagyváradtól mintegy 12 kilométerre
fekvõ Köröstarján nevét elõször 1341-ben
említette egy okirat, Teryan néven. Minden
feltételezés szerint a magyar Tarján törzs
lakhelye volt. Ma Körösgyéres községhez
tartozik, és a városból odaköltözõknek
köszönhetõen gyarapodik a népessége.

Többen lesznek
tarjániak

Szabó Csaba alpolgármester



egyszerû az ingázás, hiszen félóránként közle-
kedik autóbusz –, s egy részük gazdálkodik is.
Kisebb társulások mûvelik meg a földeket; fõleg
szántóföldi növényeket termesztenek, a zöld-
ségkertészet nem jellemzõ, legfeljebb saját szük-
ségletre termelnek. Valamikor híres volt a
váradi piacon a tarjáni tej és tejtermék, de saj-
nos ez az ágazat is megszûnik lassan, egyre ke-
vesebben tartanak tehenet.

Köröstarján utcáin lefektették a vízvezetéket,
mondta Szabó Csaba, de a házak még nincse-
nek bekötve. A projekt nincs befejezve, mivel a
csatornázás kiépítése is a része. Az alpolgár-
mester szerint 2-3 hónap múlva kötik be az ivó-

egyik teremben számítógépek sorakoznak, rö-
videsen használhatják is õket a diákok, mondta
az alpolgármester. Arról is tájékoztatott, hogy
az épületet ebédlõvel bõvítik. Kész a terv, meg-
van az építkezési engedély és a pénz is rá, a
költségeket a helyi önkormányzat állja.

Szabó Csabát arról is kérdeztem, hogy mi-
ként sikerült õt alpolgármesterré választani, hi-
szen a tavalyi helyhatósági választásokon az
RMDSZ-nek csak két tanácsosa lett. Elmondta,
hogy a szövetség még a választások elõtt meg-
egyezett az alpolgármesteri posztról a már több
mandátumot letöltött és legutóbb is újraválasz-
tott polgármester, Ioan Paºca pártjával, a Nem-
zeti Liberális Párttal, így a helyi tanács alakuló
ülésén õt választották meg 9 szavazattal, a má-
sik jelölt négy voksot kapott. Ennek az együtt-
mûködésnek múltja van, hiszen korábban 12
éven át az RMDSZ képviseletében az ugyan-
csak köröstarjáni Rézik László töltötte be az al-
polgármesteri tisztséget.

Vendéglátómmal az általános iskolát is felke-
restük. Nagyszerû érzés volt látni azokat a tró-
feákat, serlegeket, amiket a tarjáni gyerekek
kaptak különbözõ sportversenyeken, köztük
egy vidékünkön kevésbé ismert sportágban,
rögbiben. Jó néhány éve megszûnt Tarjánban
az V–VIII. osztályos magyar oktatás, ma már
csak két összevont elemi osztály létezik: I–II.
osztály 12 gyerekkel, és III–IV. 8 gyerekkel.

Az alpolgármestertõl megtudtam, hogy a
legtöbb tarjáni a megyeszékhelyen dolgozik –
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A faluban két
óvodai csoport
mûködik

Erõn felül
adakoztak a hívek

a református
templomra

Az általános 
iskola 

A római katolikus
istenháza

(folytatás a következõ oldalon)
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vizet a házakhoz, addig saját kútjaikból jutnak
vízhez az emberek.

Az elöljáró arról is beszélt, hogy március 25-
én községük együttmûködési szerzõdést kötött
a magyarországi Biharugrával, ennek alapján
közös projektekbe foghatnak. Majd arról tájé-
koztatott, hogy még idén parkot alakítanak ki
ott, ahol a falunapokat szokták tartani (május
harmadik hétvégéjén); erre 250 ezer lejt különí-
tettek el. A híres-nevezetes fúvószenekarról is
beszélt, melyet valamikor õ alapított, de aztán
átadta a vezetését szakembernek, Deé Róbert-
nek. Nagyon sok helyre hívják õket, ki is bõvült
az együttes más településekrõl érkezettekkel.

Missziói református
egyházközség

A reformátusok 2011-ben szentelték fel
templomukat; maguk a gyülekezet tagjai építet-
ték fel két év alatt. Õk a közeli Szentandrás,
Körösgyéres, Rojt és Oláhszentmiklós reformá-
tusaival együtt a Toldinagyfalui Missziói Egyház-
község tagjai, lelkipásztoruk Farkas Zsolt. „A
missziói egyházközségben több település refor-
mátussága szervezõdik egy gyülekezetbe, tehát
nem öt gyülekezetrõl beszélünk” – magyarázta
a tiszteletes. A központjuk Oláhszentmiklós, is-
tentiszteleteket ott és Köröstarjánban tartanak
hetente kétszer, vasárnap utóbbi helyen 10 órá-
tól, Szentmiklóson déltõl, szerdánként pedig
délután 5-tõl, illetve 3 órától. A templomlátoga-
tás 40-45 százalékos.

„Az egyházi élet nem csak ennyibõl áll – foly-
tatta a lelkipásztor –, rendszeresen szervezünk
bibliaórákat és más tevékenységet. Az egyház-
község 124 lélekbõl áll, Tarjánban vannak a
legtöbben, több mint 70-en, Szentandráson
mintegy 20-an, Gyéresen közel 15-en, a többi-
ek olhászentmiklósiak. Idén vagyunk tízévesek,
2007-ben alakult meg a gyülekezet, akkor nem
volt semmink.” Építkezésbe vágtak, Szentmik-
lóson imaházat, Tarjánban templomot alapoz-
tak 2009-ben, és a hívek adakozásának ered-
ményeként meg holland támogatással mindkét
helyen 2011 novemberében tarthatták meg a
szentelési ünnepséget.

Tavaly egyetlen temetés sem volt Tarjánban,
de volt két keresztelõ, és már idén is egy –
mondja Farkas Zsolt. Az elmúlt évben két párt
adott össze. Örvendetes, hogy minden évben

2-3 lélekkel gyarapodik a gyülekezet. Konfir-
málás tavaly és tavalyelõtt is volt, idén nem lesz,
de 3 konfirmandus jár a felkészítõkre.

A reformátusok jól együttmûködnek a népe-
sebb római katolikus egyházközséggel, Barbuþi
Petricã plébánossal. „A nemzeti ünnepeket kö-
zösen üljük meg, az általunk szervezett egyete-
mes imahétre a katolikusok is eljönnek, s ami-
kor nekik van ünnepük, mi megyünk.” Az ön-
kormányzattal is jó a kapcsolatuk, a templom-
építéshez is kaptak segítséget.

A köröstarjáni reformátusok az elmúlt évti-
zedben mindig gyûjtöttek valamire, és minden
esztendõben megvalósítottak valamit: felszerel-
ték a templomot, harangot állítottak. Tavaly
megint nagy fába vágták a fejszéjüket: az isten-
háza és a fõút közötti, 1000 négyzetméteres
telket 5 éves részletfizetéssel megvásárolják kül-
földön élõ tulajdonosától. A templomtéren Élet-
fát szeretnének állítani a gyülekezet megalaku-
lásának 10. évfordulójára, parkolónak is lesz
helye, illetve a nyári bibliahetet is ott tartanák.

Farkas Zsolt különben a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület közigazgatási taná-
csosa 2008 óta, nem a missziói gyülekezet al-
kalmazottja, ezt a szolgálatot lelkesedésbõl és
szeretetbõl végzi. „Ennek a gyülekezetnek van
jövõje, én úgy látom, lesznek még, akik vidékre
fognak költözni, és akkor ez a református kö-
zösség is gyarapodni fog.”

Fogynak az elmagyarosodott
németek

A római katolikus templom 1865–67 között
épült, de már 1844-bõl van feljegyzés az itteni
plébániáról. A XIX. század elején fõleg német
ajkúak voltak a tarjániak, de aztán elmagyaro-
sodtak. Ezt már a mostani plébános, Barbuþi
Petricã meséli. Jelenleg 573 híve van az egy-
házközségnek, de Bálintffy atya idejében, aki
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Farkas Zsolt
tiszteletes

(folytatás az elõzõ oldalról)

Többen lesznek tarjániak





szegzett a plébános. A hívek megfogyatkozása
ellenére a templomlátogatás elfogadható. A
templombúcsúra sokan hazajönnek külföldrõl
is, ilyenkor zsúfolásig megtelik az istenháza.
Hétfõ kivételével mindennap tartanak szentmi-
séket, olyankor 10–25 személy van jelen. A
szombati hittanórákon általában 30 gyerek vesz
részt, a plébános három csoportban külön fog-
lalkozik a kicsikkel és a nagyobbakkal. „A gye-
rekeket nem kell nógatni, hogy mit csináljanak,
szívesen teszik, mindig van, aki ministráljon.
Hét éve, amióta itt vagyok, talán kétszer fordult
elõ, hogy nem volt hétköznap ministránsom.”

A tisztelendõ csángó származású, Moldvá-
ban született. Teológiai tanulmányait Gyulafe-
hérváron kezdte és Magyarországon fejezte be,
2007-ben szentelte pappá a néhai Tempfli Jó-
zsef megyés püspök, azóta a nagyváradi egy-
házmegyében tevékenykedik. A Szatmár me-
gyei Tasnádon kezdte mint káplán, majd Hegy-
köztótteleken lett plébános, és hét éve
Tarjánban szolgál.

Idekerülésekor befejezték a már elkezdett te-
metõkápolna megépítését; a kápolnát a refor-
mátusok is használják. A két felekezet közötti
kapcsolatról azt vallja: „Régi idõkre visz vissza,
és úgy érzem, nagy szükség van rá, hiszen
mindkét egyháznak magyar hívei vannak, ma-
gyar közösség vagyunk. Sok a vegyes házasság
katolikusok és reformátusok között, csak akkor
tudunk valamit tenni, ha együtt vagyunk, tisztel-
jük egymás vallását. Minden ünnepségen együtt
vagyunk, most legutóbb az 1848-as forradalom
kitörésének 169. évfordulóján is együtt emlé-
keztünk, a templomunk elõtti világháborús em-
lékmûnél együtt koszorúztunk. De együtt áldjuk
az új kenyeret is augusztus 20. környékén.”

Deák F. József

50 évvel ezelõtt szolgált itt, majd 1200 római
katolikus hívõ volt. A csökkenést nemcsak az
elhalálozás okozza, hanem az is, hogy sokan el-
költöztek a közeli Váradra, de Magyarországra,
Németországba is.

„Jó harminc éve húsz keresztelõ is volt egy
évben, tavaly kettõ, esküvõ pedig csak egy, te-
metés viszont 16. Már idén is volt hat temetés,
de csak egy keresztelõ. Ebben az évben nem
lesz elsõáldozás, bérmálás legutóbb három év-
vel ezelõtt volt, s két év múlva lesz újra” – ösz-

A tarjáni diákok
sok díjat nyertek

Világháborús
emlékmû

a katolikus
templom elõtt

Barbuþi Petricã
plébános
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Sörreklám
1942-bõl 

– Milyen szerkezetû a múzeum mûszaki
részlege, hányan kutatják az egykor Vára-
don mûködõ ipar emlékeit?

– Gyakorlatilag egyszemélyes, vagyis önma-
gamnak vagyok a fõnöke, tulajdonképpen a
Történettudományi Szakosztályon munkálko-
dom. A Kulturális Örökség Hivatalában 1996-
ban felmerült, hogy az egyéb mûemlék épüle-
tek mellett nyilvántartásba kellene venni az
ipari emlékeket is, illetve a mûszaki tárgyakat,
és mivel nem volt olyan emberük, aki el tudta
volna bírálni ez utóbbiakat, így kerültem én –
pályázat útján – az ottani csapatba. Rodica
Hârcã irányításával kezdtük feldolgozni a mû-
emlékek listájára tett javaslatokat, ez a mûve-

let folyamatosan történt a többi mûemlék épü-
let esetében is, ám Bihar megyei ipari mûem-
lék csak egyetlen volt az országos nyilvántar-
tásban: a nagyváradi nagyállomás. Mellesleg
ma is ezzel az eggyel maradtunk, pedig ’96 és
’99 között javasoltam a listára a sörgyárat, a
szeszgyárat, a villamosmûvet, valamint az
Emília és a Léderer-malmot.

– A sörgyárat és a szeszgyárat már rég le-
bontották. Mi történt?

– Mindkét gyár a negatív példákat „gazda-
gítja”, sajnos az 1990 után eluralkodó nemtö-
rõdömség, a mûszaki értékekkel kapcsolatos
eredendõ tudatlanság, illetve a tulajdonjogi ka-
varodások áldozataivá váltak. A sörgyárról so-
kat tárgyaltam id. Mudura Sándorral, az új tu-
lajdonossal, de nem sikerült megegyeznünk.
Az azelõtt is mûködõ gyárat 1922-ben vette
meg a Dreher–Haggenmacher kõbányai cég
és tette olyan hírnevessé, ami a ’90-es évek
elejéig kitartott. Erre hivatkoztam, amikor azt
javasoltam, hogy legalább a gyár fõépületét
tartanák meg, ki lehetne köré alakítani egy
ipari múzeumot, ahogy az Nyugaton már jól
bevált az idõk során. Próbáltam elkérni a híres
söripari eszközöket, de az üzletember azt
mondta, csak eladni tudja. Akkor azt javasol-
tam, hogy a budapesti Dreher Sörmúzeumnak
kellene felajánlani, legalább visszakerülnének

|história
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Iparemlékezet
Nagyváradnak jelentõs az ipari múltja:
a XVII. század végétõl, a török hódoltság
elmúltával kezdtek alakulni a kisebb
mûhelyek, és aránylag hamar bõvültek
manufaktúrákká, majd gyárakká.
A fejlõdés a sûrûbben lakott területeken
következett be: a vár körül, az innen
kisugárzó utcákon, vagyis a város akkori
központjában. Ma már ennek a virágzó
ipari tevékenységnek alig-alig van nyoma.
Dr. HOCHHAUSER RONALD
gépészmérnökkel, a Körösvidéki Múzeum
munkatársával próbáltuk ébresztgetni ezt
a nagyon sajátos „iparemlékezetet”.

Dr. Hochhauser Ronald gépészmérnök,
ipartörténetünk kincseinek avatott ismerõje
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az eredeti helyükre, és így megmaradnának az
utókornak. Nem vette figyelembe a javaslatot,
2001-ben a híres váradi sörgyár eltûnt a föld
színérõl. Nem olyan régen valami hasonló tör-
tént az Emília malommal. Amikor a görögka-
tolikus püspökség visszakapta hajdani székhá-
zát, ahol addig a megyei könyvtár mûködött
évtizedeken át, javasoltam, hogy az egykori
malmot fel lehetne újítani, és oda költöztetni a
könyvtárat. Itt is egyéni érdekek játszottak
közre, az Emília malmot is lebontották.

– A régi város szerves részeinek lebontása
több szempontból is káros. Ipari emlékmen-
tésrõl beszélhetünk-e?

