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|oktatás

Tíz éve tavaly történt meg elõször, hogy nem
indult magyar V. osztály a Mûvészeti Líceum-
ban, még külsõs sem. Hogy ez ne ismétlõdjék
meg a 2016/17-es tanévben, Huszár István
nagyváradi alpolgármester tanintézetek vezetõ-
ivel együtt tájékoztatta a sajtót a megyeszékhe-
lyen meglévõ anyanyelvi oktatási lehetõségek-
rõl. Lehet, hogy nem tudnak ezekrõl a szülõk és
a diákok, ezért maradnak kihasználatlanul.

Rácz Eliza, a Mûvészeti Líceum aligazga-
tója elmondta, bíznak benne, hogy õsztõl in-
dulhat külsõs VI. osztály, ehhez legalább 15
gyerek kell. A jelentkezõket kikérdezik az V.-
es tananyagból, és tesztelik a ritmusérzéküket.
A következõ tanévben indíthatnak V.-es ma-
gyar osztályt, de vegyeset: zene és képzõmû-
vészet profillal. Máris várják a kérvényeket a
25 helyre. IX.-ben egy-egy zene és képzõmû-
vészeti osztályt indítanak, mindegyiket 28
hellyel. Ide május 23–24-én lehet beirat-
kozni, és képességfelmérõ vizsgát tarta-
nak május 25–28. között. A részletekrõl a
titkárságon lehet érdeklõdni.

A tanítóképzõben összetartó közösséget alkot
a négy felsõ évfolyam egy-egy magyar osztálya
– jelentette ki Szecsánszki Enikõ aligazgató.
Õsszel is egy IX. osztály indul magyar diákoknak
28 hellyel, a beiratkozás és a képességfelmérés
dátuma ugyanaz, mint a mûvészetiben. Kom-
munikációból, tornából, rajzból és zenébõl kell
készülniük a hozzájuk igyekvõ nyolcadikosok-
nak. XI. osztálytól kezdve diákjaik próbatanítást
végeznek rendszeresen, és végzõseik taníthat-
nak elemiben, de az egyetemre – például pszi-
chológiára – készülõknek is jó alapképzést ad a
fõgimnázium, tette hozzá a pedagógus. Az isko-
la titkárságán (0359/410–550) részletes felvilá-
gosítást adnak, az aligazgatónõt keressék.

Sajátos, átmeneti helyzetben készül a tanév-
kezdésre az Andrei ªaguna Mûszaki Szakkö-
zépiskola. A helyhatóság ugyanis eldöntötte,
hogy õsztõl összevonja a Traian Vuia Szakkö-
zépiskolával, ennek neve alatt. A beolvasztás
ellenére megmarad a magyar tagozat mind a
szaklíceumi, mind a hároméves szakképzõ ok-
tatási formában, igaz, eggyel kevesebb osztály-
lyal (fél autószerelõi és fél villanyszerelõi szakis-
kolai osztály indul). Az összevonás eredménye-
ként viszont bentlakásuk és étkezdéjük is lesz.
Biró Ildikó aligazgató hangsúlyozta, hogy ez
az egyetlen váradi szaklíceum, esti tagozat
sincs máshol, és az egész megyében csak ná-
luk képeznek magyarul fodrászokat-manikûrö-
söket és autószerelõket, ezért nagy a túljelent-
kezés. Ugyancsak egyedüliként õk indítanak
õsszel 28 fõs, tandíjmentes, posztliceális stylist-
képzést. XII. osztályt végzettek (érettségi bizo-
nyítvány nem szükséges) jelentkezhetnek, felsõ
korhatár nélkül.

A tanintézet saját tanmûhelyeit nemrég EU-
s pályázattal elnyert 1,5 millió euróból korsze-
rûsítették, itt és az ipari parkban megtelepe-
dett cégeknél, illetve szerzõdés alapján más
vállalatoknál szerzik meg tanulóik a gyakorlati
tudást. Az aligazgatónõ rámutatott, hogy a
szaklíceumból egyetemre is mehetnek a diá-
kok, illetve fontos tudni, hogy a szakiskolások
havi 200 lejt kapnak az államtól, és teljesítmé-
nyüktõl függõen az Eurobusiness Alapítvány is
kiegészíti az ösztöndíjukat.

Máté Zsófia

Mûvészetet és szakmát
oktatnak magyarul
Magyar tannyelvû osztályokba várják
a diákokat V., illetve IX. osztályba
a nagyváradi Mûvészeti Líceumba, a Iosif
Vulcan Fõgimnáziumba és a ma még Andrei
ªaguna nevét viselõ Szakközépiskolába.

Rácz Eliza, Huszár
István, Biró Ildikó
és Szecsánszki
Enikõ
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Saját székházában
a református püspökség

véreim! Ha valaki megkérdezi, hogyan gondol-
juk és reméljük ennek a feladatnak a teljesítését,
akkor a mai Ige idézett részének befejezõ gon-
dolatát ismételjük meg: csak úgy, ha engedel-
mesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára…
Ámen!”

Az ünneplõ királyhágómellékieket a további-
akban Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök,
Vass Zoltán, a kanadai magyar református
egyházak moderátora, Derencsényi István, a
Tiszántúli Református Egyházkerület fõjegyzõje,
Gál Sándor, az Erdélyi Református Egyházke-
rület igazgatótanácsi kancellárja, Böcskei
László nagyváradi római katolikus megyés püs-
pök, Brendus Réka, a budapesti Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság fõosztályvezetõ-helyettese,
Mile Lajos kolozsvári magyar fõkonzul, Victor
Opaschi bukaresti vallásügyi államtitkár, Sza-
bó Ödön Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti
képviselõ és Huszár István, Nagyvárad alpol-
gármestere köszöntötte. Mind az egyházi, mind
a világi méltóságok örömüket fejezték ki az egy-
házkerület épülése, gazdagodása miatt, Brendus
Réka pedig azt is elmondta: a magyar kormány
45 millió forintot különített el a székház befeje-
zésére és berendezésére.

A köszöntések után az egyházkerület 95 éves
történetérõl készült filmet, Villányi Zoltán
munkáját láthatták az egybegyûltek. Ez követõ-
en Csûry István és Varga Attila fõgondnok át-
vágta a piros-fehér-zöld nemzeti színû szalagot,

Az avatásra összegyûlt ünneplõk a várad-újvá-
rosi templomból vonultak át az új székház udva-
rára, ahol ünnepi istentisztelet elõzte meg az
épület átadását. „Ne legyen köztetek szegény,
hiszen gazdagon megáld téged az Úr azon a föl-
dön, amelyet az Úr, a te Istened örökségül ad
neked, hogy birtokba vedd. De csak akkor, ha
engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak
szavára…” – hirdette az igét Mózes 5. könyve
alapján Csûry István királyhágómelléki refor-
mátus püspök. Beszélt többek között a Tiszán-
túli Egyházkerülettõl való elszakadásról, a világ-
égésekrõl, és köszönetet mondott a várad-újvá-
rosi gyülekezetnek a befogadásért. (A püspök-
ség ugyanis az újvárosi gyülekezet tulajdonában
álló épületben mûködött eddig.)

„Remélhetõleg egyházunk most megépült
székháza betölti egyetlen és célra igazított külde-
tését, azaz otthont teremteni az Istent keresõ hí-
vek lelki vezetésének és az egyházkerület hiteles
kormányzásának” – mondta Csûry István, s ün-
nepi igehirdetését így fejezte be: „Kedves Test-

A Hármas (ma
Sulyok István)
utcán, egyházi
telken épült fel
a KREK új
székháza

Varga Attila egyházkerületi fõgondnok és Csûry István
püspök vágta át az avatószalagot

A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület új székházának alapkövét
2014. október 24-én tették le. A Sulyok
István (régen Hármas) utcán álló épületet
április 17-én, a 25. Festum Varadinum
nyitónapján adták át és áldották meg.
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elsõ emeleten, irodákat is kialakítottak. A föld-
szinten lesz a tanácsterem, a levéltár értékesebb
darabjait pedig ott helyezik el. A püspökség ösz-
szes ügyosztálya, tehát a közigazgatási, a gazda-
sági, a jogi, a külügyi, a tanügyi és a missziós
osztály egyaránt az új székházban mûködik
majd.

Ha a területrendezést és a manzárd kialakítá-
sát nem számítják, akkor a székház építése
megközelítõleg 350 ezer euróba került. Az
összeg mintegy felét saját forrásaiból fedezte a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
(KREK), a magyar kormány is hozzájárult az
építkezéshez, és a romániai vallásügyi államtit-
kárságtól is kaptak pénzt erre a célra. A támo-
gatás megszerzése érdekében Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök és Szabó Ödön parlamenti kép-
viselõ is közbenjárt, utóbbi Huszár István alpol-
gármesterrel egyetemben valóban érdekképvi-
selõként viselkedett, például az engedélyek be-
szerzésében is segédkeztek – nyilatkozta Farkas
Zsolt. Mint mondta, amikor belevágtak, nem
tudták, hogy ekkora bürokráciára kell számíta-
niuk.

Az elõadó-tanácsos azt is közölte, hogy az új
székházban immár saját szerverrõl üzemeltetik
az egyházkerület megújított honlapját, sokkal
több adatot tölthetnek fel ide, és a gyülekezetek-
nek is lesz saját e-mail-címük a jövõben.

Fried Noémi Lujza

majd a Csillagocska Néptáncegyüttes elõadása
és az egyházkerület Kántorkórusának szolgálata
után a Jakabffy László által adományozott
Életfát, valamint Gyõri Lajos debreceni szob-
rászmûvész alkotásait tekinthették meg az egy-
begyûltek.

Az építkezés részleteirõl Farkas Zsolt köz-
igazgatási elõadó-tanácsos tájékoztatta a
Biharországot. Mint elmondta, a Hármas (ma
Sulyok István) utcán felhúzott új, többszintes
székház terveit Némethy László nagyváradi
mûépítész készítette. Április végi beszélgeté-
sünkkor folyamatban volt a püspökség költözé-
se. Az épület tetõterében, ahol nyolc vendég-
szoba és tanácskozóterem kap helyet, még dol-
goztak, de nyárra azzal is elkészülnek.

Az új székház három szintje készen van, az
alagsorban a nyomda és a levéltár egy része kap
helyet, emellett ott, akárcsak a földszinten és az

Külföldi,
anyaországi

és hazai
református és más
felekezetû, egyházi

és világi
méltóságok
az avatáson
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Az esperesek
megáldották
az épületet
az udvaron
felállított Életfánál

A közeli újvárosi templomból vonult át 
az ünneplõk serege az új székházba

Százak kísérték
figyelemmel
az udvaron
felállított
színpadon
megtartott
ünnepséget

Fotók:

Csikos Rolland
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Az országhatárhoz közeli falu közigazgatási-
lag Bors községhez tartozik. Az elsõ feljegyzés
róla 1291–1294-bõl származik, ekkor in v.
Petri f-i Vrdug (Ördög)-ként szerepel. 1304-
ben Zamtou, 1389-ben Wrdugzantho, 1489-
ben Kisszantho, 1913-ban Kisszántó néven
említik. 1552-ben Horváth Mátyás és Asztal-
nok János birtoka, akik együtt 10 porta birto-
kosai. Aztán a Dobozy családé lett, õk kastélyt
is emeltek, késõbb a híres épületet Königs-
warter Herman teljesen átalakította, korszerû-
sítette, de sajnos ma már csak a kastély helye
látható. Az 1880-as népszámláláskor Kisszán-
tón 485-en éltek, 408 magyar, 24 román;
423 református. Az 1992-ben végzett felmé-
rés szerint 403 ember élt a településen, közü-
lük 379 magyar, 18 román. Jelenleg 168 ház
áll a faluban, a lakosok száma mintegy 470
fõ.

Verõfényes tavaszi napon Kupás Tibor-
nak, a borsi polgármesteri hivatal kultúrrefe-
rensének társaságában érkeztem Kisszántóra.
Elsõként a helyi óvodába kopogtunk be. Kel-
lemes volt látni a nagy tisztaságot, a rendezett,
minden szükséges kellékkel ellátott tanterme-
ket, ahol otthonosan érezheti magát az ide já-
ró 19 kisgyerek. A napközis rendszerben is

mûködõ tanintézetnek két óvónõje van,
ottjártunkkor Biró Katalin volt éppen szolgá-
latos. A gyerekek kora 2-tõl 6 évig terjed, ha-
tan közülük csak délig maradnak, a többiekkel
délután 5-ig foglalkoznak. A délutáni program
a borsi központi iskola és a községi önkor-
mányzat támogatásával mûködik.

A szentjánosi Biró Katalin 2014-ben végez-
te el a nagyváradi állami egyetem pedagógia
szakát, s egy ideig szülõfaluja óvodájában dol-
gozott. „Nagyon szeretem a munkámat, cso-
dás, egyben izgalmas is a gyerekekkel foglal-
kozni, hiszen ebben a korban alakul a szemé-
lyiségük. A csoportunkban három román gye-
rek is van, ezért két nyelven beszélünk és taní-
tunk. Minden évben több ünnepséget rende-
zünk, szerepelünk közösségi rendezvényeken.
Olyankor nagyon sokat segítenek a szülõk,
például fánkot sütnek és eladják, az árát pedig
az óvodának adományozzák. Ebbõl lakkoztat-
tuk a padokat az ebédlõben, és újítunk mindig
valamit az épületben. Az évzárót a kultúrház-
ban szoktuk megtartani, megpróbálunk minél
aktívabban rész venni a falu életében” –
mondta az óvónõ.

Az elemi oktatás a faluban megszûnt, a gye-
rekek iskolabusszal járnak a borsi iskolába.

Gombafesztivál

Kupás Tiborral a falu gyöngyszemét, a par-
kot és a mûvelõdési házat is megtekintjük. Az
utóbbiban tartják Kisszántó legnagyobb ünne-
pét, a térségben egyedi Gombafesztivált. Ti-
zenöt éve él a faluban a gombatermesztõ Paul
Tibor, az õ ötlete volt ez a fesztivál. Tavaly
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A kisszántóiak
kihasználják
a mûvelõdési
házukat

Kisszántói mozaik
A pár évtizeddel ezelõtti állapotokhoz
képest Kisszántó egykor sáros utcái mára
mind aszfaltosak, a víz, a földgáz be van
vezetve, a tönkrement udvarház szépen
átalakítva, egy gyönyörû park közepén
a mûvelõdési háznak ad otthont. Ahogy
Kupás Tibor kultúrreferens mondja,
„pezseg ott az élet”.

A világháborús emlékmû a templomkertben



A falu tanácsosa

Hegyesi László falubeli lakos képviseli
Kisszántót a borsi helyi tanácsban. Több man-
dátumban szerzett tapasztalatot, s a júniusi
helyhatósági választáson is jelölt. Állattenyész-
téssel foglalkozik, két fia segítségével. Sertést,
szarvasmarhát, de lovat is tartanak, 18 hektá-
ron maguk gazdálkodnak.

Kisszántó határa mintegy ezer hektárt tesz
ki. Két nagyobb mezõgazdasági vállalkozás
mûködik a faluban, és több gazda saját gépek-
kel mûvel meg 10-20 hektárt. A falubeliek
nem foglalkoznak kertészettel, tájékoztatott a
tanácsos, inkább az állattenyésztés talált itt
otthonra, viszont saját részére mindenki meg-
termeli a szükséges zöldségeket.

A tanácsos elmondta, hogy a faluban min-
den utca le van aszfaltozva, és minden portá-
ra bevezették az ivóvizet, a földgázt meg a te-

faluról falura|

400 kilogramm gombát ajánlott fel a rendez-
vényre, s mind el is fogyott. A fesztivált nyár
közepén tartják, de sok más esemény is ott-
honra lelt a kultúrházban. Februárban például
farsangi, disznótoros mulatságot tartottak, ze-
nekar és énekesek közremûködésével. Tavaszi
báljuk ugyancsak élõzenés.

„Kisszántón csakúgy, mint a község másik
három településén, nagy hagyománya van a
szüreti bálnak, és a mienken vesznek részt a
legtöbben – meséli a kultúrreferens. – Itt na-
gyon szeretnek szórakozni, mulatni az embe-
rek. A bálokat rendszerint rövid kulturális mû-
sor vezeti fel. A mûvelõdési ház családi esemé-
nyeknek – keresztelõ, eljegyzés, lakodalom –
is otthont ad. Hetente háromszor sport és já-
ték zajlik a falai között: asztalitenisz, sakk és
römi. Berei Sándor álmodta meg ezt, õ fel-
ügyeli a találkozókat. A református pap is
szervez itt különbözõ játékokat fiataloknak
péntekenként, és gyülekezeti ház hiányában
itt tartják a bibliaheti rendezvényeket is.”

Falukép, szemben
a parókia

és az iskola

Biró Katalin (jobb
szélen)

felügyeletével
tízóraiznak

az óvodások

Hegyesi László
a borsi helyi
tanács tagja

Népszerû
a Gombafesztivál


(folytatás a következõ oldalon)
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lefont. Kevés az a ház, amelyikben nincs für-
dõszoba. A lakosság nagy része gazdálkodás-
ból él, a fiatalok a községben lévõ üzemekben,
gyárakban dolgoznak. Kisszántón is van egy
varroda, 45 dolgozójából 17 helybeli. Nagyvá-
radra is ingáznak többen, ez ma már nem
gond a Nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat
menetrend szerinti buszaival.

A tanácsos úgy véli, hogy kinõtték a kultúr-
házat, ezért egy nagyobb terem építését terve-
zik. „A vízvezetékeket is ki kell cserélni, mert a
vascsövekbõl sokszor bizony piszkos víz folyik,
és csatornázni is kell – sorolja a feladatokat
Hegyesi László. – Mi érezzük – teszi hozzá –,
hogy a község minden települése egyformán
fejlõdik. Tavaly a község támogatásával a
templom köré új kerítést építettünk, világhábo-
rús emlékmûvet avattunk. Van temetõkápol-

nánk, de nincs hûtõháza, idén azt is elkészít-
jük” – zárta mondanivalóját Hegyesi László.

Gyermekprédikációk

A Kisszántói Református Egyházközség
parókus lelkésze, dr. Zabán Bálint arra a kér-
désre, hogy a református közösség mennyire
támogatja egyházát, elmondta, hogy a fél év-
százados kommunista múlt ellenére vannak
emberek, akik kötõdnek a gyülekezethez, a spi-
ritualitáshoz. „Az egyház több szeretne lenni,
mint egy klub, mint egy olyan hely, ahol az em-
ber érvényesülhet. Az egyháznak sokkal ma-
gasztosabbnak kell lennie, de hogy ezt miként
tudja megvalósítani, az másik nagy kérdés. Az
embernek el kell jutnia oda, hogy belássa, a hit,
a Jézushoz vezetõ út valóban megoldás a gon-
dok legyõzésére vagy enyhítésére. De magát a
felismerést az emberek kell hogy átéljék, mi
csak segíteni tudunk” – fejtette ki a tiszteletes.

Mintegy 370 református él a faluban, az
egyházközségnek 203 egyházfenntartó tagja
van. A lelkipásztor arról is tájékoztatott, hogy
a vasárnapi istentiszteletek délelõtt 11 órakor
kezdõdnek, és a legkisebbeket gyermekprédi-
kációval is várják a templomban. A fõistentisz-
telet ideje alatt Hegyesi Imola Emese borsi
óvónõ a parókia irodájában bibliai története-
ket mutat be nekik több mint kétszáz, fából
készült figura segítségével. Ezt a módszert ka-
nadai reformátusok fejlesztették ki, és immár
itt, a Partiumban is elérhetõ.

Ottjártunkkor javában folytak az elõkészüle-
tek a konfirmációra, a gyermek-bibliahétre és
a fiataloknak szervezendõ egyhetes foglalko-
zásra. Utóbbit idén az Exodus brit református-
presbiteriánus szervezet segítségével rendezik
meg. Közben a falu történetét gazdag kép-
anyaggal bemutató monográfia is készülõben
van, ezt Németi József helyi amatõr helytörté-
nész írja és szerkeszti – zárta gondolatait dr.
Zabán Bálint.

Deák F. József

A gyerekekre is
gondoltak, a köz-
ponti parkban
játszótér épült
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Kisszántói…



Kisszántó
református
temploma

Dr. Zabán Bálint református lelkipásztor



önkormányzat|

Tóti község lakosainak száma 3942 fõ, kö-
zülük 1187 magyar anyanyelvû. Az igaz, hogy
az 1092 lakosú községközpontban túlsúlyban
vannak a magyarok, de a hozzá tartozó falvak-
kal együtt – Bozsaly (1244 lakos), Cséhtelek
(669), Rétimalomtanya (247), Bisztraterebes
(690) – már megfordul a helyzet.

Sokszor elhangzik, fõleg így a választások-
hoz közeledve, hogy össze kell fognia a ma-
gyarságnak ahhoz, hogy egy-egy településen
polgármestert vagy kedvezõ számú önkor-
mányzati képviselõt tudjon vezetõnek állítani.
Ez nagyon igaz, de nézzük meg az érem másik
oldalát is. Ez pedig azt mutatja, hogy a jelölt le-
gyen karizmatikus, megbízható és becsületes,
hogy az összefogás magától értetõdõ legyen.
Ha pedig egyszer már sikerült az önkormány-
zat élére állnia, „tegyen fel annyit az asztalra”,
hogy a magyar választóknak eszükbe se jusson
más jelöltre szavazni. Harmincszázalékos
lakosságaránynál azonban ez sem elég, el kell
jutni oda, hogy ne csak a magyarok bízzanak
benne, hanem a község valamennyi etnikuma
õt tartsa megfelelõ vezetõnek. Nos, Vincze
Nándornak sikerült ezt megvalósítania. Nem-
zetiségtõl függetlenül bíznak benne, és három
alpolgármesteri mandátum után kétszer is pol-
gármesternek választották. Akkor kisebb cso-
daként emlegették, pedig nem az, mindössze a
kitartó és becsületes munka látható eredmé-
nye. Vincze Nándor tisztában volt vele, hogy

saját falujáért, közösségéért úgy tud a legtöb-
bet tenni, ha a többieket sem hanyagolja el, és
bizalmi emberükké válik. A legtöbb megvalósí-
tás mindenki érdekét egyaránt szolgálja, de ér-
zik a magyarok is, hogy a község elsõ embere
közülük való, és mindent megtesz értük. Ilyen
egyszerû a képlet: ennyi kell ahhoz, hogy ke-
vesebb mint egyharmadnyi magyar választóval
polgármester tudjon lenni az RMDSZ jelöltje.
Tóti 13 önkormányzati képviselõjébõl mind-
össze 6-ot ad a szövetség, mégis hatékonyan
együttmûködik az elöljáró a tanáccsal. Itt is a
bizalom a kulcsszó, hiszen a többi párt képvi-
selõi is megbíznak benne.

