
Harminc éve  
újra város  
– Érmihályfalva 

9 772066 416002

www.biharmegye.ro

Közéleti folyóirat l Nagyvárad, 2019. szeptember l XI. évfolyam 81. (261.) szám l Ára 5 lej (400 Ft)

Püspökjárta falu Érkeserű 
– Amerikai vendég 
prédikált | 13.

Városnapok helyett  
családi nap  
Margittán | 16.

Halhatatlanná vált-e  
Sinka István? (1.) | 25.

Évadkezdés felújítás  
és emlékév jegyében  
a filharmóniánál | 32.

8.



közélet

Biharország 2019. szeptember2

Két megye, négy partner, 
közös cél

A projekt vezetője, Debrecen Megyei Jo gú 
Város Önkormányzata az Interreg V-A Roma-
nia–Hungary Program felhívására ez év febru-
ár 28-án nyújtotta be a közös pályázatot, s az 
a program Monitoring Bizottságának döntése 
alapján 10,17 millió eurós támogatásban része-
sült. Az önrészekkel együtt a határ két oldalán 
kezdeményezett projektek értéke meghaladja a 
17 millió eurót. A stratégiai projekt 2019. júni-
us 1. és 2022. május 31. között valósul meg.

Az együttműködésben négy partner vesz 
részt: Debrecen önkormányzata (vezető part-
ner), a debreceni Csokonai Színház, a nagy-
váradi Körösvidéki Múzeum és a Várad Kultu-
rális Folyóirat. Közös céljuk a román–magyar 
közös kulturális értékek megőrzése, átadása 
és fenntartható alkalmazása, kulturális ese-
mények számára közös terek kialakítása, va-
lamint turisztikai attrakciók kiterjesztése a ha-
tárvidéken. Debrecenben végre befejeződhet 
a Latinovits Színház belső felújítása, a máso-
dik és harmadik emelet új kiállítóterekkel gaz-
dagodhat, és tovább modernizálódhat a Bihar 
Megyei Tanács által fenntartott Körösvidéki 
Múzeum, míg a Várad a Bihar Megyei Ta-
nács önálló gazdálkodású kulturális közin-

tézményeként a múlt század ’30-as éveiben 
épült várad-velencei egykori katolikus kultúr-
ház átépítésével alakít ki egy multifunkcioná-
lis művelődési központot.

A tervekről Komolay Szabolcs, Debre-
cen alpolgármestere, Gemza Péter, a Cso-
konai Színház igazgatója, Aurel Chiriac, 
a Körösvidéki Múzeum igazgatója, valamint 
Szűcs László, a Várad Kulturális Folyóirat 
igazgatója számolt be. Komolay Szabolcs azt 
monda, Debrecen számára meghatározó idő-
szak következik, s a projektek fontosságát – 
azon túl, hogy épületek születnek és újulnak 
meg a határ mindkét oldalán – a bennük meg-
valósuló, a románokat és magyarokat össze-
kötő kulturális programok adják. Gemza Pé-
ter a szakmai képzési lehetőségeket, valamint 
a régió közös kulturális értékeinek megőrzését 
és bemutatását jelölte ki távlati célként. Aurel 
Chiriac múzeumigazgató arról beszélt, e pro-
jekt révén lehetőség adódik az intézmény to-
vábbi bővítésére és korszerűsítésére is. Hozzá-
tette, a múzeum eddig is fontos szerepet töltött 
be a közös értékek megőrzésében, kiváló kap-
csolatokat ápolt és ápol debreceni testvérintéz-
ményével is. Szűcs László igazgató elsősorban 
a Várad Kulturális Folyóiratot érintő, 735 ezer 
euró költségvetésű projekt jelentette kihívások-
ról beszélt, hiszen az egykori katolikus művelő-
dési háznak a város egy kulturális szempont-
ból periférikus részén kell majd a XXI. század 
körülményei között színes programokat kínál-
nia nemcsak a velenceieknek, hanem minden 
váradinak, a városba látogatók igényeit is figye-
lembe véve.

A Román–magyar határon átnyúló képzési 
központ és értéktár a kulturális és történelmi 
örökség számára című projekt nyitórendezvényét 
augusztus közepén, magyarországi és romániai 
partnerek részvételével, a debreceni Kölcsey 
Központban tartották.
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Kurucünnep  
a Hegyközben

Még mielőtt a hegyközcsatári eseménycso-
kor elkezdődött volna, a hagyományőrzők Bi-
haron megkoszorúzták az 1704. január 7-én 
hősi halált halt kurucok emléktábláját.

A központi rendezvény a református temp-
lomban istentisztelettel kezdődött, Miklós 
Csaba Péter helyi lelkipásztor hirdetett igét. 
Az üzenet központi gondolata Istennek né-
pünk iránt soha el nem fogyó kegyelmét és 
irgalmát hangsúlyozta. Ennek köszönhető, 
hogy fennmaradt a magyarság, pedig hajla-
mosak vagyunk elfeledkezni a Teremtőről. 
Legtöbbször csak a baj és a veszély terel min-
ket hozzá, serkent összetartásra – állapította 
meg a tiszteletes.

A gyülekezet Nagy Géza Kórusának szolgá-
lata után Gellért Gyula hagyományőrző ez-
redes, az esemény mozgatórugója köszöntötte 
a résztvevőket. Vadász István hagyomány-
őrző dandártábornok a találkozó kettős célját 
fogalmazta meg: egyrészt a kuruc és a közép-
kori hagyományok ápolása, másrészt a hatá-
ron innen és túl élő magyarok egymásra ta-

lálása. Ezután a jelen lévő csapatok néhány 
mondatban bemutatták eddigi tevékenységü-
ket, majd a község polgármestere, Bónisz 
Sándor szólt az egybegyűltekhez. Vitéz Me-
leg Vilmos színművész, hagyományőrző ez-
redparancsnok nemzeti érzelmeket felizzító 
versösszeállításának meghallgatása után vitéz 
Nagy Árpád Magyarország történelme rövi-
den című könyvét mutatták be.

A nagyszalontai szerző immáron harmadik 
könyvét Oláh Attila tépei (Magyarország) re-
formátus lelkipásztor méltatta. A kötet végig-
kíséri a magyarság történetét a honfoglalástól 
a 2014-es magyarországi országgyűlési vá-
lasztásokig. A szerző hosszas, történelmi vetü-
letű előadása során a XX. századi magyar tör-
ténelem sarkalatos pontjait érintette.

A Himnusz közös eléneklése után a temp-
lomkertben folytatódtak az események, első-
ként Molnár István citerazenei összeállítás-
sal szolgált, Papp Lajos pedig katonadalokat 
énekelt. Majd megkoszorúzták báró Wesselé-
nyi Pál kuruc tábornoknak a templom falán 
lévő emléktábláját, elénekelték a Szózatot, 
és a református gyülekezeti házhoz vonultak 
a hagyományőrzők. A hőség ellen kellemes 
hűvöst nyújtó teremben mutatták be Pataki 
István Nagymerev nem búcsúzik című ver-

Bihar megye több településéről és a határon  
túlról is érkeztek hagyományőrzők  
a Hegyközcsatárban megtartott III. Kuruc 
népünnepélyre. Az augusztus végi eseményen 
kettős könyvbemutatóra is sor került.

Felnőtt és gyerek 
újonc kurucok 
eskütétele

Nagy Árpád kötetbe foglalta a magyarok történetét
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seskötetét. Az erotikus, pajzán verseket tartal-
mazó kötetnek a hagyományőrző rendezvény 
programjában való szerepeltetése kakukkto-
jásnak tűnhetett, de amint elhangzott, a tes-
tiség, a szerelem nemzetstratégiai kérdés a 
magyarság megmaradása szempontjából. A 
versekből Meleg Vilmos szemezgetett, majd a 
13 kötetes szerző vallott önmagáról, költésze-
téről, a sajtó jelenlegi állapotáról, az élet sar-
kalatos kérdéseiről.

A nap folyamán tovább gyarapodott a kuruc 
hagyományőrzők tábora, fiatalok és fel nőtt-

korúak tettek ünnepélyes esküt a történelmi 
zászlók alatt, majd Gellért Gyula megáldot-
ta az újoncokat. A népünnepély zárásaként a 
résztvevők díszes hintókba, fogatokra ülve el-
zarándokoltak a bujdosó kurucok egykori gyű-
léshelyére, a csatári erdőszélre, s ott továb-
bi hagyományőrző programok következtek. 
Többek között Bokor Zoltán és Létai Zol-
tán partiumi íjászok röppentették a nyílvesz-
szőket, míg Piroska János hagyományőrző 
tüzér ezredes vezetésével kuruc puskások lát-
ványos bemutatót tartottak.

D. Mészáros Elek

Megkoszorúzták a kuruc tábornoknak a templom falán elhelyezett 
emléktábláját

Miklós Csaba Péter 
hegyközcsatári 
református 
lelkipásztor  
és tépei vendége, 
Oláh Attila

A versgyűjtemény

Meleg Vilmos 
adott ízelítőt 
Pataki István 

legújabb kötetének 
verseiből  

a Gellért Gyula 
által szervezett 

rendezvényen
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Mégsem bírjuk cérnával?!
Kevésen múlt, hogy örömömben nem 

újságoltam el a hírt ismerősnek, is-
meretlennek, boldognak és boldogta-

lannak, miszerint közel harminc évnek, épp 
egy emberöltőnek kellett eltelnie a felnőtté 
váláshoz, vagyis ahhoz, hogy a helyi ügye-
inket felvállaló politizálóknak benőjön a fe-
jük lágya, és végre politikusokká váljanak. A 
hivatalosan bejelentett nagykoalíció váltotta 
ki az örömömet, mert amióta a város és a 
megye elöljárói folytonosan keresztbe tettek 
egymásnak, mindegyikük nevében restelked-
tem. Magam előtt.

Sokat ismerek közülük, akik magánember-
ként rendesek, kedvesek, de ki tudja, miért, 
a hivatalukban úgy viselkednek, mint hol-
mi vásott kisiskolások, akik csak azért sem 
mondanak igent olyasmire, amivel pedig 
egyetértenek, mert nem nekik jutott először 
eszükbe kimondani, hanem az osztálytársuk-
nak. Sokszor töprengtem azon, zárolják-e a 
józan gondolkodásukat, amikor belépnek a 
városi vagy megyei hivatalukba, egyik pilla-
natról a másikra tökéletesen elfeledve, hogy 
amiről dönteniük kell majd, az nem pártide-
ológiai kardinális pont, hanem a város vagy 
a megye lakóit közvetlenül érintő, gyakorla-
ti kérdés.

Mennyiben felelősek a kisebb vagy na-
gyobb közösségek, amiért a helyhatóságnál 
éppen melyik párt a tündér és melyik a mu-
mus?! A legszánalmasabb, hogy a város és 

a megye tanácsában a fekete-fehér az fehér-
fekete, s törik is szorgalmasan egymás orra 
alá a borsot, amitől – természetesen?! – mi, 
az itt élők és szorgos adózók tüsszöghetünk 
nagyokat.

Ezért ujjongtam a nagykoalíció halla-
tán, mondogatva egész álló nap magam-
ban, hogy végre, valahára! De még kiél-
veznem sem volt időm az annyira várt és 
remélt normális helyi politizálás beindulá-
sát, mert kiderült, a felnőtté válás csaló-
ka álom.

Sajnos, nem bírjuk mi ezt cérnával! Hol-
ott csak annyi történt, hogy egy minden zse-
bet némileg érintő – nem tönkretevő, föld-
be döngölő vagy hasonlóan tragikus hatású 
– határozat megszavazása után az egyik po-
litikus a közösségi oldalon úgy mutogatott a 
másik párt képviselőire, mint legfőbb bűnö-
sökre, ahogy legföljebb az óvodában muto-
gatnak, mivel az elemisták már ennél többre 
tartják magukat.

De hát a harminc év alatt ezt sikerült el-
tanulni a ’90-ben nagyon boldogan végre 
szabadnak kikiáltott politizálásból: egyelő-
re még ennyire futja, marad a jól bejáratott 
szembe mosoly, hátba kés gyakorlata. Ta-
lán egyszer majd az igazi normalitás is bekö-
szönt, s addigra már cérnával is bírni fogják 
azok, akiken nemcsak múlnak, de a lelkükön 
is száradnak a mi hétköznapjaink.

Molnár Judit

Fizessen elő kiadványainkra!
A Biharország folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 5 lej, 3 hónapra 13 lej, 6 
hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej.

A Várad folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 7 lej, 3 hónapra 18 lej, 6 hó-
napra 30 lej, 1 évre 50 lej.

Együtt mindkét kiadvány kedvezményes előfizetési díja: 1 hónapra 8 lej, 
3 hónapra 25 lej, 6 hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.

*
A Biharország (és/vagy a Várad) előfizethető a szerkesztőségben kész-

pénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal), az előfizető ne-
vének és pontos lakcímének, valamint az Abonament Biharország (és/vagy 
Várad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Revista culturală Várad Oradea, 
Piaţa 1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 
1G33 5000 XXXX, Trezoreria Oradea.
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A főtéren álló görögkatolikus püspöki pa-
lota felújításának folytatásáról augusztus 14-i 
ülésén egyhangúlag döntött a váradi önkor-
mányzati képviselő-testület, a homlokzat és 
a díszkivilágítás helyreállításával folytatják a 
munkát. Áfa nélkül 2,2 millió lejt szánnak erre 
a két munkafázisra, a kivitelezőnek nyolc hó-
napja lesz majd elkészülni. A díszkivilágítást a 
2009-ből származó fényképek alapján készí-
tik el újra, a kábeleket védik majd tűz ellen. A 
helyreállításra azért van szükség, mert tavaly 
augusztusban lángok pusztították el a műem-
lék épület tetőszerkezetét és részben az eme-
letét.

A tűz ellenére az épület földszintjén mind 
az utca, mind a belső udvar felől jó állapotban 
maradtak az ajtó- és ablakkeretek, de az eme-
leten a Pavel utcára néző és a főtér felőli abla-
kok és erkélyajtók fa részei teljesen megsem-
misültek, a városháza felőli oldalán ezek épen 
maradtak. A belső udvar felőli homlokzaton a 
famunkák mintegy fele megsemmisült, ezeket 
is pótolni kell. A külső homlokzatokról a vako-
latot is leverik, a díszítőelemekről mintát vesz-

Megújulnak Várad 
jellegzetes épületei

nek, s újraöntik őket. A belső udvaron kijavít-
ják a vakolatot, ahol szükséges.

A nagyváradi városháza felújítási szerző-
dését augusztus 9-én írták alá, a munkát au-
gusztus 20-án kezdték el. A felújítást a szat-
márnémeti Euras Kft. végzi, a munka értéke 
áfa nélkül 14,8 millió lej, ezt az önkormányzat 
költségvetéséből fedezik. A városháza épü-
letének teljes területe 5508 négyzetméter, a 
beépített rész 1137,4 négyzetméter, az épü-
lethez 765,3 négyzetméter külső terület tar-
tozik. A négyszintes – alagsor, földszint, két 
emelet – épületnek az óratorony is szerves ré-
sze, a felújítást egyébként a toronnyal kezdték. 
A Körös (ma T. Vladimirescu) utcai oldalon a 
homlokzatot és a tetőt is felújítják, majd a fő-
homlokzattal folytatják. A főtér felőli részen és 
az oldalszárnyakon az eredeti állapotba hoz-
zák a tetőt, és a teljes tetőszerkezeten elvég-
zik a szükséges javításokat, valamint felújítják 
a belső udvarra néző homlokzatokat.

Az épület főszárnyát megnyitják majd a lá-
togatók előtt. A főbejáratot, a díszlépcsőt, az 
első emeleti folyosót is felújítják, és a tervek 
szerint visszaállítják a díszterem és a kisterem 
eredeti állapotát, előbbinek a mennyezetét is 
megerősítik, illetve a polgármesternek és ta-
nácsadóinak irodáit is felújítják a másfél éves-
re tervezett munkálatok során.

Fried Noémi Lujza

A nagyváradi görögkatolikus püspöki palota 
felújításának újabb lépéseit hagyta jóvá a helyi 
tanács augusztusban, a városháza felújítását 
pedig már el is kezdték. Mindkét épület  
ifj. Rimanóczy Kálmán munkája.

A homlokzat 
renoválása  
és a díszkivilágítás 
helyreállítása 
következik  
a görögkatolikus 
püspöki palotánál

A toronnyal kezdik 
a városháza 

felújítását
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Harminc éve újra város
Egy nap szülővárosomban, Érmihályfalván

A reggeli vonattal érkeztem az érmelléki kis-
városba, és gyalog indultam a központba. Az 
állomás környéke nem szép, még a régi idők-
ben, nagy területen épült meg itt a gabonaát-
vevő központ. Valamikor teherszállító jármű-
vek tízesével álltak itt sorban, hogy árujukat 
átadják a „bázának”. Most is áll az átvevőköz-
pont, és most is ugyanazt a szerepet tölti be, 
de a forgalom gyér; igaz, augusztus közepén 
már nem nagyon van mit beszállítani.

Sétámon figyeltem, mennyire tiszta a város 
főutcájának ez a része, majd a labdarúgópá-
lya felé vettem utamat; a pálya és mellette a 
sportcsarnok is mutatós. Még egészen fiatal 
voltam, amikor az addigi vásártér egy részét 
parkká alakították át. Most kellemes megle-
petésként észlelhettem, hogy rend és tiszta-
ság van a parkban. A fák szépen megnőttek, 
a sétányok tetszetősek, a gyep szépen egyen-
letesre nyírva. Sehol egy eldobott papírsze-
let, pillepalack vagy cigarettacsikk! A főbejá-

rat közelében egy fiatalember a virágágyások 
körül szorgoskodott.

A régi városházával szemközti parkban 
több emlékhely is található, ez is rendben tart-
va. Máté Imre mellszobránál időztem egy ke-
veset; valamikor mindketten nevelők voltunk, 
ő a középiskolában, én a szakiskolában, s ké-
sőbbi találkozásaink alkalmával sokszor visz-
szaemlékeztünk ezekre az időkre.

Továbbmenve, a városházáig vezető, most 
már rövidke utat azzal a kellemes érzéssel tet-
tem meg, hogy a látottak alapján kijelenthe-
tem: szülővárosomnak igazi gazdái vannak, 
mindenütt rend és tisztaság, s ez vonzóvá te-
szi a határ menti települést, ahol naponta na-
gyon sokan megfordulnak.

A városházán találkoztam Nyakó József 
polgármesterrel, aki szívesen vállalta a tartal-
mas beszélgetést a város ügyes-bajos dolgai-
ról. Mielőtt ebbe belevágnánk, tekintsük át rö-
viden a város történelmi múltját.