– Szerencsére igen. A legkedvezõbb a
Léderer-malom és a régi villamosremíz példá-
ja. A Léderer-malom egy olasz vállalkozó ke-
zében van, tudomásom szerint nem akarja le-
bontani, hanem különbözõ kulturális esemé-

nyek rendezésére hasznosítaná. Volt már ben-
ne színházi elõadás, konferencia, kiállítás. Az
érmihályfalvi dohánybeváltóban is lehetne kö-
vetni ezt a gyakorlatot, és különbözõ rendez-
vényeket szervezni ott. A régi villamosremízt
sem bontották le, ott van a piaci nagycsarnok,
és épp mostanában kerültek szóba a remíz ré-
gi irodaépületei, melyeknek valamiféle rendel-
tetést keresnek. Remélem, nem kerül sor a
megsemmisítésükre. A jó példák közt sajátos
helye van a csipkegyárnak, amellyel kapcso-
latban családilag még érintettnek is mondha-
tom magam. Szüleim is, nagypapám is ott
dolgoztak, 1943-ban nagypapám résztulajdo-
nos is lett a gyárban. Incze Lipót, a tulajdo-
nos, végrendeletében a munkásokra hagyta a
gyárat. Nagypapám fõmester volt, így lett õ is
résztulajdonos, egészen a ’48-as államosításig.
A csipkegyár egyébként eredetileg a Körös
partján állt, ahol késõbb a Metalica, a mai So-
vata utca elején, csak késõbb költözött át a
mai nagypiac közelébe, a Ghillány, a mai
Cantemir út elejére, az egykori Flora kalap-
gyár helyére. A gyár ma is megvan, természe-
tesen már nem üzemel olyan nagyban, mint a
hatvan-hetven-nyolcvanas évekbeli fénykorá-
ban, de még gyártanak például cipõfûzõket,
gumikat és paszományokat, s ha emlékezetem
nem csal, a földszinten van egy bemutatóüz-
let, ahol a termékeket meg lehet vásárolni.
Hasonlóan történt a szõrmegyárral is, ami
eredetileg a Rimanóczy (most Iosif Vulcan) ut-
cában mûködött kisebb mûhelyként. Amikor

história|

Ennyi maradt
a Kolozsvári úti

szeszgyárból.
A szecessziós

stílusirányzatot
követõ kapu

az eredeti
utánzata, akár

a városi múzeum
gyûjteményét is

gazdagíthatná 

A Phoebus gyárat
reklámozó

papírnehezék
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után kisebb részlegeket mûködtettek még az új
tulajdonosok, zömében olaszok, a néhai Car-
men cipõgyárban (a késõbbi Solidaritateában)

fejlõdésnek indult, az igen nagy tiszteletnek
örvendõ tulajdonos, Leichner József a Vitéz
utcára költöztette. Végül a modern szõrme-
gyárat a Kolozsvári úton valósította meg, az
egykori Rimanóczy-féle bútor- és parkettagyár
helyén. 1944-ben sok más családdal együtt
Leichneréket is deportálták. 1949-ben az im-
már államosított gyár szõrmekonfekció részle-
ge átköltözött a vársáncba, az egykori László
malom II. telepére. 1997-ben, amikor ott jár-
tam az immár Rovex névre átkeresztelt gyár-
ban, már régi berendezések nem voltak, a
gyár sem igazán üzemelt, de a meglévõ áruk-
ból eladással egybekötött kiállításokat rendez-
tek, egészen a 2000-es évekig. A cipõgyárak
viszont nem voltak ilyen szerencsések. ’90
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Tátray-féle
csatornafedél
a mai Ady Endre
utca Szaniszló
(M. Eminescu) utca
felõli részén

A vasöntöde
vagongyártó

és javító
mûhelyének

dolgozói a két
világháború között
készült felvételen 

A „néhai”
szerszámgépgyár
elõdjének számító
öntöde reklámja
a Tiszántúl napilap
1906. évi 149.
számából
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Iparemlékezet
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még most is létezik valamilyen termelõ rész-
leg, és az épületek is megvannak. A régi
Criºul cipõgyár épületét, ami eredetileg a vá-
rosháza helyén volt, és már akkor szállítottak
külföldre is, nem hasznosították újra, különbö-
zõ üzleteket nyitottak a földszintjén, edzõter-
meket, de legalább nem bontották le.

– Nem ünneprontásként mondom, de a
„megboldogult” szerszámgépgyár, az Înfrã-
þirea bontása jelenleg is tart. Valahogy ’90

után nagyon elkezdett kínlódni, pedig alig-
alig volt Váradon olyan család, amelyik va-
lamilyen módon ne kötõdött volna a több
ezer embert foglalkoztató gyárhoz.

– Hát igen, eredetileg a Tátrai és Klier ön-
töde volt, majd Phoebusként székhelyét átköl-
töztették Bukarestbe, aztán 1940 elején az
összes vagyonát is, ezúttal Brãilára, talán az
exportot elõsegítendõ, mert a kikötõbõl köny-
nyebb lett volna a szállítás. Államosítás után
szinte hamvaiból éledt újjá, rövid ideig még
Phoebus néven mûködött, majd felvette az
Înfrãþirea nevet. 1990 után olasz kézbe került,
még termelgettek valamit, aztán mindennek
vége lett. Igen, bontják, lesz egy újabb bevá-
sárlóközpont a helyén. Szomorú, ugyanolyan
szomorú, mint a bukaresti Assan-féle malom,
illetve a Brad városi vasútállomás sorsa. Köz-
ben szerencsére ez utóbbinak elkezdték a res-
taurálását. Hogy ne fejezzük be ilyen negatív
hangnemben: a már említett Léderer-malom-
hoz hasonlóan az egykori László malom II. te-
lepének épületeire is talán jobb sors vár: a me-
gyei múzeum már több kulturális programot
szervezett ott, és remélhetõleg fog a jövõben
is. Végsõ soron tehát azt mondhatom, örülök,
hogy a sok negatív példa mellett azért még-
sem vágtuk el teljesen magunk alatt a régi, de
még erõs iparemlék-ágakat.

Molnár Judit
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Az egykori sörgyár
egy 1940-es

évekbeli felvételen

A Moskovits-cipõgyár hirdetése
a Nagyvárad c. napilap 1906. évi
46. számából

Sörreklám a Tiszántúl címû napilap
1914. évi 66. számából

(H
. R

. s
aj

át
 k

ut
at

ás
a)

(H
. R

. s
aj

át
 k

ut
at

ás
a)

(A
z 

ál
la

m
os

ítá
s 

10
. é

vf
or

du
ló

já
ra

 ö
ss

ze
ál

lít
ot

t 
dí

sz
al

bu
m

bó
l. 

A 
M

ud
ur

a 
cs

al
ád

 e
ng

ed
él

yé
ve

l a
 m

ás
ol

at
ot

 H
. R

.k
és

zí
te

tt
e)

2017. április|Biharország|23



|vastaps

– Ha ilyen sok helyen megfordult élete el-
sõ éveiben, kialakult-e az otthonérzése?
Vagyis amikor Szotyori József hazamegy, az
hol van?

– Ha hirtelen rákérdeznek, Segesvárt mon-
dom, hisz most is minden évben elmegyek
oda, de ugyanúgy Gyergyóba is, ám haza már
Váradot jelenti. Pedig azelõtt soha nem jártam
erre, illetve legföljebb csak átutazóban, de
végzéskor volt bennem egy olyan érzés, hogy
elmennék Kolozsvárról máshová. Mondhatni
akárhová. Tudtam, hogy itt az újonnan jöttnek
vizsgáznia kell, és gondoltam, megpróbálom.
A kollégák nagyon kedvesen fogadtak, és ta-
lán e miatt a hangulat miatt nem izgultam egy-

általán a vizsgán, sõt természetesnek tûnt,
hogy itt vagyok.

– Milyennek találta a közönséget?
– Úgy gondolom, hogy minden közönség

szereti a jó minõségû elõadást, ez így volt Ko-
lozsváron is, itt is. Egyébként a legelsõ szere-
pemet Tóth-Máthé Miklós Tûz és kereszt cí-
mû, történelmi tárgyú darabjában kaptam, a
király vívóoktatóját játszottam. Volt két jó ví-
vójelenet, egy a királlyal és egy a kunokkal.
Rám bízták a vívás koreográfiáját, a második
jeleneten mindig változtattunk egy kicsit a
bábszínész kollégákkal, akik az engem megtá-
madó kunokat alakították. Le is mészároltak
becsületesen, csak majdnem mindig megtör-
tént, hogy amikor mint hullát húztak kifelé,
ezt-azt mondtak, engem meg elfogott a neve-
tés. De senki sem reklamálta a nevetõ holttes-
tet. A következõ évadban a Fenn az ernyõ,
nincsen kas elõadásban én voltam az egyik
udvarló, Csatlós Lóránt a másik. Nagyon jó
barátok lettünk, egy öltözõben öltözünk tizen-
hét éve. És jött a többi szerep, valamiben min-
dig benne voltam, a mai napig valamiben min-

Mindig a színpad
levegõjében

SZOTYORI JÓZSEF úgy érzi, hogy Gyergyótól
Nagyváradig mindenütt otthon van:
Kolozsváron született, még amikor
erdõszentgyörgyi édesanyja egyetemista
volt, majd Kõröspatakra kerültek, aztán
Székelykeresztúrra, napközis korától
viszont Segesváron élt, közben sokat
nyaralt Etéden, ahol édesapja tanított.
A színmûvészetit Kolozsváron végezte,
utána Váradra szerzõdött, s 2000 óta él itt.

Csatlós Lóránttal
és a Nagyvárad
Táncegyüttes
tagjaival a Leonce
és Lénában

Szotyori József helyén érzi magát a színpadon
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dig benne vagyok. Sok jó karakterszerepet el-
játszhattam, ennek külön örülök. Közben pe-
dig szinkronizálgattunk, ez is jó gyakorlat volt.
Szerettem a szinkront, jól is lehetett vele ke-
resni, s egy ideig eltávolodtam a színháztól.
De aztán nagyon kezdett hiányozni, és vissza-
tértem.

– A beszélgetésben is lépjünk egyet visz-
sza, mert kíváncsi vagyok, hogy a gyerekko-
ri költözések során hol és hogyan támadt
fel a színésszé válás vágya!

– A családban mindkét részrõl volt mûvészi
hajlandóság: édesapám Etéden amatõr szín-
játszó csoportot vezetett, õ maga is játszott a
darabokban, anyai nagymamám dalárdatag
volt, nagybátyám, Székely József szobrász Ud-
varhelyen élt, nagyon szeretett szavalni. Én is
a verseket szerettem a legjobban, mindenek-
elõtt Szilágyi Domokos és Radnóti verseit.
Szóval rengeteget olvastam, otthon egyébként
mindenki sokat olvasott, emellett pedig min-
dent szerettem, ami mozgás. Középiskolás-
ként néptáncoltam, a segesvári néptáncegyüt-
tes elsõ generációs tagja voltam, de sportol-
tam is: kézilabda, foci, kosárlabda – azt szok-
tam mondani, ha nem mozgok, meghalok. A

legnehezebb szerepem negyedéven A vihar-
ban volt: egy alabárdost alakítottam, és húsz
percig állnom kellett. Az iskolában a színjátszó
kör tagja lettem, és egy alkalommal a szó leg-
szorosabb értelmében megcsapott a színpad
levegõje. Ezután kezdtem el színdarabokat ol-
vasni, amikor pedig a szüleim színházba vit-
tek, a Segesvárra jövõ vendégjátékokra, illetve
Vásárhelyre is, otthon mondogattam a darab
szövegét. Már általános iskolás koromban is.
Amikor eldöntöttem, hogy színész leszek, ne-
velõapám bátorított. László Károly színmû-
vész készített fel, aki nevelõapám osztálytársa
volt. Ez a felkészítés nem volt afféle iskolás
sulykolás, épp ellenkezõleg: László Károly ta-
nított meg arra, hogy a verset nem szavalni
kell, hanem mindenekelõtt megérteni, mert az
„lejön” a nézõnek, ha a színész csak mondja,
mondja, de valójában nem érti, mit beszél. Ér-
dekességként említem, hogy lánya, László Ka-
ta kollégám volt a színmûvészetin. De vissza-
térnék a váradi színházhoz, illetve a szerepek-
hez. Gondolom, már az eddigiekbõl is lehetett
érezni, hogy szeretek itt lenni. Maga a város
nem túl nagy és nem túl kicsi, éppen megfele-
lõ. Jó város, itt ragadtam. Az eltelt 17 év alatt
változott ugyan, de nem akarok innen elmen-
ni. Hirtelen nem is tudnék mondani olyan vá-
rost, ahová vágynék. És nagyon örülök annak
a sok jó szerepnek, amit eljátszhattam. Emlí-
tettem, hogy ezek elsõsorban karakterszere-
pek voltak. Megpróbálok néhányat felidézni,
de ez nem jelenti azt, hogy a többit nem sze-
rettem. A 2006-os évadban például nagyon
élveztem Ottavio szerepét A hazugban – kü-
lönösen, mert nagyon szeretem a commedia
dell’artét –; ez amolyan rajzfilmfigura volt, két
karddal szaladgáltam folyton a színpadon. Volt
nagyon kis szerep is, amit imádtam, például A
fiú címû Forgách András-darab elõadásában
Csatlóssal két rendõrt alakítottunk, és minden
alkalommal valami improvizációs játékot szõt-
tünk bele, tíz perc volt az egész szerepünk, de
egyszer például összeverekedtünk a legurult
ceruzák miatt, másszor ki tudja, mi jutott
eszünkbe, de tény, hogy nem bírtunk egymás-
ra nézni, mert mindig kirobbant belõlünk vala-
mi. Szuper volt az a tíz perc. Ahogy az idei
évadban, a Mayában a bohóc szerepét is na-
gyon szeretem Hunyadi Istivel, vele is jól megy
a közös munka.

– A Godot-t nehogy kihagyjuk!
– Jaj, dehogy! Nagyon szerettük mindnyá-

jan az elõadást, de nekem elsõsorban a pró-

A Leánder
és Lensziromban is

élvezi a játékot
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A Liliomfiban
(középen) Pál

Hunorral és Gajai
Ágnessel

(folytatás a következõ oldalon)
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Mindig a színpad…
A mi osztályunk,

Jakob Kac
szerepébenbák jelentették az élményt. Amit Csíky Ibi és

Dobos Cibi játszottak, az elmondhatatlan, ma-
ga a csoda. Ha annyi idõs leszek, szeretnék
majd olyan lenni, mint Cibi. Ez nem szerep-
álom, mert szerepálmaim nincsenek, illetve
egy szerepet semmiképpen sem szeretnék el-
játszani, a Romeót. És egyéni elõadásra sem
gondoltam soha, viszont nagyon szeretem a
stúdió-elõadásokat, mert a közönséghez köze-
lebbi, kisebb tér számomra természetesebb,
emberibb. A gyerekelõadásokat is szeretem,
most például a Leánder és Lensziromban én
vagyok Bölömbér Kerál. A közönség is na-

gyon szereti az elõadást, mi is, és utána olyan
jókedve lesz az embernek. Ahogy a
Liliomfiban is nagyon nagy kedvvel játszot-
tam Kányait, a kocsmárost – jó volt azt a jó,
agresszív öreget eljátszani. Ha tehát össze kel-
lene foglalnom, talán azt mondanám: soha
nem éreztem, hogy nincs semmi, mert mindig
ott lehettem, ahová a legeslegelején vágytam,
a színpad illatában.

