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Minden kedves olvasónknak szeretetteljes,  
áldott karácsonyt és örömteli, 
eredményekben gazdag, boldog új évet kíván 

a Biharország szerkesztősége

Szigligeti Színház

19., szerda 19 óra: Szigligeti Színház, 
nagyterem: Olivér! – bérleten kívüli előadás, 
bemutató;

20., csütörtök 19 óra: Szigligeti Stúdió: 
Kövek a zsebben;

21., péntek 19 óra: Szigligeti Stúdió: Kö-
vek a zsebben;

22., szombat 17 óra: Szigligeti Színház, 
nagyterem: Olivér! – Papp Magda-bérlet;

22., szombat 19 óra: Szigligeti Stúdió: 
Aranyos szegelet – Nagyvárad táncbérlet;

23., vasárnap 19 óra: Szigligeti Színház, 
nagyterem: Olivér! – Halasi Gyula-bérlet;

30., vasárnap 19 óra: Szigligeti Színház, 
nagyterem: Naftalin – főpróba;

31., hétfő 19 óra: Szigligeti Színház, 
nagyterem: Naftalin – bemutató, Szigligeti 
Ede-bérlet.

Programajánló decemberre
A Nagyváradi Szigligeti Színház társulatai ezúttal 
is változatos darabokkal, bemutatókkal várják 
mind a gyermek, mind a felnőtt közönséget. 
A koncerteket csütörtökönként este 7től 
a filharmónia Bartók–Enescu termében tartják, 
a bérletek érvényesek.

Nagyváradi Állami Filharmónia

13., 19 óra: szimfonikus hangverseny. 
Műsoron: Camille Saint-Saëns: Haláltánc, op. 
40. – szimfonikus költemény és 5., F-dúr zon-
goraverseny, op. 103.; Szergej Rahmanyinov: 
Szimfonikus táncok, op. 45. Vezényel: 
Romeo Rîmbu, közreműködik Josu de Solaun 
(Spanyolország – zongora).

20., 19 óra: karácsonyi hangverseny. Mű-
soron: Ludwig van Beethoven: D-dúr hegedű-
verseny, op. 61.; Orbán György: Rorate coeli 
– oratórium. Vezényel: Jankó Zsolt, közremű-
ködik Gabriel Croitoru (hegedű), Egyed Apol-
lónia (szoprán), Szerekován János (Magyar-
ország – tenor) és a filharmónia énekkara, 
karigazgató Lászlóffy Zsolt.
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Fejlesztések nyomában 
Bihardiószegen

Délelőtt tíz órára beszéltük meg a találkozót 
Mados Attila polgármesterrel. Már többen is 
várakoznak irodája előterében. Jelenleg is tár-
gyal. Kiszól, kis türelmet kér. Kisvártatva kész-
ségesen fogad, mintha én lennék az egyedüli 
„gondja” erre a napra. Pedig nem sok szabad-
ideje marad, csak ritkán engedhet meg magá-
nak üresjáratot, feszes tempót diktál. Jönnek 
is az eredmények, amihez egyedül ő nem len-
ne elegendő, jó csapat áll mögötte. Ezt nem-
csak a helybeliek tapasztalják, „fentebbről” is 
értékelik ténykedését. Néhány héttel ezelőtt 
az országos Vidékfejlesztési Ügynökség igaz-
gatójától vehette át azt a díjat, amellyel a leg-
több európai uniós pályázatot elnyerő helyi 
önkormányzat, illetve polgármester munkáját 
ismerték el. Az ünnepélyes eseményre Szat-
márnémetiben került sor. Rajta kívül még egy 
Bihar megyei település vezetője részesült eb-
ben az elismerésben.

Felteszem a legkevésbé sem költőinek szánt 
kérdést a második mandátumát töltő elöljáró-
nak: mivel érdemelte ki a kitüntetést? Mindkét 
kezén lévő ujjait igénybe kell vennie ahhoz, 
hogy fel győzze sorolni az eltelt időszak meg-
valósításait meg a folyamatban lévő beruházá-
sokat. A község mintegy 45 kilométert kitevő 
utcáiból eddig mindössze 5 kilométeren volt 
aszfaltburkolat. Jó hír, hogy a soron követ-
kező, 15 kilométernyi aszfaltozás kivitelezője 
immár ismert, csupán az építkezési engedély 
megszerzése van még hátra, és indulhatnak 
a munkagépek. A beruházás összértéke 9,5 
millió lej, ebből 4 millió lej az önrész. A kivi-
telezési határidő 33 hónap, de Mados Attila 
abban bízik, hogy jóval előbb befejezik. Szin-
tén útépítéssel kapcsolatos egy másik sikeres 
pályázatuk: 20 km mezei út felújítása, köve-
zése. Ez már nagyon indokolt volt, hisz van-
nak olyan külterületek, amelyeken még ne-
hézgépekkel is körülményes a közlekedés. 

Pályázat pályázat hátán, az egyiket még 
el sem kezdték, a másik épp folyamatban van, 
miközben egy következő már a finisébe érkezett. 
Ilyen pulzáló, sikeres munkatempó jellemzi 
Bihardiószeg önkormányzatát.

A kultúrház tovább 
szépül, és műszaki 
eszközökkel is 
gyarapodni fog 

Mados Attila munkáját a Vidékfejlesztési Ügynökség 
is elismerte 



kal is szolgál: a diószegi diákok 38 százaléka 
roma, 37 százaléka magyar és 25 százaléka 
román nemzetiségű. Az építkezés 500 ezer 
euróba kerül.

Az ingatlanoknál maradva szót ejtünk a kö-
zösségi életről is, amelynek egyik legfonto-
sabb tere a kultúrház. Mados Attila meggyő-
ződése, hogy az emberi fásultság leküzdhető. 
A titok pedig egyszerű, olyan rendezvényeket 
kell szervezni, melyek által fontosnak, meg-
becsültnek érzik magukat a bihardiószegiek. 
Ilyen például az idősek világnapjának megün-
neplése, ezt a Nőszervezet immár harmadszor 
szervezte meg. A hagyományőrző bálok visz-
szahonosítása, a helyi Szömörce néptánccso-
port fellépései, sakkversenyek vagy a román 
közösség karácsonyi rendezvényei szintén ki-
mozdítják otthonukból a diószegieket. A kul-
túrházban folyó események, találkozók során 

Aláírták az új 
tűzoltóautó 

vásárlásáról szóló 
szerződést

önkormányzat
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Egyre több 
háztartáshoz 
érkezik az új 
vezetéken az ivóvíz

Nappali központot 
és szociális 

konyhát 
létesítenek 

a községháza 
melletti 

ingatlanban 

Ø
(folytatás a következõ oldalon)

A Zichykastély 
teljes felújítása 
nemsokára 
elkezdődhet 

Ez a 20 kilométeres mezei út megközelítőleg 
2500 hektár szántóterületet tesz elérhetőbbé. 
A horgászoknak is jó hír, hisz a halastó meg-
közelítése könnyebbé válik – sorolja az elöljá-
ró. Mindkét útépítő beruházás szinte azonos 
költségvetésű.

Új iskola és tűzoltóautó

Szintén fontos megvalósításuk lesz egy új is-
kolaépület felhúzása, ott a többi között nyolc 
osztályterem kap majd helyet. Az úgynevezett 
Sziget falurészen lesz az ingatlan, az első öt 
évben napköziként (after school) fogják mű-
ködtetni, de később bentlakást is terveznek 
társítani hozzá. A délutáni iskolára nagy igény 
van, hisz nagyon sok roma szülő iskolázatlan-
sága okán nem tudja odahaza segíteni gyer-
mekeit a tanulásban. A polgármester adalék-
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esetben még hátravan a szerződés megkötése.
A vízellátás és a vízminőség égető, évtize-

des gondja a településnek, de ebben is nagy 
előrelépés történt: eddig már csatlakoztatták 
az új rendszerre a vízfogyasztók felét, mintegy 
800 háztartást. A munkálatok folytatódnak, 
jövő nyárig be is fejeződnek – bizakodik a te-
lepülés első embere.

A másik nagy gondjuk a szennyvízhálózat 
kiépítése. A vállalkozó, aki a kivitelezési meg-
bízást megkapta, csődvédelmi eljárás alá ke-
rült, ezért újra kellett kezdeni a tervezéstől 
mindent. Mados ezt példaképp is említi mint 
a legnagyobb hátráltató tényezőt. Gyakorta 
a pályázatokban a kivitelezők irreálisan ala-
csony árat jelölnek meg, az önkormányzat pe-
dig köteles a legolcsóbb munkavállalóval szer-
ződést kötni. A baj akkor kezdődik, amikor 
kiderül, hogy mégsem jól kalkulált a vállalko-
zó, így a munkálatok is leállnak.

Újabb telefon, más helyszín

A polgármester telefonja gyakorta kicsöng. 
Kisebb ügyek miatt zargatják, egy-két szóval 
igyekszik megoldani a hozzá fordulók gond-
jait. Aztán jön egy fontos hívás, indulás Szé-
kelyhídra, ahol a földgáz bevezetéséről fognak 
értekezni. Indulok én is, majd a találkozó után 
beszélgetünk – ígéri.

Hol is hagytuk abba? Sorra vesszük az el-
hangzottakat. A település emblematikus épü-
lete a XVIII. század elején épült Zichy-kas-
tély. Szinte az utolsó pillanatban sikerült 
megmenteni az enyészettől. Értelemszerűen 
a tetővel kezdték, valamint a belső tér egy-
harmada is megújult. Ebben kapott helyet a 

az amúgy jó állapotú épület folyamatos csino-
sításra szorul. Szintén a Vidékfejlesztési Alap-
hoz fordultak egy pályázattal a létesítmény is-
mételt felújítására, emellett korszerű technikai 
eszközöket vásárolnak, a néptánccsoportot 
pedig fellépőruhákhoz juttatják. A telepi kul-
túrházat, amely zömében a román lakosságot 
szolgálja ki, szintén felújítják.

Beszélgetésünk közben bekukkant a tit-
kárnő, bejelenti, hogy megérkezett a buka-
resti szerződéskötő. A polgármester elné-
zést kér, amiért rövid időre megszakítjuk a 
beszélgetést, de bent marasztal, hogy örökít-
sem meg egy fotó erejéig a „pennaváltást”. 
Miután folytatjuk az interjút, a polgármester 
felvilágosít: újabb pályázatuk nyert zöld utat, 
egy 5000 literes víztartályú új tűzoltóautó 
beszerzéséről szóló szerződés aláírásának 
voltam az előbb szemtanúja. Ez egy határon 
átnyúló projekt hozadéka, a magyarorszá-
gi tűzoltószövetség debreceni központjával 
közösen nyújtották be, a harmadik part-
ner a Romániai Vállalkozásokért Egyesü-
let. A pályázat magában foglalja egy önkén-
tes katasztrófavédelmi központ létrehozását 
is. Az Érmelléken több önkéntes tűzoltócsa-
pat is van, s rendszerbe kell fogni őket. Eh-
hez nyújt segítséget a megépítendő központ, 
amely 500 ezer euróba kerül. A tűzoltóko-
csi és hatfős személyzetének teljes felszerelé-
se megközelíti a 300 ezer eurót.

Egészségünkre: víz és sport

Többfunkciós sportközpont létesítésére is 
nyújtottak be pályázatot. Meg is érkezett a mi-
nap a kedvező válasz a LEADER programtól. Ez 

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Fejlesztések nyomában Bihardiószegen

Ø

A hajdani 
pékségben 
a szociális 
ellátással 
foglalkozók 
rendezkedtek be

A bihardiószegi 
önkormányzat 

épülete. Egykor 
Széchenyi István is 

megfordult itt
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Hajdúvárosi hírcsokor

Gondok a cserepek minőségével

A nagyszalontai önkormányzat panasszal 
fordult a Tondach cserépgyártó céghez, mert 
rossz minőségű terméket szállított a városnak. 
A városházával szemközti óvoda tetőjét né-
hány éve cserepezték újra, ám az utóbbi évek-
ben kiütközött a hiba. A főutca felőli részen a 
cserepek kezdtek feltáskásodni és szétmállani. 
A polgármesteri hivatal illetékesei értesítették 
a gyártó céget a hibáról. Szerencsére még jót-
állási időn belül jelentkezett a minőségromlás.

Nagyszalonta önkormányzata a közelmúltban 
több olyan intézkedést is hozott, amely a lakosság 
széles rétegeit érinti. Ezekből válogattunk.

A Tondach elismerte a hibát, és vállalta, 
hogy kicseréli a hibás anyagot, és az új cse-

Új cserepekre vár az óvoda

Ø

Ø

(folytatás a következõ oldalon)

községi könyvtár és a látványában is felemelő 
kiállítóterem, mely az Érmellék hajdanvolt ál-
lat- és növényvilágát ismerteti, a régi halászati 
és mezőgazdasági eszközöket mutatja be.

A további kétharmad felújítása is követke-
zik. Mivel a Zichyek római katolikusok lévén 
egy saját kis kápolnát is berendeztek, ezért 
úgy tervezik, hogy szakrális teret is kialakíta-
nak a kastélyban. Már beszélgettek erről a he-
lyi plébánossal. Nem kimondottan felekezeti 
jellege lesz, inkább a hithez való kötődést je-
lenítik meg. A kivitelezési szerződést már alá-
írták, az építkezési engedélyhez a tűzoltóság 
jóváhagyása kell még, ami rövid időn belül 
meglesz. Az elöljáró reményei szerint, ha min-
den rendben lesz, két év múlva régi pompá-
jában tündökölhet a Zichyek ősi fészke. Arra 
törekednek, hogy megtartsák az ingatlan mú-
zeum jellegét, kiállítótermeket és egyéb kul-
turális tereket alakítanak ki. A kastély előtti 
térséget is szeretnék az épülethez méltón ren-
dezni.

A gazdák termékeit 
értékesíteni kell

Az ingatlanok, az infrastruktúra, a kom-
fortérzet megteremtése mellett a mindennapi 
megélhetés előteremtése is fontos a diószegi 

elöljáróság számára. Ennek jegyében is lépni 
szándékoznak. A helyi önkormányzat mint ve-
zető partner zöldségtermelőkkel és egy nagy-
váradi szállodával közösen jelentkezett a Rö-
vid értékesítési lánc létrehozása elnevezésű 
projektre. Ennek lényege, hogy a helyi primőr 
zöldségeket a környéken lévő nagyvárosok-
ban tegyék pénzzé. Webshop általi értékesí-
tés bevezetését is tervezi a polgármester. Sa-
ját márkanevük is lesz, most van levédés alatt.

Ahogyan más településeken, itt is megfi-
gyelhető az idős emberek elmagányosodása. 
Ez ellen igyekeznek tenni. Nemrég sikerült fel-
újítaniuk többpólusú pályázat eredményeként 
a régi pékség épületét, s benne közösségi ter-
met alakítottak ki. Idősgondozás is működik 
a községközpontban, bevásárlásban, ház kö-
rüli munkában segédkeznek. A polgármesteri 
hivatal közvetlen szomszédságában lévő épü-
letet szintén az idősek és rászorulók számára 
kívánják hasznosítani. Klubként működő nap-
pali központot hoznak létre benne, szociális 
konyhát működtetnek, egészségügyi ellátást 
biztosítanak.

Akárhogyan is próbálom rövidre fogni az 
elhangzottakat, a sorok egyre gyűlnek. Nem 
vagyok hozzászokva a bőség ilyetén zavará-
hoz, hisz sok esetben arasznyi megvalósítása-
ikról nyilatkoznak megválasztottaink.

D. Mészáros Elek
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repek felrakásának munkabérét is állja. Ez-
zel azonban még nem tisztázódott minden, 
ugyanis a cég egy elég távoli időpontot hatá-
rozott meg a cserepek leszállítására. A város-
háza illetékesei most arról győzködik a gyár-
tót, hogy minél hamarabb, még az igazi tél 
beállta előtt cseréljék ki a hibás árujukat.

A városházán fával fűtenek

Éppen a városháza szinte az egyetlen olyan 
közintézmény Nagyszalontán, mely az önkor-
mányzat hatáskörébe tartozik és fafűtéses. In-
formációink szerint a Polgármesteri Hivatal 
fontossági sorrendjében első helyen az isko-
lák, óvodák és más közhasznú intézmények 
épületének központi fűtése, metángázzal való 
ellátása állt. Ez az összkomfort ma már mind-
egyik közintézményre jellemző. A városházára 
azért nem vezettették be a központi gázfűtést, 
hogy spóroljanak a város más beruházása-
ira. Ennek a takarékoskodásnak a következ-
tében télen korántsem olyan jók a körülmé-
nyek a hivatalban, mint más intézményekben. 
A fával fűtött épületben hidegek a folyosók, és 
az irodák fűtése is gyenge. Az önkormányzat 
sok-sok év takarékoskodás után most a mű-
velődési minisztériumhoz fordult, hogy álla-
mi pénzből felújítsák a műemlék épületet, és 
egyúttal korszerűsítsék a fűtést itt is.

Csaló csatornahasználók

Egyes nagyszalontai háztartások hivatalo-
san nem hajlandók rácsatlakozni a városi csa-
tornahálózatra, de nem mennek messze egy 
kis csalásért. A polgármesteri hivatalban vizs-
gálják annak szükségességét, hogy alapos 
ellenőrzést végezzenek azokon a részeken, 
ahol a földben van a csatorna, de még nem 
üzemképes. Bár a lakosok nagy része jól tud-
ja, hogy tilos a hivatalos rácsatlakozás nélkül 
használni a szennyvíz-elvezetést, sokan mégis 
visszaélnek a helyzettel. A hivatal alkalmazot-
tai máris felfedeztek olyan csöveket az utcán, 
amelyek a kanális fedelén keresztül beletorkol-
lanak a csatornába. Büntetés vár ezeknek az 
összeeszkábálóira, hisz amíg a város tisztessé-

ges polgárai fizetnek a csatornázásért, mások 
csalással jutnak hozzá a szolgáltatáshoz.

Megmentenék a füveskerti 
iskola épületét

A város nyugati negyedében álló füveskerti 
iskola egykoron szebb napokat is látott. A két-
emeletes épület valamikor óvodásokat és is-
kolásokat is befogadott. A gyermeklétszám 
csökkenése miatt idővel aztán előbb az isko-
lai, majd az óvodai oktatás is megszűnt itt. Az 
önkormányzat az üresen maradt ingatlant már 
évekkel ezelőtt megpróbálta hasznosítani. En-
nek első feltétele, hogy a szaktárca hagyja 
jóvá az épület kivonását a tanügyi rendszer-
ből. Az önkormányzat igényelte is ezt, elküld-
te a dokumentációt, a tervezett hasznosításra 
vonatkozó tanulmányt, ugyanis több szerve-
zetnek is jól jönnének a helyiségek. A minisz-
térium azonban a mai napig nem adta meg 
az engedélyt az egykori iskola rendeltetésének 
megváltoztatására.

Ez azért is szomorú, mert időközben az 
épület állaga leromlott, vandálok betörték az 
ablakait, és továbbra is sok kárt tehetnek az 
épületben. Ezért az önkormányzat tovább ke-
resi a megoldást. Újabb átirattal fordult a tan-
ügy-minisztériumhoz, most nem a végleges, 
csak az ideiglenes használatbavételt kérelmez-
ve. Ez lehetőséget adna arra, hogy egy civil 
szervezet belakja, vigyázzon a házra. Az elöl-
járóság reméli, hogy még az idén tisztázódik 
az épület sorsa.