Tóti a rendezett, tiszta községek közé tarto-
zik. Példát mutathat sok nagyobb és több
pénzbõl gazdálkodó településnek. A polgár-
mesterrel az ízlésesen, de szolidan berendezett
irodájában találkoztam, s arról faggattam, mit
sikerült véghezvinnie legutóbbi mandátuma
alatt. Válaszában elmondta: úgy kellett a fej-
lesztésekkel gazdálkodniuk, hogy a község
mindegyik települése arányosan részesüljön
belõlük. Máskülönben könnyen nemzetiségi
elégedetlenséget válthattak volna ki. Világban-

A bisztraterebesi
mûvelõdési ház

Második mandátumát tölti polgármesterként Vincze
Nándor 

Bízik benne a többség
Tóti községben a magyarság
az összlakosságnak alig 30 százalékát
teszi ki. Ennek ellenére 2008 óta
a polgármester az RMDSZ-színekben
induló VINCZE NÁNDOR.

(folytatás a következõ oldalon)
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ki támogatással Tótiban új óvodát építettek,
mivel a régi épületet vissza kellett szolgáltatni
jogos tulajdonosának. Ugyanilyen forrásból
épült meg Cséhteleken az új, modern, minden
igényt kielégítõ iskola. Ezeket még 2012-ben
átadták. Cséhteleken és Bisztraterebesen nem
volt ravatalozó kápolna, ezért mindkét helyen
nekifogtak az építésnek, s idén nyáron már
használatba is vehetik ezeket. Befejezték az
ivóvízhálózat kiépítését, ez a tanyavilágot is el-
látja. A falvakban az út mindkét oldalán halad-
tak a fõvezetékkel, hogy ne kelljen feltörni az
aszfaltot. Bozsalyon az állami bérlakás-építési
programmal modern szociális otthonokat húz-
tak fel. A két tömb 14 lakást foglal magában,
a helyi romák vehetik bérbe, s bizonyos idõ el-
teltével meg is vásárolhatják. Az infrastruktúrát

az önkormányzat építi ki. Már csak a szenny-
vízemésztõk hiányoznak, de nyárig elkészülnek
a mini szennyvíztisztítók is. Ha beválnak ezek-
nél a lakásoknál, az önkormányzat elgondolko-
dik azon, hogy községi szinten is ezt a megol-
dást alkalmazza csatornahálózat helyett. Árban
nem lesz drágább a lakosoknak, beszerzésüket
pedig pályázat útján akarják megoldani.

Aszfaltozták-aszfaltozzák a község útjait: a
pályázaton elnyert 10 km korszerûsített út fele
már elkészült. Ha a maradékot is befejezik, a
község minden utcája aszfaltos lesz. Kivételt
csak az azóta kialakított új utcák jelentenek, de
nem sokáig. Vámoslázzal és Dernával együtt
pályáztak ugyanis európai uniós alapnál közsé-
gi utak és új utcák rendbetételére. Mindhár-
muknak egy-egy millió euró jut, s ebbõl újjáé-
pítik a Tótit Micskével összekötõ, régóta hasz-
nálhatatlanná vált, 2,9 km hosszú utat is. A két
magyar falu közötti átjárást megkönnyíti, de a
Nagyváradra haladók útját is jelentõsen lerövi-
díti, ha kész lesz. A mezõgazdasági utakat fo-
lyamatos kövezéssel teszik járhatóvá.

Tavaly adták át a bisztraterebesi mûvelõdési
házat, most a cséhteleki nagyobbítását terve-
zik, Bozsalyon pedig napközit szeretnének épí-
teni szintén pályázati pénzbõl. Akkora lesz,
hogy kulturális rendezvényeket is tarthatnak
majd benne.

Rétimalomtanyán az aszfaltozásra koncent-
ráltak, a közeljövõben pedig egy új úttal kötik
majd össze a települést Tótival. Ezt a megyei
tanács finanszírozza, valamivel több mint 2
km-es szakaszról van szó. Iskolabuszt vásárol-
tak az ingázó réti diákok számára, továbbá egy
másik pályázat által munkagépeket – traktort,
szippantót, földgyalukat, motoros kaszákat – is
beszerzett a község több mint 100 000 euró
értékben. Terveik között szerepel két Bisztra-
híd teljes felújítása, ha engedélyt kapnak rá a
vidékfejlesztési program keretében.

|önkormányzat

A tóti óvoda

Rövidesen elkészül
a cséhteleki rava-
talozó kápolna is
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Cséhteleken is új az iskola

(folytatás az elõzõ oldalról)





Bízik benne a többség



rálnák energiájukat. Meggyõzõdésem, hogy
mindenki így járna a legjobban. Mindezek elle-
nére nem hagyhatom cserben azokat, akik bíz-
nak bennem, én pedig bennük, ezért termé-
szetesen indulok a választáson.”

Szõke Ferenc

A felsoroltakat annak ellenére vitték véghez,
hogy tavaly nagyon kevés pénzt kaptak a köz-
ponti költségvetésbõl. A helyi bevételi forrá-
sukról a polgármester elmondta, hogy mind-
össze két nagy adófizetõ cég mûködik a köz-
ségben, a napelemes és a bisztraterebesi ben-
zinkút. Elõbbi 15 hektáron telepített napele-
meket, a terület évi bérleti díja 15 ezer euró, és
ugyanennyi folyik be az önkormányzat kasz-
szájába a megtermelt villamos energia 2 száza-
lékának ellenértékeként. Abban reményked-
nek, hogy az autópálya megépülte után lesz-
nek befektetõk, akik Tótit választják cégük
székhelyének. Akkor munkahelyek is terem-
tõdnének, ezekre nagy szükségük van.

Érdeklõdésemre, hogy indul-e a soron kö-
vetkezõ polgármester-választáson, Vincze
megfontoltan válaszolt: „Úgy érzékeltem, hogy
az emberek többsége elégedett a tevékenysé-
gemmel, és elvárja tõlem a folytatást. Termé-
szetesen leendõ ellenfeleim mindent megtesz-
nek azért, hogy elvegyék ettõl a kedvemet.
Konkrét kifogással nem tudnak elõállni, ezért
rágalomhadjáratba kezdtek. Rendõrségre és
egyéb intézményekhez juttatják el koholt vád-
jaikat. Én tudom, hogy nem igazak, mégis ár-
talmasak, mert elszívják az ember energiáját az
érdemi munkától. Jobb lenne, ha ellenfeleim a
munkára és nem a rágalomhadjáratra koncent-

önkormányzat|
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Hamarosan
átadják a bozsalyi

szociális lakásokat 

Rétimalomtanyára
már aszfaltos út
visz, és arra vár,
hogy mihamarabb
áthaladjon fölötte
az autópálya



Megyénkben márciusi adatok szerint
504 005 szavazásra jogosult személyt tartot-
tak nyilván, közülük 188 672-en Nagyvára-
don élnek. Cikkünk megjelenésekor már is-
mert lesz az összes párt összes jelöltje, a jelö-
léseket ugyanis legkésõbb április 26-ig kellett
benyújtani, ezeket május 4-én véglegesítették.

Fontos tudni, hogy az önkormányzati vá-
lasztások egyfordulósak lesznek, tehát a szava-
zatok egyszerû többségét megszerzõ személy
lesz a település polgármestere. A megyei ta-
nácselnök megválasztásának módja is válto-
zott, nem név szerinti szavazással döntenek
személyérõl a választópolgárok, mint 2012-
ben, hanem a megyei tanácsosok választják
majd ki maguk közül.

A választási kampány május 6-án kezdõ-
dött, és június 4-ig tart. Június 5-én, vasárnap
reggel 7 órától 21 óráig lehet majd szavazni,
a megyei választási irodákban június 6-án
számlálják meg a voksokat, és valószínûleg
még aznap nyilvánosságra hozzák az eredmé-
nyeket.

F. N. L.

Készülnek
a választásokra

Június 5-én helyhatósági választásokat
tartanak Romániában. Bihar megyében
651 szavazókörbe várják a voksolókat.
A szavazókörök számozását május 30-ig
hozza majd nyilvánosságra
a kormánybiztosi hivatal.



Szombat délután van. Vitályos Barnának ma
sincs munkaszüneti napja. Az elõbb érkezett Be-
rettyóújfaluból, az ottani polgármesterrel közös
fejlesztési projekt lehetõségérõl tárgyalt, délután
pedig Siterbe várják egy ünnepségre.

A községházán beszélgetünk. Elsõ kérdésem
az lett volna, hogy annyi sikeres és elismert tele-
pülésvezetõi év után miért döntött úgy, hogy
nem indul a júniusi helyhatósági választáson pol-
gármesterjelöltként, de a szépen rendbe tett hi-
vatalban elém táruló látvány az ingatlanra terel-
te a szót. Az épületet tavaly újították fel európai
uniós pénzbõl, így sikerült nemcsak a látható
modern beltér kialakítása és a külsõ tatarozás,
de magának az épületnek a tartósságát is stabi-
lizálták betonoszlopok, tartószerkezetek beépí-
tésével. A tetõteret is hasznosították, ott kapott
helyet a házasságkötõ terem és a Turisztikai In-
formációs Központ. Ez utóbbinak a létét igen
fontosnak tartja a polgármester, hisz a megye-
székhely közelsége mellett a régió földrajzi
adottsága, tavai, az immár külföldön is ismert
siteri templomritkaság generálója lehet a sikeres
faluturizmusnak. Lépések is történtek efelé, ti-
zennégy családnak van folyamatban pályázata a
falusi vendégfogadás, elszállásolás segítésére. A
faluturizmus másmilyen élménytárat jelent, mint
a hagyományos szállodai üdülés, hisz itt közös
sütés-fõzés, helyi sajátosságok, néphagyomá-
nyokkal való ismerkedés, kocsikázás, lovaglás és
sok más szolgálja a tartalmas idõtöltést.

A környéken több mint kétezer hektár erdõ-
ség húzódik, itt reggelente harapni lehet a leve-
gõt – sorolja Vitályos. Ide kapcsolódik az ifjúsá-

gi tábor létrehozása is, amihez már hozzáfogtak.
Eddig 300 ezer eurót kaptak kézhez, még to-
vábbi 700 ezerre van szükség a tábor teljes ki-
alakításához. Helyszínválasztáskor a táj szépsé-
ge mellett figyelembe vették az infrastrukturális
adottságokat is, így az út és a villanyáram közel-
ségét. A 120 gyermek befogadására alkalmas
tábor alapjainak öntését a tótteleki erdõ mellett
kezdték el.

Jó úton haladva

A Hegyköz zsákfaluiról sokáig megfeledke-
zett a világ. Innen nem vezetett út sehová. Fá-
radságos, szívós munka, kitartás kellett ahhoz,
hogy mostanra Csatár község falvai modern ké-
pet mutassanak. A vízhálózat kiépítése alapvetõ
követelmény egy magára valamit is adó telepü-
lés számára. Az összességében 32 kilométert ki-
tevõ utcákból 9 kilométer vár még aszfaltozásra.
A burkolatöntés teljes befejezésével csupán
azért vártak mostanáig, mert folyamatban van a
csatornázás is. Két-három hónap, és elkészül a
másfél millió eurós beruházás, a saját ülepítõvel
ellátott szennyvízelvezetés.

|önkormányzat
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Kurblis telefontól
az Ezüstfenyõ Díjig

Hegyközcsatár községet a Pályitól való
szétválása óta irányítja polgármesterként
VITÁLYOS BARNA. Korábban, 1996-tól
községi tanácsosként tevékenykedett,
majd 2000-ben alpolgármesternek
választották. Az elöljáróként eltöltött
tizennégy év eredményeirõl, gondjairól
kérdeztük a 2012-ben Ezüstfenyõ Díjjal
kitüntetett községvezetõt.

Vitályos Barna csaknem másfél évtized után válik meg
a polgármesterségtõl 



ben reformátusnak vallják magukat, de jelentõs
számú római katolikus is él itt. Ez utóbbi egyház
elõzõ plébánosának köszönhetõen alakult meg
a Hegyközcsatári 12. Szent Ágoston Cserkész-
csapat.

A központi tanintézet a községközpontban
található, a Benedek Elek nevét viselõ gimnázi-
um épületét 2008-ban újították fel. A falvak is-
koláiról, óvodáiról is hasonlóképpen gondos-
kodtak az eltelt évek során. Összességében 500
ezer eurót költöttek az utóbbi években taninté-
zetek modernizálására.

Tóttelek elöregedett település, onnan busszal
szállítják a gyerekeket a csatári óvodába, iskolá-
ba. Siterben alsó tagozat és óvoda mûködik.
Sitervölgyben az a furcsa helyzet alakult ki, hogy
míg a 17 elemistát egy tanító oktatja, addig a ro-
mán tannyelvû iskola felsõ tagozatán 9 diákot tíz
tanár tanít.

Az egészségügyi ellátással a polgármester
szerint elégedettek lehetnek. Gyógyszertár mû-
ködik mindegyik faluban, két háziorvos és egy
fogorvos látja el a betegeket, jól felszerelt rende-
lõkben.

Az ott élõk egy része naponta ingázik nagy-
váradi munkahelyekre. 2012 óta egy magánvál-
lalkozó fafeldolgozó üzemet mûködtet a község-
ben, 50 alkalmazottal. Többen saját földjükön
gazdálkodnak. Szezonális munkalehetõség pe-
dig bõven van. Egy nagyváradi vállalkozó 18
hektáron áfonyát és málnát termeszt. Az almá-
sok, a szilvások, a kajszi- és õszibarackosok is
egyre szaporodnak. A gyümölcsösök mérete
változó, 1,5 hektártól hetvenhektáros birtokig,
összesen közel 300 hektárt fednek le. Egy szem-
füles vállalkozó most éppen aszalóüzem beindí-
tásán töri a fejét – árulja el az elöljáró.

Az egészség mindent felülír

Számtalan terv, ötlet kavarog még Vitályos
Barnában. De orvosának tanácsára, egészsége
érdekében átadja az elöljárói széket június 6-án.
A továbbiakban is segít, tanácsot ad, ha felkérik
rá.

Lelkiismeretes munkára volt szükség ahhoz,
hogy a 2002-ben a tanácsnál használt kurblis te-
lefontól eljussanak a szélessávú internet kiépíté-
sének gondolatáig. De talán még többet kellett
tennie azért, hogy Vitályos Barnaként emleges-
sék, ne pedig Vitályos Gyula fiaként, akit negy-
venkét évig jegyzõként tiszteltek, megbecsültek
az emberek oly módon is, hogy sosem szólítot-
ták titkár elvtársnak.

D. Mészáros Elek

Csatár és Siter között régebben borzalmas
volt közlekedni, ma már suhanva lehet megten-
ni az utat. A korábbi zsákfalunak sikerült „kitör-
nie”: a szalárdi önkormányzat által elnyert pro-
jektnek köszönhetõen Szalárdot mûút köti össze
Siterrel, ami megkönnyíti a Margitta irányába
való eljutást.

A dimbes-dombos vidéken telente gyakorta
hófúvás, jegesedés nehezíti a közlekedést. Az
önkormányzat hóekével felszerelt traktorral tisz-
títja a kritikus útszakaszokat. A közbiztonságot a
rendõrségen kívül térfigyelõ kamerák is javítják,
emellett új lámpatesteket szereltek a villanyosz-
lopokra. Még sokkal több beruházás, fejlesztés
történhetett volna, ha az RMDSZ folyamatosan
kormányalkotóként jelen van az apparátusban.
Amint a magyar érdekképviselet kikerült az ál-
lam irányításából, két esetben is jelentõs pénz-
összeget vontak vissza Csatártól és több magyar
vezetésû önkormányzattól – tapasztalta vendég-
látóm.

Egyház, iskola,
munkahelymegtartó erõ

A községet négy település alkotja, összesen
2190 lakossal. Egyedül Sitervölgyben román aj-
kú a népesség, ott 240-en élnek. Siterben 520,
Tótteleken 175 lelket tartanak nyilván, a többi-
ek a községközpont Csatárban laknak. A legtöb-

önkormányzat|
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A korszerûsített
községháza 

A Benedek Elek
Gimnázium 



– Miért vállalta másodszor is a jelöltséget?
– Most láttam eljönni az idejét annak, hogy

új csapatot építsünk. Úgy érzem, sikerült, ösz-
szeállt egy olyan új csapat, amelyik Bihar me-
gye magyarságát hitelesen képviseli. Szakítva
az eddigi hagyománnyal, reprezentatív intéz-
ményeket, társadalmi szervezeteket kértem fel,
hogy jelöljenek általuk támogatott, illetve saját
értékrendjük alapján kiválasztott képviselõket.
A csapat tehát a szokásostól eltérõen alakult
meg, de az RMDSZ Bihar megyei küldöttgyû-
lésének egyhangú támogatásával. Tükrözi és
tükröznie is kell azt a tulajdonképpeni pillér-
rendszert, amelyre a Bihar megyei magyarság
építkezhet, és amelynek megfelelõ biztonságot
kell adnia mindannyiunk számára.

– Három és fél mandátumot töltött a
váradi önkormányzatban, dolgozott vízügyi
igazgatóként, majd államtitkárként. Ezek a
tapasztalatok segítik-e a megyei tanácselnö-
ki tisztségre való felkészülést?

– Lassan külön tudomány a közigazgatásban
dolgozni, hiszen az államnak sikerült kompli-
kálnia az önkormányzati rendszert. A rend-
szerben tájékozódni, de fõleg azt vezetni akkor
lehet, ha azt minden szinten megismeri az em-
ber, fokonként lépdel felfelé azon a bizonyos
ranglétrán. Több mint három önkormányzati
mandátum után, amikor voltam frakcióvezetõ
és az urbanisztikai bizottság elnöke, jó pár dol-
got láttam, felügyeltem. Huszonöt év vízügyi
szakmai tapasztalattal, kezdõ mérnökbõl regio-
nális igazgatói tisztségig eljutva, államtitkárként
bekerültem a központi állami struktúrába. Az
elsõ hónapban mintha egy ûrbázison lettem
volna. Szakmai államtitkárként kerültem oda,
tapasztalattal és szakirányú felkészültséggel. Az

|önkormányzat 

önkormányzati múltam is kellett ahhoz, hogy
kiismerjem a rendszert, rájöjjek, hogy mégis-
csak lehet ebben az útvesztõben keringeni. Ta-
pasztalatszerzés szempontjából nagyon hasz-
nos idõszak volt. A Bukarestben töltött idõ
után teljesen másként látom a román állami
rendszer mûködését, önkormányzati szinttõl a
központiig. Sajnos az ember szembesül azzal,
hogy az állami apparátus a mai napig minden
porcikájában centralizált. Elsõ lépésként ezt a
teljes központosítást kell lépésrõl lépésre le-
bontani. Utána lehet hatékonyan építkezni.

– Mi a legfontosabb üzenete a magyar sza-
vazóknak, illetve hogyan tudja megszólítani
a román választókat?

– Bihar megyei magyarként tudom, meny-
nyire fontos, hogy családunk, közösségünk
számára meglegyen a mindennapok biztonsá-
ga, településeinken legyenek normális életkö-
rülmények. Ez kell hogy legyen az elsõdleges
cél, erre kell megfelelõ válaszokat adni. A me-
gyei tanács elnöke nem tudhat mindent. Nem
is ez a dolga. A tanácsosi csapatot úgy állítot-
tuk össze, hogy a legjelentõsebb társadalmi ré-
tegek szakértelmét tükrözze. Hogy analógiával

Pillérrendszer
a megyének

Több mandátumon keresztül városi
önkormányzati képviselõ, vízügyi igazgató,
államtitkár, jelenleg az RMDSZ megyei
tanácsosi listájának vezetõje, tanácselnök-
jelöltje. PÁSZTOR SÁNDORRAL
beszélgettünk tapasztalatokról
és esélyekrõl.
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Pásztor Sándor a helyi és az állami közigazgatásban is
tapasztalatot szerzett



éljek, szakállamtitkárként ugyanígy dolgoztam
a szakminiszterrel. Tudtam mindent, ami a víz-
ügyben van, de nem foglalkoztam az erdészet-
tel, holott az is hozzánk tartozott. A vízügyért
feleltem, és miután bizonyítottam szaktudáso-
mat, alig egy hónap után át is ruháztak rám
minden hatáskört. Visszatérve: a magyar kö-
zösségnek arra van szüksége, hogy az informá-
ció eljusson, ha kell, megyei szintig, akár egy-
házi, akár tanügyi, akár ifjúsági, akár a civil
szférából, akár az egészségügybõl, akár vállal-
kozói szintrõl. Maga a tanácsosi lista üzenet,
azt jelzi, hogy mindenkire szükség van. Közös-
ségünk gondjait együtt kell megoldanunk, és
számtalanszor megtapasztaltuk, hogy a ma-
gyar emberek ügyeit az RMDSZ tudja felvállal-
ni és képviselni. A kisebb-nagyobb magyar kö-
zösségek gondjait, legyenek azok oktatási, he-
lyi, civil vagy egyházi problémák, senki nem
tudja annál jobban kezelni, mint egy magyar
polgármester vagy egy magyar megyei vezetõ,
aki érti és érzi azt a helyzetet. Egy román pol-
gármester vagy egy román nemzetiségû me-
gyei elnök számára a magyar közösség gondja
idegen, nem érzi annak jelentõségét. Tehát azt
kell megértenie mindenkinek, hogy a magyar-
ság problémáival kizárólag a magyar képviselet
fog foglalkozni. A jövõben a hatékonyságon is

fogunk javítani, ezért állítottuk össze a társadal-
mi rétegeket, magyar intézményeket összefo-
gó csapatot, melyben kevésbé dominál a poli-
tika. Elsõsorban a szaktudás, a szakmai felké-
szültség számít, hiszen én is sokkal hangsúlyo-
sabban vagyok szakember, és kevésbé érzem
magam politikusnak. A román közösségben
ugyanakkor tudatosítani kell, hogy meg kell
lenniük a minket megilletõ jogainknak, lehetõ-
ségeknek, körülményeinknek. Számunkra is
ugyanúgy élhetõ kell hogy legyen ez a megye,
amit úgy szeretnénk elérni, hogy az senkit ne
zavarjon. Meg lehet oldani úgy a problémáin-
kat, meg lehet alkotni úgy a jogrendszerünket,
lehet képviseletünk úgy, hogy konszenzus le-
gyen. Úgy kell tudnunk érvényesülni, hogy
konszenzusban legyünk a Bihar megyei több-
séggel. Ez nem könnyû folyamat, de ki kell ala-
kítani azt a rendszert, amely mindkét félnek
megfelel.