Molnár Judit

|vastaps

Tuzenbachként
Ababi Csillával
a Három nõvérben

(folytatás az elõzõ oldalról)



13., 19 óra: Vokál-szimfonikus hangver-
seny. Mûsoron: G. Verdi: Requiem (Messa da
requiem). Vezényel Romeo Rîmbu, közremû-
ködik Barabás Zsuzsa (szoprán), Sidonia Nica
(alt), Szerekován János (tenor – Magyaror-

szág), Dan Popescu (basszus) és a filharmónia
énekkara, karigazgató Lászlóffy Zsolt.

20., 19 óra: Szimfonikus hangverseny. Mû-
soron: Fr. Schubert: Rosamunda – nyitány;
F. Mendelssohn-Bartholdy: e-moll hegedûver-
seny, op. 64.; Ch.-C. Saint-Saëns: A-dúr
szimfónia. Vezényel Leonard Dumitriu, köz-
remûködik Vlad Rãceu (hegedû).

27., 19 óra: Szimfonikus hangverseny. Mû-
soron: P. I. Csajkovszkij: Olasz capriccio, op.
45.; J. Porter: The Traveling Carnival – vib-
rafonverseny; válogatás Ch. Gounod, L.
Delibes, J. Massenet balettzenéibõl. Vezényel
Tiberiu Oprea, közremûködik Alexandru
Anastasiu (vibrafon).

A Nagyváradi Állami Filharmónia áprilisi mûsora
A koncerteket csütörtökönként este 7-tõl
a filharmónia Bartók–Enescu termében
tartják, a bérletek érvényesek, jegyek
a filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezsõ,
ma Moscovei utca 5. szám) válthatók
hétköznapokon 11–16 óra között.
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Bányai Szabados Katalin sokféle mûfajban
kipróbálta már magát, mindenféle technikát
használt az elmúlt esztendõkben. A Retrogra-
fika 75 címû kiállítás fõszereplõje a rajz, a raj-
zolás. Grafikákat, monotípiákat szemlélhettek
meg a tárlatlátogatók március 1–18. között, s
jó néhány alkotás esetében megcsodálhatták
Bányai Szabados Katalin képzelõerejét, vala-
mint azokat a meseszerû figurákat is, amelye-
ket õ észrevesz, elképzel a foltokban, s aztán
megjeleníti õket.

A születésnapi tárlat apropóján elbeszélget-
tünk a mûvésznõvel, akinek kreációin nem-
egyszer megjelenik a sokarcú játék. Mesélt
életútjáról, pályájának alakulásáról.

„Nagyváradon születtem, négygyermekes
polgári családban. Anyukám festõiskolába járt
ifjúkorában, szépen rajzolt, festett, bár a férj-
hezmenetele után már nem nagyon foglalko-
zott ilyesmivel, a família került a középpontba.
Kisiskolásként elkezdtem rajzolgatni folyóira-
tokban látott képeket. Lakott a házunkban
egy orvos család. A doktor Párizsban is tanult.
Kulturált ember volt, kisujjában voltak a mûvé-
szetek. Õ buzdított sokat, és nemegyszer

mondogatta: »Ne másolj! Rajzolj természet
után!« Meg is fogadtam a tanácsát. Apám járt
vadászni, ezért a házunk folyosóját trófeák dí-
szítették. Elkezdtem ezeket rajzolni. Az elsõ
rajzom egy õzfej volt. Az iskolában az egyik
rajzórára egyszer bejött Mottl Román édesap-
ja, id. Mottl Román, a rajztanárunkat helyette-
sítette. Megdicsérte a kézügyességemet. Õ és
a doktor bácsi szinte belém sulykolták, hogy
rajzoljak. Mindenféle figurát lerajzoltam. Vára-
don akkoriban nem volt mûvészeti középisko-
la. Ezért a Klasszikus Magyar Vegyes Líceum-
ban érettségiztem (a régi Premontrei Gimnázi-
um, a mai Mihai Eminescu Fõgimnázium).
Órákon folyton karikatúráztam. Valahogy már
akkor úgy voltam vele, hogy engem nem ér-
dekel semmi más, csak a rajzolás.”

Érettségi után jelentkezett is a kolozsvári
egyetem rajztanárképzésére, ám nagypolgári

A vernisszázson:
a dalokkal
kedveskedõ Kinda
Péter és Trifán
László, valamint
a munkákat
méltató Holló
Barna
képzõmûvész,
Bányai Szabados
Katalin
és Gavrucza Tibor,
a TEG vezetõje

Retrografika, avagy
a véletlen játékai

BÁNYAI SZABADOS KATALIN nagyváradi
festõ, grafikus, a Tibor Ernõ Galéria egyik
alapítója, oszlopos tagja március 18-án
töltötte be életének 75. esztendejét.
A születésnapot egyéni retrospektív
kiállítással ünnepelte meg a Kanonok sori
pincegalériában.

Bányai Szabados Katalin

(folytatás a következõ oldalon)

2017. április|Biharország|27





a kenyerét. Az édesapja – eléggé gyakorlatias
ember lévén – úgy vélte, Kati majd elfelejti,
hogy mûvész akar lenni. Ám nem lett igaza.
Bányai Szabados Katalin idõközben beiratko-

származása miatt eleve elutasították. „Apám
tisztviselõ volt, meg vitéz, hobbiból vadászott.
Ezek a dolgok mind súlyos véteknek számítot-
tak azokban a kommunista idõkben…”

Végül is elirányították a bukaresti nyomdá-
szati technikumba, ott folytatta tanulmányait
és szerzett diplomát. Hazatérve a nagyváradi
nyomdavállalat rajztermébe került, ott kereste

|kultúra

A Tibor Ernõ
Galéria tagjaival az
ünnepi tárlatnyitón
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(folytatás az elõzõ oldalról)

Retrografika, avagy a véletlen játékai

Katalin szeret koncertekre járni, a zenészek pedig
olykor múzsák is

Foltok és figurák



ból, képzõmûvészekbõl tevõdött össze. Példá-
ul Páskándi Géza íróval is nemegyszer ült egy
asztalnál.

1969-ben egy fiatal, tehetséges értelmiségi-
ekbõl verbuválódott nagyváradi színjátszó
együttes színre vitte az Elektra címû elõadást
Schneider Antal rendezésében. Bányai Szaba-
dos Kati is belecsöppent egy darabka idõre a
teátrum világába, ugyanis õ készítette a pro-
dukcióhoz a plakátot, a színlapot, továbbá a
jelmezeket is ugyanõ tervezte és varrta. Járt az
elõadásokra is, hiszen, merthogy görög tragé-
diáról volt szó, benne volt a nõi karban. Az
Elektra ’70-ben országos második díjat nyert
Bukarestben az amatõr színjátszó csoportok
Caragiale Színházi Fesztiválján.

Eljött az az idõ is, amikor családot alapított.
Férjhez ment, világra hozott két gyermeket.
Valahogy úgy tûnt, vége a mûvészlétnek. Ám
mégsem így alakult. „A nyolcvanas években,
amikor a gyerekek már nagyobbacskák lettek,
megengedhettem magamnak, hogy újból fog-
lalkozzam mûvészettel” – mesélte tovább Ka-
talin. A Tóth István fotómûvész által létreho-
zott Tavirózsa Fotóklubnak volt akkoriban egy
filmes részlege is. Katalin jelentkezett a rajz-
filmkészítõ tanfolyamra. Animációs filmjeiért
több ízben is kapott országos díjat. A kurzust
vezetõ filmes fiatalember, Deák István egyéb-
ként aztán áttelepült Magyarországra.

1989 után egy ideig Meleg Attila társulatá-
nál, a Matyi Mûhely Bábszínháznál készített
plakátokat és bábokat. És persze ’89 után
hozta létre egy alkotói csoport a Tibor Ernõ
Galériát (TEG), ennek Kati is alapembere, sõt
jó néhány évig a vezetõje is volt. Nyaranta al-
kotótáborokban vesz részt. A grafika, a linó-
metszés mellett pasztellfestészettel is foglala-
toskodni kezdett, s tagja lett a magyarországi
Pasztellfestõk Egyesületének. Édesanyjától
egyébiránt szép festõkészletet örökölt. Készít
monotípiákat is. Legújabb munkáin pedig ösz-
szekombinálja a monotípiát a rajzzal. „Az
üveglapon lévõ festékfoltokban meglátok min-
denféle figurákat. A véletlenszerûség játéka
ez.”

Mûvei szerepeltek jó néhány csoportos kiál-
lításon, és több mint egy tucat egyéni tárlata is
volt már. Nem csupán Bihar megyében, ha-
nem Magyarországon is kiállított párszor. A
Retrografika 75 kapcsán elmondta: „Úgy
éreztem, jó lesz, ha az új alkotások mellett
megmutatom, mikkel kezdtem, hogyan indult
nálam a rajzolás, a grafika, a linó. Kis vissza-
tekintés is ez.”

Tóth Hajnal

zott a váradi Népi Mûvészeti Iskolába (mai ne-
vén Francisc Hubic Mûvészeti Iskola), grafika
szakra. Mottl Román volt a tanára. Egyszer
még próbálkozott az egyetemmel: felvételi-
zett Kolozsváron a képzõmûvészetire, de si-
kertelenül, hiába lett jó a vizsgaeredménye.
Mindez azonban mégsem szegte kedvét. Vá-
radon igazi mûvészéletet élt. A baráti társa-
ság, amelyikbe Katalin is járt, költõkbõl, írók-
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Egy koncert, amit
a dobos „uralt”

Egy régebbi
linómetszet

Egy-egy épület is
lehet ihletõ
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ket, 1873. november 18-án este végre kigyúl-
tak a rég óhajtott fények a városban.

A gyár évenként világítási célra és kisebb
mértékben ipari célra 2,2 millió angol köbláb
légszeszt, 130 vagon porszenet és 8 vagon kát-
rányt állított elõ. A város központjában 1900-
ban 560 égõt tápláltak légszesszel, de mindez
elégtelen volt. A századfordulóra a lakásokban
az égõfejek száma elérte a hétezret, de a gázt
fûtésre és fõzésre is használták.

A közvilágítás terén a légszesz bevezetése mi-
nõségi változást jelentett, de mennyiségit nem,
ugyanis a külvárosokba továbbra is csak a petró-
leumlámpák jutottak el vagy azok sem. Ezt iga-
zolja a Szépítési Egylet 1900. április 9-én meg-
tartott közgyûlésén Géczy Lajos püspökségi ura-
dalmi fõtiszt, egyesületi gazda jelentése is. A fel-
szólaló megállapítása szerint „Tévedés az, hogy
városunk jellege – mint sokan hiszik – határozot-
tan nagyvárosias, csinos és jó benyomást kel-
tõ… Nagyváradon számtalan elhanyagolt, gon-
dozatlan, girbe-gurba, rosszul vagy egyáltalán
nem kövezett, nem kavicsolt, világítást nélkülö-
zõ utca van, mely utcák sehogy sem illenek vá-

A XVIII. században Nagyvárad utcáin és te-
rein egyetlen lámpa sem volt, mindenütt a leg-
nagyobb sötétség honolt. Az éjjel járó jó szán-
dékú polgárnak lámpást kellett vinnie a kezé-
ben. Aki ez ellen vétett, azt 12 egész schein
krajcárral büntették meg. A Lakos Lajos által
felkutatott korabeli jegyzõkönyvek szerint gróf
Rhédey Lajos volt az, aki lámpások felállítását
„projektálta” a városban. Olajmécseseket sze-
reltek fel. Hogy hány ilyen pislákolt, azt a vá-
rosi levéltáros nem jegyezte fel, csupán azt,
hogy 1852-ben a városháza – azaz a Sas foga-
dó – elõtt és a fõbb helyeken 25 lámpát állítot-
tak fel, számukat a következõ években tovább
növelték.

Légszeszlámpák a városban

A XIX. század ’70-es éveire döntés született
arról, hogy Nagyváradon is bevezetik a gázvilá-
gítást, ahogy akkor mondták, légszesszel. A
gázgyár alapozását 1872 júliusában kezdték el
a Vámház (ma Sucevei) utca elején. A Camp-
bells és Sands légszeszgyár 2 katasztrális hold
területen feküdt, itt négy épület és két gáztar-
tály állt. A légszesz mellett melléktermékként
kokszot és kátrányt is elõállítottak. Miután a
fontosabb utcákon is lefektették a gázvezetéke-

A vasútállomás
elõtti

lámpatestekben
még légszesz égett

A villamosmû
telepe valamikor

az 1930-as
években
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A XVIII. században még csak olajmécsesek
világítottak Nagyvárad utcáin, majd 1873
novemberétõl bevezették a gázvilágítást,
de a nagy elõrelépést 1903 decemberétõl
a villanyvilágítás jelentette.

A közvilágítás kezdetei
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rosunkhoz, különösen annak milieujéhez… Egy-
mástól nagy távolságban égõ, azaz néha csak
füstölgõ petroleum lámpa mutatja, avagy pislo-
gásával inkább elrejti a hegyes és éles kõburko-
latot vagy a nagy kátyúkat, a házak elõtt folydo-
gáló szennyvíz-csatornákat…” – olvasható a Ti-
szántúl 1900. április 10-i számában.

A légszeszgyár jelentõsége fokozatosan
visszaszorult 1903 után, mivel beindult a
villamosmû és a város utcáin is megjelent a vil-
lanyfény. Az elsõ világháború után a légszesz-
gyár be is zárta kapuit.

Megépült a villamosmû

Minõségi változást a Sánc (ma Griviþei) utcai
villamosmû megépítése jelentett. Az építkezést
1902. október 25-én kezdték. Az elsõ, 20 per-
ces próbavilágítást 1903. november 19-én tar-
tották. A próbaüzemelés egy hónapig tartott,
aztán 1903. december 17-tõl a villamosmû
már rendesen mûködött, villamos energiát szol-
gáltatva a lakások és intézmények világítására
és természetesen az ipari fogyasztóknak is.

„1903 december havában történt elõször,
hogy Nagyváradon a 400 darab gázlámpa és
120 darab petróleumlámpa helyett 45 darab ív-
lámpa és 1700 darab izzólámpa gyulladt fel,
hogy a város közvilágítását megfelelõ módon
szolgálja. A város képe egyszerre megváltozott.
A Fõ utcai, Bémer téri és Szent László téri ki-
rakatok villamos ívlámpái nagyvárosias színeze-
tet kölcsönöztek a városnak” – emlékezett
1913-ban Belányi Imre, a villamosmû igazgató-

ja a tizedik évforduló alkalmából. Ugyanõ is-
mertette azt is, hogy a háztartásokban 1904
elején 15 000 izzólámpa volt bekapcsolva, s tíz
év elteltével a lámpák száma már 60 000-nél
több. A fogyasztók száma is 600-ról 4200-ra
nõtt. Az ipari fogyasztás 1903-ban mindössze
25 lóerõ volt, míg tíz évvel késõbb elérte a
3500 lóerõt. A legnagyobb fogyasztóknak a
vízmûtelep, a városi jéggyár, a városi vasút, a
villamos üzemû malmok, a téglagyárak számí-
tottak a többi gyár és üzem mellett.