Balázs Anita

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Hajdúvárosi hírcsokor
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Ha nem is gyarapodnak, 
de megvannak
Látogatóban a tenkei református szeretetotthonban

Közel negyed évszázada működtet szeretet-
otthont a Tenkei Református Egyházközség. 
Berke Sándor lelkipásztorral a szép és rende-
zett parókián beszélgettem. Az otthont 1994. 
május 29-én avatták fel, azóta működik; 24 
személynek tud teljes ellátást nyújtani egy- és 
kétágyas, valamint két háromágyas lakrész-
ben. Nyugodt a környezet, társalgót is beren-
deztek az ebédlőben. Vendéglátóm így emlé-
kezett a kezdetekre:

„Három és fél évig építettük, két egykori is-
kolaépületet alakítottunk át, közéjük emeltünk 
egy emeletes részt. Nagy szerencsénk volt, 
hogy amikor az iskolákat államosították, jogi-
lag ezt az ingatlant nem vette át az egyház-
tól senki, így az átépítési engedély beszerzése 
nem okozott különös gondot. Végül az épüle-
tet hivatalosan is visszaszolgáltatták. Az eltelt 
majd negyedszázad alatt mintegy 200 gondo-
zottunk volt. Jelenleg 24 lakója van az otthon-

Szinte kora nyári meleggel kényeztető, 
verőfényes novemberi napon kerestem fel Tenkén 
a református egyházközség által működtetett 
szeretetotthont. Berke Sándor tiszteletessel 
idéztük fel a létesítmény történetét, a gyülekezet 
mindennapjait.

nak, ez fedi is a kapacitásunkat. Általában tele 
vagy majdnem tele vagyunk.”

Megyeszerte jó híre van a tenkei reformá-
tus otthonnak, elismerően beszélnek róla. Az 
itt végzett szolgálatnak van egy szociális és egy 
szeretetszolgálati része is, mindkettőben szeret-
nének helytállni – magyarázta Berke Sándor, 
vagyis hogy a gondozottak találkozzanak a sze-
retet gyakorlatban megélt lehetőségével, s ez a 
lélek számára is új lehetőséget teremtsen.

Állami segítség nélkül

Az otthon lakói nem csak Tenkéről és Bihar 
megyéből érkeznek. „A szeretetszolgálatnak 
nincsen identitása, sem egyéb korlátozása. A 

Berke Sándor, a Tenkei Református Egyházközség 
lelkipásztora

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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jelentkezőnek el kell döntenie, hogy elfogad-
ja-e az itteni belső rendet, beleértve a napi 
két áhítatot. Ez egy-egy igemagyarázatos rö-
vid áhítat, és mindenkinek szól, függetlenül a 
vallásától. Az otthon a református egyházköz-
ség keretében működik, megbízott igazgató-
ja a feleségem, Berke Katinka, ő a gyülekeze-
tünk kántora is. Van itt orvosi ellátás, éjszakai 
felügyelet, és nagyon lelkes a gondozói csa-
patunk. Az is mutatja a gondozás színvona-
lát, hogy nálunk nagyon alacsony az elhalá-
lozás. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ilyen 
emberek szolgálnak itt, hiszen a fizetésük mi-
nimálbér.”

Egyébként sok-sok anyagi gonddal küzd a 
létesítmény, mivel a gondozattak közül csak 
páran tudják kifizetni az ellátás teljes díját, ál-
talában valamelyik családtagjuk is besegít. A 
lelkipásztor sorjázza a nehézségeket: „Az ál-
lamtól már 19-szer kértünk támogatást, de kü-
lönböző okkal-móddal mindig visszautasítják 
kérelmünket. Ha viszont a megyétől kértünk 
tűzifára, akkor azt megkaptuk. Az állam a 
mi intézményünket magántulajdonnak tekin-
ti, ezért nem hajlandó szubvenciót adni. Pe-
dig volt törvényváltozás e téren, de a szemlé-
let megmaradt. Jobb volna, ha a törvény nem 
változna, a szemlélet viszont igen. Az ellen-
ben jó jel, hogy nagy viszontagságok között 

megkaptuk az úgynevezett licenciátust, ez a 
szociális ellátási tevékenység elismerése, de 
támogatást így sem kapunk. Most abba kötöt-
tek bele, hogy egyházi intézmény lévén, egy-
házi könyvelőségünk is van, és az nem kom-
patibilis az állami könyveléssel, mivel nem az 
állami pénzintézetekhez nyújtjuk be a nyilván-
tartásunkat. De egyébként is olyan kevés ez 
a támogatás – személyenként 200-250 lej –, 
hogy nem tudom, megéri-e a sok utánajárást. 
Vannak anyagi gondjaink, volt olyan hónap, 
amikor huszonkétezer lejnyi veszteségünk 
volt, ezért igyekszünk csak olyanokat felvenni 
az otthonba, akik ki tudják fizetni a megsza-
bott díjat. Ma is vannak külföldi kapcsolataink 
– hollandok, németek –, nélkülük mi már nem 
lennénk. Csak sajnos lassan kiöregednek, és a 
fiatalabbak Romániáról mint EU-tagországról 
fel sem tételezik, hogy itt nem olyan a megél-
hetés, mint náluk.”

Szükség volna még 
személyzetre

A szeretetotthon személyzetébe még elkel-
ne néhány ember, ám az itteni fizetések elég 
kicsik. „Előfordult már – emlékszik vissza Ber-

Világos, 
virágos folyosó 
az otthonban

Felkészültek 
a télre, tűzifa van 

bőven

Az áhítatot 
itt tartják, 
a szószéken Berke 
Sándor

Ø
(folytatás az előző oldalról)
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ke Sándor –, hogy fizetésnap előtt egy-két 
nappal még nem tudtuk, lesz-e elég pénzünk 
vagy sem, de eddig még az élő Isten soha nem 
hagyott el, és mindig sikerült valahogy. Mind-
ezek ellenére a gondozás színvonala nagyon 
jó – ezt nem mi állítjuk, hanem az idelátoga-
tó szakemberek mondják. Van saját konyhánk 
kitűnő szakácsokkal; nem könnyű, de mindig 
előteremtjük a szükséges alapanyagokat. Van 
saját állatállományunk, bár kisebb, mint kez-
detben volt; földjeinket nem nagyon tudjuk 
megmunkálni. Sokat jelent, hogy mindennap 
van friss tej, készítünk gouda típusú sajtot, a 
hollandok tanítottak meg rá. Szerencsére áru-
síthatunk használt ruhákat, ez hoz bevételt, de 
nagyon nagy az adó, amit az államnak be kell 
fizetni.”

A lelkipásztor a létesítmény jövője miatt is 
aggódik: „Én és a feleségem 2020-ban nyug-
díjba megyünk. Ki folytatja majd az általunk 
elkezdett utat, nemcsak az otthonban, de az 
egyházközségünkben is? Az is gondot jelent, 

hogy az általam nagyra becsült munkatársaim 
is mind idősek, ők is belefáradnak a munkába. 
Mi lesz a továbbiakban, ki jön majd ide dolgoz-
ni? Eleinte még valahogy működött az önkén-
tesek jelenléte, ma már ez nem megy; nagyon 
oda kell figyelnünk arra, ha valaki ilyenre vál-
lalkozna.”

Berke Sándor az otthonlakók lelki egész-
ségét is szívén viseli. „Vannak olyan lakóink, 
akikre sohasem néz rá senki, a gyerekek kül-
földön élnek, itt hiába várják a családtagjai-
kat – ezek elég nehéz esetek.” A gondozottak 
személyesen veszik fel a nyugdíjukat, és ki-
lencven százalékát – az alapszabályzat szerint 
– önként az otthonnak adják. „Akinek nincs 
nyugdíja, annak mi adunk egy kevés zseb-
pénzt – mondja a tiszteletes. – Az az elkép-
zelésünk, hogy segítsük egymást, ez azt is je-
lenti, hogy ezt kölcsönösen tegyük, ha mással 
nem, hát azzal, hogy részt veszünk az isten-
tiszteleten, együtt imádkozunk és hálát adunk 
Istennek.”

Az egyházi élet

Ezelőtt 25 évvel 770 híve volt a tenkei egy-
házközségnek, ma csak 370 van – fordítjuk 
a szót a szeretetotthonról a gyülekezetre. Az 
apadás oka itt sem különleges: a fiatalok nagy 
része máshol dolgozik, sokan külföldön, bár 
egyesek még Tenkén fizetik az egyházfenn-
tartói járulékot. A gyerekeket, időseket, jöve-
delem nélkülieket leszámítva 240-en fizetnek.

Berke Sándor szinte egy emberöltőnyi ide-
je, 29 éve szolgál a gyülekezetben; Tenkén is 
született, gyerekeskedett. „Az első kilenc éve-
met itt éltem, akkor a család miattam beköl-
tözött Nagyváradra, majd amikor 36 éves vol-
tam, visszahívott a gyülekezet, hogy legyek a 
lelkipásztoruk. A gyülekezetben sok az idős 
személy, ha kérik, őket is ellátjuk a szeretet-
otthonban készített ételekkel. Tavaly ketten 
konfirmáltak, az idén négy konfirmándusunk 
van, azelőtt senki nem konfirmált. Én a kon-
firmációt annyira fontosnak tartom, hogy 
nem erőltettem egy pillanatig sem. Ha vala-
ki nem annyira érett, hogy legalább vágyód-
jon rá, inkább később tegye meg ezt a lépést, 
amikor tudja, mit tesz, és eldönti, hogy akar-e 
a közösséghez tartozni. A keresztelők száma 
évenként váltakozó, néha egyet, de olyan is 

A templomkertben 
néhány éve újra áll 
a Kossuthszobor

A szeretetotthon 
udvari homlokzata

Ø
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Felújítják a barokk 
palota parkját is

A felújítás menetéről időről időre sajtótájé-
koztatón számoltak be az illetékesek. Novem-
ber 15-én – amint azt Böcskei László megje-
gyezte, a munkálatok megkezdésétől számítva 
napra pontosan 11 hónappal később – egy 
újabb projektről is beszéltek, annak eredmé-

nyeként a palota parkja is megújul. Az egy-
házi elöljáró mellett Emődi Tamás építész és 
Matuz Zsolt projektmenedzser ismertette a 
munka menetét és az új projektet.

A barokk palota felújítását a tervek szerint 
három év alatt fejezik be, a munkára 1,9 milli-
árd forintos támogatást kaptak a magyar kor-
mánytól. Amint Emődi Tamás megjegyezte: 
bár eleinte sajnálták, hogy nem nyertek uni-
ós támogatást a felújításra, a jelenlegi forma 
nagyobb mozgásteret enged a menet köz-
ben szükségessé váló módosításokra. Várat-
lan helyzetek előadódtak ugyan a munkafo-
lyamatok során, mégis jó ütemben haladnak, 
hiszen kétharmad részben elkészült a tetőszer-
kezet, és az új cserepek is a helyükre kerültek.

Egy évvel ezelőtt, tavaly decemberben jelentette 
be Böcskei László megyés püspök a Nagyváradi 
Római Katolikus Püspökség székhelye, közismert 
nevén a barokk palota felújításának elkezdését.

Matuz Zsolt, Böcskei László és Emődi Tamás

volt, amikor öt-hat gyereket kereszteltem. Há-
zasságkötés egy-kettő, esetleg három van egy 
évben, temetés sokkal több, évente 18-20-25 
is.”

Tenke református templomát 1880–1883 
között emelték. „Itt mindig is templom állt, 
ez a mostani a negyedik, ami ide épült” – vi-
lágosít fel a lelkipásztor. A templomlátogatás 
elfogadható, általában a hívek 12-14 száza-
léka vesz részt az egyházi életben, ez 40-70 

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Ha nem is gyarapodnak, de megvannak
személyt jelent. A gyülekezeti élet is minden 
vonatkozásában működik, van kórusuk, nő-
szövetségük, az ifjúsági életet ma már csak 
két-három fiatal képviseli. „Ha nem is szapo-
rodunk, de megvagyunk” – összegezte Ber-
ke Sándor.

A továbbiakban még hosszan beszélgettünk 
a tiszteletessel Tenkéről. Arról a településről, 
ahol harmadikként a Kárpát-medencében 
Kossuth-szobrot állítottak. Most is áll – igaz, 
nem az eredeti – az egyházközség kertjében.

Dérer Ferenc



Emődi Tamás elmondta még, hogy a 
Körösvidéki Múzeum teljes kiköltözése után 
megvizsgálták az általuk használt helyisége-
ket is. Újabb faliképekre nem bukkantak – 
az emeleten két teremben is restaurálják eze-
ket –, viszont helyenként repedéseket találtak, 
ezeket feltöltik majd.

A Greening Footprint című, határon átnyú-
ló, román–magyar régiófejlesztési program-
ban nyertes pályázattal 773,1 ezer eurót nyert 
a püspökség a Szent István Egyetem Tájépí-
tészeti és Településtervezési Karához tarto-
zó Szarvasi Arborétummal partnerségben a 
palota zöldövezetének rendbetételére. Matuz 
Zsolt elmondta, a projekt 2018 júniusában 
kezdődött, és 2020 májusáig tart.

A mintegy hathektáros területen több mint 
550 növény él. „A barokk parkot a püspöki 
palota körül alakították ki a XVIII. században 
még a püspökség tulajdonában levő telkeken, 
minden irányba lehetővé téve a fejlődést, bőví-
tést. Annak ellenére, hogy az 1770-es években 
már napirenden volt a zöldövezetek kialakítá-
sa, a levéltári kutatások során csupán olyan 
tervlapokat sikerült fellelni, melyek igen som-
másan adják vissza a park alaprajzát. Konkrét 
parkrendezési tervet vagy annak részletesebb 
ábrázolását mindmáig nem sikerült azonosí-
tani” – áll a püspökség közleményében. Az 
azonban kiderült, hogy a park számos átala-
kítást szenvedett el, ezért „jelen állapotában 
összességében a park – a benne álló két épü-
let stílusával összevetve – jóval kevesebb ba-
rokk elemet tartalmaz, túlnyomórészt az an-
golparkok jellegét és hangulatát idézi”.

A tervek szerint a növények ápolása, met-
szése, a kiszáradt vagy beteg példányok el-
távolítása mellett a barokk ültetési rendnek 
megfelelő virágágyásokat alakítanak majd ki a 
püspöki palota tengelyében, a székesegyház-
zal párhuzamosan pedig bibliai növényekkel 
ültetnek be egy tematikus sétányt. Kiegészítik 
a sövényeket, felújítják a járdákat és a sétányo-
kat, a palota és a székesegyház főtengelyé ben 
egy rendezvényhelyszínnek is alkalmas, koc-
kakő burkolatú tér lesz a tervek szerint.

Böcskei László római katolikus megyés 
püspök megerősítette, hogy a barokk palotá-
nak nemcsak egyházi, hanem kulturális szere-
pe is lesz a jövőben, a múzeumi terek mellett 
rendezvényeknek is otthont ad majd. Nem-
csak az épületet, hanem a parkot is látogat-
hatják majd a váradiak és a turisták egyaránt.

Fried Noémi Lujza

A püspöki palota déli szárnyán és a főhom-
lokzat bal oldali részén befejeződött a fedélszék 
statikai megerősítése, a barokk tetőszerkezet-
ből eltávolították az utólagos tartószerkezeti 
elemeket, pótolták vagy kiegészítették a hiá-
nyos vagy károsodott fedélszéki elemeket, a 
fedélszék faanyagát pedig égéskésleltető szer-
rel kezelték. Elkészült a villámhárító rendszer, 
felújították az oromdíszeket és a kéményeket, 
kicserélték a héjazatot, beszerelték az új ab-
lakokat, és helyreállították a homlokzat díszí-
tőelemeit is. Restaurálták a földszinti ablakok 
eredeti kőkereteit s a barokk kovácsoltvas rá-
csokat is.

A falfestmények 
helyreállítása 

aprólékos munka 
lesz

Régi képek 
alapján adnak 
méltó formát 
a zöldövezetnek

A palotakert is meg 
fog szépülni 
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„ Őrzők, vigyázzatok 
a strázsán”

– Mikor indult a tevékenységük?
– Már öt éve, 2013-ban, és egy évig egye-

dül Lakatos Attila történész kollégám dol-
gozott itt. Az alapítás ötlete a püspök úré, 
amikor ugyanis idekerült, meglepte, hogy a 
székesegyházba, illetve az akkor még múze-
umként működő palotába érkezők milyen ke-
vés és gyakran hiányos, pontatlan információt 
kapnak. Első lépésként bevezette a templom-
ról szóló rövid, ingyenes idegenvezetést. Én 
2014-ben kerültem ide, az év decemberé-
ben kezdődött meg a kincstár felújítása, mely-
nek lényege, hogy az értéktárgyak nem vál-
toztak ugyan, de a bemutatásuk koncepciója 
lett más. Ahogy a püspökség egyházművésze-
ti gyűjteményét népszerűsítő szórólapunkban 
is megjelenik: „a nagyváradi egyházmegye 
jelenlegi gyűjteményének magját elsősorban 
a nagyváradi székesegyházak mintegy 320 

esztendőn át felhalmozott liturgikus eszkö-
zei, textíliái és vallási tárgyú képzőművésze-
ti alkotásai, kisebb részben pedig a kommu-
nista diktatúra idején betiltott szerzetesrendek 
hagyatéka és az egyházmegye egyes plébá-
niáiról műtárgyvédelmi okokból beszállított 
képzőművészeti és iparművészeti alkotásai ké-
pezik. A Nagyváradi Római Katolikus Egyház-
megye első egyházművészeti kiállítása 1992-
ben, Szent László király oltárra emelésének 
800. évfordulójára készült el jelentős helyi és 
magyarországi szakemberek bevonásával. A 
nagyváradi székesegyház oldalkarzatain be-
rendezett barokk festészeti galériából és öt-
vösművészeti tárból álló Szent László Egy-
házművészeti Múzeum 23 esztendő elteltével, 
2015 tavaszán újult meg a közönség számá-
ra.” Négy tematikus termünk működik: ezek 
az egyházmegye és a város kapcsolódását, a 
székesegyházak történetét, a gyűjteményt, il-
letve a Szent László-kultuszt mutatják be. Ele-
inte voltak fennakadások a hivatalos idegen-
vezetésben, egyes csoportoknak nem nagyon 
tetszettek az elmondottak, de most már nincs 
ilyen, kialakult ugyanis az állandó kapcsolat-
tartás, a kölcsönös bizalom, azonnal válaszo-

Amíg hallgattam Méhész-Géczi-Erdei Anita Kinga 
irodafelelős beszámolóját a Római Katolikus 
Püspökség Vallásturisztikai Irodájának 
értékőrző tevékenységéről, mindegyre beugrott 
Ady Endre közismert sora, az „Őrzők, vigyázzatok 
a strázsán”… Talán mert közeledik a költő 
halálának centenáriuma, talán mert a múlt 
század elején, nagyváradi újságíró korában nevét 
gyakran kötötték össze az akkori püspök nevével. 
És nem hiába sétált be újra a Kanonok sorra 
az én emlékezetemben Ady, mert az irodában 
kapott ismertető kiadványok egyikében 
felfedeztem a mostani püspök, Böcskei László 
ide vonatkozó jelmondatát: „Legyünk értékeink 
őrzői, legyünk értékek teremtői.” Igen, az iroda is 
a püspök ötlete volt, határozottan a fenti gondolat 
valóra váltásának céljával.

MéhészGécziErdei Anita Kinga, a váradi katolikus 
püspökség vallásturisztikai irodáját vezeti



Többnyelvű, 
a város 
és a felekezet 
kapcsolatát 
is megvilágító 
dokumentáció 
készült

– Mindenekelőtt a kiadványainkkal. Az 
eredeti szóróanyagot folyamatosan frissítjük, 
igyekszünk többnyelvűsíteni, a gyűjtemény 
szórólapja például négy nyelven jelent meg. 
Tavaly adtuk ki a három kis füzetet: az alapí-
tástól számított négy székesegyház történetét, 
Szent László fejereklyetartójának viszontagsá-
gos útját, valamint a kincstár és a művészeti 
gyűjtemény bemutatását, utóbbi a most kiál-
lított anyagnak körülbelül tíz százalékát tar-
talmazza. Éppen egy évvel ezelőtt, 2017 de-
cemberében kezdődött meg a püspöki palota 
felújításának hároméves projektje a magyar 
állam vissza nem térítendő támogatásának se-
gítségével.

– Úgy hallottam, hogy a közönség számá-
ra látogatható lesz majd az épület egy része. 
Milyen terveik vannak ezzel kapcsolatban?