Érmihályfalva egyike megyénk régi telepü-
léseinek, egy 1270-es oklevél Turul comes öz-
vegyét, Onnust említi birtokosaként. A XIV. 
század elején Nagy-Mihályfalva néven vám-
szedő és vásáros hely, a Turul nemzetség bir-
toka. Az 1400-as évektől birtokosai sűrűbben 
változtak. Közöttük találjuk Várady Pál ér-
seket, a Madarásiakat, a Kiskállai Vitézeket. 
1434-ben álmosdi Chyre Zsigmond, 1439-
ben a Sztáry család, 1467-ben Upory István 
váradi kanonok tulajdona. A XVIII. század vé-
gétől a XX. század elejéig Stubenberg gróf, a 

Mint egykori érmihályfalvi lakos, no meg 
mint hetvenöt évvel ezelőtt e településen 
napvilágot látott ember, mindig jóleső érzés 
fog el, ha Mihályfalvára utazom. Az utóbbi 
időben a családlátogatáson és szüleim sírjának 
felkeresésén kívül nem sok időt szenteltem 
annak, hogy a városban sétáljak. Nemrégiben 
sikerült ezt valamennyire pótolnom.

Egykor kaszinó 
volt ebben a főtéri 
házban, mellette 
mozi; háttérben 
a református 
templom tornya

Érmihályfalva jellegzetes épülete a városháza



Bujanovics, a Gencsy, a Szlávy és a Bernáth 
családok voltak itt birtokosok.

A város szélén a Bujanovics család épített 
szép kastélyt, később a városi kórház műkö-
dött benne, parkja ritka fáiról volt nevezetes. 
A település híres vásáros hely, iparos és ke-
reskedelmi központtá fejlődött, városi rangját 
1989-ben nyerte vissza. Érinti a Nagyvárad–
Szatmárnémeti országút és vasútvonal, fontos 
közúti és vasúti határátkelőhely.

Az 1880-ban tartott népszámláláskor a te-
lepülésen 3896-an éltek, akik közül 3580 
magyar, 82 rutén, 45 német, felekezeti meg-
oszlás szerint 2566 református, 492 izraeli-
ta, 417 római katolikus, 407 görögkatolikus. 
1992-ben Érmihályfalvának 10 505 lako-
sa volt, közülük 8928 magyar, 1344 román, 
208 roma. A felekezeti megoszlás: 5670 re-
formátus, 3177 római katolikus, 1099 orto-
dox, 259 görögkatolikus, 130 baptista, 106 
pünkösdista. A legutóbbi, 2011-es cenzus 
9902 helyi lakost jegyzett fel, közülük 7971 
magyar, 1158 román, 521 roma.

Vannak eredmények,  
de tennivaló is

Nyakó József második mandátumát töl-
ti a polgármesteri tisztségben, régóta isme-
rem, tudom róla, hogy nyitott minden kérdés 
megvitatására. Először arról kérdeztem, hogy 
miként élik meg ma a helybeliek Mihályfalva 
harminc évvel ezelőtti várossá válását, büsz-
kék-e arra, hogy városi lakosok. Nyakó Jó-
zsef elmondta, hogy fiatalemberként ő akkori-
ban költözött vissza Nagyváradról. „Szerintem 
a városi státus nem befolyásolja az emberek 
érzését, hozzáállását a mindennapok gondja-
ihoz, viszont reményt keltett az emberekben. 
De nem minden úgy történt, ahogy a lakos-
ság elvárta, továbbra is olyan körülmények kö-
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zött éltek, mint azelőtt. Sajnos még most sincs 
igazi városi infrastruktúránk, sokat kell még 
tennünk azért, hogy olyan urbánus település 
legyünk, mint a régebbi városok, mondjuk, 
Nagyszalonta. Hozzáállás kérdése is, hogy 
mennyire törődnek azzal az itt élők, hogy tele-
pülésük igazi város legyen. Ezért kellene ten-
nie mindenkinek, elsősorban a saját portája 
előtt, de az egész várost, minden gondjával, 
eredményével a sajátjának kellene hogy te-
kintse. A városi infrastruktúra létrehozása az 
önkormányzat feladata.”

A polgármester véleménye szerint a köz-
szolgáltatások ma már elérik a lakosság által 
elvárt szintet. Az ivóvízellátás kiterjed az egész 
városra, és a minőséggel sincs különösebb 
gond, az utak állapotával viszont ő maga is 
elégedetlen: „Általában egy városban elvárha-
tó, hogy ha egy autó végigmegy az utcán, utá-
na ne szálljon fel por. Nos, nálunk még sokfe-
lé porosak az utcák, eső után is vannak bőven 
tócsák az úttesten. Ha ez változna, akkor in-
kább mondhatnánk, hogy igen, most már vá-
rosiak vagyunk.”

Érmihályfalva utcáinak hossza 56 kilomé-
ter, ennek mintegy 30 százaléka van leaszfal-
tozva, és az önkormányzat célja, hogy mindre 
aszfaltburkolat kerüljön. Kezdetnek van is erre 
egy elfogadott projektjük, ez újabb 4,5 kilo-
méteres aszfaltozást tesz lehetővé uniós pénz-
ből. Tervbe vették a városon belüli közszállítás 
megszervezését, előtte újabb utcákat aszfaltoz-
nak le. „Ezt a szolgáltatást három autóbusszal 
oldjuk meg, reményünk szerint gazdaságos is 
lesz. Nagyon fontos lépés lesz, hiszen nagyok 
a távolságok, a szolgáltatásra van igény, és 
más városokban is működik helyi közszállítás” 
– mondta a polgármester.

A derítőállomást 2016-ban adták át, az-
óta normálisan működhet a szennyvíz-elveze-

A városközpont 
tömbházait 
felújíttatják,  
és díszburkolatot 
kap a járda

Ø
(folytatás a következõ oldalon)

Nyakó József 
polgármester
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tés. A modern, nagy kapacitású derítő 4000 
köbméter szennyvizet tud naponta befogad-
ni. Eredetileg az egész régióra tervezték, de 
egyelőre csak Mihályfalvát szolgálja ki, s nem-
rég Érsemjén jelezte, szeretne rácsatlakozni. 
A mihályfalvi szennyvízhálózat hossza 24 ki-
lométer, de most is épül, rövidesen mintegy 8 
kilométeren fog elkészülni, ezzel teljes mérték-
ben bekapcsolva a központ utcáit a rendszer-
be. Az elöljáró megjegyezte: nagy probléma, 
hogy a helyiek nem nagyon sietnek a rendszer-
re csatlakozni. Abszurdumnak tartja, hogy bár 
a házak előtt húzódik a vezeték, sokan még 
most is emésztőgödörbe engedik a szennyvi-
zet, s azt szippantókocsival ürítik ki. Ráadásul 
ez a módszer illegális, hiszen szennyezi a talajt.

A hulladékot októbertől új szolgáltató gyűjti, 
az elöljáró reméli, hogy ez a gond is megoldó-
dik. A központban folytatják a járda újjáépíté-
sét, járólappal való lefedését, és két tömbhá-
zat is felújítanak, szintén uniós pénzből.

Foglalkoztatási gond nincs, ha valaki itt 
akar dolgozni és megélni, megteheti – jelen-
tette ki Nyakó József. Szerinte a kérdés csak 
az, hogy az illetőnek milyen igényei vannak. 
„Egy stabil és elfogadható fizetést itt is lehet 
kapni. Van legalább öt cég, ahol, ha valaki 
munkát keresve bekopogtat, fogadják. Van-
nak, akik az ajánlott fizetéssel elégedetlenek, 
emiatt is mennek külföldre dolgozni. Vélemé-
nyem szerint ez sem megoldás, és sokan csa-
lódtak is, de nem jönnek vissza, mert nem sze-
retnék, ha mások előtt ez kiderülne.”

Lüktető kulturális élet

A továbbiakban a város közművelődé-
si életéről faggattam Nyakó Józsefet. Szerin-
te ez „él és lüktet”. „Sokféle tevékenység fo-
lyik, sok kultúrcsoport létezik, tánccsoportok 
– modern és menettáncosok –, színjátszók, 
énekkarok. Néptánccsoportunk háromgene-
rációs: a legkisebbek az Apró Lábak, a na-
gyobbak a Fürge Lábak, a felnőttek a Nyíló 
Akác Néptáncegyüttes csapatában táncolnak. 
Igen színvonalas a Móka színjátszó csoport, 
és utánpótlás csapata is van, a Tini Tanoda. 
Rendszeresen szervezünk alkotótábort, ide a 
helyi képzőművészek, festők, grafikusok mellé 

Magyarországról, Lengyelországból is érkez-
nek. Azt hiszem, a környéken sehol sincs any-
nyi énekkar, mint nálunk: a városi kórusunk 
Veres László Zsolt nevét viseli, ennek az után-
pótlása a Csilinka, és a római katolikus egy-
háznak is van két kórusa. A karvezetők és a 
fentebb említett csapatok vezetői nélkül sokkal 
szegényebb lenne a város. Hárman közülük 
pedagógusok, Boros Emőke például egyúttal 
a Móka színjátszó csoport oszlopos tagja, elis-
mert előadóművész, Darabont Aliz tanárnő az 
énekkarunk vezetője, Bokor János pedig a ró-
mai katolikus egyházi énekkarok karnagya. Itt 
el kell mondanom, hogy a református egyház-
község nem él együtt velünk, a városvezetés-
sel semmilyen kapcsolata nincs, szinte sem-
milyen tevékenységük sincs. Egy ötezer hívet 
számláló közösségnek kellene hogy legyen kó-
rusa, de még kántoruk sincs.”

A mihályfalvi kulturális élet része a Máté 
Imre Könyvtár is, ahol rendszeresen tarta-
nak rendezvényeket. Nem szabad megfeled-
keznünk a városi múzeumról sem, ez a nevét 
az egykori híres személyiségről, a település 
első múzeumának létrehozójáról, dr. András-
sy Ernő orvosról kapta.

A Nyíló Akác Napok huszonhét évvel ez-
előtti elindításáról is kérdeztem Nyakó Jó-
zsefet. „Abban az időben kulturális referens 
voltam, rám volt bízva a művelődési élet meg-
szervezése, lebonyolítása. Úgy éreztem, hogy 
kell egy ünnep, mely maradandó, ki kell vin-
ni a szürkeségből a várost, mert akkori-
ban semmi sem történt. Ki kellett találni egy 
mihályfalvi sajátosságot, ez lett a Nyíló Akác 
Napok. Azt hiszem, a rendezvény meghatá-
rozta a város további életét. Lehetőséget te-
remtett arra, hogy a tehetségek bemutassák 
tudásukat a nagyközönségnek, hogy neves 
meghívottak szórakoztassák a résztvevőket. 

(folytatás az előző oldalról)

Harminc éve újra város

Ø

Az egykori Gizella-
malmot megmentik 

az enyészettől, 
művelődési 

központtá alakítják
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(folytatás a következõ oldalon)

Ø

Ilyenkor zajlik az élet a városban, könyvbemu-
tatókat szerveztünk, a színjátszók darabokat 
mutattak be. Az is örvendetes, hogy több te-
lepülés is felismerte ennek a rendezvénynek a 
lényegét, és ma már kevés az olyan magyar-
lakta város vagy község, ahol ne rendeznének 
hasonló ünnepséget. Ezek az események tá-
mogatókat is megnyertek, és vonzzák a kö-
zönséget. Újabban az Európa a polgárokért 
projekt révén több település kapott 25 ezer 
eurót, hogy ezeket a rendezvényeket még ke-
rekebbé tegyék.”

A városi kultúrház, az egykori iparosotthon 
már nem felel meg a célnak, ezért az egykori 
Gizella-malmot alakítják át művelődési házzá. 
Sajnos nagyon lassan halad a munka, de ez jel-
lemző a kulturális beruházásokra Romániában 
– mondja beszélgetőtársam. A terv 2011-ben 
készült el, azóta legalább háromszor „aktuali-
zálták”, legutóbb tavaly. „Mindig követjük, mit 
kérnek tőlünk, állandóan levelezünk a minisz-
tériummal, melynek a hatáskörébe tartozik a 
kivitelezés” – mondja Nyakó József. A napok-
ban újabb biztatást kaptak, miután újra átszá-
molták a költségeket. Most már aláírás előtt áll 
a hatmillió lejt kevéssel meghaladó finanszíro-
zási szerződés. Ha elkészül a művelődési köz-
pont, az egyik legmodernebb lesz az Érmellé-
ken, ám hogy mikor, az nem tőlük függ.

A mihályfalvi zsinagógát is felújították. Az 
ingatlan eladó, de a tulajdonjoga még ma is 
rendezetlen. A polgármester nagyra értékel-
te, hogy a zsidó hitközség bekeríttette a teme-
tőjüket, s örülne, ha a többi felekezet is követ-
né példájukat.

Sportélet is zajlik Mihályfalván, és még szí-
nesebb lesz, ha elkészül a sportuszoda, ame-
lyen már dolgoznak az építők. Strandja volt a 
városnak, de uszodája soha – jegyezte meg az 
elöljáró. A labdarúgásnak már több mint száz-
éves múltja van itt, az egyik utánpótlás csapat 
országos ötödik helyen végzett az idén. A ké-
zilabda is régóta eredményes, no meg a sakk 
is, egy lelkes szervezőnek, Kovács Istvánnak 
köszönhetően. Sikeres kempócsapatuk is van, 
edzőjük Kovács Zoltán. Több mint száz fiatal 
– nemcsak helyből, hanem a környékbeli fal-

vakból is – jár a keleti harcművészeti edzések-
re. A mostani edzőtermük már nem megfele-
lő, ezért egy újat alakítanak ki számukra.

A mezőgazdasági tevékenység is változa-
tos Mihályfalván. Nagyon sokan kertészked-
nek, néhányan nagyban is, ők látják el a vá-
rost zöldséggel, no meg a más településekről 
a piacra termelő kertészek. A nagykultúra (ga-
bonafélék, burgonya stb.) termesztői nagyobb 
parcellákat művelnek meg. Ma már kevés az 
olyan gazda, aki 4-7 hektárnál kisebb terü-
leten gazdálkodik, a legtöbbjük százhektáros 
nagyságrendű földet művel meg modern gé-
pekkel, alig van már szükség kétkezi munká-
ra. „Ők szerintem már megtalálták a számí-
tásukat” – véli Nyakó. Arra nagyon büszke, 
hogy a város határában kevés a parlagon ha-
gyott parcella. Ezt ezen sorok írója is tanúsítja, 
bármelyik úton is közelítettem meg a várost, 
megművelt területek mellett haladtunk el.

Testvérvárosokban is bővelkedik Érmi hály-
falva: több magyarországi és egy felvidéki te-
lepüléssel van kapcsolatuk, továbbá a szé-
kelyföldi Baróttal. A városháza előtt felállított 
„útjelző tábla” e városok irányát és távolságát 
jelzi. A határon túli „testvérekkel” elindított 
EU-s projektek mindannyiuknak jól jönnek. A 
Mester utca elején kialakítandó új parkban a 
testvérvárosok címerét is el akarják helyezni. 
Kilátó és szökőkút is lesz az új közösségi téren.

Az egészségügyi ellátást megfelelőnek tart-
ja a polgármester. A margittai kórháznak van 
itt kirendeltsége, egy belgyógyászati részleg. 
A háziorvosi rendszerről szólva Nyakó József 
sajnálattal említette, hogy egy hónap leforgá-
sa alatt két nagyon fontos orvost veszítettek 
el. Az egyik rendelőt már újranyitották egy új 
doktornővel. Elismerően szólt arról, hogy egy 
helyi vállalkozó, Ardelean János magánklini-
kát alakított ki a nagyapja egykori lakóházá-
nak telkén, ott szakorvosi rendelők működ-
nek, meg egy gyógyszertár. Az állandó orvosi 
ügyeletet is megszervezték, a város finanszí-
rozza. A fogorvosi rendelők is jól működnek.

„Aki ide érkezik, azt mondja, hogy ez egy 
szépen fésült város. Mi mindent megteszünk 
azért, hogy az itt élőknek okuk legyen szeret-
ni ezt a települést” – mondja zárszóként a pol-
gármester.

Mivel ottjártamkor vakáció volt, a taninté-
zeti vezetőkkel nem találkoztam. A Zelk Zol-
tán Általános Iskolában az elmúlt tanévben 

Érmihályfalva 
egyik legszebb 

utcája
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1180 diák tanult, az oktatás az egész várost 
behálózva, 11 épületben zajlik. Az 1. Számú 
Technológiai Líceumban középiskolai és szak-
oktatás is folyik, az elmúlt tanévben 506 diák 
tanult ott.

Nem fogynak  
a római katolikusok

A városházáról a római katolikus temp-
lomba indultam. A plébánián Bogdán Ist-
ván kanonok-plébánossal régi ismerősként 
üdvözöltük egymást, sokszor találkoztunk 
Szentjobbon, ahol korábban szolgált.

„Hét éve lesz december elsején, hogy ide-
kerültem” – emlékezett vissza a tisztelendő. 
Elmondta, hogy a hívek nyilvántartásában 
két számot vesznek figyelembe, a népszám-
lálási adatokat – 2011-ben több mint 3200 
mihályfalvi lakos vallotta magát római katoli-
kusnak – és a plébánián regisztráltak számát, 
ez valamivel kevesebb. A templomba járók 
aránya mintegy húsz százalék: „Vannak, akik 
csak nagyobb ünnepekor vagy családi esemé-
nyekre jönnek el, de sokan segítenek például 
a templomjavításban vagy egyházi rendezvé-
nyeken, sokan eljönnek hívásunkra. Őket az 
aktív hívek közé sorolnám.”

Általában 17-20 esküvő van egy évben, s 
a plébános ittléte óta többet keresztelt, mint 
amennyit temetett. Ez abból is adódott, hogy 

a Böjte Csaba által működtetett mihályfalvi és 
gálospetri gyermekotthon lakói közül is többet 
kereszteltek, volt olyan év, amikor ötvenet is. 
Temetés általában 30-40 van évente.

A tisztelendő beszélt az egyház kórusairól, 
elismerően szólt Bokor János hitoktató, kán-
tor és karvezető munkájáról. Mind a felnőttek, 
mind a fiatalok kórusában mintegy húszan 
énekelnek. A kórus vasárnaponként szolgál, 
és minden héten próbál. A múlt század ele-
jén, még 1918 előtt épült templomuk Szent 
Antal tiszteletére van felszentelve, ünnepét ál-
talában a június 13-i Antal-naphoz legközeleb-
bi vasárnapon tartják. Kezdetben az érkeserűi 
pap járt át Mihályfalvára, annak az egyház-
községnek volt ez a filiája, majd az ottani plé-
bános átköltözött ide. Szőke János volt az 
érmihályfalvi egyházközség első plébánosa, 
itt is van eltemetve, sírját a hívek gondozzák.