Az 1906-os évet olyan jól zárta a villamos-
mû, hogy a következõ évtõl ingyen adta a köz-
világítást a városnak, ráadásul a városi középü-
letek világítására fizetett áramfogyasztási bevé-
telekrõl is lemondott. Ezek együttesen számot-
tevõ megtakarítást jelentettek a városi költség-
vetésben. Ma már mindez hihetetlennek és el-
képzelhetetlennek tûnhet, bár azt sem szabad
elfelednünk, hogy a száztíz évvel ezelõtti közvi-
lágítás a mainak csak a töredéke volt. De még-
is, maga a gesztus dicséretesnek tûnik ma is. Az
1912. évet olyan haszonnal zárta a villamos-
mû, hogy még azt is megengedhette magának,
hogy az ingyenes közvilágítás mellett a háztar-
tási fogyasztóknak az addigi 5,25 fillér helyett
4,25 fillért számlázzon kilowattóránként.
1913-ban már a vízmûnek és a jéggyárnak is
ingyen szolgáltatta a villamos energiát.

Ebben az évben a közvilágítás terén nemcsak
a lámpák száma, hanem azok fényereje is jelen-
tõsen növekedett. Az izzólámpák száma 1913-
ban 2050 darabra növekedett, míg az ívlámpá-
ké 64-re, úgyhogy a közvilágítási lámpák száma
a tíz évvel azelõttiekhez képest 20 százalékkal
nõtt, a fényerõ pedig háromszoros lett.

Belányi Imre igazgató beszámolóját a követ-
kezõ reményekkel zárta: „Jóllehet, a rossz gaz-
dasági viszonyok Nagyvárad város villamosmû-
vét is egynéhány fogyasztó elmaradása által
érintették, azért még eddig visszaesés nem kö-
vetkezett be, és minden jel arra mutat, hogy a
villamosmû egy újabb esztendõnek legalább is
arányosan fokozott reményekkel nézhet elébe,
hogy a városi villamosmû a jövõben még foko-
zottabb mértékben fogja a város közterheit
könnyíteni, sõt az egységár leszállítás a legköze-
lebbi jövõ feladata lévén, a magánegyének ter-
hein is könnyíteni fog.”

Bár az igazgató fokozott reményekkel nézett
az új esztendõre, az nem hozott semmi re-
ménykeltõt, csak a Nagy Háborút, amire ekkor
még nemigen gondolt senki; az pedig néhány
év elteltével teljesen megváltoztatta a nagyvára-
diak életét.

Péter I. Zoltán
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Ha valaki monografikus szándékkal igye-
kezne feljárni a Jakab Dezsõ – Komor Marcell
alkotópáros életmûvét, akkor egy párizsi, illet-
ve egy bécsi pályázat kivételével, minden
munkájukat a történelmi Magyarország térké-
pén kellene feltüntetnie. A legtöbb tervük Bu-
dapesthez kötõdik, de az Alföld, a Dunántúl, a
Felvidék, a Délvidék, Erdély és a Partium 18
városában kellene zászlócskákat kitûzni ezen a
virtuális/valóságos térképen ahhoz, hogy a
teljesség igényével jelenjen meg a szecesszió
és az eklektika ikermágusainak közel száz re-
mekmûve. Írásunk második részében fõleg Ja-
kab Dezsõék nagyváradi munkásságával fog-
lalkozunk.

Váradi intráda, 1903

Szinte magától értetõdõnek tûnt, hogy az
építészek sikeres szabadkai, pozsonyi, kecske-
méti portyájukat követõen Nagyváradon üssék
fel a sátrukat. Jakab bihari gyökerei miatt is,
de fõleg amiatt, hogy a XX. század eleji Várad
fejlõdése felgyorsult, jószerével a Monarchia
minden vidéki városának elõrehaladását meg-
elõzve. Bár bihari intrádájuk nem aratott ma-
radéktalan sikert (II. díjat nyertek a nagysza-
lontai városháza pályázatán), már 1903-ban
hozzáláttak a megyeszékhely két bérpalotája,
az úgynevezett Adorján-házak megtervezésé-
hez.

Adorján Emil, a város egyik meghatározó
személyisége, legvagyonosabb polgára 1902-
ben vásárolta meg a Színház és a Szilágyi De-

zsõ utca sarkán fekvõ telket. 1903-ban itt
épült fel az Adorján-ház I.; ez a tulajdonos la-
kóházaként és ügyvédi irodájaként funkcio-
nált. A földszintet a hatszobás lakás foglalta el.
Kellett is ekkora rezidencia, hiszen az irodalmi
velleitásokkal is bíró, nagy mûveltségû multi-
milliomos hatalmas könyvtárat és tekintélyes
képtárat gyûjtött.

Ez a Sztarill Ferenc kivitelezésében emelt
épület magán viseli a Jakab–Komor párosnak
a lechneri örökséget továbbfejlesztõ elképzelé-
seit. A házat a homlokzatkezelés megoldásai
teszik különlegessé. A magasföldszinti részt
félköríves ablakok tagolják, azokat elõreugra-
tott, hullámzó körvonalú téglasávok keretezik.
A nyílászárók külsõ és belsõ, illetve a téglasá-
vok által jelölt mezõk keretelését virágmotívu-
mok díszítik. A párkányzat vonala felkúszik a
felsõ regiszterbe, ahol a falat nagy méretû me-
zõkre osztja, végül egy stilizált tulipán hajlé-
kony vonalú kontúrját formázza. A párkány
alatt stukkóból készült, népi ihletésû florális
elemek találhatók. Az épületet dúsan tekergõ
leveles és virágos indák által keretezett ikerab-
lakok ékesítik.

Adorján Emil szerette volna eladni a szom-
szédos telket, ám mivel nem talált rá vevõt,
1904–1905-ben bérházat építtetett oda. Ez
az Adorján-ház II. nevet viseli. Ez is különleges
kiképzésû homlokzatával tûnik ki környezeté-
bõl. Megoldásai viszont különböznek a másik
Adorján-házon látottaktól. Az ablakokkal sza-
bályosan áttört homlokzat monotóniáját a hul-
lámvonalú attika szünteti meg. A dinamikussá
tett, de túlzsúfolt elõrész virágmotívumos dí-
szeivel hívja fel magára a figyelmet. A díszítés-
hez felhasznált, a népmûvészet formakincsé-
bõl táplálkozó motívumok között barokk ha-
tást tükrözõ elemek is megjelennek.

A Feketes Sas és a többiek

Komor Marcell és Jakab Dezsõ váradi
csúcsperiódusa 1905-1906 volt, hiszen egy
magánpalota és három középület tervével is
pályáztak. Takarékpénztár-tervükkel csak a II.
díjra futotta, viszont elsõk lettek a Kereskedel-

A magyar építészet
nagymestere (2.)

A Bihar megyei Rév szülötte, JAKAB DEZSÕ
– párban elválaszthatatlan alkotótársával,
Komor Marcell-lel – a Kárpát-medence,
a történelmi Magyarország tizenöt
városának több mint félszáz középületét
és bérpalotáját álmodta meg, az általuk
európai szintre emelt, legnagyobb hatást
elért nemzeti szecesszió jegyében.
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zenhárom pályázat érkezett be, az 1600 koro-
nás fõdíjat Komor Marcell és Jakab Dezsõ
„Pezsgõ” jeligéjû terve nyerte el. A Városháza
úgy ítélte meg, hogy „nem érdemes” felépíte-
nie a Fekete Sast a 600 000 koronát megha-
ladó beruházási érték nagysága miatt, ezért el-
adta a meglévõ épületeket és a telket. 1906-
ban dr. Kurländer Ede és dr. Adorján Emil
megvette, és benyújtották a Fekete Sas tervét.
Augusztus 8-án meg is kapták az engedélyt, és
november 19-én nekifogtak a bontásnak,
majd 1907 márciusában a kivitelezéssel
Sztarill Ferencet bízták meg, és elkezdték az
alapozást. Novemberben az épület már tetõ
alatt volt, átvétele november 16-án történt,
befejezése pedig decemberben. Példátlan
gyorsasággal, kilenc hónap alatt emelték!

Adorjánék – igen jó üzleti érzékkel – saját
téglagyárat üzemeltettek a hatalmas épület-
együttes anyagellátása érdekében. Az eleve
multifunkcionálisnak tervezett palota földszint-
jén üzlethelyiségek kaptak helyet. A Fekete
Sas szálló egy belsõ udvar köré szervezõdött,
szárnyai a Kossuth utcára, a fõtérre és a pasz-
százs fõbejáratára néznek. Alatta, a földszin-
ten, a Korona kávéház mûködött. A tornyos
épületrész elsõ emeletén, a passzázsbejárat
jobb oldalán volt az 1906-ban alapított és
Adorján Emil által vezetett Magyar Bank Rt.
székhelye. Ugyanabban a szárnyban a harma-
dik emeleten lakásokat alakítottak ki. A Kos-
suth utcai szárny földszintjét foglalta el az egy-
kori vendéglõ, emeletét az elõadótermek és a
Vigadó, mely 1909. május 7-én nyitott ki, és
az idõk során számos elõadásnak, koncertnek
adott helyet, késõbb moziteremmé alakították.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

mi és Iparkama-
ra tervezésére
kiírt pályázaton.
A Teleki utca és
Dudek sikátor
sarkán, Rendes
Vilmos kivitele-
zésében elké-
szült székház a
belváros egyik
legeredetibb szecessziós épülete lett. „Hazajá-
róként” Jakabék még 1904-ben megtervezték
a Stern-palota, illetve 1912-ben az
Okányi–Schwartz-villa épületét; ezek – napja-
inkban történt felújításuknak köszönhetõen –
ismét teljes pompájukban mutatkoznak. Az
elõbbi építészettörténeti különlegessége, hogy
mivel az eredeti tervváltozat nem valósult
meg, még két nagy mester, ifj. Rimanóczy
Kálmán és Rendes Vilmos neve kötõdik hoz-
zá, ugyanis õk jegyezték a második tervet. Vé-
gül is az elsõ terv egyes részeinek a második
terv általi átértelmezésével valósult meg. A Fõ
utca és Szaniszló utca sarkán emelt bérházon
megjelenõ díszítõ motívumok a népi varrotta-
sok és a virágmintás festett ládák világát idé-
zik. Az ornamentális elemek stukkó- vagy fes-
tett díszítések formájában jelennek meg, az
Adorján-házakhoz képest visszafogottabb for-
mában. A faragott fakonzolokra támaszkodó
eresz alatt festett virágdíszekkel ellátott fríz hú-
zódik. A saroktorony párkányzatán szív motí-
vumok, illetve növényi díszítések (levelek, grá-
nátalma, tulipán, rózsa) kaptak helyet.

Legjelentõsebb, a város számára emblema-
tikus értékû nagyváradi mûvük a Fekete Sas
palota lett. A
váradi szecesz-
szió legrepre-
zentatívabb épü-
letének építés-
története való-
ságos regény:
1903-ban a Vá-
rosháza tervpá-
lyázatot hirde-
tett a Sas szálló
átépítésére. Ti-

Az Adorján-ház I. 

história|

A szomszédos
telken emelték

az Adorján-ház II.-t 
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A gerelyhajítástól
az antispiritualitásig

– Már kisgyerekként is rendkívül érdeklõdõ
voltam. Az élet alapvetõ kérdései a szokásos-
nál jobban foglalkoztattak. Sajnos fiatalko-
romban nem találkoztam olyan emberrel, aki
a bennem felmerülõ kérdésekre maradéktala-
nul választ adott volna. 15-16 évesen, a rend-
szerváltásnak nevezett színjáték idején egyre
több olyan könyvhöz juthattam hozzá, ami ér-
dekelt. Elsõsorban az foglalkoztatott, hogy az
akarat képes uralkodni a test fölött. Ilyen volt
Arnold Schwarzenegger Utam a csúcsra címû
regénye; az õ munkáját negatívan ítélem meg
azóta, de mindenesetre akkor megszületett
bennem az elhatározás, hogy mindenképpen
olimpiai bajnok leszek. A gerelyhajítást válasz-
tottam, mert kislabda-dobásban már általános
iskolában jeleskedtem. Nyolcadik után 107
métert, egy évvel késõbb 133 métert dobtam.
Valóban megtapasztaltam, hogy szépséges
dolgokra képes a test és a természet, ha rend-
kívüli tûz és akarat áll mögötte. A teljesítmé-
nyem határait feszegettem állandóan. Azt
mondták, ha valaki 5 métert fejlõdik, arra már
felfigyel az atlétikai szövetség, én 13 m 34
centit fejlõdtem egy év alatt, 4 méterrel vol-
tam jobb a két évvel idõsebb korosztály arany-
jelvényes szintjénél… Korosztályos válogatott
voltam, 1990-ben Belgiumban versenyeztem
a Gymnasiadén, a gimnazisták olimpiáján. Azt
éreztem, hogy minden évben kell egy hónap

szünetet tartani. Hazajöttem, és három hét
után a legelõn megdobtam az áhított nemzet-
közi szintet, de ezt nem tudtam megmutatni
versenyen, mert komoly sérülésem lett. Azt
mondták, nem fogok többet sportolni ezzel a
kézzel, fõleg hajítani…

– Én késõbb is láttam gerellyel…
– Utaztam egyszer Debrecenben a buszon,

és egy felfokozott lelkiállapotban megjelent
elõttem az élet végsõ célja, ami túl van min-
den kifejezhetõségen. Azt is tudtam, hogy a
mulandóságnak, a halálnak minden problémá-
ját meg fogja oldani. Valóban, kaptam a sors-
tól egy második esélyt. Tudtam, hogy ez az út
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A berettyóújfalui ERDEI ZOLTÁNBAN
mintha négy lélek élne. Olimpiai bajnok
szeretett volna lenni, Bach minden mûvét
meghallgatta, néhányukat a maga örömére
játssza is, gombaszakértõként mintegy
harminc településrõl keresik fel, ha nyílik
az idõ. A 2005-ben megjelent
Antispiritualitás és modern „ezotéria” címû
könyvét idén újra kiadták. Ebbõl
az alkalomból tartott könyvbemutatót
a Nadányi Zoltán Mûvelõdési Házban.
Elõtte váltottunk néhány szót az életérõl.

Erdei Zoltán a lelki és az anyagi világ összefüggéseit
kutatja 

(A
 s

ze
rz

õ 
fe

lv
ét

el
e)



nagyon nehéz lesz, hogy sok áldozattal jár. Ek-
kor került a kezembe egy könyv, A Kelet má-
gusai, amely a mai álezoterikus viszonyok kö-
zött teljesen helyénvalónak tûnt. Késõbb rá
kellett jönnöm, hogy az olvasmányaimat job-
ban meg kell válogatnom. Elkezdtem hinni a
hitnek és az akaratnak az anyagiság feletti tör-
vényében. Amikor kellõképpen felvérteztem
magam, arra gondoltam, hogy a szellem gyõz-
het az anyag felett. Újra elõvettem a poroso-
dó gerelyeket. A város végén negyven fokban,
iszonyatos fájdalmak közepette napi négyszáz
dobást végeztem teljes erõbõl. A negyedik na-
pon már nem fájt annyira, az ötödiken pedig

már újra egészségesnek éreztem a könyökö-
met. Megdöntöttem az egyéni csúcsomat, ver-
senyen az új gerellyel 71,98 métert dobtam,
máig ez a megyei csúcs… Sok nagy verseny-
zõvel beszéltem, hogy miképpen tudnám nö-
velni a teljesítményemet. Aztán körvonalazó-
dott bennem, hogy sajnos ebben a világban
nem a versenyek tisztasága a legfontosabb,
hanem a teljesítmény. Egyszer én is kipróbál-
tam az anabolikus szteroidot versenyen kívül:
három hét alatt hat métert javítottam, és har-
minc kilóval voltam képes többet emelni. Azt
gondoltam, ez nem az én utam, így be is fejez-
tem a sportot.