– Tulajdonképpen folytatjuk az építtető 
püspök, Patachich Ádám eredeti elképze-
léseit, ő ugyanis eleve kulturális központot 
szándékozott adni a váradiaknak, elsősor-
ban zenei eseményekkel szolgálva. Közis-
mert a XVIII. század derekának színvonalas 
váradi zenei élete, jelesül Michael Haydn és 
Dittersdorf áldásos tevékenysége a püspöki 
udvarban. Jelenleg is hasonló a célunk, de a 
kulturális kínálat mellé szeretnénk majd aján-
lani a Szent László kultuszát erősítő rendez-
vényeket is a közönségnek. Olyan terek ki-
képzését terveznénk, amelyek nem csupán a 
katolikusokat szólítják meg. Gondoltunk pél-
dául gyerekek számára szervezett zenetábo-
rokra, adventi vásárra, egyéb közösségi meg-
nyilvánulásokra a pincében is, ezek mellett 
tervbe vettük egy zarándokház kialakítását a 
püspökség fennhatósága alatt, mivel zarán-
dokok jelezték, hogy jönnének, de szálláshely 
még nincs. Hamarosan megkezdődik a Bará-
tok temploma kriptájának átépítése és a külső 
rendbetétel is, az irgalmas rendi patika felújí-
tása, és nem utolsósorban a székesegyházat 
és a palotát övező park is megújul.

Az irodafelelős beszámolójában hallottakat 
Böcskei László megyés püspök is megerősí-
tette sajtótájékoztatóin (lásd cikkünket a 12. 
oldalon), a magam részéről pedig Ady emlí-
tett versének utolsó soraival zárnám, szavai-
ban ugyanis mindenki rátalálhat a maga vé-
leményére: „S a csillag-szóró éjszakák / Ma 
sem engedik feledtetni / Az ember Szépbe-
szőtt hitét, / S akik még vagytok őrzőn, ár-
ván, / Őrzők: vigyázzatok a strázsán.”

Molnár Judit

lunk a megkeresésekre, és már négy utazási 
kiállításon vettünk részt: kétszer Budapesten, 
kétszer Debrecenben. A budapesti kiállításon 
az ország standján belül külön szerepel Bihar 
megye, benne a Római Katolikus Püspökség-
gel a Visit Oradea – Bihar megyei Turisztikai 
Desztináció Ügynökség mellett, a debrece-
ni utazási kiállításon pedig a megye standján 
voltunk jelen.

– Vannak adataik a turistaforgalomról?
– Az eladott belépőjegyek alapján évente ti-

zenkét-tizenháromezer látogatónk volt, ehhez 
hozzájön a különböző rendezvényekről bejövő 
két-háromezer érdeklődő, valamint az a körül-
belül tízezer ember, aki csak a székesegyházat 
nézi meg. Három éve részt veszünk a múzeu-
mok éjszakáján, ami különös érdekességet je-
lent: első alkalommal a látogatók harminc szá-
zaléka a város román lakosságából tevődött 
ki. Őszintén meglepődtek a látott gyönyörű-
ségeken, de akkor még a palotában volt a mú-
zeum, úgyhogy sajátos helyzet alakult ki a kö-
rülbelül ezerötszáz látogató körében, az idén 
viszont már az érdeklődők hetven százaléka 
volt nagyváradi román. Eljutott hozzájuk a fel-
újítás híre, és éltek is a múzeumok éjszakája 
kínálta lehetőséggel. Emellett támogatjuk az 
Iskola másképp programot is 1+1-es belépők-
kel, vagyis egy jegy áráért két látogatót foga-
dunk.

– Az újdonságokról, illetve az egész ba-
rokk együttes csodálnivalóiról hogyan érte-
sítik az érdeklődőket?

Igényes kivitelűek, 
rövid és szakszerű 
információkat 
tartalmaznak 
az egyházmegye 
kincseit bemutató 
kiadványok 
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Huszárünnep 
a Hortobágyon

A novemberben megtartott eseményen hét 
erdélyi huszárcsapat képviseltette magát. Bi-
har megyéből a szentjobbiak és a bihar dió-
szegiek voltak jelen. Bár jóval melegebb volt 
az ilyenkor szokásosnál, mégis arcul csapott 
a pusztai valóság, amikor áthaladtunk a hí-
res-neves kilenclyukú hídon és lekanyarodva 
Mátára értünk. Míg a nyári forróságban a kü-
lönböző rendezvényeken díszőrséget álló hu-
szárokra szánalommal néztünk, addig ezúttal 
kissé irigykedve: mi is szívesen magunkra öl-
töttük volna a posztó uniformist.

A fedett lovardában kezdődtek az ese-
mények, itt tartott nóniusz fajtabemutatót 
Szladek Róbert ménesvezető. Négy mént 

és két kancát, illetve két sportlovat vonultat-
tak fel a ménes kétszáz egyedes állományából. 
Közben a ménesvezető a fajta erényeit, a nó-
niusz történetét, sokoldalú hasznosítási mód-
ját ismertette. Majd három csikós lovagolt be 
a lovardába, és látványos műsort mutattak be. 
Paripáik parancsszóra feküdtek, ültek, még az 
ostorpattogást is elszenvedték, amikor gazdá-
juk épp azt várta el tőlük. Ezek a lovas legé-
nyek nem a show-műsor kedvéért tették mind-
ezt, ők ma is a pusztai élet mindennapjait élik. 
Majd a puszta-ötös következett, az egyik állat 
hátán állva a hajtó öt lovat dirigált egyszerre.

A térségre jellemző fogatokat is bemutat-
ták a vendéglátók. A debreceni jómódú gaz-
dák gyakorta több lovat is befogtak egyszerre, 
még akkor is, ha azt a szállítandó teher nem 
tette indokolttá. Mutogatni kellett ám a gaz-
dagságot! Manapság sincs ez másként, csak 
újabban vasakban tartják a lóerőket.

A szamár és ló keresztezéséből született ösz-
vért is felvonultattak. Ezúttal az úgynevezett 
taligát húzta, megmosolyogtató, de kedves lát-
ványt nyújtva. Láthattunk még különböző dí-
szes kocsikat is. Apropó kocsi! Alapváltozata 
e finom kidolgozású, gyors és kényelmes jár-
műnek a XV. században készült a magyaror-
szági Kocs községben. Innen a neve is, és el-
terjedt Európa-szerte.

Szladek Róbert megragadta az alkalmat, 
hogy tenyészetéről is ejtsen néhány szót, itt 

A debreceni huszár hagyományőrzők három 
évtizedes munkát tudhatnak maguk mögött. 
Változatos és értékhordozó programokkal 
emlékeztek a megalakulásuk óta eltelt időszakra 
HortobágyMátán.

Debreceni 
huszárok 
és vendégeik 
a lovardában

Lófegyelem

Ötös fogat; jómódról tanúskodik
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A bihardiószegi 
és a szentjobbi 

huszárok 
képviseletében 
Benedek Tamás 
és Zatykó Jácint 

koszorúzott 
a debreceni 

huszárbandérium 
alapítójának, Hetey 
Sándor Györgynek 

az emléktáblájánál

A találkozó 
állófogadással 

zárult

van ugyanis Magyarország egyik legnagyobb 
hagyományú lótenyésztési központja. A mátai 
ménes jelenleg a nóniusz fajta legnépesebb 
tenyészete. Történeti gyökerei megkülönböz-
tetik a katonai, illetve uradalmi ménesektől. 
Egyedi hagyományai a Hortobággyal mint táj-
egységgel összhangban alakultak ki. A világ-
örökség részeként elismert Hortobágyi Nem-
zeti Park központjában működő ménes fő 
feladatai: lótenyésztési, szaporodásbiológiai, 
idegenforgalmi, rendezvény-, illetve szakmai, 
szakképzési központ. A lovardai esemény zá-
rásaként a debreceni huszárok nyeregbe pat-
tanva parádéztak, a jelenlévők tapssal jutal-
mazták a látottakat.

A közelben lévő Nyerges presszónál foly-
tatódtak az események, itt Hetey Sándor 
György emléktábláját koszorúzták meg. Hetey 
életútját Szoboszlai Endre, a Hajdú-Bihar 
Megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző 
Sport- és Kulturális Egyesület alelnöke ismer-
tette. Hetey Sándor György Nagykárolyban 
született 1913-ban, hatéves korában családjá-

val Budapestre költözött. 1938-ban, Ludovika 
Katonai Akadémiát végzett fiatalemberként 
került Debrecenbe. 1949-ben a Debrece-
ni Méntelep főállattenyésztője lett, majd tíz 
éven át a hortobágyi ménes vezetője is volt. 
Az 1988-ban megalakult Hajdú-Bihar Megyei 
Lovas Bandérium létrejötte az ő nevéhez fű-
ződik.

Szoboszlai Endre beszélt az „ünnepelt”, a 
Hagyományőrző Debreceni 2. Honvéd Hu-
szárezred harmincéves ténykedéséről is. Er-
délyi vonatkozásokról szólva elmondta, hogy 
rendszeresen együttműködnek a partiumi és 
az erdélyi hagyományőrzőkkel, portyáik so-
rán 130 romániai településen fordultak meg, 
több száz kilométert tettek meg lóháton.

Az emléktábla megkoszorúzását követően, 
immár a Nyerges presszóban, a kinti hidegtől 
mentes környezetben, előadások hangzottak 
el. Elsőként Juhász Imre, a huszáregyesü-
let elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd 
Topor István történész szólt a Debreceni 2. 
Huszárezred történetéről. A gyakorta szemé-
lyes emlékeket felvillantó előadását kivetítővel 
megjelenített korabeli fényképekkel illusztrál-
ta. Dr. Mazsu János történész az I. világ-
háború magyar vonatkozásait elevenítette fel. 
Csontos János, az egyesület korábbi elnö-
ke szintén méltatta az eltelt harminc esztendő 
alatt folytatott hagyományőrző munkát, illet-
ve a hallgatóság figyelmébe ajánlotta a közel-
múltban megjelent Hősök útján. Huszár em-
lékkönyv című kötetet, amely az egyesület 
három évtizedét követi nyomon. A nemrég 
Székelyhídon is bemutatott kiadványt gazdag 
képanyag illusztrálja.

„Már ránk szakadt a bús, vak este” (Ady), 
mire átmentünk az esti állófogadás helyszí-
nére, a Fecskeház Erdei Iskola épületébe. Az 
érköbölkúti Rákóczi Irén Gyöngyi zászlóanya 
köszöntőjét férje, Rákóczi Lajos olvasta fel. 
„Ma az értékőrzés, értékteremtés mellett po-
litikai síkon kell minél több győzelmet arat-
ni, hogy erősödhessen és gyarapodhasson a 
nemzet. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, őrzők 
vigyázzatok a politikusokra” – üzente a zász-
lóanya.

A Székelyföldről érkezett huszárok nem-
csak karddal vértezetten érkeztek, hanem 
tangóharmonikát és szaxofont is hoztak ma-
gukkal. Utóbbi két „fegyvernem” nagy sikert 
aratott az est folyamán, későig szólt a nóta a 
hortobágyi pusztán.

D. Mészáros Elek
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Ünnepeltek a félixfürdői 
kórházban

Az évfordulót november 8-án ünnepelték 
meg a kórház volt és jelenlegi dolgozói és meg-
hívottaik. Az ebből az alkalomból kiadott közle-
ményben a jelenleg dr. Nicoleta Ramona Suciu 
menedzser vezetése alatt álló kórház történe-
tét is felidézték, így mi is velük tartunk a múlt-
idézésben.

A rehabilitációs intézményt 1976-ban kezd-
ték építeni, majd 12 év elteltével, 1988-ban Bi-
har megye Néptanácsa 489. számmal kibocsá-
totta a kórház „születéséről” szóló határozatot. 
A következő állomás 1992, amikor is a püs-
pökfürdői (ma Május 1 Fürdő) volt gyermek-
szanatóriumot újjászervezik a félixfürdői kórház 
részlegeként. Az Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár 1998-as megalakításával megválto-
zott a kórház támogatási rendszere, 2000-ben 
pedig klinikai címet kap. A félixfürdői kórhá-
zat 2002-ben nyilvánították országos jelen-
tőségű egészségügyi intézménynek, 2008-

ban pedig létrejött saját járóbeteg-részlege.
Mozgalmas év adx 2011-es a kórház életé-

ben: elnyeri az úgynevezett II M besorolást. A 
minősítés azt jelenti, hogy az egyetlen szakte-
rületen (monospecialitate) működő intézmény 
mind a Biharban, mind a szomszédos megyék-
ben élőket ellátja, felszerelése és munkatársai-
nak képzettsége pedig a bonyolultabb eljárások 
elvégzésére is alkalmas. Ugyanabban az évben 
felújítják a felnőtt osztályok hidro-kinetoterápiás 
medencéit, és a Biharmed elnevezésű, határon 
átívelő projektnek köszönhetően a járás újra-
tanulását segítő készüléket (Lokomat) szerez-
nek be. Egy évvel később, 2012-ben felújítják 
a felnőtt részleg kórtermeit. A következő évben 
újabb készüléket szereznek be saját forrásból, 
ez a felső végtagok mozgatásának újratanulá-
sát segíti, s ugyanebben az évben az Országos 
Akkreditációs Bizottság is jóváhagyja az intéz-
mény működését; 2014-ben pedig a gyerme-
kek számára vesznek a láb újbóli működését se-
gítő berendezést, szintén saját forrásból.

Két éve kezdődött a termálvizes fúrás, elvi-
leg jövőre fejezik be. Tavaly a kézműködést, a 
helyes tartást és az érzékelést segítő berende-
zéseket vásároltak, utóbbi a virtuális valóság 
használatával több érzékszervre is hat. Szintén 
2017-ben készült el a gyermekeknek szánt új 
rehabilitációs járóbeteg-rendelő és kórház meg-
valósíthatósági tanulmánya.

Fried Noémi Lujza

Sokan jártakjárnak utókezelésre megyénkből 
is a Félixfürdői Rehabilitációs Kórházba. 
Október 28án volt 30 éve annak, hogy létrejött 
az egészségügyi intézmény.

A kórház 12 év alatt készült el

Gyermekosztályt is 
működtetnek

Korszerű készülék 
segít a járás 

újratanulásában
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Amikor a csecsemő 
veszélybe kerül

Annak ellenére, hogy Palczert Judit fő-
szervező és a Baba-mama Kör tagjai többféle 
módon igyekeztek beharangozni a hiánypótló 
előadást, nagyon kevés érdeklődő volt jelen a 
székelyhídi múzeum aulájában megtartott ese-
ményen. A Csecsemőkori/gyermekkori vész-
helyzetek, elsősegélynyújtás címmel meg-
tartott gyakorlati ismertető során Tim Attila 
sürgősségi mentőápoló osztotta meg tapaszta-
latait a hallgatósággal. A debreceni szakember 
a Székelyhídról a cívisvárosba került, szintén 
egészségügyi dolgozó Nagy István közremű-
ködésének köszönhetően jött el az Érmellékre.

Az előadás gerincét a bölcsőhalál felismeré-
se és kivédése adta. Ez a halálnem nem új ke-
letű, ezért nem meglepő, hogy az előadás mot-
tójául egy bibliai idézetet választottak: „Mikor 
pedig hajnalban felkeltem, hogy megszoptas-
sam az én fiamat: ímé, megholt” (1Kir 3,21).

Magyarországon már hat éve rendszeresen 
tartanak ismeretterjesztő előadásokat, ennek 
köszönhetően több csecsemőt sikerült meg-
menteniük. A bölcsőhalál leggyakrabban a szü-
letés utáni első négy hónapban fordul elő, de 
bekövetkezhet egészen egyéves korig. Váratla-
nul, alvás közben lép fel. Kétszer olyan gyakran 
fordul elő a fiúknál, mint a lány csecsemőknél. 

Ennek okát még nem sikerült kideríteni. Meg-
előzésként ügyelni kell arra, hogy a szobahő-
mérséklet 19–21 Celsius-fok között legyen, ve-
szélyt jelent a puha ágybetét és az édesanya 
terhesség alatti dohányzása. A légzés megköny-
nyítése végett lefektetés előtt ajánlatos kitisztí-
tani a babák orrát. A cumi használata csökken-
ti a veszélyt.

Külön kutatási téma, hogy miként altassuk 
a gyermeket. Egyértelművé vált, hogy hanyatt 
fektetve, de napközben más testhelyzetben is. 
A baba túlöltöztetése is veszélyforrás, hisz öt-
ször hamarabb kimelegednek, mint egy felnőtt. 
Vitatott, hogy alhat-e az édesanyával a csecse-
mő: ajánlatos ugyanabban a szobában, de kü-
lön ágyba fektetni.

Sok múlik azon, hogy miként reagálunk, ha 
a csecsemő légzése leáll. Először ölbe véve a 
hát simogatásával és a talpak pöckölésével kell 
stimulálni a légzés beindulását. Nem szabad 
rázni, mert az agyvérzést okozhat – figyelmez-

A bölcsőhalál megelőzésének módozatairól 
és a megelőzéshez társuló gyakorlati teendőkről 
tartottak érdekfeszítő előadást Székelyhídon. 
Az eseményt a helyi Babamama Kör szervezte.

Tim Attila újraélesztési technikákat is bemutatott

Több édesanya 
a gyermekével 

érkezett 
az előadásra

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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Még mindig nagy esemény 
a falusi disznótor

A disznóvágás ma is különleges alkalom, 
szinte ünnepnek számít egy falu, baráti kör 
vagy család életében. Egész napos program, 
tulajdonképpen egy nagy vendégség, közben 
„mellesleg” levágnak egy disznót a férfiak, a 
nők pedig serényen sütnek-főznek a kony-
hában. Közben a gyerekek játszanak és esz-
nek felváltva, és több „szemtanú” beszámo-
lója szerint a kicsiknek nagyon csábító még 
az is, hogy ilyenkor sokáig fennmaradhatnak 
a nagyokkal. Lapunk idősb Kovács István 

árpádi gazda portáján igyekezett a témát kö-
rüljárni.

– Önök mióta vágnak disznót?
– A disznóvágásnak a mi családunkban is 

nagy hagyománya van. Örömmel emlékszem 
vissza ezekre az alkalmakra, amikor az egész 
család összegyűlt, még a nagyváradi rokonok 
is hazalátogattak, kicsik és nagyok közösen 
töltötték el az egész napot. Ilyenkor minden-
ki talált magának valamilyen foglalatosságot, 
senki sem maradt ki a munkából. Már gyerek-
ként is érdekelt a hentes munkája, ezt később 
ellestem a nagybátyámtól, és azután már én 
végeztem.

– Milyen ételeket szoktak készíteni a ser-
téshúsból?

Késő ősztől kezdve gyászos idők várnak 
a disznóólak lakóira. Visítás hallik a szomszédból, 
mormog a pörzsölő, száll a füst, a gőz, a sok 
fűszeres illat, kolbásszá, hurkává, sonkává, 
szalonnává, disznósajttá lényegül a sertés.

A sertés leszúrása

Szakértelem kell a húsfélék feldolgozásához

tetett az előadó. Ha nem járunk eredménnyel, 
mesterséges légzést kell alkalmazni, ennek kü-
lön csecsemőkre vonatkozó szabályai vannak! 
Ha öt befújás után sem indul be a légzés, ak-
kor el kell kezdeni a mellkaskompressziót. Ezt 
pontosan harmincszor szabad megismételni. 

Közben értesíteni kell a mentőket, esetenként 
folyamatosan telefonon kommunikálni velük, 
végrehajtani az általuk mondottakat. Tim At-
tila felhívta a figyelmet arra, hogy mindenkép-
pen el kell kezdeni az újraélesztést, még mie-
lőtt az orvosi segítség megérkezne, hisz négy 
perc oxigénhiány esetén már károsodik az agy.

D. Mészáros Elek

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Amikor a csecsemő veszélybe kerül
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Kint a férfiak 
darálják 

a kolbásznak 
valót…

Bent az asszonyok 
előkészítik a belet, 

amibe majd 
beletöltik

– A disznó vérének egy részét felhasznál-
juk a hagymás vér elkészítéséhez, ez a disz-
nótoros reggelik elengedhetetlen tartozéka, a 
másik részből pedig véres hurka készül. Mi-
vel disznót nem azért vágunk, hogy mindent 
egyből felhasználjunk, a sonkát, csülköt, sza-
lonnát besózzuk, és később felfüstöljük. Alkal-
manként abált szalonnát is szoktunk készíteni. 
A hús egy részét ledaráljuk és kolbászt töltünk 

belőle, a megmaradt részek pedig bezacskóz-
va a mélyhűtőbe kerülnek. A májas és véres 
hurka készítése sem marad el, ezekből aztán 
kóstolót küldünk a rokonoknak, szomszédok-
nak, ismerősöknek. A munkával töltött napot 
vacsorával zárjuk, ilyenkor toros káposzta és 
pecsenye kerül az asztalra.

