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 I. Forduló – jelentkezés

A zenekarok 1 saját szerzeménnyel pályáz-
hatnak, melynek linkjét (kizárólag YouTube 
linkeket) a pályázati űrlapon kell megadni. A 
kitöltött űrlaphoz csatolni kell 1 db nagy fel-
bontású fotót a zenekarról .jpg formátumban. 
Jelentkezési határidő: 2018. október 31., 
23:59.

A jelentkezési űrlap itt található: https://
docs.google.com/forms/d/1tnaLw8zRO1nd0
54C4w7VdstXDzHfJCovSINRwaV2_FM/edit.

A beérkezett pályázatokat zsűri bírálja el. A 
pályázó zenekarok közül összesen 10 előadót 
hívnak meg a szervezők a döntőre, arról pedig 
video- és hangfelvétel készül professzionális, di-
gitális technikával.

II. Forduló – döntő

A fesztivált 2018. november 17-én Szé kely-
udvarhelyen, a Siculus Ifjúsági Házban (Kos-
suth Lajos utca 20. szám) tartják meg. A dön-
tőbe került zenekarok legfeljebb 15 perces 
műsoridőben, maximum 3 dallal léphetnek fel, 

Zenei tehetségkutató
Az Udvarhelyi Fiatal Fórum és a 25 éves tatabányai 
Peron Music Alapítvány pályázatot hirdet 
az Erdélyben működő, feltörekvő zenekarok részére, 
a 7. Székelyföldi Peron Music Tehetségkutató 
Fesztiválon való részvételre. A pályázat kétfordulós.

önmaguk bemutatásával. A produkciók után a 
zsűri röviden szakmailag értékeli a zenekar tel-
jesítményét.

A számos értékes nyereményen túl a legjobb 
csapatot a zsűri delegálja a 2019. évi Öröm a 
Zene Tehetségkutató döntőjébe Budapestre. A 
2017-es döntőbe jutott fellépőknek a tehetség-
kutatón készült felvételei itt tekinthetők meg: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT32
c5fcphqZHZhgsbLpmilT-6ENJJlo-
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Névadójának állított 
szobrot Szentjobb

Amint véget ért a nemrég kinevezett helyi 
plébános, Májernyik Mihály celebrálta mise, a 
római katolikus templomból kivonuló sokaság 
a közelben lévő parknál gyülekezett. Itt már 
csatlakoztak hozzájuk a református hívek is. A 
park főút felőli szegletén fehér leplet himbált a 
szél, László király szobra készen állt a leleple-
zésre. Az ünnepi aktus kezdetén Zatykó Jácint 
alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, 
többek között Molnár József polgármestert, 
Cseke Attila szenátort, a Vitézi Rend díszőrsé-
get álló tagjait és a Szent Lázár Történelmi Ka-
tonai Ispotályos Rend Magyarországról érke-
zett tagjait, valamint a cserkészeket.

A szobrot az RMDSZ helyi szervezetével kö-
zösen állító Pro Szentjobb Alapítvány elnöke, 
László Sándor betekintést nyújtott a történelmi 
háttérbe: Szent István jobb karját a csodás mívű 
gyűrűvel együtt 1061-ben Mercurius apát me-
nekítette az Árpád-kori településre, Berekisre. 
László király 1084-es váradi látogatásakor – 
ekkor rakja le a jövendő székesegyház alapja-
it – Berekisre is eljutott, értesült az eltűntnek 
vélt ereklye meglétéről, s örömében elrendelte, 
hogy a régi monostor helyére újat építsenek. 

Öt év alatt el is készült az új kolostor. „Ekkor a 
király ismét Berekisre látogat előkelő kísérettel, 
és Szentjobbra változtatja a település nevét” – 
idézte fel az alapítvány elnöke.

A helyei Vadvirágok népdalkör alkalomhoz 
illő énekekkel tisztelgett a lovagkirály emléke 
előtt, közben Zatykó Jácint és Cseke Attila lelep-
lezte a szobrot. A plébános megszentelte az alko-
tást, Ledánné Joó Katalin helyi református lelki-
pásztor pedig megáldotta. A Sipos Béla szalárdi 
fafaragó és a budapesti Steinbach Sándor által 
fába álmodott királyszobor talapzatán az alábbi 
szöveg olvasható: „SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY / 
1046–1095 / Itt találta meg 1084-ben Szent Ist-
ván jobb kezét. / 1089-ben az akkori Berekis fa-
lut / SZENTJOBB-ra / keresztelte”.

A Himnusz eléneklésével zárult ünnepség 
során Cseke Attila László király életútját vá-
zolta, követendő példaként emelte ki a keresz-
tény nemzet iránti elkötelezettségét: egyszer-
re mondták róla, hogy „lovagkirály” és hogy 
„szent”. „Közel ezer évvel uralkodása után a 
Kárpát-medencei magyarok feladata ugyanaz: 
az egység megőrzése és a gyarapodás. Egység-
ben kell tartanunk kisebbségben lévő magyar 
közösségünket, és gyarapodnunk kell családja-
inkban, szellemiekben és terekben is” – fogal-
mazott a szenátor.

D. Mészáros Elek

Szentjobb központi parkját lassan emlékhellyé 
lehetne nyilvánítani, hisz a világháború hősei, 
Simonyi József óbester, Mercurius apát emlékének 
már adózott itt az utókor. Szeptemberben 
a települést elnevező Szent László király egész 
alakos, fából készült szobrát leplezték le.

A lovagkirály adott új nevet a falunak

Cserkészek, 
vitézek 

és hagyomány-
őrző rendtagok 

álltak díszőrséget 
a ceremónia alatt 



Mulattak és avattak 
Érszőlősön

Idén néhány érmelléki és környékbeli te-
lepülésen elmaradt a falunap, ennek okán 
az érszőlősinek még több szórakozni vágyó 
vendége volt. Az egyházakkal és az iskolával 
együttműködve a programokat úgy állították 
össze ezúttal is, hogy kicsitől nagyig minden-
ki találjon ízlésének megfelelő szórakozási, ki-
kapcsolódási lehetőséget.

A kétnapos hétvégi ünnepség szombat dél-
után zenés-táncos hívogatással kezdődik. Az 
érszőlősi Dirty Dance Team moderntánc-cso-
port a főutcán végighaladva hívogatta a te-
lepülés polgárait az ünnepségre. A menet-
táncosok előtt haladt a polgármesteri hivatal 

autója, ennek hangszórói szolgáltatták a zenei 
aláfestést. A fiatalok állóképességét dicséri, 
hogy a fáradtság jelei nélkül végigtáncolták a 
több mint négy kilométeres távolságot. A falu-
beliek rokonszenvüket integetéssel, tapssal fe-
jezték ki. A menet a művelődési ház udvarán 
ért célba, ott adták elő utolsó táncukat, vas-
taps kíséretében.

A hívogatással egy időben az iskolában 
pedagógusok felügyeletével és irányításá-

Az érszőlősi falunap több mint másfél évtizedes 
múltra tekinthet vissza, és minden évben 
„nagy durranás” a falu életében. Sikerének hamar 
híre ment, ezért a környékbeliek is rendszeresen 
látogatják.

faluról falura
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Aszfaltos utat 
avattak

A pingpong-
verseny győztesei 

a színpadon 
az iskola-

igazgatóval 
és a polgár-

mesterrel

Aszfaltrajzverseny is volt

Az MM Pódium előadásába bevonták a közönséget 

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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megyei RMDSZ-elnök és Szabó Ödön parla-
menti képviselő, a Szövetség megyei szerve-
zetének ügyvezető elnöke.

Igehirdetés után az istenházában mondta el 
ünnepi beszédét Beke László polgármester. 
Köszöntötte a helyieket és azokat az elszárma-
zottakat, akik hazalátogattak a falu ünnepére. 
Megköszönte a jelenlétet azoknak a kollégák-
nak – Vedresábrányból Barcui Barna, Tótiból 
Vincze Nándor –, akik minden évben meg-
tisztelik ezzel az érszőlősi falunapot. A pol-
gármester hagyományt teremtett azzal, hogy 
ilyenkor köszönti és jutalmazza az aranylako-
dalmas házaspárokat. Idén egy gyémántlako-
dalmas párt is köszönthetett Gombos György 
és Rozália személyében. Az aranylakodalma-
sok: Brükner János és Mária, Mureşan Miklós 
és Anna. „Ez a kitartás egyben példamutatás 
kellene hogy legyen a mai fiatalok számára. 
Utódainkat meg kell tanítani szeretni! Mert 
egy hosszú életet le lehet élni egymással, de 
csak szeretetben” – fogalmazott Beke László.

Szabó Ödön is a templomban mond-
ta el ünnepi beszédét, majd a világháborús 
emlékműhöz vonultak az egybegyűltek. Ott 
Cseke Attila tartott megemlékező beszédet. 
Koszorúzás után két igen jelentős beruházás 
átadása következett.

Először a frissen leaszfaltozott útszakasz 
elején vágták át az avatószalagot – a község-
hez tartozó településeken és a falvak között 
összesen 12,8 km hosszan kaptak szilárd bur-
kolatot az utcák-utak –, majd a délutáni iskola 
bejáratánál. Az újonnan épült létesítmény ok-
tóbertől nyitja meg kapuit. Három tantermet, 
irodát, ebédlőt, informatikai termet, öltözőt és 
mellékhelyiségeket foglal magában, 40 gyere-
ket fogad majd délután 13–17 óra között.

Az ünnepi ebéd után újra benépesült a sza-
badtéri színpad. Felléptek a helyi iskolások, a 
helybeli moderntánc-csoport, majd a meghí-
vott előadók. A nagyváradi MM Pódium nagy-
szerű műsorát gyerekek és felnőttek egyaránt 
értékelték. Záróakkord a nagyon látványos és 
színvonalas tűzijáték volt.

Szőke Ferenc

val kézműves-foglalkozáson vehettek részt 
a gyerekek. Hűtőmágnest, papírforgót, lu-
fiból hajtogatott figurákat készítettek, és ne-
mezelni is lehetett. A mi falunk témában 
aszfaltrajzverseny is volt. A rajzokból kiderült, 
hogy a gyerekek szépnek és vonzónak tartják 
szülőfalujukat. A sportszeretőknek sem kellett 
unatkozniuk, hiszen a tornateremben aszta-
litenisz-versenyen vehettek részt. A legügye-
sebbeket a szabadtéri színpadon díjazták az 
ünnepélyes megnyitó utáni percekben.

A díjkiosztás után a szórakoztatásé volt a 
szombati nap. A székelyhídi Control Dance 
táncosai nyitották a fellépők sorát, és a szé-
kely ud var helyi Másnaposok zenészei zárták. 
Az esti szabadtéri diszkónak az időjárás is ma-
ximálisan kedvezett.

Érszőlősön szinte mindenki gyakorolja hi-
tét valamelyik felekezetben, s ezek között szo-
ros baráti kapcsolat van. Éppen ezért a falu 
ünnepén ökumenikus istentiszteletet tartanak 
a legnagyobb templomban, a reformátusban. 
Erre az alkalomra megtelnek a padsorok, az 
igét pedig a baptista, pünkösdista, ortodox lel-
kipásztorokkal közösen hirdetik. Az érszőlősi 
napok szervezettségének, értékének elismeré-
sét jelzi, hogy jelen volt Cseke Attila szenátor, 

Kézműves-
foglalkozásokat 
szerveztek 
a gyerekeknek

Arany-
lakodalmasok 

mellett gyémánt-
lakodalmas párt is 

köszöntöttek

Jó hangulat volt 
a koncerteken

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Mulattak és avattak…
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Foglalkozásuk: szobor
A tájainkon állítgatott szobrok iránti kétel-

kedő-piszkálódó figyelmem akkor támadt 
fel, amikor évtizedekkel ezelőtt Déva fő-

terén megláttam Decebal monumentális lovas 
szobrát, amivel nem elsősorban történelmi hite-
lességi bajom akadt, hanem az, hogy a ló, amin a 
dák vezér trónolt, a legkisebb izomkötegig a Má-
tyás király kolozsvári szobrának másolata. Min-
den kétséget kizáróan! Aki nem hiszi, megnéz-
heti, mivel épp mostanában igazolta vissza egy 
Déván járt barátnőm, hogy ugyanott áll, ugyan-
olyan biztonsággal, mind a négy lábán, ahogy azt 
Fadrusz János tervezte Mátyás országának stabi-
litása jelképéül, mely országhoz Decebalnak vaj-
mi kevés köze volt.

Ilyen „jelentéktelen” összefüggésekről az 1990 
előtti rendszer legközepében sem vettek szívesen 
tudomást. Akkor, amikor dévai döbbenetemmel 
majdnem egy időben rendezték át Nagyváradon 
gyerekkorom játszóhelyét, a régi váradiak által 
kizárólag Rédaiként emlegetett parkot, megszün-
tetve a főbejárattal szembeni hatalmas, domb-
ként kiképzett virágágyást, a terület közepébe 
beállítva Bălcescu éjsötét szobrát. Ez legalább 
nem volt lopott ötlet, vagy bárkinek kritikai ér-
zékem lankadását reklamáló szándékát kivédve: 
ha esetleg volt is némi plagizáló szándéka a mes-
ternek, nem közismert művet választott modell-
jéül, úgyhogy elintéztem annyival: ott már nem 
fognak olyan vígan leszánkózni a meredek virág-
gruppról a gyerekek, ahogy hajdan mi tettük. És 
mégis ez a szobor lett a prototípusa annak, amit 
magamban azóta is úgy nevezek, hogy foglalko-
zása: szobor.

Keresztfiam ugyanis a parkkal szembeni óvo-
dába járt, épp csak át kellett menniük az úton, 
és övék lett a pálya. Egy alkalommal, örömé-
ben, hogy találkozunk, és én az óvodai élet fe-
lől érdeklődöm, elkezdett mesélni valami Rédai 
boszorkányról. Minden történetének ez volt a 
középpontjában, és hiába kérdeztem, ki az a bi-
zonyos boszorkány, azt mondta, nem létezik, 
hogy ne ismerném. Előbb egy szigorúságot túl-
zásba vivő óvodai alkalmazottra gondoltam, 
majd az állandó parki tartózkodásra utalás mi-
att egy szerencsétlen hajléktalanra, akivel játék 
közben a gyerekek kötözködnek. Mígnem egy-
szer együtt indultunk sétálni, és nagy boldogan 
rámutatott a parki szoborra, hogy ez az a bizo-

nyos boszorkány. Telitalálat! Az éjsötétség, a ru-
haszerű „császárkabát”, a vállig érő haj – minden 
kellék adott a boszorkánysághoz. Kiderült az is, 
hogy az óvónő mondta a nevét az ábrázoltnak, 
csak épp a gyerekeknek az semmit sem jelentett. 
Azóta figyelem árgus szemekkel városunk újabb-
nál újabb szobrait.

A városfejlesztés jegyében felállított emlékező 
művek közül Emanuil Gojdunak, vagy ahogy a 
saját korában nevezte magát, Gozsdu Manónak 
van köze a városhoz, de a nagy térrendezési láz-
ban éppen őt találták fölöslegesnek. Előbb arról 
volt szó, hogy a nevét viselő középiskola közelé-
ben, majd az ősi strandon fog állni, végül elfek-
tették a várban, és most piheni, ki tudja, meddig, 
a sok álldogálás miatti fáradalmait.

A „szobor-foglalkozás” viszont egyre divatosab-
bá lesz, olyanokra emlékeznek, akik talán életük-
ben nem is hallottak Nagyváradról. A méltatlan 
szobrok közé sorolom Arany János nemrég felál-
lított szobrát is, ami épp azért nem méltó nagy 
költőnkhöz, mert egy ötéves gyerektestre építet-
ték az öregúr-fejet. Elhiszem, hogy drága az alap-
anyag, de ugyanennyiből lehetett volna az Ady-
szoborhoz hasonló, csodás mellszobrot állítani.

Most meg azt hallom, hogy készül a legújabb, 
az egyesülést jelképező körtáncszobor. A makett-
ről arc nélkülinek láttam az összekapaszkodó fi-
gurákat, és felujjongtam: na, végre, ezekre illik 
majd a legjobban lényegük, a szobor-foglalkozás!

Molnár Judit

A Centenáriumi híd mellett felállítandó szobor látványterve
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A turizmusfejlesztésre 
teszik a hangsúlyt

Sok adatot lehet találni a település múltjáról 
különböző portálokon, történelem- és földrajz-
könyvekben. Ezek szerint először egy pápai ti-
zedjegyzék említi 1294-ben Sunkulus néven. 
Ez arra utalhat, hogy akkoriban méhészettel 
foglalkozó és léppel kereskedő (sonkolyos) em-
berek élhettek itt. Később, 1528 körül Várfa-
luként említik. A Telegdyek uradalmához tarto-
zott, majd a XIX. század elején Kállay László 

Vársonkolyos a Király-erdő északi peremén, 
a Sebes-Körös szurdokvölgyében található, 
ez Bihar megyének talán a legtöbb turistát vonzó 
települése. Napsütéses, meleg szeptemberi 
napon a vonatról leszállva az állomás környéke 
nem tetszett, ám az utcákat járva kellemes 
meglepetésként könyveltem el, hogy ez szép, 
rendezett falu.

volt a földbirtokos, később a Zichy grófoknak 
és Friedmann Rezsőnek volt itt nagyobb birto-
ka. A közelben emelkedik az úgynevezett Tün-
dérvár romja, melyet a hagyomány Ménmarót 
várának mond. Úgy tartják, hogy ez az Igfon 
erdő, ahová Anonymus krónikája szerint Mén-
marót a magyarok közeledtével húzódott.

A település közvetlen környezete termé-
szetjárók és barlangászok kedvelt úti cél-
ja. A környék bővelkedik barlangokban: itt, a 
Vársonkolyosi-szorosban található Közép-Eu-
rópa egyik leghosszabb, több mint 50 kilomé-
teres járata, a Szelek barlangja. Említésre mél-
tó a Nagy Magyar, a Kecskés-barlang, illetve a 
Méhsed (Mişid) völgyében a Meszes-, a Lesján- 
és a Bíró Lajos- meg az Izbendis-barlang.

Az 1880-as népszámláláskor 975 lakost vet-
tek számba, zömük román nemzetiségű, orto-
dox vallású. Az 1992-es cenzus szerint 2077-
en éltek Vársonkolyoson, közülük 1940 román, 

Fotómontázs a francia kapcsolatról



132 magyar. Felekezeti megoszlás szerint 1655 
ortodox, 77 református, 201 pünkösdista, 81 
baptista, 40 római katolikus. 2002-ben 99-en 
vallották magukat magyarnak, 2011-ben 68-
an. Ma a mintegy 1500 lakosból 25 magyar. A 
település az agyagbányászatáról is ismert, ez az 
iparág sokaknak adott megélhetést.

Cseri Zoltán RMDSZ-es önkormányzati 
képviselő és Berekméri László geológus várt 
a vasútállomáson, együtt mentünk a község-
házára. Ott Doru Gabor polgármester invi-
tálására ültük körül az asztalt, és beszélgettünk 
Vársonkolyosról, az elképzelésekről, a gondok-
ról-bajokról.

Előtérben a turizmus

Doru Gabor elmondta, nagy veszteség volt 
a község, az itt élők számára, hogy a ’90-es 
években a bányavállalat drasztikusan csökken-
tette tevékenységét. Ma alig kéttucatnyian dol-
goznak a valamikor majd kétezer embert foglal-
koztató vállalatnál. „Lépnünk kellett a közösség 
érdekében, az elveszett munkalehetőséget más-
sal kellett pótolni. A turisztika fejlődésében ta-
láltuk meg az utat. Ma a községben több pan-
zió, vendéglátóipari egység működik, magas 
színvonalon, és sokan keresik fel Vársonkolyos 
szép környékét. Sátorozni is lehet a kijelölt he-
lyeken, idén ezek állandóan tele voltak. Jönnek 
ide Nagyváradról, az egész Bihar megyéből, 
Kolozsvárról, Kolozs megyéből és más románi-

ai tájakról, de Magyarországról, Lengyelország-
ból és Csehországból is sokan érkeznek.”

Arról is beszélt az elöljáró, hogy befejezéshez 
közeleg az ivóvízhálózat korszerűsítése és a csa-
tornázás kiépítése. „Nincs olyan porta ebben 
a községben, ahová az ivóvíz ne lenne beköt-
ve” – mondta a polgármester. A község egész 
területén aszfaltréteget kaptak az utak, a köz-
ségközpont után a hozzá tartozó falvakban is 
– Körösbánlaka (Bălnaca), Körösbánlakai erdő 
(Groşi), Révtízfalu (Zece Hotare) – hamarosan 
befejezik az utcák aszfaltozását.