Az istenháza a felújítása óta szinte gyöngy-
szeme lett az érmelléki kisvárosnak. A tisz-
telendő szerint a legfontosabb, hogy a hívek 
meg vannak elégedve az építők munkájával, 
és november elsejére mindennel el kell készül-
niük. Zárásként elmondta, hogy szeretné, ha 
az egyháza és a város is tovább gyarapodna, 
ha többen vennének részt a szertartásokon, 
ha békesség és szeretet, egyetértés uralkodna 
minden szinten.

A református egyházközséget is szerettem 
volna felkeresni, de nem jött össze, ezért a vá-
ros három évvel ezelőtt kiadott monográfiá-
jából, a Kovács Rozália helytörténész által írt 
anyagból idézek néhány gondolatot. Ezek sze-
rint Mihályfalva lakossága a lelkésszel együtt 
1542-ben tért át a református hitre. Mivel az 
addig meglévő templom kicsinek bizonyult, a 
régi templom romjain 1714-ben új istenházát 
emeltek, később bővítették, majd egy újabb bő-
vítés után (1786–1794 között) kőtornyot is épí-
tettek hozzá. 1841-ben a tornyot magasabb-
ra emelték, hogy hasonló legyen a debreceni 
nagytemplom tornyához. 1955-ben az épület 
falait öt méterrel magasították. A templom leg-
utóbbi külső-belső felújítása hat év folyamatos 
munkája volt, és 2003-ban fejeződött be.

Már benne jártunk a délutánban, amikor 
visszaindultunk Váradra. Öröm volt számom-
ra ez a majdnem egy nap a szülővárosomban, 
s megfogadtam, hogy legalább havonta meg-
ismétlem a látogatást.

Dérer Ferenc

(folytatás az előző oldalról)

Harminc éve újra város

A gyönyörűen 
felújított római 
katolikus templom

Ø
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A falu zömét alkotó református közösség-
ről alaposabb dokumentálódás nélkül tudjuk, 
hogy legalább négy püspököt látott vendégül 
eleddig. A vendéglátáson túlmenően Keserűi 
Dajka János a nádas, a zsombék neszeit hall-
gatva itt cseperedett a protestáns hit főtisz-
teletű palásthordozójává. Emlékét, érkeserűi 
származását a református templom falán már-
ványtábla őrzi. A római katolikusok sem pa-
naszkodhatnak, misézett már magas rangú 
egyházi méltóság templomukban.

Van ennek a településnek egy különös han-
gulata, az ott élők valószínűleg kevésbé ész-
lelik ezt, sokkal inkább az odatévedő ide-
gen. Elég, ha a József Attila barátságát bíró 
Számadó Ernő költőre, meseíróra gondo-
lunk, aki a budapesti zsibongást feladva az 
asszonyi ölelésért az általa varázslatosnak 
vélt „Hímeshátszigetre” költözött. De az on-
nan elszármazottak számára is felértékelődik 
e vidék, a mocsárvilág fogva tartja az emberi 
lelket, évek, évtizedek múlva is hiányzik a gó-

Püspökjárta falu 
Érkeserű

Az egykori lápvilág jellegzetes települése 
valamilyen okból vonzza a papi embereket. 
Ide az elszármazottak is hazatérnek. Egyikük, 
Zámfir Anna Szilvia és Biharról elszármazott 
férje, Horváth Alex legutóbb vendéget is hozott 
magával, Szabó Sándort, az Amerikai Magyar 
Református Egyház tiszteletbeli püspökét.

lyakelepelés, a vijjogó madarak röpte. Messzi-
re szakadt az érkeserűi Zámfir Anna Szilvia is, 
három évtizeddel ezelőtt hazát váltott, kitele-
pült az Egyesült Államokba. Férjével, Horváth 
Alexszel, aki Biharon nevelkedett, minden év-
ben hazalátogatnak szeretteikhez, barátaik-
hoz. A hegyközszentmiklósi pincesoron taka-
ros szállást építettek, jó érzés oda visszatérni, 
vendégül látni azokat, akik fontosak számuk-
ra. A szűkebb családi és baráti közösség mel-
lett a faluközösségről sem feledkeznek meg. 
Elsősorban a magyarságot összetartó hitélet 
a fontos számukra. Magukra vállalták a refor-
mátus templomtorony harangjának villamosí-
tását, a lelkészlak építésekor is anyagi segít-
séget nyújtottak. Amikor szükség van rájuk, 
nem fukarkodnak, jól tudják, hogy Isten mun-
kájába „vetni” a legjobb befektetés. Hasonló 
szándéktól vezérelve támogatták a püspökvá-
rás gondolatát, amely augusztusban valóság-
gá érett.

„A felkelő nap háza”

A harmadik harangszóra már gyülekeztek 
a hívek a templom bejáratánál. A férfiak pa-
roláztak egymással, még hátravolt bő öt perc 

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

Oroszi Magda 
az amerikai 
vendégekkel

Szabó Sándor áldást mond
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az istentisztelet kezdetéig. Elég volt ez ahhoz, 
hogy az elmúlt hét fontosabb eseményeit, az 
időjárás kilátásait, az aratás utáni teendőket 
kutyafuttában megbeszéljék. Mire utolsót kon-
dult a harang, már mindenki illendően elfog-
lalta a helyét, a karzaton felbúgott az orgo-
na, Nyéki Enikő kántornő szólaltatta meg 
a dallamokat. Az istenháza szinte zsúfolásig 
megtelt, sokan kíváncsiak voltak az „ameri-
kás” püspök igehirdetésére. Feszült figyelem 
fogadta Oroszi Magda házigazda lelkipász-
tornak és Szabó Sándornak, az Amerikai 
Magyar Református Egyház tiszteletbeli püs-
pökének bevonulását. Alapigéül ezúttal Lu- 
kács evangéliuma 22. részének 31–34. ver-
sei szolgáltak, ezt bontotta egyetemes üze-
netté a püspök. „Uram, teveled kész vagyok 
mind tömlöcre, mind halálra menni” – fo-
gadkozott Péter, a tanítvány, nem sokkal ké-
sőbb pedig háromszor tagadta meg Jézust. Mi 
ne cselekedjünk ekként, ne álljunk meg a fo-
gadkozások szintjén – buzdított az igehirdető. 
Nem szerencsés félig Istené lenni, félig pedig 
a világi elvárásokat követni, mert Ő teljes egé-
szében akar minket – hangzott a szószék ma-
gasából. Majd egy ismert dal címére utalva, 
nyomatékosítva az elhangzottakat, az igeszóló 
így fogalmazott: „Mindig Jézus legyen a felke-
lő nap, mi pedig a ház, amely befogadja Őt.”

Az igehirdetés után Oroszi Magda a 20. 
zsoltár soraival mondott áldást a püspökre, 
egyúttal köszöntötte annak feleségét, vala-
mint Zámfir Anna Szilviát és Horváth Alexet: 
„Hallgasson meg téged az Úr… Cselekedjék 
veled szíved szerint, és teljesítse minden szán-
dékodat.” Az eseményt Nyéki Enikő vezetésé-
vel a gyülekezeti énekkar tette még ünnepé-
lyesebbé.

A templomból távozó híveket a közösség 
asszonyai kaláccsal vendégelték meg, Horváth 
Alex pedig mindenkit meghívott egy fagylalt-
ra. A templomkertben még sokáig ücsörögtek 
a falubeliek, beszélgettek, fényképezőgép elé 
álltak a vendégekkel.

Püspök és focista a hit által 
egymásra talált

Még javában zsibongtak a templomkerti 
zöldben, amikor Szabó Sándorral és Horváth 
Alexszel visszavonultunk a templomcsendbe 
egy kis ismerkedésre, tereferére.

Az újvilágbeli magyarok egy része 1921-
ben betagolódott a nagy amerikai protestáns 
tengerbe, ők alkotják a Kálvin Egyházkerüle-
tet. Az effajta függőséget nem akarók 1924-
ben megalakították az Amerikai Magyar Re-
formátus Egyházat. A két egyháztest közül 
utóbbi a nagyobb, megközelítőleg kétharmad-
egyharmad arányban. A gyülekezetek önfenn-
tartók, az állam és az egyház között nincs füg-
gőségi viszony, ennek okán támogatásban 
sem részesülnek.

Az ottani templomba járók kétfélék – mond-
ta a püspök –: az idősebbekre a hagyomány 
ápolása jellemző az egyházhoz tartozás által, 
ezt nevezzük népegyháznak. Az élő egyház a 
másik kategória. Mindkét vonulatot támogat-
ják, elfogadják, hisz az egyes ember életében 

Püspökjárta falu Érkeserű
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Nyéki Enikő 
vezetésével 
szolgált  
a gyülekezeti kórus

Jótéteményről 
tanúskodik  

az emléktábla
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bármikor bekövetkezhet egy fordulat, szoro-
sabbá válhat az Istenhez való viszonya. A két 
magyar egyház egyaránt református, azonos 
hittételeket vallanak, egyesülésüket mégsem 
sikerült mindeddig megvalósítaniuk, bár ezt 
Szabó Sándor mindig támogatta. Történtek 
próbálkozások e tekintetben, közös gyűlése-
ket tartottak, szándékukban állt a Lelkészké-
pesítő Bizottság együttes felállítása. A püspök 
anyagi érdekeket lát meghúzódni a Kálvin 
Egyház tartózkodása mögött.

Nem élnek elszigetelten, a Magyar Reformá-
tus Egyház tagjai annak megalakulása óta hi-
vatalos formában is a világ reformátusságához 
tartoznak. A Kálvin Egyház nemrég szintén 
csatlakozott a Generális Konvent jóváhagyásá-
val, számukra az egyik magyarországi egyház-
kerület adott át két zsinati tagsági helyet.

A vendég igehirdető a magyarországi Bod-
roghalmán született 1956-ban, családjában 
többen is a lelkészi pályát választották. Deb-
recenben tanult teológiát, majd kisebb gyüle-
kezetekben szolgált. Később Cigándra került, 
ott érte a meghívás Amerikába. Sokat vívó-

dott a döntéshozatal előtt, azon töprengett, 
hogy emberi szándék vagy Isten akarata ér-
vényesül-e. Végül elfogadta a felajánlott lel-
készi állást, s immár három évtizede pászto-
rolja Ontario Független Magyar Református 
Egyházának közösségét. Feladata kettős: egy-
részt és elsősorban a lelki élet gyakorlása, va-
lamint a magyarság összetartása. 1996–2014 
között püspökként tevékenykedett, egyhan-
gú szavazással választották meg a tisztségre. 
A törvény által engedélyezett két ciklus letöl-
tése után tiszteletbeli püspökké választották. 
Nagy munkabírást, elhivatottságot igénylő 
ténykedésbe is fogott: több gyülekezetet ala-
pított. Nehéz feladat volt felkutatni a szétszórt 
magyarokat a többmilliós világvárosokban, hit 
nélkül képtelenség lett volna.

Még tartják magukat, viszont a fiatalok tá-
volmaradása és a vegyes házasságok okán 
egyre nehezebb a helytállás. Ennek ellenére 
az egyháztagok áldozathozatala dicsérendő, 
mert sajnos idehaza még a néhány száz mé-
terre lévő templomig is gyakorta „megfeledke-
zünk” elmenni a lelki eledelért, miközben az 
újhazában órákat utaznak a szórványban élők, 
hogy magyarul hallgathassák lelkészüket – fű-
zöm immár tanulságként az elhangzottakhoz.

Hasonló a távolság Horváth Alex lakhelye 
és a püspök által vezetett gyülekezet között 
is. Horváth nyolcvanesztendős „fiatalember”, 
de talán labdarúgó-múltja okán alig hatva-
non túlinak tűnik. Négyen voltak testvérek, ő 
a legkisebb köztük. A nagyváradi Lemnul bú-
torgyárban kezdett dolgozni, miközben egy-
re sikeresebben bűvölte a focilabdát. Tizenhat 
évesen kalandos úton jutott ki Bécsbe, sze-
mélyvonat alá kapaszkodva érkezett az oszt-
rák fővárosba. Még az ottani újságok is beszá-
moltak a szökött „románról”. Majd 1965-ben 
kikerült Amerikába, futballtehetségét ott is el-
ismerték. Pelével is jó viszonyba került, oly-
annyira, hogy három alkalommal is megláto-
gatta a világklasszist Brazíliában. Tudvalevő, 
hogy az Államokban a foci nem túl népsze-
rű sportág, ezért meggazdagodni sem lehetett 
belőle. Éppen ezért Horváth Alex vállalko-
zásba kezdett. Az általa épített irodaház San 
Francisco repterén az egyik közismert filmben 
is szerepelt. Manapság már nem kényszerül-
ne arra, hogy dolgozzon, de erejéhez mérten 
még mindig aktív. Feleségével minden évben 
hazalátogatnak, mert itthon otthon lenni talán 
a legjobb a világon.

D. Mészáros Elek

Érkeserű 
református 
temploma

Keserűi Dajka 
János püspök 
Érkeserűben 
született, ezt is 
emléktábla hirdeti
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résztvevők a főzőversenyre benevezett csapa-
tok tagjai voltak. A városháza udvarán ren-
dezkedtek be. Öt kategóriában lehetett bene-
vezni: klasszikus bográcsgulyás, babgulyás, 
toroskáposzta, vadpörkölt és birkapörkölt. 
Mindegyik elkészítésére akadtak bátor jelent-
kezők. A szakértő zsűri – melynek elnöke Ma-
gyarország kolozsvári főkonzulátusának kon-
zulja, Kőrösi Viktor Dávid volt – már a főzés 
folyamatát is ellenőrizte, a végső döntést pe-
dig kora délután, a kész ételek megkóstolása 
után hozta meg. Az étkekből a csapatok meg-
kínálták barátaikat, ismerőseiket, de a színpa-
don fellépők ellátásáról is gondoskodtak.

A parkban és a főtéren 9 óra után indult 
meg a nyüzsgés. Sorra érkeztek azok a fia-
talok, akik feliratkoztak a sportvetélkedőkre: 
kerékpáros ügyességi verseny, rollerverseny, 
labdával ugrálás, zsákban futás volt a próba-
tétel. Maga a verseny 10 órakor kezdődött, a 
főtér elkerített részén. Aki a játék mellett dön-
tött, az megtehette a parkban elhelyezett kü-
lönböző játékszereken. A park egy másik része 
a kézműves-foglalkozásoknak adott otthont. 
Igen népszerű volt a fazekassarok, itt Sárkány 
Szabolcs fazekasmester tanította a gyereke-
ket a szakma fortélyaira. Többen kipróbálták 
a korongozást, és műveiket hazavihették. To-
vábbi alternatíva az egész nap működő mobil 
vidámpark volt. Így aztán minden gyermek és 
fiatal talált magának vonzó programot.

Az utóbbi években a margittai városnapok 
szervezését rendezvényszervező cégekre bízta 
az önkormányzat, de a kínálat általában nem 
érte el a várt színvonalat. Magyar műsorok te-
kintetében pedig különösen szegényes volt. 
Ezért is az RMDSZ-es önkormányzati képvise-
lők sem látták értelmét annak, hogy erőltes-
sék a városnap megszervezését, és idén a csa-
ládokat szórakoztató rendezvényt készítettek 
elő. Társszervezőnek a Horváth János Társa-
ságot kérték fel, melynek több mint másfél év-
tizedes közművelődési és szervezési tapasztala-
ta van, emellett a megyei tanácshoz benyújtott 
pályázattal az anyagi kiadások nagyobb részét 
is fedezni tudta. A magyar iskola is bekapcso-
lódott támogatóként. A rendezvény időpontja-
ként augusztus második vasárnapját határoz-
ták meg, helyszíneként pedig a város központi 
parkját és főterét. Az időjárás kegyes volt, mert 
bár a megszokottnál nagyobb volt a meleg, eső 
nem zavarta meg a szabadtéri programokat.

Az egész napos rendezvény unokától nagy-
szülőig mindenkinek kínált szórakozási lehető-
séget reggel 9 órától este 11-ig. Az első aktív 

Városnapok helyett 
családi nap Margittán
A margittai önkormányzat úgy döntött, hogy idén 
nem szervez városnapokat. A lakosság azonban 
igényli, hogy egy évben egyszer „kirúghasson  
a hámból”. Az ellentmondást végül úgy oldották 
fel, hogy városnapok helyett családi napot 
szerveztek.

Családokat vártak 
a rendezvényre,  
és jöttek is

Népszerű volt az aszfaltrajzverseny
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A lacikonyhák étellel-itallal látták el az arra 
vágyókat. Bár a délelőtti programok elsősor-
ban a gyerekek és fiatalok számára készültek, 
mégis sok felnőtt vett részt rajtuk nézőként 
vagy drukkerként. Az aszfaltrajzversenynek is 
a főtér adott helyet, a kerékpárverseny lezajlá-
sa után. A vártnál többen jelentkeztek, és na-
gyon érdekes, kreatív rajzok készültek. Szabad 
volt a témaválasztás, így kötöttségek nélkül al-
kothattak a fiatal művészjelöltek.

Az ételek elkészülésének idejére időzítették 
az eredményhirdetéseket. A legjobb bográ-
csosokat az RMDSZ, a Dr. Pop Mircea Városi 
Kórház, a Horváth János Elméleti Líceum, 
a monospetri Bábota Néptánccsoport és a 
Margittai Polgármesteri Hivatal csapatai főz-
ték. Az okleveleket és a jutalmakat Árkosi An-
tal helyi RMDSZ-elnök és Kőrösi Viktor Dá-
vid konzul adta át a szabadtéri színpadon. A 
konzul gratulált a szervezőknek és a főzőcsa-
patoknak egyaránt. Nagyra értékelte és fon-
tosnak tartotta ezt a szórakoztató és közös-
ségépítő programot, mely az érdekvédelmi 
szervezet és egy kulturális civil szervezet ösz-
szefogásával jöhetett létre.

Kerékpáros ügyességi versenyben a 13 éve-
sek csoportjában Vas Kristóf lett első, meg-
előzve Vass Dávidot és Szabó Krisztiánt. A ná-
luk fiatalabbak között Kotlár Tamás, Demian 
Diana és Farkas Dávid jeleskedett. A rollerver-
senyen különböző korcsoportokat képviselve 
a következők bizonyultak a legügyesebbnek: 
Vass Dávid, Zöldesi Evelin, Szűcs Evelin, Sza-
bó András és Farkas Dávid. A győztesek okle-
veleket vehettek át Árkosi Antaltól és Demián 
Zsolt körzeti RMDSZ-elnöktől, a műsorvezetői 
feladatot Kozák Róbert, Vedresábrány község 
alpolgármestere látta el.