– Megnyerhetõ a megyei tanácselnöki
tisztség?

– Megnyerhetõ. Nagyon kemény munkával,
szerencsével és fõleg összefogással. Arra most
nem térnék ki, hogy mennyi szerencse kell
hozzá. A matematika szerint nehezen alakul-
hat úgy, hogy nekünk legyen a legtöbb szava-
zatunk a megyében, viszont lehet olyan kons-
telláció, amelyben nyeregbe kerülünk. Nagyon
fontos, hogy hány megyei tanácsos jut mandá-
tumhoz. Továbbra is fenntartunk egy helyet
azoknak, akik politikailag másként látnak dol-
gokat. Miért? Hogy még eggyel több magyar
ember legyen a Bihar megyei tanácsban. Töb-
ben kell lennünk, mert tudjuk, hogy az eddigi
gyakorlattól eltérõen a megyei tanácsosok vá-
lasztják az elnököt és az alelnököt. A pozíción-
kat szilárddá kell tenni, és akkor a választást
olyan irányba tudjuk befolyásolni, hogy a ma-
gyar közösség legyen a nyertes.

Fried Noémi Lujza

önkormányzat|

Több réteget
képvisel

a tanácsosjelöltek
csapata

Vízügyi
államtitkárként

többször tárgyalt
magyar

küldöttséggel is
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|zöldövezet

A székelyhídi meteorológiai állomás a be-
üzemelését követõ évben költözött a mostani
helyére. A 124,5 méter tengerszint fölötti ma-
gasságon, 26x26 méter szabványméretû plat-
formon elhelyezett mûszerek folyamatosan
közlik az adatokat, kutatják és mutatják a ter-
mészet minden apró rezdülését. Nem véletlen,
hogy épp Székelyhídon létesült megfigyelõál-
lomás, ugyanis ez a zóna a leginkább repre-
zentatív az érmelléki klíma hiteles méréséhez.

Máté Piroska meteorológus önmagában az
alkalmazottak felét teszi ki, így igazán megtisz-
telõ arányú fogadtatásban van részünk. Hát
még ha figyelembe vesszük, hogy a „nagy
öreg”, az immár nyugdíjas Melán Zoltán is ki-
kocogott régi munkahelyére egy kis tereferére,
idõjóstörténeteket mesélni. Mert õ az, aki min-
dent tud – szögezi le már a legelején Máté Pi-
roska, nem kis szerénységgel. Õ maga is immár
három és fél évtizede kémleli az égboltot. Az ál-
lomás mûködésének hatvanadik évfordulójára

modern mérõeszközökkel gazdagodtak, márci-
us végétõl használják az új berendezéseket.

Melán egészen fiatalon, 1967-ben került a
meteorológiai állomásra. Késõbb Aradon vég-
zett szakirányú technikumot. 1989-tõl hivata-
losan is megtették a meteorológiai állomás ve-
zetõjének. Gyakorlatilag addig is õ volt a fõ-
nök, de párttagság híján nem kaphatott hiva-
talos kinevezést. Óránként továbbították a
mért adatokat, igaz, akkoriban öt alkalmazot-
tal végezték a teendõket. Manapság a kéttagú
személyzet már ritkábban, meghatározott
program szerint közli az információkat.

Mielõtt terepszemlére mennénk, a modern
számítógépes adattovábbítás mikéntjébe
igyekszik beavatni bennünket Piroska asz-
szony. A méréseket az angliai greenwichi Ki-
rályi Obszervatórium helyi idejéhez alkalmaz-
kodva végzik. Az adatokat egyezményes kó-
dolt számrendszerrel jegyzik, így hidalják át a
nyelvi nehézségeket a világ bármely pontján
élõk számára. A mért adatokat a temesvári re-
gionális központhoz továbbítják, majd Buka-
restben dolgozzák fel, értékelik ki õket. Így
születik meg a sok-sok beérkezett információ

Az idõjárás
jellemzõit észlelik
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Számítógépes adattovábbítás

Hat évtizede
kémlelik az eget

Nagyvárad és Szatmárnémeti között az
egyedüli meteorológiai állomás
Székelyhídon található. 1956. április
elsejétõl szakavatottak figyelik a természet
titkait, hideget, meleget, nyarat és telet
kutatnak vizuálisan és a legmodernebb
eszközökkel.



a hõmérõ. A „leghidegebb” nyári napot, 31,2
Celsius-fokkal, 1980. július 16-án jegyezte a
székelyhídi meteorológia. A legeknél maradva
megtudtuk, hogy az eltelt hatvan év alatt
1957-ben esett a legtöbb csapadék, 946,1 li-
ter négyzetméterenként, a legaszályosabb év
2000-ben volt, amikor 391,5 liter csapadék-
mennyiséget mértek. A térségben az éves át-
lag csapadékmennyiség 650-700 liter. A leg-
hidegebbet 1982. január 14-én regisztrálták:
–26,4 Celsius-fokot mutatott a hõmérõ. A
legenyhébb telünk 1994-ben volt, akkor a leg-
alacsonyabb hõmérsékletet, –9,7 Celsius-fo-
kot december 4-én mutatták a mûszerek.

A dombtetõn lévõ mûszerállomásra is fel-
baktatunk. Az új, modern felszerelések mellett
jó szolgálatot tesznek a megfigyelést a kezde-
tektõl szolgáló eszközök is. A levegõ hõmér-
sékletét és a talaj hõfokát is nyomon követik,
s a szél iránya és sebessége, valamint a lég-
nyomás mértéke sem marad rejtve a szakem-
berek elõl. Ha magas a légnyomás, akkor de-
rûs idõ várható, ha csökkenõ tendenciát mu-
tat, akkor csapadékosra vált az idõjárás. De a
felhõk magassága, fajtája is sok mindent elárul
a ránk váró égi áldás esélyeirõl.

A mûszerek nyújtotta adatok mellett vizuá-
lis megfigyelést is végeznek. A látótávolság
meghatározásához elõre bemért objektumo-
kat használnak. Azt tudni kell, hogy a hõmér-
séklet megállapítására szolgáló mûszerek min-
dig árnyékos helyen, a földszinttõl két méter
magasságban mérnek. Ezek elhelyezésére va-
lók a szabványos alakzatú faházikók.

A verõfényes napsütésben gyönyörû kilátás
nyílik a dombtetõrõl. A látóhatár is kinyílik
elõttünk. A szomszéd település temploma jól
kivehetõ, odébb szõlõhegyek, vetést váró szán-
tók tárulkoznak. Vendéglátóinknak köszönhe-
tõen a lélekvidító tájküllem mellett belelátunk a
jövõbe is: holnap sem fog esni Székelyhídon.

D. Mészáros Elek

alapján az idõjárás-elõrejelzés. Legfeljebb há-
rom napra elõre lehet teljes biztonsággal meg-
állapítani a légköri változásokat, ha nagyobb
távlatokra latolgatják a várható idõjárást, ab-
ban több a tippelés, mint a megbízhatóság –
állítja Melán Zoltán.

Az eltelt évek alatt több rendkívüli eseményt
is regisztráltak. 1957 augusztusában akkora
vihar volt Székelyhídon, hogy a kihelyezett
mérõeszközeiket felborogatta, még a reformá-
tus templomtorony süvege is megdõlt. A leg-
melegebb napot 1961. augusztus 11-én re-
gisztrálták, akkor 40,3 Celsius-fokot mutatott

zöldövezet|
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Máté Piroska
a mûszereket rejtõ

faházikónál

Csapadékmérõ 

Hatvan éve
mûködik

Székelyhídon
a klímafigyelõ

Melán Zoltán
a múltról mesél



|mestermunka

Kínából terjedt el a XIII–XIV. században Eu-
rópába a fametszés, az évek során egyre nép-
szerûbb lett, hiszen ezzel a nem mindennapi
technikával árnyalatnyi finomságok is megje-
leníthetõk. A fametszet egyik különlegessége,
hogy egyszerû, stilizált ábrázolást kíván, így a
kevésbé szakértõ szem is viszonylag könnyen
felismerheti, hogy az éppen megcsodált alko-
tás fametszéssel készült-e. Domján Sándor
nagyszalontai xilográfussal egyebek mellett ar-
ról is beszélgettünk, hogy van-e jövõje a mai
világban ennek a mûvészeti ágnak.

– Kérem, meséljen egy kicsit magáról, il-
letve arról, hogy miként találkozott a fa-
metszetek világával!

– 1952-ben születtem, nõs vagyok, két cso-
dálatos gyermek édesapja. 1975-ben nõsül-
tem meg, azóta élünk együtt a feleségemmel,
jóban-rosszban kitartva egymás mellett. Már

kicsi gyermekkoromban is érdekelt minden,
ami szép, és kilencévesen volt szerencsém lát-
ni egy kiállítást itt, Nagyszalontán, többek kö-
zött a világhírû grafikusmûvész, Gy. Szabó Bé-
la munkáiból. Pillanatok alatt elvarázsolt mind-

Az elsõ újságcikk a szalontai mûvészrõl

A sokszorosító eljárások egyik legrégebbi
módszere a fametszés, más néven xilográfia;
szülõhazája az õsi Kína. Ennek az érdekes
mûvészeti ágnak az egyik mesteri mûvelõje
már több mint fél évszázada a nagyszalontai
DOMJÁN SÁNDOR.

A fametszetek mestere

Domján Sándor számos kiállításon bemutatta már
fametszeteit

Aprólékos mûgonddal kidolgozott
munka

Tehetségen túl türelem is kell az
alkotáshoz
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az a szépség, amit ott láttam, és elhatároztam,
hogy én is megtanulom, vagy legalábbis meg-
próbálom elsajátítani a fametszés tudományát.

– Hogyan kezdõdött a tanulás?
– Az akkori nagyváradi Mûvészeti Népisko-

lának volt a helyi kultúrházban egy kirendelt-
sége, rajzkör néven mûködött. Ide beiratkoz-
tam, és elkezdtem rajzot, festészetet tanulni,
késõbb bejártam Váradra is, és egyre jobban
fejlõdött a kézügyességem, már a tanároknak
is feltûnt, hogy értek a szakmához. Aztán
1966-ban Szalontán járt Gy. Szabó Béla, és
olyan nagy szerencsém volt, hogy a mûvész úr
hallott rólam. Egyik helybeli ismerõse hívta fel
rám a figyelmét, azt mondta neki, hogy van itt
egy ügyes gyermek, aki a nyomdokaiba sze-
retne lépni. Aztán más sem kellett, mint a me-
sében, megkeresett engem a grafikus úr, jól el-
beszélgettünk, és ettõl kezdve tartottuk a kap-
csolatot. Levelet váltottunk, és minden évben
küldtünk egymásnak egy-egy kis rajzot is aján-
dékba. 1968-at írtunk, amikor – azt mondha-
tom – elnyertem Gy. Szabó Béla barátságát,
mert ebben az évben kaptam tõle egy köny-
vet, úgy dedikálva, hogy igaz barátsággal.

– Közben édesapja nyomdokaiba is
lépett…

– Bár nagyon szerettem a fametszés tudo-
mányát, azért valamibõl élni is kellett, így
édesapám útját követve szobafestõ lettem, és
a fametszés megmaradt a legkedveltebb sza-
badidõs elfoglaltságomnak.

A példakép, majd
kedves barát

Gy. Szabó Béla
dedikálása

Cinkéket ábrázoló
metszetrõl készült
ez a lenyomat

– Ez a kedvtelés tehát végigkísérte élete
minden szakaszát?

– Pontosan így van. Már több mint ötvenöt
éve foglalkozom fametszéssel. Az elsõ újság-
cikk 1966-ban jelent meg rólam, a mai napig
õrzöm. Amikor az emberek megtudták, hogy
fametszéssel foglalkozom, kíváncsiak lettek
rám, a munkámra, és jöttek sorban a gratulá-
ciók, aztán a cikk, s mindez erõt adott ahhoz,
hogy folytassam. Bár akkoriban még csak kez-
detleges szerszámaim voltak, ez nem vette el a
kedvem, sõt még elszántabban dolgoztam.
Béla barátom pedig 1976-ban meg is ajándé-
kozott az elsõ igazi szerszámokkal, azokkal az-
tán még jobban ment a munka.

– Milyen témájú alkotásokat készített az
évek során?

– Sok metszet ábrázol szalontai épületeket
és különbözõ kirándulóhelyeket, amiket a csa-
ládommal jártunk be. Sokszor már a kirándu-
láson elkezdtem pasztell- és akvarellképeket
festeni, azokból aztán itthon megszületett ké-
sõbb a fametszet.

– Úgy tudom, számos kiállításon is bemu-
tatta már a munkáit.

– Az elsõ önálló kiállításom 1971-ben volt,
aztán az évek során összesen 28 alkalommal
volt lehetõségem önálló tárlaton megmutat-
kozni, de sok rendezvényen társkiállítóként
vettem részt. Minden kiállítás igazi élmény
volt számomra, óriási boldogság, hogy a
munkáim eljutottak már Bukarestbe és Buda-
pestre is.

– Mit gondol, a jövõben lesz utánpótlás a
fametszõk körében?

– Bízom benne, hogy lesz, bár ez olyan
szakma, amihez nagy kitartás és elkötelezett-
ség kell. A mai fiatalokat pedig nem igazán ér-
dekli az ilyesmi, hamar feladják. Gondoljunk
csak bele, mennyi munka egy metszet elké-
szítése… Ezek az alkotások körtefából vannak
faragva, 10-15 év kell, hogy a fa kiszáradjon,
aztán lehet csak deszkát csinálni belõle, amire
kerül a vésés. Egy nagy metszet elkészítése
pedig akár 200 órába is telhet, szóval nem kis
feladat.

– Ezzel együtt, ha valaki mégis úgy dönt,
hogy szeretné a fametszés világát jobban
megismerni, annak az elszánt fiatalnak mit
tanácsolna?

– Mindenekelõtt azt, hogy ne adja fel. A ki-
tartó munka mindig meghozza a gyümölcsét.
Aki elszánt, tegyen meg mindent a sikerért, el-
sõ lépésként rajzoljon sokat, képezze magát,
ez az alapja a fametszésnek.

Balázs Anita
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Bertalan Attila már közelebb jár a hatvana-
dik életévéhez, mint az ötvenhez, mégis állan-
dóan terveket szõ, ötletgazdag tettrekészség
motiválja már fiatalkora óta. Amikor megér-
keztem az asszonyvásári Bertalan-portára, a
ház végi mûhelyben a fenyõdeszkát mustrál-
gatta, hogy nem fészkelt-e bele a szú az évti-
zedek során. Göcsörtösnek nem göcsörtös, ál-
lapította meg tüzetes szemlélõdés után, hajlás
sem igen van benne, a célnak megfelel. Cite-
ra lesz belõle.

Pár évtizeddel ezelõtt, amikor még felesé-
gével, Piroskával Kiskerekiben éltek, ragadt rá
a suszter becenév. Sokan még manapság is
Suszterattilaként emlegetik. Nincs ebben sem-
mi bántó, ezt õ is tudja, sokkal inkább elisme-
résként kell értelmezni. Hisz Attila a falu cipé-
szeként ténykedett sokáig, emlékszem, ala-
pos, szakszerû munkát végzett mindig. Amit
tesz, azt precízen, teljes összpontosítással vég-
zi. Pedig autodidakta módon sajátította el a
mesterségeket. Az ilyenre szokás mondani,
hogy rátermett. Bertalan Attila elmondhatja
magáról, hogy õ sokszorosan rátermett, hisz
élete során nemegyszer otthagyta a kaptafát.
Ha kellett, szobafestésre adta a fejét, sokan

hívták „pingálni”. Jól és olcsón dolgozott.
Hogy miért nem vált Suszterattilából Festõatti-
lává, a csoda tudja, pedig ez utóbbi mestersé-
get sem ûzte alacsonyabb színvonalon, mint a
cipõtalpalást.

Van annak már húsz éve is, hogy a falu egy-
két fiatalja zenélésre adta a fejét. Hangszert
vásároltak, de a hozzá való tudománynak híjá-
val voltak. A susztermestert nagyon zavarta az
esténkénti fals zenebona. Ezért egyszer beko-
pogott a fiúkhoz, felajánlotta nekik, hogy be-
szél margittai zenész ismerõsével, hátha meg-
tanítja õket legalább a hangszeridomítás alap-
jaira. Az ajánlatból valóság lett olyannyira,
hogy Attila is ott ragadt muzsikálni. És leg-
alább olyan jól megtanulta hangszerén a dalo-
kat húzni, mint pemzlijével a csíkot a falra.
Amikor csak tehette, zenélgetett, csak úgy, a
maga örömére. Leginkább a gitárhoz vonzó-
dott, késõbb kislánya is megtanulta a penge-
tést, majd a furulyával is összebarátkozott.

Asszonyvásárára költözésük után Tempfli
Ádámmal hozta össze a sors. Egykori tanára,
bár Nagyváradon élt, ki-kijárt asszonyvásári

|mestermunka

A falra is jutott
a saját
gyártmányokból

A jó alapanyag a siker egyik titka
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Kaptafától a citeráig
Volt suszter és szobafestõ. Mások hozzá
nem értése révén tanult meg citerázni, hogy
aztán másokat is tanítson. Magad uram,
ha szolgád nincs alapon készíti is a citerát.
Eddig félszázan pengetik a BERTALAN
ATTILA keze alól kikerült hangszert.
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házába. Tempfli matematikatanárként kereste
a kenyerét, de a hangszereket, a zenélést min-
dig kedvelte. A nagyváradi Tálentum keresz-
tény zenei együttes tagjai épp az õ ösztönzé-
sére, még iskoláskorukban kezdtek el együtt
zenélni. Tempfli Ádám egy napon citerát tett
le Bertalan Attila asztalára: „Próbálkozz vele,
itt hagyom, barátkozzatok egymással!” A
cipész-festõ-zenész csakhamar kedvet kapott
az új hangszerhez. A régi forma, az egyszerû-
ségében rejlõ nagyszerûség hamar magával
ragadta. Onnantól kezdve a gitár egyre inkább

háttérbe szorult. A következõ évben az
érmihályfalvi Nyíló Akác fesztiválra már meg-
hívást kapott mint elõadó Tempfli Ádámmal
és lányával, Hajnival együtt. A kezdeti siker
újabbakat hozott, egyre több falunapon látták
szeretettel õket. Bõ másfél évig a székelyhídi
Búzavirág Asszonykórusnak a szép hang mel-
lé õ adta a kíséretet. Még a debreceni Virág-
karneválra is eljutott.

Mivel a környéken kevés citerázni tudó
akadt, így tanítani is meghívták. Székelyhídon
gyerekeket oktatott citerázni, majd a szalacsi
iskolában a citera- mellett gitár- és furulyatan-
folyamot is szervezett. Nemcsak citerásból volt
kevés, de hangszereknek még inkább híjával
voltak. Két megoldás kínálkozott: vagy vásárol-
nak, vagy készítenek. Mivel pénzbõl igen kevés
volt, és Bertalan Attilát az alkotás vágya is tûz-
be hozta, így nekilátott citerát gyártani. Nem
tanulta senkitõl, csak úgy hályogkovács módjá-
ra látott a munkának. Meg is lett a böjtje, fél tu-
catnál több próbálkozása tüzelõként végezte.
Aztán rájött, hogy mit és hol rontott el.

A legfontosabb alapanyag a fenyõdeszka,
amit régi, de jó minõségû bútorokból válogat
ki. Épp ezeket mustrálta érkezésemkor is. A
hangoláshoz használt kulcsokat sokáig vásá-
rolta, de rájött, hogy szimpla szegekbõl sokkal
olcsóbb elõállítani. Igaz, kicsit rádolgozik, de
megéri. Az elkészült citerát pácolja, majd szín-
telen lakkréteget visz fel rá. Az egész hangok
elõcsalogatására három húrt használ. Mint
mondta, régen négy húr szolgált erre, de mi-
vel már nem használnak lefogót, puszta ujjal
nehéz lenne a négy húrral elbírni. Emellett két
húr szolgál a félhangok megszólaltatására, va-
lamint vannak még a kísérõ húrok, amiknek a
száma változó. Huszonöt-harminc munkaóra
alatt készül el egy hangszerrel. Eddig közel öt-
ven citera került ki a keze alól, nemrég Nagy-
váradról kapott megrendelést, gyerekek szá-
mára készít mini hangszereket.

Országos elismertségre is szert tett, 2013-
ban meghívták a Nagyszebenben megrende-
zett Népi Hagyományok Fesztiváljára, ahol a
Bertalan-féle citerával ismerkedhettek az ér-
deklõdõk.

Úgy látszik, Suszterattilának végleg befel-
legzett, újabban Citerattiként emlegetik a
szakmabeliek. Van-e kedvenc nótám, kérdezte
beszélgetésünk végén Attila, mert szívesen el-
pengeti, ha gondolom. Hát gondoltam. Már
rég betettem magam mögött az utcaajtót, de
Csínom Palkó és Csínom Jankó végigkísért az
utcán.

D. Mészáros Elek

Bertalan Attila
nemcsak citerázni
tanult meg, hanem
maga készíti
a hangszert is

A húrozás
a célszerûséget
szolgálja
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Együtt a család 

lakkeretet „foltozzák”, csak úgy sercen a gyé-
mántfej az üveglapon.

A tiszteletes tizenhat év lelkészi tapasztalat-
tal a háta mögött, viszonylag messze vidékrõl
érkezett a faluba, és püspöki kinevezéssel vet-
te át új szolgálati helyét. Szerencsére õ nem
tévedt el, mint a drótostót Érköbölkúton, a
domb magasán álló templomtorony jelzi a jó
irányt. Örül a hely nyugalmának, a zöldülõ táj,
a völgyek és dombok egy kis székelyföldi szi-
getet, ölelésnyi otthont jelentenek az érmellé-
ki síkban.