Sonkolyoson óvodától középiskoláig tanul-
hatnak a gyerekek, a matematika és informati-
ka szak vonzza a diákokat, no meg az iskolában 
megteremtett kitűnő körülmények. „Csak az a 
gond, hogy minden évben kevesebb az iskolás-
korú, s ez a hozzánk tartozó falvakra is jellem-
ző” – jegyezte meg Doru Gabor.

Mivel van munkalehetőség, a fiatalok is in-
kább itthon maradnak; a község teljes lakos-
sága meghaladja a 3000 főt. „Hogy ebből 
mennyi a magyar, azt nem tudnám pontosan 
megmondani, de az biztos, hogy az RMDSZ je-
löltje, Cseri Zoltán a 2016-os helyhatósági vá-
lasztáson 136 szavazatot kapott” – jegyezte 
meg a negyedik mandátumát töltő polgármes-
ter. A helyi tanács 13 tagú, ebből 8-an a Nem-

Jellegzetes 
sonkolyosi táj

A helyi középiskola

A község impozáns 
művelődési háza

faluról falura
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A bányaiparról 
a vendéglátásra 

és idegen-
forgalomra 

váltottak 
a sonkolyosiak
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zeti Liberális Pártot, 3-an a Szociáldemokrata 
Pártot képviselik, egy-egy reprezentánsa van az 
RMDSZ-nek és a Liberális–Demokrata Szövet-
ségnek (ALDE). Az NLP-s elöljáró dicsérte a ta-
nácsosok munkáját.

Az Érmellékről a bányába

Berekméri László az Érmellékről származik, 
hosszú évek óta a bányavállalatnál dolgozik, ő 
a cég geológusa. Vársonkolyoson a tűzálló tég-
la alapanyagául szolgáló agyagot termelnek ki 
még ma is, bár a korábbinál kisebb kapacitás-
sal. „Az agyagbányászat a XIX. század máso-
dik felében kezdődött – magyarázza beszélgető-
társam. – A kitermelés központja előbb Barátka 
volt, majd folyamatosan Vársonkolyos vette át 
ezt a szerepet. Az itteni agyag tűzálló termékek 
előállítására volt megfelelő: csempe, kerámia, 
járólap, tégla készül belőle. 1990-ig mintegy 
2000 alkalmazott dolgozott a bányavállalatnál 
Sonkolyosról és a környező településekről. Há-
rom nagy kitermelőrészleg volt, két föld alatti, 
egy felszíni; ma csak a felszíni működik. A föld 
alatti bányászatot azért is szüntették meg 1995-
ben és 2005-ben, mert nagyon költséges. A 
felszíni kitermelés szinte teljesen gépesítve van, 
a kitermelt agyagot az országban értékesítjük: 
Kolozsváron, Tulceán, Brassóban, Romanban, 
Déván, Esküllőn és Curtea de Argeşen vannak 
megrendelőink.”

Az elbocsátások idején a munkások nagy ré-
sze nyugdíjba vonult, 2001 novemberében pri-
vatizálták a céget, a temesvári Bega csoport vá-
sárolta meg. Szükség volt a beruházóra, hogy 
anyagilag rendezze a veszteségessé vált bánya 
sorsát.

Maroknyi magyar

Arról is kérdeztem Berekméri Lászlót, hogy 
az itt élő maroknyi magyar szokott-e találkoz-
ni valamilyen rendezvényen. Kiderült, hogy na-
gyon ritkán van rá alkalom, a mintegy kéttucat-
nyi magyar szétszórtan él a faluban. Cseri Zoltán 
helyi RMDSZ-elnököt, önkormányzati képvise-
lőt arról faggatom, mit tudnak közösen tenni ér-
dekükben. Ő a szomszédos Magyarkakucson 
született, de mivel a szülei a bányában dolgoz-
tak, már hároméves korában ide költöztek, és 
ma már tősgyökeres sonkolyosinak érzi magát.

„Itt jártam óvodába, az általános iskolát itt 
végeztem, a középiskolát Nagyváradon, tehát 
mintegy ötven éve élek a településen” – mesé-
li. Ő is a bányavállalatnál dolgozik, csoportve-
zető volt, majd diszpécser. „A vállalat eladta jó 
néhány többtonnás teherjárművét, én is meg-
vettem kettőt-hármat, és megalakítottam a sa-
ját fuvarozó kft.-met; ma már van négy nagy 
kocsim, 40 tonnás, és két kisebb. Munkám van 
bőven, járjuk Európa országait, állandó kapcso-
latom van magyarországi fuvarozó cégekkel, ők 
segítenek. Amíg viszont bekerül az ember ebbe 
a körforgásba, addig sokat kell bizonyítania. Ha 
nem bíznak benned, ebben a szakmában elve-
szel. Én vagy nyolc éve dolgozom együtt a hol-
landokkal, náluk nem lehet egy órát, de még 
egy percet sem késni. Ha egyszer hibáztál, 
többször nem lesz rá alkalmad, mert beszünte-
tik veled az együttműködést.”

A sonkolyosi magyar közösségről elmond-
ja, hogy egy részük csak hétköznap él itt, hét-
végeken hazamennek, főleg Nagyváradra, ott 
a lakásuk, a családjuk. Állandó lakos 20-22 
van. „Talán ha lenne egyházközség vagy ima-
ház, jobban össze tudnánk tartani. Hárman 
Magyarkakucsra járunk református istentisz-
teletre, én presbiter is vagyok, néhányan Rév-
re járnak templomba. Néha-néha nők napján 
a hölgyeket felköszöntjük, vagy a névnapokat 

A kempingben 
bérelhető házikók 
sorakoznak
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megünnepeljük. Az érdekvédelmi szervezet 
megyei vezetősége azt javasolta, hogy a segít-
ségükkel vegyünk meg egy ingatlant, és alakít-
sunk ki református imaházat, de nincs kinek, 
hiszen a helybeli magyarok közül néhányan 
baptista és ortodox templomba járnak, de van-
nak olyanok is, akik egyik felekezethez sem 
csatlakoztak.”

Politikai munkájáról Cseri Zoltán elmondja, 
hogy a változás után itt is megalakult a Nem-
zeti Megmentési Front, őt is beválasztották a 
vezetésbe, majd a megyei RMDSZ reprezen-
tánsai és Révről Juhász Viktor tanár úr biztatá-
sára megalakították a sonkolyosi érdekvédelmi 
szervezetet, ennek ő az elnöke. „Az 1992-es, 
első demokratikus választásokon indultam mint 
tanácsosjelölt, és egy mandátum híján azóta 
mindig is tagja voltam a vársonkolyosi helyi ta-
nácsnak. Az egész eddigi tevékenységemben a 
legnagyobb segítséget Berekméri Lászlótól, a 
helyi szervezet alelnökétől kaptam, mindenben 
és mindig mellettem állt, támogatott a szervezési 
munkában, a választásokon mindig az RMDSZ 
képviseletében volt urnabiztos, együtt próbálunk 
tenni valamit az itteni magyarságért. A legutóbbi 
helyhatósági választáson 85 szavazat kellett vol-
na még egy tanácsosi mandátumhoz, sajnálom, 
hogy nem jött össze, a listán a második Dobai 
István tanár volt, de a leosztásból nem sikerült 
bejutnia. A magyarság létszámát jóval meghala-
dó siker elsősorban annak köszönhető, hogy na-
gyon sokan ismernek, és sok román szavazó is 
mellettem tette le a voksát.”

Az önkormányzati képviselő beszélt a készü-
lő első világháborús emlékműről is. Igyekeznek 
megtalálni és összeállítani az akkor elesett ma-
gyar katonák névsorát, hogy emléket állítsanak 
nekik. Azt is megtudtam Cseri Zoltántól, hogy 

a településen sohasem volt magyar oktatás, aki 
magyarul akarta taníttatni a gyerekét, az a révi 
iskolába vitte, de ilyen kevés volt. Az itteni ro-
mán pedagógusok pedig egy időben arra kér-
ték a magyar szülőket, hogy otthon is románul 
beszéljenek a gyerekekkel, hogy azok jobban el-
sajátítsák a román nyelvet.

Francia kapcsolat

Cseri Zoltán arról is tájékoztatott, hogy be-
szélgetésünk helyszíne a francia–román kap-
csolatok helyi irodája. Vársonkolyos községnek 
ugyanis 2011 óta van egy francia testvértelepü-
lése, a Nîmes városához közeli Rodilhan; azóta 
kölcsönösen látogatják egymást.

„A kapcsolatfelvétel úgy kezdődött, hogy itt 
járt egy francia férfi kirándulni, nagyon megtet-
szett neki ez a táj, és vett egy telket egy régi is-
tállóval, majd felújította. Ő javasolta, hogy ke-
ressünk egy franciaországi testvérközséget. A 
jogi procedúrát nekem kellett kijárnom, egye-
sületet alapítottunk, engem választottak meg el-
nöknek, azóta ezt is csinálom. Legelőször ők 
jöttek ide, repülőgéppel Budapestig, mi buszt 
béreltünk, és eléjük mentünk. Nem tudták, 
hová jönnek, de amikor ideértek, megtetszett 
nekik a táj, a vendégszeretetünk. Mintegy há-
rom hónap múlva mi is ellátogattunk hozzájuk, 
és aláírtuk a testvértelepülési szerződést.”

Azóta él ez a kapcsolat, az iroda falát a talál-
kozókon készült felvételek díszítik. Tavaly nagy 
busszal kirándultak, a tantárgyversenyeken jól 
szereplő tizennégy diákot is elvitték, és velük 
volt egy tánccsoport is, zenekar, énekesek, no 
és vittek magukkal mindent, ami ahhoz kellett, 
hogy román gasztronómiai napot rendezzenek 
Franciahonban. „Csak egy adat: 57 liter kisüsti 
pálinkát vittünk, no meg ötszáz miccset” – teszi 
hozzá az egyesület elnöke.

Beszélgetésünk folyamán szóba került a 
sport is, főleg a labdarúgás, hisz ennek nagy 
múltja van Vársonkolyoson, de említették a te-
niszt és kerékpározást is. Meglátogattuk a bá-
nyavállalat székhelyét, a szépen rendben tartott 
iskolát, bejártuk a rendezett utcákat, és felkeres-
tük a hatalmas kempingtábort, ahol nemcsak 
sátorozni lehet, de házikót bérelni is.

Már vonaton hazafelé gondolkodtam arról, 
hogy a vársonkolyosiak tudtak lépni, tudtak al-
kalmazkodni a jelen realitásához, és úgy érzem, 
van jövője az általuk elképzelt turizmusnak.

Dérer Ferenc

faluról falura
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Hegyközszentimre 
fókuszba került

Előző lapszámunkban már hírt adtunk ar-
ról, hogy a Millenniumi Szent Imre Emlékká-
polna harangját megszentelte Fodor József 
vikárius, címzetes hegyközszentimrei apát és 
megáldotta Kucharszki Zoltán helyi refor-
mátus lelkipásztor. Ők ketten tették le 11 év-
vel ezelőtt az emlékhely alapkövét. Hosszú és 
kétségekkel teli idő múlt el azóta, míg végül 
szeptember 2-án felavathatták a többfunkciós 
létesítményt.

E sokak által várt eseményt megelőző na-
pon kürtök hangja, patadobogás verte fel 
Hegyközszentimre csendjét, a közelben lévő 
Adorján vára falmaradványának közelében 
látványos együttléten vettek részt a hagyo-
mányőrzők. A VI. Adorján Vári Népünnepély 
változatos programkínálattal várta az érdek-
lődőket. A történelmi pillanatok feleleveníté-
se mellett kettes fogatok versenyeztek a Szent 
Imre Herceg Várkupáért, és a II. Rákóczi Fe-
renc Várkupáért kiírt lovasverseny is jócskán 

tartogatott izgalmas látnivalót. A fogatosok vi-
adalán akadályhajtásban az érkeserűi Lovas 
Dániel volt a legeredményesebb, a vadász-
hajtást a bihardiószegi Bede Mihály nyer-
te. Felnyergelt paripáját pedig a Jákóhodosról 
érkezett Sziki Sándor ülte meg a legkacki-
ásabban; a vágtázó lovat irányítani sem volt 
egyszerű dolog. Sziki bizonyult a nap verseny-
számaiban a legeredményesebb indulónak, 
ezért a vándorserleget is megkapta.

Az eseményen jelen volt dr. Nagy Mik-
lós, Szalárd polgármestere, maga is nagy ked-
velője a hagyományőrzésnek és a lovassport-
nak. Az elöljáró közbenjárására bocsátotta az 
önkormányzat a múltmentők rendelkezésére a 
várfalhoz közeli területet, évente megrendezik 
itt a népünnepélyt. Mi sem volt természete-
sebb, mint hogy a község első embere örömé-
nek adjon hangot, amiért ismételten náluk ke-
rült sor a többpólusú eseményre.

Miközben a lovasversenyek folytak, Gellért 
Gyula, a rendezvény mozgatórugója, Ador-

Fontos dolgok történtek a falu életében augusztus 
második felétől szeptember első napjaiig. 
Ezek egyházi és történelmi vonatkozása túlmutat 
a helyi jelentőségen.

Többfunkciós épületegyüttes: kápolna és kilátó



Világi és egyházi 
vezetők a 

templomkertben, 
Szent Imre 

szobra mellett. 
Az emlékkápolna 

makettjét is 
kihozták erre 
az alkalomra

Megkoszorúzták 
a herceg szobrát, 

itt éppen Szabó 
Ödön

közélet

Biharország2018. október 13

ján Csaba és Meleg Vilmos – mindhárman 
hagyományőrző ezredesek – a Partiumi Ku-
ruc Dandár tagjaiként évezredes múltunk ha-
gyományaiba engedtek betekintést. A Pusz-
tai Farkasok nemzetségeinek jóvoltából pedig 
íjászbemutatót is megtekinthettek az érdek-
lődők. Jól fogott Meleg Vilmos színművész 
szakmai hozzáértése, amikor előadták Má-
tyás király megkoronázásának történetét. Lát-
ványában mindezt felülmúlta a kenyérmezei 
csata (1479) Gellért Gyula által megrendezett 
imitációja; az ütközet Mátyás király seregeinek 
győzelmével zárult.

Immáron nemcsak a múltba révedést szol-
gálta, hanem jövőt teremtő tartalmat is hordo-
zott a másnapi esemény, a már említett millen-
niumi emlékkápolna felavatása. Az ünnepség 
a református templomkertben felállított Szent 
Imre-szobornál kezdődött. Hatalmas tömeg 
gyűlt össze, közeli és távoli településekről, sőt 
az országhatáron túlról is érkeztek vendégek. 
Hagyományőrző huszárok és hajdú vitézek 
álltak feszes mozdulatlanságban, miközben a 
köszöntőbeszédek elhangzottak. Kucharszki 
tiszteletes felelevenítette az 1031. szeptem-
ber 2-án bekövetkezett vadásztragédiát: a so-
kak által vitatott történet szerint Imre herce-
get akkor egy vadkan halálra sebezte. Fiának 
emlékére Szent István király apátságot építte-
tett a helyszínen. 1980 táján még nyomaiban 
megvolt az épület alapja – emlékezett a lelki-
pásztor.

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács 
elnöke mint a magyar államiság reménységé-
re emlékezett Imre hercegre. Biró Rozália 
parlamenti képviselő szerint az ünnep túlmu-
tat regionális jellegén, ez a Kárpát-meden-
ce magyarságának ünnepe. Láncszemekként 
összekapaszkodva tudunk jövőt építeni, de eh-
hez olyan eszmék kellenek, amelyek a meg-
maradást hirdetik – hangsúlyozta a képviselő. 
Forró László, a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület főjegyzője János evangéli-
umából vett igerész mentén fogalmazta meg 
mondandóját, amellyel az esemény jelentősé-
gét hangsúlyozta.

Imre herceg szobrának megkoszorúzása 
után a temetődombon lévő emlékkápolná-
hoz zarándokoltak a megjelentek. Az emlék-
kápolna és a vele szerves egységet alkotó ki-
látó Wagner Péter Ybl-díjas építész tervei Ø

(folytatás a következõ oldalon)

A Duna jege helyett 
ezúttal Adorján 

vára mellett 
koronázták meg 

Mátyás királyt
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Uniós támogatásból 
szépülnek Rév értékei

A 2,5 millió értékű uniós projekt részeként 
felújítják a révi menedékházat, és megépítik a 
fazekasok házát. A projektindító után nyilat-
kozó Hasas János, Rév község RMDSZ-es 
alpol gármestere elmondta: 2004 és 2008 kö-
zött, amikor szintén az RMDSZ vezette a me-
gyei önkormányzatot, sikerült megvásárolni a 

Zichy-barlang melletti telket és a rajta álló, ma 
már siralmas látványt nyújtó menedékházat a 
tulajdonostól, aki visszaszolgáltatás útján ju-
tott hozzá az ingatlanhoz. A felújítási terveket 
2008-ban a megyei önkormányzat el is készít-
tette, és 400 ezer lejt el is különített erre a cél-
ra, de a tervet már nem sikerült megvalósíta-

Réven tartották meg szeptember közepén 
a Pronature elnevezésű projekt indító 
konferenciáját. A Bihar Megyei Tanács 
projektvezetőként vesz részt a Románia–
Magyarország határ menti pályázatban, 
a partnerek: Rév Község Polgármesteri Hivatala, 
a magyarországi Körösszegapáti Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala és a Bihar Megyei Védett 
Területek Hosszú Távú Fejlesztési Központja. A révi menedékház ma

alapján készült; a tervező maga is jelen volt 
az ünnepségen. Az épületegyüttes aprólékos 
megtervezés eredménye, többsíkú történel-
mi vonatkozású jelképrendszert tartalmaz – 
mondta Wagner Péter.

Az avatószalag átvágása előtt dr. Nagy Mik-
lós szólt az egybegyűltekhez. Szabó Ödön 
parlamenti képviselő a közösség erőfeszítés-
ét, elsősorban a lelkipásztor konok kitartását 
méltatta. Lezsák Sándor, a magyar ország-
gyűlés alelnöke, aki első pillanattól támogató-
ja volt az épületegyüttes létrehozásának, úgy 
fogalmazott: ezzel a tettükkel a hitét vesztett 
Európának üzennek. Egyházi méltóságok is 
megfogalmazták gondolataikat, majd Csűry 
István református és Böcskei László római 
katolikus püspökök Lezsák Sándorral és Sza-

bó Ödönnel közösen vágták át az avatószala-
got.

Az emlékkápolna kiállítótérként is hasz-
nosul, már átadásakor is a falura vonatko-
zó levéltári anyagokat tekinthettek meg az 
érdeklődők. Az eseményen jelen levő dr. 
Szálkai Tamás, a Magyar Nemzeti Levél-
tár alkalmazottja elmondta, hogy számtalan, 
Szentimrével kapcsolatos dokumentum van a 
birtokukban, válogathatnak belőlük a soron 
következő kiállítási témákhoz. A jeles alkal-
mon úgyszintén megjelent, és műsorát is be-
mutatta Dévai Nagy Kamilla magyarorszá-
gi előadóművész.

Az épület avatása után, akinek kedve szoty-
tyant rá, és bírta szuflával, a kilótóba is felme-
hetett. Pazar látvány nyílik onnan a Berettyó 
völgyére.

D. Mészáros Elek

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Hegyközszentimre fókuszba került
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A látványterv 

Aurelia Dumiter, 
Dorel Florin 

Cosma, Traian 
Bodea, Bulcsu 
László, Pintye 

Edit, Paul Iacobaş, 
Ciupleu Mónika, 

a Bihar Megyei 
Környezetvédelmi 

Ügynökség 
képviselője 

és Hasas János 
a projektindítón

Ebek 
harmincadjára 

jutott az egykori 
kedvelt 

turistacélpont. 
A helyreállítás 

a térség 
idegenforgalmának 

is jót tesz majd 

ni, mert a 2008-as helyhatósági választások 
nyomán megváltozott a megye vezetősége, 
és senki sem foglalkozott már a révi mene-
dékházzal. Sőt, mi több – emlékszik vissza 
az alpolgármester, aki akkor épp megyei ön-
kormányzati képviselő is volt –, az el nem köl-
tött 400 ezer lejt év végén a kormány elvette. 
Amikor újra az RMDSZ került a megyei ön-
kormányzat élére, elkészült az összetett pro-
jekt, és immár megkezdődhet a XX. század 
elején épült, egykor csodálatos, ma romosan 
álló menedékház helyreállítása.