A délutáni műsorok vezéreleme a hagyo-
mányőrzés volt. Fellépett a margittai Gyöngy-
vetők Néptáncegyüttes dunántúli és sárkö-
zi táncokkal, a micskei Görböc Népdalkör 
kalotaszegi népdalokat énekelt Erdei Cson-

gor hegedűkíséretével, Bagosi Zsófia nép-
dalokat énekelt, a Görböc Néptáncegyüt-
tes pedig makfalvi táncokat mutatott be. A 
berettyószéplaki Bodzavirág Tánccsoport szi- 
lágysági, a monospetri Bábota Néptáncegyüt-
tes pedig sóvidéki és vajdaszentiványi táncok-
kal szórakoztatta a közönséget. Fináléként va-
lamennyi táncos a színpadra lépett a Tánc az 
ugaron címet viselő közös táncrenddel.

A hagyományőrző programok után a 
Dancing Universe moderntánc-csoport és 
Varga Daróczi Carmen élő koncertje vezet-
te fel az esti nosztalgiázó és szórakoztató mű-
sorokat. Mindegyik sikert aratott, és kellő 
alaphangulatot adott Molnár Júlia nagyvára-
di színművész Szereted-e még? című parádés 
sláger- és operett-előadásához. Nem maradt 
el a siker, a közönség nyílt színi tapssal kö-
szöntötte az előadót, és az ismertebb dalokat 
együtt énekelte vele.

Műfajváltás következett, de a nosztalgiá-
zás maradt, hiszen a Miskolci Illés Emlékzene-
kar élő koncertjét hallgathatta meg az ekkorra 
már tekintélyes tömeg. A szervezők megkö-
szönték a jelenlétet, kiemelve, hogy ezek a 
rendezvények is erősítik a közösségi összetar-
tozást.

A családok reagáltak a hívó szóra, nagyon 
sokan voltak jelen gyermekeikkel, unokáik-
kal. Gyakori volt a háromgenerációs társaság. 
Reggeltől estig mindvégig jó volt a hangulat, 
sikeres volt a rendezvény, ezért a szervezők 
jövőre is meg szeretnék tartani a családnapot.

Szőke Ferenc

Játéksarok  
a parkban

Fazekasmestertől tanulták a korongozást a kicsik
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Itthon maradt 
gyerekekről segítenek 
gondoskodni

Mint arról honlapunkon már olvashattak, 
augusztusban találkozót szerveztek a szülők-
nek és gondviselőknek, hogy elsősorban arra 
hívják fel a figyelmüket, milyen törvényes kö-
telezettségeknek kell eleget tenniük ahhoz, 
hogy itthon maradt gyermekeik jogai ne sérül-
jenek. Nem elegendő ugyanis, ha a gyermek 
a nagyszülőkkel, rokonokkal marad, vannak 
olyan helyzetek, amelyekben szükség lehet a 
szülői beleegyezésre, ezt pedig a gondviselők 
csak akkor adhatják meg, ha törvényesen is 
bírnak a szülői felügyeleti joggal. Például ha a 
gyermek orvosi beavatkozásra, akár egy man-
dulaműtétre szorul, vagy ha táborozni készül, 
kérhetik a szülői beleegyezést. A Nagyvára-
di Szociális Igazgatóság által szervezett tájé-
koztatón Arina Moş, az igazgatóság vezető-

Négy éve tart olyan foglalkozásokat  
a Nagyváradi Szociális Igazgatóság, melyekkel  
a külföldön munkát vállalókat, az itthon maradt 
gyermekeiket és a rájuk gondot viselőket segíti.

je, George Ghideu részlegvezető és Ioana 
Cîmpan pszichológus is részt vett.

A szülői felügyeleti jog 
átruházása

Külföldi munkavállalás előtt tehát a leg-
fontosabb teendő – ha a gyermek nem egyik 
szülőjével marad itthon – a szülői felügyeleti 
jog átruházása. Ehhez az indulás előtt legke-
vesebb 40 nappal írásban be kell jelenteni a 
lakhely szerinti polgármesteri hivatal szociá-
lis osztályán/igazgatóságán a távozási szándé-
kot, és meg kell nevezni azt a személyt, akire 
a szülői felügyeleti jogot egy évnél nem hosz-
szabb időre átruházzák. A felügyeleti jog át-
ruházásáról egyébként a gyermekvédelmi 
törvény rendelkezik, és a területileg illetékes 
bíróság dönt róla.

Az ideiglenes szülői felügyeleti jogot család-
tagokra ruházhatják át a szülők: nagyszülők-
re, dédszülőkre, valamelyik nagyszülő testvé-
rére, nagybátyára, nagynénire, unokaöcsre, 
unokahúgra, testvérre. Annak, akire a szülői 
felügyeleti jogot átruházzák, nagykorúnak kell 
lennie, és rendelkeznie kell a gyermek nevelé-
séhez szükséges erkölcsi és anyagi háttérrel.

Segítségre szükség lehet

A találkozón szó esett arról is, milyen ér-
zéseket válthat ki a gyermekből a szülő kül-
földi munkavállalása. Az igazgató többször is 
hangsúlyozta, hogy senki sem ítéli el a szülő-
ket azért, mert külföldre mennek dolgozni, és 
azt is elmondta: le kellene számolni azzal az 
előítélettel, hogy csak a „bolondoknak” van 
szükségük pszichológusra. A megjelentek kö-
zül ugyanis többen kikérték maguknak, hogy 
ők elhagynák gyermeküket a munka miatt, hi-

Arina Moş  
és George Ghideu 
részlegvezető 
tájékoztatta  
a megjelenteket
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Új tüdőgyógyász a hajdúvárosban
Dr. Andrada Harfaș a temesvári Victor 
Babeș Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temen szerzett diplomát, majd Temes-
váron tevékenykedett rezidensként. 
Szakvizsgája sikeres letétele után, idén 
tavasz óta tüdőgyógyászként dolgozik a 
Nagyszalontai Városi Kórház tbc-rende-
lőjében. Itteni tapasztalatairól, illetve a 
tuberkulózis megelőzésének lehetősé-
geiről kérdeztük a doktornőt.

– Miért éppen ezt a szakterületet válasz-
totta?
– Az egyetem évei során, amikor a bel-
gyógyászattal foglalkoztunk, a Victor 
Babeș Kórházba lettem beosztva, dr. 
Voicu Tudorache irányítása alá. Ő szeret-
tette meg velem a tüdőgyógyászatot, és 
az ő hatására döntöttem úgy, hogy ezt a 
szakterületet választom hivatásomnak.
– Mit tapasztal, melyek a leggyakoribb 
bántalmak?
– A tbc-rendelőben elsősorban a tuber-
kulózisos betegek megfigyelésével és ke-
zelésével foglalkozunk, viszont rálátásom 
van az egyéb tüdőbántalmakra is, mint 

például az asztma, a krónikus tüdőbeteg-
ségek. Jelentősen kiemelkedik a tuberku-
lózissal jelentkező páciensek száma.
– Mire figyeljenek az emberek, hogy el-
kerüljék a különböző tüdőproblémákat?
– Amint már említettem, a legelterjed-
tebb tüdőbántalom a tuberkulózis, ezt a 
Koch-bacilus terjeszti. Mindenki kapcso-
latba lép vele, azonban az ember szer-
vezetétől függ, hogy kialakul-e nála a 
betegség vagy sem. Ez fertőző megbete-
gedés, a kórokozó a levegőben terjed kö-
högés, nevetés, tüsszentés útján. Fontos 
az immunrendszer erősítése a megelőzés 
érdekében, hogy a szervezet minél ellen-
állóbb legyen a baktériumokkal szemben.
– Milyen tünetek esetén kell a tüdő-
gyógyászhoz fordulni?
– Étvágytalanság, súlycsökkenés, vála-
dékos köhögés, fáradtság, izzadás – ezek 
mind olyan tünetek, amelyek esetén na-
gyon fontos a szakorvosi vizsgálat. Tudni 
kell továbbá, hogy a tuberkulózis kezel-
hető, és a kezelése teljesen ingyenes. A 
tbc-panaszokkal jelentkező betegek mel-
lett egyébként a leggyakrabban krónikus 

obstruktív tüdőbetegséggel, asztmával, 
illetve a tavasszal, nyáron és télen fellé-
pő légúti panaszokkal keresnek fel a ren-
delőben.
– Milyen a felszereltsége a városi kórház 
tbc-rendelőjének?
– A rendelőben van spirométer, pulzo- 
ximéter és számos egyéb készülék. 
Emellett nagyon sokat segít az is, hogy 
van radiológiai osztály, s ennek kö-
szönhetően könnyedén készíthetünk 
röntgenfelvételeket.

Balázs Anita

szen naponta kommunikálnak vele a világhá-
lón, de volt olyan is, aki a felajánlott pszicho-
lógusi segítségre reagált azzal, hogy erre nincs 
szükség, mert a kamaszkor amúgy is nehéz…

A szakemberek többéves tapasztalata ez-
zel szemben az, hogy a családoknak újra kell 
szerveződniük, ha mindkét vagy akár az egyik 
szülő külföldön vállal munkát, s ez hosszadal-
mas folyamat, amely kihat az itthon marad 
gyermek(ek)re is. Az elhagyottság érzése, a 

Találkozóra 
hívták a szülőket, 

gondviselőket

szomorúság, a biztonságérzet elvesztése épp-
úgy jelentkezhet, mint viselkedésváltozás, fi-
gyelemzavar, alkalmazkodási nehézség, tanu-
lási gond.

Nagyváradon az igazgatóságon a szülők-
nek, a gondviselőknek és a gyermekeknek is 
tartanak tanácsadást, augusztus végén nappa-
li tábort szerveztek a kicsiknek, ősztől pedig 
tanítás utáni foglalkozásokat is tartanak nekik.

Fried Noémi Lujza
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A hagyományokhoz ragaszkodva ebben az 
évben is augusztus utolsó előtti hétvégéjén 
tartottak falunapot Érsemjénben. A 21. alka-
lommal megrendezett ünnepségsorozat prog-
ramjának összeállítói ezúttal is ügyeltek arra, 
hogy a lakosság minden rétege megtalálja a 
számára leginkább kedvelt időtöltést. A ha-
gyományőrzést, a népszokásokat, a múltból 
merítő jövőteremtést is sikerült felvillantaniuk, 
ahogyan a keresztény hit megtartó erejét is 
érvényre juttatták.

Az eseménysor második napjának délelőtt-
jén népviseletbe öltözött lányok kíséretében 
lovasok parádéztak a falu utcáin, ünnepelni 
hívogatták a lakosságot. A kerítések mögül ki-
leselkedők megelégedéssel nyugtázták a gyö-
nyörű látványt, hogy van itt még fiatalság, lesz 
magyar jövő. Balazsi József polgármester is 
ezért munkálkodik, de ő már sokkal árnyal-
tabban látja ezt, legalábbis ekként fogalmazott 
a Népkertben megtartott falunapi megnyitón: 
„Régebben azt mondták, hogy Magyarország 

olyan ország, amelyiknek a határain kívül do-
bog a szíve. Ma már Erdélyről is elmondható 
ez, hisz fiataljaink külföldre mennek boldogu-
lást keresni. Legalább mi, az itthon maradot-
tak mutassunk példát összetartásból, helytál-
lásból az utánunk következőknek.”

Cseke Attila szenátor Érsemjén érdemeit 
sorolta fel: „Ez az a település, amely többszörö-
sen is büszke lehet magára. Egyrészt egyedül-
álló módon itt tartanak szabadtéri ökumeni-
kus istentiszteletet a faluünnepen. A legszebb 
porta verseny ötlete is innen indult, továbbá 
ritka az olyan faluközösség, amely ennyi hí-
rességet adott a nemzetnek. Ez arra kötelez, 
hogy mindenki a maga helyén, legjobb tudása 
szerint tegye a dolgát. Ahogyan Luther Már-
ton mondotta: »Mindenki tanulja meg a saját 
leckéjét.«”

A Népkert évszázados fáinak árnya alatt el-
hangzott ünnepi beszédek után kezdetét vette 
a közös istentisztelet. A szép számban megje-
lent hívek előtt elsőként Csáki Márta refor-

Érsemjén két napig 
ünnepelt

Már megszokottá vált, hogy az érsemjéni 
falunapokon a szórakoztató és értékhordozó 
programok mellett felavatnak, átadnak egy-egy 
létesítményt, múltmentő alkotást. Az idén sem 
volt ez másként.

Emléktábla Csiha Kálmán tiszteletére

Megnyitó  
a Népkertben
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mátus lelkipásztor hirdetett igét, majd a re-
formátus kórus szolgálatát hallgathatták meg 
Csáki Károly kántor vezetésével. Majd Nagy 
János római katolikus plébános a mai nem-
zedék egyháztól való eltávolodásának okairól 
beszélt. Végezetül pedig Radu Sabău orto-
dox pap szólt az egybegyűltekhez. Az egyházi 
esemény végeztével a polgármester emlékez-
tetett arra, hogy a három felekezet lelkészei a 
nehéz időkben is összefogtak: amikor emlék-
művet akartak állítani a háborúkban elesettek-
nek, az akkori kormánybiztos gáncsoskodásai 
ellen közösen léptek fel.

A legszebb porta verseny eredményét is a 
Népkertben hirdették ki, összesen négy első, 
nyolc-nyolc második és harmadik díjat adtak 
át. Az első díjjal járó háromévi adómentesség-
gel megtakarított összeget Dobos Ariela az 
Ezüstperje Néptánccsoportnak ajánlotta fel.

A Népkertből kivonulókat kisbuszok várták, 
ugyanis a Csiha-kúriánál folytatódtak az ese-
mények. Ott Csiha Kálmán néhai református 

Érsemjén két napig 
ünnepelt

püspök születésének 90. évfordulója alkalmá-
ból emléktáblát avattak.

A helyszínen Balazsi József felidézte azokat 
az időket, amikor szorosabb kapcsolatba ke-
rült a főtiszteletű úrral; sokat fáradoztak azon, 
hogy a család egykori birtokát visszaszerez-
zék. Arra kérte a leszármazottakat, hogy to-
vábbra is őrizzék a püspök hagyatékát. Gábor 
Márkó diák nagy átéléssel adta elő Csiha Kál-
mánnak A mélyben című versét, majd Cse-
ke Attila többek között a püspök gondolata-
it idézte: „Fogollyá nem az lesz, akit rácsok 
mögé zárnak, hanem akinek átnőnek a lelkén 
a rácsok. De aki tudja, hogy van valaki, aki 
minden rácsnál hatalmasabb, és hozzá kötő-
dik, és tőle kap erőt, azt fogollyá tenni nem 
lehet soha.” Ősz Előd, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület levéltárosa méltatásában ki-
fejtette: Csiha Kálmán nem püspöksége okán 
vált nagy emberré, hanem azért választották 
püspökké, mert óriás volt. Miután a kúria falá-
ra helyezett emléktáblát Csiha Kálmán lánya, 
Nagy Emese leleplezte, lelkészek mondtak 
áldást.

A többórányi rendezvénysor részeként a 
központi szoborparkban fiatalok ünnepi mű-
sorral emlékeztek a falu híres szülöttére, Ka-
zinczy Ferencre, majd megkoszorúzták a 
nyelvújító, valamint Csiha Kálmán szobrát.

Eközben a futballpályán fogatok versenyez-
tek. Az akadályhajtásban Petre Fitero jeles-
kedett, a vadászhajtást Deák Sándor nyerte. 
A helyi gazdák fogat-szépségversenye során 
Györki Csaba vívta ki leginkább a zsűri el-
ismerését.

A délutáni és az esti programok a Népkert-
ben folytatódtak: az óvodások és a kisiskolások 
táncműsora után az Ezüstperje Néptánccso-
port és meghívottai színvonalas produkciójuk-
kal parádéztak. A késő este már a könnye-
debb szórakozás jegyében telt.

D. Mészáros Elek

Dobos Ariela szép portája a néptáncosoknak is 
hasznot hozott

Balazsi József 
polgármester 
koszorúz  
a szoborparkban

Fogatok is 
versenyeztek
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– Honnan jött az ötlet, hogy kézműves sö-
röket készítsen?

– Három évvel ezelőtt egy sörfőzésről szó-
ló dokumentumfilmet látva figyeltem fel elő-
ször a házi sörfőzésre. Ezután hamar rátalál-
tam a megfelelő weboldalakon a szükséges 
információkra és segédletekre, és kevés idő 
múlva beszereztem az otthoni főzéshez szük-
séges összes kelléket.

– Milyen sört nevezhetünk kézművesnek?
– A kézműves sör ugyanúgy, mint minden 

egyéb termék, attól nyeri el a kézműves jelle-
gét, hogy ellenőrzött, jó minőségű alapanya-
gokból, a sörfőző teljes felügyelete alatt készül 
el, csak részben gépesített, kisüzemi főzdék-
ben, pubokban, éttermekben, akár otthon a 
garázsban vagy a konyhában.

– Honnan szerzi be a sörfőzéshez szüksé-
ges felszerelést?

– Az alapanyagokat és felszereléseket kez-
detben magyarországi és romániai internetes 
áruházakból szereztem be. Később, amikor 
egyre nagyobb adagokat kezdtem főzni, bele-
vágtam egy saját tervezésű 100 literes főző- és 
erjesztőberendezés megépítésébe. Manapság 
már minden fontos alapanyag és kellék köny-
nyedén beszerezhető, mivel a házi sörfőzés 
nagyon népszerűvé vált.

– Hogyan készül a kézműves sör?

A kézműves sörök világa
A hazai sörfogyasztás minden évben tetemes, 
s ezzel egyidejűleg a kiemelkedő minőségű sör 
is egyre keresettebb, így a kézműves sör is. 
Nemrégiben Nagyszalontán, a Csonkatorony 
tövében a kávékülönlegességeket kínáló 
vendéglátóhelyen ezekről az itókákról hallhattak 
érdekes előadást az érdeklődők. Nagy Tibor 
Gerzson, a hajdúváros első kézművessör-
készítője örömmel vállalta, hogy olvasóinkkal is 
megismerteti ezeket a termékeket.

Ø
A „civilben” 
bútorgyári 

raktáros 
maga tervezte 

és építette 
meg sörfőző 

berendezését

Nagy Tibor Gerzson elsőként látott neki 
sörkészítésnek a hajdúvárosban
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A nyár elengedhetetlen velejárója a lángos; 
jellegzetes illata már messziről jelzi, hogy  
a közelben lángossütő bódé található.  
Az évtizedek óta töretlen népszerűségnek 
örvendő étel, ha valóban jól készítik el, annyira 
finom, hogy még az olajszag ellenére is megéri 
otthon belekezdeni a sütésébe.