– Hogy került kapcsolatba a zenével?
– A zene mint metafizikai jelenség mindig

motivált. Mindenféle zene hallgatásával pró-
bálkoztam, de mindig volt egy kis hiányérze-
tem. Egyszer egy késõ délután ugyanazt a
megdöbbenést éltem át Újfaluban, mint ko-
rábban Debrecenben. Most azt mondta egy
belsõ hang, hogy Johann Sebastian Bach. A
debreceni Zenei Könyvtárban minden létezõ
mûvét meghallgattam, és nem is egyszer. Ez
közel 1100 darabot jelent. Nem csak hallgat-
ni akartam, de játszani is. Metafizikai körök-
ben Bachra nem csak zeneszerzõként tekinte-
nek, nemhiába hívják õt az ötödik evangélistá-
nak. A d-moll versenymûvébõl az Adagiót
megpróbáltam lejátszani, de mikor meglát-

Könyvének
újrakiadása
alkalmával

Berettyóújfaluban

(folytatás a következõ oldalon)
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Metafizikai
jelenségként
foglalkoztatja
a zene
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(folytatás az elõzõ oldalról)

A gerelyhajítástól az antispiritualitásig

tam, elállt a lélegzetem. Olyan volt a kotta,
mint egy kapcsolási rajz. Elhatároztam, ha tö-
rik, ha szakad, én ezt megtanulom, és a volt
énektanárom, Sándor Zeréndné örömmel se-
gített. Fél év múlva megjelentem nála, és be-
mutattam a darabot. Nem akartam soha nagy-
közönség elõtt szerepelni. Egy idõben temp-
lomban is orgonáltam, csak a magam örömé-
re, de amint az esperes nyugdíjba ment, pres-
biteri gyûlést hívtak össze, és megtiltották,
hogy a templomi orgonán gyakoroljak.

– Szerencsés embernek mondhatja ma-
gát, hogy olyan munkát végez, ami közel áll
a szívéhez…

– A gomba iránti érdeklõdés egy másik szá-
lon futott az életemben. Mile Lajos bácsi, a
korábbi gombavizsgáló rendkívül jó ember
volt. Õ vitt néha magával, vagy eljött a család-
dal gombát gyûjteni. Gyerekkoromban na-
gyon fontos volt, hogy van egy ember, aki
rám figyel, és értékeli a képességemet. A
gombaszakértõi speciális tudást feltételez.
Örülök, hogy olyasmibõl kell megélnem, amit
szeretek. Nemcsak a piacra kerülõ gombákat
vizsgálom, hanem a lakosság által saját fo-
gyasztásra szántakat is. A gombagyûjtés már
nem csak hobbi, szüksége van a lakosság egy
részének, hogy kiegészítse az étrendjét. A
gombaszakértõnek felelõsen kell döntenie, hi-
szen ha hibázik vagy figyelmetlen, egy család
meghalhat. A mai Magyarország területén
3800-3900 faj van. Makroszkopikusan 1400-
1500-at lehet felismerni, a többi azonosításá-
hoz már komolyabb vizsgálat szükséges. Én a
„csúcsállapotomban” több száz darabbal nagy
biztonsággal elboldogulok.

– Hogyan született meg a könyve?
– A sport által tanultak további tapasztalat-

szerzésre ösztönöztek. Mindent, amit lehetett,
elolvastam. Ahogy a sportban, ezen a terüle-
ten is a legnagyobb neveket kerestem. Paul
Brunton India titkai címû könyve ösztönzött
arra, hogy felszálljak a vonatra, és megkeres-
sem Budapesten Szepes Máriát. Egy újságos-
bódénál érdeklõdtem, hogyan jutok el hozzá,
de nem jártam sikerrel. A következõnél aztán
találtam egy könyvet, amibõl kiderült, hogy a
Júlia utcát kell keresnem. Ott már kértem egy
debreceni ismerõsöm segítségét, mert nem
akartam házról házra járva becserkészni az
írónõt. Nem akartak fogadni, ami érthetõ is,
mert nem volt megbeszélve, de mondtam,

messzirõl jövök, és a ház elõtti padon fogok
ülni, majd ha úgyis megy valahová, jöjjön oda
hozzám. Mondták, jöjjek vissza késõbb. Így is
lett, de számomra csalódás volt a beszélgetés.
Aztán egy neves táltossal vizsgáltattam meg
magam. Én tisztában voltam a diagnózissal,
de õ nem tudta megállapítani, mi bajom van.
Nem csalt, és inkább az a szörnyû, hogy mély-
ségesen hitt abban, hogy meggyógyította a
térdemet, aminek nem volt semmi baja… Az-
tán volt egy halálélményem, ami ráébresztett,
hogy hamis úton járok. Senkinek sem kívá-
nom azt, amin átmentem három hónapon ke-
resztül, de szerencsére találkoztam azzal, amit
metafizikai tradicionalitásnak nevezünk, és az
advaitával együtt hitelesnek tartok a világ spi-
ritualitásában (Az advaita a hindu szent szö-
vegek, a Védák tanulmányozásából levezet-
hetõ, a valóság végsõ természetével foglal-
kozó egyik filozófiai iskola – szerk. megj.)
Nagyon meglepõdött az antikvárius, amikor
megjelentem nála két szatyor, 105 darab
álezoterikus, keresett könyvvel, hogy ezeket
nekiadom, mert nekem már nem lesz rájuk
szükségem. Ugyanolyan elánnal vetettem ma-
gam a tanulásba, mint annak elõtte, és közben
érlelõdött meg bennem a gondolat, hogy az
álezotéria alapvetõ tévedéseit osszam meg az
olvasókkal. 2005-ben a Kvintesszencia Kiadó
gondozásában megjelent az Antispiritualitás
és modern „ezotéria” címû könyvem. A ki-
adó most úgy döntött, hogy másodjára is
megjelenteti, ami nagy megtiszteltetés szá-
momra.

Kocsis Csaba
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A szerzõ gomba-
szakértõként

dolgozik  



Zsúfolásig megtelt a micskei kultúrház már-
cius 19-én, amikor kettõs eseményre került
sor a településen: bemutatták a 21. Micskei
Füzeteket, valamint felidézték az 1848–49-es
történéseket. A „füzet” ezúttal is méltán ne-
vezhetõ kötetnek, hisz Gavallér Lajos Mics-
kei tükör címû munkájában közel kétszáz ol-
dalon értekezik a település múltjáról, történe-
térõl, közismert személyiségeirõl. A faluban
húsz esztendeje szolgáló lelkipásztor az ezt
megelõzõ kiadványokban is hasonló módon,
részletekbe menõen térképezte fel a közösség
múltjának, hagyományainak, szokásainak
egy-egy szegmensét. Szokásához híven ezúttal
is „pötyögtetõs” (mechanikus) írógépen gyara-
podtak a sorok.

A kötetet Vámosláz község (közigazgatási-
lag hozzá tartozik Micske) polgármestere,
Kosztandi Mihály méltatta, kiemelve azt a
töretlen munkabírást, elhivatottságot, ami a
szerzõt jellemzi. Szakmai alaposságát mi sem
jelzi jobban, mint hogy 62 forrásanyagot hasz-

nált fel. Az elõszót dr. Szabó József bihar-
diószegi helytörténész jegyzi, õszinte elisme-
réssel és tisztelettel szól Gavallér Lajosról, aki
„idegenként” otthonra talált Micskén.

Az elsõ fejezet a református egyházra fóku-
szál, az 1550-es évektõl mutatva be azt. Kuri-
ózumnak számítanak dr. Molnár Vilmos fo-
tói. Az 1941-ben készült, a falut megörökítõ
fényképeket Budapestrõl sikerült megszerez-
nie a szerzõnek. Öt helyi költõt és írót is „fel-
fedezhet” az olvasó, de arra is választ kaphat
egyebek mellett, hogy miért nincs Micskén
vasútállomás.

Az RMDSZ megyei szervezetének képvise-
letében Nagy Miklós ügyvezetõ alelnök kö-
szöntötte az ünneplõket, elmondta, hogy
azért jön mindig örömmel Micskére, mert itt
még létezik az összetartás, az egység, amit a
megtelt nézõtér is mutat. Kosztandi Mihály a
szabadság fogalmának manapság szokásos ér-
telmezésérõl beszélt, szembeállítva azt a már-
ciusi ifjak elképzeléseivel: „Manapság szabad-
ságnak, demokratikus jogként értelmezzük,
hogy elmehetünk szavazni, de ha a többség le-
szavaz, akkor hallgatunk. Szabadságként érté-
keljük, hogy külföldön rabszolgamunkát vállal-
hatunk. Egyenlõ a szülõ a gyermekkel, a tanár
a diákkal, egyenlõ joga van a sértettnek a bû-
nözõvel. Ez a mai kor egyenlõségértelmezése.
Ilyen a mai szabadság.”

A beszédek után szépen koreografált, jól ki-
dolgozott ünnepi mûsort mutattak be a kisis-

Lehet, hogy Micskén késett néhány napot
az 1848–49-es forradalomról való ünnepi
megemlékezés, de Gavallér Lajos helyi
református lelkipásztor naprakészen
szállította a penzumot: újabb helytörténeti
kötetet adott az olvasók kezébe.

Megtelt a kultúrház
az ünnepi
rendezvényre.
Elõtérben Gavallér
Lajos

A legújabb
helytörténeti
kiadvány 

Micskén sem engedtek
a negyvennyolcból

Kosztandi Mihály az emlékparkban koszorúz

kultúra|

(folytatás a következõ oldalon)
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– Tamás-Péter Tibor, Ön alapító tagja a
Tálentum együttesnek. Hogyan verbuváló-
dott össze néhány lelkes diáknak köszönhe-
tõen a zenekar?

– Tempfli Ádám matematikatanárnak kö-
szönhetõ, aki a számok világának megismerte-
tése mellett a zene szenvedélyét is ránk ra-
gasztotta. Ötödikesek voltunk akkoriban.
Gavrucza Nagy László, Nagy Mónika, Hegyi
Gyöngyi és jómagam ebbõl a magvetésbõl
sarjaztattuk ki 2002 nyarán a Tálentum egy-
házzenei együttest, s az aztán tizenhárom

éven át sikeresen mûködött. Hozzánk csatla-
kozott még Margittai Tamás, majd egy ideig
velünk szolgált Faragó Attila is. Sajátos zenei
stílust követtünk, játszottunk feldolgozásokat,
de saját dalokkal is elõrukkoltunk. Töreked-
tünk arra, hogy olyan helyen is elfogadják azt,
amit mi mûvelünk, ahol egyébként idegen volt
a gitár és a dob. Érdekes módon vidéken so-
ha nem voltak ilyen gondjaink, egyszer egy
nagyváradi templomi szolgáltunkat követõen

A Tálentumtól
az Új Szövetségig

Margittai Tamás, Szakács Zoltán és Tamás-Péter Tibor
az interjú alatt

A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna
Református Gimnáziumban beszélgettünk
az Új Szövetség egyházzenei együttes
tagjaival megalakulásukról, céljaikról, illetve
a megszûnt Tálentum együttesrõl. Ennek két
tagja az új formációban zenél. Három olyan
emberrel ültünk egy asztalhoz, akik
az imádság legszebb nyelvét választották
szolgálat eszközéül: a zenét, az éneket.

kolások, majd a felsõ tagozatos diákok elõadá-
sa csalta elõ a tapsot. Micskén rendhagyó mó-
don nem a pedagógusokkal gyakorolják be az
elõadásokat a fiatalok, évek óta Gavallér Lajos
tiszteletesnek és Kosztandi Mihály polgármes-
ternek köszönhetõ mindez.

A közönség nagy kedvence, a helyi Borvi-
rág Férfikórus is színpadra lépett. Igazi él-
ménycsemegének számított a Felvidéken szü-
letett Vesztergám Miklós tárogatómûvész
játéka, méltán tapsolta vissza a közönség. Ró-
la tudni kell, hogy a népi hangszeresek máso-
dik országos találkozóján (Magyarország) táro-
gató kategóriában elsõ díjat nyert, emellett ki-
érdemelte a verseny nagydíját is.

A mûvelõdési házból az emlékparkba vonult
a tömeg, majd a római katolikus temetõbe,
ahol koszorúzásra került sor.

D. Mészáros Elek
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Micskén sem engedtek a negyvennyolcból
(folytatás az elõzõ oldalról)



A diákok ’48-as
emlékmûsora



jött a kritika, hogy a tárogató nem való temp-
lomba.

– A Tálentum az évek során sokfelé meg-
fordult, külföldre is eljutott…

– Erdély számtalan településén felléptünk,
de jártunk Magyarországon, Hollandiában,
Skóciában, Angliában, Írországban is. A zene-
kar megszûnésének semmilyen belsõ bomlasz-
tó oka nem volt, egyszerûen a tagok egy ré-
szének az élete úgy alakult, hogy térben távol-
ra kerültek az otthonuktól.

– Margittai Tamás olyan volt az együttes-
ben, mint a búvópatak, hol eltûnt, hol ismét
feltûnt, mindig frissességet, értékteremtõ

módon megújulást hozva a csapatba. Ön
hogyan került be ebbe a társaságba?

– Gavrucza Nagy Lászlóval volt egy közös
zenész ismerõsünk, általa ismerkedtünk össze
egy koncerten, beszélgettünk hitrõl, Istenrõl
és természetesen a zenérõl is. Ezek a közös
érdeklõdési pontok elégségesnek bizonyultak
ahhoz, hogy csatlakozzam a Tálentumhoz,
megadva ezáltal az ökumenikus jellegét is az
együttesnek, hisz én egyedüli katolikusként ze-
nélek a református vallású társaim között.

– Közismert bibliai kifejezés, hogy az Is-
ten, ha szükséges, a kövekbõl is teremt ma-
gának fiat. Megszûnt a Tálentum, de egy év-
vel ezelõtt megszületett helyette az Új Szö-
vetség. Szakács Zoltánt, a Lorántffy Zsu-
zsanna Gimnázium iskolalelkészét kérde-
zem, miért lett épp Új Szövetség az ön által
is erõsített bizonyságtevõ együttesnek a ne-
ve.

– Kettõs áthallása van, mert elsõsorban egy
olyan vonalat szeretnénk képviselni a zenénk-
kel, amely Jézusra mutat mint az Újszövetség
szerzõjére, másodsorban pedig mi hárman is
egy új szövetséget kötöttünk egymással azál-
tal, hogy létrehoztuk az együttest.

– Mennyire más zenei világot követ az
egyéves múltra visszatekintõ Új Szövetség a
Tálentumhoz mérten? – kérdezem Tamás-
Péter Tibort.