– Mennyire divatos manapság még a disz-
nótor?

– A disznótornak falun még ma is elég nagy 
hagyománya van. Azt az egy napot minden-
ki ennek szenteli, ilyenkor senki sem rohan 
sehová, senkinek sincs fontos elintéznivalója. 
Ilyenkor a városi rokonok is szívesen hazaláto-
gatnak. A vidéki városok lakóitól nem áll távol 
a disznóölés látványa, mivel a kertes házban 
lakó emberek még tartanak disznót, hogy ké-
sőbb levágják maguknak vagy eladásra. Van-
nak, akik szívesebben vásárolnak húst ezek-
től a gazdáktól, mint az üzletből, mivel tudni 
lehet, hogy a levágott sertés nem növekedés-
serkentők hatására, rekordidő alatt nőtt meg, 
hanem kukoricadarán és moslékon hízott ak-
korára, hogy le lehessen vágni. Az íz- és mi-
nőségbeli különbséget pedig mindenki ész-
reveszi, ezért fogyasztják inkább a háztáji 
gazdaságból származó sertéshúst.

– Pontosan hogyan zajlik egy disznótor?
– Előtte való nap már kezdődik a sürgés-

forgás, hogy minden kéznél legyen a másnapi 
munkához. Ilyenkor előkészítjük a katlant és 
az üstöt, az asztalokat, a hentesszerszámokat. 
A disznótor a kora reggeli disznóöléssel veszi 
kezdetét. A hagyományos visítós disznóölés 
már ritkaság, mivel már mindenki sokkolóval 
kábítja el a jószágot, így nem kell megbirkóz-
ni az életéért küzdő állattal. Ezután kezdődik a 
perzselés és a disznó megtisztítása. A tisztítást 
a felbontás, mi úgy mondjuk, hentelés köve-
ti, ekkor a sertésből kikerülnek a belsőségek, 
utána pedig a hosszában kettévágott sertést 
felrakjuk az asztalra, és folytatódik a hús fel-
dolgozása. A máj, a tüdő és egyéb belsőségek 
az üstben abálódnak, majd felhasználjuk őket 
a hurkakészítéshez. A hurkatöltés után az asz-
szonyok nekiállnak a hurka megabálásának. A 
disznó feldolgozása után a mélyhűtőbe kerülő 
húsokat elcsomagoljuk, a sonkákat, csülköket, 
szalonnát lesózzuk, majd nekikezdünk a zsír 
kisütésének. Az egész napos munka vacsorá-
val zárul, rendszerint a friss húsból készült pe-
csenye, toros káposzta, sült hurka és egyéb fi-
nomságok kerülnek az asztalra.

Balázs Anita
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Hagyomány lett Szalacson 
a Márton-napi libaünnep

Mondhatnánk kissé kajánul, hogy Isten föl-
di helytartóival nem ajánlatos ujjat húzni, hisz 
a „libatársadalom” hosszú idő óta ennek issza 
a levét. Történt ugyanis – vagy sem –, hogy 
Szent Márton, amikor püspökké akarták vá-
lasztani, nagy hirtelenjében egy libaólban pró-
bált elrejtőzni keresői elől. Ám a ludak gágo-
gásukkal leleplezték a szent embert. Ennek 
okán vált szokássá megünnepelni libákból ké-
szült étkekkel Márton napját.

Egyszer, amikor Szalacson járt Bulcsu Lász-
ló, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alel-
nöke, arra ösztökélte a helyi vezetőket, hogy 
szervezzenek hagyományteremtő szándék-
kal, valamilyen helyi sajátosságból kiindulva, 
közösségerősítő rendezvényt. Ötlettel is elő-
rukkolt: mivel a térségben Szalacsé a legna-
gyobb kiterjedésű legelő, sok a liba, erre lehet-
ne építeni – idézte fel a szalacsi Márton-napi 
libafesztivál létrejöttének körülményeit Vida 
Attila alpolgármester az idei novemberi ren-
dezvényen. Közben huzalokat igazgatott, sze-
relte a hangosítást az ünnepség szabadtéri 

helyszínén, a központi parkban. Itt rendezték 
a gasztronómiai versenyt; az étkek alapanya-
ga a liba volt.

A jó idő vonzotta a fakanál mágusait, füst-
csíkok kúsztak a magasba, egyre jobb lett a 
hangulat. Mindeközben a helyi kultúrházban 
az eseménysor megnyitóját tartották. A hall-
gatóság zöme gyermek volt, alig várták, hogy 
a számukra előkészített foglalkozások elkez-

Novemberben harmadik alkalommal tartottak 
Érmelléki Libafesztivált Szalacson. A sütés
főzésen túl a gyermekek szórakoztatásáról is 
gondoskodtak a szervezők.

Aki bátor volt, 
birokra kelt

Libás kézműveskedés helyszíne volt a kultúrház

Pásztor Sándor a rendezvény kibővítését javasolta
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Fesztiválnyitó 
a kultúrházban, 

Szabó Zsolt, Szabó 
Ödön és Horváth 

Béla

Szabadtéri 
játékokról is 

gondoskodtak 
a szervezők

Zeréndiek fújták 
a nótát

dődjenek. Elsőként Horváth Béla házigazda 
polgármester köszöntött mindenkit, bemutat-
ta a két vendéget, Szabó Zsolt helyi reformá-
tus lelkipásztort, aki a fesztivált szervező Pro 
Civitate Alapítvány elnöke is, valamint Szabó 
Ödön parlamenti képviselőt. Az elöljáró el-
mondta róluk, hogy mindketten nagycsaládo-
sok, előbbinek három, utóbbinak öt gyermeke 
van. Ez is mutatja, hogy milyen jó a népes csa-
lád – mondta a polgármester, s azt javasolta 
a gyermekeknek, hogy karácsonyra kistestvért 
kérjenek szüleiktől. Na, nem a mostanira, ha-
nem majd a következőre – toldotta meg némi 
kuncogást kiváltva hallgatóságából.

Szabó Zsolt lelkipásztor örömét fejezte 
ki, hogy immár harmadik alkalommal sike-
rült megrendezniük a Márton-napi ünnepsé-
get, amely felekezeteken felül emelkedő tra-
díció. Egyfajta hálaadás az évi termésért a 

karácsony előtti negyvennapos böjt megkez-
dése előtt. Szabó Ödön kifejtette, hogy erős 
közösségre van szükség, de ez csak akkor va-
lósulhat meg, ha vannak gyermekeink, akik 
továbbviszik értékeinket. Ezért is nagyszerű, 
hogy a gyermekeket is bevonták a fesztiváli 
forgatagba. „Érmellék központja egy napra át-
költözött Szalacsra” – értékelte az eseményt a 
képviselő.

A beszédek után a kultúrházban kézműves-
foglalkozások, ügyességi versenyek kezdőd-
tek, a fiúk pedig, szumós méretűvé duzzadva 
a védőruháktól, birokra keltek egymással. A 
kellemes idő csalogatott a kinti játékokra, aki-
nek kedve szottyant rá, az ottani foglalkozáso-
kat is kipróbálhatta.

Kora délutánra ezúttal nem a késő őszi 
köd, hanem illatok kavalkádja lepte el a főző-
verseny helyszínét. Tárkonyos libapecsenyé-
vel, libalevessel, juhtúrós nokedlis lúdpörkölt-
tel, töltött libanyakkal, libatepertővel, sólettel, 
párolt káposztával körített rozmaringos liba-
mellel vonultak a versenyzők a zsűri aszta-
lához. Már a menüsor is mutatja, hogy nem 
volt könnyű dolguk az ítészeknek, név szerint 
Tatai Tibornak, Szalacs község jegyzőjének, 
Májer Erzsébet helyi szakácsnak, Nemes Atti-
la étteremtulajdonosnak, valamint Kocsis Dá-
nielnek, a budapesti Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma munkatársának. Az első helyet az 
ottományi Zsigaliba csapata nyerte, fokhagy-
más libacombot sütöttek, őket követte a rang-
sorolásban Margitta Mesterszakácsai, étküket 
„libacomb mindenhez” név alatt szolgálták fel. 
A harmadik helyezést a helyi Tűzoltók érde-
melték ki lerben készült libasültjükkel.

Időközben megérkezett Pásztor Sándor, a 
Bihar Megyei Tanács elnöke is, Horváth Béla 
polgármesterrel együtt ő adta át a megérde-
melt jutalmakat. A megyei elnök egyúttal java-
solta a libafesztivál még nagyobb eseménnyé 
duzzasztását, s hozzá a megyei önkormányzat 
támogatását is ígérte.

A szervezők által jó előre meghirdetett li-
baszépségversenyre mindössze egy jelent-
kező nevezte be madarát. Ily módon mos-
tantól az ottományi Kovács Gergő lúdja a 
község legszebb libája cím birtokosa. A fi-
nom étkek elfogyasztása és az eredményhir-
detés izgalmai után koccintások következtek. 
A Nagyzeréndről érkezett fúvószenekar sem 
fukarkodott a hangulat élénkítésével, így csak-
hamar nótázásba kezdtek a főzőmesterek.

D. Mészáros Elek
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Elsőre is nagy sikere volt a Papp Attila ta-
nár, költő, színműíró, helytörténész, lapszer-
kesztő és publicista, néprajzkutató, művelő-
désszervező, Margitta város díszpolgára előtt 
tisztelgő, verseit népszerűsítő szavalóverseny-
nek, a későbbiekben pedig a környék leg-
nagyobb és legközkedveltebb ilyen rendez-
vényévé vált. Ötletgazdája Fügedy Anikó 
Erzsébet tanítónő volt, ő a HJT elnökével, 
Szőke Ferenccel összefogva indította el a ver-

senyt 2006-ban. Először a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége is támogatta anyagi-
lag, de a továbbiakban teljes egészében a HJT 
vállalta magára a költségek fedezését. Pályá-
zati úton szerzik meg a pénzt, a Communitas 
Alapítvány, a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat Bihar Megyei Szervezete, a Napsu-
gár és a Szivárvány gyermeklapok szerkesztő-
sége is állandó támogatója a rangos verseny-
nek, esetenként a Bihar megyei és Margitta 
városi önkormányzat is segített.

Már először is a vártnál jóval nagyobb volt a 
siker, ezért a főszervezők úgy döntöttek, foly-
tatják. Az első évben Margittáról 43 kis sza-
való jelentkezett, később a körzeti verseny-
nyé bővült rendezvény helyi selejtezőin több 
száz versenyző indult, közülük kilencven-szá-
zan kerültek a döntőbe. Itt tapasztalt és szak-

A díjátadás örömteli pillanata

Előtérben 
a dalverseny 

győztese

Az I–II. osztályos 
szavalók 

PAPP ATTILA KÖRZETI SZAVALóVERSENy MARGITTÁN

Töretlen a versek sikere
A Horváth János Társaság (HJT) és Fügedy 
Anikó Erzsébet tanítónő a múlt hónapban 
13. alkalommal rendezte meg a Papp Attila Körzeti 
Szavalóversenyt, az előkészítő–V. osztályosok 
számára. Tavaly óta a megmérettetés 
dalversennyel bővült.



hívásokat, itthonra is, Magyarországra is, s 
mára nemzetközileg elismert zenekarrá vált. 
A HJT így akaratán kívül elősegítette egy si-
keres zenekar megalakulását is.

A szavalóverseny döntőjébe idén is majd-
nem százan jutottak be. Zsúfolásig megtelt a 
szociális központ nagyterme, hiszen a gyere-
keket elkísérték felkészítő tanáraik és szüleik 
is. A megnyitón a főszervezők köszöntötték 
a részvevőket. Köszönetet mondtak elsősor-
ban a szavalóknak, a felkészítő tanároknak, 
tanítóknak és a szülőknek. Köszönet illette a 
Szent Antal Központ igazgatóját, Kiss Károlyt 
is, aki évek óta befogadja a rendezvényt, mely 
egyben az idősotthon lakóinak is szórakoztató 
kikapcsolódást hoz. Köszönetet mondtak to-
vábbá az anyagi támogatóknak és a zsűri tag-
jainak, ezek: Lukács-Fügedy Tamás, Meleg 
Attila, Puskás Miklós (a dalverseny szakértő-
je), Szabó Anna, Szántó Ildikó, Szegedi-Kiss 
Gyöngyi, Székely-Hodgyai Edit, Szőke Fe-
renc, Zsembinszky Zoltán. Különdíjakat aján-
lott fel a Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat Bihar Megyei Szervezete, a Napsugár 
gyermeklap, az RMDSZ helyi szervezetének 
elnöke, Árkosi Antal és Almási István önkor-
mányzati képviselő. Értékelés és eredményhir-
detés után ezúttal is megörvendeztette a gye-
rekeket a koncert.

A Papp Attila Körzeti Szavalóverseny felfe-
lé ívelő pályáját látva a főszervezők remélik, 
hogy több mint egy évtizedes múltja után en-
nek a rendezvénynek lesz jövője.

szefi

értő tagokból álló zsűri bírálja el a teljesítmé-
nyüket, mint például Meleg Vilmos és Meleg 
Attila. Eleinte a művelődési ház volt a megmé-
rettetés helyszíne, majd ennek felújítása alatt 
átköltöztek a Szent Antal Központba, és meg 
is maradtak itt mind a mai napig. A szavalók 
valamennyien emléklapot kapnak, a legügye-
sebbek pedig oklevelet és könyvvásárlási utal-
ványt is. Emléklapot kapnak a zsűritagok és 
a támogatók is. Díszvendégként minden év-
ben jelen van a költő özvegye, valamint fia, 
ifj. Papp Attila, a Libavonat zenekar frontem-
bere, és zenésztársaival vagy egyedül, a ren-
dezvény végén fergeteges hangulatú koncert-
tel szórakoztatja a szavalókat és a közönséget.

A zenekarvezető elmondta, hogy az együt-
tes megalakulása tulajdonképpen a szavaló-
versenynek köszönhető. A szervezők ugyanis 
felkérték őket, hogy „zárszóként” énekeljenek 
a költő általuk megzenésített verseiből. A Li-
bavonat eleinte csak a szavalóversenyen lépett 
fel, később már máshova is elfogadott meg-

Emlékfotó 
a résztvevőkkel 

a Szent Antal 
Központ 

bejáratánál

kultúra
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Mindig remek 
a hangulat a 

koncerten



história

Biharország 2018. december26

Beöthy László 1860. június 6-án szüle-
tett atyja, Beöthy Andor Hencida mellet-
ti, gyürüszeg-pusztai birtokán. Andor, a nagy 
múltú család feje iskoláit Nagyváradon a pre-
montreiek gimnáziumában s a jogakadémián 
végezte. 1848. május 23-án már Bihar vár-
megye aljegyzőjévé választották, de a pennát 
csakhamar karddal cserélte fel. Hadnagy lett a 
Károlyi honvéd huszároknál. A szabadságharc 
után ősi birtokukon gazdálkodott, 1854-ben 
családot alapított, Beöthy Lászlónak, Beöthy 
Ödön testvérének a leányát, Stephaniát vet-
te nőül. 1860-ban a sárréti járás főszolgabí-
rójává választották. A provizórium alatt ismét 
visszavonult Gyürüszeg-pusztára; az alkotmá-
nyos élet visszaállításakor azonban, 1867. má-
jus 1-én ismét a sárréti járás főszolgabírója lett. 
1872. január 24-én elnyerte az alispáni szé-
ket. Ettől kezdve évtizedeken át viselte e hiva-
talt. 1881-ben a berettyóújfalui kerületben or-
szággyűlési képviselővé választották, de mivel 
a vármegye közgyűlése nem fogadta el a le-
mondását és alispáni állásának megtartására 
kérte fel, engedett, és visszajött vármegyéjébe. 
Mint mondta: ő a közgyűlés felhívásában „az 
édesanya hívó hangját hallja”… Elnöke volt a 
Bihar megyei Szabadelvű Pártnak, kormány-
biztosa a hortobágyi belvíz-szabályozó társulat-
nak, s mindezek mellett kifogástalanul vezette 
Bihar vármegye közigazgatását. Csak fiának, 

dr. Beöthy Lászlónak 1893-ban főispánná 
való kineveztetésekor vonult nyugalomba, ez-
után nemsokára, 1894-ben meghalt.

A vármegye élén

Midőn báró Dőry József 1893-ban nyuga-
lomba vonult, nem volt más főispánjelölt, mint 
az, akit a közvélemény óhajtott: az élesdi kerü-
let fiatal országgyűlési képviselője, dr. Beöthy 
László. Az 1893. október 25-én végbement 
főispáni beiktatási ünnepélyen mondott szék-
foglaló beszéde nem egyszerű, sablonos szék-
foglaló volt, hanem a főispáni jogok és köteles-
ségek szabatos pragmatikája.

Édesapja, aki a példaképe volt, alaposan 
felkészíttette erre a felelősségteljes tisztség-
re. Iskoláit kitűnő sikerrel végezte, a jogtudori 
szigorlatokat 1881–82-ben a budapesti egye-
temen tette le kitüntetéssel. Ezután ismeretei 
öregbítése végett a berlini, 1884-ben a bécsi 
egyetemre s 1885-ben Párizsba ment. Ma-
gas képzettséggel, bő tapasztalatokkal térvén 
haza, rögtön megyei szolgálatba lépett, s 1885 
decemberében már árvaszéki jegyző lett. Az 
1889-es általános tisztújítás alkalmával má-
sodjegyzővé léptették elő, egy évre rá, majd 
1892-ben is az élesdi választókerület egyhan-
gúlag országgyűlési képviselővé választotta. 
Az országgyűlésen tagja lett a bírálóbizottság-
nak s állandó előadója a mentelmi bizottság-
nak; később az egyházpolitikai reformjavasla-
tok közül a polgári anyakönyvvezetésről szóló, 
nagy fontosságú indítvány előterjesztésével is 
őt bízták meg.

1893. október 25-én foglalta el a főispá-
ni széket. Teendőit a legnagyobb lelkiismere-
tességgel végezte. Társadalmi téren is széles 
körű tevékenységet fejtett ki. Egyik igazgató-
ja volt az Országos Gazdasági és Iparbank-
nak, elnöke a Bihar megyei Kárpát-egylet-
nek, a Biharmegyei és Nagyváradi Régészeti 

Egy magyar européer 
Biharban (1.)
Dr. Beöthy László politikus

A címbe foglalt minősítés Ady Endrének 
a Nagyváradi Napló 1903. szeptember 4i 
számában megjelent, Beöthy László jubileuma 
című cikkében olvasható. Ady nem osztogatta 
könnyen a dicsérő jelzőket a politikusok, közéleti 
szereplők kedvére. Nézzünk utána: ki volt 
az a férfiú, aki kiérdemelte ezt a publicisztikai 
elismerést!
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használni tudja az embereket. Úgy tud csele-
kedni, hogy annak mi lármája sincs. Úgy kor-
mányoz, hogy emberei azt hiszik: övék a kor-
mányzás és a siker.

És Beöthy László erős ember. Csakis erős 
ember ülhet egy olyan vármegye kormányzói 
székében, mely valóságos kis ország, s olyan 
városában, mely szinte amerikaiasan, láza-
san és modernül él. Csakis olyan ember ülhet 

olyan tíz esztendőn át nyugodtan, mint az 
elmúlt tíz esztendő volt. Mindenki tud-

ja, milyen fordulások történtek. Rend-
szerek dőltek és születtek. Dr. Beöthy 
László kitartott, ült s ül erősen főis-
páni székén. Kormányoz, s dolgozik 
annyit, mint senki más.

Ha vihar támad, nyugtalanság, 
veszedelem van, őrá figyel már 
mindenki. Az ő büszke erejében 
szinte babonásan bíznak már az 
emberek. Élvezet nézni egy-egy 
forró hangulatú gyülekezésen dr. 
Beöthy Lászlót. Csupa erő és nyu-
galom.