Mint azt Aurelia Dumiter projektmene-
dzser elmondta, ez volt az első alkalom, hogy 
uniós projektet elfogadtak megvalósíthatósá-

A meglévő dokumentumok alapján az eredetihez 
hasonló fakorlátot akarnak visszaépíteni az emeletre

gi tanulmány és műszaki terv nélkül, ezért be-
csült értékekkel dolgoztak. A teljes dokumen-
táció elkészítése és az engedélyek beszerzése 
folyamatban van. A tervek szerint a menedék-
ház tetejét és falait is újraépítik, belsejét pedig 
átalakítják, és létrehoznak ott egy olyan köz-
pontot is, ahonnan figyelik, illetve népszerűsí-
tik a természetet.

A fazekasok házának tervei már elkészül-
tek, abban a jellegzetes révi fehér kerámia ké-
szítésének teljes folyamatát követhetik majd az 
érdeklődők. Az iskola mellett húznak fel egy 
9 × 18 méter alapterületű, emeletes épületet, 
ebben kiállítótér és restaurálóműhely is helyet 
kap majd.

Pintye Edit, a magyarországi partner, Kö-
rös szegapáti alpolgármestere elmondta: Kör-
mösdpusztán természetvédelmi informáci-
ós pontot és tanösvényt alakítanak majd ki 
a pályázatnak köszönhetően. A Bihar Me-
gyei Védett Területek Hosszú Távú Fejlesz-
tési Központját vezető Paul Iacobaş pedig 
ismertette, hogy a civil szervezet neveléssel, 
népszerűsítéssel és stratégiák kidolgozásával 
segíti majd a projektet, egyebek mellett okta-
tófilmet, magyar, román, és angol nyelvű tájé-
koztató anyagokat készítenek majd.

Fried Noémi Lujza
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Tájak, házak, ízek 
Gömörtől Biharig

„Ahány táj, annyi víz, ahány ház, annyi íz, 
ahány íz, annyi ember, ha szeretsz főzni: szep-
tember!!! … Nincs kifogás, egy-két fogás, és 
legyen szép a tálalás!…” Hagyományteremtő 
szándékkal tette közzé ezt a felhívást a nagy 
múltú berettyóújfalui kulturális intézmény, a 
Nadányi Zoltán Művelődési Ház, és nem is 
maradt el a várt siker. Négyfős felnőtt, illetve 
hétfős diákcsapatokat hívtak az egész napos 
programra, és sokan jelentkeztek is a főzés-
re: önkormányzatok, egyesületek, baráti tár-
saságok.

Amíg a 35 csapat a főzéssel volt elfoglalva, 
a legkisebbek figyelmét a népi játszóház és ját-
szótér kötötte le. A színpadon pedig a hagyo-
mányőrző csoportok mellett neves előadók és 
fiatal tehetségek váltották egymást. Pély Bar-
na, Sasvári Sándor és a Hollóének Hungarica 
Régizene Együttes mellett a határon túlról is 

volt fellépő. A kárpátaljai Kokas Banda nagy 
sikerrel mutatta be a táncokat, legszívesebben 
a közönség is ropta volna, ha lett volna rá idő.

Lisztes Évától, az intézmény vezetőjé-
től tudom, hogy a megyei népfőiskolának kö-
szönhetően került kapcsolatba Gömörország 
és Biharország.

– Várhosszúrétről, Gömörországból (Szlo-
vákia) érkeztünk – meséli Nagy György, a 
Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke, 
amikor leülök egy pillanatra a sátruknál. – 
Lisztes Éváékkal még tavaly felvettük a kap-
csolatot, azóta is tart, szinte heti rendszeres-
séggel, így nem volt kérdés, hogy jöttünk az 
első hívó szóra. A főszakácsunk Adamecz 
Norbert, ő nemcsak kiváló fafaragó, hanem 
szeret főzőcskézni is. Most a vidékünk jelleg-
zetes ételét, a gömöri gulykát készíti, ez volt a 
bányászok jellegzetes étele.

Látom, a darált füstölt tarjához a krump-
li egyik felét lereszelik, a másikat megfőzik és 
összetörik. Ezt összedolgozzák nyers tojással, 
fűszerekkel, liszttel és zsemlemorzsával. Sót, 
majoránnát, szemes és őrölt borsot, kömény-

Tájegységek ízeit felvonultató 
megmérettetés helyszíne volt szeptember 
közepén a berettyóújfalui Morotva-liget. 
A hagyományteremtő szándékkal először 
megrendezett főzőversenyen a népi kultúrát is 
felelevenítették.

Nógrádból 
érkeztek a „király” 
palacsintások 

Feldobva megfordítani nem lehet, hát marad 
a lángszóró 
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Két óra múlva 
megsült 

a finomság, 
a Karancsvölgyi 
Jótevők ingyen 

osztogatták 

A zsűrielnök, 
Opóczky István

A Botos Sándoré 
(jobbról) vezette 
karancslapujtőiek 
gombás fogást is 
főztek

A paptamásiak 
már rutinos 

főzőversenyjárók

magot, fokhagymát használnak, majd az 5-6 
centiméter átmérőjűre formált gombócokat 
zubogó vízben megfőzik.

Közben hol a sátrak közt, hol a színpadon 
vagy a színpad előtt feltűnnek a Hollóének 
muzsikusai. Nagyváradon az idén már kétszer 
is hallottam őket, de nemcsak a várban sze-
repelnek sikerrel évről évre, hanem Berettyó-
újfaluban is elnyerték a közönség szimpátiá-
ját. Bálint Lajos zenekarvezetőt kérdeztem, 
hogyan működnek, hiszen szinte mindig más 
formációban látom őket.

– Már 2003 óta elkezdtük piszkálgatni eze-
ket a hangszereket, de hivatalosan csak 2005 
óta létezünk. Én egy ebesi bajvívó csoportnak 
voltam a tagja, de hiányoltam az élő zenét, 
és akkor inkább ebbe az irányba mozdultam. 

Nagyon sok helyről vagyunk a zenekarban, 
és nagyon mozgalmas a nyár, ezért ez bi-
zony egész embert kíván. Nem mindenki tud-
ja ezt huzamosabb időn keresztül vállalni. 
2006-ban voltunk először Nagyváradon, az-
tán volt egy kis szünet, de most úgy néz ki, 
hogy minden esztendőben ott leszünk a vár-
ban. Egy időben megrendezték a Bocskai-na-
pokat Nagykerekiben, ahol a fejdelem nevét 
viselő intézmények találkoztak, de sajnos ez 
elmaradt. Jó lenne, ha valaki újraélesztené.

Varga Tibor és Jenei Sándor Paptamá-
siból érkezett. Mondtam nekik, addig el ne 
menjenek, amíg nem beszélgetünk egy kicsit. 
Tibor veszi át a szót:

– Pocsajban voltunk a betyárfesztiválon, ott 
találkoztunk Szegedi Robival, s invitált minket, 
hogy főzzünk itt is. Rendszeresen járunk fesz-
tiválokra. Voltunk Nyíradonyban, Esztárban, 
de a határ másik oldalán is vannak hasonló 
rendezvények, főztünk már Ér mihály falván, 
Szé kely hídon, Diószegen, Szent imrén… 
Gyakran végeztünk második, harmadik he-
lyen itt is, ott is. Hegy köz szent imrén halászlé-
vel nyertünk első helyet. Hagyományos bog-
rácsgulyással és miccsel készültünk, várjuk a 
vendégeket.

A Karancsvölgyi Jótevők Nógrád megyéből 
érkeztek. Elnökük, Botos Lajosné szívesen Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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A Hollóének 
régizenészei

Sokféle jó falatból 
válogathattak 

az ítészek

A Gömöri 
Kézművesek 
Társasága 
és a Bihari 
Népművészeti 
Egyesület tagjai 
egymásra találtak

mesélt arról, mit is keresnek itt:
– Egy kedves ismerős hívására jöttünk, 

most nyolcan vagyunk itt Karancslapujtőről. 
Öt éve alakultunk, és akkor jött az ötlet, hogy 
készíteni kellene valami különlegeset. Végül 
ez az 1,75 m átmérőjű palacsinta lett a véd-
jegyünk, négy éve ezzel járjuk az országot. A 
rendezvényeken karitatív módon szétosztjuk, 
amit sütünk. (Ezt Berettyóújfaluban megtet-
ték ötször is! – A szerző megjegyzése) Több 
mint 300 helyen fordultunk meg ez idő alatt, 
és jártunk a Felvidéken, Erdélyben és Szerbi-
ában is. Az étel összetevőit azért nem árulom 
el, mert nekünk is meg kellett fizetnünk a ta-
nulópénzt, sok lisztet és hozzávalót elhasz-
náltunk, mire rájöttünk a forszára. De nem-
csak palacsintát sütünk, most hagyományos 
gombás ételeket is készítünk. Vargányagom-
bás pörköltet galuskával, és előtte úri gombás 
levest kóstolhat az érdeklődő. Miért úri? Ta-
lán azért, mert szép – neveti –, egyébként csá-
szárgombából készítjük.

Szegedi Róbert 2017-ben a Hajdúság 
séfje cím tulajdonosa lett, számos amatőr és 
félprofi gasztronómiai fesztivál győztese, nem 
ismeretlen a Biharország olvasói előtt, hiszen 
tavaly már hosszabb interjút készítettem vele. 

Szerencsés választás volt a szervezők részé-
ről, hogy rá bízták a rendezvény gasztronó-
miai részét. A zsűri elnöke Opóczky István 
életmű- és Venesz József-díjas mesterszakács, 
a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjének tu-
lajdonosa, a Szabadtűzi Lovagrend zsűri jogo-
sultságú lovagja, az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend lovagja, a Magyar Grillszövetség 
tagja volt. A további tagok: Klötzl Géza film-
rendező és producer, nemzetközi gasztronó-
mus, az Esterházy Barokk Ételfőző Fesztivál 
tulajdonosa és Nagy Vivien, a „Hajdúság 
séfje”, számos amatőr, félprofi és diák gaszt-
ronómiai fesztivál győztese. Kíváncsi voltam, 
Szegedi Róbert miként látta belülről a zsűri 
munkáját, hogy sikerült megnyerni az ügynek 
a többi ítészt.

– Versenyeztem már olyan fesztiválon, ahol 
István és Géza zsűrizett, és nagy elismeréssel 
fogadták a munkánkat, innen indult a szakmai 
és baráti kapcsolat. A zsűri szerint fantaszti-
kus ételek készültek ezen az amatőr gasztro-
nómiai fesztiválon. Nagyon kiegyenlített volt 
a mezőny, az elbírálók számára igazi szakmai 
kihívás volt ez a nap. Mindannyian jól érez-
tük magunkat a rendezvényen, már a zsűri-
zés befejeztével a következő évi fesztiválról be-
szélgettünk. Meghívták Berettyóújfalu Város 
Önkormányzatát, Lisztes Évát, a rendezvény 
főszervezőjét, Nagy Vivient és engem Fertőd-
re, a 2019-es Esterházy Barokk Ételfőző Fesz-
tivál díszvendégeként. Ez nagy megtisztelte-
tés, de a lényeg, hogy mindenki várja a Tájak, 
Házak, Ízek Fesztivál folytatását. Ez a tájegy-
ség, a bihari régió olyan lenyűgözően hatott 
a Budapestről idelátogató zsűrire, hogy hosz-
szabb távú kapcsolatot szeretnének kiépíteni 
az itteniekkel.

Kocsis Csaba

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Tájak, házak, ízek Gömörtől Biharig
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Városnapi könyvbemutató

Vaskos, több mint 360 oldalas, ízlésesen 
tervezett borítójú művet vehet kezébe az ol-
vasó dr. Szabó József tollából. Helytörténeti 
érdekességeket gyűjtött és adott közre a „ci-
vilben” neonatológus szerző, akinek néhány 
írását lapunkban is olvashatták. Az érmellé-
ki tárgyú kötetet 1034 lábjegyzet és mintegy 
270 fotó, térképrészlet gazdagítja, utóbbiakat 
külön CD-n is mellékelték hozzá. Kiadásának 
lehetőségét a Partiumi és Bánsági Műemlék-
védő és Emlékhely Társaság és annak elnöke, 
Dukrét Géza teremtette meg.

Hat nagyobb fejezetre oszlik a könyv, s 
azok számos alfejezetből állnak. Cseke Attila 
szenátor, megyei RMDSZ-elnök mutatta be a 
kiadványt a szép számú érdeklődőnek, alapos 
részletességgel. Hangsúlyozta, hogy öröm-
mel tett eleget a felkérésnek és nagyra értéke-
li azokat az embereket, akik szakmájukon túl 
egyéb közérdekű területeken is nagyot alkot-
nak. „Ez a könyv az Érmellék olyan valósága-

it mutatja be, melyeket eddig nem ismerhet-
tünk”– hangzott el.

Az első fejezetben az Érmellék természetraj-
zi értékeit kutatva fellelt, eddig ismeretlen in-
formációkat gyűjtötte össze a szerző, alapo-
san dokumentálva. Külön alfejezetet szentelt 
a nagy földrajztudós, Cholnoky Jenő érmel-
léki kutatásainak. Az észak-bihari ásványvizek 
és gyógyvizek történetével is foglalkozik, rész-
letekbe menően a paptamási ásványvízzel és 
az egykori szalárdi gyógyfürdővel. Az érdekes 
érmelléki emberekről szóló második fejezetből 
megtudhatjuk, hogy a Rákóczi-szabadságharc 
helyi eseményeit kutatva Szabó doktor mi-
lyen családtörténeti adalékokra lelt Bóné And-
rás kuruc ezredes életrajzával kapcsolatban. A 
harmadik fejezet érmelléki értékekről és törté-
nésekről szól. Szó esik a Szent Korona lehet-
séges Bihar megyei tartózkodásáról is. Volt-e 
Köbölkúton, illetve Tótiban 1949 első heté-
ben? A válasz a kötetben megtalálható. A ne-
gyedik fejezet a 800 éves Margitta helytörté-
netét ismerteti, az ötödik az Érmellék nemesi 
társadalmát mutatja be, a hatodik Bihardiószeg 
történeti adatait tárja az olvasók elé.

A könyv a lehető legnagyobb sokszínűség-
gel igyekszik bemutatni az Érmellék eddig is-
meretlen arcait, történeteit, értékeit. „Érdekes, 
tartalmas, javaslom mindenkinek elolvasásra” 
– mondta zárszavában Cseke Attila. Házigaz-
dai minőségben Bradács Alíz kórházmene-
dzser, a kiadó nevében pedig Dukrét Géza kö-
szöntötte a rendezvény részvevőit.

Szőke Ferenc

Dr. Szabó József újszülöttgyógyász helytörténeti 
írásainak egy része jelent meg kötetbe foglalva 
Az ismeretlen Érmellék – írásban és képekben 
címmel. Bemutatója a margittai városnapi 
programok egyik kiemelkedő színfoltja volt. 
Az eseménynek a Dr. Pop Mircea Városi Kórház 
konferenciaterme adott otthont.

Dukrét Géza, Cseke 
Attila és a szerző 
a könyvbemutatón

A kötet borítója
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Az eddigi legsikeresebb 
Szabadság Feszt

Számszerűsítve a VI. margittai ifjúsági fesz-
tivál részvevőinek összessége elérte a tíz-
ezer főt, nyilatkozta lapunknak a margittai 
főszervező, Demián Zsolt körzeti RMDSZ-
elnök. A mostani többnapos rendezvény előd-
je műhelytáborként indult, évről évre a Vidé-
ki Ifjúsági Szövetség (Vidifisz) rendezte meg 
Biharfélegyházán, illetve Vársonkolyoson, de 
idővel egyre kevesebben vettek részt rajta. A 
szervezők összedugták a fejüket és keresték a 
megoldást arra, hogy népszerűsége növeked-
jen. Arra a megállapításra jutottak, hogy a tá-
bort „hibriddé” kell tenni, vagyis a műhelyfog-
lalkozásokat sok szórakozási, kikapcsolódási 
lehetőséggel kell ötvözni. Egy ilyen táborozás-
ra pedig a margittai Városi Strand bizonyult 
a legalkalmasabb helyszínnek. Ekkor már 
„csak” az kellett, hogy a helyi tanács rábó-
lintson, ez aránylag simán meg is történt. Ez-
zel zöld utat kapott a strandolós, szórakozós, 
műhelybeszélgetésekkel kombinált fesztivál. A 

Vidifiszhez tartozó civil szervezetek tagjai kap-
tak meghívást rá, meghatározott létszámmal.

Már az első rendezvény sikeres volt, híre 
ment, így más ifjúsági civil szervezetek is je-
lezték, hogy szeretnének részt venni a rendez-
vényen. Sikerét a szervezettség, a garantált jó 
hangulat és a „fapadosság” (olcsó részvételi 
díj) együtt hozta össze. Mivel a Városi Strand 
területén sátorozni is lehet, a fiatalok ezt az 
olcsó és egyben romantikus szállást válasz-
tották. Az étkezési lehetőségeket is a fiatalok 
pénztárcájához szabták. A „fapados árakat” 
mind a mai napig megtartották. Idén példá-
ul a négynapos bérlet az első időszakban 49, 
majd 69, végül, az eseményhez legközelebbi 
időpontban, 99 lej volt. Ez magában foglalta a 
sátorhely bérleti díját, a strandolást éjjel-nap-
pal, a koncertek és a műhelybeszélgetések lá-
togatását.

Attól kezdve, hogy bárki jelentkezhetett a 
fesztiválra, a részvevők száma látványosan 

Óriási sikere és látogatottsága volt az idei 
margittai Szabadság Fesztnek. A Székelyföldtől 
Budapestig, a Bánságtól Kárpátaljáig terjedne 
az a térkép, melyet a látogatók lakhelyének 
feltüntetésével rajzolhatnánk meg.

A bérlet árában 
a korlátlan 
strandolás is 
benne volt

Sátorutcákba költöztek a fesztiválozók 



is kiszélesedett. Ez annak is köszönhető, hogy 
most beengedték a 15 év alattiakat is nagyko-
rú kísérővel. Létrehoztak egy pihenőövezetet 
a nagyszínpadtól távolabb, sokan éltek is ez-
zel a lehetőséggel. A pihenő mellett tartották 
a filmvetítéseket, ezeknek szintén szép számú 
közönségük volt. A hagyományőrzés sem ma-
radt el, hiszen a kezdő napon nóta- és népdal-
éneklés színesítette a programokat, fél tucat 
néptánccsoport mutatkozott be. Az élő kon-
certek számát erre az évre megkétszerezték.

A legtöbb látogató szombaton volt, ekkor a 
bérleteseken túl még több mint ezren érkez-
tek napijeggyel. Tehát több mint kétezer fiatal 
és középkorú fürdőzött, szórakozott együtt. A 
szervezők számítása szerint a fesztivál a tel-
jes ideje alatt több mint tízezer látogatót foga-
dott. Örömükre szolgál, hogy rendbontás, hő-
zöngés és incidens nélkül telt el a négy nap. A 
résztvevők önmagukat fegyelmezték, felnőt-
tek a nagyszerű fesztivál légköréhez, nagyon 
kulturáltan szórakoztak, a rendfenntartóknak 
semmi dolguk nem akadt. Demián Zsolt el-
mondta még, jó volt látni, hogy a strand par-
kolója kicsinek bizonyult, a város tele lett tu-
ristával, az éttermek, panziók és szállodák 
megteltek.

A Szabadság Feszt szervezésének oroszlán-
részét a Vidifisz és annak elnöke, Boda Gergő 
vállalta magára, karöltve a Margittai Ifjak Kö-
rével (MIK), azon belül pedig Demián Zsolt-
tal. Az anyagi fedezetet saját bevételből, tá-
mogatóktól kapott összegekből és pályázati 
úton teremtették elő, így nem terhelték a vá-
ros költségvetését. Éppen ellenkezőleg, hasz-
not hoznak, hiszen a fesztiválozók elviszik vá-
ros a hírét a már említett képzeletbeli térkép 
valamennyi településére. Nagyszerű ingyen 
reklám ez, mely erkölcsi és anyagi hasznot 
hoz. Turisztikai szempontból ez a rendezvény 
vonzza Margittára a legtöbb vendéget.

Szőke Ferenc

megnőtt. Első alkalommal nagyjából 300 fő 
volt jelen, legutóbb már több ezer. A szakmai 
előadások megmaradtak, viszont a szórako-
zási lehetőségeket folyamatosan bővítették. A 
szakmai részt a főszervezők átadták a Romá-
niai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kuta-
tók Szövetsége Bihar Megyei Szervezetének. 
A meghívott előadók között szerepelt Winkler 
Gyula európai parlamenti képviselő és Cseke 
Attila szenátor, Biró Rozália és Szabó Ödön 
parlamenti képviselő is. Az előadásokon igen 
sok fiatal jelen volt, ez alátámasztja, hogy a 
szórakozás mellett a szakmai rész a következő 
években is szerves része legyen a fesztiválnak.