Ledán István Alsó-Háromszéken, Aldoboly
faluban látta meg a napvilágot négy évtizeddel
ezelõtt. A 350 lakosú falu határtelepülés a
szászvidék és Székelyföld között. Brassótól
húsz, Szentgyörgytõl pedig tíz kilométerre he-
lyezkedik el. Reformátusok és ortodoxok élnek
ott egy közösségben, s jobbára csak vallásuk
révén különülnek el egymástól, hisz a kevés ro-
mán még egymás között is magyarul szólal

Közel tíz hónapja jártam utoljára az érkö-
bölkúti református parókián, Czondi tisztele-
tes kiköszönõ istentiszteletekor. Az eltelt idõ
alatt sem lett magára hagyva a közösség, lel-
késztársak beszolgáltak a gyülekezetben.

Már az udvarról jól látni, változások történ-
tek a paplak tájékán, hõszigetelõ ablak védi a
hosszú folyosót. A bejárat elõtt kisfiával fogla-
latoskodik Ledán István parókus lelkész. Kezet
nyújt, bemutatkozunk egymásnak, bennebb
tessékel. Friss festékillat terjeng a levegõben,
patyolattisztaság mindenütt. Megújult a lel-
készlak. Elvégre új borhoz új tömlõ dukál. Ízlé-
sesen kialakított konyha, a színek passzolnak
a járólapokéval. Csak gyanítom, hogy ebben a
tiszteletes asszonynak is érdeme van. Alig két
napja érkezett a család új szolgálati helyére,
ezért még akad tennivaló, helyre kell igazítani
egy-két dolgot. Segítõ kezek épp az egyik ab-
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Egy lelkészt vártak,
kettõ jött Köbölkútra
Tavaly június végén vett búcsút közel
negyedszázados szolgálat után
az érköbölkúti református gyülekezettõl
Czondi István lelkipásztor.
Ez év áprilisának közepétõl LEDÁN ISTVÁN
hordozza tovább a gyönyörûséges terhet,
a rátestálódott szolgálatot.

Ledán István segédlelkészként és missziós papként is
kipróbálta magát 
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Még akad
tennivaló

a paplakban

Érköbölkút
református
temploma

meg. Illetve mégis akad egy ember, akirõl nem-
csak harangzúgáskor lehet kideríteni, hogy mi-
féle fajta. Kocsmából jövet gyakorta végigkia-
bálja a falut, hitet téve nemzeti hovatartozásá-
ról. Oláh vagyok, oláh vagyok! – szokta acsar-
kodni, igaz, magyarul – fûszerezi beszélgeté-
sünket némi humorral a lelkipásztor.

Már gyermekkorában is ott mocorgott
Ledán Istvánban a gondolat, a vágyakozás a
lelkészi pálya iránt. Mire Sepsiszentgyörgyön
a Mikes Kelemen líceumban leérettségizett, a
gyermekkori álom elhatározássá érlelõdött.
Elsõre felvették a kolozsvári teológiára, ennek
elvégzése után Brassóba került segédlelkész-
nek. Két év után újabb másfél év segédlelkész-
kedés következett, ezúttal Segesváron. Aztán
missziós lelkészi feladattal bízták meg,
Zernyestre került. Késõbb a Beszterce-Naszód
megyei Mezõörményes következett szolgálati
helyül, ahol szintén missziós munka várta,
több településen is szolgált a még meglévõ
maradék gyülekezetekben.

Kitartást igénylõ évek voltak ezek, de erõt
adott az emberek ragaszkodása hitükhöz, val-
lásukhoz – emlékezik vissza a lelkipásztor. Az
elszórványosodott területeken gyakori, hogy
magyarul már alig tudnak, többnyire román-
ból való tükörfordítással
szövik a még létezõ anya-
nyelv maradványait, de re-
formátusságuk egyelõre ki-
kezdhetetlen. Az identitás-
tudat furcsa világát élik.
Egy ismerõsével beszélge-
tett errõl, aki Brassóban
annak idején német nyelvû
iskolában tanult, édesanyja
magyar, édesapja pedig ro-
mán. Elmondása szerint el-
méleti dolgokról németül
gondolkodott, ha házimun-
káról, sütésrõl-fõzésrõl el-
mélkedett, akkor a magyar
került elõtérbe, munkahelyi

ügyintézéskor pedig a román nyelv vált kizáró-
lagossá.

Érköbölkútra érkezésük elõtt hét évig a
Besztercétõl húsz kilométerre fekvõ Tacson élt
a Ledán család – rendezi idõrendbe mondan-
dóját házigazdám. Közben besettenkedik a
legnagyobbik legény, a nyolc és fél éves Ábel.
Majd a tiszteletes asszony, Joó Katalin kávé-
val, csokoládéval traktál. Elõször akkor csa-
pom össze a tenyerem, amikor megtudom,
hogy õ is lelkipásztor, miként a férje. Második
meglepetésként ér, hogy a közigazgatásilag
Árpástóhoz tartozó Magyardécsén született,
ahonnan néhai apósom is származik.

Tacson felváltva hirdették az igét a 270 lel-
kes gyülekezetnek. A település Beszterce-Na-
szód megye magyarok által lakott, még meglé-
võ gyöngyszeme. Lélekszáma soha nem halad-
ta meg a 350 fõt, manapság pedig 90-en lak-
ják. Kissé értetlenkedve állok a számok vihará-
ban: hogyan lehet 270 tagú gyülekezet Tacson,
ha kilencvenen élnek a faluban? A tiszteletes
megoldja a feladványt: a településrõl kirajzot-
tak, bár többen közülük messze élnek, egyház-
tagságukat nem mondták fel, a gyülekezet irán-
ti anyagi kötelezettségüknek eleget tesznek.

Kérdésemre, hogy mi jobb egy fiatal pap-
nak: ha azonnal bedobják a mély vízbe és sa-
ját gyülekezetet kap, vagy ha végigjárja a se-
gédlelkészség, a missziós szolgálat különbözõ
stációit, tömör választ kapok: ez mindig a
principális lelkésztõl függ. Ledán tiszteletes
úgy véli, jó parókus lelkészek voltak a közvet-
len feljebbvalói, segédlelkészi korszaka a hasz-
nára vált.

Közben a család többi tagjával is parolá-
zunk, a másodikként jött áldást Ákosnak hív-
ják, és nemsokára hétesztendõs lesz. A legki-
sebbel, az alig három és fél éves Jánoskával
csiklandozásig mélyül barátságunk.

A gyülekezetváltás oka a családfõ, aki dok-
tori cím megszerzéséért tusakodik Debrecen-
ben. Az oda ingázás megkönnyítése indokolta
a váltást. A feleség, Joó Katalin az Érmelléki
Református Egyházmegyénél kapott szolgála-
tot, emellett a helyi gyülekezetben a kántori
teendõket is elvállalta. Nem volt könnyû az el-
költözés, mondja a tiszteletesnõ, fõként a gye-
rekek viselik nehezen. Hiányoznak a régi is-
merõsök, a kedves szomszéd néni, akihez bár-
mikor át lehetett menni, ha segítségre volt
szükség vagy csak úgy egyszerûen beszélgetni.
De az életutak formálója vigyázza lépteiket,
járható ösvényt terel talpuk alá, hogy meg ne
üssék lábukat a kõben.

D. Mészáros Elek
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jelentkezõket, azt a sok szebbnél szebb lányt,
úgy éreztem, nekem nincs velük szemben sem-
miféle esélyem. De a felvételiztetõk nem így
ítélték meg, és utólag kiderült, nem kellett csa-
lódniuk bennem. Heten kerültünk be, három

– Van-e közös „akaratos” vonás Honthy
Hanna és Molnár Júlia mûvészi pályája kö-
zött?

– Van, de érdekes módon nem is annyira tõ-
lem, hanem agrármérnök édesapámtól szár-
mazik a gyerekkoromból hallott kijelentés,
hogy „te úgyis színésznõ leszel!” Valójában
nem is tudom, miért gondolta így, mit láthatott
meg a kislányokra olyannyira jellemzõ otthoni
szerepelgetéseimben. Szüleim nagyon szeret-
ték a színházat, mindent megnéztek, de végzõs
koromban még azt szerették volna, ha ma-
gyar–német szakra jelentkezem. Azért édes-
apám kijelentése valamit csak megmozgatha-
tott bennem, hiszen úgy 13 évesen tagja let-
tem a Hajdu Géza vezette Kortárs Színpadnak,
ezzel párhuzamosan pedig a Mûvészeti Népis-
kolába jártam Farkas Teri nénihez, Harag
György volt asszisztenséhez. Nagyon alaposan
nagyon sok mindent megtanított, úgyhogy
amikor elmentem a színire felvételizni, elsõre
be is jutottam. Igaz, hogy amikor megláttam a
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A tûzoltó szép
özvegy-
asszonyaként Kiss
Csabával 

„Úgyis színésznõ!”
A nagy sikerû Karády Katalin-alakítás után
április elején a magyar operettszínpadok
emblematikus primadonnájának, Honthy
Hannának a szerepét öltötte magára
MOLNÁR JÚLIA. Frenetikus elõadás volt,
sikerült az embert kidomborítania,
a népszerû operettslágerek fátyla alól
láthatóvá tette az erõs, egész életet
betöltõ, „úgyis!” akaratot.

24|Biharország|2016. május

Molnár Júlia színmûvész 

A Stuart Mária címszerepében



lány és négy fiú, és hamarosan világos lett, mi
az a bizonyos plusz, ami segített engem a min-
denkori megfelelésben: a máig megmaradt na-
gyon nagy munkabírásom.

– Amikor végzett, Váradra került, és az-
óta is hûséges szülõvárosa társulatához, il-
letve mindenekelõtt a közönségéhez. Tuda-
tos választás volt vagy a véletlen is segített
kicsit?

– Inkább talán ez utóbbi, mert eleve Várad-
ra akartam ugyan jönni, de hogy ’83-ban, ami-
kor végeztem, épp szükség lett rám, az való-
ban a véletlen mûve. Rögtön meg is kaptam az
elsõ szerepemet A jó reménység bárkája cí-
mû, I. D. Sîrbu-vígjátékban, ami tulajdonkép-
pen a Noé bárkája történet kissé karikírozó fel-
dolgozása. Jó hangulatú elõadás volt, emlék-
szem, mekkorákat nevettünk közben. Én nagy
drámai szerepekre vágytam ugyan, ehhez ké-
pest eleinte inkább a vígjátékok találtak rám.
Szintén ’83-ban be kellett ugranom egy zenés
mesejátékba, megtanultam a dalokat, és észre-
vettem, hogy mennyire élvezem ezt a szerep-
kört. Elég sok csitri figuráját alakítottam, de
egy idõ után úgy éreztem, váltani kellene.

– Még mindig a nagy drámai szerepek
vonzották?

– Menet közben azt is megtanultam, hogy
hiába álmodozom különbözõ szerepekrõl, ha
azok elmennek mellettem. S ha elmentek, hát
menjenek, mert voltak viszont olyan vígjátéki
szerepek, amikre most is nagyon szívesen em-
lékezem. Ilyen volt például a Karnyóné vagy
az Indul a bakterház. Közben pedig kezdtem
komolyabban foglalkozni a hangommal is, mi-
vel kezdõként egy öltözõbe kerültem Papp
Magdával, aki nemcsak ismert primadonna
volt, hanem elismert énektanár is. Õ mondta,
hogy menjek el hozzá, mert érdemes fejleszte-
ni az énektudásomat. Magda néni tanítgatott,
amikor pedig „rám talált” a Mária evangéliu-
mának címszerepe, akkor kezdtem járni ko-
moly énekórákra vagy hat éven át Aurora
Cipãuhoz, aki bevezetett a komolyzene világá-
ba, operákkal ismertetett meg. Azért marad-
tak abba az óráink, mert a tanárnõ idõsödött,
és már nem szívesen vállalta a tanítást. De
manapság is mindennap skálázok, ez elenged-
hetetlen, hiszen folyamatosan vállalok énekes
fellépéseket. Amikor beállt a pályámon az
üresjárat, akkor határoztam el, hogy azért
sem fogom frusztráltan nyalogatni a sebeimet,
hanem elfogadom a meghívásokat a hakninak
nevezett hétvégi fellépésekre, elsõsorban a fa-
lunapi rendezvényekre. Ilyeneken folyamato-
san részt veszek mindmáig, töretlen lelkese-
déssel. Egyébként ez is egyik tulajdonságom,
hogy komolyan veszek mindent, amit teszek,
és igyekszem elkerülni a tévedéseket. Egy-egy
mondaton képes vagyok még most is egész éj-
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Karády 
Katalin 

alakját is 
felidézte

Az Énekes
madárban 
Hajdu Gézáva

Csak egy 
kis emlék

Legújabb
alakítása, Honthy
Hanna a Hol van

az a nyárban –
Kiss Csabával
és Ifj. Kovács

Leventével

(folytatás a következõ oldalon)
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jel agyalni, soha nem tudtam „dobni” a szere-
pet. A falunapi fellépésekre is nemcsak hogy
felkészülök, de a nagy bulik ellenére fegyelme-
zetten végzem a dolgom. Ha félvállról ven-
ném, azt rögtön megéreznék, és rögtön el is
veszíteném a hitelemet. Nemrég megható fo-
gadtatásban részesültem, mert amikor megér-
keztem a vendéglátó faluba, néhány idõsebb
néni már ott üldögélt és várt rám. Kiderült,
azért jöttek jóval a mûsorkezdés elõtt, mert
meg szerették volna mondani, hogy a buliban
õk már nem vesznek részt, csak miattam jöt-
tek el, hogy ismét meghallgassanak.

– Ez már közel jár Karády és Honthy nép-
szerûségéhez, ami egyáltalán nem túlzás a
televízió és az internet világában.

– Túlozni semmiképpen sem akarok, de jó,
hogy néhány szó erejéig még visszatérünk
ezekhez a mûsoraimhoz, mert föltétlenül meg
szeretném említeni Nemlaha Györgyöt, aki
mindkét szöveget írta, illetve hogy a Meleg
Vilmossal együtt játszott Karády sikere után õ
ajánlotta, hogy Honthy Hanna kapcsán meg-
csinálhatnánk egyfajta operett-történetet. Sze-
rencsénk van Schlanger András rendezõvel,
aki nagyon érti a dolgát, helyzetbe tesz egy-
egy dalt, párbeszédekkel, helyzetjátékokkal
színesíti a nagy primadonna portréját. Beval-
lom, hogy az ilyen rendezõt szeretem, akirõl
megérzem, hogy van elvárása irántam, és aki
ismeri a „könnyû” mûfaj nehézségeit. Örülök,
hogy a közönség érezhetõen értékelte a mun-
kánkat, amit különben ifj. Kovács Levente és
Kiss Csaba kollégáimmal sejtettünk is, mert a
próbák alatt a mûszak beült megnézni minket.
Biztosan nem azért, mert unták vagy nem sze-
rették azt, amit látnak-hallanak. Nekem sokat
segített Honthy Hanna megformálásában is a
haknizások rutinja, sokat tanultam a fellépé-
sekbõl, és ami a legfontosabb, hogy nem
munkaként kezelem, mivel nagyon szeretem
csinálni.

– Értsem úgy, hogy a vágyott nagy drá-
mai szerepeket végképp elengedte?

– Játszottam én azért Stuart Máriát meg
olyan nagyon jó szerepeket, mint a Bûntény
a Kecske-szigeten és A pillangók szabadok
címû darabok alakjai. Különben pedig sajnál-
kozhatnék bármennyit is, a szerepálmokat el
kell engedni: ami elmúlt, az elmúlt.

Molnár Judit

Eltörött a hegedûm
– szép Szabó Ilka

csaposnõként
Medgyesfalvy

Sándorral

A Tokaji aszúban
Pete Botonddal

A Szókimondó asszonyságban
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(folytatás az elõzõ oldalról)
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De mindezt miért? Azért, mert a Magyar
Tudományos Akadémia elnöksége a Helyes-
írási Bizottság új javaslatait s a korábbiak he-

lyenkénti átalakítását jóváhagyta.
Ezekkel A magyar helyesírás szabá-
lyai tizenkettedik kiadásában találko-
zunk. Megszerzése a magyartanárok,
tanítók, újságírók számára fölöttébb
ajánlott.

Mielõtt mondandóm lényegére tér-
nék, ajánlatosnak ítélek némi kitekin-
tést a szabályozást megelõzõ száza-
dokra. A honfoglalást a keresztény hit

átvétele követte, ami – kevesek számá-
ra – szükségessé tette a latin szövegek

megörökítését. Ezt követte a terjedõ ma-
gyarnyelvûség gyakorlata, amit manapság
hangírásnak nevezünk. Századokon át a sza-
vakat úgy örökítették meg, amint azokat kiej-
tették: aszt, eszt, aggy (adj), tölcs. E téren a
könyvnyomtatás feltalálása, majd gyakorlata
némi javulást eredményezett. További évszá-
zadok hullottak a múltba, amikor a Magyar
Tudományos Társaság (a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elõdje) 1832-ben kiadta az el-
sõ helyesírási szótárt. Ezzel léptünk az egysé-
ges magyar helyesírás göröngyös útjára.

Azóta közel két évszázad telt el, s ez idõ
alatt édes anyanyelvünk érezhetõen gazdago-
dott, másrészt tudósaink azt is vizsgálgatták,
miként közelítsék beszédünkhöz az írott nyel-

vet. Szüleim számára a cukor czukor volt, az
éjszaka éjtszaka, a csöngettyû csöngetyû. Jó-
magam is megértem néhány változást, míg a
napjainkbeli 12. helyesírási szabályzat közel
kétezer szó megváltozott helyesírásának isme-
retét követeli meg tõlem.

Ezeket vizsgálgatva nem gerjedtem harag-
ra, mert az írott alakokat a beszéltekhez köze-
lítették, olykor két változatot is elfogadtak: az
átvett angol s egyéb idegen szavakat eredeti
írásmóddal és kiejtett alakban egyaránt papír-
ra vethetjük. Ámde következzenek a példák,
ábécérendben. (Az érvényteleneket zárójelbe
tettem.)

(alkotó munka) – alkotómunka; (alsó fokú) –
alsófokú; (árboc) – árbóc; (Bernadett, Berna-
dettel, Bernadettõl) – Bernadett, Bernadett-
tel, Bernadett-tõl; (B.ú.é.k.) – BÚÉK – boldog
új évet kíván v. kívánok; (célratörés) – célra tö-
rés; (Constanþa, constanþai) – Constanþa v.
Konstanca; (cserbenhagy) – cserben hagy;
(csodaszép) – csoda szép; (dzsessz) – dzsessz v.
jazz; (élethalálharc) – élet-halál harc; (elõre
gyártott elemek) – elõregyártott elemek; (e-
mail) – e-mail v. ímél; (észre térítés) – észreté-
rítés; (ésszerû) – észszerû; (éti csiga) – éticsiga;
(fantaziál) – fantáziál; (fejbelövés) – fejbe lövés;
(fejbentartás) – fejben tartás; (fekvõ beteg) –
fekvõbeteg; (frizsider) – fridzsider; (görög kato-
likus) – görögkatolikus; (gúzsbakötés) – gúzsba
kötés; (gyengén látó) – gyengénlátó.

Folytatás a következõ hónapi számban.
Dánielisz Endre

Helyesírásunk
módosítása (1.)

Ezen a télen pórul jártam. Az egyik
leggyakrabban búvárolt könyvemet,
a kezem ügyébe helyezett A magyar
helyesírás szabályai címû tájékoztatót
túlhaladta az idõ. Némi érzelmi kapcsolat
is fûzött e könyv 11. kiadásához:
dr. Pásztor Emil nyelvtudóstól, e szabályzat
egyik munkatársától kaptam ajándékba.
Most aztán tehetem a füstre, illetve
pallérozottabban: helyezzem
könyvespolcom hátsó sorába.



István országgyûlési képviselõ. Az Országgyû-
lés alelnöke, Jakab István levélben köszöntöt-
te a versenyzõket és a szervezõket, különösen
a határon túlról érkezõket, minden résztvevõ-
nek könyvjutalmat küldött és egész napos par-
lamenti látogatásra hívta meg õket. Ott volt a
rangos eseményen Pajna Zoltán, a Hajdú-Bi-
har megyei közgyûlés elnöke, Köles Krisztina
tankerületi vezetõ és a magyarországi iskolák
vezetõi is. A Margittáról érkezõ diákokat
Bende Orsolya magyartanár kísérte el. A zsû-
riben a magyarországi Dánielfy Zsolt István
színész (a zsûri elnöke) és Szabó Istvánné, a
debreceni megyei könyvtár képviselõje mellett
helyet kapott Meleg Vilmos nagyváradi szín-
mûvész is. A határon túlról érkezõk röviden
bemutatták városukat, iskolájukat.

Maga a verseny két korcsoportban zajlott:
V–VI. és VII–VIII. osztályosok között, s mind-
két korcsoportban külön értékelték a próza és
a vers elõadását. Margitta városát két hetedi-
kes diák képviselte, Kocsis Alexa – felkészítõ
tanára Vakon Orsolya – és Kõvári Krisztián,
Bende Orsolya tanítványa. Kõvári Krisztián
elõször vett részt ezen a versenyen, egy nép-
balladát mondott. Kocsis Alexa neve már is-
mert margittai szavalóversenyeken, és most
ismertté tette magát az anyaországban is.
Nemcsak a közönség tetszését nyerte el, ha-
nem a zsûriét is, hiszen egyhangúlag õt tartot-
ták a legtehetségesebb szavalónak.

Szõke Ferenc

Hajdúbagos önkormányzata Szabó Lukács
Péter polgármester és a debreceni Méliusz Ju-
hász Péter Megyei Könyvtár segítségével már
évek óta vers- és prózamondó versennyel ün-
nepli meg a magyar költészet napján. Az áp-
rilis 11-i megmérettetés Erdélyt is érinti, hi-
szen elõször Wass Albert mûvei adták a témát,
a második versenyt pedig Erdélyi csillagok
címmel hirdették meg. Harmadik alkalommal,
tavaly Hazám, hazám… címet kapott a vetél-
kedõ, és meghívták rá a szilágybagosi diáko-
kat is. Idén ugyanez volt a címe, és bõvítették
a határon túli meghívottak körét.

A környékbeli 17 iskolán és a testvértelepü-
lésen, Szilágybagoson kívül a kárpátaljai
Nagydobronyba, a szerémségi (Horvátország)
Kórógyra, az erdélyi Kápolnásfaluba és Gyi-
mesfelsõlokra, valamint a partiumi Margittára
is küldtek meghívót. Utóbbi esetben az iskolák
jó együttmûködése és a polgármesterek bará-
ti viszonya is közrejátszott a kapcsolatok szo-
rosabbra fûzésében. Pocsaly Zoltán a szilágy-
bagosi és nagydobronyi kollégájával együtt el
is kísérte a margittai diákokat a versenyre, rá-
adásul jelentõs mennyiségû könyvadománnyal
járultak hozzá a díjazáshoz.