Magyar européer. Ritka fajta. Be-
cses fajta. Pláne afféle pozíciókban, 

mint a főispánság. Azok közül az em-
berek közül való, kikre mi, gondolkozó, 

kis magyar emberek hihetetlenül büszkék 
vagyunk. Erőt szokott nekünk adni, hogy 

az a lekicsinyelt turáni fajta egy Eötvös Ká-
rolyt, egy Tóth Bélát, egy Bánffy Dezsőt stb. 
tud produkálni. És mi ez előkelő egyénisé-
gek közé sorozzuk dr. Beöthy Lászlót. És hány 
embernek lehetett már az a titkos gondolata, 
hogy bárcsak ilyen típussá tökéletesülne a szo-
morú jellemű úgynevezett magyar dzsentri.

Október 25-én vagy más napon lesz-e a hi-
vatalos ünnep – egyelőre mindegy. Az alkalom 
már megvan. A decennium elég méltó állo-
más. És mi szívesen állottunk meg, meghajtva 
lobogónkat, egy erős, kiváló egyéniség előtt. 
Ez a jubileum s az a közszeretet, mely kere-
si ez alkalmi ünnepen a megnyilatkozást, nem 
az ünnepeltet fogja megörvendeztetni, hanem 
az ünneplőket. Nem a méltóságos, nagyúri po-
zícióban levő főispánnak akar Bihar megye és 
Nagyvárad közönsége ismert görögtüzes sab-
lonok szerint parádét és ovációkat rendezni, 
hanem a büszkeségét akarja hirdetni, hogy 
olyan egész ember a vezére tíz esztendeje Bi-
har megyének, aminő Beöthy László.”

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

és Történelmi Egyletnek. Sikereit tapintatos, 
megnyerő modorával, nagy körültekintéssel 
és öntudatos cselekvéssel vívta ki. Egyénisé-
gét kiváló adminisztratív szakismeret és nagy 
munkaerő jellemezte. Tizenkét évig töltötte be 
a főispáni tisztet. Voltaképpen az ő ideje alatt 
valósult meg Nagyvárad gyors fejlődése, mo-
dernizálása. Tisztségéből való felmentését kér-
ve 1905-ben – munkássága elismeréseként – 
Ferenc Józseftől elnyerte a Lipót-rend lovagja 
és a valóságos belső titkos tanácsosi címet. 
De az uralkodói kegynél sokkal többet ér 
az alábbi méltatás:

Ady Endre: Dr. Beöthy 
László jubileuma

„Emlékeznek az emberek egy dá-
tumra. És kicsinyek meg nagyok ör-
vendeznek itt Bihar megyében és 
Nagyváradon, hogy e jelentős dá-
tumra emlékezhetnek.

Főispáni székében tíz éve ül már dr. 
Beöthy László. Pár hét múlva fordul 
tizedikszer az installálás fényes napja, 
és dr. Beöthy Lászlót ünnepelni fogják 
akarata ellenére. Megindult a mozgalom 
csöndben, szinte titkolódzva. Nem igen 
mernek még hangosan szólani róla az embe-
rek, nehogy ismert szerénységével megakadá-
lyozzon egy készülő szép ünnepet az az em-
ber, akit ünnepelni akarnak. Bizonyos, hogy 
e jubileumért harcot kell folytatni a főispánnal. 
Ez pedig nem a jubilálók hagyományos és kö-
teles szerénysége.

Egy erős férfiú imponáló büszkesége, mely 
kedvetlenül fogadja a banalitásnak a látszatát 
is. És mégis lesz ünnep. Lesz díszközgyűlés is. 
Mi úgy tudjuk, hogy október 25-én. Egyelőre 
nem fontos a nap biztossága. Itt igazán csak 
az alkalom a fontos. Az alkalom, mely kibékí-
ti a nemesebb ízlésű embereket is. Íme, csodás 
népszerűséget szerez egy ember, ki éppenség-
gel nem kereste ezt a népszerűséget soha, s 
szeretet száll egy erős egyéniség felé, holott a 
világon a gyengék serege a nagyobb, s szinte 
a természet rendelésének tetszik, hogy az erő 
ne szeretetet, hanem félelmet és titkos gyűlö-
letet keltsen.

Dr. Beöthy László nagy sikereinek a titka 
egy ritka és híres képesség, mely kevés ember-
nek adatik meg a kormányzásra jutottak kö-
zött. Dr. Beöthy László pszichológus. Ismeri és 
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Nagyváradtól 
a párizsi Louvre-ig

Régóta ismerem Ritók Lajost, tudom róla, 
hogy váradi, és megszállottja a szakmájának. 
Hallgat a megérzéseire, és mindenben kitar-
tó, aminek látja értelmét. A feketetói vásárban 
beszélt sikereiről, de nem dicsekedett. Élete 
kalandos, szereti a kihívásokat. A zöldhatáron 
át érkezett Magyarországra, mint oly sokan 
abban az időben. Grafikai műhelyében, Deb-
recenben készítettünk rövid leltárt az életéről, 
a régi barátság okán tegeződve.

– Nem akarok nagyon visszamenni a múlt-
ba. Mikor kezdődött a te történeted?

– 1968-ban születtem Nagyváradon. Mi 
Romániában örültünk, hogy létezünk, nem-
hogy kutakodjunk még, honnan érkeztünk. 
Minden magyar nevűt románosítottak. A 
szüleim hamar elváltak, édesanyám egye-
dül maradt négy gyerekkel, és nő létére egy 
vasöntödében, a kohók mellett is vállalta az 
embertelen körülményeket, hogy felneveljen 
minket. Nem szerettem tanulni, mert mint sok 
sorstársam, én is küszködtem a román nyelv-
vel. Négyen voltunk magyarok az osztályban, 

A leírások szerint 1610ig visszavezethető 
a Ritókok származása. II. Mátyás alatt 
szolgált az a Ritók Zsigmond, akit az uralkodó 
megajándékozott 20 000 hold földdel. Családfa
kutatók közül többen állítják, hogy minden Ritók 
az ő leszármazottja. Talán Ritók Lajos is.

A beszélgetés szünetében a debreceni műhelyben

Szobrászati 
vizsgamunkája 
hosszú ideig a 
váradi várban állt

de mi voltunk a fekete bárányok. Dacoltunk 
mindannyian a fennmaradásért és a létezé-
sért. Az általános iskolát követően építőipari-
ba jártam, de mellette intenzíven foglalkoztam 
képzőművészettel, festészettel, szobrászattal 
és harcművészetekkel. A festészetet Heredea 
Florian, a szobrászatot Iulian Anghel, a gra-

Napraforgók című festménye a Louvre falán



nököm elfehéredve két fakabáttal, hogy elvi-
gyenek. Nem féltem a veréstől, de amikor a 
securitate épületében mögöttem behúzták az 
egyik berácsozott vasajtót a másik után, az fé-
lelmetes volt. Aztán megláttam a barátomat, 
Kristóf Misit odabilincselve a radiátorhoz. Min-
dent aláírt. Azt is, amit nem követett el. Végül 
hazaengedtek idő előtt, és később a barátomat 
is, mert meglettek az igazi motortolvajok… 
Leérettségiztem, és beadtam a jelentkezése-
met a képzőművészeti egyetemre, Kolozsvár-
ra. A titkárságon nevetve kérdezték, hogy ko-
molyan gondolom-e, hogy ilyen névvel engem 
felvesznek. A második körben kiejtettek. Egy-
szer egy wing tsun kungfu edzésről mentünk 
hazafelé a barátaimmal, mikor belebotlottunk 
két rendőrbe. Az egyik megragadta a nyaka-
mat. Ráncigált, és ordított románul, hogy mi 
van, ég a nyelved, nem tudsz románul? Akkor 
végleg megértettem, hogy innen el kell men-
nem. El a városból, el az országból.

– Elárultad valakinek, mire készülsz?
– Nem mertem senkinek elmondani. Há-

rom hétig készültem az útra. A családból csak 
Karcsi bátyám tudta, hogy mire készülök, neki 
is csak este szóltam, mielőtt elindultam. Kér-
deztem Katit, a barátnőmet, ő azóta már a 
feleségem, hogy velem tart-e. Egy szál nad-
rágban, néhány ecsettel, nehezen sikerült fel-

fikát Brúgós Zenóbia szerettette meg velem. 
Tisztalelkű emberek, akik a művészet korlát-
lan szabadságát adták nekem, a nyiladozó ér-
telmű kamasznak. Volt még egy, az életemet 
nagyon jelentősen befolyásoló ember. Nicolae 
Iancu „Öcsi”, aki a kínai harcművészet igazi 
úttörője volt Nagyváradon és Romániában. 
Előtte is létezett karate, de Öcsi irányítása 
alatt művészetté vált a mozgás és a felfogá-
sunk. Részese lett az életemnek a több ezer 
éves kínai bölcsesség, költészet, mentalitás, 
kalligráfia és filozófia.

– Miért döntöttél úgy, hogy elhagyod a 
szülővárosodat?

– Ez hosszú folyamat volt, több intő jellel. 
A Petőfi parkba jártunk játszani, pingpongoz-
tunk önfeledten, és a magyar csapat egy idő 
után szemet szúrt néhány embernek. Így utó-
lag már látom, hogy ezt a közösséget is fel 
akarták számolni, de ehhez ürügyet kellett ke-
resni. Abban az időben sorra tünedeztek el a 
környéken a nagy favoritnak számító Mobra 
motorok. Egyszer megjelent az iskola előtt, 
szünetben, a „meseautó”. Jött az osztályfő-

Kisebbnagyobb 
cégeknek készített 

terjedelmes 
reklámgrafikákat

Élete fogásával, 
a mázsán felüli 

harcsával 
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jutnunk a vonatra. Akkor már nagy volt az 
ellenőrzés, de nem vártuk meg, míg befut a 
határ menti állomásra, hanem a kiszemelt falu 
előtt, amikor egy kicsit lassított a szerelvény, 
leugrottunk a mozgó vonatról. Megvártuk, 
amíg besötétedik. Sohasem jártunk ott annak 
előtte. A sínekkel párhuzamosan haladtunk 
sokáig. Valószínűleg eltévedtünk, mert tovább 
tartott az út, mint ahogy terveztük. Aztán el-
értük a rejtekadó kukoricást, amiről azt gon-
doltuk, hogy a végén már Magyarország van. 
Másnap hajnalig gyalogoltunk, és amikor ki-
léptünk, olyan köd volt, hogy nem láttunk az 
orrunkig. Sejtettük, hogy házak vannak előt-
tünk, de még nem tudtuk, hol vagyunk. Csak 
akkor nyugodtam meg, amikor a másik utcá-
ban megpillantottam a feliratot: Lenin utca. 
Bagamérba érkeztünk.

– Azt mondják, minden kezdet nehéz…
– Hajdúszoboszlóra kerültünk, a menekült-

táborba. A magyarországi tartózkodáshoz be-
jelentett munkahely kellett volna és albérlet. 
Ez pénz nélkül nagyon nehéz volt. Ki kellett 
szöknöm a táborból mindennap, hogy keres-
sek valamit. Kati a táborban falazott nekem. 
Hol krumplit válogattam fillérekért, hol tég-
lát hordtam hajnaltól késő estig. Mindent el-
vállaltam. Szoboszlón volt az első albérletünk, 
de be kellett jönni Debrecenbe, hogy mun-
kát találjak. Ennivalóra is alig maradt. A szín-
ház előtti telefonfülkéből hazaszóltunk, hogy 
élünk, minden rendben van. A Csokonai 
Színházban lettem díszletfestő, aztán egy de-
korációs műhelyben kaptam munkát, de né-
hány év után rájöttem, hogy ha igazán bol-
dogulni szeretnék, ennél többet kell tennem. 
Egyszer az egyik kiadónak készítettem egy 
könyvborítótervet. Meg is alkudtunk kétezer 
forintban. Amikor leadtam a munkát, mentem 
a pénztárba, ahol 1000 forintot fizettek. Mi-
ért?, kérdezem, nem ebben állapodtunk meg! 
Mert odaátról jöttél, hangzott a felelet. Ezek 
után évekig nem szóltam arról, hogy honnan 
jöttem. Romániában bozgor voltam, vagyis 
hazátlan, itt meg román!

– Visszataláltál a művészethez…
– Nem volt könnyű. Kezdetben egyedül 

dolgoztam. Volt, hogy megkerestem egy tehe-
tős vállalkozót, hogy szívesen festek az autó-
jára valami különlegeset. Amikor megmutat-

(folytatás az előző oldalról)

Nagyváradtól a (...) Louvre-ig

Ø Erdélyi arcokat fest 
szívesen

tam a vázlatot, hitetlenkedett, de mondtam, 
ezt nagyban is el tudom készíteni. Kértem elő-
leget a 70 000 forintból, hogy meg tudjam 
venni a hozzávalókat. Érdekes, hogy a mai 
napig látható az autón a munkám. Aztán fej-
lesztettem a céget. Talán túlságosan is. Nem 
volt megállásunk. A harcművészetet régen ab-
bahagytam, de a festészetre és a horgászatra 
sem jutott idő. Huszonkilenc éve vagyunk itt, 
a Mester utcán. Nagy cégeknek dolgoztunk, 
hatalmas megrendeléseink voltak, így most 
már hitelmentes a vállalkozás. Feleségem 
masszőr volt a gyógyfürdőben, és hastáncot 
oktat szabadidejében. Felnőttek már a gyere-
kek, Zsolt, Kinga és Jázmin. A legkisebb is el-
múlt 19 éves, és mind önálló egyéniség. Volt, 
hogy harminc alkalmazottam is volt, de aztán 
nem értettük, mire ez a nagy rohanás. Foko-
zatosan csökkentettük a nagy munkákat. Ak-
kor jutott idő először a horgászatra. Néhány 
barátommal felkerekedtünk, és irány Olaszor-
szág, a Pó folyó. Négy esztendeig nem fog-
tam szinte semmit, de aztán megakasztottam 
az első nagy harcsát. Több mint ötvenkilós 
volt. 2005-ben pedig megfogtam az életem 
halát, egy 105 kilós harcsát! Két méter ötven-
két centi hosszú volt, és 29 kiló csak a feje. 
Arra gondoltam, ha nem fogok több halat az 
életben, azt se bánom, akkora élmény volt… 
Amikor feladtam a multikkal való kapcsolatot, 
kevesebb emberrel, nagyobb hatékonyság-
gal tudtam végezni a munkát. Újra előkerült 
a szén, a ceruza, és később az ecset is. Elvé-
geztem a képzőművészeti szakot a Nagyváradi 
Egyetemen: a festészetet és külön a szobrásza-
tot. Mesterin képzőművészeti terápiából dip-
lomáztam. Rengeteget rajzoltam és festettem 
eddig is, főleg egyszerű erdélyi és székely em-
bereket. Számomra minden munka belső uta-
zás, mert mindegyikükkel személyesen talál-
koztam. Eddig több mint 300 kiállításom volt 
öt kontinensen, és volt szerencsém kiállítani 
a párizsi Louvre-ban kétszer is. Hogy Remb-
randt mester munkáival legyenek kiállítva az 
én munkáim – kell ennél több?

Kocsis Csaba
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Az egyetemen a kötelező két hét nyári gya-
korlatot Mihálka Nándor a Nagykároly mel-
letti Bobáld régészeti lelőhelyén töltötte, ott 
tetszett meg neki a régészet, a következő év-
ben pedig megkezdődött a nagyváradi várban 
az ásatás, és jelentkezett kisegítőnek Doru 
Marta, majd Lakatos Attila csapatába. 2006 
őszén pedig elhatározta, hogy nem tanár lesz, 
hanem inkább régész.

– A mesében vannak ilyen egyszerű élet-
utak. Valóban ennyire simán ment minden?

– A sors 2004-ben rákényszerített, hogy 
beiratkozzam ugyancsak Kolozsváron a ré-
gészeti fakultásra, és amikor Váradon elkez-
dődött a várásatás, jó ok volt arra, hogy ne 
menjek vissza. Dolgozni kezdtem, a katonaság 
sem lógott már nyomasztóan a fejem fölött, és 
itt, a várban nagyon megszerettem az arche-
ológiát. A Műemlékvédő Alapítványnál kezd-
tem történészként, megalakulása után pedig 
a Várostörténeti Múzeumban folytattam, im-
már hivatásos régészként. Tény, hogy a vár 
második otthonom lett, amikor belépek, ér-
zem, hogy hazajövök. Túlzás nélkül mondha-
tom, minden tégláról és kőről tudom, melyik 
régészeti szelvényből való. Évekig dolgoztunk 
azért, hogy a mostani felújítás megvalósul-
jon, de még nagyon sok a tennivaló. Ha vi-
szont megmarad ez a ritmus és érdeklődés, 
túlzás nélkül mondhatom, hogy a látogatók 
mellett a középkorász társadalom paradicso-
mává is válhat a nagyváradi vár. Tulajdonkép-
pen a huszonötödik órában láttunk neki a fel-
újításoknak, ugyanis már nagyon leromlott a 
létesítmény egészének az állaga. A szó szoros 
értelmében falrészek omlottak le, s bár a lá-
togató csoportoknak nagyon tetszett ez a ro-
mantikus helyszín, nekünk viszont, ásatás köz-

Ha előtoppan a régmúlt
Mihálka Nándor, a Nagyváradi Várostörténeti 
Múzeum régésze történelemtanárnak készült 
Kolozsváron, a pályamódosításáról viszont 
úgy érzi: jókor volt jó helyen. Munkahelyén, 
egyúttal második otthonában, a nagyváradi 
várban beszélgettünk a hivatásáról, a régmúltról 
és annak kutatásáról.

ben, mindig felfelé is figyelnünk kellett, nem 
akar-e egy-egy tégla ránk esni. 2010 és 2015 
között volt a legküzdelmesebb időszakunk, 
stratégiai helyszíneket kellett az ásatásra kivá-
lasztanunk, melyeknek elsődleges jelentősé-
gük volt. Az épülettöredékeket, a bástyákat, 
a fejedelmi palotát, a székesegyház nyuga-
ti homlokzatát igyekeztünk legelőbb megku-
tatni, feltérképezni. Pafka Ernő és Emődi Ta-
más műépítészek lobbizták ki, hogy a palotán 
belül feltárt alapokat bemutathassuk a látoga-
tóknak, ezek lettek a vármúzeum leglátogatot-
tabb részei, a turistákat most is leginkább a ro-
mok és a kőtár érdekli.

– Honnan jönnek leginkább a várra kíván-
csi látogatók?

– Annak ellenére, hogy elenyésző a vár és 
látnivalóinak marketingje, a látogatottságunk 
teljesen nemzetközi: voltak már angol, kínai, 
japán csoportjaink, de a legtöbb külföldi lá-
togató Magyarországról jön. Turistaszemszög-
ből nézve áldott helyen van ez a mi várunk, hi-
szen útba esik, ha a határ felől Kolozsvár felé 
megy valaki.

– A reklámhiányt említette. Mi lehet az 
oka?

– A tudományos kutatáshoz, de egy ekko-
ra létesítmény fenntartásához is ugyanaz a 
három dolog szükséges, mint a háborúhoz: 

Mihálka Nándor 
otthon érzi magát 

a várban

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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pénz, pénz és pénz. Vannak agyonreklámo-
zott váraink, mint például a gyulafehérvári és 
a suceavai, s ha mi nem fogunk több látoga-
tót bevonzani, nem működik majd a várpro-
jekt. 2015 óta turistaszám növelése a célunk, 
de emellett a felújítások is folytatódnak, kö-
vetkezik az igen elhanyagolt állapotban levő 
bástyák felújítása. Kevesen vagyunk régészek, 
a munkához régészeti felügyelet, ásatás szük-
séges. Emellett a városbeli folyamatos felújí-
tások, építkezések során is bármikor új lelő-
helyek, maradványok bukkanhatnak fel; több 
szakembert kívánna ez a beavatkozás. Rész-
ben ezért is hozták létre a Várostörténeti Mú-
zeumot, ezt folyamatosan építgetjük, szépít-
getjük. Egy felújított, üres épületet kaptunk, s 
a XXI. századi múzeumi követelmények szint-
jére kell emelnünk. A legfontosabbról pedig 
még nem is szóltam: a sok feltárás után meg 
kellene kezdeni a leletanyag feldolgozását, 
hogy a régészet igazi öröme, a feltárt néhai 
valóság kikerüljön a nagyközönség elé. Ren-
geteg érdekességet találtunk, hiszen Várad kö-
rülbelül hétszáz éven át a legjelentősebb szék-
helyek egyike volt: püspöki, fejedelmi, majd 
pedig pasasági székhely. Az itteni tárgyaknak 

és berendezéseknek tehát a legmagasabb szín-
vonalat kellett képviselniük.