Hajdanán szinte minden gazdasszony maga 
sütötte a család kenyerét. A mindennapi ki-
szaggatása után a dagasztóteknő oldalára ta-
padt kenyértésztából kis korongokat formáz-
tak, és a kemencében még pislákoló, parányi 
lángon, parázson megsütötték, így született a 
lángos. Aztán, ahogy telt-múlt az idő, az ott-
honi kenyérsütés egyre inkább kiment a divat-
ból, már nem építettek kemencét a házak ud-
varára, így került át a lángos a bőséges olajjal 
teli lábosba. A legtöbb országnak megvan a 
maga kenyértésztájából készült lángosfélesé-
ge, a mienket a helyiek és a turisták is szíve-
sen fogyasztják.

A kenyeret és a lángost tulajdonképpen a 
tészta formázásának és sütésének a módja kü-
lönbözteti meg egymástól, azt viszont bátran 
kijelenthetjük, hogy napjainkban számunkra 
az igazi lángost az a kelt tészta jelenti, amit bő 
olajban sütnek ki, tányér nagyságúra van for-
mázva, a széle ropogós, belül pedig nagyon 
puha, és laktató.

Nagyszalontán egyetlen piaci nap sem tel-
het el úgy, hogy az ember ne találkozna a ke-
zükben lángossal sétáló vásárlókkal, akik jó-
ízűen fogyasztják a friss szerzeményüket. 

Utánajártunk  
a jó lángos titkának

– Kizárólag jó minőségű, tiszta vízből, ár-
pamalátából és komlóból készül, alsó vagy 
felső erjesztésű élesztő hozzáadásával. Fon-
tos, hogy semmilyen mesterséges pótanyagot 
nem tartalmaz, és mértékletes fogyasztása na-
gyon kedvezően hat szervezetünkre. Az elké-
szítés lépései a következők: malátaroppantás, 
-áztatás, -szűrés és -máslás (átmosás), komló-
forralás, hűtés, élesztőzés, erjesztés, palacko-
zás és persze sok türelem.

– Az ön véleménye szerint mekkora igény 
van manapság a kézműves sörökre?

– Ez a modern irányvonal, és a kézműves 
sörök iránti kereslet egyre inkább növekszik. 
Folyamatosan jelennek meg kézműves sör-
főzdék, és egyre több az ilyen fesztivál. Úgy 

gondolom, hogy a következő években jobban 
előtérbe kerülnek a kis gyártók és terméke-
ik. Erről az is tanúskodik, hogy a nagyüze- 
mi gyártók válaszul sorra mutatják be a kéz-
műves főzdék receptjeinek megfelelő nagy-
üzemi sörváltozatokat, sokszor silány minő-
ségben.

– Az árak tekintetében mi a jellemző, 
mennyi a különbség a hagyományos és a 
kézműves sörök ára között?

– Az ipari söröknél drágábbak, viszont mi-
nőségben a kézműves sörök messze túlszár-
nyalják az előbbieket. Egy átlagos ipari sörnél 
nagyjából 5-10 lejjel kerül többe egy igazi, jó 
minőségű kézműves sör.

Balázs Anita

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

Ø

A friss lángos népszerűsége töretlen
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Készítőjük Wagner Ferenc, a helyi lángos-
sütő üzemeltetője, tőle érdeklődtünk a finom 
lángos titkáról.

– Az első és legfontosabb lépés az, hogy a 
lisztet mindig szitáljuk át, és egy kicsit langyo-
sítsuk meg, így a tészta lazább, hólyagosabb 
lesz majd, és könnyebben megkel. A tésztá-
ból formáljunk cipót, hintsük meg a tetejét vé-
konyan liszttel, takarjuk le, és meleg, nem hu-
zatos helyen addig kelesszük, amíg legalább 
a kétszeresére nem dagad. Amikor a tészta 
megkelt, akkor ne gyúrjuk át újra, hanem víz-
be mártott szedőkanállal szaggassunk tenisz-
labda nagyságú darabokat, és tegyük nedves 
deszkára. Hagyjuk még 20 percig kelni. Vi-
zes kézzel nyújtsuk a kívánt méretűre, és te-
gyük forró olajba. Ha nem elég meleg az olaj, 
a tészta nagyon megszívja magát zsiradékkal. 
Az olaj legyen nagyon forró, és ezután mér-
sékeljük a lángot, így süssük meg mindkét ol-
dalán a tésztát. A lángost gyorsan kell kisütni, 
mert ha túlkel, akkor összeesik, és nem lesz 
lágy, hólyagos. Ezt elkerülendő mindig nagy 
méretű serpenyőben vagy lábasban süssük – 
magyarázta lapunknak a lángossütő üzemel-
tetője.

Wagner Ferenc arra is felhívta a figyelmün-
ket, hogy a kisült lángosokat nem szabad egy-
másra pakolni, mert könnyedén befüllednek a 
melegtől és a gőztől, ennek következtében pe-
dig nem maradnak ropogósak. Az a legjobb, 
ha a megsült lángosokat egy sütőrácson egy-

más mellé sorakoztatjuk úgy, hogy ne érjenek 
egymáshoz, s így még a felesleges zsiradék is 
lecsepeg a rács alá rakott tálcára.

További jó tanács, hogy mivel a lángos csak 
frissen az igazi, mindig éppen annyit érdemes 
készíteni, amennyi rövid idő alatt el is fogy. 
Persze ez utóbbi tanács valószínűleg fölösle-
ges, hiszen egy lángosszerető családban bizo-
nyára nincs az a mennyiség, ami el ne fogyna.

Balázs Anita

Utánajártunk a jó lángos titkának
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Bő és forró 
olajban sülnek 

aranysárgára  
a lángosok

Minden piaci napon sorban állnak a szalontaiak  
a finomságért
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(folytatás a következõ oldalon)

E gyászos évfordulóra gondolva méltán ve-
tődik fel a talány, hogy a manapság Nagysza-
lontán élők tisztelettel gondolnak-e reá, emlé-
két megbecsüléssel idézik-e. A kisvárosunkat 
fölkereső országjárók, turisták tudják-e, mi-
ként szolgálta nemzetét az a férfi, akinek a 
szobra előtt megtorpannak, vagy a szülőház 
falán lévő márványtábla szövegét elolvassák? 
Kérdéseinkre akkor felelhetünk hűséggel, ha 
életútját, származását, gyermekkorát és idő 
előtti munkába állását felidézzük.

Apja, Sinka János hagyományos ridegpász-
tor család sarja. Fia szerint „befele élő, hallga-
tag, nagy ember volt”, aki „szerette az írást, a 
könyveket”. Anyja, a vegyes házasságból szár-
mazó Nucz Erzsébet (eredeti helyesírás szerint 
Nuţiu Elisabeta) a közeli román falu, Madarász 
(Mădăras) egyik zsellérházából került a több 
munkahelyet ígérő, igen közeli Szalonta egyik 
tanyájára. A két fiatal találkozása házassággá 
nemesült, s abból három fiú – János, Ferenc, 
István – és egy leány – Erzsébet – származott.

Lakóhelyük meglehetősen gyakran válto-
zott. Ahol a juhtartó gazda vagy a távolabb 
élő nagybirtokos bérlője ezt tehette, a terjedel-
mes tanya egyik hátsó helyiségét bocsátotta 
rendelkezésükre. Amikor nem akadt ilyen sze-
rencséjük, Szalontán béreltek egy kiürült há-
zat vagy a részben elfoglalt épület néhány he-
lyiségét. A Pista fiú a Nagy-Csegőd és a Rózsa 
utca sarki házban látta meg a napvilágot. A 

vályogból rakott öreg ház külseje azóta nem 
sokat változott. Örömmel szólva legföljebb az, 
hogy a Rózsa utcát immár Sinka Istvánról ne-
vezték el.

A reávirradt gyermekkor is kemény küzde-
lem. Az ekkor kialakuló helybeli polgárság is-
kolába lépő „cipős” csemetéivel szemben ő 
mezítlábas, télen papucsos vagy vásott lábbe-
lis maradt.

Nemcsak a XX. század kezdetén, hanem a 
magam nebulósága idején is – eredményes ta-
nulásra ösztökélő megoldásként – a tanító bá-
csi a hosszú padokba tudásunk szerint ültetett. 
Az első elemibe lépéskor a mi mezítlábas Pis-
tánk a kezdő padsor első helyét választotta. 
Erre a „cipősök” közös támadást intéztek az 
ócska ruhájú, lábbelit nélkülöző fiúcska ellen. 
Az idős tanító bácsi e nevelési gondot úgy ol-
dotta meg, hogy e kisfiút véglegesen a hátsó 
padsor utolsó helyére ültette, viszont a legelső 
hely négy éven át üresen maradt.

Halhatatlanná vált-e 
Sinka István? (1.)
E nyárelőn telt be kereten félszáz esztendő 
azóta, hogy Nagyszalonta szülötte, a juhászból 
íróvá nemesedett Sinka István (1897. szept. 24. 
– Bp., 1969. jún. 17.) a másvilágra költözött. E 
szomorú évforduló napjaink magyarjait, főként 
szülőföldjének népét, könyvhagyatékának 
olvasóit arra ösztönzi, hogy ne feledkezzenek 
meg arról, aki mindezt megalkotta és reánk 
testálta.

Sinka István 
halálának 50. 

évfordulója 
becsületbeli 

kötelességünkké 
tette a reá 

emlékezést

Ø
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A nebulói rang azt is megkövetelte, hogy a 
leckékből felelniük kellett. Jócskán előfordult, 
hogy a tanítói kérdésre a kezek nem emel-
kedtek a magasba. Ámde egy kivétel mindig 
akadt: a feleletre jelentkező az utolsó helyen 
ülő Sinka Pista volt. Az évzáró ünnepen a leg-
jobbak jutalomként egy ragyogó ötkoronást 
vehettek át. A jelen lévő édesanya fiától ezt 
őszinte örömmel vette át. E nélkül nem tudta 
volna kifizetni a házbért.

Pista tovább szeretett volna tanulni az ek-
kor alapított gimnáziumban. Sajnálatos, hogy 
ehelyett a felépítéséhez szükséges súlyos tég-
lákat kellett talicskáznia kora reggeltől késő 
délutánig. Anyja mindig talált számára kere-
seti lehetőséget. A piactéren elkészült a város 
első artézi kútja, s a gyereknek friss vizet kel-
lett hordania a rendelőknek. Könnyebb dolga 
akadt, amikor a Népkert teniszpályáin a félre-
ütött labdákat adogatta az urak kezébe.

Hosszan folytathatnám a serdülőkort még 
el sem ért Sinka Pista aprópénzt szerző fog-
lalatosságait, viszont dicséretes jellemvonásai 
már ezekből kiviláglanak: a munkát nem veti 
meg, az ismeretszerzési igyekezet egyéniségé-
ből fakad, a feledékenység s a hátrányos jel-
lemvonások viszont távol állnak tőle.

Gyermekkorának jellemzését kövesse a csa-
lád bemutatása. Apja és idősebb bátyja egymás 
után kidől a sorból: tüdőbaj viszi el őket. A kö-
zépső fiú cipészinasnak szegődik. A legkiseb-
biknek, Pistának tizenegy évesen kisbojtárnak 
kell szegődnie. Egyedül kell magát megvédenie 
kegyetlen gazdáinak haragjától. Pásztorkodás 
közben egy arra vetődő asztaloslegénynek kö-
szönhetően eredményesen találkozik az iroda-
lommal. Megszolgált bárányát cserélte el vele 
Petőfi összes költeményeire. Mire végigolvas-
sa, kialakul életcélja: „Költő leszek, ha rámegy 
az életem, és ha az egész élő világ minden ha-
talma ellenem jön is.”

Első verse úgy születik, hogy egy vénasz-
szonyt hall énekelni. A dallam s a ritmus na-
pokig a fejében motoszkál. Végül előkotor egy 
tintaceruza-csonkot, és csizmája szárára föl-
jegyzi a magától kibomló sorokat: „Óh szállj 
pipám drága füstje, / dohányom foszló ezüst-
je / s lengj messzi a puszta mélyén…” Nem 
kellett kínlódnia a verslábakkal, rímképlettel; 
a folytatás másnap jött magától: „Itt Barmón 

a Csikótanyán / tizenhét szilfa hajlatán / sír 
az eső vőlegénye…” Ebből teljesül ki később 
a Tizenhét szilfa alatt című, meglepően szép 
vallomása. No de addig még éveknek kell el-
telniük.

Éjszaka a gyertya vagy a mécses rebegő fé-
nye mellett olvasna, ha a gazda hagyná. Szű-
rének két elkötött ujja a könyvtára. Így szerez 
az iskolázottakon is túltevő műveltséget az ál-
tala megnevezett professzoroktól, akik pedig: 
Jézus (valójában az anyjától kapott Biblia), Pe-
tőfi és Tolsztoj.

A világháborút a jobb szemébe pattant fa-
szálka okozta sérülés miatt megúszta. Ám a 
szerelmet nem. A közeli Erdőgyarakon élő 
számadó juhász Piroska nevű leánya volt a 22 
éves, hasonló foglalkozású legény választott-
ja. Köztudott, hogy az 1919-es esztendő jelen-
tős politikai változást teremtett. Nagy-Romá-
nia nyugati határát Arany János szülőhelyétől 
12-15 kilométerre jelölték ki. Noha ettől kezd-
ve az új házasok mindkét szülője román állam-
polgárrá vált, Sinka István meggyőzte ifjú ne-
jét, költözzenek át Magyarországra. A közeli 
Vésztőn telepedtek le, a korábbinál is nagyobb 
szegénység szakadt reájuk. Sinka István oly-
kor pásztorkodásból, máskor napszámosként 
teremtette elő a szűkösre mért mindennapit. 
Eközben a hűséges feleség négy fiút szült. Az 
első még kisbabaként lépett az örök életbe. 
A harmadikat, Zoltánkát pedig Nucz nagyma-
ma szoknyája alá rejtve lopta át Nagyszalon-
tára. Segítségére nagy szükség volt. Piroska 
tüdőbajos lett, a gyulai kórházban eredmény-
telenül kezelték. Szánalomból a temetőt övező 
mocsár szélén hantolták el.

Életútjának ismerői számára már-már hihe-
tetlen, hogy Sinka gazdasági és gyermekne-
velési gondjai, feleségének huzamos, gyógyít-
hatatlan betegsége mellett az éjszakai órákban 
versírásra is szakított időt. Még Piroska életé-
ben, 1930-ban a Magyar Falu napilap először 
közölt tőle költeményt Bánat az Alföldön cím-
mel. Az ígéretes kezdetre más lapok szerkesz-
tői is felfigyeltek, sőt az akkori magyar iroda-
lom közismert alkotóinak és tudós kutatóinak 
értékelése elsősorban a népi írók (Veres Pé-
ter, Szabó Pál, Sértő Kálmán, később Móricz 
Zsigmond) figyelmét keltette föl az eszmei társ 
iránt.

Halhatatlanná vált-e Sinka István? (1.)
(folytatás az előző oldalról)

Ø
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Eleddig csupán a bojtártársak, a juhtartó 
gazdák, a szomszédok s a gyulai orvosok je-
gyezték meg futtában Sinka István nevét, de 
a szalontaiak magatartása is megváltozott et-
től kezdve. Az itteni két napilap egyikét, a 
kb. 800 példányban megjelenő Az Újságot 
olvasgattam. Ennek 1934. június 6-i számá-
ban Reményi (Rosenbaum) Sándor terjedel-
mes riportot közölt Sinka István Szalontáról 
indult parasztköltő irodalmi sikerei címmel. 
A határon túliak tájékozatlanságát ismerve 
tömör életrajzot közölt ezzel a derűlátó befe-
jezéssel: „Nagy sikerei vannak, és még lesz-
nek is, mert tulajdonképen most lépett ki a 
nagy nyilvánosság elé, hogy lássák, elismer-
jék és megtudják: Szalonta ismét egy tehet-
séges írót adott népünknek.” E híranyag nem 
csupán a 800 előfizető ismeretkörét gyara-
pította, hanem a házbeliekét, szomszédo-
két, barátokét is. Így vált Sinka neve, költői 
munkássága ismertté és büszkeség forrásává 
Nagyszalontán.

Az 1933-as év Sinka verseinek kötetbe fog-
lalását is meghozta. A közeli Szeghalom Péter 
András nevét viselő gimnáziumának igazga-
tója és tanári kara a kiadás költségeit magára 
vállalva Himnuszok Kelet kapujában címmel 
közkinccsé tette a költővé magasodott egyko-
ri napszámos válogatott verseit. Az előszó írá-
sára Féja Gézát kérték föl. Bevezető mondatá-
ban a feltörekvő parasztság harmadik irodalmi 
hírmondóját ünnepelte. A továbbiakban azt is 
hozzáfűzte, hogy e mű elsőrendű irodalom. Vi-
tathatatlan bizonyítékként a Békés megyei la-
pok a Sinka verseit igényelték. A befutott népi 
írókkal őszinte barátságot kötött a költő.

Magánéletét nem várt fordulatok tarkítot-
ták. 1936-ban eladta vésztői házát, és lakó-
ként a fővárosba költözött. A népi irodalom 
nélkülözhetetlen alkotója kívánt lenni.

A továbbiak megértéséhez szükségesnek 
ítélem fővárosi magánéletének tömör bemuta-
tását. Az ismeretlen körülményekhez való iga-
zodását Püski Sándor mind barátként, mind 
szerkesztőként elősegítette. 1939 tavaszán ő 
adta ki a Vád című vaskos versgyűjteményét. 
1939-től 1944-ig Sinka évente egy-két új kö-
tettel jelentkezett. Ezeket személyesen is ér-
tékesítette az ország nagyvárosaiba, községe-
ibe látogatva. Három gyermeke nevelésének 
gondja Péczely Katalin varrónővel való házas-
ságkötésre sarkallta. Sajnos két évtized múl-
tán elváltak. Irodalmi munkásságára ez nem 
hatott bénítólag.

Azt viszont el nem hallgathatom, hogy a 
’30-as évek végén Európa jelentős államait 
politikai ellentétek, katonai előkészületek jel-
lemezték. Ez a Kárpát-medencei magyarság 
sorsára is kihatott. Az 1940. augusztus 30-án 
létrejött második bécsi döntés eredményeként 
Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolták. Ez 
mind az itteni lakosság, mind az intézmények 
életében jelentős változásokat szült, ami Sinka 
Istvánra is vonatkozott.

Még korábban, tizenkét évnyi özvegység 
után édesanyját feleségül kérte a szintén meg-
özvegyült Fábián Ferenc külvárosi parasztem-
ber. Meglepő, de így igaz: 1920-ban együtt-
létüket egy fiúcskával áldotta meg az Úr. 
Mihálynak keresztelték Sinka István anyai ági 
féltestvérét. A bécsi döntés nyomán Nagysza-
lonta híres szülötte egy többhelyiségű, nagy tel-
kű parasztházban időleges otthonra talált. Ba-
ráti közlésként jutott el hozzám annak a híre, 
hogy életének utolsó éveiben eltöprengett: el-
lentmondásokkal terhelt életútját meg kellene 
örökítenie: miként lett a juhászbojtárból, nap-
számosból költő és közéleti személyiség.