– Ugyanannak a célnak a mentén hala-
dunk, zeneileg sem térünk el különösebben.
Talán abban más ez az új formáció, hogy több
megzenésített verset adunk elõ, próbáljuk a
mûvészi értékekre is igényt tartó hallgatói ré-
teget megcélozni. A saját dalok, szövegek is
egyre inkább elõtérbe kerülnek.

– Szakács tiszteletes Nagyváradra kerülé-
se elõtt a Köröstárkányi Református Egy-
házközségben szolgált. Ön az ottani fiatalo-
kat is bevonta a zenélésbe. Mennyire tartja
fontosnak a gyermekek zenei képzését?

– A mai világban sok mindent neveznek ze-
nének. Éppen ezért nagyon fontos a szépér-
zékre való nevelés, hogy már fiatalon meg
tudják különböztetni a valódi értéket a bóvli-
tól. A feleségem furulyázni tanította a gyerme-
keket, én pedig gitárra oktattam. A mi ottani
kis gyermekzenekarunk fõként reneszánsz ze-
nét játszott, az évszázados dallamokat sikerült
megszerettetnünk velük.

Az Új Szövetség is ezt a feladatot vállalta
fel, különbözõ stílusjegyeket hordozva, de
mindenkoron értéket képviselve, minõségi ze-
ne révén hirdetve az örömhírt.

D. Mészáros Elek

zene – hitvilág|

Még
a Tálentummal
az árkosi
templomban,
Tamás-Péter Tibor,
Hegyi Gyöngyi,
Nagy Mónika
és Gavrucza Nagy
László (2006)

Szolgál az Új
Szövetség

2017. április|Biharország|39

Az új zenekar 
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A hajdúváros önkormányzata és az Arany
János Mûvelõdési Egyesület karöltve, idõt és
energiát nem sajnálva szervezte meg koszorús
költõnk születésének 200. évfordulójára a
színvonalas programokat, olyan neves vendé-
gek részvételével, mint például Áder János,
Magyarország államelnöke.

Ünnepi istentisztelet
és akadémiai ülés

Az események sora március 2-án abban a
református templomban indult, ahol egykor
Arany Jánost is megkeresztelték. A házigazdák
nevében Mikló Ferenc lelkipásztor köszön-
tötte a gyülekezetet, az ünnepi igét pedig
Mikló István Boldizsár tiszteletes hirdette a
jeles napon. Szõcs Géza magyarországi kor-
mánybiztos beszédében a költõi szó fontossá-
gára hívta fel a figyelmet, amely, mint mondta,
a nemzet önazonosságának összetartó ereje.

Megkezdõdött
az Arany János-emlékév
Nagyszabású, több napon át tartó
programsorozattal indult útjára március
elején Nagyszalontán az Arany János-
emlékév. A szülõváros rangos
eseményekkel készült a költõ születésének
bicentenáriumára.

Az Arany-évet Áder János nyitotta meg a nagyszalontai
városházán 
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Csûry István
királyhágómelléki
református püspök
az MTA kihelyezett
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Potápi Árpád János és dr. Naszvadi György 
a jubileumi album bemutatóján



ban jelent meg, A4-es formátumú, 128 olda-
las, kemény kötésû, védõborítóval, az Alföldi
Nyomda Zrt. nyomtatásában, mintegy 6000
példányban. A költõ születésének 200. évfor-
dulóján ünnepélyes keretek között ismerhette
meg a nagyközönség a kiadványt a városháza
dísztermében. Az eseményt számos érdeklõdõ
megtisztelte jelenlétével, köztük dr. Naszvadi
György, aki a budapesti Pallas Athéné Do-
mus Concordiae Alapítvány elnökeként meg-
fogalmazta a könyv megalkotásának a szüksé-
gességét, és hozzá is járult ahhoz, hogy létre-
jöjjön.

A kötetbemutatón a felszólalók sorában el-
sõként Potápi Árpád János államtitkár lé-
pett a mikrofonhoz és mondta el az Arany-év-
hez kapcsolódó gondolatait, majd Faggyas
Sándor szerkesztõ az album elkészítésének
elõzményeit idézte fel, Dánielisz Endre hely-
történész pedig magáról Arany Jánosról me-
sélt érdekességeket a közönségnek. Az Arany-
album méltatását a Kossuth- és Balázs Béla-dí-
jas Jankovics Marcell mûvelõdéstörténész,
filmrendezõ vállalta, majd zárásként a Magyar
Állami Népi Együttes zenei játékát hallgathat-
ta meg a publikum.

A városháza díszterme adott otthont a jeles
napon a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) kihelyezett ülésének. A szervezõk nevé-
ben Patócs Júlia, az Arany János Mûvelõdé-
si Egyesület elnöke köszöntötte a megjelente-
ket, majd Csûry István királyhágómelléki re-
formátus püspök üdvözölte az Arany János ju-
bileumi emlékévet. Az MTA-gyûlés keretében
nyitotta meg hivatalosan az emlékévet Áder
János. Magyarország államelnöke a nagysza-
lontai tartózkodása során Dánielisz Endre
helytörténész kíséretében ellátogatott a Cson-
katoronyban található emlékmúzeumba és a
szülõházhoz is.

Arany Szalontája, Szalonta
Aranya

A bicentenáriumra a fenti címmel állítottak
össze egy kiadványt, amely csokorba gyûjt
minden olyan információt, amit a költõrõl és
annak szülõhelyérõl tudni lehet. Az album be-
mutatja, mit adott és mit jelentett Arany Já-
nosnak Szalonta, másfelõl mit jelentett és je-
lent ma is a szülõváros számára legnagyobb fi-
ának életmûve. A különleges Arany-album a
magyarországi Méry Ratio kiadó gondozásá-

Szõcs Géza
budapesti

kormánybiztos
a templomi

ünnepségen

Németh Szilárd,
az Arany-év
fõvédnöke

a szabadtéri
rendezvényen

Gyertyás
felvonulással
tisztelegtek
a megemlékezõk
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ság, a németországi Nürnberg és Írország
versmondói vállalkoztak a megmérettetésre.

Idén Arany elbeszélõ költeményeibõl (rész-
let), illetve a hit témakörét tükrözõ verseibõl
lehetett választani egyet-egyet. A mostani sza-
valóverseny érdekessége az online bejelentke-
zés volt, akadt ugyanis olyan versenyzõ, aki a
nagy távolság miatt nem tudott személyesen
jelen lenni, ezért a szervezõk lehetõvé tették,
hogy interneten bejelentkezve mondja el a
versét.

A benevezõk becsülettel helytálltak, s végül
a Petõ Csilla egyetemi tanár, Szûcs Éva re-
formátus egyházi tanácsnok, Herman Fe-
renc színész és Takó Beáta háromszoros
Arany János-díjas szavaló alkotta zsûri a kö-
vetkezõ rangsort állapította meg: a VII–VIII.
osztályosok korcsoportjában elsõ lett
Györgypál Gergõ (Nagyszalonta), második
helyen holtversenyben Bencze Krisztina
(Csíkcsicsó) és Kósa Szigeti Zsófia (Sepsi-
szentgyörgy) végzett; a IX–X. osztályosok kö-
zött elsõ lett Pap Csenge (Szolnok), második
Nagy Beatrix (Nagyszalonta), harmadik
Cselóczki Boglárka (Nagykõrös); a XI–XII.
osztályosok mezõnyében elsõ lett Bertalan
Tímea (Székelykeresztúr), második Nagy Bo-
tond (Baja), harmadik pedig Fejes Kitti (Haj-
dúböszörmény); a felnõttek csoportjában a
Nürnbergbõl érkezett Grossman Péter lett
az elsõ, a lippai Czernák Ferenc a második,
a harmadik díjat pedig Hodosán Dóra (Haj-
dúböszörmény) érdemelte ki. A verseny leg-
fõbb elismerését, a mezõny legjobbjának járó
Arany János-díjat idén a szolnoki Pap Csenge
vihette haza.

Balázs Anita

|kultúra

Megemlékezés a szoborparkban

Az évfordulós rendezvény folytatásaként
Arany János köztéri szobra mellett gyûltek
össze a megemlékezõk. Az alkalomhoz illõ ze-
nei csokorral szolgált Nagy Csaba tárogató-
mûvész, szavalt Meleg Vilmos színmûvész,
és dalos összeállítással mûködött közre a Vára-
di Dalnokok férfidalárda. Ünnepi beszédet
mondott Cseke Attila szenátor és Németh
Szilárd, a Fidesz alelnöke, az Arany-év fõ-
védnöke.

Az ünnepség második részében közel fél-
száz koszorút helyeztek el a szobor tövében a
megemlékezõk, majd gyertyás felvonulással
tisztelegtek a költõ emléke elõtt. A nap prog-
ramját a Nagyváradi Szigligeti Színház elõadá-
sa zárta a Zilahy Lajos Mûvelõdési Házban. A
társulat Arany János költészetét idézte fel a je-
les alkalomra összeállított elõadásban.

Szavalóverseny

A március 2-i programsorozatot követõ
hétvége a szavalatok jegyében telt, ekkor ren-
dezték meg ugyanis az immár 22. Arany Já-
nos Szavalóversenyt. A megmérettetésre he-
tedik osztályostól felnõtt korosztályig várták a
nevezõket, határon innenrõl és túlról. A helyi
szavalók mellett Aknaszlatina, Csíkcsicsó,
Csíkszereda, Lippa, Sepsiszentgyörgy, Szé-
kelykeresztúr, Székelyudvarhely, az anyaorszá-
gi Baja, Hajdúböszörmény, Hódmezõvásár-
hely, Nagykõrös, Szolnok, a felvidéki Ipoly-

(folytatás az elõzõ oldalról)



Megkezdõdött az Arany János-emlékév
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A Szigligeti Színház
alkalomhoz illõ

elõadását
Nagyszalontán

mutatták be

Az Arany János
Szavalóverseny
döntõsei, a zsûri
tagjai
és a szervezõk
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Közismert történet: Arany János 1851
õszétõl nagykõrösi tanárként javítgatta diákjai-
nak dolgozatait. Szövegébe az egyik fiú a ke-
vésbé határozószót egyetlen b-vel írta. Javítás-
kor Arany tanár úr a lapszélre ezt firkantotta:
„egy b kevés b”, ugyanis õ a kevésbbé alakot
várta, ahogyan azt hatéves korától a szalontai
iskolában, majd a debreceni Református Kollé-
giumban elsajátította. Napjainkban a megbírált
változatot jócskán használjuk, a két b-s alakot
azonban csak középfokon! Íme a példa: Zoltán
kevésbé szeret olvasni, mint focizni, ezért ke-
vesebbé változtatná a heti tanórák számát.

Pestre költözésük után, 1860-tól Arany is-
meretköre gazdagodott. Õ irányította a Kisfa-
ludy Társaságot, s ezzel párhuzamosan két iro-
dalmi folyóiratot szerkesztett. Tudjuk, hogy a
fõvárosban töltött két és fél évtized alatt halha-
tatlan mûveket alkotott, ám eközben figyelmes
olvasója volt az 1872-tõl megjelenõ Magyar
Nyelvõrnek. Ezzel azonban nem elégedett
meg. Mind több széljegyzetet, olykor terjedel-
mes tanulmányt küldött a fõszerkesztõnek. Kü-
lönösen két téves irány bosszantotta: 1) a be-
szélt és írott magyar szavak idegenbõl való
származtatásának erõszakos túlzása, 2) a tõs-
gyökeres magyar szavaknak és szólásoknak ér-
tetlen félremagyarázása.

Búcsúzásként alulírottnak engedtessék
meg, hogy Arany János föntebbi elveinek tisz-
teletére és alkalmazására buzdítsa olvasóit.

Dánielisz Endre

Amikor Arany János megírta a nagy ere-
jû legény egykori történetét, szövegébe olyan
szavakat iktatott, amelyeket lapalji jegyzeté-
ben vagy a mûvet követõ szótárban szükséges-
nek ítélt megmagyarázni. Például: kopja, ösz-

tövér, csobolyó, dandár.
Napjaink szóhasználatát

elemezve kiderül: mi is ha-
sonló helyzetbe kerültünk.
Mit is jelentenek az alábbiak:
üvegházhatás, mikropro-
cesszor, fonogram, pacema-
ker, piranha, ragtime-kon-
cert, lime-likõr, couchette-
rendelés – folytatva már-már
felsorolhatatlan társaikkal.
Továbbá szép számban van-

nak olyan szavaink, amelye-
ket szinte egyformán vagy ha-

sonlóan ejtünk ki, ámde leírva
teljesen mást jelentenek: tol-toll,

új-ujj, utal-utál, part-párt, oda-óda,
orosz-oroz.

A helyesírási szabályzat elsõ változata
1832-ben került az írással foglalkozók kezébe.
Azóta 185 esztendõ hullott a múltba, s immár
a 12. változatnál tartunk. Neveléstörténeti ér-
dekességként említem, hogy még a XIX. szá-
zad közepén is a római katolikus és a reformá-
tus iskolákban eltérõ írásmódra oktatták a diá-
kokat.

Jeles irodalmárainkhoz fûzõdõ másik jelleg-
zetesség az, hogy a gyermekkorukban elsajátí-
tottak végigkísérik teljes életüket. Az egyéb-
ként helyesíráspárti Vörösmarty Mihály pél-
dául a cs betût soha le nem írta. Szerinte a ts
hangzása közelebb áll a mondandóhoz. Íme:
tsípõs, tsalán, egy tsoport tsikó, tsengõ hangú
tselédlány.

Az egykori s a mostani
helyesírásról
Változást sejtetõ címünk már elõlegezi azt,
hogy anyanyelvünk szókincse
emberöltõnként változik. Egyes szavak
kihalnak, mások születnek, keletkeznek.
Példaként az ünnepelt és ünneplendõ
Arany Toldijából idézek.

Vörösmarty is ragaszkodott az általa megtanult
írásmódhoz, a változás ellenére



A közmûvelõdési folyóirat idei elsõ mellék-
letének alaptémája az Érmellék. A lapszámot
elsõként Bihardiószegen mutatták be március
elején. A kultúrotthonban ünnepélyes keretek
között megtartott eseményen a népes hallga-
tóság mellett jelen volt többek között a kolozs-
vári székhelyû Mûvelõdés fõszerkesztõje, Dá-
né Tibor Kálmán is. A fõszerkesztõ elismer-
te, hogy eddig vajmi keveset tudott e tájegy-
ségrõl; kollégája, a bihardiószegi születésû
Balla Sándor állt elõ a témajavaslattal, és õ
rábólintott.

A mellékletek megjelentetésének ötlete há-
rom évvel ezelõtt vált valósággá, azóta ne-
gyedévente adnak ki ilyet. Évente két régiós,
két tematikus kiadványuk lát napvilágot. Érte-
lemszerûen elõször a maguk háza táján kuta-
kodtak feldolgozandó tájegységek után:
Kolozs megyének két régióját mutatták be, ezt
követte a Szilágy megyei Tövishát, majd
Hunyad megye megismertetésére vállalkoztak
– avatott be a részletekbe a fõszerkesztõ. Azt

is elárulta, hogy a következõ
melléklet a Bánságot hozza
olvasóközelbe.