– Előfordult-e, hogy az ásatások során 
olyasmire bukkantak, amin a régész szakem-
ber is elámul, meglepődik?

– Hát hogyne. Az én szakterületem a közép-
kor, úgyhogy elsőként egy sírkövet említenék, 
amely nem is tudom, hogy maradt meg erede-
ti állapotában, hogyan úszta meg a sírok gya-
kori kirablását. Budai Konrádusz és felesége, 
Anna nyugszanak a sírkő alatt, semmi mást 
nem lehet tudni róluk, de feltehetőleg nagy va-
gyonuk volt, ha a székesegyházban temették 
el őket. Ez egyébként a középkorban divatos 
volt, hogy a nagyon gazdagok tetemes össze-
get ajánlottak fel a templom céljaira, mint-
egy előre kifizetve az odatemetésük költsége-
it. Budaiékat az 1300-as évek végén temették 
el, sírjuk ugyanott van most is, látogatható. 
Azt még nem tudjuk, hogy a sírkő alatt mit 
fogunk találni, ha majd felemeltük, mert egy-

A gótikus 
székesegyház 
déli tornyának 
maradványai – idei 
feltárás

A gótikus sírkőlap 
első fényképes 
dokumentálása 
2012ben

A középkori 
pénzérméknek 

kormeghatározó 
feladatuk van

Ø
(folytatás az előző oldalról)
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a történelem, mi meg betekinthettünk a sok 
évszázaddal ezelőtti váradiak életébe. Itt talál-
tunk három lakóházat is, mivel a XVI. század 
második felében, a vár bővítésekor ráépítettek 
a városrész romjaira. Emiatt volna nagy régé-
szeti lehetőség a bástyák részleges régészeti 
kutatása, de a szomszédos Nagypiac tér is, hi-
szen ott volt a régi városmag, a Péntekhely-
nek nevezett kerület. További régészeti élmé-
nyeink közé tartozik a 2015-ös székesegyházi 
ásatási projekt, ennek során talán a legköze-
lebb voltunk Szent László sírjához. A székes-
egyház északkeleti tornya alatt pedig találtunk 
egy sírt, amit Rómer Flórisék talán már feltár-
tak, és amely feltehetőleg egy püspöki sír le-
hetett. Esetleg az Ivánka püspöké, akiről tudni 
lehet, hogy oltárt alapított, és a székesegyház 
sekrestyéjébe temetkezett 1329-ben. De nem 
tudtuk feltárni, mert újfent a testi épségünk fo-
roghatott volna kockán.

– A közelebbi vagy távolabbi jövőre van-
nak-e konkrét kutatási terveik, vagy a sze-
rencsére bízzák magukat, hátha véletlenül is-
mét előtoppan a régmúlt?

– A XVI. század első harmadában, Frá-
ter György idején felépített sokszög-záródású 
bástya alatt lehetett a lakótorony, ez kutatás-
ra szorul. Én hiszek a lakótorony meglétében, 
többek közt azért is, mert az 1598-as ostrom 
alatt egy olasz építőmérnök emlegeti Szent 
László lakótornyát, amit lebontottak, és ab-
ból építették a bástyát. Természetesen vannak 
terveink, hisz végeredményben csak a vár 35-
40 százaléka van feltárva, márpedig a hely-
szín kötelez, hisz az ásatás közben rám köszö-
nő történelem nem akármilyen időket elevenít 
fel. Jó lenne már átadni a történettudomány-
nak mindent, amit a váradi vár még rejteget, 
de ez hosszú és bürokratikus folyamat. A mi 
munkánk tele van meglepetésekkel, nincs 
két egyforma nap, azt is hiába tervezzük el, 
hogy nyáron munka a szabadban, télen az iro-
dában, mert lehet, hogy épp fordítva alakul. 
Ezenkívül pedig folyamatosan oda kell figyel-
nünk mindenre, hisz emberekkel dolgozunk, 
jó pedagógusnak is kell lennünk a szelvény-
ben és a turistacsoportok vezetésekor, külö-
nösen a gyermekek esetében, hiszen fontos 
a jövő nemzedéket megfogni a történelem, a 
kultúra számára. Röviden tehát, érdekes, ne-
mes foglalkozás a miénk, de a legfontosabb, 
hogy minden szempontból fel tudjunk nőni a 
legkülönbözőbb feladatokhoz.

Molnár Judit

előre még nem volna biztonságos a fedlap le-
vétele. És bármennyire is izgalmas szakmailag 
egy ilyen lelet, azért a régész is gondol a saját 
testi épségére. A várbeli székesegyház egyéb-
ként a korabeli királyság második legnagyobb 
temploma volt az esztergomi után. Az 1600-
as évek elején Szamosközy István történetíró 
körülbelül 60 méter hosszúnak és 25 méter 
szélesnek mérte fel, a kor szokása szerint lé-
pésekkel, viszont az utóbbi évek kutatásai be-
bizonyították, hogy jóval méretesebb volt. A 
munka közben ért másik reveláció 2006-ban 
történt, amikor a Csonka-bástyában három 
régészeti szelvény ásatása közben döbbentünk 
rá, hogy a középkori város benyúlik a mosta-
ni vár alá. Pontosabban, amikor bővíteni kezd-
ték a fejedelmek a várat, ráépítettek a városra. 
Itt találtunk egy olyan erjesztőt – felszámolá-
sa után szemetesgödörként hasznosították –, 
amely tele volt XIV–XV. századi leletanyag-
gal. Ládákkal szedtük ki a rengeteg hétközna-
pi használati tárgyat, ruhadaraboktól kezdve 
mécsesig, evőalkalmatosságokig, játékokig és 
sorolhatnám még. Ez volt annak a feltárásnak 
a csúcsa, úgy is mondhatnám, elénk bukkant 
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A sátor véd akár 
a nap, akár az eső 

ellen

Aprólékos feladat 
a csontváz 

megtisztítása
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Hónapok és hómezők
Noha az alábbi sorokkal nyelvészeti kér-

dést kívánok megpendíteni, némi idő-
számítási kitérőt szükséges beiktat-

nom. Több ezer évvel ezelőtt már az akkori 
okosok kiderítették, hogy a Föld Nap körüli 
keringése a korszakok során azonos. A csil-
lagászat fejlődésével megállapították, hogy ez 
304 napból és 10 hónapból áll. Ezt az idő-
szakaszt kezdetben holdévnek nevezték. Je-

lenlegi időszámításunk előtt Julius 
Caesar, a kiváló római államférfi 
bevezette a napévet, ez 366 nap-
ból állott. Az utókor – tiszteletből 
– róla nevezte el a hetedik hóna-
pot. A következőt a legkiválóbb 
császárról Augusztusnak. Utánuk 
számok sorakoznak hónapnevek-
ként zengő latin nyelven. Ám ka-
lendáriumunkba belopakodik egy 
örök életű ellentmondás: a 9. hóna-

pot hetediknek nevezték el, és így to-
vább a 12.-ig.
Ejnye! Miként alakult ki ez a megúju-

ló ellentmondás? A rómaiaktól örököltük. Ők 
az új esztendőt márciussal, a Mars istenről el-
nevezett hóval kezdték. Ismerjük el: ezt logi-
kusan cselekedték, hiszen a természet ekkor 
újul meg.

E terjedelmes földtörténeti és részben tör-
ténelmi kitérőt mi indokolja? Egy nyelvi áb-
ránd. Mily logikus és szépen hangzó lenne, ha 
márciust tavaszelőnek, áprilist tavasz havának 
és májust tavaszutónak neveznők! A jelenle-
gi időjárást figyelve, a decembert télelőnek, a 
januárt télnek, a februárt télutónak keresztel-
ték volna.

Erről az évszakról, a télről szólva el nem ke-
rülhető a hó főnév szövegünkbe lépése. Több-
nyire ekkor tűnik fel ez a jégkristályokból álló 
pehelyként lehulló csapadék. A rádió, a tévé 
szövegszerzői, a lapok újságírói alanyunkat az 
esik állítmánnyal társítják. Például: „Ma bősé-
gesen esik a hó. Tegnap is esett, sőt holnap 
sem hagyja abba.” Ezt hallva a guta környé-
kez. Számukra miért nem hull a hó? Csapa-
dékunk jellemzője a nagyocska pelyhekben 
való alászállás. Hangzásként is kellemes, hogy 
az alany s az állítmány ugyanazzal a lehelet-
nyi h-val kezdődik. A kifogásolt esik igét csu-
pán akkor ítélem odaillőnek, amikor az össze-

tapadt, jeges havat az erős szél a nyakamba 
zúdítja.

Édes anyanyelvünk egyik jellegzetessé-
ge, sőt vitathatatlan előnye a szavaink vég-
ződéséhez illesztett, azokkal egybe írott kép-
zők sokasága. Segítségükkel meglehetősen 
sok, más-más értelmű szóval gazdagodunk. 
Az érthetőség kedvéért az út főnevet válasz-
tom hozzáillesztendő képzőkkel: utas, utazó, 
úti (poggyász), utazik. Ez utóbbi megoldás el-
fogadása érdekében ezzel az igeképzővel al-
kossunk még néhány új szót: adomázik, pá-
lyázik, vizsgázik, hózik. Ajajaj! Előbb taglalt 
főnevünkhöz (hó) az -ik, -zik végződés csatolá-
sa büntetendő. Csupán fél századdal ezelőtt az 
ifjú és kedves Halász Judit énekesnő – az óvo-
dásokkal szórakozva – iktatta tréfás dalába a 
„hózik” igealakot. A felnőttek ezt nem sajátí-
tották el. Akkor mi a teendő? Szerencsénkre a 
hónak van egy féltestvére, a havas. Ebből igét 
könnyedén alkotunk a -zik képzővel: havazik, 
és melléknevet: havazó.

Ha már ezzel az útitárssal bővítettük szókin-
csünket, búcsúzásra kérjük föl néhány család-
tagját: havas eső, havasigyopár (az elsőt kü-
lönírjuk, a másodikat egybe!), Havasalföld. 
Nagybetűvel, mert ez Románia terjedelmes 
tartományának, Munténiának a magyar neve.

Dánielisz Endre

örök életű ellentmondás: a 9. hóna-
pot hetediknek nevezték el, és így to-

vább a 12.-ig.
Ejnye! Miként alakult ki ez a megúju-

ló ellentmondás? A rómaiaktól örököltük. Ők 
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Ferdítgetünk
Igaz ugyan, hogy az újlatin nyelvekben a 

fordítás és az árulás majdnem ugyanazt je-
lenti, sőt a franciában ki is mondják, hogy 

„traduire c’est trahir”, vagyis fordítani árulás, 
de mindez tulajdonképpen a műfordításra vo-
natkozik. A mi irodalmunk többek közt abban 
is jeleskedik, hogy a legjobb alkotók egyben 
a legsikeresebb műfordítók, köztük példá-
ul Babits Mihály maximálisan ragaszkodott 
az eredetihez hű fordításhoz, míg Kosztolá-
nyi a másik véglet: bármilyen korszak bármi-
lyen nyelvéből fordított, az hamisítatlan Kosz-
tolányi-stílusú lett. Műfordítóink zöme viszont 
igyekszik e között a két szélsőség között az 
arany középutat megtalálni.

Mindezt nem azért mondtam, hogy bár-
kit is bevezessek vagy kioktassak a legin-
kább elfogadhatónak tartott műfordítási fogá-
sokba, hanem hogy az „elkövetőket” óvjam 
a beszélt, illetve a publicisztikai nyelvezet-
ben fogalomzavart szülő ide-oda fordítások-
tól, magyarán ferdítgetésektől. Nem hazud-
tolom meg magam, erre is van egy zseniális 
irodalmi példám, Karinthy Frigyes Így írtok 
ti paródiakötetének Műfordítás című darab-
ja, melyben néhány lépésben bemutatja, ho-
gyan lehetne egy Ady-versszakból németre, 
majd vissza magyarra, abból ismét németre 
és végül magyarra „fordítva” szalámit reklá-
mozó szöveg.

Utólagos elnézést kérek Karinthy mestertől, 
de valami hasonló történik a mi tájainkon – írott 
és beszélt változatban egyaránt – a tanerők ki-
nevezésére használt román „titular, titularizare” 
„címzetessé” fordításával. Jómagam többször 
szóvá tettem már, de a XIX. század végi, XX. 
század eleji irodalomban kevéssé járatos, ma-
gukat csalhatatlannak tartók egyik fülén be, a 
másikon ki. Holott nagyon egyszerű: a Monar-
chiában éppen arról szólt az úgynevezett cím-
zetesség, hogy ahhoz csak a cím járult, valós 
állás nem. Hamar megszokták, hisz a mamut-
birodalom óriási bürokratikus állományát szol-
gálta, amolyan kecske is jóllakjék, káposzta is 
megmaradjon alapon. Egyetlen példa: a cím-
zetes államtitkárnak csak az államtitkári fizeté-
si kategória dukált, de a kormányapparátusban 
vajmi kevés hely jutott. Ugyanez volt a címzetes 
egyetemi tanárokkal is, úgyhogy ami nálunk je-
lenleg a végleges állásokért kiírt versenyvizsga 
célja, az semmiképpen sem a címzetesség, ha-
nem a kinevezés. Függetlenül a ranglétrán el-
foglalt fokozattól, a végleges állást betöltő ta-
nárt kinevezett vagy „csak” rendes tanárnak 
mondták.

Aki nem hiszi, nyugodtan utánajárhat és 
megvilágosodhat Krúdy, Babits, illetve Kosz-
tolányi és Ady prózai munkáinak olvasgatása 
közben!

Molnár Judit

Köszönjük, Tanár Úr!
Hat évvel az indulása után utolsó részé-

hez érkezett Dánielisz Endre cikkso-
rozata, a Nyelvőrségen. Meghaladja a 

hetvenet a lapunkban megjelent nyelvművelő 
írásainak száma, melyeket olvasóink érdeklőd-
ve vártak. Hónapról hónapra – jóval lapzárta 
előtt! – küldte a Tanár Úr a gondosan, ponto-
san legépelt cikkeket, és nem honoráriumért! 
A szerzőt anyanyelvünk iránti gondoskodó sze-
retete, a jeles irodalmár elődök iránti tisztelete 

és a benne sosem lankadó tanítani vágyás ins-
pirálta. Tanítani bölcsen, sok humorral, a jót 
továbbadni lelkiismeretesen, jóval túl a kilen-
cedik X-en.

Úgy érzi, kicsit elfáradt, s jövőre már nem 
ír nekünk, de cikkeit kötetbe gyűjtve megtalál-
hatják az olvasók. Az ő nevükben is: köszön-
jük, Tanár Úr!

Máté Zsófia
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A vár alakulása 
a barokk kortól

Több mint három évtizedig tartó török fenn-
hatóság után a keresztény csapatok 1692-ben 
visszafoglalták a várat. A hosszan tartó ost-
rom alatt a külső vár bástyái és falai megron-
gálódtak, az aknázások és robbantások sok 
kárt okoztak bennük. A helyreállítás során a 
belső várbeli „gran palazzót” befedték, a föld-
szint boltozatait megmentették, helyreállítva a 
nagytermet és a délkeleti szárnyon levő temp-
lomot. A Bethlen- és a Királyfia-bástya között 
1693 után egy hatkemencés pékséget (ma H 
épület) és élelemraktárt (ma G épület) építet-
tek.

Nagyjából a századfordulóra a külső várud-
var nyugati részén, a bejárati kapu közelében 
egy emeletes házat emeltek (a mai I épület he-
lyén, 1775–1777 között nyerte el mai alakját) 
a katonai adminisztráció részére. A belső vár 
a tiszántúli katonai parancsnokság székhelye 
lett.

A kuruc mozgalmak miatt a várbeli építke-
zések majd csak az 1720-as években folyta-
tódtak. 1722–1742 között túlnyomórészt javí-
tások, átalakítások folytak a várban, a belső 

bástyák toronymagasságának csökkentése, 
pinceboltozás, az óratorony helyreállítása stb.

A külső védövezet átalakításai közül a két 
legjelentősebb 1773-ból való. Az Aranyos- 
és a Veres-bástya közötti kötőgáton az oszt-
rák várparancsnokság egy újabb kaput (ma M 
épület) nyitott. Ekkor alakították ki itt a lőré-
ses kazamatákat a visszafoglalás után az öv-
párkánytól fölfelé újjáépített kötőgátban, és 
ekkor építhették a velencei kapu előtti hidat 
is. A nyugati kapu melletti harangtornyot le-
bontották az itteni kazamaták (ma J épület) 
építésekor. A kaputól északra levő kötőgát fa-
lába, az övpárkány szakaszonkénti eltávolítá-
sával, nyolc nagy méretű lőrést nyitottak. Ek-
kor a kapu dongaboltozatos átjárójának keleti 
részét is átalakították, eredeti kapuívének kö-
veit újrarakták, a zárókő fölé kronosztikont 
helyeztek. A külső várudvar északi részén 
1775–1777 között tiszti szállásnak egy föld-
szintes épületet (ma K szárny) emeltek.

Az előbbieknél is nagyobb átalakításokat vé-
geztek ugyanebben az időben a belső váron. 
Az épületszárnyak helyenként romos belső fa-
lait árkádsorokkal egészítették ki. Úgyszintén 
a XVIII. század utolsó harmadában egy újabb 
szintet építettek a palotára, a második emele-
tet. A nyugati kapuval szemben, a belső pa-

Bár a török kort követően alapvetően 
átalakították a nagyváradi várat, a négybástyás 
külső védövezete és jobbára a belső vár is 
napjainkig őrzi reneszánsz jellegét.

A vár vázlatos alaprajza az épületek mai elnevezésével

A belső vár déli 
szárnya a C épület 
megmaradt 
sarokbástyájával



lota A szárnyán a második emeletet elválasz-
tó övpárkány alatti homlokzatot háromszögű 
oromzatos reneszánsz ablakok sora díszítette.

Egy új vártemplomot építettek 1775–1776-
ban, a belső vár északkeleti szárnyán. Ekkor 
már a Bethlen-palotának ezen a részén csak 
a külső fal állott, és hiányzott a keleti torony-
bástya déli része is. A vártemplom az 1836-os 
tűzvész során leégett, de újjáépítették. A XVII. 
századi építkezés stílusában egészítették ki ár-
kádsorokkal a nyugati, északnyugati és rész-
ben az északkeleti szárnyat.

Miután 1783-ban II. József megszüntette a 
vár katonai jellegét, felrobbantását tervezték, 
de ez végül elmaradt, mivel a belső várat ka-
szárnyaként használták a továbbiakban is.

A belső vár állaga a XIX. század végére 
eléggé leromlott, a falak több helyen is megre-
pedtek, emiatt 1881-ben részleges lebontásá-
ról, illetve átépítéséről döntöttek. Ekkor bon-
tották le a Bethlen-kori déli szárnyat, illetve 
a Rákócziak korában épített, délkeleten levő 
templomot. Helyette egy kétemeletes kaszár-
nyaépületet, a mai B szárnyat emelték. A nyu-
gati szárnyon csak az udvari folyosót bon-
tották le. A folyosók íves nyílásait a legtöbb 

helyen befalazták, kis méretű ablakokkal pó-
tolva őket.

Az átépítés külsőleg sivár kaszárnyaépületet 
eredményezett, de a belső terek megmarad-
tak, így a délnyugati toronybástya szomszéd-
ságában egy stukkókkal díszített terem még a 
bethleni időkből. A várbeli átépítések során 
napfényre kerültek az egykori Szent László-
székesegyház alapjai, emiatt 1881–1883 kö-
zött, majd 1911–1912-ben is ásatásokat foly-
tattak a várban, de nem sikerült egyértelműen 
tisztázni a gótikus székesegyház szentélyének 
kérdését, ráadásul az alapfal töredékeiből hi-
bás következtetéseket vontak le.