A prózamondó és szavalógála országos elis-
mertségre tett szert, a fõvédnöke dr. Vitányi
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A szavalóverseny
résztvevõi több
országból érkeztek
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Margittai szavalók
határon túli versenyen
A költészet napja alkalmából
a magyarországi Hajdú-Bihar megyében,
Hajdúbagoson öregbítette Margitta hírnevét
a Horváth János Elméleti Líceum két diákja.
Vers- és prózamondó versenyen vettek
részt, egyikük a legjobbnak bizonyult.

A zsûrielnök is megköszönte Kocsis Alexa szavalatát 



mondhatom, hogy ki lehet jönni a mélysze-
génységbõl, a megbélyegzettségbõl, hogy van
hit és remény a felemelkedésre. Az újságírói
hitvallásom legfontosabb része az, hogy mutas-
suk meg a tehetséges embereknek, hogy el le-
het érni mindent. Ikonokat, példaképeket kell
állítani az emberek elé. Amikor roma éneke-
sekkel készítettem interjút, õk is elmondták,
mennyire ösztönzõ volt, ha romákat láttak a
televízióban, szinte el se akarták hinni, hogy ez
lehetséges. Nóri is ilyen ember, hisz azokban,
akikkel foglalkozik, mi több, bízik bennük.

– A gyulai kertészeti technikum után elég
nagy váltásnak tûnik az életedben, hogy ta-
nulmányaidat az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen folytattad.

– A középiskola azért is volt fontos az éle-
temben, mert 14 évesen egészen más közeg-
be kerültem. Szerencsére Gyula szerethetõ
kisváros, és amit tanultam, õszintén érdekelt.
Most is szeretem a kétkezi munkát, aki szelle-
mi munkát végez, annak kikapcsolódás a ker-
tészkedés. Botanikusnak készültem, szeretem
a vadon élõ növényeket. Sokat túrázom. Az
egyetemen az alapokat szerzi meg az ember.
Magyar – kulturális antropológia szakon vé-

– Mit vársz a volt tanároddal, L. Ritók Nó-
ra grafikusmûvésszel történõ találkozástól?

– Elég gyakran hazajárok Berettyóújfaluba,
mert ha havonta-kéthavonta ez valami miatt el-
marad, nem vagyok egyensúlyban. Megmártó-
zom ebben a szurokfekete termálvízben, és
úgy érzem, újjászülettem. Édesapám és édes-
anyám is Biharnagybajomban nõtt föl, édes-
anyám szülei a mai napig ott élnek, és mindan-
nyiunknak nagyon fontos, hogy intenzíven
ápoljuk a kapcsolatot egymással. Büszke va-
gyok a bihari gyökereimre és arra az erõre és
tartásra, amit innen kaptam. Örömmel tölt el,
hogy ott, ahol születtem, ahonnan az alapokat
hozom, beszélhetek egy olyan példaképpel,
mint L. Ritók Nóra, és hozzá hasonlóan el-
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Divattal és hátizsákkal
a világ körül
Áprilisban indult a Hazaváró
rendezvénysorozat a berettyóújfalui
Nadányi Zoltán Mûvelõdési Házban.
A találkozókra a régió neves, különleges
egyéniségeit hívják meg, akik vállalják
bihariságukat, és szívesen mesélnek
magukról meg a nagyvilágban látottakról.
Az elsõ vendég SZÛCS PÉTER újságíró volt.
Otthon beszélgettünk, s otthon nem
magázódunk, tegezõdünk.

L. Ritók Nóra
grafikusmûvésszel,

egykori tanárával
Berettyóújfaluban

Kuba, Havanna,
2016. március 8.,

nõnap

(folytatás a következõ oldalon)
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zust végeztem annak idején, és azóta is meg-
maradt ez a szenvedélyem. Szeretném a fotó-
tanfolyam lezárására készített kubai portréimat
szülõvárosomban is kiállítani. Most a kubai kul-
túra áll hozzám a legközelebb, mert ugyanazt
tapasztaltam náluk, mint a romáknál: megvan
bennük az a természetesség, az a fajta „gátlás-
talanság”, ami elengedhetetlen az ember és
ember közötti õszinte kapcsolathoz. Ha valaki
közvetít két kultúra között, akkor rájön arra, mi
hiányzik az életébõl, és mi az a plusz, ami meg-
van az õ életében, és át tudja adni másnak.

– Mi a véleményed a tradíciókról a divat-
ban?

– Varga Erikáék pont a beszélgetéssel egy
idõben tartanak bemutatót. Õt nem is a divat-
tervezés motiválja, hanem a roma kultúra nép-
szerûsítése. Tradicionális elemekbõl építkezik,
és szerintem nagyon hiteles, ez jelenik meg a
kifutón. Trendivé lehet tenni egy kultúrát, ez
világosan látszik. Sokszor szerepeltem zsûri-
ben divattal kapcsolatos vizsgákon. Itt figyel-
tem fel például Zsigmond Dórára, aki arra jó
példa, hogy a paraszti kultúrát is ki lehet kül-
deni a kifutóra, hogy a nagymama rongyszõ-
nyege is lehet fundamentuma egy projektnek,
s az Párizsba is meghívást kaphat.

– A divat gyorsan változik, de ott is sike-
rült maradandó élményeket gyûjtened?

– Oscar Wilde mondta egyszer, hogy a divat
valami rettenetes dolog lehet, ha olyan gyak-
ran megváltoztatják. Tény, hogy a munkám-
nak köszönhetõen sok olyan helyre eljutot-
tam, a kulisszák mögé is, ahová csak nagyon
keveseknek sikerül. Tudósítottam a Golden
Globe vörös szõnyegérõl Los Angelesbõl, de a
párizsi, milánói vagy New York-i divathétrõl is.
Párizsban, Brüsszelben vagy Milánóban érez-
tem meg azt, hogy mekkora érték az európai-
ság, és hogy bár mi is ide tartozunk, mégis
mennyire keveset tudunk arról, ami Európa,
és ami a kultúránk lényege. Hogy mennyire
büszkék lehetünk arra, és mennyire szerencsé-
sek vagyunk, hogy ide születtünk.

Kocsis Csaba

geztem, és már harmadéves koromban el-
kezdtem dolgozni a Magyar Rádióban, elsõ-
sorban kulturális mûsorokban. Csodatölcsér
címû mûsoromban össze tudtam illeszteni a
kertészetet az irodalommal. A címadó virág
egy egynyári növény, Berettyóújfaluban is
megtalálható. Egy-egy beszélgetést megírtam
különbözõ magazinoknak is. Késõbb kulturális
újságíróként a divatban is elmerültem, elõször
egy francia, majd egy amerikai divatlaphoz ke-
rültem, és nagyon jól éreztem magam a krea-
tív emberek között. A Marie Claire magazin
vezetõ szerkesztõje voltam, majd az InStyle
magyar kiadásának fõszerkesztõje, de teljesen
mindegy, hogy mi áll az ember neve után, hisz
mindig is újságírónak tartottam magam, így ez
a titulus biztos pont az életemben. Most arra
vagyok a legbüszkébb, hogy egy cigánylány-
nak adatott meg, hogy fotója címlapra kerül
egy amerikai divatlapban. Ez is azt mutatja,
hogy egy tehetséges színésznõ mindent elér-
het. Egyébként egy hallássérült és egy vidéki
lány társaságában látható. Az InStyle fõszer-
kesztõjeként eltöltött több mint három év alatt
az egyik legnagyobb élményem az a New
York-i konferencia, ahol a világ különbözõ or-
szágaiból érkezett lapkészítõk és -kiadók elõtt
mesélhettem egy kerekasztal-beszélgetésen
arról, hogy szerintem miként lehet jó kapcso-
latot építeni és kötõdést kiváltani egy szerzõ
és egy olvasó között.

– Önállóan, hátizsákkal utazol. Mi min-
dent adhat egy ilyen felfedezõ túra?

– Az utazás élmény, tanulás, felfedezés és
önismeret. Azt is megtanultam, hogy az a leg-
jobb, ha az ember a biztonságosnak tûnõ elõ-
re szervezés helyett csak hagyja, hogy megtör-
ténjenek vele a dolgok. Tapasztalataim szerint
minden szembejön, amivel vagy akivel dolga
van az embernek. A legfontosabb, hogy az
ember nyitott és kíváncsi tudjon maradni, ez az
újságírás lényege is. Kolumbiában, Cartagená-
ban például egy fotókiállítás megnyitóján
bennszülött mûvészekkel és fotográfusokkal is-
merkedtem meg, nekik köszönhetõen életre
szóló élményekkel gazdagodtam. Felkerestem
Gabriel García Márquez házát is. Az õ regé-
nyeibõl megismert karibi világot és az általa vi-
lághírûvé lett mágikus realizmust szerettem vol-
na felfedezni. Az egyik kedvenc regényem, a
Szerelem a kolera idején helyszínei közül is
sokat megnézhettem eredetiben. Egy fotókur-
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téktárát, és a tapasztalataikat átadják a révi-
eknek. A munkába bevonták a Debreceni
Egyetem és a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem néprajzi tanszékét, és együtt-
mûködnek a nagyváradi Körösvidéki Múze-
ummal is. A múzeumoktól eltérõen az érték-
tár virtuális gyûjtemény lesz – magyarázta
dr. Bihari Horváth László –, szöveges formá-
ban foglalják össze a felkutatott régészeti,
néprajzi, mûvészettörténeti, természettudo-
mányos anyagot, és kiadványt szerkesztenek
belõle. A tervek szerint ez augusztus végére
lesz kész. A Hasas János által összeállított
révi kismonográfiát is alapul veszik, emellett
interjúk, levéltári kutatások során gyûjtik az
adatokat.

Hajdúszoboszló 2,8 millió forintot nyert
el, ebbõl a révi feltárás és a kiadvány, továb-
bá a szoboszlói értékeket bemutató kiadvány
és vándorkiállítás készül el. Utóbbit Réven is
bemutatják.

A Sebes-Körös menti település elsõ írásos
említése 1256-ból származik, ráadásul 410.
éve alapították Hajdúszoboszlót, az évfordu-
lók tehát éppen idõszerûvé teszik a kutatást
– egészítette ki az elhangzottakat Hasas Já-
nos. Szabó Ödön azt jegyezte meg, hogy
Réven szerteágazó témákban gazdag érték-
tárat, tiszta forrást találnak.

Dr. Vincze Ferenc jegyzõ felidézte a Rév-
vel közös korábbi pályázatukat: az elnyert
550 ezer euróból idegenforgalmi inkubációs
központ létesült itt, turizmusszervezõ köz-
pont pedig ott. Két új közös pályázati tervük
van: Hajdúszoboszló üdülõnegyedében kon-
ferenciatermet és kiállítóhelyiséget építené-
nek, ahol a környezõ országok a rájuk jel-
lemzõ találmányokat és korukat mutatnák
be, Réven pedig bõvítenék az inkubációs
központot, és mobil színpadot vásárolná-
nak. A másik projekt az egészségügyet érin-
ti: a minden bajra jó szoboszlói gyógyvízre
alapozva 30 ágyas balneoterápiás központot
alakítanának ki, és ott a hosszú távú kutatá-
si eredményeiket felhasználva egészségmeg-
õrzõ és -helyreállító módszereket alkalmaz-
nának, a révi egészségházban pedig moz-
gásszervi rehabilitációs központot szerelné-
nek fel, és a szoboszlói szakemberek taníta-
nák be az itteni személyzetet a berendezések
használatára.

M. Zs.

Természeti értékek, múltunk történelmi
emlékhelyei, népmûvészeti jellegzetességek,
népszokások, idegenforgalmi célpontok ke-
rülhetnek be egy-egy kisrégió értéktárába a
2012-ben Budapesten kelt, úgynevezett
hungarikum-törvény alapján. Tavaly a ma-
gyar Földmûvelésügyi Minisztérium célzot-
tan a határon túli térségek értéktárának lét-
rehozását támogatta, erre a kiírásra pályá-
zott sikeresen Hajdúszoboszló a Pro Rév
Egyesülettel. A részletekrõl a közelmúltban
tájékoztatta a sajtót Hasas János révi al-
polgármester, a civil szervezet elnöke, dr.
Bihari Horváth László, a Bocskai István
Múzeum igazgatója, dr. Vincze Ferenc, a
Hajdú-Bihar megyei járási székhely jegyzõje
és Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti
képviselõ.

A közgyûjtemény igazgatója emlékeztetett
arra, hogy a vonatkozó törvény ösztönzi a
közösségeket értékeik számbavételére, kuta-
tására és bemutatására az egész Kárpát-me-
dencében. Õk már elkészítették a maguk ér-

Készül Rév értéktára
Régóta tartó kapcsolat újabb
állomásaként a Pro Rév Egyesület
és Hajdúszoboszló önkormányzata együtt
pályázott és nyert a révi értéktár
létrehozására. A kutató, gyûjtõ,
tudományos leíró munkát a fürdõváros
Bocskai István Múzeuma irányítja.

A fürdõváros
és a hegyvidék jól
kiegészíti egymást
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A micskei parókián beszélgettünk Gavallér
Lajos református lelkipásztorral, valamikor
március vége felé. Az 1848-as forradalom kitö-
résére való ünnepi megemlékezéskor kellett
volna megejtenem a látogatást, hisz akkor mu-
tatták be a Föld és ég között címû könyvet,
amelyet a tiszteletes és Oláh Mária vallástanár
közösen írt.

A közel kétszáz oldalas munka a Micskei Fü-
zetek sorozat 18. darabja. Oláh Mária mesteri
disszertációját olvashatjuk benne a helyi temet-
kezési szokásokról, illetve államvizsga-dolgoza-
tát Halál és gyász gyermekkorban alcím alatt.
Ez utóbbi valójában egy felmérés arról, hogy
miként vélekednek a mai micskei gyerekek a
halálról. Gavallér Lajos temetõtörténetet je-
gyez, bõvebben foglalkozik több közismert sze-
méllyel, felsorolja a faluban eltemetett lelkésze-
ket, tanítókat, földbirtokos családok tagjait. A
Bevezetõ a tavaly elhunyt, micskei születésû
Kordics Imre helytörténész gondolatával kezdõ-
dik: „Történelmi örökségünk megismeréséhez
elengedhetetlenül szükséges temetõink megis-
merése, felmérése, védelme. Hisz nemcsak
õseink kultuszáról van szó, hanem a temetõ
történelmünk egy darabja. Olyan, mint egy tör-
ténelemkönyv: bizonyíték, hogy itt voltunk.” A
zárógondolatot pedig Tempfli József nyugalma-
zott római katolikus megyés püspöktõl kölcsö-
nözték: „A temetõ tükörképe a helység túlvilá-
gi létének, õsei és hõsei tiszteletének. Ahol ren-
dezett-gondozott a temetõ, ott bízhatom az em-
berekben, mert van lelkiismeretük. Ahol elha-
nyagolt, ott óvatosnak kell lennem…”

Az idõk során Micskén is temetõk szûntek
meg, majd újakat nyitottak. A református temp-
lomkert is temetkezési helyként szolgált egyko-
ron, törvényi szabályozás volt rá. Mind a mai re-
formátus templomban, mind a római katolikus-
ban található egy-egy kripta. Elõbbibe Zólyomi

Dávid és felesége, Iktári Bethlen Kata földi ma-
radványait helyezték el, a másikban a földbirto-
kos Baranyi család nyugszik. A katolikus temp-
lomot ugyanis Baranyi Gábor építtette.

Gavallér tiszteletes két évtizede szolgál a gyü-
lekezetben. A lelkek istápolójának múltmentõ
ténykedése is jelentõs. Ezzel a szenvedéllyel
még fiatalkorában, történelemtanárai jóvoltából
fertõzõdött meg. Micskére kerülése után döb-
bent rá, hogy mennyi a még feldolgozatlan ér-
ték a falu és az ott élõk múltjában. Elõször Rátz
Lajos (1882–1935) Micske címû munkáját ren-
dezte kötetté 2002-ben, majd két évre rá saját
könyvvel debütált, abban a helyi református is-
kola történetét dolgozta fel. Az eltelt évek alatt
nyolc, Micskérõl szóló, de mások által írt köny-
vet jelentetett meg, míg õ maga tizenkét önálló
munkát írt, illetve a legújabbnak társszerzõje.

A lelkipásztor most sem tétlenkedik, már ké-
szül a következõ könyve, és mint mindegyiket,
ezt is „pötyögtetõs” írógéppel írja. Talán egy-
szer majd épp az írógépek történetét fogja pa-
pírra vetni.

D. Mészáros Elek

A múltmentõ lelkész
ezúttal társszerzõ
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A micskeiek nemcsak lelkipásztorukra leltek
GAVALLÉR LAJOS személyében, hanem
a település „regösét” is megtalálták benne,
aki a régmúltat kutatja precíz, szakszerû
és hozzáértõ alapossággal.

Gavallér Lajos a legfrissebb kötettel
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II. Rákóczi Ferenc csakugyan megfordult
Diószegen 1703 augusztusában, és az oral
history (elbeszélt történelem) alapján az Alsó
Nagy utcán, a mai Bancsik- és egykori Veres-
ház helyén állt épületben szállt meg (ami érthe-
tetlen, hiszen a harcok ellenére épségben ma-
radt a Gronsfeld/Zichy-kastély 1704 áprilisá-
ban is).

„A tud. akadémia emléktáblával fogja megje-
lölni Fényes Eleknek, a magyar statisztika és
ethnografía megalapítójának szülõházát, a
biharmegyei Csokalyban. A ház jelenlegi tulaj-
donosa, Darvay birtokos [darvai Darvay Ká-
roly – sz. megj.] készséggel hajlandó az akadé-
mia czélját elõsegíteni és igy az emléktábla fel-
állításának mi akadály sem áll útjában. Az aka-
démia egyszersmind a tudósnak életrajzi adatai
után puhatolózott, a melyekrõl, ha valakinek tu-
domása van, a közügynek fog szolgálatot tenni,
ha azokat nyilvánosságra hozza. Fényes Elek
1839-ben adta ki elsõ nagy statisztikai müvét,
melynek czime »Magyarországnak s a hozzá
kapcsolt tartományoknak mostani állapotja sta-
tisztikai és geográfiai szempontból« s igy már jö-
võ évre ötvenedik évfordulóját lehet megünne-
pelni a magyar statisztikai irodalom megalapítá-
sának, együtt az emléktábla leleplezésével.”
(Vasárnapi Újság, 1888. 09. 23., 35/39:
646) Móricz Pál A csokalyi Fényesek címû írá-
sából tudjuk, hogy a tábla felkerült a falra az
alábbi szöveggel: „Itt született 1807. julius 7-én
Fényes Elek magyar földrajzi iró. Ezt az emlék-
táblát tisztelõi állították 1890-ben”.

Egykori gazdájának hányatott sorsát majd-
nem követte a csokalyi kúria is, de részben
megmentették 2001-ben. Fényes Elekben

(1807–1876) a magyar statisztika megalapító-
ját tisztelhetjük. Az idén van halálának 140. év-
fordulója. Talán ismét felkerül az emléktábla ré-
gi szövege az épületmaradványra.

Helytörténészként hozzá vagyok szokva a
meglepetésekhez, de az alábbi hír engem is
meghökkentett. „Nagyváradról sürgönyzi tudó-
sítónk: Kossuthot az egész megyében fogják
ünnepelni, – Diószeg díszpolgárrá választotta.”
(Pesti Hírlap 1892. 09. 15., 14. évf./255. sz.:
7) Amikor néhány évvel ezelõtt hallottam id.
Hegedûs Árpádtól, hogy annak idején egy né-
pes (90 fõs) diószegi delegáció kereste fel Kos-
suth Lajost Turinban, hittem is meg nem is.
Nincs errõl szó Bodnár Sándor 1948-ban író-
dott, Bihardiószeg története címû kéziratában
sem. Eddig nem leltem nyomára Kossuth ki-
adott irataiban sem. Na, itt a magyarázat. Tehát
Bihardiószeg legelsõ díszpolgára Kossuth La-
jos! Sajnos, a delegációról akkor készült cso-
portkép állítólag elkallódott. A diószegi Kos-
suth-szobor története már ismert, erre most
nem térek ki.

ÉRMELLÉKI ÉRDEKESSÉGEK

Eleinkre emlékeztek
„Diószegen kivágtak a múlt héten
a tiszttartói lak elõtt két akáczfát, melyek
Rákóczy futásának is tanui voltak s igy
régiségökért elég becsesek. Hiába,
mi szeretjük pusztitani ereklyéinket!”
(Nagyvárad, 1872. 08. 30., 3/173: 3)
Azért nem ez jellemezte már akkor sem
az Érmellék lakosságát. Lássuk néhány
emlékjel elõéletét.

Fényes Elek fiatal- és idõskori portréja, két mûve és
aláírása

(folytatás a következõ oldalon)
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Tudomásunk van arról, hogy Széchenyi Ist-
ván halálának hírére 1860. május 13-án a dió-
szegiek – több más bihari településhez hasonló-
an – gyászestélyt rendeztek. A mûsor két leírás-
ban is fennmaradt az Országos Széchényi
Könyvtár kézirattárában. Nem sokkal ezelõttig
semmit sem tudtunk viszont a Diószegen ma is
álló Széchenyi-emléktábla 1908 elõtti történeté-
rõl. Errõl is fellebben a következõkben a fátyol.