A helyi szerzõk és a folyóirat
között az összekötõ kapocs
dr. Szabó József bihardió-
szegi helytörténész volt, akinek
szervezõkészsége nagyban
hozzájárult a melléklet megszü-
letéséhez. Ezek a mellékletek
nem egy kaptafára készülnek,
a tematikai hangsúly eltolódik,
ezt mindenkor az összeállítást
vezetõ személy határozza meg,
hiszen a térséget a benne élõk

ismerik igazán. A szerkesztõség a kapott
anyag összeállítását, megjelentetését végzi –
nyilatkozta lapunknak Dáné Tibor Kálmán.

Terjedelmes írott anyag érkezett az Érmel-
lékrõl a felkérésre, nem is fért be minden cikk
a mellékletbe. A fõszerkesztõ ígérete szerint a
havilapban rendre közölni fogják a kimaradt
munkákat. Sõt azt javasolta, hogy külön köte-
tet jelentessenek meg az Érmellékrõl.

Dr. Szabó József kérdésünkre elmondta,
hogy tavaly õsz végén kérték fel „tématobor-
zásra”. Fõ kritérium a jelenkori állapotok be-
mutatása volt, illetve olyan témakörök érinté-
se, amelyek eddig kevésbé vagy hiányosan
voltak feldolgozva. Ide sorolta dr. Szabó a
néptáncmozgalmakat, a katonai hagyomány-
õrzést, az érmelléki civil szervezetek bemuta-
tását stb. Külön érdekesség az Érmellék geo-
termikus potenciáljának ismertetése.

A kiadvány hat szerzõ munkáit vonultatja
fel. Olvashatók benne Kéri Gáspár, Sóki
Béla, dr. Szabó József, Szõke Ferenc, Wa-
nek Ferenc és dr. Wilhelm Sándor írásai.
A Mûvelõdés folyóirat ingyenes melléklete 48
oldalas, címlapján az Ezüstperje néptánccso-
port fiataljai láthatók, a hátsó borító a szalacsi
tájházat ábrázolja.

A késõbbiekben szándékaik szerint az Ér-
mellék több településén bemutatják, illetve
Nagyváradon és Debrecenben is szeretnék ol-
vasók elé vinni a kiadványt.

D. Mészáros Elek

|kultúra

A közmûvelõdési
folyóirat
Érmellékkel
foglalkozó
melléklete

Bemutatták a Mûvelõdés
Érmellék-mellékletét
Annak ellenére, hogy az írott sajtó egyre
nehezebben tud talpon maradni, az 1948-
ban alapított Mûvelõdés havilap mindeddig
sikeresen átvészelte a kor kihívásait.
Újabban régiós mellékletek kiadásával
szolgálják az értékmentés nemes
feladatát, népszerûsítve is egyúttal a lapot.
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Dr. Szabó József, a „tématoborzó” köszönti
a szerzõket és a vendégeket a diószegi lapbemutatón



A nagyváradi Szakszervezetek Mûvelõdési
Házában megtartott közgyûlésen 46 képvisel-
tette magát abból a 47 klubból, amelynek sza-
vazati joga van (mindössze a biharkabai focicsa-
pat küldötte nem érkezett meg), igaz, a tét sem
volt kicsi: az elnöki mellett két alelnöki, vala-
mint három vezetõségi tagi poszt betöltésérõl
döntöttek. Az elnöki székért folyó versenyben
egyetlen kihívója volt az eddigi vezetõnek,
Valer Vanceának, a futballbíró Radu Bitea,
de az már a gyûlés elején kiderült, hogy szoros
küzdelemre van kilátás.

Új vezetõségi tagok

A két jelöltnek tíz-tíz perce volt arra, hogy
kampánybeszédével meggyõzze a jelenlevõket,
végül ez a fiatal Biteának sikerült: 28 voksot ka-
pott Vancea 18 szavazatával szemben. A
2015. esztendõ legjobb megyei játékvezetõjé-
nek megválasztott Radu Bitea 34 éves, és test-
nevelõ tanárként dolgozik a váradi 11-es Szá-
mú Általános Iskolában.

sport|

Az egyesület két alelnöke Mircea Fodor
(Nagyváradi Bihar FC Legenda) és Alin Popa
(Belényesi Bihorul) lett, míg a csapatokat
Constantin Sabãu (Diószegi SK, megyei elsõ
osztály), Orbán Jakab (Bihari Földvár, megyei
másodosztály) és Dorin Mudura (Nagyváradi
Viitorul, ifjúsági csapatok) képviseli majd a dön-
téshozó testületben. A fõtitkári poszton nem
lesz változás, Boros Péter hivatalában marad,
a megyei bajnokságokat koordináló személy
pedig továbbra is Gheorghe Rusu lesz.

Fiatalos lendület

A megválasztott elnök korábban már bizo-
nyította vezetõi kvalitásait, hiszen a sípmestere-
ket tömörítõ Cavalerii Fluierului Egyesület alel-
nökeként három év alatt több mint százezer lejt
pályázott és nyert meg a megyei focibírók tevé-
kenységének elõsegítésére. A pénzt fõleg fel-
szerelés vásárlására költötték, de többször tar-
tottak rendkívül hasznos elméleti felkészítõket is
a bíróknak és a megfigyelõknek is.

„Köszönöm mindazoknak, akik fontosnak
érezték, hogy részt vegyenek a közgyûlésen, már
csak azért is, mert a voksolás eredménye komoly
hatással lesz az elkövetkezõ négy évre. Sok kihí-
vás áll elõttünk, s szeretném, ha új lendületet ad-
nánk a BMLE mûködésének, és a csapatoknak
is hasonló segítséget tudnánk adni, mint koráb-
ban a játékvezetõknek” – mondta Bitea a válasz-
tás eredményének ismertetése után.

Égetõ gondok

Az új elnök nincs könnyû helyzetben, hiszen
több égetõ problémát is meg kell oldani, vi-
szonylag rövid idõ alatt. A megyei játékvezetõi
bizottságban elég nagy lett a zavar, mikor elnök
nélkül maradt a testület. Mint ismeretes, a
FIFA-minõsítéssel rendelkezõ Octavian ªovre
azután mondott le (egy évig volt elnök), hogy el-
utasították a jelentkezését a megyei labdarúgó-
egyesület elnöki posztjára.

Tizenkét év után új elnököt választottak
a Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület élére.
A vártnál jóval magabiztosabban, 28–18-ra
gyõzte le a három mandátumot letöltött
Valer Vanceát a 34 éves futballbíró, Radu
Bitea, így a következõ négy évben õ irányítja
majd a megyei fociéletet.

Radu Bitea (balról)
irányítja majd

a megyei
fociegyesületet
az elkövetkezõ

négy évben

Új elnök a megyei
labdarúgó-egyesület élén

(folytatás a következõ oldalon)
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csapattal tudott Bajnokcsapatok Európa-kupáját
(BEK) nyerni. Az emlékezetes 1986-os sevillai
fináléban a Bukaresti Steaua tizenegyesekkel
gyõzte le a favoritnak számító Barcelonát, így a
döntõ hõsének kikiáltott Helmuth Dukadam ka-
pus mellett Jenei Imre is magasba emelhette a
serleget.

1986 és 1990 között, majd 2000-ben volt
szövetségi kapitánya a román válogatottnak,
elõbb az olaszországi világbajnokságon jutott el
nyolcaddöntõig, utóbb pedig a Belgium és Hol-
landia által közösen rendezett kontinenstornán
játszott negyeddöntõt az olaszok ellen. A ma-
gyar fociválogatottat 1992–1993-ban irányítot-
ta, ám nem tudott hasonlóan sikeres lenni.

Idén március 8-án magas rangú állami kitün-
tetésben részesült. Klaus Iohannis köztársasági
elnök a Románia Csillaga Érdemrend lovagi fo-
kozatát adományozta neki teljes labdarúgói és
edzõi pályafutása elismeréseként. Az indoklás
szerint Jenei Imre részt vett a román futball leg-
emlékezetesebb eredményeinek elérésében, va-
lamint több futballnemzedék felkészítésében ját-
szott kiemelkedõ szerepet.

A tábornoki rangú szakember 1978–1979-
ben a Nagyváradi Criºul focicsapatát is irányítot-
ta, s az együttes jogutódjánál, a Bihar FC-nél is
dolgozott szakmai igazgatóként a 2000-es évek-
ben.

H. A.

A játékvezetõk egy része távolma-
radással bojkottálta a Bírói Bizottság
mûködését, s annak élére a volt diví-
ziós bíró, Ioan Pirtea került. A síp-
mesterek azt szerették volna, ha to-
vábbra is ªovre irányítja a bizottsá-
got, de a BMLE új elnöksége nem
osztotta véleményüket, ráadásul a
csapatok vezetõi is megorroltak a
volt elnökre, aki mandátuma utolsó
napjaiban megtiltotta a bíróknak,

hogy barátságos meccseken vállalja-
nak szerepet, ezzel akadályozva a fel-
készülést.

Apadó részvétel

A megyei bajnokság tavaszi idénye
egyhetes halasztással, március 11-én
rajtolt, 37 csapattal. Az õszi idényhez
képest két elsõ osztályú (Hegyközpá-
lyi KSK, Gurányi Bihorul), valamint
egy másodosztályú gárda (Papfalvi

Viitorul) adta fel a küzdelmet. Az ifjú-
sági csapatoknál két visszalépõ volt, a
pályiak mellett a Nagyszalontai Sport-
iskola szállt ki idõ elõtt a küzdelembõl.

A megyei elsõ osztályban négyes
versengés várható a bajnoki címért,
az õszi bajnok Nagyváradi Egyetemi
FC mellett a Bihardiószegi SK, a Be-
lényesi Bihorul és a Biharszentandrá-
si Criºul szeretne eljutni a harmad-
osztályba kerülésért rendezendõ osz-
tályozóra.

Hajdu Attila

|sport

A magyar és a román válogatott volt szövet-
ségi kapitánya az Arad megyei Bélegregyen
(Agriºu Mic) született, de már jó ideje Nagyvára-
don él, s a Pece-parti Párizst tekinti otthonának,
itt él feleségével, Gyulai Ilona világbajnok tõrví-
vó olimpikonnal. Az ötkarikás játékokon való
részvétel Jenei számára sem ismeretlen, hiszen
tagja volt a román fociválogatottnak az 1964-es
tokiói olimpián.

Játékosként 12-szer öltötte magára a román
válogatott mezét, az Aradi Vörös Lobogóval két-
szer, a Bukaresti Steauával pedig háromszor lett
bajnok, de igazi sikereit a kispadról irányítva ér-
te el. Õ az egyedüli román edzõ, aki honi futball-

Március 22-én töltötte be 80. életévét
a nemzetközileg is elismert labdarúgóedzõ,
Jenei Imre.

Nyolcvanadik tavaszán
köszöntötték Jenei Imrét

Jenei Imre
az aranylabdás

Albert Flórián
(balról), Mészöly
Kálmán és Kun

Attila
társaságában
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Új elnök a megyei labdarúgó-egyesület élén



Az érmelléki kisvárosban a karate sportágat
1991-ben honosították meg Újvári János
szenszei vezetésével, aki a román válogatott
edzõje is volt. Guba József is akkoriban kezd-
te el a küzdõsport eme válfaját, azelõtt két évig
cselgáncsozott. Hét évig ment is a dolog, majd
leszálló ágba került a sportág gyakorlása, egy
ideig szüneteltek is az edzések. 2002-tõl indult
újra a karateoktatás, immáron Guba József ve-
zetésével. Ekkoriban a fõedzõ még mindig Új-
vári volt. Nagy elánnal vetették bele magukat a
munkába, az újrakezdés lendületével. Olyannyi-
ra, hogy Székelyhíd mellett Bihardiószegen és
Hegyközszentmiklóson is tartottak edzéseket.
Diószegen két év után kifulladt a kezdeménye-
zés, Hegyközszentmiklóson négy évig tevé-
kenykedtek.

Egy idõ után újabb adminisztratív újítás vált
szükségessé: 2009-ben megalapították a Szé-
kelyhídi Phoenix Sportegyesületet, elnöke a
mostanra 3 danos Guba József szenszei lett.
Kezdetben 25-30 sportolót foglalkoztattak, ma-
napság is ennyire tehetõ a karatékák száma.
Többnyire gyerekek járnak az edzésekre, vesz-
nek részt a versenyeken, mert a késõbbiekben

tanulmányaik okán a legtöbbjük elkerül a város-
ból. Számtalan sikert kasszíroztak be az évek
során, s ha Európa-bajnoki címet nem is sike-
rült szerezniük még, de a dobogóra már több-
ször felállhattak. Van három többszörös orszá-
gos bajnoka is az egyesületnek, Kokovai
Csongor például zsinórban háromszor lett or-
szágos elsõ helyezett a gyermek kategória
kumite, vagyis harci versenyszámában. Flóra
Fruzsina egy alkalommal gyermek kategóriá-
ban bizonyult a legjobbnak, majd pedig a kadé-
tok közt sikerült ismételnie. Deák Gergõ gyer-
mek és mini kadét kategóriában lett aranyér-
mes. Maga az edzõ, Guba József világbajnoki
ezüst- és bronzérmet szerzett felnõtt veteránok-
nál kumitében. Az ifjúsági versenyzõk közül
Bokor Boldizsár bronzérmet „verekedett”
össze, míg Balogh Katalin Boglárka a világ-
kupán lett bronzérmes a juniorok között. A már
említett Kokovai Csongor világkupát nyert
gyermek kumitében.

Legutóbb március 4-én és 5-én bizonyíthat-
tak a székelyhídiak, akkor zajlott Bukarestben a
román országos bajnokság mintegy kilencszáz
sportoló részvételével. A Phoenix két lány és
három fiú versenyzõvel indult a megméretteté-
sen. Szabó Ildikó és Kovács Karola Boró-
ka az ötödik, illetve a hatodik helyen zárta a
versenyt. Suciu Balázs elsõ alkalommal ver-
senyzett, számára ez a tapasztalatszerzés idõ-
szaka még. Szabó János bronzérmet szerzett
mini kadét kumitében, míg Bensicz Ádám
ezüstérmes lett.

Az egyesület elnöke, Guba József elmondta
még, hogy 2014-ben a Pusztai Farkasok néven
ismertté vált hagyományõrzõ íjászcsapat is be-
sorolt a Phoenix Sportegyesületbe. Erre azért
volt szükség, mert sportminisztériumi engedély
híján csak bemutatókon vehettek részt, íjászver-
senyeken viszont nem. Ezért az egyesület kere-
tében megalakították a sportíjász szakosztályt,
de a hagyományõrzést is folytatják. Vélhetõen
már a közeljövõben csatlakozni fognak hozzá-
juk a tõrvívók is, akik jelenleg Rupárcsics Csillá-
nak, az 1981-ben egyetemi világbajnokságot
nyert román csapat tagjának az irányításával
tartják edzéseiket.

D. Mészáros Elek
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A Székelyhídi Phoenix Sportegyesület
fiataljai egyre eredményesebbek hazai
és nemzetközi versenyeken. Legutóbb
a karatékák értek el jó eredményt
a Bukarestben megtartott országos
megmérettetésen.