A szórakoztató programok látogatottsága 
azonban sokkal nagyobb, ez nem zavaró, hi-
szen erről is szól a fesztivál. Ismerkedni, barát-
kozni, csapatot építeni szórakozva is lehet, s 
erre a több ezer fiatal együttléte nagyszerű al-
kalom. Az idén augusztus 30. és szeptember 
2. között lezajlott rendezvény a térség fiatal-
jainak legnagyobb záró bulija volt, hiszen so-
kuknak hamarosan elkezdődött a tanulás idő-
szaka.

A programokat most is úgy állították össze, 
hogy az iskoláskoron túli fiatalok vagy akár 
a középkorúak is jól érezzék magukat, talál-
ják meg a nekik tetsző szórakozási lehetősé-
get. Ezáltal a részvevők száma korosztályban 
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Szombaton Lia 
és Sterbinszky volt 
a DJ

Az egyik 
főszervező, Demián 
Zsolt a Rákóczi 
Szövetség 
szervezet-
fejlesztési és 
informatikai 
igazgatójával, 
Nagy Domonkos 
Istvánnal 
beszélgetett

Cseke Attila 
is rendszeres 
meghívottja 
a Szabadság 
Fesztnek 



A Nagyváradi Állami Filharmónia októberi műsora
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Frissítsük fel 
a szókincsünket!
Közérthetővé tett gondolatainknak nél-

külözhetetlen elemei a szavak. Anya-
nyelvünk hozzáértő tudósai föltárták, 

hogy a legtöbb magyar szót – szám szerint 
60 ezret – Arany János vetette papírra. Őt 
Jókai Mór követi száznyi regényének 40-
50 ezer szavával. Természetes, hogy a köz-
nyelvet beszélő egyének csupán a 10 ezret 
megközelítő szókinccsel fejezik ki mondani-

valójukat, ám az iskolázottságtól, 
hivatástól függően ez megkettőz-
hető.

Amikor mostani közlésem pa-
pírra vetéséhez készültem, nem 
várt segítségként Kazinczy Fe-
rencnek számunkra igen-igen ér-
tékes figyelmeztetésére bukkan-
tam: „A hazai nyelv a nemzeti 
szeretetnek a legszorosabb kap-
csa…” Ismételten elolvastam hal-

hatatlan nyelvújítónk figyelmezte-
tését, mert érzésem szerint éppen 

nekem szól. Elismerem: a XXI. század 
felnőtt nemzedékének bővebb a szókincse 

az idősödő kortársakénál, magamat is közé-
jük sorolva. Az átlagemberek az idegen nyel-
vek közül döntően angolt iktatnak mondóká-
jukba. Ezt tapasztalva önkéntelenül Kazinczy 
figyelmeztetése lépett elém: édes anyanyel-
vünk vitathatatlan bizonyítéka.

Nyelvünk nélkülözhetetlen épületkövei a 
szavak. Garmadába rakva szókészletnek ne-
vezzük. Ahhoz, hogy ez minél gazdagabb le-

gyen, a csupán néhány betűből álló kép-
zőket kell barátunkká tennünk. Ezekkel az 
„apróságokkal” más-más jelentésű, azaz 
újabb szavakat csiholhatunk. Ez történt a 
közelmúltban bemutatott csin alapszó jelen-
tésének változataival. A két betűből álló -os 
képzővel a serdülő leányka, de még a fiatal-
asszony is csinos lett.

Azt mindenképpen meg kell említenem, 
hogy egyetlen alapszó több képzőt is kaphat, 
így gyarapítva szókincsünket. A jog főne-
vünk a mindenkori uralkodó osztály kötelező 
magatartási szabályainak rendszere. Bővít-
sük az -os képzővel, s ezzel a jogos mellék-
név lép elénk, azt bizonyítva, hogy tettünkkel 
nem vétkeztünk. Folytassuk az -ul képzővel! 
Az igék családjába fogadott jogosul kellemes 
hírt közöl: a szóban forgó esemény vagy el-
várás szabályosan következett be. Igen ám, 
de az -atlan (-talan) képző jogosulatlanná mi-
nősítette korábbi terveimet, sőt tetteimet is.

Végül egy vallomással búcsúzom. Nyelv-
tankönyvemben a szókincsünket gyarapító 
képzők két lapot (oldalt) töltenek be. Közü-
lük a -tlan, -talan, -tlen, -telen tagadó képzők 
bennem barátságtalan érzést keltenek. An-
nak örvendek, ha Erzsike szorgalmasan ta-
nul, ám Kitty tanulatlanul lép a felnőttek vi-
lágába. Hasonlóan viszonyulok a jól nevelt 
Pistikéhez, de nem így a neveletlen Robihoz. 
A legutóbbi bosszúság a szomszédomnál ért, 
ahol sületlen almáspitével kínáltak.

Dánielisz Endre

csa…” Ismételten elolvastam hal-
hatatlan nyelvújítónk figyelmezte-

tését, mert érzésem szerint éppen 
nekem szól. Elismerem: a XXI. század 

felnőtt nemzedékének bővebb a szókincse 

18., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Műso-
ron: C. M. von Weber: Euriante – nyitány; P. I. 
Csaj kovszkij: Változatok egy rokokó témára, 

op. 33; L. v. Beethoven: VIII., F-dúr szimfónia, 
op. 93. Vezényel Horváth Gábor (Magyaror-
szág), közreműködik Jan Sekaci (gordonka).

25., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Mű-
soron: J. Sibelius: Valse triste, op. 44, no. 
1. és d-moll hegedűverseny, op. 47.; L. 
Bernstein: West Side Story – a zeneszer-
ző születésének 100. évfordulójára. Vezé-
nyel: Jankó Zsolt, közreműködik Virginie 
Robilliard (hegedű – Franciaország).

A koncerteket csütörtökönként este 7-től a fi lharmónia Bartók–Enescu termében 
tartják, a bérletek érvényesek, jegyek a fi lharmónia székhelyén (Szilágyi Dezső, 
ma Moscovei utca 5. szám) válthatók hétköznapokon 11–16 óra között.



Figyelemre méltó, 
értékes, érdekes
Szilágysági népszokások gyűjteményes kötete

Kovách Géza életútját és munkásságát a 
könyv belső borítóján közli a kiadó. Ebben az 
életrajzban számos párhuzamot talál a saját-
jával a jelen sorok írója. Mindketten a kolozs-
vári Bolyai Tudományegyetemen szereztünk 
történelemtanári diplomát, s szoros szakmai-
emberi kapcsolatban álltunk egyetemünk leg-
rangosabb professzorával, Jakó Zsigmonddal. 
Mondjuk ezt anélkül, hogy egyenlőségjelet 
tennénk kettőnk szakmai eredményei közé. 
Kovách Géza életműve sokkal nívósabb, gaz-
dagabb és változatosabb, amint ez a könyve is 
bizonyítja.

Rátérve a könyv ismertetésére, az alcímből 
az is kiderül, hogy a gyűjtést 1946–1949 kö-
zött, tehát egyetemistaként végezte. Megható 
és példamutató a bevezetőt megelőző oldalon 
olvasható ajánlás: „M. Nagy Ottó egykori hit-
tantanárom emlékének”. A bevezetőben arra 
hívja fel az olvasó figyelmét, hogy az anyagot 
mindennemű stilizálás, átdolgozás nélkül, „a 
maga nyers valóságában” közli.

Külön érdekessége – jellegzetessége – a kö-
tetnek, hogy anyagát nem falvak szerint osztá-
lyozza, hanem az ünnepkörökhöz csoportosít-
ja. Így az olvasó felismerheti a különbségeket 
és a hasonlóságokat is. A könyv az alábbi feje-
zeteket tartalmazza: Betlehemes játékok, Ka-
rácsonyi kántálás, Gyermekrigmusok, Kará-
csonyi bál, István- és János-napi köszöntők, 
Újesztendei köszöntők.

A gyűjtés helyszíneit is tudós alapossággal 
mutatja be, megírva, mikor szerepelt a tele-
pülés neve először írott forrásban, milyen a 

lakosság összetétele (jobbágy, zsellér, nemes), 
milyen a nemzetiségi számarány a különbö-
ző korszakokban. A Szilágyságból összesen 
21 település szerepel, a Kraszna és a Berety-
tyó mentének külön részt szentelt; itt csupán 
8 helyen gyűjtött. Nemcsak falvakban, köz-
ségekben talált feljegyzésre méltó szokáso-
kat, hanem egyes városokban is, mint például 
Zsibó, Szilágysomlyó, Zilah. Nagy szívfájdal-
mamra szülőfalum, Dobra elkerülte a figyel-
mét, pedig magam is ismertem a felsorolás-
ban szereplő szokások némelyikének helyi 
változatát.

A második fejezetben karácsonyi köszöntők 
olvashatók, míg a harmadikban tövisháti kán-
tálások találhatók. Külön érdekessége a kötet-
nek a „kóringyákról” szóló rész. Ez a fele rész-
ben román, fele részben magyar falvakban 
volt szokásban. Ezekben a helységekben egy-
mást felkeresték a falu két nemzetiségű kántá-
lói, de csak a lányos házakhoz mentek. Mind-
össze két alkalommal tiltották be a hatóságok 
a kántálást-kóringyálást: 1939-ben az elsötétí-
tési törvényre hivatkozva, majd 1953-ban már 
ideológiai okokból. Mindkét esetben sikertelen 
volt a tiltás. Aztán jött a „dicső” Ceauşescu-
korszak, s igyekezett „a múltat végképp eltö-
rölni”, nem teljes sikerrel.

Ma a mindent felülíró globalizmus megállít-
hatatlan eszmerendszere jelenti a végveszedel-
met. Ez ellen csak úgy tehetünk, ha ismertet-
jük, terjesztjük és felélesztjük ezeket az értékes 
és szép népi hagyományokat, szokásokat. Eb-
ben segítségünkre lehet a Kovách Géza gyűj-
tötte népszokások felelevenítése, újbóli gya-
korlása, terjesztése.

Jó lenne, ha ezzel a figyelemfelkeltő cél-
lal írt ismertető nyitott szívekre találna, mi-
nél többen olvasnák a könyvet, és felújítanák, 
gyakorolnák ezeket a szép és nemes szoká-
sokat.

Dum spiro spero – amíg élek, remélek.
Kupán Árpád

Karácsony a Szilágyságban. A karácsonyi 
ünnepkör népszokásai 1946–1949 címmel jelent 
meg 2017-ben a Holnap Kulturális Egyesület 
kiadásában Kovách Géza munkája. Ennek 
méltatását olvashatják az alábbiakban.
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A gyűjteményes 
kötet címlapja
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A rossz anyagi körülmények között élő csa-
ládokból érkezett gyermekek istápolásának a 
Stubenberg grófok egykori székelyhídi kasté-
lya ad otthont. A II. világháború után elme-
nekült grófi család hátrahagyott ingatlanában 
2008-ig iskola működött, akkorra felépült az 
új középiskola. Még épp idejében, hisz a kas-
tély állaga már nagyon leromlott. Az enyészet 
útjára lépett épület megmentésére sem a vá-
rosvezetés, sem a megye irányítói nem talál-
ták a megoldást. De valahol a levegőégen túl 
még nem írták le a grófi jusst, a Böjte Csa-
ba ferences szerzetes nevével fémjelzett dévai 
Szent Ferenc Alapítvány nemcsak a környék-
beli gyermekek megmentésére tett javaslatot, 
hanem az épület felújítását is vállalata. Ennek 
fejében ötven évre megkapták az ingatlan bér-
leti jogát. Elsőként a tetőt tették rendbe, fala-
kat „toltak” ide-oda, kialakították a lakószo-
bákat és a hozzájuk dukáló modern mosdót. 
Az alagsor is megújult, ott a konyha és tágas 
ebédlő kapott helyet.

Az indulás pillanatától ez év augusztusá-
ig Kovács Ágnes irányította az otthont. Az 

új házvezető, Nagyfalusi Éva hosszú utat tett 
meg a Székelyhídra való kinevezéséig. Maga 
sem álmodta, hogy főfoglalkozásként gyerme-
keket fog ápolni, nevelni. Érettségi után került 
Budapestre, addig falun nevelkedett Magyar-
országon. Szülei vallásosak voltak, így már 
gyermekkorában beleivódott a keresztény hit. 
A magyar fővárosban közgazdaság–marketing 
szakon szerzett diplomát, majd jól fizető állás-
hoz jutott, amivel stabil egzisztenciát terem-
tett magának. Egy idő után mégis úgy érezte, 
hogy a pénzhalmozás, a vagyongyűjtés nem 
lehet az életcélja.

Elhatározta, hogy amint tíz ledolgozott évet 
tudhat maga mögött, váltani fog. Több lehe-
tőséget mérlegelt, olyan feladatot keresett, 
amelyben vallásossága és a mások megsegíté-
se is jelen van. 2010-ben elérkezettnek érez-
te az időt. Év végén felmondott munkahe-
lyén. Úgy tervezte, hogy egy kis feltöltődésnyi 
időt hagy magának. A következő év húsvét-
jáig „lazított”; elsősorban önmagában akarta 
tisztázni, hogy mit is akar, melyik út határoz-
za meg további életét vagy legalábbis életének 

Nagyfalusi Éva a székelyhídi gyermekotthon új vezetője

A Stubenberg-
kastélyt a Szent 
Ferenc Alapítvány 
mentette meg 
az enyészettől

Vezetőt váltottak, 
de a cél maradt

A dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett 
székelyhídi Gyermek Jézus Otthon élére ez év 
augusztusától Nagyfalusi Évát nevezték ki. 
Az intézményvezető hosszú ideig Budapesten élt, 
de nem idegen számára a vidéki létforma sem.



evőeszközök helyes használata is. Szerencsé-
re a legritkábbak a teljesen árva gyermekek. 
Velük nagyon nehéz kommunikálni. Déván is 
volt egy ilyen kis lakó, bezárkózott a maga ki-
csiny világába. A lelki páncél feltöréséhez sok-
sok szeretetre van szükség. A házvezető fon-
tosnak tartja, hogy a gyermekek kapcsolatot 
tartsanak szüleikkel, ezért szorgalmazza, hogy 
ha lehetőség van rá, látogassanak haza, illetve 
a szülők keressék fel csemetéiket.

Bár a reá bízott gyermekek jártak iskolá-
ba, szabadidőben pedig kinti foglalkozásokra, 
a tömbházlakás bezártsága mégis súrlódáso-
kat okozott a fiúk között. Nagyfalusi Évának 
még egy nehézséggel kellett megküzdenie: a 
többségében románok lakta Déván nyelvis-
meret nélkül folyamatosan akadályokba ütkö-
zött. Mindemellett szép emlékeket hozott ma-
gával Székelyhídra előző szolgálati helyéről, 
hisz végtelen ragaszkodást és szeretetet kapott 
neveltjeitől. Ezzel feltarisznyázva erőt nyert a 
folytatáshoz.

Székelyhídon még több teendője lesz, de a 
kastély és annak parkja nagyobb „szabadsá-
got” kínál. Jelenleg 17 lakója van a kastély-
nak, továbbá 25 napközis gyermekről gon-
doskodnak. Utóbbiak családjukkal együtt 
élnek, az ebéd és a délutáni tanulás idejét 
töltik az otthonban. Nagyfalusi Éva munká-
ját négy nevelő, egy szakács és egy raktáros-
gondnok segíti. Két dolgot tart nagyon fon-
tosnak a hivatásában: a gyermekek hitre és 
munkára nevelését. Székelyhídon mindkettő-
re van lehetőség: a templom a kastély szom-
szédságában áll, és a konyhán, a szobák rend-
ben tartásában, de még a kerti munkákban is 
segédkezhetnek a bentlakók.

Beszélgetésünk végeztével bejártam az épü-
letet, hogy lássam, milyen körülmények kö-
zött élnek a fiatalok. Szép és rendezett szobák 
fogadtak, a fürdőszobák modernek, jól felsze-
reltek, könyvekkel megrakott polcok várják az 
olvasni vágyókat. Egy szoborral is szemben ta-
láltam magam, csak feltételeztem, hogy Szent 
Ferencet ábrázolja. Egy épp arra járót meg-
kértem, azonosítsa a szobrot. Megtette, szóba 
is elegyedtünk. Csontos Natália néhány napja 
érkezett Székelyhídra nevelőnek. Korábban az 
alapítvány nagyszalontai házának volt a lakója 
nyolc éven át. Függetlenedése után pedig úgy 
gondolta, hogy mostantól ő adja vissza a so-
ron következőknek mindazt a szeretetet, ami-
ben neki is része volt.

D. Mészáros Elek
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egy nagyobb szakaszát. Felkereste a Szent Fe-
renc Alapítvány budapesti kirendeltségét, és 
elmondta szándékát: be akar állni Böjte Csa-
ba csapatába. Szabad utat kapott, jelentkeznie 
kellett a dévai központban, hogy ott a további-
akról egyeztessenek. Vállára csapta hátizsák-
ját, és már utazott is Dévára. Böjte Csaba ott 
is marasztalta, ugyanis épp megüresedett egy 
nevelői állás.

Egyszerre tíz fiúgyermek nevelése szakadt 
a nyakába. Egy háromszobás panellakást kap-
tak birtokul. Két szobában a gyermekek lak-
tak, a harmadikban a nevelőnő. Egy pénteki 
napon érkezett meg Dévára, még aznap dél-
után munkába is állt. Hét és tizenöt éves gyer-
mekek voltak a keze alatt, nagy bölcsességre 
volt szüksége, hogy mindegyikükkel szót ért-
sen, hisz különböző környezetből érkezettek-
kel kellett, kell foglalkoznia. Gyakran a leg-
alapvetőbb dolgokra is meg kellett tanítani 
őket, sokuk számára a szappan, a fogmosás és 
a fürdőszoba ismeretlen fogalmak, de még az 

A karonülő Stefikét 
és Ritácskát 

csecsemőkoruk 
óta nevelik 

szeretetben 
az intézményben

Csontos Natália, 
az  újonnan 
érkezett nevelő 
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Elfeledett 
világsztárunk: 
Zilahy Lajos (3.)

1945 januárjában, amikor Pesten már vé-
get értek a harcok, kocsi jött Zilahyért. A Ti-
sza Kálmán térre vitték, a kommunista főhadi-
szállásra. Feladat várt rá, neki kellett megírnia 
a felszabadult magyar sajtó első vezércikkét a 
Szabadság című napilapba. A szimbólumo-
kért mindig rajongó író egy olyan mondatot 
is beírt a cikkbe, hogy az óvóhelyről kilépve 
az egyik szembejövő szakállas szovjet katona 
arca Krisztuséra emlékeztette… Egyre-másra 
kapta utána a fenyegető leveleket: „Te rohadt 
kommunista, ezért meg fogsz lakolni!” Tör-
tént mindez, miközben az „illetékesek” össze-
írták a „fasisztairányú és szovjetellenes” filme-
ket. Zilahy-film is volt köztük, ahogy Jókai- és 
Mikszáth-műből készült mozi is… Aztán kide-
rült, ez csak túlkapás volt, a filmeket levették 
az indexről.

Távirat Sztálin elvtárshoz

Az író közéleti aktivitása a béke első hóna-
pijaiban megélénkült. Fontos szerepet szántak 
neki: 1945. június 9-én megalakult a Magyar–
Szovjet Művelődési Társaság, s a tagság Zilahy 
Lajost választotta meg elnökének, a szervezet 
díszelnöke a Nobel-díjas tudós, Szent-Györgyi 
Albert lett. Zilahy Szent-Györgyi professzor-
ral együtt vállalta az Irodalom és Tudomány 
című folyóirat szerkesztését. Ebben kezdte el 
folytatásokban közölni Ararát című regényét. 
Később – már emigrációban – tovább szőtte a 

történet szálait, megírva az előzményeket és a 
folytatást is. Így született A Dukay család tri-
lógia.