„Bihardiószeg község emléktáblával akarja
megjelölni azt a házat, ahol Széchenyi István la-
kott. Az idõpont meghatározása végett fiához,
gróf Széchenyi Bélához fordult, aki most Veress
István lelkésznek levelet irt, tudatva, hogy apját
az angol trónörökös nevét viselõ huszárezredtõl
Milánóból helyezték a Hessen-Hamburg hu-
szárezredhez Biharba s 1820–1825-ig állomá-
sozott és lakott Diószegen. A gróf végül öröm-
mel köszöni meg a község kegyeletes szándé-
kát. Az emléktáblát november 24-én leplezik le
nagy ünnepséggel.” (Pesti Hírlap, 1907. 10.
24., 29/252: 12)

Végül az emléktáblát nem 1907-ben, csak a
következõ évben leplezték le. „Gróf Széchenyi
István tudvalevõleg mint huszárkapitány huza-
mosabb ideig lakott Bihardiószegen a mostani
városházában. A diószegieknek régi óhajuk volt
ezt a helyet emléktáblával megjelölni. Miután a
szükséges összeg együtt van, az emléktáblát má-
jus 24-én leplezik le. A rendezés élén száztagú
bizottság áll. Érdekes az a levél, amelyet a ren-
dezõ-bizottság elnökéhez, Veress István ref. lel-

készhez a nagy férfiú fia, gróf Széchényi Béla in-
tézett: »Igen tisztelt lelkész úr! Csak most vagyok
azon helyzetben, a kívánt felvilágosítást megad-
hatni. Felejthetetlen, halhatatlan atyám, Széché-
nyi István, mint egészen fiatal ember a gróf
Werfeld dzsidásoknál szolgált Morvaországban,
késõbb az angol trónörökös után elnevezett hu-
szárezredben Mailandban (ez a huszárezred ké-
sõbb a Radetzky nevet kapta), onnan mint svad-
ronyos kapitány lett áttéve Biharmegyébe a
Hessen-Hamburg huszárezredhez. Ez 1820-
ban történt, hol 1825-ig volt, nevezett év no-
vember 8-án alapította meg a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiát még katonai egyenruhában,
röviddel rá elhagyta katonai pályáját. E szerint
atyám 1820 és 1825 között élt Diószegen.
Ezen idõ alatt sokszor hosszú szabadságot vett
és beutazta Török-, Görög-, Francia- és An-
golországot. Ezredese volt a híres Vitézvári Si-
monyi. Atyámmal egyidejûleg ugyanazon ezred-
ben szolgált mint fõhadnagy legjobb barátja,
gróf Károlyi György. Nem mondhatom, meny-
nyire örülök és meg fogja hatni egész nemzetsé-
gemet, hogy Diószeg lakói oly kegyelettel visel-
tetnek emléke iránt. Az egek ura áldja meg önö-
ket. Tisztelõ honfitársa gróf Széchényi Béla«.”
(Pesti Napló, 1908. 05. 06., 59/109: 12)

Végül pedig egy rövid beszámoló tudósít
bennünket magáról az ünnepségrõl. „Nagyvá-
radról jelentik: Bihardiószeg községben szép
ünnepéllyel hódoltak gróf Széchenyi István em-
lékének, aki mint huszártiszt hosszabb ideig tar-
tózkodott Diószegen és lakását emléktáblával
jelölték meg. Az ünnepély, amelyen Bihar-
megye is képviseltette magát, istentisztelettel
kezdõdött, majd a közönség a városháza elé vo-
nult, hol az emléktáblánál hazafias beszédek és
énekek hangzottak el. Este banket volt.” (Pesti
Napló, 1908. 05. 26., 59/126: 11)

Egy hangulatos kis cikkel és a Tolnai Világ-
lapjából vett korabeli fotóval mutatjuk be az
érsemjéni Kazinczy-szobor avatási ünnepségét.
„Nektártermõ Érmellék pici, fehér falujában
gyönyörûséges ünnep fénye ragyogott vasár-
nap. Kazinczy Ferenc, a halhatatlan költõ
szobrát leplezte le országos ünnep pompájával
Érsemjén népe, a szülõfalu kegyelete. Fráter
Lóránd, az édesszavu hegedõs muzsikálta össze
a szobor költségeit, esztendõn által városról-vá-
rosra járva, hogy örök emléket állíthasson a
magyar irodalmi renaissance megteremtõjé-
nek, poéta lelke és vére rokonának azon a da-
rab földön, ahol született, s ahol az uj troubadur
bölcsõje is ringott. Kazinczy nem lehet egy em-

A Kazinczy-szobor
avatásáról szóló

cikk illusztrációja
a Tolnai Világlapja
1910. október 6-i

számában

(folytatás az elõzõ oldalról)



Eleinkre emlékeztek
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beré, nem lehet egy falu népéé, az irodalomtör-
ténet tündöklõ nagyságának emléke elõtt
háladatosan borult le az ország. Az érsemjéni
ünnepre elküldötte követeit a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Petõfi
Társaság, a kormány, a magyar literaturok és a
tudományosság egész fényében képviselve volt
a szobor ünnepén, mint egy héttel ezelõtt a
szalontai csonka-toronynál, ahol Toldy költõjé-
nek kõalakját koszoruzta meg a nemzet kegye-
lete. Az ünnepségen megjelent gróf Apponyi
Albert kultuszminiszter képviseletében Glacz
Antal bihari fõispán, Darányi Ignác földmivelés-
ügyi miniszter képviseletében Kazy József mi-
niszteri tanácsos, a tudós akadémiát Heinrich
Gusztáv, a Kisfaludy Társaságot Négyessy Lász-
ló, a Petõfi Társaságot Ferenczy Zoltán képvi-
selte. Ott voltak még Falussy Árpád, Meczner
Gyula, Veszprémi Zoltán, gróf Vay fõispánok,
Szakoly Tamás, Molnár Ákos és Marjay Péter
képviselõk, Biharmegye, Szabolcs, Hajdú,
Zemplén vármegye, Nagyvárad és Debrecen
város, továbbá a vidéki irodalmi társaságok és
fõiskolák küldöttjei. Az ünnep délután négy óra-
kor borongós, õszi idõben kezdõdött a semjéni
kálvinista templom terén. Itt áll a régi kõoszlop,
rajta az egyszerû bronz mellszobor. Az emlék-
mûvet fehér rácsozat futja körûl. Az ünnep ven-
dégei harangzugás közben jöttek az õs Fráter
kúriáról a szobor elé, amelynek szomszédságá-
ban látszik a komor, mohos kõkerítés, melynek
gyomverte, elhagyott telkén áll az alacsony,
nádfödeles ház, Kazinczy szülõháza. A rogya-
dozó ház falában az emléktábla: A vendégek

színes, eleven csoportja összegyülekezett az
ákáclombos téren. Ott voltak a közel vidék né-
pei festõi viseletükben, a régi nemesi famíliák,
a diszmagyaros küldöttségek. Az ünnepet Végh
József ref. lelkész magasan szárnyaló, szép
imája nyitotta meg. Azután Négyessy László
mondott ünnepi beszédet (…) A szoborról,
mely Horvay János mûvészi alkotása, lehullott
a lepel és látható lett Kazinczy bronz alakja.
Majd fehér pártában, fehér selyemben mint egy
bûbájos jelenség lépett a szobor lábához Paulay
Erzsike, a Nemzeti Színház mûvésznõje és fre-
netikus hatással szavalta el Szávay Gyula ódá-
ját. Csengõ hangja beszárnyalta a hatalmas te-
ret, s a vers szavalása közben is mint a vihar zú-
gott föl a taps, valami megható költõi varázs
szállott az ünneplõk táborára, mikor felcsendült
az óda utolsó akkordja: Semjénbeli fiuk, lá-
nyok, / Itt vagytok-e mind? / Hoztatok-e sok
virágot, / Szalagos szép drágaságot, / Szivetek
szerint? / Hazajött a testvéretek, / Hogy álmát
itt szõje, — / Hazacsalta / Fráter Loránd hege-
dûje, / Horvay vésõje. Ezután a megjelent kül-
döttek a szoborra helyezték koszorúikat; majd
fölzendült a Szózat zsolozsmája, s az ünnepnek
a szobor elõtt vége volt. Az egész közönség kü-
lönvonaton és fogatokon átvonult Érmihályfal-
vára, ahol Fráter Lóránd és Paulay Erzsike
pompás hangversenyen mûködtek közre. A
hangverseny után társas lakoma volt, amelyen
körülbelül ötszázan vettek részt. A vendégek
reggel utaztak el az Érmellék fõvárosából.”
(Pesti Hírlap, 1907. 09. 24., 29/227: 8.)

Dr. Szabó József helytörténész

história|
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|a régi Várad

Kanonok sori séta

Ady Endre a XX. század elsõ két évében a
nagyváradi Szabadság szerkesztõségében dol-
gozott. Ennek ellenére az Egy kis séta címû cik-
két a Nagyváradi Friss Újság 1901. április 22-
i számában jelentette meg. Az történt ugyanis,
hogy a Friss Újság hadgyakorlatra bevonuló
szerkesztõje, Halász Lajos megkérte a szomszé-
dos Szabadság szerkesztõségében dolgozó
Adyt, vállalja távolléte idejére lapjának összeállí-
tását. Így nyílt lehetõsége Adynak arra, hogy a
kanonokokat bíráló, sajtópolémiát kiváltó cikkét
megjelentesse ebben az újságban.

A korabeli váradi újságíróéletben fennmaradt
szájhagyomány, de Nagy Andor Tavasz Vára-
don címû regényes elbeszélése szerint is Szûts
Dezsõ volt az, aki Adyt ennek a cikknek a meg-
írására biztatta. Közös sétájuk hatására született
ez a nagy vihart kavaró kis írás. A Tiszántúl ka-
tolikus újság azonnal reagált Adynak a váradi ka-
nonokokat bíráló glosszájára, április 23-án két
írást is közölt e témában. Amikor már úgy tûnt,
hogy mindenki elfelejti Ady inkriminált cikkét,
közel három hónap elteltével, 1901. július 14-én

a nagyváradi káptalan nevében Frankó Endre
ügyvéd váratlanul bûnvádi panaszt nyújtott be az
ügyészségre nyomtatvány útján elkövetett becsü-
letsértés vétsége miatt, egyben kérve, hogy a
vádlottat a törvény szigorával büntessék.

A Nagyváradi Napló – ahová Ady idõköz-
ben átszerzõdött – az elkövetkezõkben részlete-

Áprilisban volt 115 éve annak, hogy Ady
Endre egy kis sétát tett a Kanonok soron.
Ennek hatására született meg
a kanonokokat bíráló cikke.
Az alábbiakban ezt a történetet elevenítjük
fel a következményekkel együtt.

A Kanonok sor
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Ady Endre 1901 szeptemberében kiállított rendõri
engedélye



Ady fellebbezését a váradi királyi ítélõtábla
1902. május 27-én tárgyalta. A Nagyváradi
Napló 1902. május 28-i számának névtelen
cikkírója egy tömör hírben foglalta össze a tár-
gyaláson történteket, majd, mint a sajtóban szo-
kásos, röviden ismertette az elõzményeket is. A
cikk végén közölték, hogy az elnök a kir. tábla
ítéletét délben hirdette ki, s az az elsõ bíróság ál-
tal hozott ítéletet egész terjedelmében helyben-
hagyta. Dr. Dési Géza védõ a kúriához semmis-
ségi panaszt jelentett be. Ady reflexiója perének
két nappal elõbbi, távollétében lezajlott tárgyalá-
sához Az ingyenélés cím alatt jelent meg. Ez az
érdekes módon harmadik személyben megfo-
galmazott kis cikk azt mutatja, hogy a költõ
mennyire szívére vette a háromnapi büntetést.

A kúria 1903. március 5-én tárgyalta Ady
ügyét, és jóváhagyta a kir. törvényszék ítéletét,
azaz az ítélet ellen benyújtott semmisségi panaszt
mint alaptalant visszautasította. Ady a Nagyvára-
di Napló március 7-i számában így kommentál-
ta a kúria döntését az Ady Endre sajtópöre cí-
mû cikkében: „A lapok egy tendenciózus – való-
színûleg kõnyomatos – forrás nyomán újságol-
ják, hogy Ady Endre és a nagyváradi káptalan
sajtópörében a Kúria elvetette az Ady Endre
semmisségi panaszát. A hír igaz. És ide írjuk,
hogy Fassie Pál volt a vád képviselõje a kúria ta-
nácsa elõtt. A lapok megrágalmazott kanono-
kokról beszélnek. Rágalmazta õket a macska, a
törvényszék a becsületsértést is nehezen tudta ki-
sütni. Egyébként is egész mást írt Ady Endre,
mint amit a lapok állítanak. Az ügy rendben vol-
na. Bele kell törõdni, hogy ma a szabad és õszin-
te kritikájú tollat így honorálják. Csak azt nem
értjük, hogy az »Alkotmány«-ék a kúriai ítéletet
regisztrálva miért komiszkodnak. Hiszen a gyõ-
zõkhöz nem illik a komiszkodás. Hiába, a ruszti-
kus közmondás igaz. A klerikálisoknak manap-
ság jó dolguk van, tehát megbolondulnak.”

Mivel további fellebbezésre több lehetõség
már nem volt, így Ady Endre 1903. június 5-én
bevonult a nagyváradi királyi ügyészség fogházá-
ba büntetését letölteni. De ez már egy másik tör-
ténet lenne…

Péter I. Zoltán

sen tudósít az eseményekrõl, majd a per lefo-
lyásáról. Az elsõ híradás 1901. július 20-án je-
lent meg A nagyváradi káptalan sajtópöre
címmel, ebben az elõzmények ismertetése után
azt is közlik, hogy „Gerõ Ármin fõkapitány ki-
hallgatta Halász Lajost, a Nagyváradi Friss Új-
ság fel. szerkesztõjét, ki megnevezte a cikk szer-
zõjeképpen Ady Endrét, kit legközelebb hallgat
ki a fõkapitány. Ady Endre védõügyvédjéül dr.
Dési Gézát kérte föl.” Másnap, július 21-én,
Ady lapja azt is közölte, hogy dr. Nagy Géza ki-
rályi ügyész 1901. július 17-én keltezett átiratá-
val az ügyet áttette nyomozásra a rendõrség
bûnügyi osztályára, egyben elvállalta a vád kép-
viseletét is. Ady nem hitte, hogy a káptalan be
fogja perelni, s amikor tudomást szerzett errõl,
keményen kifakadt a Nagyváradi Napló július
21-i számában Refleksziók egy följelentéshez
címmel.

Ady Endrét személyesen Gerõ Ármin rendõr-
fõkapitány hallgatta ki 1901. augusztus 3-án.
Augusztus 6-án dr. Nagy Géza királyi ügyész in-
dítványozta Ady ellen becsületsértés vétsége mi-
att a vizsgálat megkezdését. Ember Géza vizsgá-
lóbíró augusztus 19-én átküldte az iratokat az
ügyészségre vádemelési indítvánnyal. Augusztus
29-én dr. Nagy Géza királyi ügyész emelt vádat.
A vádemelést a királyi törvényszékhez nyújtotta
be, azt kérve, hogy a fõtárgyalást ez mint bün-
tetõbíróság közvetlen idézés mellett rendelje el
és tartsa meg.

Többszöri halasztás után a fõtárgyalásra
1901. december 18-án került sor. Adyt bûnös-
nek mondták ki, háromnapi fogházra és mellék-
büntetésként 10 korona pénzbírságra ítélték. A
védõ fellebbezett, s így a pert a királyi ítélõtáblá-
hoz terjesztették fel. A tárgyalás másnapján a
Nagyváradi Napló egyik belsõ oldalán Ady –
teljes aláírással – A nagyváradi káptalan tisz-
tessége címmel külön is kommentálta a törvény-
széken történteket.

a régi Várad|

A kép bal szélén
látható emeletes

házban volt
a Nagyváradi Friss
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Az ingatlant
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A nemrég renovált
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legtermészetesebb volna, ha a hétköz-
napi ember csakúgy, mint a mûvész,

saját környezetét venné legelõször
észre, arra csodálkozna rá, amit
maga körül naponta lát. Ennek

ellenére a természet megörökítése a mûalkotá-
sokban nem minden stíluskorszakban volt divat.
Épp ellenkezõleg: voltak olyan idõszakok, me-
lyekbõl teljesen kilúgozódott az emberközeli ter-
mészet, és volt a ló másik oldala is. A középkor-
ban sem a képzõmûvészetben, sem az iroda-
lomban nincs jelen a táj, csak egy-egy virágjel-
képet – rózsát, liliomot – használnak a szentek
ábrázolásakor. Nem tudok arról, hogy tiltó ká-
nonban szerepelt volna a tájábrázolás, de felte-
hetõleg nem tartották illõnek a környezeti ele-
mekre való rácsodálkozást, hiszen nem egyéni
akarattól függ, ki hová születik. A reneszánsz-
ban viszont hirtelen nemcsak divat lett a termé-
szet csodálata, de már-már úgy tûnik, hogy
ugyancsak kimondatlanul, de „kötelezõ” lett
legalább háttérdíszletként megjelentetni a táj-
elemeket. A legszélesebb körben ismert példa
Leonardo da Vinci festménye, a Mona Lisa: a
kép témája félreérthetetlenül portré, ám a hát-
térben megjelenik a táj, ami gazdagítja ugyan a
mûvet, de öncélúan, alkotói-értelmezési funkció
nélkül.

Hasonló a helyzet a költészetben is: Janus
Pannonius, elsõ európai nagyságú humanista

költõnk sokat
idézett, Búcsú
Váradtól címû
költeménye hét
szakasz, az elsõ
három a téli Kö-
rös-partot írja le
részletesen, a
következõ há-
romban elbúcsú-
zik Várad neve-
zetességeitõl, az
utolsó szakasz-
ban pedig áldást
kér az útra a vá-
rosalapító Szent
László királytól.
A bevezetõ ap-
rólékos tájfesté-
se ugyanolyan

díszítõelem, mint a Leonardo-festmény háttere,
a búcsúzáshoz nem kapcsolódik szervesen.
„Még mély hó települ a téli földre, / Erdõn,
mely csak a zöld levélre büszke, / Szürke súly a
ködös fagy zúzmarája, / S el kell hagyni a szép
Körös vidékét / És sietni Dunánk felé, urunk-
hoz. / Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk! //
Nem tart vissza folyó, s az ingovány sem, /
Mert fagy fogja hideg vizét keményen. / Hol
nemrég evezett a föld lakója / S félt, – most
hetyke bizalmú, fürge lábbal, / Megdermedt
habokat fitymálva, lépked. / Hajrá, fogyjon az
út, társak, siessünk! //” (Áprily Lajos fordítása)

A reneszánsz ember sajátossága, hogy tisztá-
ban van saját értékeivel, és bár nem dicsekszik,
de nem is szerénykedik. Janus Pannonius is vi-
lágosan és mindenképp jogosan látja, hogy ak-
kor – a XV. század közepén –, ott – Mátyás ud-
varában – nincs hozzá hasonló költõi tehetség.
Csodálatos, természetbõl vett allegóriával
mondja el mindezt az Egy dunántúli mandula-
fáról címû epigrammájában: „Herkules ilyet a
Hesperidák kertjébe’ se látott, / Hõsi Ulyxes
sem Alcinous szigetén. / Még boldog szigetek
bõ rétjein is csoda lenne, / Nem hogy a pan-
non-föld északi, hûs rögein. / S íme, virágzik a
mandulafácska merészen a télben, / Ám csoda-
szép rügyeit zúzmara fogja be majd! / Mandu-
lafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tájon, /
Vagy hát oly nehezen vártad az ifju Tavaszt?”
(Weöres Sándor fordítása)

Az akadékoskodó kedvûek az idézett táj-
szemléletet a latinul író költõnél az itáliai tanul-
mányok során „elcsent” divatra foghatnák, elsõ
magyarul író klasszikusunk, Balassi Bálint vi-
szont kétségtelenül az általános európai termé-
szetdivatba kapcsolódik. Szerelemi lírájának sok

|literatúra
IRODALMI DIVATKERGETÕ

Tájcsodálat (1.)

A

Jean-Jacques
Rousseau

William Shakespeare
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virág- és madármotívumát talán még joggal
köthetnénk a népköltészet virágénekeihez, de a
végvári katonák életét megörökítõ vitézi éneke-
it már sokkal kevésbé. Borivóknak való az a vi-
tézi ének, amely a ritka harcmentes pillanatokat
énekli meg: „Áldott szép Pünkösdnek gyönyö-
rû ideje, / Mindent egészséggel látogató ege, /
Hosszú úton járókot könnyebbítõ szele! // Te
nyitod rózsákot meg illatozásra, / Néma fülemi-
le torkát kiáltásra, / Fákot is te ölteztetsz sokszí-
nû ruhákba. // Neked virágoznak bokrok, szép
violák, / Folyó vizek, kutak csak neked tisztul-
nak, / Az jó hamar lovak is csak benned vigad-
nak. // Mert fáradság után füremedt tagokot /
Szép harmatos fûvel hizlalod azokot, / Új erõ-
vel építvén ûzéshez inokot. // Sõt még az vég-
beli jó vitéz katonák, / Az szép szagú mezõt kik
széllel bejárják, / Most azok is vigadnak, az idõt
mulatják.”

A világirodalom alkotói közül William
Shakespeare-t említeném mindenekelõtt,
nem csak azért, mert áprilisban emlékeztünk ha-
lálának 400. évfordulójára, hanem mert legis-
mertebb darabjai közül a Szentivánéji álom és
az Ahogy tetszik mesébe illõ természeti elemek
közt játszódik, ugyanakkor szonettjeiben is gyak-
ran használ tájhasonlatot. A XVIII. szonettje
például egyetlen ilyen hasonlat részletes kifejté-
se: „Mondjam: társad, másod a nyári nap? / Te
nyugodtabb vagy s az nem oly üde, / Hisz a má-
jus méz-bimbaira vad / Szél csap, s túl rövid a
nyár bérlete; / Az ég szeme néha gyújtva ra-
gyog / S arany arca máskor túlfátyolos; / S
mind válik a széptõl a szép, ahogy / Rútítja
rendre vagy vakon a rossz. / De a te örök nya-
rad nem fakul / S nem veszíti szépséged birto-
kát; / Ne mondja Halál, hogy rád árnya hull: /
Örök dalokban nõssz idõkön át. / Míg él ember

szeme s lélegzete, / Mindaddig él versem, s élsz
benne te.” Az életrõl és halálról elmélkedõ LX.
szonettjét pedig az alábbi csodálatos hasonlattal
indítja: „Mint kavicsos part felé a hullám, / úgy
futnak a halálba perceink / és elõde helyére be-
nyomulván / küzdelmes láncban mind elõre
ring.” (Szabó Lõrinc fordításai)

A reneszánszt követõ századokban mindvé-
gig megmaradt a tájcsodálat divatja, de már
nem annyira túlhajtottan, hogy portrékat is ter-
mészetbe helyezzenek, illetve a legkülönfélébb
témájú írásokat tájelemek vezessenek be. A ter-
mészetszemléletbe változást a XVIII. századi
francia felvilágosodás, jelesül Jean-Jacques
Rousseau hozott a „Vissza a természethez!”
jelszóval. Saját természetszeretetén túlmenõen
a gondolat filozófiai tartalmát mindenekelõtt a
magántulajdon megjelenése elõtti, természet-
ben egyenlõként be- és feloldódó emberi közös-
ségekre való utalás adta. Csokonai Vitéz Mi-
hály, aki Rousseau elkötelezett híve volt a ter-
mészetszeretetben csakúgy, mint a gondolko-
dásmódjában, beépíti az említett felfogást Az
estve címû versébe: „Te vagy még egyedûl, óh
arany holdvilág, / Melyet árendába nem ád
még a világ. / Te vagy még, éltetõ levegõ! ame-
lyen / Indzsenéri duktus nem járt semmi he-
lyen. / Téged még, óh legszebb hangú szimfó-
nia, / Ingyen is hallgathat minden emberfia; /
S titeket, óh édes erdei hangzások, / Hallhat-
nak a szegény pásztorok s munkások: / Mikor
a mesterség gyáva hangjainál / A kényes nagy-
világ fárasztó bált csinál. / Óh, áldott termé-
szet! óh csak te vagy nékem / Az a tetõled
nyert birtokom s vidékem, / Melynek én örö-
kös fõldesura lettem, / Mihelyt teáltalad ember-
nek születtem.”