A XX. század legelején urbanizációs meg-
fontolásból az is szóba került, hogy lebontják a 
várat, de az első világháború kirobbanása mi-
att nem került rá sor. A két világháború között 
továbbra is katonai célokra használták a várat. 
Műemléki szempontok alapján való megóvá-
sa, illetve megszabadítása a beépített környe-
zettől és körülhatárolása kertes védőterülettel 
majd csak 1942-ben merült fel. Dercsényi De-
zső, a jeles műemléki szakember a Műemlé-
kek Országos Bizottságához címzett beadvá-
nyában vázolta a szükséges lépéseket a vár 
megmentése és a szakszerű ásatások elvégzé-
se végett, ugyanis az addigi kutatásokat nem 
tartotta kielégítőnek. Javasolta a várfalak sür-
gős konzerválását, mert szerinte egyes része-
ik olyan rossz állapotban voltak, hogy leom-
lásukkal is számolni kellett. Dercsényi szép 
tervei a háború miatt nem valósulhattak meg.

A második világháború után, immár a ro-
mán kommunista rendszerben, a vár felújítása 
és műemléki helyreállítása, illetve idegenfor-
galmi hasznosítása szóba sem került. Tovább-
ra is a hadsereg birtokolta, így elzárt terület 
maradt. Mindhiába számított a vár környeze-
te műemléki területnek, az 1980-as években 
tőle nyugatra tömbházakat építettek, majd az 
1989-es fordulat után az egykori nyugati híd 
vonalában egy hatalmas, neobrâncovenesc 
stílusú ortodox katedrálist.

Így jutottunk el az 1990-es esztendőkig, 
amikor hozzákezdtek a vár régészeti feltárá-
sához, majd 2010-ben megkezdték a vár szak-
szerű restaurálását az Északnyugati Regionális 
Fejlesztési Ügynökség anyagi támogatásával. 
Hat év elteltével – a bástyák és a közöttük levő 
kötőgátak kivételével – a belső vár teljes szak-
szerű restaurálása és a régészeti ásatás rész-
ben befejeződött.

Péter I. Zoltán
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A vártemplom 
a boltíves kapu 
alól nézve

Az A épület 
udvari szárnya 
a helyreállított 

nagy íves 
ablakokkal
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Iszonyúak a távolságok

KOCSMAMESE

Vodka szemüveggel

Minden közösség többé-kevésbé zárt világ. 
Nehezen fogadja be a jövevényeket. Az 
újonnan érkezőnek meg kell felelnie az 

ottani felfogásbeli, munkastílusbeli elvárásoknak. 
Akinek nem sikerül alkalmazkodnia, az a perifé-
riára szorul, feleslegesnek érzi magát, ami előbb-
utóbb pszichikai problémákat okoz. Megtűri vagy 
megeszi a „falka”.

A fejlettebb nyugati országok is nehezen fogad-
ják be az idegeneket, sokan egzisztenciájukat féltik 
a bevándorlóktól. Magyarországon sok embernek 
megdobban a szíve, ha Erdélyt említi, de többen 
panaszkodtak, hogy az ittenieket idegenként keze-
lik. Ismerek olyan fiatalembert, aki Magyarország-
ra költözött, ott is nősült meg, de nem tudott alkal-
mazkodni az ottani pénzhajhászóbb, nyugatiasabb 

felfogáshoz, pszichiátriai kezelésre szorul. Sokszor 
egy cédulát hagy otthon feleségének, amin ez áll: 
„Gyógyulni hazamentem Váradra.”

Az egyik barátom évek óta az Amerikai Egye-
sült Államokban él. Amikor hazajön, mindig fel-
keres.

– Hogy érzed magad? – teszem fel a kérdést.
– Iszonyúak a távolságok, nemcsak a városok, 

de az emberek között is. De szerencse, hogy ki-
mentem, olyan betegséget fedeztek fel bennem, 
amivel az orvosok itt nem tudtak volna mit kezdeni.

Kigombolta az ingét, s megmutatta a műtéti he-
get. Meghatottan, de aggódva váltunk el.

– Mikor látlak? – kérdeztem.
– Pistukám, meghalni úgyis hazajövök.

V. Szilágyi István

Délután öt óra múlt néhány perccel. Éppen az 
előbb ütötte el a városháza toronyórája az ötöt. 
A piac sarkán kolduló fiatalember reményked-

ve nézett a lángossütő felé. Megszokta, hogy minden 
szerdán ebben az időben megjelenik Rozsnai, az öreg 
suszter, és mindig vesz neki egy lángost.

Eközben a nyugdíjas cipész éppen belépett a kocs-
mába meginni egy üveg sört, de rémülten torpant 
meg. Egy csomó szemüveges férfi ült az ivóban, és a 
savanykás sörszag helyett erős vodkaszag vágta mell-
be. A falra ragasztott nagy poszterről pedig a sörivó 
majom helyett most egy fiatal nő düllesztette elmosó-
dott fedetlen kebleit a teremben ülő szemüveges pasik 
felé. Rozsnai mintha hályogon keresztül látta volna.

– Mi az istennyila történik itt? – kiáltotta el magát, 
és értetlenül bámult körül.

– Semmi gáz, öregem, jöjjön csak ide mellém, de 
előbb rendeljen egy deci vodkát – szólt oda a halász. 
Rozsnai csak akkor ismert rá, amikor amaz feltolta a 
homlokára a szemüveget.

– Nem szeretem a vodkát – felelte a cipész.
– De a gyönyörű csupasz női melleket szereti, 

igaz? Nohát, akkor rendeljen egy vodkát, és majd 
meglátja őket.

Rozsnait ette a kíváncsiság, a söntéshez ment, és 
kért egy decit az italból, ami 50 banival drágább volt, 
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KOCSMAMESE

Vodka szemüveggel

Ideális társadalom

mint a megszokott, de cserébe kapott a pultosnőtől a 
vodka mellé egy szemüveget is.

– Vigye, tata. Ehhez az új V–30-as piához egy 
sztereó okuláré is jár. Tegye fel, és nézze meg a posz-
tert vele.

Rozsnai leült a halász mellé, feltette a szemüveget, 
és a poszteren mosolygó nőre nézett. A szemüvegen 

keresztül immár kristálytisztán látszottak hatalmas, 
csupasz keblei és kihívóan meredező mellbimbói.

Szóval így reklámozzák, így akarják eladni az új, 
drágított vodkát – gondolta. Aztán csak nézte, nézte 
a nőt a pucér kebleivel, de nem érzett semmit. Sem 
vágyat, sem izgalmat, sem bizsergő melegséget. Csak 
azt érezte, hogy bitangul fáj a háta. Szomorúság fogta 
el. Irigykedve nézte az izgatottan nevetgélő, élcelődő 
fiatalabb cimboráit, aztán felállt, és csendben kiment 
az ivóból, a vodkáját az asztalon hagyta. A piac sarkán 
kolduló fiatalemberhez lépett, kezébe nyomta a szem-
üveget, és valamit súgott neki. Megvárta, amíg a fiú 
elindul a kocsma felé, aztán visszament a műhelyébe.

Amikor a halász a kocsmában levette a sztereó 
szemüveget, hogy a söntéshez menjen, majdnem 
frászt kapott. Egy fiatal férfi ült mellette, akiről nem 
tudta, hogyan került oda, és olyan hideglelős érzése 
támadt, mintha a vén Rozsnai harminc évet fiatalo-
dott volna az erotikus élmény hatására.

Tóth Ágnes

Amióta megszületett a Homo sapiens, keresi 
az ideális együttélési formákat, az ideális tár-
sadalmat. Az ősközösség modernebb formá-

ja a kommunizmus volt. Bukása egyértelmű. Nem az 
elmélettel volt különösebben baj, hanem az ember-
rel, amely nem nőtt fel ezekhez az eszmékhez, hogy 
a közösség érdekét fontosabbnak tartsa a magáénál. 
A kapitalizmus egyéni ambíciókra, szűk csoportér-
dekekre épül, születnek ugyan kiugró eredmények, 
de ezen a társadalmon is a válság jelei mutatkoznak.

Az EU elméletben ideálisnak tűnik, de a termé-
kek szabad áramlásának is vannak negatív követ-
kezményei. A fejlettebb országok olcsó termékei ki-
szorítják a piacról a fejletlenebb országok drágább 
termékeit. A nyugati országok elszívják az olcsó ha-
zai munkaerőt.

Neves írók, filozófusok, szociológusok keresik az 
ideális társadalmat. Tamási Áron neves székely író 
egészen a mennyországig, a túlvilágig elment. Vízi-
ójában arra a következtetésre jutott, hogy ott is van 
korrupció.

Ha ott fenn nincs ideális társadalom, akkor ta-
lán az alsóbbrendű lényeknél. Egyik alkalommal az 
MTV adásában egy tudományos előadást láttam 
a pingvinekről. Meglepő volt. A Déli-sarkon rossz 
időben összebújnak egy csoportba. De nem sokáig, 
mielőtt elgémberednének, váltják egymást, a szél-
sők bemennek a körbe, onnan pedig mások jön-
nek ki, hogy akár testükkel is védjék a többieket. Így 
működik a társadalmi rotáció.

Tanulhatnánk tőlük.
V. Sz. I.
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Margittán mindeddig nem volt nagyobb tö-
meget kiszolgálni képes edzőterem, pedig az 
igény megvolt rá. Erre az igényre válaszolt a 
Koppányi és a Petruţ házaspár, amikor a múlt 
hónapban az egyetem területén megnyitották 
a Magic Gym edzőtermet.

Koppányi Zsolt elmondta, döntésüket el-
sősorban az motiválta, hogy Margittán na-
gyon kevés az irányított sportolási lehetőség, 
és megérett a helyzet arra, hogy egy me-
gyei jogú városban jól felszerelt konditerem 
működjön. A termeket úgy rendezték be, il-
letve szerelték fel sporteszközökkel, hogy fi-
ataltól idősig minden korosztály megtalálja a 
neki megfelelő mozgási, sportolási lehetősé-
get. A kliensek különböző célokkal érkeznek: 
van, aki fogyni akar, mások a mozgás örömé-
ért vagy azért jönnek, hogy izmosabb, szebb 
alakjuk legyen. Sok gyereket helytelen test-
tartásának javításáért visznek a szülők edzeni. 
Ez a gond napjainkban egyre több fiatalnál je-
lentkezik, és sok esetben arra vezethető visz-
sza, hogy sokat ülnek a számítógép képernyő-
jére vagy okos telefonjuk kijelzőjére meredve. 
A helytelen testtartás mellett az elhízás is a ke-
vés mozgás számlájára írható, és rengeteg be-
tegségnek lehet a katalizátora.

– Hogyan született meg az ötlet, hogy 
edzőtermet nyisson?

– Szerettem volna rendszeres testmozgást 
végezni, de nem volt hol. Ez az igény a csa-

Gyúrnak Margittán is
Egészségünk megőrzése érdekében szükségünk 
van a rendszeres testmozgásra. Erre a legjobb 
lehetőség egy jól felszerelt konditeremben van, 
ahol hasznos szakmai tanácsokkal is ellátnak 
bennünket.

ládom többi tagja és a barátok részéről is je-
lentkezett. Aztán megtudtuk, hogy van pá-
lyázási lehetőség ilyen célra, és leginkább ez 
segített a döntés meghozatalában. A felsze-
relés ugyanis rengeteg pénzbe kerül, és ne-
künk nem volt ekkora tőkénk. Petruţ Gábor 
és felesége társult velünk, így a vállalkozásnak 
a két család a tulajdonosa. Sikeres volt a pá-
lyázatunk, egy erre szakosodott céggel írat-
tuk meg, de mint minden esetben, az elnyert 
összeget meg kellett toldanunk önrésszel. Ezt 
külön-külön egyik család sem tudta volna elő-
teremteni, de közösen sikerült. Négyünk kö-
zött egyenlő mértékben oszlik meg a munka, 
mindenki azt teszi, amihez a legjobban ért. 
Négy helyiségünk van kifejezetten a sporto-
lásra-edzésre, ezek mellett van a fogadótér, 
valamint szolárium, szauna, masszázsterem 
és öltözők. Utóbbiak zuhanyzókkal és mellék-
helyiségekkel ellátva. Összesen 600 négyzet-
méteres területünk van. Eredetileg az épület 
katonai barakk volt, később a Vasile Goldiş 
Egyetem margittai részlege átalakította előa-
dótermekké, most pedig mi edzőtermeket va-
rázsoltunk belőlük.

– Említette, hogy a vendégek felügyelet-
tel végzik a testmozgást. Milyen felkészült-
ség kell ehhez?

Koppányi Zsolt edző és egyik tehetséges tanítványa

Minden 
izomcsoport 
megmozgatására 
van felszerelésük



– A szakképesítésre már a beindulás előtt 
szükség volt, hiszen nem mindegy, milyen gé-
pekkel szereljük fel az edzőtermet. Temesvá-
ron végeztem el a magánedzői tanfolyamot, 
ezáltal az Országos Testépítő Szövetség hiva-
talos edzője lettem. Máshol is lehet ehhez ha-
sonló képesítéshez jutni, de országunkban a 
temesvári és a bukaresti képzés a legkomo-
lyabb. Hosszabb időre Temesvárra is költöz-
tem, hogy elsajátíthassam a szakma csínját-
bínját. Úgy érzem, sikerült. Nagy felelősség 
hárul rám, amikor egy szülő rám bízza a gyer-
mekét, hogy javítsak, mondjuk, a testtartá-
sán. Jó gyakorlatokkal eredmény érhető el, de 
nem megfelelő munkatervvel ellenkező hatás 
jelentkezhet. A felügyeletben, az edzőtervek 
megvalósításában cégtársam, Gábor is segít. 
A recepció pultjánál a feleségem fogadja és 
irányítja a megfelelő helyiségbe a vendégeket. 
Nála találhatók a táplálékkiegészítők is, hasz-
nálatukhoz szaktanácsot is ad. A papírmunkát 
pedig Gábor felesége végzi.

– Kik, milyen gondokkal, milyen korosz-
tály keresik fel Önöket?

– Elsősorban azok jönnek, akik szeretné-
nek rendszeres és szakember által irányított 
testmozgást végezni, valamint a helytelen 
testtartástól, illetve a túlsúlytól megszabadul-
ni akarók. Mindenki számára van megfelelő 
munkatervünk, utóbbiak számára pedig he-
lyes étrendünk is. Ezeket egy hétre előre meg-
írjuk, és ha betartja a kliens, akkor már az első 
hét után tapasztalható a kedvező változás. 
Korosztály szerint a legfiatalabb vendégünk 
11, a legidősebb 60 éves. Természetesen fo-
gadunk ennél fiatalabbakat és idősebbeket is. 
Meggyőződésem ugyanis, hogy a rendszeres 
mozgást nem lehet elég korán elkezdeni és 
elég későn abbahagyni.

– Úgy látom, szinte családias hangulat ural-
kodik az edzőtermekben. Eleve baráti társa-
ságok érkeznek, vagy itt alakul ki a barátság?

– Mondhatom, hogy is-is. Mindkét verzió 
létezik. Az a jó, ha olyanok vagyunk, mint egy 
nagy család. Mindenki mindenkinek segít, ta-
nácsot ad, vagy megfogja a kezét, ha bajban 
van. Gyakori, hogy a tapasztaltabbak tanácsa-
ikkal segítik az újoncokat. Ha úgy látják, hogy 
nem biztonságosan használ egy gépet valaki, 
azonnal figyelmeztetik, és szólnak a felügye-
lő edzőnek.

– Be kell önökhöz jelentkezni, vagy csak 
be kell térni az edzőterembe?

– Bármikor bárkit fogadunk. Vannak napi-
jegyeink, 8 alkalomra szóló belépőink és ha-
vibérleteink is. A 8 alkalmas azoknak a legcél-
szerűbb, akik csak hétvégeken tudnak jönni. A 
bérletek ára természetesen kedvezőbb, a gye-
rekeknek pedig további kedvezmény jár. Bő-
vebb információkkal a helyszínen szolgálunk.

– Szándékoznak versenyszintre emelni a 
testépítést? Lennének rá jelentkezők?

– Margittának még nem volt leigazolt test-
építő versenyzője. Mi szeretnénk ezen vál-
toztatni és kiképezni olyan fiatalokat, akik 
büszkén mutatnák meg kisportolt testüket a 
hivatalos versenyeken, esetleg dobogós hely-
re kerülnének, emelve ezzel a város hírnevét. 
Tavasztól fogunk ezzel a kérdéssel komolyab-
ban foglalkozni, de már most is van egy fia-
tal hölgy és két férfi, akiket érdekel a téma. 
Létrehoztunk egy sportklubot is, hogy a le-
endő versenyzőknek legyen hova igazolniuk. 
Versenyre ugyanis csak sportklubon keresztül 
lehet jelentkezni. Ők hárman rendszeresen és 
kitartóan edzenek, mi pedig reméljük, hogy 
sikereket fognak elérni, és lesznek követőik.

Szőke Ferenc

sport
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A fogadópultnál 
a Koppányi 

házaspár

Néha gyerekek is 
elkísérik az apukát 
gyúrni
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Egészségmegőrzés télen

– Valóban törvényszerűen meghízunk a hi-
deg időszakban?

– A válasz egyszerű, igen, meghízunk, mi-
vel az anyagcserénk lelassul, emellett a min-
dennapi mozgás motivációja is csökken. Eh-
hez még hozzáadódnak a kulináris élvezetek, 
amelyeknek nem tudunk ellenállni, a téli ün-
nepekről pedig ne is beszéljünk. A megfázás 
és az egyéb, ebben az időszakban megjelenő 
betegségek arra kényszerítenek, hogy meg-
szakítsuk az edzéseinket. Az anyagcsere lelas-
sulásának pedig elkerülhetetlen következmé-
nye a zsiradékok lassabb elégetése.

– Mire fontos odafigyelni az étkezés terén?
– Testünknek szüksége van energiára a túl-

éléshez. Az ételek, amelyeket elfogyasztunk, 
nem egyebek, mint biokémiai formában tárolt 
energiatartalékok, amelyeket az emberi szer-
vezet képes lebontani és kivonni belőlük az 
energiát saját céljaira. Egyre nagyobb az ér-
deklődés a kiegyensúlyozott táplálkozást ered-
ményező élelmiszerek iránt. Az ideális táp-
lálkozásban a bevitel és a feldolgozás között 
egyensúlynak kell lennie. Az utóbbi időben, 
főként a fejlettebb társadalmakban, bizonyos 
tápanyagok hiányát összefüggésbe hozzák a 
hideg időszakban előforduló betegségek meg-
jelenésével, ezért ajánlatos odafigyelni arra, 
hogy mit fogyasztunk az évnek ebben a szaka-
szában. Vegyünk magunkhoz elegendő meny-
nyiségű fehérjét, kerüljük a túl sok cukrot, vi-
gyünk be a szervezetbe elegendő zsírsavat 
például dió, magvak, hal formájában, és ne fe-
ledkezzünk meg a C-vitaminban gazdag gyü-
mölcsökről sem.

– Milyen gyakorlatokat ajánl azoknak, 
akik télen is formában szeretnének maradni?

– Ahhoz kétség nem fér, hogy a mozgás 
egészségesen tart. Minél aktívabb valaki, an-
nál jobb egészségnek örvendhet. A fizikai ak-
tivitás segít a szervezet jobb levegőzésében, és 
a jobb vérkeringéshez is hozzájárul. A sport a 
legjobb módja annak, hogy javítsunk a tüdő, 
a szív, a vese és az idegrendszer működésén, 
mivel elősegíti a méreganyagok kiürülését a 
szervezetből. Gyakorlatilag a mozgás egyen-
lő a szervezet idő előtti elöregedésének meg-
előzésével. Hozzájárul a koleszterinszint és a 
trigliceridek csökkenéséhez, ennek köszön-
hetően javul a vérkeringés, ami meggátolja, 
hogy a vérerek falán zsírfoltok alakuljanak ki. 
A kocogás, a futás vagy a kerékpározás né-
hány olyan gyakorlat, amelyeket ajánlott vé-
gezni mindaddig, amíg be nem áll a nagy hi-
deg. A teremben végzett edzés szintén segít az 
anyagcsere élénkítésében és a zsírégetésben. 
Egy sor zsírégető gyakorlat hozzájárul testünk 
vitalitásának megőrzéséhez, és a legjobb mód-
ja annak, hogy egészségesen vészeljük át a te-
let. Sportolni, mozogni télen is lehet, aki mást 
mond, az csak kifogást gyárt magának.