Az író elnöki székfoglalójában rámutatott 
arra, hogy a magyar köztudatot fel kell vilá-
gosítani: „Nem kételkedünk abban, hogy a 
szellemi kapcsolat nagy szomszédunkkal ter-
mékenyítően fog hatni a mi művészetünk-
re. Tudjuk, hogy a kölcsönös megismerés 
kölcsönös szeretetté, szoros, termékeny ba-
rátsággá fog nőni” – bizakodott. Az alakuló 
közgyűlés még táviratot is intézett Sztálin elv-
társhoz, szeretettel és hálával köszöntve min-
den dolgozó tanítóját és barátját. Júliusban 
az Operaházban tartottak díszelőadást. Ott 
volt a kormány, a szovjet vezetők és a Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottság is. Zilahy már 
54 éves volt ekkor, és még mindig naiv és 
idealista…

A Társaság hamarosan rádióműsort is ka-
pott, az első adásban maga Zilahy beszélt: 
„Korábban acélfalat emeltek a Szovjetunió 
és Magyarország közé. Tizenhárom évvel ez-
előtt több hónapra terjedő tanulmányutamat 
a Szovjetunióba az utolsó pillanatban meg-
akadályozták… Alkalmam volt beszélgetni 
Vorosilov marsallal. Első szava az volt hoz-
zám: a szellemi élet embereire igen nagy fel-
adat vár az új világ felépítésében, és ebben a 
gigászi munkában a Szovjetunió íróinak, mű-
vészeinek, tudósainak vállvetve és testvérie-
sen kell együtt dolgozniuk a két nép közötti 
mély és őszinte barátság megalapozásán, a tá-
volabbi nagy közös célok megoldásán.”

1946-ra viszont már határozottan csök-
kent Zilahy lelkesedése. Teljesen visszavonult 
a közéleti szereplésektől arra hivatkozva, hogy 
új művön dolgozik. Új filmet sem csinált, cége-
it államosították. Ahogy a kommunisták nyo-
multak, a Magyar–Szovjet Művelődési Társa-
ság elnökségéről is lemondott. Az Egyesült 
Államokba és Mexikóba hívták szerződésaján-

Nagyszalonta szülötte a második nagy háború 
előtt világszerte a legolvasottabb magyar írók 
közé tartozott; a Halálos tavasz regényként is, 
megfilmesítve is világsiker lett. Fordulatokban 
gazdag élete drámai mélyponton ért véget.



as években „kiszolgálta a fasizmust”, Gömbös 
Gyula jó barátja volt.

„Nekem Szalonta már régen 
Salonta-Mare”

A Magyarországon letiltott Halálos tavaszt 
közben bemutatták New Yorkban. Zilahy és a 
már 1946 óta Amerikában élő Jávor Pál is ott 
volt a premieren, de nemcsak ekkor találkoztak. 
Gyakran sétáltak együtt a Hudson-folyó partján, 
beszélgettek, felidézték a régi szép időket. Egy-
szer egy ilyen sétáról nagyon szomorúan tért 
haza Jávor. Sokáig csak merengett maga elé. Mi 
történt? – kérdezte aggódva a felesége. „Tudod, 
mit mondott Lajos? Az író és a színész sánta ku-
tya lesz, ha elveszti anyanyelvét.”

A következő év őszén súlyos tragédia érte a 
Zilahy házaspárt. Egyetlen fiuk, Mihály meg-
halt. Felvették a Harvard Egyetemre, bekerült 
az egyetemi lövészegyletbe is. Egy gyakorlaton 
véletlenül elsült a fegyvere, a homlokába fúró-
dott a golyó, a kórházban sem tudtak segíte-
ni rajta; 18 éves volt. Zilahyt megbénította a 
tragédia, évekig nem írt semmit. Leköltöztek 
Szent-Györgyi Albertékhez Woods Hole-ba, a 
keleti partra. Horgásztak, fürödtek a tenger-
ben, napoztak, és sokat beszélgettek. Egy évig 
laktak ott, az író így jutott át élete legnagyobb 
krízisén.

1962 őszén megírta ő is a maga Halotti be-
szédét, egy verset a Magyarországon maradt 
barátja, Illyés Gyula születésnapjára: „Happy 
Birthday to you. / – Hát Te is elsietted éveid, 
/ És hatvanéves lettél. Kölyökidő. Neked még 
lesznek / Nagy éveid, – de nekünk már aligha 
itten. Hazát veszteni / Több, mint szülőt, gyer-
meket, testvért, hitvest: / Ők csak porrá om-
lanak / A szép és végtelen nagy csendben, / 
S az angyalok s a telekspekulánsok / Már be 
is zárták a Ridgwood temetőt. / De a Haza 
nagy! Tomboló valóság!” Majd így folytatja a 
költőtársnak címzett fájdalmas köszöntőt: „Ne-
ked Ozora ma is megmaradt, / De nekem 
Szalonta már régen Salonta-Mare / S mióta 
sorsom és Sztálin Budán a dombról elvert, / 
Azóta itt, New-York külvárosában élek, / Ahol 
a néhány utcát Little-Hungary-nak hivják, / S 
16 év alatt már megtanultam, / Hogy téved-
tem, mikor azt irtam, / Hogy a lélek kialszik…” 
(Vers libre Illyés Gyula születésnapjára)

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

latokkal. Az év végén szép csendben el is uta-
zott családjával Budapestről. Kint előadásokat 
tartott, darabjainak megfilmesítéséről tár-
gyalt, közönségtalálkozókra járt, találkozott a 
magyar kolónia tagjaival. Aztán jött 1947-ben 
a kommunista fordulat. És Zilahy úgy döntött, 
nem megy vissza. Szent-Györgyi Albert is el-
hagyta az országot, Massachusettsben kezdett 
új életet.

Össztűz Zilahy ellen

A disszidens Zilahy otthon persze ellenség 
lett. Eleinte csak pár Ludas Matyi-karikatúra 
csipkelődött rajta, aztán, amikor biztossá vált, 
hogy nem jön haza, megindult a hadjárat. A 
Népszava, a párt szócsöve 1948 januárjában 
oldalas cikkben ítélte el a „túlságosan gyorsan 
amerikanizálódott” írót, „aki már annyi színt 
képviselt pályafutása során”, emiatt „elvesz-
tette kapcsolatát a realitással”, és akinek „né-
zetei a régebbi magyar értelmiségi rétegek, a 
középosztálybeli értelmiségiek elavult szelle-
miségében gyökereznek”, és aki „nem tarto-
zik a szabadlelkű emberek közé”. A Halálos 
tavasz is eltűnt a filmszínházakból.

Zilahy Lajost nemcsak otthon támadták, az 
emigráns magyarok közt is voltak ellenségei. 
Az 1945-ben menekült nyilas, szélsőjobbos 
újságírók nem bocsátották meg neki a Krisz-
tus-arcú szovjet katonát és a Magyar–Szov-
jet Művelődési Társaságot. Fiala Ferenc hosz-
szú vezércikkben ítélte el a Szabad Magyarság 
című lapban az írót. Az Amerikai Magyar Nép-
szava pedig „kommunistagyanúsnak, hazafe-
lé kacsingatónak” bélyegezte. A kinti nyila-
sok fel is jelentették az amerikai hatóságoknál 
mint kémet és kommunista ügynököt. Évekig 
folyt vizsgálat ellene, az amerikai kiadók fe-
ketelistára tették, az állampolgárságot is csak 
1956-ban kapta meg. A Londonban élő Ig-
notus Pál viszont azért támadta, mert a ’30-

Fogadás 
az Operában. 
Zilahy (középen), 
a balján Vorosilov 
marsall
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Margittára 
költöztek 
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Fiatalok nyelvén szólnak
Új katolikus papok Margittán

A katolikus Egyházi törvénykönyv lehető-
séget ad az egyházmegye püspökének, hogy 
papjait a megfelelő helyre helyezze. Döntésé-
ben sok mindent szem előtt tart, de leginkább 
azt, hogy hívek és vezetőik között tökéletes le-
gyen az összhang.

Tóth Attila Levente Nagyváradon szü-
letett 1986-ban. Édesapja tősgyökeres nagy-
váradi, édesanyja érmelléki gyökerű. A Dacia 
általános iskolában, majd a Szent László ró-
mai katolikus gimnáziumban tanult. A család 
Érmihályfalvára költözött, ezért ez a település 
is közel áll szívéhez. A gyulafehérvári Hittudo-
mányi Főiskolán folytatta tanulmányait. Gya-
korlati évét Szilágysomlyón töltötte. Böcskei 
László megyés püspök szentelte pappá 2012-
ben a székesegyházban, és Mihályfalván mu-
tatta be első miséjét. Még ebben az évben 
Nagyváradon, a Szent László plébánián kezd-
te hivatásának gyakorlását, káplánként. Főleg 
a gyermekek hitoktatására fókuszált. A püs-
pök 2015-től Tasnádszántóra helyezte plébá-
nosként. A bőség zavarával küszködhetett, mi-
vel három plébániáért felelt: Tasnádszántóért, 

Királydarócért, Érmindszentért és az ezekhez 
tartozó filiákért. Igyekezett itt is odafigyelni a 
fiatalokra, akikkel elődje, Ozsváth József sok 
tevékenységet elindított. Ő folytatta, bővítette 
ezeket. Megszervezte a gitártábort és a biblia-
tábort. Előbbiből idén már a hatodik került sor-
ra, utóbbit másodszor látogathatták a fiatalok. 
Segítette a Családos Csoport, a Mária Légió 
és a Rózsafüzér Társulat működését. Sok szép 
emlék fűzi Tasnádszántóhoz. Tavaly a püspök 
munkatársat is rendelt melléje Husztig Róbert 
személyében, ő átvette a királydaróci plébáni-
át. Arról faggattam Tóth Attila Leventét, mikor, 
hogyan született meg az elhatározás, hogy ezt 
az áldásos hivatást válassza.

– A válasz nehezen önthető szavakba. Ha 
felszínes akarok lenni, azt mondhatom, adtam 
egy esélyt magamnak és a Jóistennek. Amikor 
jelentkeztem a Hittudományi Főiskolára, még 
nem volt egészen tiszta az isteni hívó szó. Las-
san egyre tisztább lett a kép és hang, amely az 
örömet és az örömöm forrását jelenti mind a 
mai napig. A teológiai tanulmányok ideje alatt 
egyre erősebb lett bennem a vágy, hogy pap-
ként szolgáljam a Jóistent és a rám bízottakat.

– Számított rá, vagy meglepetés volt az át-
helyezés?

– Mint ahogy a többi 18 paptestvéremnek, 
nekem is meglepetés volt, különösen az, hogy 
Margittára neveztek ki. Fiatalként egy ilyen 
nagy egyházközségbe kerülni nagy kihívást je-

Idén szeptemberben – több más szolgatársával 
egyetemben – Margitta római katolikus 
esperesplébánosát, Májernyik Mihályt húszéves 
szolgálat után áthelyezték. Helyette két fiatal 
lelkipásztor érkezett Tasnádszántóról. Tóth 
Attila Levente kapta meg a plébánosi kinevezést, 
Husztig Róbert pedig káplánként fogja szolgálni 
a margittai katolikus közösséget.

Tóth Attila Levente esket – még Tasnádszántón



Husztig Róbert is váradi, 1987-ben szüle-
tett. Mivel részben német származású, a német 
tannyelvű iskolában tanult s érettségizett. Utá-
na három évig Gyulafehérváron, majd négy 
évig Dél-Tirolban, közben egy évig Innsbruck-
ban folytatta teológiai tanulmányait német, il-
letve olasz nyelven. Most is tanul, hiszen alap-
képzésen és mesterin egyidejűleg második évét 
kezdi el Kolozsváron. Mesteri diplomájára a 
kritikai elméletek és multikulturális tanulmá-
nyok szakon készül, ebben az egyházi áramla-
tok is benne vannak; dolgozatát erényetikából 
írja. Új nyelvet is tanul. Őt is 2012-ben szentel-
ték pappá, első szolgálati helye Érmihályfalva 
volt, következett Királydaróc és Tasnádszántó, 
majd idén szeptember 1-től margittai segédlel-
kész lett.

Sokat utazott, főleg nyaranta, járt Brazíliá-
ban, Venezuelában, igyekezett megismerni az 
ottani embereket, egyházi szokásokat, kultú-
rát. „Jó kimozdulni, és látni, hogy több a vi-
lág, mint amennyit a szemünkkel látunk”– vall-
ja a tisztelendő. S hogy miért választotta a papi 
hivatást?

– Konkrét válaszom nincs rá, de nem is én 
választottam, hanem igent mondtam. Érettsé-
gi után nyelveket akartam tanulni, jelentkez-
tem is egy lingvisztikai fakultásra, de végül visz-
szamondtam, mert világossá vált előttem, hogy 
más nyelvet kell fordítanom: a Szentírás nye-
lét a híveimnek. Szent II. János Pál életpályá-
ja is motiválta döntésemet. Felébresztette ben-
nem a hivatástudatot, és kiderült, hogy ott a 
helyem. Nagyon jól együtt tudunk működni a 
plébános úrral.

– A szakmák és a hivatások folyamatos vál-
tozáson, modernizálódáson esnek át. Ön sze-
rint a lelkipásztori hivatásra is érvényes ez?

– Úgy gondolom, igen. Természetesen a ré-
git nem kell eltörölni, de más stílusban kell elő-
adni a dolgokat, mint régen. Sajnos soha nem 
leszek olyan nagyszerű prédikátor, mint Arany-
szájú Szent János, de nem is szeretnék olyan 
stílusban prédikálni, mint ő. Az ő idejében mű-
ködött az a retorikai stílus, de ma már szerin-
tem nem, akkor sem, ha mély gondolatokat 
közölne. A papnak is a mai emberek, a mai fia-
talok nyelvén kell beszélnie ahhoz, hogy kedv-
vel járjanak templomba. Nekem mindig a fiata-
lok adták a legnagyobb erőt. Velük kell lenni, 
ott kell lenni számukra. Szívünk és a plébánia 
ajtaja nyitva kell hogy álljanak előttük, és akkor 
jönni fognak az istenházába.

Szőke Ferenc

lent. A püspök úr bizalmának jeleként veszem, 
és igyekszem méltó lenni rá. Hálás vagyok a 
Jóistennek, hogy nem egyedül kell eleget ten-
nem az új feladatnak, hanem olyan nagyszerű 
munkatárssal, mint Husztig Róbert paptestvé-
rem. Hiszem, hogy ketten együtt a margittai 
katolikus közösséget Isten országa felé tudjuk 
vezetni.

– Fiatalságuk előnyt jelent abban, hogy 
templomba hívják az ifjakat?

– Sokan így gondolják, de annyira gyors a 
mai világ, hogy néha öregnek érzem magam 
a mai fiatalok mellett. Hiszem azonban, hogy 
a Szentlélektől vezetve megtaláljuk az utat 
arra, hogy templomba csaljuk őket. Leginkább 
azonban azt szeretném, hogy az „otthon va-
gyok” érzése legyen bennük mind a plébánián, 
mind a templomban.

– Lehet, hogy korai még a kérdés: mik a rö-
videbb és hosszabb távú tervei Margittán? Ho-
gyan fog ismerkedni az új hívekkel?

– A bölcs, öreg paptestvérek és a püspök 
úr is azt javasolja, hogy az első időszak az új 
hely szemlélése legyen. Meg kell tanulni együtt 
szuszogni a közösséggel, és utána tervezni. A 
legfontosabb rávezetni az embereket és önma-
gamat is a Jóisten szeretetére. Sorrendbe kell 
állítani a sürgős és kevésbé sürgős dolgokat, és 
annak alapján megoldani őket. Igyekszem mi-
nél többet együtt lenni a közösséggel. A beteg-
látogatás szintén jó alkalom az ismerkedésre, 
és az is, hogy hittant tanítok az iskolában. A 
gyerekek által a szüleiket is megismerhetem.

Husztig Róbert 
a margittai 
templomban 
misézik

A gitárosokkal 

hitvilág
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1. A férj

Még a randi előtt is megpróbáltam, isten látja lel-
kemet. Már felhívtam, és megbeszéltük, hol és mikor. 
Már a csontjaimban éreztem a bizsergést, a vágyat és 
az izgalmat. Nem volt elképzelésem semmiről, csak 
hagyni fogom, hogy megtörténjenek a dolgok. Úgy, 
ahogy az kell. Felnőtt ember vagyok, még pár év, és 
vége az aktív férfiéletemnek. Sportolok, egészsége-
sen élek. Hol van az leírva, hogy nekem egy nő mel-
lett kell megöregednem? Még jár nekem az izgalom, 
gondoltam, míg a hajamat igazgattam a tükör előtt 
az irodámban. Átöltöztem, reggel odacsempésztem 
a tiszta ruhát, csak nem fogok izzadtan randizni, ka-
csintott vissza a srác a tükörből, aki egykor voltam. 
Te tényleg ezt akarod? – kérdezte bennem a férj, a 
gyerekeim apja és az unokám nagyapja. Igen, mond-
tam ki hangosan, és becsaptam az irodám ajtaját.

Az külön jó volt, hogy bringával mentem. Mint ré-
gen, amikor ezt a lányt kísérgettem. Fene tudja, ho-
gyan, de visszapörgött az idő, és csak én voltam, és 
csak ő volt. Puszi, puszi, és már a nyakamba is bo-
rult. Rögtön láttam, hogy fodrásznál volt, fénylett az 
arca, valahogy ő is visszafiatalodott. Másfél órát bo-
lyongtunk a városban, lehetőleg csendes kis utcákon. 
Sokat beszélgettünk, egyszer le is ültünk egy pad-
ra. Kevesen jártak arra, feltettem a karomat mögé, a 
padra. Mint régen. Rám nézett. Gyere fel egy kávéra, 
mondta, és könnyedén megrázta haját, s az végigsi-
mított a karomon. Menjünk, mondtam, és elcsuklott 
a hangom.

A lehető legközelebb lakott a munkahelyemhez. 
Pontosan a szomszéd utcában. Ami jó, mert közel 
van, és baromira rossz, mert itt mindenki ismer a 
környéken. Tudtam, hogy a kisebbik gyereke még 
otthon lakik. És az is megfordult a fejemben, hogy 
tényleg csak kávézni fogunk. Én naiv. És úgy történt 
minden, mint egy szaros filmben. Ahogy becsukó-
dott mögöttünk az ajtó, egymásnak estünk. Először 
azt hittem, nem fog menni, mert bűntudatom lesz. 
De nem így történt. Csak az illatát éreztem, ahogy a 
hajába temetkeztem. Csak a remegő testét a kezem 
alatt. Szinte felrobbantunk mindketten, mire az ágyig 
jutottunk. Új volt, és mégis ismerős. Erősnek és férfi-
asnak éreztem magam, ahogy utána egymás veríték-
ben úszó testét simogattuk. Eszembe se jutott a fele-
ségem, ez az igazság.

Vártam rád, suttogta fénylő szemmel, és rebben-
ve simított a keze. Egymásba zuhantunk újra. És újra.

Majdnem elaludtam a duruzsolásától, amíg szere-
lemtől csatakos haját simogattam. Hogy ő a bort sze-
reti. És majd nekem is át kell szoknom a sörről, mert 
ő borlovag. Majd meglátom, milyen jó fejek a bará-
tai a testépítő szalonból, ahová eljár edzeni. És be-
mutat a barátainak. Meg a gyerekeinek. És boldogan 
élünk majd. Kezdtem kijózanodni. A telefonomon lát-
tam, hogy a feleségem legalább hatszor hívott. És el-
köszöntem, de alig hagyott elmenni. Csak csókoltuk 
egymást vég nélkül a csukott ajtó mögött. Igen, sut-
togtam a szájába. Majd megint találkozunk. Talán a 
jövő héten. Hívlak. Várom. Most már nem veszítjük 
el egymást, ugye?

Csúnya migrénem van, hallottam a feleségem fáj-
dalmas hangját a vonal másik végéről, veszel nekem 
fájdalomcsillapítót? Hogyne, feleltem illedelmesen, 
mindjárt otthon vagyok, drágám!

Fülemben muzsikált a vér. Szeretőm van, ízlelget-
tem a szót, és készültem a családom szemébe nézni.

Egyszer minden véget ér.

2. A szerető

Már a reggelinél olyan izgatott voltam, hogy majd-
nem ráborítottam a gyerekre a teát. Szegényke, csak 
csodálkozott, hogy most az egész hétvégét a nagy-
anyjánál töltheti, de én is lehetek önző, nem igaz? A 
fodrászom soron kívül fogadott, és az irodából még 
haza is tudtam szaladni, hogy átöltözzek.

Olyan volt minden, mint régen. Ahogy jött, tolta a 
biciklijét, mintha újra kamaszok lennénk. Sokat sétál-
tunk, túl sokat. Aztán mikor leültünk a padra, és meg-
ölelt a pad támlájánál, éreztem, készen állunk rá. Mind 
a ketten. Vártam, hogy ő mondja ki, de a férfiak olyan 
mulyák. Nekem ez a férfi kell. És felhívtam kávézni.