(Folytatjuk)
Dánielisz Endre

A szülőház
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Tizennégy évesen Potyók Tamás már tagja 
volt a Berettyóújfalui Művésztelepnek, ahon-
nan ma is aktív képzőművészek sora került ki. 
Az elmúlt esztendőben és az idén is megkezd-
te munkáját a Bihari Alkotótelep, ennek ő lett 
a művészeti vezetője. Ez volt az apropója be-
szélgetésünknek. Régóta figyelemmel kísérjük 
egymás munkáját, így nem volt értelme a ma-
gázódásnak.

– Tizenkét-tizenhárom évesen kezdtem el  
raj zolni, és egy barátom ajánlására kerültem a 

debreceni Medgyessy Körbe, 14 évesen. Fél-
egyházi Lászlóval, a neves festővel csak az első 
alkalommal találkoztam. Fiatal koromra való 
tekintettel aktot nem rajzolhattam. Csendéle-
teket készítettem szorgalmasan, és mivel lát-
ták, hogy van kitartás bennem és szinte min-
dennap ott vagyok, ezért később rajzolhattam 
élő modellt is. Kettős életem volt. Jártam az 
építőipari szakközépiskolába, és tettem, amit 
kell, a rajzban való elmélyülés pedig maradt 
késő délutánra 5-től 8-ig. Bíró Lajos révén ke-
rültem a Berettyóújfalui Művésztelepre, ahol 
olyanok voltak még, mint Fátyol Zoltán, Luk-
ács Gábor. Abból a csapatból többen azóta 
is aktív képzőművészek, mint Nagy Gabriel-
la, Nagy Gábor György, Subicz István, Palotai 
Erzsi, Tamus István, Fehér Csaba. Tematiku-
sabb volt a dolog, mint most, vázlatrajz-készí-
tésre volt felépítve az egész tematika, és ab-
ban is volt egy javasolt irány, hogy nagyon 
erős sötét-világosban gondolkozzunk. Általá-
ban olajjal festett mindenki. Három-négy évet 
töltöttem itt középiskolás koromban. Egyszer-
kétszer elkalandoztam máshová is. Mártélyon 
például Hézső Ferenc irányításával dolgoz-
tunk, a Holt-Tisza minden szépsége, élővilága 
megmozgatta az ember fantáziáját.

– Hogyan alakult a pályád?
– Az első évben nem vettek fel a képző-

művészeti főiskolára, maradtam ötödévben 
a középiskolában, és elvégeztem a techniku-

Az iskolateremtő és 
szabadúszó festőművész
Potyók Tamás 1971-ben született Debrecenben, 
azóta is ott él és alkot. A rajzolás és festészet 
alapjait a debreceni Medgyessy Ferenc 
Képzőművészeti Körben sajátította el. 1995-
ben a budapesti képzőművészeti egyetemen 
festőművészként diplomázott, majd két évre 
rá ugyanott elvégezte a mesterképzőt; Molnár 
Sándor Kossuth-díjas festő- és szobrászművész 
volt a mestere. Tagja a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének, a Magyar Festők 
Társaságának és a Magyar Képzőművészek  
és Iparművészek Szövetségének.

Potyók Tamás 
Madarász Gyula 
képei előtt 
Berettyóújfaluban, 
a Bihar Vármegye 
Képgalériában

Nagyrábéi kiállításának megnyitóján 2010-ben
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sit. Második nekifutásra sikerült a felvételim, 
és megkezdhettem a tanulmányaimat. Mol-
nár Sándor volt a mesterem, s ez jelentősen 
befolyásolta a pályámat. Maradtam a kétéves 
mesterképzésen is, ez már műteremhasznála-
tot jelentett, folyamatosan lehetett dolgozni. 
Kiállításokra jártunk. Több „első kiállításom” 
volt, de az igazi 1996-ban a Kölcsey Művelő-
dési Központban nyílt meg decemberben, és 
egészen januárig tartott. Ez már mutatott va-
lamit abból, hogy milyen irányba is szeretnék 
elindulni. A tárlat minden szempontból sike-
res volt. Látogatottság, szakmai visszhang te-
kintetében és egzisztenciálisan is. Témákban, 
méretekben olyan alkotásokat lehetett látni, 
amelyeknek egy része már készen volt, illet-
ve akkor készült. Ez nem egy tárlatra összedo-
bott, gyorsan készült anyag volt, hanem az ad-
digi munkám teljes keresztmetszete. Filmet is 
készítettünk erre az alkalomra, a kiállítás alatt 
meg is lehetett nézni, és egy katalógus is meg-
jelent.

– Mindig önálló voltál, vagy volt munka-
helyed is?

– Tizenegy évet dolgoztam Debrecenben 
egy magániskolában, ahol divattervezést és 
grafikai tervezést is oktattak. 2013-ban fejez-
tem be itt a munkát, de már azóta ők is meg-
szűntek létezni. Amikor ott dolgoztam, 90 fő-
vel működött az intézmény, elsősorban rajzot 
és művészettörténetet taníthattam. Nagyon jó 
volt a hangulat, hiszen aki odajött, azt érdekel-
te ez a terület. Ezeknek az éveknek is perma-
nens része volt az utazás. A diákokkal együtt 

voltunk Párizsban, Rómában, és ilyenkor min-
dig megnéztünk egy-egy divatbemutatót is. 
Aztán mégis megmaradtam az önállóságnál…

– Milyen tematika mentén dolgozol, van-
nak-e kedvenc témáid?

– Az emberi figura mindig is jelen lesz a 
munkáimban. Ezek egy része a Sára lányom-
ról készült sorozat, de készítek aktokat, port-
rékat is, némelyiket mitologikus formában je-
lenítem meg. Készültek városképek is, ez arról 
árulkodik, hogy szeretek utazni. Főiskolás ko-
romban kezdtem, és többször is visszatértem 
egy-egy helyszínre, így Párizsban hat-hét alka-
lommal is jártam. Az ott látott képek hatottak 
rám, jelentősen befolyásolták a látásmódomat. 
Csúcsművek tömkelegét láthattam a Louvre-
ban, vagy a L’Orangerie-ben, rengeteg állami 
és magángyűjteményt nézhettem meg. Aztán 
jött Olaszország, először Róma, ez aztán több-
ször is, aztán a Comói-tó és környéke. Milá-
nóban az ott látható szobrok, gyűjtemények 
voltak fontosak, de Németország, Ausztria, 
Horvátország múzeumai, Hollandia, Svájc, 
Erdély is meghatározók voltak az életemben. 
Alkotótelepen is részt vehettem Makfalván 
és Gyergyószárhegyen. Nagyon sok római, 
comói városképet készítettem, aztán azon 
gondolkoztam, miért kell ennyire messzire 
menni, amikor a közelben is vannak feldolgo-
zásra váró történelmi részletek – várak, erő-
dítmények – a történelmi Magyarország terü-
letén. Tervezek egy egynapos bemutatkozást 

(folytatás a következõ oldalon)

A Római Magyar 
Akadémia előtt

A Louvre-ban, 
Manet festménye 
előtt

Ø



ebből az anyagól, de ez csak bepillantás lesz 
egy formálódó tárlat anyagába.

– Voltak meghatározó emberek az életed-
ben?

– A mestereim mellett két meghatározó al-
kotó is volt. Az egyik ismeretségem egy deb-
receni kiállításhoz köthető, amikor egy cso-
portos tárlatra beküldött alkotásomat csúnyán 
elmarasztalta egy kritikus a Hajdú-bihari Nap-
ló hasábjain. Aztán pár nappal később Bé-
nyi Árpád festőművész védett meg a megyei 
újságban, számon kérte a kritika szakmaiat-
lanságát. Bevallom, ez nekem igen jól esett. 
Később sokat mesélt az életéről, ami igen re-

gényes volt, és szívesen hallgattam. Nagyon 
tiszteltem Csernus Tibort is, akiről azt mond-
ták, nehéz ember, én mégis felkerestem pári-
zsi műtermében. Szívesen fogadott, és órákat 
beszélgettünk a művészetről, többször is. Na-
gyon szerette Edgar Degas munkásságát. Volt, 
hogy kivitt egy szál virágot a sírjára, hogy így 
tisztelegjen a munkássága előtt. Amikor már 
én sem találtam Csernust a műtermében, én 
is fontosnak tartottam, hogy tisztelegjek a sír-
jánál.
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– Hogyan élted meg, hogy ott vezethess 
alkotótábort, ahol te is először táboroztál?

– Furcsa érzések kavarogtak bennem, 
és nagyon örülök, hogy a Bihari Alkotóte-
lep nagyon sikeres lett. Egyrészről az elterve-
zett programpontok mindegyike megvalósult, 
másrészről mindez élményszerűen, az alkotó-
táborban résztvevők nyitottságával, érdeklő-
désével párosult. Berettyóújfalu táji környezete 
és a különböző rendezvények különleges sze-
mélyességet kölcsönöztek az alkotótelepnek. 
Rajzok és festmények készültek a Berettyó-
part, a herpályi Csonkatorony és a Szász-ta-
nya különböző nézőpontjaiból az előző évben, 
most a Csónakázó-tó környékéről gyűjtöttünk 
anyagot, majd élő modell rajzolása, festése 
volt a feladat. Az élmények közvetlenül hatot-
tak a résztvevőkre, nem áttételeken keresztül 
jutottak hozzájuk. Az alkotómunka során na-
gyon jó közösségi élet alakult, közösségépítés-
nek lehettünk a résztvevői. Az alkotók egymás 
munkáiból is nagyon sok tapasztalatot szerez-
hettek. Személyes élményem mint művésze-
ti vezetőnek az, hogy úgy érzem, sikerült a 
leglényegesebb kérdéseket megvilágítanom a 
rajzolás és festés kapcsán. A vizuális élmény 
befogadásától egészen annak a képi megfo-
galmazásáig sikerült egyfajta képi kivitelezé-
si metódust felépíteni, az alkotók személyéhez 
igazítva. Az alkotótelep utolsó napján rende-
zett záró kiállításon látható alkotások, úgy ér-
zem, ékesen példázzák mindezt.

Kocsis Csaba

Az iskolateremtő és szabadúszó festőművész
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Csernus Tibornál 
2005 januárjában

Az Orangerie-ben, 
Monet képe előtt

Csernus párizsi 
sírjánál 2010-ben
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Volt bárzongorista, többször vállalta a szín-
ház egyéni műsorainak zongorakíséretét, az 
egyetemen korrepetált, még fúvós és ének 
szakon is, de a kérdésre, hogy mikorra várha-
tó fellépése a filharmóniában egy nagy zon-
goraversennyel, Bogdán Bódis Ádám sze-
rényen csak annyit mond, lehet, egyszer majd 
megtörténik az is.

– Emlékszik-e az első zenei élményére, il-
letve arra a pillanatra, amikor a zene iránti 
szeretete megfogalmazódott?

– Körülbelül négyéves lehettem, amikor 
édesanyám feltett egy lemezt, és én tudtam, 
hogy ezt már ismerem. Kiderült, hogy a ter-
hessége alatt szinte állandóan ezt hallgatta. 
Úgy látszik, igaz, amit a magzati élet kutatói ál-
lítanak a már fejlett embrió figyelméről. Egyéb-
ként ez a váratlanul felismert darab Csajkovsz-
kij zongoraversenye volt, de később más művek 
esetében is fel-felsejlettek a születés előtti emlé-
kek. Nagyapáméknak Zilahon volt egy eléggé 
leromlott zongorájuk, azon már pötyögtettem 
is, de zongorát tanulni elsős koromban kezd-
tem Nagyváradon, Bányai Ágnes tanárnőtől.

– Mivel szóba került, érdekelne, van-e a 
zene-, de különösen a zongoratanulásnak 
alsó és felső korhatára?

– Van, igen. Ellentétben a balettel, ahová ki-
sebbek is járhatnak, a zongoratanulást hétéves 
kortól ajánlott elkezdeni, ha eléggé érett már 
rá a gyermek. Felső korhatár nincs, csak egy 
feltétel: akkor kezdjen valaki zenélni, ha bel-
ső késztetést érez. Tehát semmiképpen sem a 
szülők ambícióinak, a rokonság, barátok taná-
csainak kell számítaniuk. Nekem szerencsém 
volt, mert apai ágon zenészcsaládból szárma-
zom ugyan, de édesanyám szerette volna el-

kerülni, hogy kötelezettséget lássak a zeneta-
nulásban, ezért első perctől elméleti iskolában 
tanultam, és csak külsősként jártam a zeneis-
kolába, nyolc éven át zongorára és zeneelmé-
letre. Volt ugyan körülbelül két-három év, ami-
kor foglalkoztatott a zenetanulás abbahagyása 
nagyon egyszerű okból: mindig akkor, amikor 
a többi gyereket láttam kint játszani, én pedig 
bent gyakoroltam. De aztán visszatért a ked-
vem, különösen, amikor megismerkedtem 
Chopin és Rahmanyinov zongorára írt darab-
jaival. Nyolcadik után komoly magyar iskolát 
akartam, azért mentem az Eminescu Főgim-
náziumba, igaz, nem a legnehezebb profilt, az 
informatikát választottam, hanem a kémia–bi-
ológiát. Nem panaszként mondom, de igazán 
szervezettnek kellett lennem, mivel az iskola 
mellett jártam a Hubicba és sportra is. Ezért-e 
vagy ki tudja, milyen tudatalatti folyamatok mi-
att, de a XI. és XII. osztály idején egy évig nem 
tudtam zongorázni. Ez nem mondható épp rit-
kaságnak, akiről a doktorimat írtam, Sosztako-
vics zenéjében is van hasonló érzés. Leültem a 
zongorához, de játszani nem tudtam. Közelgett 
a középiskola vége, nyakamon volt a pályavá-
lasztás, és feltettem magamban, hogyha kará-
csonykor leülök a zongorához és tudok játsza-
ni, akkor zongora szakra megyek. Bejött ez az 
önszuggesztió vagy minek is nevezzem, és je-
lentkeztem a nagyváradi egyetemre, zongorára. 

A zenetanításban  
lelt otthonra

Bogdán Bódis Ádám a nagyváradi Francisc Hubic 
Művészeti Iskola zongoratanára, derűs, vidám 
fiatalember. Nem őrlik elérhetetlen vágyak  
és tervezgetések, úgy érzi, otthonát megtalálta  
a zenében, a zenetanításban.

(folytatás a következõ oldalon)
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Találkoztam Fekete Jámbor Erzsébet tanárnő-
vel, ő felkészített, bejutottam, és az egyetem 
alatt végig ő tanított, a licencvizsgát és a mes-
teri fokozatot is ő irányította. Felötlött ugyan 
a koncertfellépésem gondolata, mindig meg is 
tanultam a darabot, de én éreztem leginkább, 
hogy ez még nem az igazi, nem a legmaga-
sabb szint, úgyhogy nem is akarom elhamar-
kodni, talán majd, lehet, megtörténik ez is. 
Némi változás 2008–2009-ben történt, ami-
kor az Erasmus programmal a németországi 
Trossingenben voltam. Röviden úgy foglalnám 
össze: kitágult a látóköröm.

– A tanítás mennyire volt benne a zenei 
karrierről alkotott elképzeléseiben?

– Semennyire. Nem akartam tanítani, ha-
bár az egyetemen a pedagógiai gyakorlatok so-
rán dicsérték, ahogy tanítok. De nem voltam 
még megérve rá. 2013-ban viszont lehetőség 
nyílt arra, hogy a Hubicban tanítsak, ami ne-
kem második, lelki otthonom volt már kisko-

A nagyváradi filharmónia főigazgatójaként 
harmadik évadát kezdő Meleg Vilmos öröm-
mel közölte, hogy eljutottak az intézmény bel-
ső felújításának harmadik szakaszába, s talán 
még ennél is örvendetesebb, hogy rövidesen 
kezdődhet a külső renoválás.

– Mielőtt rátérnénk az idei évad munká-
lataira, kérem, foglalja össze az eddig meg-

valósult változásokat, vagyis a betervezett 
munkafolyamat első két szintjét!

– Még menedzserelődöm, Tódor Albert 
igazgatása alatt tették rendbe a vízelszívót, 
ami nagyon sokat számított a második évben 
végzett legfontosabb munkálatnál, az alagsor 
művészeti próbatermekké való átalakításakor. 
Ezt megelőzően az első évben megújult a lép-
csőház, vagyis a falakat kifestettük, a lépcső-
ket rendbe hozattuk, a művészek fotói felke-
rültek a falra, és változtattunk a műsorfüzeten 
is: tömörebb lett és ingyenes. A második év-
ben szereltük fel a korszerű nagy vetítőt, ezt 
a most szeptember elején megrendezett film-
napokon is használtuk. Az említett harma-
dik fázishoz sorolnám a terem felújítását, en-
nek során ki kellett szedni a székeket, de az 

rom óta, mivel édesapám ott tanított, sokat 
jártam be hozzá, és nagyon jól ismertem az is-
kolát. Örülök neki, mert ismét érzem az emlí-
tett otthonosságot, úgy is mondhatnám, hogy 
a zenetanításban leltem otthonra. Az első di-
áknemzedékem most végzett, huszonheten 
voltak. Öten vagyunk zongoratanárok, éven-
te átlagban tizennyolc-húszan jelentkeznek a 
szeptemberi felvételin. Ritkán történik meg, 
hogy menet közben meggondolja magát vala-
ki, pedig keményen meg kell dolgozni a tudá-
sért. Enescu mondta, hogy a zenetanulás 90 
százalék munka és 10 százalék élvezet.

– Ezek szerint marad a zenetanításban, 
ugye?

– Igen, persze, de van egy zenekarunk is, 
kísérőzenét vállalunk, a klezmer zenekarban 
is játszom, és mostanában hajlok a dzsessz 
felé, próbálkozom a zongora és énekkel. De a 
zongorázás komplexitásába mindez tökélete-
sen belefér, különösen, hogy nagyzolás nélkül 
mondom: ez az életem.

Molnár Judit

Évadkezdés felújítás  
és emlékév jegyében
Társbérletben kezdődik az idei évad a Nagyváradi 
Állami Filharmóniában, hiszen a színház 
színpadának átépítése miatt mindkét társulat  
a filharmónia vendéglátását fogja élvezni. Meleg 
Vilmos főigazgatót és Foica László művészeti 
igazgatót kérdeztük.

A zenetanításban lelt otthonra
(folytatás az előző oldalról)
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eredmény egyértelműen indokolja a nagy erő-
feszítést. Szerettem volna, ha az erkélyen az 
első két sort valamiképpen meg lehetett volna 
emelni, mert a korlát mintha gátolná a látást, 
de azt mondták, hogy csak két sort nem lehet 
megemelni, át kellett volna építeni az egész 
erkélyt. És az ellen az érv ellen, hogy a ze-
nebarátok nem nézni jönnek a koncertre, ha-
nem hallgatni, nem volt mit mondanunk.