Székelyhídon sikeres
a karateoktatás

A márciusban
Bukarestben

megrendezett
verseny székelyhídi

résztvevõi
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Legközelebb a tormát és a tököt mutatjuk be.

epilepsziára, májfertõzésre, mirigydaganatok-
ra is ajánlott. Egyszeri adagja 2-3 kávéskanál-
nyi (4-5 gramm) apróra vágott növény, na-
ponta 2-3 forrázatot ajánlanak.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Tejoltó galaj

Tárkony

156. Tárkony (Artemisia
dracunculus L.)

A fészkesvirágzatúak családjába tartozó,
évelõ, konyhakerti fûszernövény. Román ne-
ve: tarhon.

Jó vízgazdálkodású, nyirkos, de szellõzött,
mélyrétegû, középkötött talajt igényel. Vadon
az északi féltekén szinte mindenütt megtalálha-
tó, de általános a termesztése is. Tõsarjakkal,
tõosztással szaporítják. 120-150 cm magasra
nõ, karcsú, elágazó, hosszirányban barázdált
szárral. Gyökértörzse többfejû, rövid tarackokat
fejleszt. Élénkzöld levelei 2-8 cm hosszúak, 2-
10 mm vastagok, osztatlanok, szálas-lándzsá-
sak, hegyes végûek. Zöldessárga csöves virágai
kb. 40-esével 2-4 mm széles fészkeket alkot-
nak.

Az erdélyi konyha kedvelt fûszere, leveleit
frissen, szárítva vagy ecetben eltéve használják.
Föld feletti részeit ritkán a gyógyászatban is al-
kalmazzák. Drogja mintegy 0,5 százaléknyi il-
lóolajat tartalmaz, melyben sok esztragol talál-
ható.

Teáját étvágyjavító, vesetisztító, epehajtó ha-
tásúnak tartják. A népi gyógyászatban magas
vérnyomásos betegeknek is adják, de hosszan
tartó alkalmazása nem teljesen ártalmatlan.

157. Tejoltó galaj
(Galium verum L.)

A galajfélék családjába tartozó évelõ nö-
vény. Füves helyeken, kaszálókon terem, szi-
kes talajon is megél.

A 30-100 cm magasra növõ szára érdesen
molyhos, szálas, egyerû, keskeny levelei 8-12-
esével örvöket képeznek. Virága sárga, tö-
mött bugavirágzatot alkot, gyakran mézillatú.

Föld feletti részeinek flavonoidjait (kb. 2%)
fõleg a kvercetin glikozidjai képviselik, kisebb
mennyiségben iridoid glikozidokat is tartalmaz
(aszperulozid, monotropein, szkandozid). Teá-
ja külsõleg pikkelysömörre, övsömörre, égési
és nehezen gyógyuló sebekre használható bo-
rogatásként vagy lemosásra.

Belsõleg enyhe vízhajtó, izzasztó hatású,
enyhíti a görcshajlamot. Vese- és epebajokra,
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Tojásgratin

Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 3 dkg
vaj, 3 dkg liszt, 1,25 dl húsleves, 1,25 dl tej-
szín, 15 dkg reszelt sajt, só, fehérbors, õrölt
szerecsendió, 8 keménytojás, 4 kanál tejföl,
pirospaprika, csípõs mustár, 10 dkg császár-
szalonna, 4 dkg zsemlemorzsa.

Elkészítés: A hagy-
mát apró kockákra vág-
juk, a vajon üvegesre
dinszteljük, meghintjük a
liszttel, és kicsit pirulni
hagyjuk. A húslevessel és
a tejszínnel felöntjük,
majd kb. 5 percig forral-
juk. Hozzáadunk 5 dkg
sajtot, sózzuk, borsozzuk,
és egy csipet szerecsen-

dióval ízesítjük. A tojásokat meghámozzuk,
hosszában kettévágjuk, a sárgájukat kiemeljük
és szitán áttörjük. A sárgák felét tejföllel és 5
dkg sajttal elkeverjük, sózzuk, borsozzuk, mus-
tárral és pirospaprikával ízesítjük, majd meg-
töltjük vele a félbevágott tojásfehérjéket. Egy
tûzálló tálat kibélelünk császárszalonnával, rá-
helyezzük a töltött tojásokat, és a mártással
meglocsoljuk. A megmaradt tojássárgáját és
sajtot összekeverjük a morzsával, majd a már-
tásra szórjuk. 220 fokon 15 percig sütjük.
Zöldsaláta illik hozzá.

Medvehagymás
töltött tojás

Hozzávalók: 4 tojás,
15 dkg krémsajt, 1,5 dkg
vaj, 1 fej saláta, 1-1 piros
és sárga kaliforniai papri-
ka, 1 paradicsom, med-

ínyenceknek|

vehagyma, petrezselyemzöld, bazsalikom, új-
hagyma, olívaolaj, fél narancs leve.

Elkészítés: A keményre fõzött tojásokat
kettévágjuk, sárgájukat kiszedjük, és a sajt-
krémmel, vajjal, zöldfûszerekkel kikeverjük. A
salátát összetépkedjük, a paprikát csíkokra, a
paradicsomot kockára vágjuk, összekeverjük,
sózzuk, borsozzuk, meglocsoljuk narancslével.
A töltelékkel megtöltjük a fél tojásokat, és a
töltött tojásokat a salátára halmozzuk.

Tojáskrém

Hozzávalók: 4 fõtt tojás, 2 dkg vaj, 2 evõ-
kanál tejföl, mustár, só, bors.

Elkészítés: A fõtt tojásokat megpucoljuk,
villával áttörjük, és kikeverjük a mustárral, tej-
föllel és vajjal, sóval és borssal ízesítjük. Friss
kenyérre vagy pirítósra kenve, zöldségekkel
kínáljuk.

Tojássaláta

Hozzávalók: 4 fõtt tojás, 10 dkg szalámi,
2 evõkanál kapribogyó, 2 evõkanál joghurt, 2
evõkanál majonéz, 8 salátalevél, só, õrölt
bors, citromlé, cukor, snidling.

Elkészítés: A szalámit vékony csíkokra
vágjuk, a kapribogyót lecsepegtetjük. A majo-
nézt elkeverjük a joghurttal, ízesítjük a citrom-
lével, sóval, borssal és kevés cukorral. A tojá-
sokat 8-felé vágjuk, és a szalámival együtt egy
tálon elrendezzük a megmosott, lecsepegtetett
salátaleveleken. Leöntjük a mártással, végül
rászórjuk a kapribogyót és a finomra vágott
snidlinget.
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Nem csak húsvétra
A hímes tojás osztogatásának kedves
szokása húsvét táján fejtörésre készteti
a háziasszonyokat. Nem a mintákon vagy
a mennyiségen töprengenek, hanem azon,
hogy miként hasznosítsák az el nem
osztogatott vagy a legények, férjek által
hazavitt fõtt tojást. Íme, néhány ötlet.



anya jelképe a görög mitológiában. 44. Az
ilyen víz partot mos a szólás szerint. 46. A gyo-
mor teszi idõnként. 48. Város a Krím-félszige-
ten. 50. A gallium vegyjele. 51. Vízi növény.
53. Fej dísze. 54. Nemzetközi mértékrendszer
– röv. 55. Red betûi. 56. Ukrán hegedûmû-
vész (Leonyid, 1924–1982). 58. Postai külde-
ményre írjuk. 59. Jelentés vége! 61. Ügyinté-
zõ hely. 63. Japán város Szapporo közelében.
65. Édes, erõs csemegebor. 67. … -kõ – a Kõ-
szegi-hegység legmagasabb csúcsa. 69. Kéz-
mûvesség.

FÜGGÕLEGES: 1. Csiky Gergely színda-
rabja. 2. Ismeretanyag. 3. Sóvárog. 4. Elmé-
let. 5. Kicsinyítõ képzõ. 6. Áruba bocsát. 7. A
forgalomból kivon. 8. Céline … – kanadai éne-
kesnõ. 9. Részben dermed! 10. Táplálék utáni
vágy. 11. Kipótol. 12. … Garner – amerikai

filmszínésznõ. 17. Gyermekintéz-
mény. 19. Kuroszava japán filmren-
dezõ személyneve. 23. Mátka. 25.
… Máni – Bella István hõse. 27. Fa-
nyar humorú színész (Sándor,
1921–1993). 28. Nádor Erkel Hu-
nyadi László c. operájában. 29. Há-
zasság felbontása. 30. Móricz Zsig-
mond fogadott lánya. 31. Sebesen
halad. 32. Félkör alakú. 33. Nagy-
város Szlovákiában. 35. … Nagisza
– japán filmrendezõ (1932–2013).
39. Vonzó (táj). 41. Ajtó betûi. 43.
Egyik évszakkal kapcsolatos. 44. Fû-
vel borított síkság Dél-Amerikában.
45. Móricz Zsigmond regénye. 47.
Kábítószer. 49. Ismert norvég pop-
zenekar. 52. Tehetõs. 54. Gyászol.
55. Kurucz brigadéros (Tamás,
1666–1708). 56. Szoknya övrésze.
57. Golden … öböl az UDA csen-
des-óceáni partján. 58. … Canave-
ral – az USA legnagyobb ûrrepülõte-
re Floridában. 60. Elme. 62. Tü-
ringia része! 64. Számrendszerünk
alapja. 66. Megszólítás. 68. Mûsort
közvetítõ készülék (röv.).

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: április 28. Pos-
tacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr.
12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

VÍZSZINTES: 13. A gyõztes jutalma. 14.
Szignál. 15. Mely helyre? 16. Elõtag, a miri-
gyekkel való kapcsolatra utal. 18. Zamat. 20.
Régi súlymérték. 21. Bírósági eljárás jogi alap-
ja. 22. Sûrû erdõ. 24. Nagy edény. 26. Szin-
tén. 27. Gléda. 28. Borókaízû rozspálinka.
29. Varszélek! 30. Galád. 32. Ostorféle. 34.
Széchenyi- és Bolyai-díjas villamosmérnök, ku-
tató (Tamás). 36. Catherine … – kanadai szí-
nésznõ. 37. Az aljához. 38. Angliai könnyûze-
nei együttes. 39. Körülbelül. 40. A -re párja.
41. Régiség. 42. A Vatikán, Olaszország és
Belgium autójele. 43. A gyermekeit sirató

|üdítõ

Démokritosz ókori görög filozófus
gondolatát idézzük a rejtvényben
a vízszintes 1. és függõleges 38. alatt.

Márciusi rejtvényünk (A szeretetrõl) helyes megfejtése:
„…a megpróbáltatásban támogat, sikerben pedig mérsé-
kel.” Könyvjutalmat nyert: Darabont Tibor (Ottomány) és
Szilágyi Andrea (Érmihályfalva).
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közélet|

séget, hogy ne akadjon el a munka a kész-
pénzhiány miatt.

Körülbelül 14-15 hónapos átmeneti idõ-
szak elõtt áll a váradi repülõtér, mondta Pász-
tor Sándor, és azt is elárulta, hogy Nagyvárad-
dal közösen népszerûsítik majd Bihar megyét
Budapest után a londoni és a milánói idegen-
forgalmi kiállításokon és vásárokon, hiszen
mindenképpen szeretnék megõrizni a nemzet-
közi járatokat.

Gheorghe Pasc repülõtér-parancsnok el-
mondta: hamarosan átalakítják a jelenlegi ter-
minál elõterét, itt egy körülbelül kétszáz helyes
parkolót hoznak létre az utasoknak, illetve ter-
vezik egy dohányzók által is használható sza-
badtéri kávézó létesítését. Már dolgoznak
azoknak az elkülönített útvonalaknak a meg-
építésén, amelyeken az utasok a jelenlegi ter-
minálhoz haladhatnak majd; az újnak a meg-
építése után ez csak az induló utasokat szol-
gálja majd ki. A reptérparancsnok arról is be-
számolt, hogy idén 21 új munkahely jön létre
a repülõtéren, s ezek egy részére – fõleg a lé-
tesítmény biztonságához kötõdõ állásokra –
már megtartották a versenyvizsgát.

Március vége felé Ioan Mang megyei taná-
csi alelnök pedig azt jelentette be, hogy
ugyancsak október végétõl Németországba,
az Ulmhoz közeli Memmingenbe is indít jára-
tokat a Ryanair hetente kétszer, keddenként
és szombatonként. Repülõjegyeket már lehet
váltani a légitársaságnál. A Blue Air pedig
ugyancsak õsztõl a ciprusi Lárnakába indít
majd gépeket Nagyváradról, bukaresti kitérõ-
vel, a jegyek szintén megvehetõk már.

Fried Noémi Lujza

A jegyárakat egyelõre nem rögzítették, ám
Denis Barabas szerint azok sem lesznek maga-
sak. A légitársaság az ugyancsak október 31-
én Nagyváradról Londonba induló járataira
például 24,99 eurótól kínálta a jegyeket. A
Ryanairnek az eindhoveni lesz a Váradról fel-
szálló negyedik járata, a már említett London
mellett Barcelona (Girona) – innen március
29-én érkezett a bihari megyeszékhelye az el-
sõ gép – és Milánó (Bergamo) a már rögzített
utasszállítási útvonal. A marketingigazgató el-
mondta: a négy járaton mintegy 120 ezer
utasra számítanak, és bemutatta magát a légi-
társaságot is. 

Pásztor Sándor megyei tanácselnök elárul-
ta, hamarosan újabb járatok indítását is beje-
lentik, mivel a tárgyalások folynak. Kiírták to-
vábbá az elektronikus közbeszerzési tendert az
új repülõtéri terminál építésére, közölte még.
A légikikötõ ugyanis a megyei önkormányzat
felügyelete alá tartozik. A repülõtér a fejleszté-
sekre egyébként tízmillió lejes hitelt vesz fel,
melyért a megyei önkormányzat vállal kezes-

Október 31-tõl heti három alkalommal
járnak majd repülõgépek Nagyváradról
a hollandiai Eindhovenbe – jelentette be
nemrég Pásztor Sándor Bihar megyei
tanácselnök, Gheorghe Pasc reptér-
parancsnok és Denis Barabas, a Ryanair
Légitársaság marketingigazgatója.
Németországba is indít Váradról gépeket
a társaság.

Holland, német reptér is
elérhetõ lesz Váradról

Új terminál is épül a nagyváradi reptéren

A megyei ön-
kormányzat elnöke,
a légitársaság kép-

viselõje
és a repülõtér
parancsnoka

együtt számolt be a
sajtónak

a hollandiai járat
indításáról
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A Körös-partot ábrázoló nagyváradi képeslap bal szélén a Dudek-iskola egy része látható, illetve a Körös utca eleje az az-
óta lebontott néhány házzal együtt. A Körös utca telkei ekkor még a folyóig terjedtek, nyoma sem volt még a mai
Principatelor Unite utcának. Az elsõ térkép, amelyen ez utóbbi, Körös-parti utca már látható, 1947 decemberében jelent
meg. Ez azt jelenti, hogy a mai Principatelor Unite utca elejét az 1947-et megelõzõ években vághatták, miután az itteni tel-
keknek a Körös partját érintõ végét kisajátították

Mezõtelegd. Szénlerakodó állomás – olvasható a második képeslapon. Vélhetõen a vasútállomás közelében lehetett ez a
telep, amelyet ma már talán hiába is keresnénk. Ki tudná vajon megmondani, hogy mikor számolhatták fel? Vagy talán
mégsem? Erre csak a ma is élõ régi telegdiek tudnák a választ…