Csak az ajtóig jutottunk el, olyan volt az egész, 
mint a forgószél. A válásom óta nem voltam férfival. 
Amíg csókolt, azt hittem, összerogyok, de megtar-
tott, mi több, meg is támasztott. Aztán már mire re-
megtek a lábaim, el is vergődtünk az ágyig. Szédüle-
tes volt. Gyönyörű a teste, és nem öregedett. Nincs 
pocakja, nem ereszkedett meg a feneke. Úsztam 
benne. Elvesztem benne. A hajamat markolászta, és 
orrával a nyakamba szuszogott. Az első után sírni 
tudtam volna. Úgy vártam rád, suttogtam, míg a ke-
zem bejárta a testét. Aztán újra egymásba temetkez-
tünk. És megint. Hullámzott minden. Le és fel. Le és 
fel. Aztán a hajamat simogatta. Beszéltem neki ma-
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gamról, hogy megismerjen, hogy elfogadjon, hogy 
elfogadja a barátaimat és később a gyerekeimet. Mert 
akarom ezt a férfit. Mert megérdemlem.

Ahogy sietve magára kapkodta a ruháit, elöntött a 
féltékenység, mert arra gondoltam, most hozzá megy 
haza. Már nem szereti a feleségét, azt mondta, meg-
szürkült a házasságuk, és már az ágy sem működik 
közöttük. Szegénykém, mennyire ki lehetett éhezve. 
Mindent megadok neki, mindent. Egyszer már elve-
szítettem, nem akarom újra! Más is elvált már.

Egyszer minden véget ér.

3. A feleség

Nem ismerem ezt az érzést. Kihűl kezem-lábam, 
amint elnézem a férjem hideg, elutasító arcát. Nem 
zavar van rajta, nem gyűlölet. Egyszerűen idegen. 
Sosem láttam ezt az arcot, ezt a férfit. Ez volna az, 
aki könnyedén meghódított a figyelmességével, a 
kedvességével és a szerelmével? Ez volna az, aki hó-
napokon át kísérgetett esőben, hóban, kánikulában, 
kezének ismerős melegével ölelt, és mézédes volt a 
szája? Ez volna az, akit vágytól remegve öleltem, és 
akinek odaadtam magam még az esküvőnk előtt? 
Három, szerelemből fogant gyermekkel ajándékoz-
tam meg. Vele virrasztottam a gyerekeink ágyánál, 

és vele örültem a legszebb pillanatokban? Ő volt, aki-
nek nem is olyan régen, az ezüstlakodalmukon, sí-
rástól elcsukló hangon köszöntem meg és ígértem to-
vábbra is életem legnagyobb ajándékát, a hűséget? 
Vele hajoltunk nemrég kis unokánk ágya fölé és gyö-
nyörködtünk vonásai bájában?

Ki vagy te, próbáltam a tekintetét keresni, míg ő 
zavartan elfordulva bizonygatta, nem történt semmi, 
csak véletlenül összefutott egy régi ismerősével, és 
beültek kávézni. És mit jelentenek a telefonok és az 
üzenetek? Ekkor támadásba lendült, és megmagya-
rázta, milyen kimerítő egy ilyen nővel együtt élni, 
mint én. Megfojtom a szellemi fölényemmel, elnyo-
mom az állandó okoskodásommal. Ő is csak férfi. 
Meg kell értenem.

És onnantól elkezdődött a Canossa-járásom. Az 
önmarcangolás, a bűntudat és a hitetlenkedés. Mit 
csináltam rosszul, tényleg ilyen vagyok? Mikor ron-
tottam el? Mit tud többet az a másik? Jelentéktelen 
és értéktelen vagyok, néztem magam utálkozva a tü-
körben, és ordítani tudtam volna. Visszakapom vala-
ha a hitemet?

Semmi nem változott, próbál ölelni a férjem. 
Minden megváltozott, gondolom, és próbálom visz-
szaölelni.

Egyszer minden véget ér.
Szilágyi Perjési Katalin

lektűr
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A Szent Vince Intézet

Az egykori Ferdinánd (később Nogáll, ma 
Partenie Cosma) utca közepén található Szent 
Vince Intézet alapjait Nogáll János kanonok 
vetette meg. Ő vásárolta meg 1866-ban 2800 
forintért az intézet itteni első telkét. Egy év 
múlva megvette a szomszédos telket is. Eze-
ken kezdte el építtetni id. Rimanóczy Kálmán-
nal a még földszintes intézetet neoromán stí-
lusban.

Az elkészült épületet 1868-ban vették át a 
Szatmárnémetiből jött irgalmas nővérek. Böl-
csődét, óvodát létesítettek benne. Megépülte 
után három évvel Nogáll kanonok már elemi 
leányiskolát is nyitott két tanteremmel, majd 
1877-ben felajánlotta az egyházmegyének 
Szent Vince Intézet néven. Az intézet tovább 
bővült, 1879-ben megnyílt a leánynevelde, 
majd 1882-ben a fiúinternátus, továbbá bein-
dították az V. és VI. osztályt a leányok számá-
ra, miután új tantermeket építettek.

1892-ben Nogáll János megvásárolta a 
nyugat felőli szomszéd Szűts-féle házat, és át-
alakíttatta ragályos betegek számára. Egy év 
múlva már négyosztályú polgári leányiskola 
is indult, egyúttal új tantermeket is építettek, 
ugyanakkor a bölcsőde és óvoda régi és ki-
csiny helyiségei helyett is újakat emeltek.

Az egykori kápolna

Az egyik csatolt képeslap a Szent Vince In-
tézet kápolnájának homlokzatát ábrázolja. 
Az intézet udvarán 1895. július 19-én, Szent 
Vince napján tették le a kápolna alapkövét, 
és a következő év április 26-án készült el id. 
Rimanóczy Kálmán terve alapján. A kommu-
nizmus évei alatt, az 1970-es évek elején le-
rombolták. Mindössze néhány képeslap és egy 
leírás maradt meg róla: „A kápolna az inté-
zet parkká alakított kertjének közepén emel-
kedik kései román stylusban, amely a lakóház 
styljének megfelel. Hossza 20 méter, szélessé-
ge 9. Az intézet főkapujától később épült, fe-
dett üvegcsarnok vezet a kápolna díszes, gaz-
dag frontjához, melynek ormán a Patrona 
Hungariae kedves szobra ékeskedik. A szobor 
alatt van elhelyezve a harang. A harang nyílása 
alatt ékes rózsaablak pompázik, amely a front 
közepét foglalja el. Ezen ablaktól jobbra egy dí-

Másfél évszázada annak, hogy a római katolikus 
Szent Vince Intézet épületének elkészült 
földszintes részét átvették az irgalmas nővérek. 
Az ingatlan jelenleg a Szent László Római Katolikus 
Teológiai Líceum otthona.

A még földszintes 
Szent Vince Intézet 

főbejárata

A Szent Vince Intézet lebontott kápolnája



Az elkezdett művet Fetser Antal, a későbbi 
győri püspök folytatta. 1901-ben megvásárol-
ta a szomszédos Könczey-féle házat és telket, 
ezáltal az intézetnek kijárata lett az Úri (a mai 
Ciorogariu) utcára is. Még ugyanebben az évben 
a fiú- és leányinternátus között újraépíttette az 
udvari szárnyat. Két év elteltével a Szűts-féle há-
zat lebontatták, helyére a ragályos betegek szo-
báját és a betegápoló nővérek lakásait építették. 
E telek udvarára gazdasági épület, kocsiszín, is-
tállók kerültek, de modern konyhát is építettek. 
1903 decemberére bevezették a villanyt is.

A következő jelentős változás 1906-ban volt, 
amikor Peiser Károly püspökségi főmérnök 
terve alapján a régi fiúinternátus helyén egy új, 
emeletes épületet emeltek, de már nem neoro-
mán stílusban. Homlokzatának szoborfülkéjé-
be Nogáll János bronzból készített mellszobrát 
helyezték el.

Az utcai homlokzatnak a főbejárattól balra 
eső része 1911-ben épült. Itt a leányinternátust 
helyezték el, míg az udvari emeletes szárnyban 
az irgalmas nővérek lakhelye volt. Az intézet 
részét képezte még a kétemeletes udvari mosó-
konyha, egyéb gazdasági részlegek és egy nagy 
veteményeskert is.

Nagyvárad közgyűlése az alapító címzetes 
püspök iránti tiszteletből, érdemei elismerése-
ként 1893-ban Nogáll Jánost a város díszpol-
gárává választotta, és az addigi Ferdinánd ut-
cát is róla nevezték el. Ez utóbbi határozatot 
1966-ig az utódok is tiszteletben tartották, ak-
kor kapta az utca a semmitmondó Orşovei ne-
vet. Később aztán az egykori katolikus intézet 
falai között működtetett gazdasági iskola neve 
után a Partenie Cosma nevet kapta.

A rendszerváltás után megalakult Szent Lász-
ló Római Katolikus Teológiai Líceum 1992-ben 
a nagy múltú Kanonok soron talált otthonra, a 
13. szám alatti épületben. Azt követően, hogy 
2005 augusztusában visszaszolgáltattak jó pár 
egyházi ingatlant, egyebek mellett a történel-
mi múltú Stark iskolát is, lehetőség nyílt arra, 
hogy elemi tagozattal bővüljön az oktatási in-
tézmény. Rövidesen megvalósult az is, hogy 
egyazon épülettömbben – az egykori Nogáll 
utcai Szent Vince Intézet ingatlanában – foly-
tathassák a tanítást. Azóta sikerült külsőleg tel-
jesen és igen példásan felújítani az iskolaépüle-
tet, amint azt mellékelt képünk is igazolja.

Péter I. Zoltán

szes fülkében Szt. Franciska, balra egy másik-
ban Szt. János szobra áll. Mindhárom szobor 
terracottából van, színük halványsárga, diszk-
rét aranyozással. A rózsaablak alatt van a dí-
szes kapuzat, a kápolna külsejének legsikerül-
tebb részlete, melyen át nehéz tölgyfaajtó vezet 
a kápolna belsejébe. Ez a kései renaissance 
formákat tünteti fel, a szentély részben román 
stylünek nevezhető. Nyolc nagy félköríves ab-
lak s a szentély végén egy kis kerek ablak bo-
csátja a világosságot a kápolnába.”

Az intézet épületállományának 
további fejlesztése

Mivel az utcafronton tovább már nem lehe-
tett terjeszkedni, 1899-ben ifj. Rimanóczy Kál-
mán emeletet húzott az utcai épületre, úgy-
szintén neoromán stílusban. Mellette a hosszú, 
középső szárnyépületet földig lebontatta, he-
lyére egy egészen új emeletes épületet emelt. 
A főhomlokzat közepén díszes hármas bejára-
ti ajtó, román kori trifórium került. A főkapu 
feletti szoborfülkében Keresztelő Szent János 
életnagyságú szobrát helyezték el. A bejárati 
ajtó mögött jobbra és balra széles folyosó kez-
dődik. A jobb szárnyon a leányiskola tantermei 
húzódtak, kettős udvarral. Balra egy vendég-
szoba volt, három tanterem, egy óvoda, mellet-
te bölcsőde, fürdő és betegszoba.

A bővítést azonban Nogáll János – időköz-
ben felszentelt pergamói címzetes püspök, 
nagyprépost – már nem láthatta meg, mert 
1899. július 19-én elhunyt. Végakarata szerint 
az intézet kápolnájának kriptájába temették. 
Hamvait a lerombolt kápolnából 1972. szep-
tember 4-én áthelyezték a bazilika kriptájába.

a régi Várad
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A Szent László 
Római Katolikus 
Teológiai 
Líceum felújított 
homlokzatának 
egy részlete

A katolikus intézet 
jó száz év előtti 

főhomlokzata
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Műemlékvédők 
negyedszázada

A XXIV. Partiumi Honismereti Konferen-
cia bázisaként Érsemjén művelődési központ-
ja szolgált, a résztvevők onnan rajzottak széjjel 
környékbeli és magyarországi nevezetes hely-
színeket, emlékhelyeket megtekinteni, eseten-
ként koszorúzásokon vettek részt. Érsemjén 
már nem először adott otthont a társaság 
szervezte tanácskozásnak, ezúttal is számos 
előadásra, könyvbemutatóra, szakmai ismer-
tetőre került sor. A település polgármesterét, 
Balazsi Józsefet is tagjukként és egyben Fé-
nyes Elek-díjasként tartják számon.

A nyitónapon adták át az idei Fényes Elek-
díjakat a Fráter Loránd Művelődési Központ-
ban. Dukrét Géza, a PBMET elnöke köszön-
tötte a több száz jelenlévőt, a későbbiekben 
pedig az eltelt huszonöt év történéseiből sze-
mezgetve felidézte eddigi eredményeiket. 
1993-ban 18 alapító taggal vágtak neki érték-
mentő tevékenységüknek, jelenleg 97 mun-
katársat tudhatnak körükben. Az eltelt évek 
során nemcsak a térségünkben, hanem az 
országhatáron túl is elismerést vívtak ki ma-

guknak. 1998-ban könyvkiadásba fogtak. A 
Partiumi füzetek sorozatban eddig 85 kötet 
látott napvilágot, emellett további 23 könyv 
megjelentetéséhez járultak hozzá. A honis-
mereti konferenciák mellett a tagok 13 alka-
lommal honismereti táborban vettek részt. 26 
emléktábla avatása fűződik a nevükhöz. Mun-
kájukat számtalan díjjal, oklevéllel ismerték el 
– sorolta az elnök.

Csűry István királyhágómelléki reformá-
tus püspök a Zsoltárok könyvéből vett ige-
résszel köszöntötte a konferencia résztvevőit. 
Mint mondta, az eltelt huszonöt év egy idő-
szak végét, valaminek az elmúlását mutatja, 
ami általában keserűséggel párosul. De emel-
lett látni kell az Isten adta kegyelmet, amely 
ezen az úton végigvezetett, és emiatt öröm 
és siker társult ennek a társaságnak a célki-
tűzéseihez. Van még munka továbbra is, eh-
hez kell megtalálni az összetartozni vágyókat, 
a testvért, aki velünk egyazon úton halad.

Böcskei László nagyváradi római katolikus 
megyés püspök a hamu alatt lapuló izzó parázs 
lángra lobbantóiként határozta meg a műem-
lékvédők társaságát, akik révén megőrizzük ha-
gyományainkat, keresztényi értékeinket. Mind-
ezt lelkesedéssel, buzgalommal kell tennünk. 
De pusztán a múltunk megőrzése nem elég, 
nekünk is teremtenünk kell, alkotnunk a jövő 
számára – fogalmazott a megyés püspök.

Szabó Ödön parlamenti képviselő ezúttal 
is a tőle megszokott bölcsességidézettel méltat-
ta a társaság negyedszázados tevékenységét. 
„Egy afrikai közmondás szerint, ha gyorsan 

Háromnapos honismereti konferenciát 
tartott augusztus végén, szeptember 
elején az idén 25 éves Partiumi és Bánsági 
Műemlékvédő és Emlékhely Társaság (PBMET). 
A rendezvénysorozat kiemelkedő eseményeként 
kiosztották az idei Fényes Elek-díjakat.

Ø

A televízió képernyőjéről is ismert magyarországi 
városvédő, Ráday Mihály köszöni meg a díjat

A PBMET elnöke, 
Dukrét Géza 
és a „veterán” 
Fényes Elek-
díjas házigazda 
polgármester, 
Balazsi József

Dr. Szabó József fogadja Dukrét Géza 
gratulációját
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Egyházi sajtósokat 
tüntettek ki

A váradi újságírás kezdetének másfél év-
százados évfordulójára, 2012-ben hozta lét-
re a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
Bihar megyei szervezete a sajtósok munkájá-
nak elismerésére szánt kitüntetését. Az idén 
az egyházi sajtó munkatársait kívánták díjazni, 
ezért a jelölést is a történelmi magyar egyhá-
zak elöljáróira bízták – mondta el a szép számú 

érdeklődőt köszöntő Szabó Ödön parlamen-
ti képviselő, a Szövetség megyei ügyvezető el-
nöke, a kitüntetés ötletgazdája.

Hagyományosan az Ady Endre Emlékmú-
zeum a díjátadás helyszíne, így volt ez szep-
tember első csütörtökén is. Az eseményt meg-
tisztelte jelenlétével Böcskei László római 
katolikus megyés püspök és Csűry István, a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
püspöke, illetve a baptista egyház több repre-
zentánsa is.

Szűcs László, a Várad folyóirat főszer-
kesztője a Magyar Újságírók Romániai Egye-
sületének írott sajtóért felelős alelnökeként az 
egyes díjak névadóiról, tiszteletre méltó egy-
kori nagyváradi újságírókról emlékezett meg, 
ugyanis a sajtódíj nem egy, hanem három. A 
fiatal, pályakezdő újságírók az Iványi Ödön-
ről elnevezett kitüntetést kaphatják meg, hi-

Református, római katolikus és baptista 
sajtótermékek munkatársai vehették át nemrég 
a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeumban 
az RMDSZ Bihar megyei szervezete által alapított 
sajtódíjakat.

Jeles egykori 
váradi újságírók 

nevét viselik 
a kitüntetések

Csűry István, 
Szűcs László 

és Szabó Ödön

Ø
(folytatás a következõ oldalon)

Micaci Krisztián, Antal Ferenc és Ghitea-Szabó József 
Levente 

akarsz haladni, menj egyedül, de ha messzi-
re akarsz jutni, akkor haladj a többiekkel. Ez a 
társaság ennek jegyében tevékenykedik, mesz-
szire akarnak eljutni” – értékelt Szabó.

A beszámoló és a köszöntőbeszédek után át-
adták a Fényes Elek-díjakat. Az idén Mihálka 
Nándor nagyváradi régész, dr. Szabó Jó-

zsef bihardiószegi helytörténész és Ráday 
Mihály budapesti városvédő részesült elisme-
résben. A tagság aranydiplomával köszönte 
meg Dukrét Géza eddigi munkáját. Emellett 
több elismerő díszoklevelet, ajándékalbumot 
osztottak ki.

D. Mészáros Elek

Ø
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Jubileumi kolbászfesztivál

A rendezvénynek az égiek is kedveztek, 
ugyanis kivételesen szép, napsütéses idő kö-
szöntött a fesztiválozókra szeptember 15-én, 
így a jó hangulatot csak még tovább fokozták 
a finom falatok és a szórakoztató programok. 
A kolbászkészítő verseny a Zilahy Lajos Mű-

velődési Ház nagytermében zajlott, a koncer-
teket és szabadidős programokat pedig a kul-
túrház udvarán, illetve a környező utcákban 
tartották.

Az idén 21 csapat jelentkezett a kolbász-
készítő versenyre, név szerint a következők: 
az ADA bútorgyár, az Aqua Nova, az Arany 
János Elméleti Líceum, az árpádi Favillások, 
a Bihar Megyei Tanács, a Bocskai Hajdúk, a 
testvérváros, Csepel, a Hajdú Lovas Egyesü-
let, a Jász Plaszt Kft., Köröstárkány, a Midesz, 

Szeptember derekán immár a 10. hagyományőrző 
kolbászfesztivált tartották a hajdúvárosban 
az RMDSZ nagyszalontai szervezetének égisze alatt.

szen az 1854-ben született névadó aradi és 
váradi újságíróskodás után sajnálatosan fiata-
lon hunyt el. A bihari megyeszékhelyen 1890-
ben lett a Nagyvárad szerkesztője. Az 1869-
ben született Fehér Dezső húszévesen került 
Váradra, ő is a Nagyváradnál kezdte, 1898-
ban megalapította a Nagyváradi Naplót, és 35 
éven át volt vezető munkatársa, főszerkesztője. 
Közéleti szerepvállalás is jellemezte, egyebek 
mellett az 1903-ban Nagyváradon megalakí-
tott szakmai szervezetnek, a Vidéki Újságírók 
Szövetségének is tagja volt. Az impériumváltás 
után is aktív maradt, 1927-ben ő rendezte saj-
tó alá Ady Endre publicisztikai írásait. Indokolt 
tehát, hogy a nevét viselő kitüntetés életműdíj-
ként értékelhető. Szakmai elismerést jelképez 
a Bokor András nevét viselő díj, ennek név-
adója a rendszerváltáskor indult Bihari Napló 
egykori főszerkesztője, kiadóigazgatója, kiváló 
publicistája, az ugyancsak korán elhunyt ko-
rábbi filozófiatanár, egykori kolléga.

Ebben az évben a Harangszó munkatársa, 
a rádióműsorokat is szerkesztő Ghitea-Szabó 
József Levente pelbárthidai református lel-
kipásztor vehette át az Iványi Ödön-díjat. A 
Wagner Erik püspöki titkár által írt laudációját 
Csűry István olvasta fel, miután „mogyoróhéj-
ban” visszatekintett a református sajtó törté-
netére, az egyházi lap 1990-es indulására és 
arra a másfél évtizedre, amíg maga is munka-
társa, majd főszerkesztője volt a kiadványnak.