– A teremfelújítással a belső munkák be 
is fejeződnek?

– Nem, dehogy. Egyelőre még várat ma-
gára a rég esedékes lift és a mozgássérültek 
számára berendezett mellékhelyiség, de már 
megkezdtük a negyedik fázist, a színpad mö-
götti öltözők komfortosítását. Jó érzéssel tölt 
el, hogy a megyei tanácstól nagy segítséget 
kapunk, ezáltal is bizonyítva hitvallásunkká 
lett elképzelésünk igazát, miszerint közönsé-
günk, a váradiak közösségének szerves része, 
megérdemli a lehetőségeinkhez képest nyúj-
tandó maximumot.

– Említette, hogy a most kezdődő évad 
kissé túlzsúfolt lesz, a két színtársulat idő-
leges „vendégeskedése” miatt. Sikerülni fog 
megoldaniuk a torlódást?

– A színpad felújítása miatt kerül sor a köl-
tözésre, a felkérés a megyei tanácstól jött, 
én pedig kötelességemnek éreztem elfogad-
ni, különösen azért, mert évekkel ezelőtt, a 
színház épületének munkálatai miatt, épp az 
én igazgatásom idején, a Szigligeti Társulatot 
befogadta a filharmónia, ha jól emlékszem, 
két évadon át. Tiszteletben tartjuk a felkérést 
azzal a reménnyel, hogy meg fogunk tudni 
egyezni, elsősorban az előadások napirendjét 
illetően. A mi számunkra a társbérlet azt is je-
lenti ugyan, hogy elesünk a terem bérbeadá-
sának a bevételétől, amit leginkább a hang-
szerek karbantartására vagy újak vásárlására 
fordítottunk, ám reméljük, ez sem okoz majd 
súlyosabb gondokat.

– A pénzzel kapcsolatosan az is érdekel-
ne, változnak-e a jegy- és bérletárak?

– Igen, a bérletárak az infláció mértékében, 
a jegyek pedig 5 lejjel nőttek kategóriánként. 
Lesz olyan bérletünk, amelynek az ára jóval 
magasabb lesz, ám a tulajdonosnak, ha valami 
közbejön, és nem ér el a hangversenyre, ak-
kor nem kell koncert előtt bejelentenie ezt, az 
olcsóbb bérleteknél viszont az lesz a kérésünk, 
ha nem tudnak megjelenni, akkor szóljanak, 
hogy az ő helyeiket arra az estére eladhassuk. 
S még az is ide tartozik, hogy a vendégművé-

szek fellépési díjai nagyot ugrottak, márpedig 
vendégművészek nélkül nem tudjuk az évadot 
megtartani.

– Miután jelképesen megoldottuk a mű-
vészi élmény anyagi vonzatait, térjünk át 
az idei évad hangversenyműsorára. Foica 
László művészeti igazgatót kérdezem, hogy 
az összeállításban mennyire érvényesült a 
2020-as emlékév, Beethoven születésének 
250. évfordulója?

– Az évadot szeptember 19-én kezdjük 
sokak kedvencével, Carl Orff Carmina bu-
ranájával. Az idei évadban is 38 koncertünk 
lesz, bár egyelőre még csak az első három 
hónap műsorrendje „kőbe vésett”, de olyan 
rég nem hallott zeneműveket sikerült mű-
sorra tűznünk, mint Grieg, Brahms, illetve 
Rahmanyinov zongoraversenye, Elgar, Men-
delssohn, Goldmark és Bruch hegedűre írott 
műve. Halottak napja előtt Haydn-rekviem 
lesz, Románia nemzeti ünnepe előtt pedig töb-
bek között Enescu és Liszt román vonatkozá-
sú műve is elhangzik. December 5-én opera-
gála lesz, 19-én karácsonyi hangverseny, végül 
pedig Beethoven műveinek szellemisége értel-
mében, vagyis a finálé maradandó hatásában 
bízva, az emlékévet november 21-én a Kar-
fantáziával és a IX. szimfóniával indítjuk. De- 
cember 12-én pedig, Haydn gordonkaverse-
nye előtt Beethoven István király nyitányával 
kedveskedünk zenekedvelő közönségünknek 
remélve, hogy az idei évadban is egyre többen 
jönnek majd meghallgatni kedvenc szerzőik 
műveit, az ismert szólistákat és/vagy karmes-
tereket, illetve várják a sorra kerülő találkozást 
olyan művekkel, melyeket esetleg eddig még 
nem ismertek, nem hallottak.

Molnár Judit

Meleg Vilmos, 
a Nagyváradi 

Állami Filharmónia 
főigazgatója 

és Foica László 
művészeti igazgató



vélemény

Biharország 2019. szeptember34

Az érkezési oldalon balkáni összevisszaság, 
nagy a káosz, itt mindenki keres valakit. Kü-
lönböző nációjú népek hablatyolnak a maguk 
nyelvén. A leghangosabbak talán a románok, 
egyszerre két kisbusznyian tülekednek túlmé-
retezett csomagjaikkal. Otthon érzik magu-
kat, ez a későbbi tapasztalataim során is gya-
korta beigazolódott. Idegen földön vannak 
igazán elemükben, a másén, mindenkor! Ma-
gamban elszörnyülködöm: Vajon ilyen lenne 
Anglia? Hol vannak a britek? (Két hónappal 
később, hazautazáskor már másmilyen kép fo-
gad, a felszálló oldalon nagyvárosi civilizáció, 
luxuskivitelben.)

Még mindig a kijárati lépcső magaslatán ál-
lok, a tér túloldalán legalább harminc „igazhi-
tű” térden állva imádkozik. Ettől azonnal bol-
dogabb leszek, azonosíthatom, hogy melyik 
irányban van Mekka! Úgy látszik, az efféle lát-
ványosság errefelé mindennapi, senkit nem 
zavar, az akciófilmbe illő öltözetű, gépfegyve-
res, fekete ruhás rendőröket sem.

A reptér kijáratánál a megbeszéltek szerint 
sikerül egymásra találnunk a szállítóval, Le-
hellel. Nem jött egyedül, a testvére, Botond 
is vele van. Eddig csak fényképről ismertük 
egymást. Rövid bemutatkozás után elindulunk 
a több ezer gépkocsi befogadására alkalmas 
parkoló felé, majd beszállunk, hogy legyűrjük 
azt a 2,5 órányi autóutat, amely elválaszt a 
céltelepüléstől, illetve a közvetlen szomszédsá-
gában lévő farmtól.

Miközben a kiváló minőségű autópályán 
haladunk, van időm gyönyörködni a lankás táj 
szépségében. Egyelőre nyoma sincs a képze-
letemben élő szmogos, szürke felleges időnek, 
napfény parádézik, amerre áthaladunk. Birka-
nyájak békésen legelészik a télen is zöld füvet, 
itt-ott még hómaradványok tartják magukat. 
Errefelé jobbára a ridegtartás dívik, csak ke-
véske szénát spájzolnak be télire. Jóval köny-
nyebb a birka és a szarvasmarha tartása, mint 
tájainkon. Általában nagy kiterjedésű füves te-
rületük van a gazdáknak. Felparcellázzák a le-
gelőbirtokot, így miközben az egyik részen le-
geltetnek, addig a többin sarjadhat a fű. Az 
időjárás nagyban segíti őket. Mint említettem, 

a gyenge téli mínuszoknak köszönhetően a le-
geltetés nem jelent gondot, a gyakori esőzé-
sek jóvoltából pedig nyáron sem perzselődik 
fel a legelő.

Az egyik benzinkútnál pihenőt tartunk. Ar-
comba csap a smirgliként maró angliai szél. 
Most értem meg az otthon kapott magyaráza-
tot, miszerint itt süthet a nap, a szél minden-
kor kegyetlen. Azt mondják, az eső is…

Lehel már hét éve angol sört iszik. A rám 
várakozó farmon kezdte ő is pályafutását. 
Szorgalma, kitartása és nem utolsósorban 
nyelvtanulási képessége révén két éve meg-
nyitotta egyszemélyes magánvállalkozását. 
Így legalább a maga gazdája, jövedelme az-
óta megháromszorozódott. Két hónapja öcs-
csét, Botondot és annak feleségét is bevette a 
vállalkozásba. Van időnk beszélgetni, jobban 
megismerni egymást a hosszú utazás alatt. 
Idegenben, ha földiekkel találkozik az ember, 
őszintébben esnek a szavak, egyszeriben az 
addigi idegen is barátnak minősül.

Szép autója van, valóban nem kereshet rosz-
szul, később megtudom, hogy van ennél szebb 
is, ez a szolgálati. Munkája állandóan akad, ha-
mar hírük megy errefelé a megbízható mun-
kavállalóknak. Mindenfélét elvállalnak: kertet 
építenek, térköveznek, csempét ragasztanak, 
garázst vagy akár kisebb épületeket is felhúz-
nak, megjavítanak. Lehel sokat ad arra, hogy 
ápolt legyen, sportos öltözete most is hibát-
lan, frissen nyiratkozva, nyakában „diszkrét” 
aranylánc. Munkavállaláskor fontos szempont 
jó benyomást, bizalmat kelteni a helyiekben – 
mondja. Mert sokféle ember özönlik a szigetor-
szágba, sok közöttük a hiteltelen alak.

Évente többször hazautazik Székelyföldre, 
többnyire ünnepek idején, de más alkalmak-
kor is. Amikor a honvágy már nagyon kínzó, 
akkor elrendezi a sürgős tennivalóit, vasma-
dárra ül, hogy hazaröppenjen édesanyjához. 
Csakis hozzá, mert az örege nagyon gonosz 
ember, egész nap csak iszik, ritka a kedves 
szó a szülői házban. Lehel is szinte elmenekült 
otthonról a messze idegenbe, de mostanra el-
keseredése már alábbhagyott. Terveket szövö-
get: még egy-két év kint tartózkodás, és vég-

Munkavállalók (2.)
Ismerkedés személygépkocsiban
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leg hazatér a hegyek közé. Aztán meg tanulni 
akar, egyetemet végezni. Talán még polgár-
mester is lehet belőle – nagyot derülünk Bo-
tonddal a mondottakon. Lehel viszont egy fi-
karcnyit sem mosolyodik el, ő ezt komolyan 
gondolja. Ahogyan a lottózást is. Eljátszik a 
gondolattal, ha rengeteg pénzt nyerne, annak 
csak egy minimális hányadát hagyná magá-
nál. A többit a faluja, illetve a térség támoga-
tására fordítaná. De nem ám úgy hirtelen öt-
let alapján, hanem átgondolt térségfejlesztési 
stratégiát dolgozna ki. Elsősorban felkeresné 
Orbán Viktort, vele tárgyalná meg a lehető-
ségeket. Csak szóba állna vele, ha már annyi 
pénze lenne – hangjában érződik valamifé-
le elbizonytalanodás. Megnyugtatom, ha már 
annyi pénze lesz, akkor a polgármesteri szé-
ket senki sem tudja majd elorozni előle.

Egy másik személyes gondját is megoszt-
ja velem: egy jó magyar feleségre vágyik. A 
mai lányokról nem túl kedvező a véleménye, 
a legtöbbjüket csak a bulizás és a pénz érdek-
li. Időnként pedig Lehelék is buliznak, lazíta-
nak egy-egy kicsit. Néha még többet is. Ösz-
szeülnek az ott élő magyarokkal, sörözgetnek, 
grilleznek, vagy éppenséggel csórékolbászt 
(mititeit) sütnek. Mert azt is lehet ám kapni, 
egy élelmes hazánkfia román termékeket for-
galmazó boltocskát nyitott.

A munkatempó józanságot követel, aki ér-
vényesülni akar, annak dolgoznia kell. Kemé-
nyen. A testi erőnlét elsődleges, ezért útitársa-
im hetente többször eljárnak konditerembe. A 
lélek fokozottan sérülékeny a messze idegen-
ben. Az istenhit az, ami erőt ad, ezt felismer-
ve csatlakoztak egy keresztény közösséghez. 
Egyfajta köldökzsinór ez az otthonhoz, hisz 

aki édesanyámat óvja, ugyanaz vigyáz rám is 
– mondja megfontoltan Lehel. Mert könnyen 
kicsúszhat az ember lába alól a talaj, az elma-
gányosodás hamar zülléshez vezethet. Ezért is 
keresik ösztönösen a kint élő magyarok egy-
más társaságát.

Azon veszem észre magam, hogy már csak 
a diktafon hiányzik a kezemből, szakszerű fag-
gatásba kezdek, előtört belőlem a firkászhaj-
lam. Igyekszem „civilként” folytatni a társalgást.

Botond pirospozsgás arca a székelyföldi le-
vegő jótékony hatását még őrzi. Mivel nem-
rég jött Angliába, ő még az újoncok örömével 
éli a mindennapokat. Lubickol a lehetősé-
gekben. Lehelnél jóval nagyobb fizetést kap, 
mint a jobbára minimálbérért dolgozó mun-
kavállalók. Közösen bérelnek egy lakást, ké-
nyelmesen elvannak hárman. A feleségének 
is sikerült a szakmájában elhelyezkednie, egy 
kertészetben dolgozik. Esténként tervezget-
nek, számolgatják, rakosgatják a megkeresett 
pénzt, egyszer haza fognak térni. Éveken át 
otthon is kertészkedésből próbáltak megél-
ni. Három nagy fóliaházuk volt, teljes felsze-
reléssel. Ízletes házi paradicsomot termesztet-
tek. Az üzletláncok szóba sem álltak velük, sőt 
inkább importtermékeikkel lenyomták az ára-
kat. A vásárlói kultúra szintje még nagyon ala-
csony Romániában, a minőség helyett az ár a 
meghatározó.

Épp egy nagyvároson autózunk keresz-
tül, Lehel lelkesen mutat egy bazilika mére-
tű templom felé: itt forgatták a Harry Potter 
egyik jelenetét! Kulturális élményből ennyi ju-
tott mára.

(Folytatjuk)
D. Mészáros Elek
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Egy kiváló erdélyi polgár 
a XVII. századból (1.)
Ifj. Váradi Miklós kereskedő, kolozsvári főbíró

Ifj. Váradi Miklós 1589-ben született, apja, 
idősebb Váradi Miklós jómódú várad-olaszi 
kereskedő volt. Miklósnak a reformátusok 
illustris scholájában elkezdett tanulmányait 
korán félbe kellett szakítania. Mindössze ki-
lencesztendős volt, amikor a török veszedelem 
elől el kellett menekülniük Váradról. Ugyan-
is a trónjáról Rudolf javára lemondó, majd 
inkognitóban váratlanul visszatérő Báthori 
Zsigmond nagy zűrzavart okozott az ország-
ban. Bár nagybátyja, Bocskai István jóvoltá-
ból egész Erdély ismét csak meghódolt előtte, 
a kapcsolt részekből Várad városa – Bátho-
ri korábbi erőszakoskodásai miatt – nem volt 
hajlandó újra hűségére térni, hanem tovább-
ra is kitartott Rudolf mellett. A szultán Bátho-
ri Zsigmond megbüntetésére útnak indította 
Szaturdzsi Mohamed hatalmas seregét. Hiá-
ba volt maga Várad is Báthorival szemben el-
lenséges, minthogy azonban falai közé 2500 
főből álló császári hadat fogadott be, a török 
Erdély felé vezető vonulása közben elhatároz-
ta elfoglalását. A város várfalakon kívül rekedt 
polgárainak menekülniük kellett. Bár a basa 
serege nem tudta elfoglalni a várat, a védfala-
kon kívüli várost teljesen elpusztította.

Szamosközy István krónikája szerint: 
„1598. 29 Sept. Derék haddal szállá meg az 
basa Váradot. (…) Az városbeli magyarok széj-
jel szaladának, ki Szathmárra, ki Erdélyben 
futa. Mely dolognak iszonyuságát ki tudhatná 
leirni, melyet Báthori Zsigmond hitetlensége 
mijá szenvede az magyarság.”

Kolozsvár, a váradiak menedéke

A török a sikertelen ostrom után, mielőtt 
visszavonult volna téli szállására, a város ma-
radékát is felgyújtotta. Erdély megmenekült a 
pusztítástól, de a Kolozsvárra menekült váradi 
polgárság többé már nem tért vissza elhagyott 
és pusztává lett otthonába, minthogy háza és 
minden vagyona odalett, hanem a menhelyet 
adó Kolozsváron kezdett új életet.

Ifjabb Váradi Miklós is szüleivel Kolozsvár-
ra telepedett, s a török veszedelem elmúlása 
után apja még visszavihette a Váradon helyre-
állított iskolába. Az unitárius többségű Kolozs-
várott ugyanis ekkortájt még nem volt refor-
mátus iskola, csak 1608 után kezdhette meg 
Maréti Lukács pap az alsófokú oktatást, ekkor 
pedig fiatalemberünk már 19 esztendős volt.

Bár az iskola „deáki évfolyamait” nem jár-
ta végig, mégis bizonyos, hogy művelt és ön-
képzése meg világlátottsága eredményeként 
tanult egyéniség volt. Hamar átvette és sike-
resen bővítette atyja üzleti vállalkozásait, s né-
hány esztendő alatt Kolozsvár egyik legva-
gyonosabb kereskedője lett. Jellemző, hogy 
fennmaradt saját kezű írása gyakorlott, férfias 
jellemről tanúskodik.

Tekintélyes könyvtárából csak egyetlen kö-
tetet őrzött meg a kolozsvári református kollé-
gium nagykönyvtára, ez azonban Rotterdami 
Erasmusnak az 1525-ben Bázelben nyomta-
tott Apophthegmatum Libri Octo című mun-
kája, melyet 1638. január 7-én Grafius Gás-
pár kolozsvári szász református első paptól 
kapott ajándékba. Ez a kötet azután sok-
szor forgatott könyv lehetett, minthogy elő-
zéklapjára maga Váradi írta bele könyveinek 
lajstromát, miszerint „anno Dni 1652 die 9 
July az minemü keöniueket vettem Feieruart 
az en Kedues Vnokamnak Bethlen Miklós-
nak”. Egyébként a könyvekkel megajándéko-
zott „Kedues Vnoka” négy évtizeddel később, 
1691–1704 között Erdély kancellárja volt…

Pályafutása egybeesett a Fejedelemség 
fénykorával. Bethlen Gábor, majd a Rákócziak 
országlása idején Erdély egyik legvagyonosabb, 
legtekintélyesebb „árus embere”, mecénásként 
is jeleskedő, diplomáciai küldetéseket is vállaló 
férfiú volt.