A tihanyi ekhóhoz címû versében nemcsak
név szerint utal Rousseau-ra, de mintegy meg-
elõlegezi a XIX. századi romantika nagy divat-
ját, miszerint a költõk megszemélyesítve egy-
egy tájelemet, az azzal folytatott párbeszédre
építik a költeményt. Csokonai is a visszhanggal
közli az alábbiakat: „Abban, gondolom, hogy
semmi jussal / Ellenkezni nem fogok, / Hogy-
ha én egy megvetett virtussal / Itt egy kõben
helyt fogok, / S e szigetnek egy szögében, /
Mint egy Russzó Ermenonvillében, / Ember és
polgár leszek. / Ember és polgár leszek. (…) Itt
halok meg. E setét erdõben / A szomszéd pór
eltemet. / Majd talám a boldogabb idõben /
Fellelik sírhelyemet: / S amely fának sátorában
/ Áll egyûgyû sírhalmom magában, / Szent lesz
tisztelt hamvamért. / Szent lesz tisztelt hamva-
mért.”

Molnár Judit

literatúra|

2016. május|Biharország|39

Csokonai Vitéz
Mihály



alán hatéves lehettem akkoriban.
Nyár volt, és közelgett apám név-
napja. Mit vegyünk neki, mivel lep-
jük meg, töprengett nagyanyám.

– Tudod mit, elmegyünk Jusztika
nénihez, neki gyönyörû virágai vannak, és majd
választasz apukádnak pár szál szép rózsát.

Gondolkodás nélkül rábólintottam, mert tud-
tam, nagyanyám ismerõsei nem hétköznapi
emberek, kicsit mesebeli társaság, és én imád-
tam hozzájuk járni.

Voltak nekünk ilyen útjaink, amikor megláto-
gattuk az öreg, szemüveges Kornweis bácsit,
aki képkeretezõ volt, és pici, félhomályos, na-
gyon koszos üzletében fantasztikus színû és mé-
retû macskák üldögéltek és szundikáltak a pol-
cokon száradó képkeretek között. Élvezettel
szívtam be a terpentin, a lakkok és a macska-
pisi sajátos szagát, és áhítattal simogattam vé-
gig a cicákat. Kornweis bácsi még azt is elme-
sélte nekem egyszer, hogyan esett hasra egy
keresztelõre vitt kisbabával pont a templom kü-
szöbén.

– Nem esett nagy baja – legyintett rám szem-
üvege mögül kikémlelve –, fel sem ébredt a ki-
csike.

Néha elnéztünk Viktorinékhoz, akik képres-
taurátorként dolgoztak. Két majdnem felnõtt
értelmi fogyatékos gyermeküket nevelték, és
tragédiájukból akkor csak annyit fogtam fel,
hogy bár Viktorin néni sûrûn pityereg, én még-
is szeretek itt lenni, mert együtt rajzolhatok egy
bajuszos kisfiúval és egy kislánnyal, aki nem tud
beszélni, de szépen tekergeti hátrafelé a fejét.
Felejthetetlen málnaszörpöket ittam náluk.

Egyik kedvencem Ili néni volt, a vénkisasz-
szony zongoratanárnõ. Öreg házban élt, nem
messze tõlünk, ablaka egy kis térre nyílt, és
mindig nyitva állt, így már a sarokról hallottam
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a muzsikát. Volt egy forgatható zongoraszéke,
amit aztán beállított az én magasságomhoz, és
kedvemre püfölhettem a rozoga Bösendorfert.
Ezután összepuszilt, és biztosította nagyanyá-
mat tehetségemrõl, majd megkínált a maga ké-
szítette finom házi csokoládébonbonnal egy vö-
rös-arany porcelándobozkából.

Éreztem, hogy a látogatás Jusztika néninél
újabb kalandot ígér, ilyen névvel csak tündér le-
het az illetõ.

Másnap a kötelezõ ebéd utáni alvásból éb-
redve nagyanyám megmosdatott, tiszta zoknit
húzott a lábamra, és elsétáltunk két utcával
odébb.

Már a háza sem volt mindennapi, kis tor-
nyocska trónolt a tetõ egyik oldalán, és zöld
zsalugáterek fedték az ablakokat. Becsenget-
tünk, majd benyitottunk a díszes kovácsoltvas
kapun.

Mintha meseországba léptem volna. A kerí-
tés mellett rózsafák álltak õrt, citromsárga,
mélybíbor, rózsaszín és krémfehér virágok szik-
ráztak a napfényben, karóikon színes üveg-
gömbök tükröztek sosem volt tájakat. Mellettük
takaros ágyásokban rózsatenger virult, soron-
ként más színû virágokkal, felettük lepkék és
bogarak tündéri kavalkádja. A rózsák illata úgy
burkolt be, mint puha, illatos takaró. A ház mel-
lé terasz simult, egyik felén púderrózsaszín, má-
sik felén fehér futórózsával takartan, és a kerti
utacska fehérre meszelt téglákon kanyargott.
Elragadtatva ennyi szépségtõl azon sem csodál-
koztam volna, ha a háziasszony elõröppen va-
lamelyik rózsabokra mélyérõl.

Aztán a kert mélyérõl különös kis alak bice-
gett felénk. Apró, feltûnõen sánta asszony volt,
kinek a hátán a sors furcsa fintoraként ferde
púp trónolt. A néni elõtt tiszta, zöld kötény,
egyik kezében metszõolló, másik kezével fel-
emelte az államat, és én belenézhettem a világ
legkékebb szempárjába.

– Ha szereted a virágokat, sosem leszel ma-
gányos, tudod? Gyere, nézz körül a birodal-
mamban – szólt, és megfogta a kezemet. Réz-
színû hajkoronáján átsütött a nap, szemei körül
apró nevetõráncocskák és szeplõk virítottak.

– Látod? – mutatta a terasz melletti ágyáso-
kat, ahol ráncos levelû, illatos növények nõttek.
– Ezek gyógynövények, mert isten szeret min-
ket, és minden betegségre gyógyszert is adott.
Ez itt kamilla, szép sárga a virágja, a méhek is
szeretik, és ha fáj a hasad vagy a torkod, finom

A rózsák királynõje
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teát ihatsz belõle. Érzed, milyen citromos az il-
lata? – sodorgatott egy fodros levelet. – Fõz be-
lõle teát a nagymama, ha nem tudsz este el-
aludni, de nyáron, ha kánikula van, frissítõ
mentateát igyál, melegen, úgy jobban frissít, tu-
dod. Aztán van itt még mindenféle, zsálya meg-
fázásra, rozmaring, ha megvágtad az ujjad. Ez
a kis levél itt útifû, ha megcsípte valami a kezed,
csak morzsold össze, nyálazd meg, és dörzsöld
be a csípés helyét. Szereted a mézet? Igen? Eb-
bõl a sárga virágból finom pitypangmézet fõz-
tem. Ha megégetted a kezed, ebbõl a szép lila
virágból fõzött kenõccsel kenegesd. De jó rá ez
a sárga virág is, ez a körömvirág. Igen, az is sár-
ga, az apróbojtorján, abból igyál teát, ha megy
a hasad.

Kóboroltunk a kertben, én szédülten az illa-
toktól és a színektõl, és õ csak mesélt, beszélt,
tanított. Büszkén vezetett végig birodalmán,
alattvalói illattengerben fürdették, és némán bó-
koltak neki. Minden rózsatõhöz, virághoz volt

egy kedves, becézõ szava, hol az illatát, hol a
színét dicsérte, s a kérges kezek alá alázatosan
simultak a bársonyos virágfejek.

Késõ délutánra járt. Megittuk az illatos bo-
dzaszörpöt, megettük a pitypangmézes piskó-
tát, és átvettük a virágokat. Lapos, széles kosár-
ba fektette vigyázva a kiválasztott rózsaszálakat,
majd lehántva tüskéiket, leheletvékony selyem-
papírba csomagolta õket. Kis papírzacskókba
került a tea, mellé aszalt füge és mézes dió kis
dobozban.

– Gyere máskor is! – szólt, és kék szeme mo-
solygott. – Szívesen átadom a tudományomat,
mert én jó boszorkány vagyok, tudod?

Boszorkány?! Királynõ volt, a rózsák király-
nõje. Birodalma a varázslatos kertje, azon is túl
a szív, a szeretet, a segítõkészség irgalmas feje-
delemnõje volt õ. A kapuban állva hosszan né-
zett utánunk, kezével ernyõzve szemét. Feje fö-
lött izzott láthatatlan koronája.

Szilágyi Perjési Katalin

A Nagyváradi Állami Filharmónia májusi mûsora
A koncerteket csütörtökönként a
filharmónia Bartók–Enescu Termében
tartják, a bérletek érvényesek, jegyek a
filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezsõ,
ma Moscovei u. 5. szám) válthatók.

12., 19 óra: szimfonikus hangverseny.
Mûsoron: S. Pautza Kettõsverseny
basszusklarinétra, zongorára és zenekarra

(bemutató); Fr. Chopin: 2., f-moll zongora-
verseny, op. 21.; F. Schubert: II., B-dúr
szimfónia, D. 125. Vezényel Sabin Pautza,
közremûködik: Horia Mihail (zongora),
Ciprian Dancu (basszusklarinét).
19., 19 óra: Brahms-fesztivál. Mûsoron:
J. Brahms: Tragikus nyitány, D-dúr
hegedûverseny, op. 77.; III., F-dúr
szimfónia, op. 90. Vezényel: Winston

Vogel (USA), közremûködik Daniel
Podlovski (hegedû).
26., 19 óra: szimfonikus hangverseny.
Mûsoron: W. A. Mozart: Don Giovanni –
nyitány, K527.; R. Schumann: a-moll
zongoraverseny, op. 54.; W. A. Mozart:
39., Esz-dúr szimfónia, K. 543. Vezényel:
Romeo Rîmbu, közremûködik Dana
Borºan (zongora).

lektûr – kultúra|

2016. május|Biharország|41



Nagyszalonta motorkerékpárosai igazi ösz-
szetartó csapatot alkotnak. A jelenleg 14 fõs
baráti társaság tagjai (Bíró László, Fodor Ló-
ránt „Kicsi”, Szél Lajos, Imre Mihály, Bordás
Tibor, Feke Artúr, Szûcs Árpi, Wagner Erik,
Riff Róbert, Popa Gyuri, Kajtor Tibor, Kiss
Róbert, Lerinþ Adrian, Kenéz Péter) minden
héten összegyûlnek egy jó hangulatú beszélge-
tésre, sok közös programon vesznek részt, és
szívesen csatlakoznak jótékony célú kezdemé-
nyezésekhez. Ilyen volt például tavaly május-
ban a Tiszteljük egymást a forgalomban! el-
nevezésû közlekedésbiztonsági figyelemfelkel-
tõ kampány s annak részeként több száz mo-
toros felvonulása a megye útjain.

A Dirty Dog Bikers társaság 2007-ben vet-
te fel ezt a nevet, mégis egy évvel ezelõtt a
motorosok úgy gondolták, hogy szükség volna
még valami olyan közös jellemzõre, amely ki-
fejezi az együvé tartozásukat, és megkülön-
bözteti õket más hasonló szervezõdésektõl. El-
határozták, hogy mindannyian magukra ölte-
nek egy bõrmellényt, amelyen a csapat emb-
lémája és a Dirty Dog Salonta felirat látható.
Egy hónappal ezelõtt pedig a Magyar Házban
„szülinapi” ünnepséget tartottak a mellényvi-
selés elsõ évfordulója alkalmából.

A rendezvény sikerességét nem bízták a vé-
letlenre, több hónapon át tartó elõkészületek,
szervezés, alapos tervezés elõzte meg a min-
den részletre kiterjedõ kivitelezést. A buli re-
mekül sikerült, több mint 200 vendég tisztelte
meg jelenlétével az eseményt.

Az ünnepség után újabb jótékonysági akció
következett. A hajdúváros motorosai, össze-
fogva a Hawks MC Bihar és a nagyváradi
Black Eagles MC motorosklubok tagjaival,
adománygyûjtésbe kezdtek a dévai Szent Fe-
renc Alapítvány által mûködtetett nagyszalon-
tai Szent Antal Gyermekotthon javára. Nem
kevesebb mint egy kamionnyi ajándék gyûlt
össze tartós élelmiszerbõl, tisztító- és mosó-
szerekbõl, édességekbõl és tanszerekbõl. Ezek
mellett nyolc malac és az ellátásukhoz szüksé-
ges takarmány is érkezett az intézménybe.

A motoros „õrangyalok” nemcsak a gyûjtés
megszervezésébõl és az adomány eljuttatásá-
ból vették ki a részüket, hanem igazi élmény-
nyel is megajándékozták a gyermekeket,
ugyanis a Sarkadi úti otthon udvarán motoros
bemutatót tartottak, sõt meg is járatták a vas-
paripákon az apróságokat. Viszonzásként
szívbõl szóló ének csendült fel, és tucatnyi mo-
soly és ölelés járt a segítõknek.

A Dirty Dog Bikers naptárában a következõ
jó szándékú kezdeményezés, amelyhez csatla-
koztak, A tisztelet a közlekedésben életeket
ment elnevezésû figyelemfelkeltõ kampány.
Az április 23-i motoros felvonuláson 157 km-
es útvonalon haladtak végig társaikkal.

Balázs Anita

Jótékonykodó motorosok
|közélet
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Kilenc éve viseli büszkén a Dirty Dog Bikers
nevet a nagyszalontai motorosok baráti
társasága. Tagjai az együtt motorozás
mellett szívesen jótékonykodnak is.

Nyeregben a gyermekotthon lakói

Hasznos
ajándékokat vittek

a gyermekotthonba



gyereksarok|

A hajdúváros magyar iskolájának harmadi-
kos kisdiákja, Bereczki Magdolna tanítványa
nagyon szereti a verseket, az irodalmat, szabad-
idejében sokat olvas, jelenleg például a Toldit.
Emellett rendszeresen jár úszótanfolyamra, lo-
vagolni és néptáncórára. Az iskolán kívüli elfog-
laltságai mellett három rangos versenyen is
helytállt. Továbbjutott az országos szakaszra a
Kányádi Sándor Szavalóverseny Nagyszalontán
megrendezett megyei fordulójából, a Vidám
Versek Szavalóverseny Érmihályfalván tartott
megyei fordulójából, Belényesben pedig a rege-
mondó versenyen bizonyította tehetségét. Takó
Dorka szívesen mesélt a versenyekrõl, s el-
mondta, nagyon örült, hogy mindhárom meg-
mérettetésen továbbjutott, és már nagyon várja
az országos fordulókat. Azt is elárulta, hogy ta-
nító nénije mellett édesanyja, Takó Csilla is so-
kat segít a felkészülésben.

– Hogyan szoktál készülni a versenyekre?
– Anyukám szokta mondani nekem a vers-

sorokat, én pedig ismételem utána. Elõször
csak egyszerûen megtanulom kívülrõl a verset,
majd utána anyukámmal a hangsúlyozást is
begyakoroljuk. Aztán amikor a nõvérem, Bea
itthon van, akkor neki is mindig elmondom a
verseket. Õ is szokott tanácsokat adni, hogy
minél jobban elõ tudjam adni a versenyeken a
választott költeményeket.

– Gondolkodtál már azon, hogy mi sze-
retnél majd lenni?

– Több lehetõségen is gondolkodom. Mivel
szeretem a verseket, ezért eszembe jutott,
hogy költõ leszek, szoktam is verseket írni, de
tetszik még a légi utaskísérõ szakma és a szí-
nészkedés is. A három közül, ha most kellene
választanom, talán a színészet mellett dönte-

nék, de szerencsére még van idõm ezen gon-
dolkodni.

– Említetted, hogy szoktál verseket írni.
Elmondanád az egyik költeményedet?

– A legutóbbi versemet a húsvéti diáklapba
írtam, a címe: A nyuszika álma. „Tegnap reg-
gel a nyuszi / A konyhában kávézott / S ész-
revette, hogy eltûntek / A húsvéti tojások. /
Ugyan ki vihette el? / Kérdezte magában. /
Talán a róka lehetett? / Gondolta: meglehet. /
De mit csinál a róka / Annyi szép tojással? /
Hiszen mindenki tudja jól, / Tyúkhússal él,
semmi mással. / Ekkor a nyuszi az ágyból /
Hirtelen esett egy nagyot, / Felébredt, és rá-
jött, hogy / Õ bizony csak álmodott. / A hús-
véti tojások / Ott voltak a polcon, / S várták,
hogy a nyuszi / Mindenkinek adjon.”

– Miért jó részt venni egy-egy versenyen?
Mit mondanál azoknak, akik még nem mer-
tek indulni, de szeretnék egyszer megpró-
bálni?

– Szerintem nem kell izgulni, mert minden
verseny élmény, és ha nem is érünk el helye-
zést, már önmagában az is jó, hogy legalább
részt vettünk egy megmérettetésen. Szerintem
érdemes versenyezni, mert a saját tudásunkat
is felmérjük, és mindig egy-egy új élménnyel
leszünk gazdagabbak.

Balázs Anita

Triplázott az ifjú
szalontai tehetség

A nagyszalontai Arany János Elméleti
Líceum egyik büszkesége kétségkívül
a III. B osztályos TAKÓ DOROTTYA CSILLA,
aki az elmúlt idõszakban páratlan
eredményeket ért el, ugyanis három
megyei versenyen is továbbjutott
az országos fordulókba.
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TTÓÓTTHH ÁÁGGNNEESS

Fáradt 
a Nap

Mendegél a Napsugár,
azt se tudja, merre jár,
égi útján úgy elfárad,
alig bír már lépni hármat,
ezer lába sántikál.

Megpihen egy keveset
zöldellõ fenyõk felett,
arra gondol, nem gyalogol,
kölcsönkéri majd a Holdtól
a Nagy Göncöl-szekeret.

Szervusztok, Kedves Kis Barátaim!
A legszebb tavaszi hónapban járunk, a

természet kivirult, már hazatértek és
fészket raktak a költözõ madaraink.
Járjatok hát ti is minél többet erdõn-
mezõn, és figyeljétek a hangokat, szí-
neket, illatokat, tanuljatok meg minél
többet felismerni közülük!

Hûséges segítõtársaim, a nagyszalon-
tai Arany János Elméleti Líceum IV. B osz-

tályos diákjai ezúttal is csodaszép raj-
zokat küldtek nekem. Szívbõl kö-
szönöm, és gratulálok a tehetsé-
gükhöz!

Tõlük és másoktól is várom to-
vábbra is a leveleket, rajzokat, a
címem a régi: Biharország (Mákvi-
rágnak), 410068 Oradea, Piaþa 1

Decembrie nr. 12.; www.facebook.
com/makvirag.jelentkezik.

Mákvirág jelentkezik

Bagdi Kevin
munkája

Pénzes Róbert
illusztrációja

Szabó Veronika
rajza

Balázs Krisztián
rajza

|gyereksarok
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BARKÁCSOLJUNK!

Csiga hûtõmágnes

A jószívû kislábas
kislábas hosszú éveken át szolgált a

konyhában, sok finom falattal örven-
deztette meg a családot. A sok szol-

gálat azonban tönkretette az egész-
ségét. Kilyukadt az alja, s ha sze-

rették is, már kacsingattak egy új kislábas felé.
Aztán eljött a szomorú nap, amikor a kislábas
kikerült az ócska holmik közé, a kamra mélyé-
re, aztán egy lomtalanításkor kidobták az udvar
végi szemétdombra.

A kislábas sokat álmodozott, visszaemlékezett
azokra a szép napokra, amikor forrt benne a tea-
víz, fõtt a tojás, a bableves, a tej, amikor nagy-
mama illatos kávét fõzött benne. De mindez el-
múlt, vége, haszontalan lett, nem kell senkinek.
A Nap is csak nevetett rajta, az esõ meg verte,
gyomok is nõttek körülötte. Így teltek a napok,
hetek, mígnem egy napon valaki ráköszönt:

– Szia, kislábas!
– Szervusz, szervusz! Ki vagy? – köszönt il-

lendõen, és kíváncsian nézett körül.
– A zöld gyík vagyok. Megengednéd-e, hogy

beköltözzek hoz-
zád? Kérlek, le-
gyél a lakásom,
nálad akkor is
meleg van, ha
gyengén süt a
nap.

– Boldogan! –
örvendezett a
kislábas. – Gyere
csak, gyíkocska!

A gyík is bol-
dog volt, mert

nemcsak lakásra, hanem jó barátra is talált.
Együtt töltötték el az egész nyarat, az õszt, és
csak amikor elkezdett szállingózni a hó, akkor
keresett magának melegebb, védettebb helyet a
gyík.

– Ne haragudj, hogy most elmegyek –
mondta –, de itt a szabadban megfagyok. Ám
szeretném tudni, tavasszal visszajöhetek-e hoz-
zád?

– Alig várom, hogy tavasz legyen!
Ha a szemétdombon, erdõszélen látsz egy ki-

dobott kislábast, gondolj arra, hogy lám, neki is
van még feladata.

A

Deák Kincsõ rajza

gyereksarok|
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Fábián Viktor munkája

Szükség lesz hozzá dekorgumi-
ra, zseníliadrótra (tetszés szerinti
színekben), 2 kicsi mozgó szemre,
vágható mágneslapra, illetve olló-
ra, filctollra és ragasztóra.