A váradi római katolikus püspökség saj-

tóreferense, a Mária Rádió munkatársa, dr. 
Micaci Krisztián a Bokor András-díjat érde-
melte ki. Amint Kovács Zsolt püspöki irodave-
zető laudációjában megfogalmazta: munkájá-
val mintegy hidat képez az egyházi és a világi 
között, az álhírek és szenzációhajhászás mai 
világában arra törekszik, hogy a valódi értéke-
ket, a jó hírt, vagyis az evangéliumot láttassa.

A baptista egyház lapjának, a Szeretetnek 
1990-es elindításában és működtetésében vál-
lalt oroszlánrészt a 85. évében járó Antal Fe-
renc. A lap felelős szerkesztőjének, Gönczi 
Gézának a méltatásából megtudtuk, hogy a 
nyomdász végzettségű szerző verseket is írt, 
kötetei jelentek meg, s most átvehette a Fehér 
Dezső-díjat.

A Deák Árpád szobrászművész által készí-
tett bronz kisplasztikák és az oklevelek átvé-
tele után a kitüntetettek pár szóban megfo-
galmazták, mit jelent számukra az elismerés, 
elkészült a szokásos csoportkép, s fogadták a 
gratulációkat.

Máté Zsófia

Ø

Ø

(folytatás az előző oldalról)

Egyházi sajtósokat tüntettek ki

Egyházi vezetők 
és sok érdeklődő 
az Ady-múzeumban



a Romániai Magyar Nyugdíjas Szövetség, Sar-
kad (két csapattal), a Sinka István Kézműves 
Kör, a Toldi néptáncegyüttes, Török és csa-
pata, Újszalonta, a Városházáso(k)k, a Vá-
rosi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület és a 
Dénesmajori betyárok. Az elkészült finomságokat természete-

sen idén is zsűri bírálta el, az ítészek nem-
csak a kolbász ízét pontozták, hanem a kül-
alakját és a tálalását is. A zsűrielnöki feladatot 
Szabó Ödön parlamenti képviselő vállalta el, 
mellette Filep Ferenc lelkipásztor és Szatmá-
ri Sándor állatorvos, illetve Csisztu Zsuzsa 
pontozott, utóbbi Budapestről érkezett a ren-
dezvényre, és műsorvezetői feladatokat is el-
látott. A jó hangulatú, nótázásban gazdag ve-
télkedőn végül a legfinomabb kolbászért járó 
első díjat Csepel csapata vihette haza, máso-
dik lett a Sinka István Kézműves Kör és a Haj-
dú Lovas Egyesület, a harmadik helyen pedig 
a Jász-Plaszt és a Toldi néptáncegyüttes osz-
tozott.

A kolbászkészítés mellett számos koncert, 
táncprodukció és tombolasorsolás is gazdagí-
totta a nap programját. A kultúrház udvarán 
felállított színpadon és a nagyterem színpa-
dán is kora délutántól pörgött a műsor, fellép-
tek a Dupla Kávé és Köteles Cindy, a Toldi 
néptáncosai, Szallós Ildikó tanítónő kisdiák-
jai, a Loga-Ritmus zenekar, az Arny Dance 
sporttáncosai, az Infinity Dance Egyesület 
hip-hop táncosai. Este az egykori közkedvelt 
magyarországi Első Emelet énekese, Kiki lé-

közélet

Biharország2018. október 37

Kádár Előd lett 
a vándorbölcső új 

lakója

Több százan voltak 
kíváncsiak a Dupla 
Kávéra

A tombolasorsolás 
izgalmas perceket 

okozott

Kikivel sokan 
együtt énekelték 
a slágereket

A tizedik 
kolbásztöltő 

verseny eredmény-
hirdetése
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(folytatás a következõ oldalon)
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A házi készítésű (homemade), illetve a kéz-
zel készült (handmade) tárgyak sokáig nem tar-
toztak a népszerű, keresett áruk közé, azon-
ban néhány éve egyre inkább virágkorát éli ez 
a tevékenység. Ez igazán jó hír, hiszen elisme-

Határtalan kreativitás
Rengeteg munka, koncentráció, fáradság, 
kreativitás és motiváció van egy kézzel készített 
tárgy mögött. Nagyszalontán is él egy fiatal 
hölgy, Szegi Orsolya, aki ötletes dísztárgyakat 
(home deco) tervez, szab, varr irigylésre méltó 
precizitással és kreativitással.

rés jár azoknak, akik belevágnak az ilyen fog-
lalatosságba, és a saját kezűleg elkészített tár-
gyaikat teszik pénzzé. A nagyszalontai Szegi 
Orsolya az egyik közülük, ő a pici gyerekek 

Szegi Orsolya főfoglalkozásnak is elfogadná a hobbiját

Játékok, kis ruhák, 
díszek – Szegi 

Orsolya bármit 
szívesen elkészít 

Ø

Ø

(folytatás az előző oldalról)

Jubileumi kolbászfesztivál

pett színpadra, és ismert slágereivel fergete-
ges hangulatot varázsolt a rendezvénysátorba. 
A szabadtéri diszkó zenéjét DJ Széplucky és 
DJ Dr. Mokán szolgáltatta.

A nap során volt még kutyás vetélkedő az 
Innocente Alapítvány jóvoltából, lehetőség 
nyílt hintózásra és lovaglásra a Hajdú Lovas 
Egyesületnek köszönhetően, és az érdeklődők 
megkóstolhatták a város tortáját, mégpedig 

a Szalonta SzeRet nevet viselő csokis-meg-
gyes süteményt. Ez a 10. évfordulóra ké-
szült, és Borbély Lénárd, Csepel polgármes-
tere vágta fel. Elődje, Németh Szilárd mostani 
államtitkár pedig átadta azt a vándorbölcsőt, 
amely két évvel ezelőtt került a hajdúvárosba 
Herczegh Anita, Áder János magyar államfő 
felesége jóvoltából. Az alig pár hetes Kádár 
Előd vehette birtokba a bölcsőt, szülei a test-
véreit is elhozták az átadásra.

Balázs Anita
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Babaszoba 
ajtaját díszítheti 

ez a  névfüzér

Sosem hervad el 
a tulipáncsokor

közvetlen környezetét igyekszik széppé tenni 
varrott tárgyaival.

– Honnan jött az ötlet, hogy dekorációs 
tárgyak készítésével foglalkozzék?

– Már régóta érlelődött bennem a gondolat, 
de csak néhány hónapja sikerült elkezdenem 
komolyabban is foglalkozni ezzel. Nagyszalon-
tai születésű vagyok, de évekig más városban 
éltem. Tavaly költöztem vissza a szülőváros-
omba. Van egy csodálatos kisfiam, ő adja az 
ihletet mindenhez. Az egyedi stílusú dísztár-
gyak készítésével, ahogy már említettem, ré-
gebben kacérkodom, de most jött még csak el 
annak az ideje, hogy Romániában is értékel-
jék ezt a műfajt. Ezért korábban nem is láttam 
értelmét annak, hogy mélyebben elmerüljek a 
témában.

– A dekorációs tárgyak készítése mellett 
mással is foglalkozik?

– Nevelem a fiamat az édesanyám segítsé-
gével, ő mindenben támogat, és ezért nagyon 
hálás is vagyok neki. Pillanatnyilag nem dol-
gozom szerződéses munkahelyen, de vannak 
terveim, elsősorban a dekorok területén sze-
retnék mozogni.

– Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
– Pontosan ez a fő hobbim. Imádom, amit 

csinálok, és a legnagyobb megtiszteltetés, ha 
mások is elismerik a munkámat. Emellett sze-
retek sportolni meg sütni-főzni, de sajnos az 
utóbbira már nem sok időm jut.

– Mi inspirálja önt a munkában?
– Ötleteket a világhálóról merítek elsősor-

ban, és próbálom minél jobban megszemélye-
síteni őket – olyan orsisakra. Igazából bármi 
ihletet adhat, egy kép, egy zene, egy élmény, 
csak a fantázia szab határt.

– Milyen érzéseket vált ki önből, amikor 
ezeket a kreatív tárgyakat készíti?

– Hogy milyen érzéseket vált ki? Az ideg-
bajtól az eksztázisig minden érzelem megfor-
dul bennem. Van, amikor többször újrakezdek 
valamit, mert nem úgy sikerül, ahogyan én 
azt elterveztem. Maximalista vagyok, és addig 
dolgozom, amíg a megálmodott tárgy tökéle-
tes nem lesz.

– Hogyan lehet hozzájutni az ön által ké-
szített tárgyakhoz?

– A munkáimat a HomeDeco by Orshy 
Facebook-oldalon lehet megtekinteni és meg-
rendelni. Jelenleg a közösségi oldalon keresz-
tül a legegyszerűbb és a leggyorsabb kapcso-
latba lépni velem.

– A megrendelők választhatnak minták-
ból, vagy minden termék egyedi?

– Szinte minden darab egyedi, hiába dolgo-
zom sablonok után, ritkán tudok két egyfor-
ma dolgot összehozni. De hát ez is a lényege 
az egésznek, nagyon fontos szerintem, hogy 
minden munkám egyéni és személyre szabott 
legyen, olyan, mint amit a megrendelő meg-
álmodott.

– Mennyi időbe telik ezeknek a tárgyak-
nak az elkészítése?

– Általában órákba telik, mire megrajzo-
lom, kiszabom, összeállítom, és fotózásra 
késznek mondhatok valamit. Nem zavar, hogy 
sok munkaóra van egy-egy tárgyban, hiszen 
sokszor észre sem veszem, hogy telik az idő, 
mivel ez számomra nem munka, hanem élet-
forma, és nagyon élvezem.

– Hogyan tervezi, később is ezzel szeret-
ne foglalkozni?

– Nem szeretnék itt megállni, remélem, 
hogy lehetőségem lesz még tovább fejlődni 
ezen a területen, és akár elérni azt is, hogy fő-
állásban dekorációs tárgyak készítésével fog-
lalkozzam.

Balázs Anita

Ø
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Augusztus végén immár hetedik alkalom-
mal szervezte meg a lengyel Spełnionych 
Marzeń (Teljesült Álmok) Alapítvány Varsó-
ban a rákos betegségből gyógyuló, 6 és 18 év 
közötti gyermekek számára az onko olimpi-
át. Az eseményen összesen 230 sorstárs vett 
részt Lengyelországból, Szlovákiából, Litváni-
ából, Ukrajnából, Törökországból és Románi-
ából. A versenyzők korcsoportonként atlétika, 
úszás, asztalitenisz, tollaslabda, íjászat és lab-
darúgás sportágakban mérhették össze erejü-
ket és kitartásukat.

A marosvásárhelyi Együtt a Rákos Gyerme-
kekért Egyesület (román nevének rövidítésével 
IPCC) másodszor vett részt a rendezvényen, 
hat gyereket indított úszásban, atlétikában, 
asztalitenisz és tollaslabdában, köztük a nagy-
szalontai Mados Mátyást. A kis csapat szép 
eredményekkel tért haza, összesen 12 ér-
met nyertek a gyerekek: kilencet az úszók (2 
arany, 5 ezüst, 2 bronz), kettőt atlétikai szá-
mokban (egy arany helyből ugrásban és egy 
bronz 100 méteres síkfutásban) és egy ezüs-
töt asztaliteniszben. Az atlétikai sikerekért a 
csapat legfiatalabb tagja, a 8 esztendős Mados 
Matyi küzdött meg, és ő volt az egyik zászlóvi-
vő is az esemény megnyitóünnepségén.

Nagyszalontai gyermek 
az onko olimpián
Az Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület 
színeiben vett részt nemrégiben a varsói onko 
olimpián a nagyszalontai Mados Mátyás, 
aki édesanyja kíséretében a romániai csapatot 
erősítette.

A kétnapos verseny Shantel-koncerttel és 
tűzijátékkal zárult, no meg azzal az elhatá-
rozással, hogy két év múlva ugyanott ugyan-
olyan jó vagy még jobb teljesítménnyel vesz-
nek majd részt a csapatok a megmérettetésen.

„Ezek a gyerekek eleve győztesek, mert 
megharcoltak az életükért, és most bebizo-
nyították, hogy a sportban is tudnak győzni – 
mondta Farczádi Gabriela, a marosvásárhelyi 
Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület elnö-
ke a rendezvény zárásakor. – Az onko olim-
pián való részvétellel arra bátorítjuk azokat a 
fiatalokat, akik súlyos betegségen mentek ke-
resztül, hogy kezdjenek el sportolni. Hosszú, 
kórházban töltött hónapok után a gyerekek-
nek fizikai és pszichés felépülésre van szük-
ségük, így a sporttevékenységek segítik őket 
a fizikai erőnlét növelésében, pozitív energiá-
val telítődnek, a mozgás segíti őket az egész-
séges életmód kialakításában és az önkép 
javításában, valamint az önbizalom fejlesztésé-
ben is. Boldogok vagyunk, hogy részt vehet-
tünk ezen az eseményen. Lelkesítenek az el-
ért eredmények, és reméljük, hogy továbbra is 
támogatást kapunk annak érdekében, hogy a 
gyerekek a jövőben is ilyen élményekkel gaz-
dagodjanak, hiszen együtt csodákat teszünk.”

Balázs Anita

Örömteli anyai ölelés a sikeres atlétikai verseny után 

Középen fut Mados 
Mátyás, két érmet 
is hazahozott 
az onko olimpiáról



Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon szerepel 
Huszár Ingrid
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Az alapszakaszt megnyerő szalontaiak leg-
főbb riválisának a Kolozsvári JSF számít, mely-
nek idén egyszer már sikerült legyőznie a bihari 
gárdát. A szalontai együttes a Román Kupában 
már begyűjtött két serleget (egyéniben és pá-
rosban), valamint egy ezüst- (egyéniben) és egy 
bronzérmet (triplában), sőt a Klubcsapatok Vi-
lágbajnokságán is dobogóra állt. Amint azt la-
punkban is olvashatták, a csehországi Vsetin 
városában augusztus 11-én megtartott tornán 
a bihariak mellett cseh, szlovák, francia, ma-
gyar, ukrán és lengyel bajnokcsapat küzdött az 

Bajnoki rájátszás 
Szalontán

Hazai közönség előtt védheti meg bajnoki címét 
a Nagyszalontai Tengo SK futnet (lábtenisz) 
csapata. Október 20-án és 21-én lép majd pályára 
a hajdúvárosban sorra kerülő bajnoki döntőben.

impozáns serleg elhódításáért, amely egy évig, 
nem kis meglepetésre, a Tengo SK birtokában 
volt. Id. Sorean László edző együttese végül a 
harmadik helyen zárta a tornát.

A Tengo SK a következő kerettel készül a 
bajnoki címvédésre: Georgel Bobiş, Sorean 
Alex, ifj. Sorean László, Nagy Darius, Denis 
Purja, Illyés Gergő, Bagosi István.

(hajdu)

Huszár Ingrid és Camelia Potec olimpiai 
bajnok úszó, a román szakszövetség 
elnöke

Látványos meccseket ígér a szalontai lábtenisztorna

Rangos nemzetközi erőfelmérőn 
bizonyíthat a váradi fiatal 
úszótehetség, Huszár Ingrid. E hónap 
közepéig az Argentínában zajló Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon vesz részt.

A Buenos Airesben zajló nemzetkö-
zi megmérettetésen éremszerzési esély-

lyel áll majd rajtkőre a Nagyváradi Crişul 
Sportklub úszója. A román csapat 34 
sportolóból áll, a résztvevők 14 sport-
ágat képviselnek. Huszár Ingrid egyedül 
képviseli a Bihar megyei sportéletet. Az 
utazó keretben atléták, kosárlabdázók, 
evezősök, szertornászok, ritmikus sport-
gimnasztikázók, cselgáncsozók, súly-
emelők, vívók, birkózók, műugrók, sport-
lövők, asztaliteniszezők és teniszezők 
kaptak még helyet az úszók mellett.

A váradi sportélet olimpiai reménysé-
ge idén már két rangos nemzetközi meg-
mérettetésen is bizonyíthatta ráter-
mettségét. A Finnországban megtartott 
ifjúsági Európa-bajnokság után a Román 
Nemzetközi Bajnokságon szerzett 7 ér-
met. Kétszer a dobogó legmagasabb foká-
ra állhatott fel (200 m mellen és a 4 × 100 
m-es vegyes váltó tagjaként). A Bákóban 

megtartott országos bajnokságon tucat-
nyi éremmel gazdagította gyűjteményét 
a fiatal váradi tehetség: nyolc döntőben 
nem talált legyőzőre (mellúszásban 50 és 
100 m-en a junior és nagyifjúsági korosz-
tályban, 200 m-en pedig junior, a nagyif-
júsági és a felnőtt korosztályban, vala-
mint vegyes úszásban a juniorok között), 
emellett három ezüst- és egy bronzérmet 
szerzett. A dobogós helyezéseken túl Ing-
rid több országos csúcsot is megjavított.

Huszár Ingrid Georgeta Schier és 
Cristina Madău edzők irányításával ké-
szül. A váradi Crişulnak legutóbb nyolc 
éve, 2010-ben volt képviselője az ifjúsági 
fesztiválon. Akkor Bianca Lazăr Fazekaş 
súlylökő szerepelt a Szingapúrban meg-
tartott eseményen, és a hatodik helyet 
szerezte meg.

Hajdu Attila



Várad utcáin rótták a köröket
Nyolcszáz induló nyolc ország 
képviseletében teljesítette az idei 
nagyváradi utcai futóversenyt. 
Az eseményre nyolcadik alkalommal 
került sor a Pece-parti Párizs utcáin.

A korábbi évek tapasztalataiból kiin-
dulva a szervezők közel ezer résztvevő-
re számítottak, végül valamivel több mint 
nyolcszázan regisztráltak és álltak rajthoz 
a szeptember 16-án, vasárnap megtar-
tott eseményen. A résztvevők zöme biha-
ri volt, de az ország más régiói mellett to-

vábbi hét ország (Magyarország, Egyesült 
Államok, Spanyolország, Olaszország, Ír-
ország, Szerbia és Nagy-Britannia) képvi-
selői is rajthoz álltak a félmaratoni távon. 
A kevésbé felkészült futókra a 10 vagy az 
5 km-es táv várt, emellett váltóknak (4 × 
5 km) is tartottak futamot. A gyermekek 
két korosztályban (12, illetve 8 év alattiak) 
versengtek egymással, a kisebbek szüle-
iket is megmozgatták, hiszen együtt rót-
ták velük a köröket a belváros utcáin az 1 
km-es távon. Míg a felnőttek részvétele 
díjköteles volt, addig a gyermekek ingyen 

indulhattak a versenyen, csupán szüleik 
írásos engedélyére volt szükségük.

Kategóriánként a legjobb öt futót dí-
jazták a szervezők a verseny főtámo-
gatóiak jóvoltából, de minden résztve-
vő hazavihetett egy emlékérmet, amely 
a Moskovits-palotát ábrázolja. A verseny 
költségvetése 70 ezer lejre rúgott, ehhez 
a Bihar Megyei Tanács a Bihar Megyei Tu-
risztikai Desztinációs Menedzsment Ügy-
nöksége révén 20 ezer lejjel járult hozzá. 
Az összdíjazás 9 ezer lejt tett ki.

H. A.
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Álom maradt a BL 
a kosárlabdázók számára

A finnországi első találkozón három pont-
tal (87–84) maradt csak alul a váradi együttes, 
amelynek szurkolói a továbbjutás megszerzé-
sének reményében töltötték meg az Antonio 
Alexe Sportcsarnokot a visszavágón. A négy-
pontos győzelem helyett hatpontos vereség 

(80–74) lett a vége, így Cristian Achim együt-
tese búcsút mondhat a BL-álmoknak. A nem-
zetközi kupaszereplés lehetősége azonban így 
is megmarad, hiszen a váradiak a második 
számú európai kupa csoportkörében folytat-
ják majd a küzdelmet. Ugyanez a sors várt vol-
na rájuk a BL-selejtező második vagy harma-
dik körében elszenvedett vereség miatt.

A finnek elleni párharc legeredménye-
sebb váradi kosárlabdázója az amerikai Kris 
Richard volt 43 ponttal (15-öt az első mecs-
csen, 28-at a visszavágón dobott).

A VSK férfi vízilabdacsapata szeptember 
utolsó hétvégéjén szállt harcba a BL-selejtező-
jé ben. A második kör egyik selejtezőcsoport-
já nak a váradi Ioan Alexandrescu uszo-
da adott helyet, a váradiak ellenfele az olasz 
ezüst érmes Bres cia, valamint a francia és a tö-
rök bajnok, a Stras bourg, illetve az Isztambu-
li Enka volt.