Balázs Anita

Az egyre csökkenő hőmérséklet nem ok arra, 
hogy elhanyagoljuk a testmozgást, és egész nap 
a szoba melegében ücsörögjünk. Télen hajlamosak 
vagyunk rá, hogy keveset mozogjunk, azonban 
alapvetően fontos, hogy ilyenkor is mozgásban 
tartsuk a szervezetünket. Az alábbiakban 
Martina Lupu személyi edző, testépítő ad néhány 
követendő tanácsot olvasóinknak.

A személyi 
edző testépítő 
versenyeken is 
bizonyít

Martina Lupunak az edzőterem a második otthona



Így ápoljuk a hajunkat

– Hogyan védjük hajunkat a hidegben?
– Az egyik gondot télen a száraz levegő 

okozza. Ilyenkor a bőrünk és a hajunk is sok-
kal nagyobb odafigyelést és hidratálást igényel. 
Nagyon gyakori, hogy ilyenkor a haj fényte-
lenné és vízhiányossá válik, sprőd, száraz lesz 
a hajvég. Én ilyenkor segítségül hívom a kü-
lönböző természetes olajokat a hajam ápolásá-
ra, például a ricinusolajat – ez nemcsak a hid-
ratálásban segít, hanem csökkenti a hajhullást 
is –, az argán- és a kókuszolajat. Érdemes eze-
ket akár keverni is, és hajmosás előtt legalább 
egy órával felvinni a hajra. Én ezt este, a szo-
kásos hajmosás után szoktam alkalmazni, és 
reggel mosom le, így van idejük a hatóanya-
gok nak mélyen felszívódni. A még nedves haj-
ra kerüljön a hajvéget ápoló olaj, így sokkal 
könnyebben felszívódik. Nagyon fontos, hogy 
figyeljünk arra is, hogy ha a hajunkat copfba 
vagy kontyba fogjuk, az ne legyen túl szoros. 

Használjunk vastagabb, puhább hajgumit, ami 
nem töri meg a hajszálat. Copfba kötés helyett 
akár be is fonhatjuk.

– Mire kell télen a leginkább odafigyelni?
– Kényes téma szokott lenni a sapka visele-

te. Hordjuk, ne hordjuk? A férfiaknak és a nők-
nek is azt tanácsolom, hogy amikor nagyon 
hideg van, –5 fok alatti hőmérséklet, minden-
képp keressük meg azt a sapkát. Ha ugyan-
is megfáznak a hajhagymák, az bizony hajhul-
láshoz, akár kopaszodáshoz is vezethet. Sajnos 
számtalan hasonló esetet láttam már, főleg fér-
fiakon. Azt javaslom, hogy akármennyire is fri-
zuragyilkos a sapka, a hideg napokon intsenek 
búcsút a zselézett frizurának, mert hosszú tá-
von megéri, hiszen így megelőzhető a korai ko-
paszodás.

– Hajszárítás során mire figyeljünk?
– Télen elengedhetetlen az alapos szárítás, 

mivel ha nedves marad a hajtő, megfáznak a 
hajhagymák, a fejbőrünk. Érdemes a hajszárí-
tót a legalacsonyabb hőfokon használni, hogy 
valóban szárítsunk, ne pedig égessünk. Így va-
lamivel tovább tart a szárítás, de megéri, ha tü-
relmesek vagyunk, mert így a hajvégek sem 
száradnak ki annyira. Sok apróság, de ha ezek-
re odafigyelünk, könnyebben és egészségesebb 
hajjal vészelhetjük át a telet.

– A férfiaknak mit ajánlana erre az időszak-
ra a hajápolás terén?

– Ilyenkor sok vendégtől hallom, hogy hull a 
haja. Ez nagyon gyakori probléma, de bizonyos 
mértékig ebben az időszakban ez természe-
tes folyamat, nem kell megijedni tőle. Hajhul-
lás elleni sampon és B-komplex-vitamin segít-
het. Egyébként is ebben az időszakban jobban 
kell figyelni a megfelelő vitaminbevitelre. Ha ez 
kevésnek bizonyul, vannak más, összetettebb 
módszerek is.

– A hideg idő befolyásolja-e a frissen fes-
tett hajat?

– Hamarabb kiszárad, ahogyan már emlí-
tettem, a száraz levegő miatt. De a megfele-
lő ápolás és hidratálás mellett ez jól kivédhető. 
Fontos, hogy olyan sampont használjunk, ami 
kíméletes a festett hajhoz. Odafigyelés és tuda-
tosság, ez a két dolog a legfontosabb; ha ezeket 
szem előtt tartjuk, télen is csodálatos hajkoro-
nával büszkélkedhetünk.

Balázs Anita

Meleg ruhával védjük a testünket, kesztyűvel 
a kezünket, csizmával a lábunkat, de a hajunkat sem 
szabad kifelejteni a listáról, ugyanis a hajhagymáink 
is megérzik a hideget, és károsodhatnak is. 
A következmények pedig sohasem kellemesek. 
Mogyorós Júlia fodrásznőt kértük meg, hogy lássa 
el olvasóinkat néhány tanáccsal.

életmód
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Mogyorós Júlia 
saját hajának 
ápolására is nagy 
gondot fordít

Copfba 
kötés helyett 

egészségesebb 
a hajfonat



19.  Csillagőszirózsa 
(Aster amellus)

A fészkesvirágzatúak rendjébe, ezen belül 
az őszirózsafélék (Asteraceae) családjába tar-
tozó, egész Európában honos évelő növény. 
Vadon sziklagyepeken, száraz tölgyesek tisz-
tásain, elhagyott szőlőkben, gyümölcsösök-
ben él.

Szára felálló, egyenes, hengeres, végig le-
veles, 20-40 cm magasra nő. Az egész nö-
vényt pehelyszőrök borítják. Tőlevelei hosszú 
nyelűek, nyélben keskenyedők, ovális alakú-
ak, csúcsuk lekerekített, szélük finoman fogas. 
Szárlevelei ülők, keskeny lándzsásak, csúcsuk 
hegyes. A fészekvirágzat kb. 5 cm átmérőjű. 
A sárga csöves virágokat élénk lila, 1,5-3 cm 
hosszú, keskeny nyelves sugárvirágok kerete-
zik. A virágzat laza sátor. Termése szőrbóbitás 
kaszat. Augusztustól októberig virágzik.

Kertben is jól mutat, de vágott virágnak is 
megfelel. Napos helyre ültessük, a meszes ta-
lajt kedveli. Nem túl igényes, de meghálálja 
az öntözést. Jobb növekedése érdekében ér-
demes két-háromévente tőosztással frissíteni. 
Virágzás után talajszintig vágjuk vissza. Ta-
vasszal tőosztással vagy szárdugvánnyal sza-
porítható.

20. Csillagsom (Cornus kousa)

A somfélék nemzetségének egyik legszebb 
és legnagyobb virágú cserjéje. A Távol-Kelet 
– Japán, Korea és Kína – az őshazája. Lomb-
hullató, fagytűrő dísznövény.

Magassága 5-15 méter között változik, faj-
tától függően. Nagy, tojásdad levelei ívelt, pár-
huzamos erűek, szélük csipkés. Legérdeke-
sebb a virágzata: amit sziromnak vélnénk, az 
csak fellevél. Ezek száma négy, nagyok, tojás-
dadok, fehérek, krémszínűek, sárgásfehérek, 
esetleg rózsaszínűek. Az igazi virágok a felle-
velek között csomóban nyílnak, kicsik, jelen-
téktelenek, zöldes színűek. Nyár elején virág-
zik.

Piros, húsos termését ősszel hozza, ilyen-
kor levelei narancsszínűre, liláspirosra változ-
nak. A termés ehető, de inkább hagyjuk meg 
díszítő értéke miatt.

A tápanyagban gazdag, jó vízlevezetésű ta-
lajt és a félárnyékot kedveli. Nyáron ajánlatos 
öntözni. Magról szaporítható: ősszel vethetjük 
szabadföldbe.

Következő számunkban a csilláros ökörfarkkórót és a csombormentát 
mutatjuk be.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Csillagőszirózsa
ágyás

Virágzó csillagsom
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Ízletes rágcsálnivalók

Diós rudacskák

Hozzávalók: 12 dkg dió, 1 kezeletlen héjú 
citrom, 2 evőkanál tejföl, 15 dkg vaj, 35 dkg 
liszt, 1 csomag sütőpor, 14 dkg cukor, fél cso-
mag vaníliás cukor.

Elkészítés: A sütőporral, a cukorral, a da-
rált dióval, a vaníliás cukorral elkevert lisztet 
összegyúrjuk a vajjal, a citrom lereszelt héjával 
és a tejföllel. A jól kidolgozott tésztát kinyújt-
juk, négyzetekre vágjuk. A négyzetekből 6-8 

cm hosszú rudacs-
kákat sodrunk. Eze-
ket kilisztezett tepsi-
be rakjuk, megkenjük 
cukorsziruppal, és 
megszórjuk egy kevés 
darált dióval. Lassú 
tűzön aranybarnára 
sütjük. (Dió helyett 
mandulát vagy mo-
gyorót is használha-
tunk.)

Zabpelyhes, almás keksz

Hozzávalók: 5 dkg mazsola, 2 közepes 
alma, 2 evőkanál rum, 2 teáskanál citromlé, 
20 dkg liszt, 9 dkg zabpehely, fél csomag sütő-
por, 1 teáskanál fahéj, 25 dkg vaj, 15 dkg cu-
kor, 1 tojás, 1 csomag vaníliás cukor.

Elkészítés: A meghámozott almát apró 
kockákra vágjuk, a megmosott mazsolával 
összekeverjük, és a rummal és a citromlével 
meglocsolva állni hagyjuk. Közben a lisztet el-
keverjük a zabpehellyel, a sütőporral és a fa-
héjjal. Külön tálban kikavarjuk a vajat a cukor-
ral, hozzáadjuk a tojást és a vaníliás cukrot, 
majd a fele lisztkeveréket, utána az almás-
mazsolás-rumos keveréket, s végül a lisztke-

verék maradékát. Két teáskanál segítségével 
a tésztát sütőpapírral bélelt tepsibe adagol-
juk. 160 fokon, légkeveréssel kb. 35 perc alatt 
megsül.

Csokis, kókuszos keksz

Hozzávalók: 10 dkg liszt, 1 tojás, 6 dkg 
vaj, 1 csomag sütőpor, 5 dkg kókuszreszelék, 
5 dkg porcukor, 8 dkg étcsokoládé.

Elkészítés: A puha vajat kikeverjük a por-
cukorral, majd hozzáadjuk a tojást, és ösz-
szekeverjük. Hozzáadjuk a liszttel elegyített 
sütőport és kókuszreszeléket. A masszát ösz-
szegyúrjuk, és hűtőbe tesszük 1 órára. Utána 
a masszából diónyi gombócokat formázunk, 
sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, és enyhén 
ellapítjuk őket. 180 fokra előmelegített sütő-
ben 12-14 perc alatt készre sütjük, és a tepsi-
ben hagyjuk kihűlni. Addig sütőpapírral lefe-
dünk egy tálcát, és vízgőz felett megolvasztjuk 
az étcsokoládét. Ebbe félig belemártjuk a kek-
szeket, és a tálcára rakjuk száradni. (Hűtőben 
15 perc alatt megdermed.)

A klasszikus ünnepi sütemények helyett most 
néhány olyan desszertet ajánlunk, amelyek 
hangulatukban akár a karácsonyi asztalra is 
illenek, de bármilyen alkalomra megfelelnek 
rágcsálnivalóként.



Novemberi keresztrejtvényünk (Jókai Mór gon-
dolata) helyes megfejtése: „Aki az ördöggel 
kezet szorít, ne restellje, hogy kormos lesz a 
keze!” 

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö  zött könyv
jutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: december 28. Posta
cím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1  Decembrie nr. 12.; email: 
biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Teréz anya tanácsa

VíZSZINTES: 13. Fontos tápanyag. 14. 
Lepke. 15. Kőzetdarab! 16. Táplálkoztak. 
18. Mi több. 20. Angol férfinév, Eisenhower 
beceneve. 21. Élet. 22. Csak ékezetben kü-
lönböznek. 27. Félelem! 28. Kis darabokra 
vág. 30. Testvér (szleng). 31. Háztömb. 32. 
Művészettörténész (Géza, 1913–1993). 33. 
Budapest határai! 34. Értesülés. 36. Gyakor-
lott készség. 37. A földkéreg felszíni része. 39. 

A régmúlt hangulatát idéző. 41. Sütő And-
rás névbetűi. 42. Lám. 44. Brazil labdarúgó. 
45. Egykori vármegye Magyarország északi 
részén. 47. Nyugat-afrikai országba való. 49. 
Betegség. 50. … királya – Lalo operája. 51. 
Olasz zeneszerző (Luigi, 1924–1990). 53. … 
és a varázsló – Thomas Mann novellája. 55. 
Spanyol focista. 56. Elvis Presley másik sze-
mélyneve. 57. Szomorúság. 58. Jóshely. 61. 
Feszítő eszköz. 62. Csepeg a végén! 63. Se-
bezhető rész! 64. Toldalék. 66. Nagy köl-
tőnk. 68. Női ruhadarab. 70. Jeles színházi 
rendező (György, 1925–1985). 72. Az argon 
és az indium vegyjele.

FüGGőLEGES: 1. Folyadék áramlását 
szabályozó szerkezet. 2. Egy … otthon (Pető-
fi). 3. Szegecs. 4. A kálium és a rénium vegy-

jele. 5. Telephatárok! 6. Nagyváros 
Szerbiában. 7. Éjfél … – ma. 8. Bu-
dapesti egyetem neve rövidítve. 9. 
Szolmizációs hang. 10. Belső rész! 11. 
Tűz égését fokozó. 12. Rövid, zsinó-
ros kabát. 17. Fűszernövény. 19. Ritka 
női név. 23. Ívpapír (rég.). 25. Intene 
egynemű hangzói. 26. Az egyik égtáj. 
28. Előtag, rangjelző. 29. Ügyiratokat 
átvevő hivatali részleg. 31. Csípős sza-
gú halogén elem. 32. Rejtvény. 33. 
Tarisznya (táj.). 35. Hajlott korú. 38. 
Lakás bérlője. 40. Fejlődnek. 43. Vál-
tozó fényű textilanyag. 46. Szent … – 
francia hitvalló, az orvosok és betegek 
védőszentje. 48. Korongozók díszítés-
re használt eszköze. 52. Magnólia ré-
sze! 54. Az izmot rögzíti a csonthoz. 
55. Botrányos eset (rég.). 56. … atya 
bűne – Queirós regénye. 57. Nyugat-
afrikai ország. 59. Jelfogó. 60. Fér-
jed (rég.). 62. Brazília egyik szövetsé-
gi állama. 65. Tréfás ötlet (ang.). 67. 
… ember fiai – Móra Ferenc ifjúsági re-
génye. 69. Zseb szélei! 70. Hektoliter. 
71. Galga-partok! 73. Tiltószó.

Barabás Zsuzsa

Az albán származású szerzetesnő, rendalapító 
munkásságát 1979ben Nobelbékedíjjal 
ismerték el. Egyik intelmét idézzük a rejtvényben 
a vízszintes 1., a függőleges 34. és a vízszintes 24. 
alatt.
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A későn érkezők számára már pótszékeket 
kellett bevinni, akkora volt az érdeklődés A gé-
pesítés jövője az agráriumban címmel meg-
hirdetett konferencia és üzletember-találkozó 
iránt. Az agrárszakemberek, a mezőgazdaság-
ban dolgozók mellett polgármesterek is szép 
számban jelen voltak az érmihályfalvi esemé-
nyen. Mindez a téma jelentőségének köszön-
hető, valamint a jó szervezésnek, amelyből 
kivette a részét a Közép-európai Gazdaság-
fejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Nagyváradi 
Regionális Irodája mellett a Romániai Magyar 
Gazdák Egyesületének (RMGE) Bihar megyei 
vezetősége, a Bihar Megyei Tanács és a helyi 
városvezetés is.

Miközben az egybegyűltek még keresték 
ülőhelyüket, a színpadi kivetítőn a várost be-
mutató film kockái peregtek, majd a regionális 
iroda vezetője, Sárközi Zoltán köszöntötte a 
megjelenteket. Egyúttal arról is tájékoztatott, 
hogy intézményük nemrég nevet változtatott, 
de célt nem: lehetőségeikhez mérten minden 
eszközzel támogatják a gazdákat és az üzlet-
embereket munkájukban. Nyakó József há-
zigazda polgármester üdvözlő szavait követő-
en Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács 
elnöke elmondta, hogy míg a budapesti és a 
bukaresti országos vezetők együttműködése 
nehézkes, addig Bihar és Hajdú-Bihar megye 

sikeresen együttmunkálkodik, többek között 
a mezőgazdaság terén is. Ehhez kapcsolódva 
Szabó Ödön parlamenti képviselő bejelen-
tette, hogy Biharban is beindult a falugond-
noki szolgálat: Érmihályfalván, Székelyhí-
don, Margittán, Szalárdon és Nagyszalontán 
működtetnek irodát. Továbbá szólt azokról a 
gazdákat érintő, nagy horderejű törvénymó-
dosításokról, amelyek az RMDSZ javaslatára 
nemrég léptek érvénybe.

Később szakmai előadások hangzottak el. A 
Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazga-
tója, Kozma Mónika alapítványuk működé-
si mechanizmusát taglalta, több, térségünkben 
is meghonosításra érdemes javaslattal állt elő. 
Skapinyecz Péter, a Közép-európai Gazda-
ságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. igazga-
tója a kapcsolatépítést és a termékek külföldi 
piacokra juttatását jelölte meg elsődleges fel-
adatként. Gazdák is bemutatták vállalkozása-
ikat, beszámoltak eredményeikről, megfogal-
mazták elvárásaikat. A kötetlen beszélgetések 
során a kapcsolatépítés már a helyszínen el-
kezdődött.

D. Mészáros Elek

Gazdalétről Érmelléken
Telt házasra sikeredett az a november végi agrár 
találkozó, amelyet a Középeurópai Gazdaság
fejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Nagyváradi 
Regionális Irodája szervezett Érmihályfalván.

gazdaság
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Megtelt 
a művelődési ház 
a konferenciára 
érkezőkkel

Sárközi: a név változott, de a cél ugyanaz



A nagyváradi vár külső védövezetének a Körös felé néző, keleti szárnyán 1773-ban jelentős átalakításo-
kat végeztek. Mivel ekkorra az erődítmény már elvesztette stratégiai jelentőségét, az osztrák várparancs-
nokság az Aranyos- és a Veres-bástya közötti kötőgáton a nyugati kapu után egy újabbat nyitott. Itt talál-
ható a mai elnevezés szerint az M épület. Ez az 1900-ban készült képeslap éppen ezt a kaput és jobb felől 
a vele egyszerre kialakított lőréses kazamaták sorát ábrázolja. Valószínűleg ekkor építhették a velencei 
kapu előtti boltozatos hidat is. Jól látható a képeslapon a vártemplom is az 1836-os tűzvész után átépített 
formájában

Az érmelléki mezőváros, Székelyhíd első írásos említése 1213–17-ből a Váradi Regestrumban található. A 
jelentős uradalmi központban kezdetben uradalmi káplánok, 1727–1772 között kapucinus szerzetesek lát-
ták el a katolikus felekezetű szolgálónép pasztorációját. Amint a Nagyváradi Római Katolikus Egyházme-
gye honlapján olvashatjuk, Patachich Ádám püspök 1772-ben emelte plébániai rangra a székelyhídi közös-
séget, ekkortól világi papok szolgáltak ott. A ma is látható, a képeslapon bemutatott barokk templom 1764 
és 1768 között épült meg, előtte a Stubenberg-kastély kápolnája volt a közösség misézőhelye