Egy kb. 10×10 cm-es dekorgu-
mi darabból vágjunk ki egy csiga-
formát, elõtte filctollal rajzoljuk
meg a kontúrt. A csigának legyen
háza és teste is. A fej közepére ra-

gasszuk a szemeket. A zseníliából
vágjunk le egy kb. 15 cm-es dara-
bot, tekerjük fel csigavonalban, és
ragasszuk rá a csiga házára (lásd
kép). A maradék zseníliából vág-
junk le két 2 cm-es darabot csáp-
nak, ezeket hátulról ragasszuk a
csiga fejére. Rajzoljunk mosolygó
szájat is a csigának. Végül fordít-
suk meg a csigát, a háta közepére

ragasszunk fel egy 2×2 cm-es
mágneslap darabot, és kész is a
hûtõdísz. Más állatalakokkal is
próbálkozhatunk!



A Nagyváradi VSK-ESK sikerrel vette a Ro-
mán Kupa elõdöntõjét, így Cristian Achim edzõ
csapata a Kolozsvári UBT ellen küzdött a serleg
megszerzéséért. A váradiaknak nagy nyomást
kellett kiállniuk, elsõsorban amiatt, mert a leg-
utóbbi hét kupadöntõ házigazdája közül egyik-
nek sem sikerült megnyernie a tornát.

Elvesztett döntõ

Az elõdöntõben a Dinamót verte meg a
VSK, így megtörte az egyik „átkot” (a kupadön-
tõ házigazdája rendre már az elõdöntõben el-
vérzett), de a fináléban nem sikerült megszerez-
nie a serleget. A kolozsváriak jobban bírták az
idegek harcát, s végül hét ponttal (82–75) bizo-
nyultak jobbnak. A finálénak mégis volt váradi
gyõztese, ugyanis a kincses városi gárda egyik
tagja, Török Rolland korábban a Bihorul Sport-
iskolában, majd pedig a VSK-ban nevelkedett.

A váradiaknak ez volt a második kupadöntõ-
jük, ám egyik alkalommal sem tudtak nyerni. A
VSK 2014-ben Ploieºti-en kapott ki az esélyte-
lenebb Târgu Jiu-i Energiától. Az idei döntõ-
ben a következõ összeállításban játszott a VSK-
ESK: Uros Lucsics (14 pont), Radovan Mar-
kovics (13), William Franklin (11), Sean
Barnette (8), Miha Zupan (7), Bogdan Þibârnã
(7), Andrei Mandache (5), Rareº Paºca (5), Sa-

lih Nuhanovic (4), Bogdan Nicolescu (1). Edzõ:
Cristian Achim, segítõje: Milan Mitrovics.

Gálameccs látványosságokkal

Egy nappal késõbb ismét megtelt az
Antonio Alexe Sportcsarnok, igaz, ekkor már
szárnyszegett váradi sportkedvelõk tapsolták
meg a pályára lépõket. A román élvonal 24 já-
tékosa kápráztatta el a közönséget a közel há-
romórás gálán. A Nagyváradi VSK-ESK négy
tagja, Andrei Mandache, Bogdan Þibârnã,
William Franklin és Sean Barnette, valamint a
kolozsvári Török Rolland Észak csapatában ka-
pott helyet, és ennek kispadján ott ült Cristian
Achim is, az ellenfél pedig Dél együttese volt.

A végeredmény 131–131 lett, ilyen még
nem fordult elõ a romániai All Star Gálák törté-
netében. A legjobb játékosnak járó elismerést
Porter Troupe (Steaua) kapta, a zsákolóver-
senyt Kevin Hardy (Nagyszebeni Atlassib) nyer-
te, míg a hárompontos-dobó verseny döntõjé-
ben Filip Adamovics (Kolozsvári UBT) nagy
csatában bizonyult jobbnak a VSK csapatkapi-
tányánál, a közönségkedvenc Will Franklinnél.

A szervezõk különdíjakat adtak át a Nagyvára-
di Dinamo volt kosárlabdacsapata egykori kiváló-
ságainak. Doru Rãdulescu, Szabó Károly, Dan
Cristea, Dan Antohi, Gheorghe Pascu, Horea
Nicoarã, Kósa Zoltán, Adrian Flaundra és Gellért
Zoltán vehetett át emlékplakettet, utóbbit élet-
mûdíjjal is megjutalmazták. A volt válogatott játé-
kost állva, vastapssal ünnepelte a közönség.

Hajdu Attila

|sport

Három napig Nagyvárad volt a román férfi
kosárlabdázás központja. Az Antonio Alexe
Sportcsarnok adott otthont ugyanis
a Román Kupa négyes döntõjének, majd
a hagyományos All Star Gálának.

A gálameccs
résztvevõi, jobbról
Észak csapatának
tagjai

A kupadöntõn sírtak,
a gálán már nevettek

Csalódottan vették át a második helyezettnek járó
plaketteket a VSK játékosai
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Nem sikerült
a bravúr
a váradiakkal
felálló
Sztanojevics-
csapatnak

A VSK-Digi férfi pólócsapatának négy tag-
ja, Negrean Tibor, Szabó Roland, Mihnea
Gheorghe és Mihnea Chioveanu, valamint a
váradi gyökerekkel rendelkezõ, de jelenleg a
Bukaresti Dinamó kapuját védõ Marius Þic ab-
ban reménykedett, hogy négy év után ismét
sikerül az olimpiai kvóta megszerzése. A fel-
adat nem volt egyszerû, hiszen a selejtezõ tor-
na csoportkörében a fõ esélyes magyar válo-
gatott mellett a kanadai, a francia, az orosz és
a szlovák csapattal mérkõztek meg a romá-
nok. A cél a második hely megszerzése volt,
hogy ezáltal a negyeddöntõben elkerüljék a
másik ágról érkezõ olaszokat és spanyolokat,
ám ez nem sikerült. Dejan Sztanojevics szö-
vetségi kapitány együttese csak a szlovákokat
tudta legyõzni, a kanadaiakkal és az oroszok-
kal döntetlent játszott, míg a magyaroktól és a
franciáktól kikapott, így negyedik lett a cso-
portban. Az egyenes kieséses szakaszban pe-
dig az olaszok következtek. A kõkemény csa-
tát végül a hazai közönség támogatását élvezõ
taljánok nyerték 8–7-re úgy, hogy a gyõztes
találat hét másodperccel a meccs vége elõtt
született, egy emberelõnyös helyzetbõl.

A váradiak közül remekül játszott a tornán
a fiatal Szabó Roland, aki három találatot
jegyzett a franciák ellen egy góllal elveszített
meccsen. Negrean 18 gólig jutott, így dobo-
gón zárta a torna góllövõlistáját.

A román férfi pólóválogatottnak 2012-ben
drámai csatában Kanadában sikerült kivívnia a
londoni ötkarikás játékokon való részvétel jo-
gát (a váradi Kádár Kálmán, Negrean Tibor,
Ramiro Georgescu közremûködésével), míg
2008-ban hazai medencében, Nagyváradon
úsztak el a kvótaremények. Idén hajszálon mú-
lott ugyan, de nem sikerült a cél elérése, így a
csapatsportok közül csak a nõi kézilabda kép-
viseli majd Romániát Rio de Janeiróban.

A riói olimpia vízilabdatornájának lesz
váradi szereplõje, igaz, nem a medencében,
hanem annak partján. Adrian Alexandrescu
játékvezetõ helye biztos a Brazíliában sorra
kerülõ megmérettetésen. A magyar válogatott
az olaszországi tornát megnyerve jutott ki az
olimpiára, a fináléban a házigazdákat verte
meg Benedek Tibor együttese.

H. A.

Napjainkban nem sok váradi sportolónak
adatik meg, hogy olimpián szerepeljen.
Ezért is kapott kiemelt figyelmet a román
férfi pólóválogatott szereplése
az Olaszországban megtartott selejtezõ
tornán.

Álom maradt Rio
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Adrian Alexandrescu révén lesz váradi szereplõje a riói
olimpiának



Következik a sárga tárnics és a sárga tavirózsa
bemutatása.

135. Sárga szarumák
(Glaucium flavum Cr.)

A mákfélék családjába tartozó, egyéves
vagy évelõ, tejnedvet tartalmazó faj. Román
neve: mac galben.

Száraz, homokos talajon elõforduló, a mák-
hoz hasonlító, 30-50 cm magas, a kékeszöld
levele mélyen karéjos, az alsók 15-30 cm na-
gyok. A négy sziromlevelû, sárga virágai ma-
gánosak, levélhónaljiak. Termése hosszú (10-
25 cm) becõszerû tok.

A föld feletti részeket a virágzás vége felé, a
termésképzõdés idején gyûjtik be. Alkaloidjai
közül a fõ hatóanyag a glaucin (1-1,5 százalé-
kos), iparilag vonható ki. A növény teadrog-
ként nem használható!

A glaucin a légzõközpontot nyugtatja, hatá-
sa hasonló a kodeinéhez, de nem vezethet
megszokáshoz, hatása pedig hosszabb ideig
tart. Száraz köhögésre, a köhögési inger csök-
kentésére alkalmazzák olyan betegeknél, akik-
nél a köhögés zavarja az éjszakai nyugalmat,
továbbá nagyobb sebészeti beavatkozások utá-
ni állapotokban.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Sárga szarumák

Sáfrányos szeklice

134. Sáfrányos szeklice
(Carthamus tinctorius)

Az õszirózsafélék családjába tartozó, trópu-
si, Afrikából származó fûszer- és festõnövény.
Kerti pórsáfránynak is hívják, román neve:
ºofrãnaº.

Egyéves, lágyszárú, egy méter magasra
megnõ, levelei szúrósan fogazottak. Júliustól
szeptemberig virágzik. Virága nyíláskor vilá-
gos narancsszínû, szárítás után pedig vörös
vagy vörösesbarna lesz. Gyenge illatú, keser-
nyés ízû. A virágból kinyerhetõ két festék-
anyag a vízben oldódó szaflórsárga és a vízben
nem oldódó szaflórvörös. Levesek, mártások,
tészták, sütemények, rizsételek, sajtok, teák és
italok színezésére, ízesítésére használják. A
vörös szín eléréséhez jóval többet kell használ-
ni, mint a sárgához.

Manapság magjáért termesztik, amibõl ola-
jat sajtolnak. Az olaja színtelen és íztelen, élel-
mezési szempontból megegyezik a naprafor-
góolajjal.

A népi gyógyászatban a virágok fõzetét
erõs köhögés, fulladás ellen használták.
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Citromos, epres piskóta

Hozzávalók: 12 dkg vaj, 1,3 dl tejföl, 18
dkg cukor, 1 citrom reszelt héja, 25 dkg liszt,
2 tojás, 1 kávéskanál sütõpor, 1 kávéskanál

vaní l iaaroma,
csipetnyi szóda-
bikarbóna, 20-
30 dkg eper.

Elkészítés:
Elõmelegítjük a
sütõt 180 fokra,
és elõkészítünk
egy tortaformát.
A vajat, a tejfölt,
a cukrot, a cit-
romhéjat, a va-
níliaaromát és a
tojást habosra

keverjük. Hozzáadjuk a lisztet, a sütõport és a
szódabikarbónát, összekavarjuk, és óvatosan
beleforgatjuk a feldarabolt epret is. A sütõfor-
mába egyengetjük, és 30-40 percig sütjük.
Tûpróbával ellenõrizzük.

Epres máglyarakás

Hozzávalók: 25 dkg kalács kisujjnyi szele-
tekre vágva, 3 dl tej, 4 dkg kristálycukor, fél
rúd vanília, 2 tojás, 4 dkg porcukor, 20 dkg
eperdzsem, 20 dkg eper.

Elkészítés: A sütõt 200 fokra elõmelegít-
jük, a tortaformát sütõpapírral béleljük. A te-
jet a kristálycukorral és a vaníliával felforraljuk,
megmártogatjuk benne a kalácsszeletek felét,
és a formába egy sorban, szorosan lerakjuk. A
tojások sárgáját a porcukorral és 2 evõkanál-
nyi vaníliás tejjel összekeverjük, a felét a ka-
lácsszeletekre öntjük, erre pöttyözzük a dzsem
felét, és a felszeletelt eperrel kirakjuk. Rára-
kosgatjuk a tejbe mártott kalácsok másik felét,
a maradék tejet is ráöntjük, majd következik a
tojásos-cukros keverék és a dzsem másik fele.

ínyenceknek|

20 percig sütjük, félidõben a hõmérsékletet
180 fokra mérsékeljük. Ezalatt a tojások fe-
hérjét a porcukorral kemény habbá verjük, és
a tészta tetejére halmozzuk. 5 percre vissza-
tesszük a sütõbe, hogy a hab színt kapjon, az-
tán a sütõt elzárjuk, a süti tetejét óvatosan le-
takarjuk, és kinyitott sütõajtónál még 15 per-
cig szárítjuk a habot.

Epres túrókrém

Hozzávalók: 1/2 kg tehéntúró, 25 dkg
eper, 4 evõkanál cukor (vagy méz), 1 csomag
vaníliás cukor, 2 dl habtejszín

Elkészítés: A hozzávalókat keverõtálba
tesszük, habverõvel vagy turmixszal összedol-
gozzuk. A tejszínhabot felverjük, 2 evõkanál-
nyit hozzákeverünk a túrókrémhez, a többit
poharakba rétegezzük a krémmel. Pár szem
epret darabolhatunk bele, vagy a tetejére szór-
hatjuk. Behûtve tálaljuk.
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Eper forrón, fagyosan
Kedvelt tavaszi finomság az eper,
legegyszerûbb jól megmosva, nyersen,
porcukorba mártogatva elcsemegézni.
Aki szívesen bíbelõdik a desszertekkel,
talál itt néhány ötletet.



sége (Claude, 1840–1926). 48. Panaszko-
dik. 49. Operaénekes (Gyõzõ). 51. Mûszaki
alakulatban szolgáló katona. 53. Jelel a szé-
leken! 54. Ilyen szoba is van. 56. Vissza: ér-
zékszerv. 57. A frekvencia mértékegysége –
röv. 58. Kárt tesz. 59. Észak-magyarországi
népcsoport tagja. 61. Keleti rész! 62. Állat
has alatti prémje. 64. Olajbogyó. 66. Kuro-
szava … – Oscar-díjas japán rendezõ
(1910–1998). 69. Gyorsan párolgó. 71.
Kipling farkasvezére. 73. Nívó betûi.

FÜGGÕLEGES: 1. Részlet. 2. Rakéták
orrgörbéje. 3. Kossuth-díjas operatõr, film-
rendezõ (Sándor). 4. Szlovénia NOB-jele. 5.
Ladikszélek! 6. Quod … demonstrandum
(lat.) – amit bizonyítani kellett. 7. Jacques …
– kanadai filmrendezõ. 8. …bársony – bordá-
zott pamutszövet. 9. Ilona egyik beceneve.
10. Saját kezûleg (röv.). 11. Kanálféle. 12.
…szó – könyv bevezetõje. 17. Füves síkság
Dél-Amerikában. 19. Nõstény õz (névelõvel).
23. A Jupiter egyik holdja. 25. Sötétítõ be-
rendezés az ablakon. 27. A házba. 28. Fel-
téve. 29. Kossuth-díjas színésznõ (Hilda,
1913–1988). 30. A bibliai Paradicsomot õr-
zõ angyal. 31. Állat kicsinye. 32. Csapadék.
33. Ország Dél-Ázsiában. 35. Svéd vegyész-
mérnök, a dinamit feltalálója. 37. Elõtag, je-
lentése: föld. 40. Osztrák pszichiáter, az indi-
viduálpszichológia megalapítója (Alfred,
1870–1937). 41. Földalatti vasút. 44. Finn
építész, iparmûvész (Alvar, 1898–1976). 45.
1100 a régi Rómában. 46. Román tagadás.
47. Zsebben hordható irattartó. 50. Az
egyik nem képviselõje. 52. Fûszer. 55. A
Bolero zeneszerzõje. 57. Francia zeneszerzõ,
költõ, színész (1825–1892). 58. Fasorral
szegélyezett széles út (ék. csere). 59. Horgolt
csipkeszegély. 60. Tündér … – Szabó Magda
meseregénye. 61. Tartományi székhely
Ausztria északi részén, a Duna mellett. 63.
Hálával emleget. 65. Líbia gépkocsijele. 67.
Állatövi jegy. 68. Ali betûi. 70. Ezüstfehér,
puha fém. 72. … origine (lat.) – a kezdetek-
tõl.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: május
27. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa 1 De-
cembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

VÍZSZINTES: 13. Hadonászva beszél.
14. Emberi bõrszín. 15. Fekete István gólyá-
ja. 16. Szövetségi tartomány Ausztria nyuga-
ti részén. 18. Olasz város a hasonló nevû
tengertõl nyugatra. 20. Barnásvörös. 21. …
Gardner – amerikai filmszínésznõ. 22. Kellet-
lenül teljesít. 24. Kelmét készít. 26. Garázs
bejárata! 27. A szív felõli oldal. 28. Élelmi-
szer. 29. Regerészlet! 30. Rostmályva. 32.
… és dicsõség – Graham Greene regénye.
34. A nitrogén és a neon vegyjele. 36. A ko-
ordinátarendszer kezdõpontja. 38. A szöveg
következõ részében. 39. Szinetár … – szí-
nésznõ. 42. Az urán, az oxigén és a berillium
vegyjele. 43. Budapest része. 45. Francia
festõ, az impresszionizmus egyik vezéregyéni-

|üdítõ

Egy magyar közmondás található
a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 26. alatt.

Legutóbbi rejtvényünk (Goethe mondotta) helyes megfejtése:
„Ha lelked derûs, és tiszták céljaid, jókora utat tehetsz meg
elõre”. Könyvjutalmat nyert: Pázmány Angéla (Tamáshida),
Kása Katalin (Tóti) és Kerezsi Ella (Berettyószéplak).
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Európai uniós finanszírozással és állami tá-
mogatással valósult meg a 980 ezer lej összér-
tékû beruházás Margittán. Létrejöttének törté-
nete visszanyúlik azokba az idõkbe, amikor
Pásztor Sándor, a Körösök Vízügyi Igazgató-
ságának jelenlegi mûszaki igazgatója államtit-
kár volt. Akkor adódott ugyanis az alkalom,
hogy árvízvédelmi központi raktár megépíté-
sére és felszerelésére pályázzanak. Bihar me-
gyében két ilyen létesítmény épült meg, az
egyik Nagyváradon, a másik Margittán. Eze-
ken kívül Máramaros, Arad és Temes megyé-
ben épült az ország nyugati részében közpon-
ti árvízvédelmi raktár.

Maga az épület már készen áll, de a védel-
me érdekében kerítéssel még körbekerítik, és
egyéb biztonsági berendezéssel is ellátják. Ezt
követõen következik majd a feltöltése vízügyi,
katasztrófavédelmi kellékekkel.

Mindkét Bihar megyei raktár csúcstechno-
lógiás készülékekkel lesz felszerelve mind ár-
vízvédelem, mind vízminõség-védelem tekinte-
tében. A felszerelések összértéke egymillió lej.
Mindegyik raktárhoz 10-12 fõs intervenciós
csoportok fognak tartozni, ezek látják majd el

a feladatokat, és rendelkezhetnek a szükséges
munkagépekkel. A raktár tehát munkahelye-
ket is fog teremteni. A leendõ személyzet már
tavaly óta szakmai képzésen vesz részt.

A margittai központ fogja ellátni az árvízvé-
delmi munkálatokat az Ér, a Berettyó és a
Bisztra medrében. Szükség esetén ez a köz-
pont szolgálja majd a Kraszna árvízvédelmét
is. A nagyváradi központhoz a Sebes- és a Fe-
kete-Körös tartozik. A Fehér-Körös árvízvé-
delme az aradi központ feladata. A nagyvára-
di székhelyû Körösök Vízügyi Igazgatósága
ugyanis Biharon kívül Szatmár, Szilágy,
Kolozs és Arad megye egy részének folyóvize-
iért, ezek mederben tartásáért és minõségéért
felel.

Margitta nagyjából védett az áradásoktól,
de vízminõségi szempontból folyamatos fel-
ügyelet kell. A szennyezés elsõsorban
Berettyószéplakról érkezhet. Ezért minõségel-
lenõrzõ, szükség esetére szûrõ és tisztító esz-
közökkel fokozottan el lesz látva a központi
raktár.

Az átadási ceremónián részt vettek a mi-
nisztérium megbízottjai, az országos és me-
gyei vízügyi képviselõk és a kivitelezõk képvi-
selõje. Elõször szemrevételezték magát az
épületet, majd az iratok átadására, aláírására a
városháza konferenciatermében került sor.

Szõke Ferenc

közélet|

Vízvédelmi központ
lett Margitta

Rövidesen
bekerülnek
a raktárba
a munkagépek
és a felszerelések
is 

Pásztor Sándor (középen), a Körösök Vízügyi
Igazgatóságának mûszaki igazgatója írta alá
az átvételi okmányt Pocsaly Zoltán polgármester
(jobbról) társaságában
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Április elejétõl Margitta fontos helyet foglal
el az ország vízügyi térképén. Árvízvédelmi
központi raktárt avattak ekkor, és rövid
idõn belül feltöltik a szükséges
felszerelésekkel, munkagépekkel.



A püspökfürdõi képeslapon látható fõépületet Lajcsák Ferenc római katolikus püspök építtette 1842-ben. Ez volt az eme-
letes István Szálló, benne a 46 vendégszoba mellett a nõknek és férfiaknak egy-egy tükörmedencét is kialakítottak Erzsé-
bet és István névvel. Az épület ma is áll, az 1994. évi felújítását követõen gyermekszanatórium

A második képeslap a nagyvárad-réti református imaházat ábrázolja, melyet 1928 márciusában kezdtek el építeni. A tervet
Krausze Tivadar mérnök készítette. Az alapkõletételi ünnepséget 1928. augusztus 6-án tartották, jelen volt Sulyok István püs-
pök és Csernák Béla fõjegyzõ is. Az építkezés jól haladt, és a karácsonyt már saját imaházában ünnepelhette a réti reformá-
tus gyülekezet. A szép vonalvezetésû épület harmonikusan illeszkedett a környezetébe. Nagyjából a mai réti templom mellet-
ti tömbház helyén állt. 1944. szeptember 6-án, Nagyvárad második bombázásakor telitalálat érte, és teljesen megsemmisült