Dorin Costrăş edző keretébe két új játékos 
érkezett: Adacsi Szeja és Inaba Juszuke, a ja-
pán válogatott erősségei. Mellettük a kétéves 
kihagyás után visszatérő Alex Popoviciu, va-
lamint a brazil Gustavo de Freitas Guimaraes, 
illetve két szerb légiós, Aleksza Petrovszki és 
Sztefan Zsivojnovics erősíti még a keretet.

Hajdu Attila

Már a selejtező első körében elbúcsúzott 
a Bajnokok Ligájától (BL) a Nagyváradi VSK férfi 
kosárlabdacsapata, ugyanis kettős vereséget 
szenvedett a finn aranyérmes Karhutól.

Richard 
ponterős játéka 

nem volt elég 
a továbbjutáshoz



BMX életérzés 
szalontai módra

Bagosi Zsombor 18 éves, és öt éve ismer-
kedett meg a BMX kerékpározással. Vele be-
szélgettünk erről a világ minden táján népsze-
rű sportról.

– Azelőtt négy évet gördeszkáztam, ezt foly-
tatom manapság is, amikor csak módomban 
áll, de főképp a BMX felé hajlok, mivel látvá-
nyosabb, és több lehetőséget látok benne.

– Miért épp ezt a sportágat választottad?
– Láttam, ahogy a nálam nagyobbak látvá-

nyos trükköket csinálnak, az interneten is elég 
sok BMX-es videót néztem a gördeszkás fil-
mek mellett. Bátyámnak is volt egy BMX ke-
rékpárja, sokszor elkértem tőle, és kedvet kap-
tam hozzá, hogy jobban megismerjem ezt a 
sportágat. Összegyűjtöttem egy saját biciklire 
valót, majd azt folyamatosan fejlesztettem sa-
ját erőmből, illetve egy kis családi támogatás-
sal. Viszonylag hamar elsajátítottam a trükkö-
ket, kisebb-nagyobb sérülések árán, de ez nem 
vette el a kedvemet, hiszen ez a sport ezzel jár. 
Mindig használtam védőfelszerelést.

– Szeretnél komolyabban is foglalkozni ez-
zel a sportággal, vagy inkább csak hobbi ma-
rad?

– Amikor elkezdtem, én is világhírű BMX-es 
„rider” akartam lenni, de a lehetőségeim kor-
látozottak. Ennek ellenére a mai napig törek-
szem arra, hogy egyre jobb legyek, de ma már 
úgy gondolom, hogy csak hobbi szinten marad 
meg az életemben a BMX.

– Te és a testvéred hogyan tudnátok a kez-
dő BMX-eseknek segíteni?

– Bátyámmal, Szabolccsal jelenleg is segí-
tünk a fiatalabbaknak, ha tanácsot kérnek tő-
lünk, és örömmel látjuk, hogy ők is rohamosan 
fejlődnek. Így a közösségünk is egyre nő, és 
egyre jobban érezzük magunkat, amikor kime-
gyünk és biciklizünk egy jót, s közben megoszt-
juk egymással gondjainkat vagy élményeinket.

– Mit üzennél azoknak, akik félnek neki-
vágni ennek a sportnak?

– Azt tanácsolnám, hogy legyen kitartásuk 
és bátorságuk legyőzni a félelmeiket, hiszen a 
BMX kerékpározásban nem az a fontos, hogy 
ki a jobb vagy ki a gyengébb, hanem az, hogy 
jól érezzük magunkat, ameddig a biciklin va-
gyunk, és kicsit kikapcsoljunk. Aki kedvet ka-
pott ehhez a sporthoz, akár az itt olvasottak-
tól, vagy bárhonnan, ne féljen szólni nekünk, 
ha szeretne tanulni, mert bárkinek segítünk.

Balázs Anita

Nagyszalontán egy feltörekvő testvérpár, Bagosi 
Zsombor és Szabolcs hódol már évek óta a BMX 
kerékpározásnak. Már magas szintre fejlesztették 
tudásukat, ezért döntöttek úgy: szeretnének 
másoknak is segíteni abban, hogy megismerjék 
a BMX életérzést.
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Ilyen és ehhez 
hasonló, látványos 

trükköket 
szívesen tanítanak 

a fiúk a BMX-es 
érdeklődőknek. 

Itt éppen Zsombor 
ügyeskedik

Bagosi Zsombor és bátyja, Szabolcs egy jól sikerült 
verseny után a kiérdemelt oklevéllel



15.  Bunkós hagyma 
(Allium sphaerocephalon)

A liliomfélék családjának évelő hagymafélé-
je. Védett növény. Vadon a nyílt, száraz gye-
peken él, egész Európában, illetve Afrikában 
és Nyugat-Ázsiában is honos.

Nevét a szár végén található, bunkószerű-
en fejecskébe tömörülő virágzatáról kapta. Vi-
rágzatán kívül különleges ismertetőjele az is, 
hogy hosszú, szálas levelei majdnem henger-
formára göngyölődnek össze, illetve az, hogy 
a bordó-lila árnyalatú virágok között nincsenek 
sarjhagymák, és a porzók a lepellevek közül 
kilógnak. Hagymája tojásdad, sarjhagymákkal 
körülvett, termése 4 mm átmérőjű tok.

Bár a növény minden része ehető, elsősor-
ban dísznövényként kedvelt. Nagy méretű, 
mutatós virágzata miatt a kertészetekben is ta-
lálkozhatunk nemesített változataival, Allium 
descendens néven. Júniustól augusztusig vi-
rágzik, már létezik rózsaszín vagy fehér szirmú 
változata is. A virág nem illatos, de a szirmo-
kat vagy akár a levelét morzsolva hagymára 
emlékeztető szaga lesz.

Szára akár 80 cm magasra is megnő, na-
pos sziklakertekben érzi jól magát, csoporto-
san ültetve mutat jól. Vágott vagy szárított vi-
rágként is kedvelt.

16.  Csabaíre 
(Sanguisorba minor)

Ehető, évelő gyógynövény. Európában, 
Észak-Afrikában, Délnyugat-Ázsiában honos, 
a meszes talajú száraz gyepeken, domboldala-
kon nő. Szárazságtűrő. Vérfűnek is hívják, a 
legenda szerint Csaba királyfi ezzel gyógyítot-
ta katonáit.

Erőteljes, hosszú karógyökeréből 20–90 cm 
magasra nőnek a hosszú nyelű levelei. Páratla-
nul szárnyalt, illatos levelei tőrózsát alkotnak, a 
ritkásan, párban álló levélkék tojásdadok, ülők, 
mindkét oldalról 3-9-szeresen fogazottak. Áp-
rilis–július között virágzik. Virágai sziromlevél 
nélküliek, a hosszú tőkocsány végén gömb-
szerűen, 1-2 cm széles fejecskevirágzatban he-
lyezkednek el; a középső virágok hímnősek, az 
alsó, bókoló sárgák hímivarúak, a felsők nő-
ivarúak, ecset formájú, piros bibével. Először a 
termős virágok nyílnak. Szélbeporzású növény. 
Termése aszmag, melyet a vacok körbevesz.

A növény triterpén glikozidokat (szangvi-
szor bint), cseranyagokat (ellagitanninokat), fla-
vonoidokat tartalmaz. Gyógyászati célból vi-
rágzó hajtását gyűjtik. Jó vérzéscsillapító, de 
hasmenés és aranyér ellen is hatásos. Külsőleg 
a pépesített szárát fekélyek és sebek gyógyítá-
sára használják.

Nyugat-európai kertekben a XVI. század óta 
ültetik fűszer- és főzeléknövényként. A virágzás 
előtt gyűjtött fiatal leveleit és hajtáscsúcsait sa-
látákba, frissítő italokba keverve fogyasztják. 
Fűszeresen pikáns, kissé dióra emlékeztető ízű, 
illata az uborkáéra hasonlít. Nyersen, aprítva 
fogyasztható, főve vagy szárítva elveszti aromá-
ját. Eltehető fagyasztva, olajban vagy ecetben.

Legközelebb 
a broméliát 
és a csattanó 
maszlagot 
mutatjuk be.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Bunkós hagyma

Csabaíre



ínyenceknek
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Karalábé mindenkor

Tárkonyos karalábéleves 
csirkemellel

Hozzávalók: 2 nagyobb fehér karalábé, 2 
közepes krumpli, 1 közepes fej vöröshagyma, 
20 dkg csirkemell, fél citrom leve, 2 evőkanál 
liszt, kevés olaj, 1 dl tejszín, ízlés szerint tár-
kony, só, őrölt bors.

Elkészítés: A meghámozott karalábét apró-
ra vágjuk, a hagymát felkockázzuk, és a felda-
rabolt csirkemellel együtt a felhevített zsiradé-
kon kissé megpirítjuk. Hozzáadunk 1 evőkanál 
lisztet, és felöntjük 1,5 l vízzel. Fűszerezzük, be-
letesszük a felkockázott, hámozott krumplit is, 
és együtt puhára főzzük. Ha kész, a tejszínben 
elkevert maradék liszttel behabarjuk, s a tűzről 
levéve a citromlével ízesítjük.

Petrezselymes karalábéfőzelék

Hozzávalók: 1 kg karalábé, kevés étolaj, 
1 evőkanál liszt, 1 csokor petrezselyem, 3 ge-
rezd fokhagyma, 2,5 dl tejszín, só, bors, fél 
citrom leve.

Elkészítés: A meghá-
mozott karalábét vékony 
csíkokra vágjuk, majd ke-
vés olajon megdinsztel-
jük a zúzott fokhagymá-
val együtt. Ha üvegessé 
válik, öntsük fel 2,5 dl 
vízzel, és pároljuk kb. 15 
percig fedő alatt. Hozzá-
adjuk a tejszínt, az apró-
ra vágott petrezselymet, 
és fűszerezzük. Liszttel 
megszórva besűrítjük, 
és hozzáadjuk a citrom-
levet. Összerottyantjuk, 
és kész. Köretnek fasírt 
mellé adhatjuk.

Sült töltött karalábé

Hozzávalók: 2 közepes, friss karalábé, 1 
fej lila hagyma, 30 dkg darált hús, 1 gerezd 
fokhagyma, 1 pohár natúr joghurt, 10 dkg 
mozzarella, ízlés szerint fűszerek.

Elkészítés: A meghámozott kara lá bé kat 
elfelezzük, kivájjuk a közepüket, sózzuk, fű-
szerezzük, és kiolajozott sütőtálba tesszük. A 
kivájt részt, ha szükséges, apróbbra vágjuk, 
fűszerezzük. Megdinszteljük a hagymát, hoz-
zátesszük a darált húst és a reszelt fokhagy-
mát, majd a ka ra lábédarabkákkal együtt kicsit 
pirítjuk, aztán pici vízzel felöntve félkészre főz-
zük. Hozzáöntjük a joghurtot, átforraljuk, majd 

a fél karalábékba ka-
nalazzuk a töltelé-
ket. 180 fokos sütő-
ben bő 30 perc alatt 
megsütjük. Kivesz-
szük, egy-egy vastag 
szelet mozzarellát he-
lyezünk a tetejükre, s 
5 percre visszarakjuk 
a sütőbe, hogy ráol-
vadjon.

Rántott karalábé

Hozzávalók: fejenként egy közepes 
karalábé, a panírozáshoz tojás, liszt, zsemle-
morzsa, olaj a sütéshez.

Elkészítés: Nagyjából 0,5 cm vastagságú 
szeletekre vágjuk a meghámozott karalábékat, 
enyhén sózzuk, esetleg kedvenc fűszerkeveré-
künkkel megszórjuk. A tojásokat felverjük, az-
tán előbb a lisztben, majd a tojásban, végül 
a morzsában megforgatott karalábészeleteket 
forró olajban, de nem nagy lángon megsütjük.

Tavasszal igazi csemege az újkaralábé, akár 
nyersen is elropogtatjuk. Manapság azonban 
egész évben felhasználhatjuk a rostokban 
és nyomelemekben gazdag zöldséget változatos 
fogásokhoz.



Szeptemberi rejtvényünk (Bölcs gondolat) helyes megfejté-
se: „A bölcs a bolondtól is tanul, a bolond a bölcstől sem.” 
Könyvjutalmat nyert: fghfghf (fghfg), fghfh (fghfgh) és fghfgh 
(fghfghf).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö  zött 
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: október 31. 
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1  Decembrie 
nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Csoóri Sándor mondotta

VíZSZINTES: 13. Világhírű ír énekes-
nő. 14. Gátba ütköző. 15. Hosszabb időn át 
megtartá. 16. Hívó szó. 18. Folyó Lengyelor-
szágban. 20. Erős önhittség. 21. Angol he-
lyeslés. 22. Elin … – bolgár író (1877–1949). 
24. Több római pápa neve. 26. Keskeny rész! 
27. Dagad a tészta. 28. Mohón eszik. 29. 
Szintén ne. 30. … latin nyelvű magyarorszá-
gi krónika. 32. A tudás is ez. 34. Űrmérték 

(kb. fél hektoliter). 36. Vízi sport kelléke. 38. 
Előtag, jelentése: három. 39. A költői tehetség 
jelképe. 41. Európai Együttműködési és Biz-
tonsági Szervezet – röv. 43. Fasorral szegélye-
zett, széles út. 45. A Volga mellékfolyója. 47. 
Határozottság. 49. Ruhadarab. 50. Vágyako-
zó ábrándozás. 53. Ukrán nemzeti tánc. 55. 
Tiltószó. 56. Biztató szó. 58. Tragédia kez-
dete! 59. Teflondarab! 61. Régi súlymérték. 
62. Lusta. 64. Novi … – Újvidék szerb neve. 
65. Szigligeti személyneve. 67. Ókori görög 
város Anatóliában. 69. Hosszú vállkendő (ék. 
f.) . 71. Idegen Anna. 73. Magyar énekesnő. 
75. … és holdvilág – Szerb Antal regénye.

FüGGőLEGES: 1. Eugen D’Albert ope-
rája. 2. … mester: a szakácsművészet tudora. 
3. Bokrot metsz. 4. A nitrogén és az argon 

vegyjele. 5. A -ve párja. 6. Juhok istál-
lója. 7. Csónakféle. 8. Jemeni kikötő-
város. 9. Város Fejér megyében. 10. 
Tág. 11. Tehát – latinul. 12. Részben 
önző! 17. Karinthy Ferenc könyve. 
19. A tölgyek … – Arany János verse. 
23. Már előre. 25. A Jupiter holdja. 
27. Készülni kezd! 28. Magas növény. 
29. A kén és az oxigén vegyjele. 30. 
Égéstermék. 31. Az egyik Körös. 32. 
Kánikula. 33. A vadlibához hasonló, 
költöző madár. 35. Mely személy? 37. 
Lézer része! 40. Hordó nyílása. 42. 
Lengyel pénznem. 44. London hatá-
rai! 46. Meghatározott. 48. Belgiumi 
város. 51. Alá. 52. Kerti munkát vé-
gez. 54. Azonos magánhangzók. 57. 
Kossuth-díjas író (Endre, 1923–2015). 
59. Egy harapásnyi. 61. Könnyedén 
ide-oda mozog. 62. Végtelen hodály! 
63. Tank betűi. 64. Budapesti egye-
tem rövid neve. 66. Német, norvég és 
spanyol autók betűjele. 68. … Stewart 
– brit énekes, dalszövegíró. 70. Isme-
rete van róla. 72. … ipso – magától ér-
tetődően. 74. Személyed.

Barabás Zsuzsa

A nemzet művésze címmel kitüntetett, kétszeres 
Kossuth-díjas és József Attila-díjas költő, esszéíró, 
politikus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító 
tagja egyik gondolatát idézzük a rejtvényben 
a vízszintes 1. és a függőleges 60. alatt.
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22., hétfő 19 óra, Szigligeti Stúdió: I Hear 
You;

23., kedd 19 óra Szigligeti Stúdió: Enigma 
– Melinda álma;

24., szerda 17 óra, Szigligeti Stúdió: Feke-
te kutya;

24., szerda 19 óra, Szigligeti Színház, Nagy-
terem: Abszurdia – Szegedi Kortárs Balett;

25., csütörtök 19 óra, Szigligeti Színház: 
Terminál – Bartók Táncszínház;

25., csütörtök 21 óra, Szigligeti Stúdió: Ide-
gen – Nagyvárad Táncegyüttes

26., péntek 17 óra, Szigligeti Stúdió: Dado-
gó szimfónia;

26., péntek 19 óra, Szigligeti Színház, 
nagyterem: Akadémiák gálája;

27., szombat 19 óra Szigligeti Színház, 
nagyterem: Labirintus – Duda Éva Társulat;

27., szombat 20 óra, Szigligeti Stúdió: Lég-
szükséglet;

28., vasárnap 19 óra, Szigligeti Színház, 
nagyterem: A test ébredése – Kolozsvári Álla-
mi Magyar Opera Balett;

28., vasárnap 20 óra Szigligeti Stúdió: 
Counterbody.

Az Infinite Dance 
Festival programja

Október 22–28. között harmadik alkalommal 
szervezi meg a Szigligeti Színház és a Nagyvárad 
Táncegyüttes az Infinite Dance Festival 
összművészeti eseménysorozatot. A számos 
vendégelőadást felvonultató rendezvényt 
műhelymunkák és koncertek egészítik ki.

Vers- és prózamondó fesztivál lesz Békésben
December 8-án Békéscsabán tartják a III. Józsa Mihály 
Békés Megyei Vers- és Prózamondó 
Fesztivált. A szervezők október 
27-ig várják az amatőr versenyzők 
jelentkezését.

A Féling Színház Kulturális Egyesület és a 
Csabagyöngye Kulturális Központ két korcso-
portban (15–18 év közöttiek, illetve felnőttek) 
hirdet megmérettetést kizárólag nem hivatásos 
előadók számára vers- és prózamondás kategóri-
ában. A III. Józsa Mihály Békés Megyei Vers- és Pró-
zamondó Fesztiválra legalább 3, legtöbb 6 verssel 
és/vagy prózával lehet jelentkezni. Ezeknek a szö-
vegét digitális formában (.doc, .txt vagy .rtf formá-

tumban) a jelentkezéssel egyszerre küldjék el a szer-
vezőknek. A megadott művekből a helyszínen a zsűri 
választja ki a meghallgatandót.

A jelentkezési lap letölthető a http://sj52.szinhaz.
org/Feling.html weboldal ról. Ezt kitöltve, aláírva, 
mellékelve az egyéb dokumentumokat, legkésőbb 
október 27-ig el kell küldeni a felingszinhaz@
gmail.com címre. A zsűri választja ki azt a 20-20 
vers-, illetve prózamondót, akit – ugyancsak 
elektronikus formában – meghív a december 
8-án tartandó fesztiválra Békéscsabára, a 
Csabagyöngye Kulturális Központba. A ter-
vek szerint a zsűri külön díjazza a diák, va-
lamint a felnőtt előadókat. A szállás, utazás 

költségei a jelentkezőt terhelik.

kultúra
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Váradi képeslapunk az egykori Szent Vince Intézet kertjének egy részletét ábrázolja. Nehéz volna megállapítani azt, 
hogy az intézet udvarának melyik része látható ezen a XX. század legelején készült felvételen. Az ellenben bizonyos, 
hogy a még 1868-ban létesített bölcsőde és óvoda későbbi apróságait láthatjuk rajta nevelőik társaságában. A Szent 
Vince Intézet alapításáról, építéséről, az épületállomány folyamatos bővítéséről mostani lapszámunkban olvashatnak. 
Írtunk természetesen a szépen felújított épület mostani lakóiról, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumról is

A Borovszky Samu-féle hatalmas enciklopédia, a Magyarország vármegyéi és városai Bihar vármegyére vonatkozó ré-
szében a községeket lajstromba vevő Vende Aladár így ír a XIX. század legelején a Váradtól 12 kilométerre eső Biharról: 
„Az érmelléki hegyek egyik nyulványa alatt, a Kösmő-patak mellett, a bihari helyi érdekű vasútvonal mentén fekvő, túl-
nyomóan ev. ref. vallásu magyar nagyközség. Házainak száma 461, lakosaié 2993. Van postája, távírója és vasúti állomá-
sa. Ez az ősrégi község már a XII. században említtetik az oklevelekben. […] Mostani református templomát 1802-ben az 
ősi egyház alapjaira építették, a mely a XIV. századból való. A róm. katholikus templom 1826-ban épült. […] Itt van a hí-
res, ősrégi és arányaiban még ma is hatalmas bihari földvár. A hagyomány szerint hajdan Mén Maróth vára.”