Generosus dominus

Váradi értékeléséhez tartozik az is, hogy ha 
ő nem is végzett főiskolát, mégis megbecsülte 
és támogatta a tudós pályára induló ifjak tö-
rekvéseit. Ezt látjuk Vásárhelyi Szőcs Mihály 
könyvbejegyzéséből is, aki mint a kolozsvá-
ri eklézsia alumnusa, Sárospatakon tanult to-
vább, s az egyháztól nyert támogatást nem 
számítva, a magánosoktól kapott segélyek kö-
zül „Generosus Dn Nicolaus Váradi” minden-
kinél nagyobb összeggel támogatta.

Tályai Z. Márton Leidenben tanuló teoló-
gus 1632. június 26-án és 1634. május 20-án 
tartott akadémiai disputáját „a serdülő kolozs-
vári református egyház” oszlopainak ajánlot-
ta, közöttük találjuk Váradi Miklós nevét is, 
mint aki a szerzőt anyagiakkal is segélyezte. 
Mindezeket tekintetbe véve aligha férhet hoz-
zá kétség, hogy az ekkor szűkös viszonyok kö-
zött ugyanott tanuló Szenczi Molnár Albert-
nek is juttatott a sajátjából adományt Váradi.

Ifj. Váradi Miklós unokája, Bethlen Miklós 
megemlékezése szerint „a nagyatyám noha 
mind nagytól, kicsinytől Generosus titulussal 
illettetett, de magát városi embernek tartotta, 
és kereskedő ember volt”. Ami a „generosus”, 
vagyis nemzetes címzést illeti, az csak a ne-
mesi rendhez tartozókat, valamint a városok 
patrícius polgárait illette volna meg. E meg-
tiszteltetés tehát Váradi Miklós nagy tekinté-
lyét tanúsítja.

Műveltségét főképpen világlátottsága fej-
lesztette. Az 1610-es évekbeli kolozsvári har-
mincados számadáskönyvekből kitűnik, hogy 
Váradi Miklós esztendőnként kétszer is meg-
járta Bécset, nagy mennyiségű kalmár árut 
hozva magával. Arról is értesülünk, hogy az 
1610-es, ’20-as esztendőkben Bethlen Gá-
bor megbízásából a fejedelemnek is vásárolt 
Bécsben szövetet, posztót, kesztyűt, órát s 
több másfélét. Útja, Kolozsvárról indulván ki, 

rendszerint Kassán, Eperjesen, Pöstyénen, 
Köpcsényen át vezetett Bécsbe, onnan visz-
szafelé pedig Bécsújhelyen, Pozsonyon, Ri-
maszombaton át, váradi megállóval vissza Ko-
lozsvárra.

Kolozsváron az árus polgárok gyermekei – 
az átlagosnál nagyobb műveltségük és vagyo-
nosságuk miatt – gyakran kötöttek házasságot 
az előkelő birtokos családok leszármazottai-
val. Maga Váradi Miklós is főemberekkel ál-
lott családi összeköttetésben, ugyanis felesége 
Turi Jánosnak, az erdélyi sókamarák és arany-
bányák főfelügyelőjének Borbála nevű leánya, 
illetve Gyulai Pál jeles humanistánknak, a Bá-
thori Zsigmond által meggyilkoltatott erdélyi 
kancellárnak az unokahúga volt. Borbála nevű 
leányukat pedig Bethlen János, Torda és Kü-
küllő megyék főispánja, Udvarhelyszék főka-
pitánya, Barcsai és Apafi fejedelmek főkan-
cellárja, titkos tanácsos, történetíró vette el 
1637. január 27-én, az ő gyermekük pedig az 
1642. szeptember 21-én Kisbúnban született 
Bethlen Miklós államférfi és író volt.

A XVI. század végén még az egészen 
puritánusok lakta Kolozsvárra a váradi me-
nekült polgárok hozták be a református hitet. 
Báthori Gábor a négy bevett vallás törvény-
cikkére támaszkodva s a városnak a császári 
sereg előtt történt meghódolása miatti meg-
torlásaképpen kikényszerítette itt Kálvin-hi-
tű felekezete számára a szabad vallásgyakor-
latot, ámde a politikai jogok gyakorolhatását 
meg sem kísérelte a tanács vétójogával szem-
ben kiharcolni, minthogy ezt már semmiféle 
paragrafussal nem támogathatta volna. Ilyen 
viszonyok között, a közügyekkel való foglala-
tosságtól mentesülten, a református polgárok 
minden idejüket élethivatásuknak szentelhet-
ték, s egyházközségük megszilárdítására ál-
dozhatták.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása
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história

Kolozsvár, 1617. 
Joris Hoefnagel 
metszete
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Még az alapkő letételének évében tető alá 
kerültek az indóház fő- és melléképületei. K. 
Nagy Sándor leírása szerint: „A vasúti indóház 
igen csinos épület, valamint fedett nagy szinje 
is, befuttatva kellemesen zöld folyandárral, – 
a pályaudvar – közvetlen a hegyek tövében 
– igen téres, melynek épületcsoportjai asze-
rint szaporodtak, amint a Tiszavidéki vasút-
nak Püspök-Ladányból ide vezetése után épí-
teni kezdték elébb a magyar-keleti, azután az 
alföld-fiumei vasutat, melyek innen indultak 
ki; most már oly tekintélyes pályaudvar a há-
rom vasút egyesülésével, hogy az utast megle-
pi nagyságával és szépségével. Pedig az épü-
letek valószínüleg még szaporodni is fognak, 
mert a belényes-vaskóhi (most épülő) vasút-
nak szintén ez lesz kiindulási pontja.”

Az engedélyezés sorrendje szerint az 1856-
ban jóváhagyott Tiszavidéki Vasutat az Al-
föld–Fiumei Vasút követte. Ez 1869–1871 
között épült Nagyvárad–Békéscsaba–Szeged–
Szabadka–Eszék szakaszokkal. A keleti vasút 

Kolozsvár irányában 1870 októberében nyílt 
meg. Ekkor már három irányba vezettek Vá-
radról a sínek, élénk volt a személy- és árufor-
galom, s ez a város fejlődését is elősegítette.

A következő évtized végére a nagyvára-
di állomásról helyiérdekű vasútvonalak is ki-
ágaztak. Először a Nagyvárad–Várad-Ve-
lence–Belényes–Vaskoh helyiérdekű vasutat 
létesítették, s ezen belül elsőként a Nagy-
várad–Rontó–Püspökfürdő vonal nyílt meg 
1885. május 14-én, majd a Rontó–Drágcséke 
szakasz 1886. június 16-án. A Drágcséke–

Belényes vonalat 1887. július 19-én adták át. 
Ezt a Belényes–Vaskoh, illetve a Szombatság–
Rogoz–Dobrosd vonal követte 1887. novem-
ber 14-én. A megye második helyiérdekű vas-
útja a Bihari h. é. Részvénytársaság vonala 
volt. Ezt az alábbi sorrend szerint nyitották 
meg: a Biharpüspöki–Érmihályfalva és a Szé-
kelyhíd–Margitta szakaszt 1887. július 2-án, a 
Várad-Ősi–Kóti vonalat 1887. december 1-én, 
a Margitta–Széplak vonalat 1899. november 
28-án.

A századfordulóra a rohamosan fejlődő vas-
úti közlekedés igencsak kinőtte a közel fél év-
százados épületet. 1900 tavaszán hozzáfogtak 
a bővítéséhez. Az épület két végéhez egy-egy 
újabb részt toldottak, majd 1901-ben átalakí-
tották a régi szárnyat. 1902 októberére fejez-
ték be az átalakítást, id. Rimanóczy Kálmán 
és Rendes Vilmos építészek irányításával. Ez 
után a sínpárok számát is növelték, majd a kö-

Szemelvények  
a nagyállomás múltjából
Nagyváradra Püspökladány irányából 1858. 
április 22-én futott be az első vonat. A bihari 
megyeszékhely pályaudvarának alapkövét 
1857. május 27-én tették le, I. Ferenc József 
császár, valamint felesége, Erzsébet császárné 
jelenlétében.

Így nézett ki  
az eredeti indóház

A váradi pályaudvar a peron irányából nézve
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vetkező évben új fűtőházat emeltek. Incze La-
jos és Társa terve alapján 1906-ban megépí-
tették a kétállású mozdonyszervizt is.

A Nagyváradi Napló egyik névtelen újság-
írója nemigen lehetett megelégedve az új pá-
lyaudvarral, hiszen azt írja még ugyanebben 
az évben: „Szép az új indóház, de Nagyvárad 
állomása joggal várt volna impozánsabbat, 
megfelelőt igényeihez.”

A vasúton a személyszállítás a kezdetektől 
fogva az úgynevezett személykocsikkal tör-
tént (az 1870-es évek helyesírása szerint a 
„waggon”-ban). Megkülönböztették az első, 
a második és a harmadik osztályt, a fapa-
dost. Egy rövid időre, az 1870-es évek elején 
a Tiszavidéki Vasútnál bevezették a negyedik 
osztályt is, az gyakorlatilag egyszerű marhava-
gon volt, ezekben ülőhelyeket csak később he-
lyeztek el.

Újdonságnak számított 1871. december 
26-tól, hogy a Tiszavidéki Vasút bevezette a II. 
osztályú kocsik forró vízzel való fűtését. Ekkor 
még talán gondolni sem mertek az 1890-es 
évek gőzfűtésére, amelyhez az alapanyagot a 
mozdonyok adták. A fontos vasúti csomópon-
tokban, jelesül Kassán, Miskolcon, Nyíregyhá-
zán, Debrecenben, Püspökladányban és Ceg-
léden, hengereket töltöttek meg forró vízzel, s 
ezekből helyeztek el kettőt kocsinként.

Minden újítási kísérlet ellenére az utasok 
nemigen voltak megelégedve a Tiszavidéki 
Vasúttal. Ezt bizonyítja az 1873. január 29-én 
a Nagyvárad napilapban megjelent újságcikk 
is: „Nincs a világon több olyan rossz vasúti pá-
lya, mint a tiszavidéki. És különösen ennek 
Nagyvárad–püspökladányi része. Olyan döcö-
gést egy alföldi szekéren sem áll ki az ember, 
mint ezen a pályán. Valóságos tengeribeteg-
ség jöhet ránk Váradtól Ladányig. Azonfelül 
a másodosztályú kocsik oly hallatlanul piszko-
sak, hogy akárhol, csak nem vagonban véli 
magát az ember. Ehhez járul az, hogy sem 
a kocsik nem elegendő számuak, sem pedig 
»nem dohányzó« kocsik nem léteznek…”

Valóban gondot okozhatott ekkor még a 
vonaton a dohányzás, hiszen még nem til-
tották sem a cigarettázást, sem a pipázást a 
szerelvényeken. Kevesebb lehetett a nem do-
hányzó utazó, hiszen számukra jelöltek ki kü-
lön szakaszt, bár nem mindig, amint arról 
az alábbi újságcikk tanúskodik: „Panaszkod-
nak az utasok, hogy nemdohányzók számára 
nem tartatnak mindenkor kupét. A baj onnét 
ered, hogy a keleti vonalon egyáltalán nem 
találhatók ilyenek, s gyakran használván a 
Tiszavidéki Társaság amannak kocsijait, ily al-
kalmakkor aztán a nők és azon gyengélkedő 
férfiak, kiknek a dohányfüst ártalmukra van 
kénytelenek az úgyis szűk kupében megszo-
ruló füsttengert nyelni. E panaszon segíteni az 
igazgatóságnak elodázhatatlan kötelessége.” 
Hogy segített-e az igazgatóság? Ki tudna ma 
már erre válaszolni.

1872-ben személyvonatok, illetve úgyne-
vezett vegyes vonatok közlekedtek. Például a 
Bécsből 20.15-kor induló szerelvény másnap 
reggel 7.30-kor érkezett Budapestre, 16.47-
kor Nagyváradra. Tehát Pest és Várad között 
9 óra 17 percig tartott az út. A Kolozsvárról 
reggel 5.15-kor induló gőzös 11.22-re érke-
zett Nagyváradra, azaz 6 óra 7 perc alatt tet-
te meg a távot.

1880 májusától már gyorsvonatok is köz-
lekedtek. A Predeal, illetve Bukarest irányá-
ba közlekedő gyors először 1880. május 15-én 
haladt át a váradi nagyállomáson. 17.10-kor in-
dult Nagyváradról, és 21.50-kor érkezett Ko-
lozsvárra, ami 4 óra 40 percig tartó utat jelent. 
Összehasonlításként: jelenleg a személyvonat-
nak van szüksége ennyi időre, míg a gyors 3 
óra alatt teszi meg ezt az utat. Természetesen, 
ha menet közben nincs semmi akadály…

Péter I. Zoltán

A nagyállomás  
az 1902-es felújítás 

után

A vasútállomás 
mai képe
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A tündérrózsás 
fürdőhely romja

Pennát ragadtató 
nyaralás

Ritkán jut időm nyaralásra, kikapcsolódás-
ra. Az idén megadatott, hogy néhány napot 
az Arad megyei Menyházán töltsek. A forgal-
mas Nagyvárad–Arad országútról hamar letér-
tünk Tenke irányába. Meglepően jó minőségű 
aszfalton autózhattunk. Átlépve Arad megyé-
be, továbbra is „simulékony” maradt egy ideig 
a burkolat. Aztán a végcélhoz közeledve már 
messziről feltűntek az ide-oda szlalomozó au-
tósok, araszosnál mélyebb gödrök söpörték el 
az utazás addigi békés egyhangúságát.

Menyháza utolsó házai szinte már „beku-
kucskálnak” az üdülőövezetbe, a bejáratnál 
márványtábla hirdeti, hogy egy 1896 óta elis-
mert üdülőtelepre érkezett az utazó. Azt persze 
már nem biggyesztették oda, hogy a Magyar 
Királyság belügyminisztériuma vette nyilván-
tartásba a fürdőhelyet. Kezdetben a bányászat 

tette értékessé a vidéket, a többi között vasat, 
fekete és vörös márványt, illetve követ termel-
tek ki. A látogatók ma is megtekinthetik a már-
ványlelőhelyet, valamint azt a 11 méter ma-
gas kohót, ahol a vasat egykoron feldolgozták. 
A falu nem számít régi eredetűnek. Elsőként 
1746-ban öt román ajkú jobbágycsaládot tele-
pítettek le ott, majd néhány évtized múltán to-
vábbi 28 család társult hozzájuk, ők római ka-
tolikus németek voltak. A statisztikai adatok 
szerint 1900-ban 541 román és 95 magyar 
élt a faluban, 2002-ben 741 románt és 17 ma-
gyart regisztráltak. A falu eredeti magyar neve 
nagyban hasonlított a mai román Moneasa el-
nevezésre, a régi írások Monyászaként említik.

Annak ellenére, hogy gyógyforrása már 
a XVI. században ismert volt, üdülőhelyként 
csak a XIX. század második felében kezdett 
fejlődni. A legnagyobb gond az utak hiánya 
volt. 1891-től Wenckheim Frigyes gróf tulaj-
donába került a falu. Saját költségén keskeny 
nyomtávú vasútvonalat építtetett Menyhá-
za és Borossebes között, ez 1960-ig műkö-
dött. Vörös márvánnyal burkolt fürdőt épített, 
a tetőtérben vendégszobákkal, s Tündérró-
zsás villának nevezte el, mivel a közelben 
lévő, gátrendszerrel tóvá duzzasztott patakba 
Félixfürdőről hozott tündérrózsát telepített. 
Szanatóriumot létesített, 300 férőhelyes ven-
déglőt nyitott. A kor stílusában sorra épültek 
a villák. Minden este cigányzenekar szórakoz-
tatta a vendégeket, akik újságot is olvashattak. 

Az Arad megyei Menyháza üdülőtelep, 
gyógyászati központ, idegenforgalmi 
látványosság túrázási lehetőséggel. Mindez 
Nagyváradtól száz kilométernyire, elzárva  
a forgalmas útvonalaktól, nyugalmas pihenés 
ígéretével.

Völgyben fürödhetünk, hegynek iramodhatunk 
Menyházán



Ekkorra már évente több ezren megfordultak 
a településen.

A Moneasa hotelt kerestük, oda szólt a je-
gyünk. Kommunista időket idéző monstrum-
ra bukkantunk, stílusa elüt a régi, szállodává 
alakított villákétól. Átlagos földi halandó há-
rom évtizededdel ezelőtt be sem tehette oda a 
lábát. A régi csillárok megmaradtak, a bútor-
zat egy része is kopottas, de a tisztaság pél-
dás. A lift is működött! Az ablakokat, ajtókat 
modernekre cserélték, a szobákat televízióval, 
hűtőszekrénnyel látták el. És ami igen fontos: 
a felszolgált ételek bőségesek, ízletesek és vál-
tozatosak voltak.

Maga a szálloda két részből áll, az épüle-
teket egy függőfolyosó köti össze. Ezen ke-
resztül juthattak át egykor a magas beosztású 
elvtársak is a benti fürdőmedencébe. Az épü-
letegyüttes előtt, mesterségesen emelt domb 
alatt pince, hajdani duhajkodások helyszíne.

Jóformán még ki sem pakoltunk, már in-
dultunk is szemrevételezni a terepet. Szem-
közt egy másik szálláshely, terasza tóra nyú-
lik, lehet ott horgászni napidíjért, vízibiciklizni 
vagy akár csónakázni is. Odébb az alacso-

nyabb beosztású egykori pártaktivistáknak 
épült, tömbházra emlékeztető szálloda, külső-
leg szépen felújítva. A grófi időkben felhúzott 
Kék szarvas villa talán a legcsinosabb épület a 
völgyben, tele virágokkal, a bejárati falra füg-
gesztett, a magyar időket idéző emléktábla is 
sértetlen. Úgy hírlik, hogy Florin Piersic szí-
nész a jelenlegi tulajdonosa.

A szabadtéri strand rendezett, tiszta, kelle-
mes gyógyvízzel feltöltött medencéjével min-
den igényt kielégít. Egy völgybe szorult, patak 
kísérte mellékúton sokan sétálgatnak. Az arra 
járók úgy tudják, hogy ezen a helyen ózon-
dús a levegő, a légúti megbetegedésekre kivá-
ló hatása van. Az út végén, szinte már elrejtve 
az üdülőhely pompás összképétől, a Tündér-
rózsás villa maradványa látható. Az egyko-
ri címer leverve, a csúcsrészen már nehezen 
olvasható a vésett szöveg: „Menyháza gyógy-
fürdő”. A lehangoló látvány után nem várt kel-
lemes meglepetésként ér a Czárán Gyulának, 
vidékünk jeles turisztikai szaktekintélyének ál-
lított emlékszikla. Közvetlenül az emlékhely 
mellett méretes pannón olvasható életrajza, 
pályájának főbb mozzanatai. A kákán is gö-
csöt kereső módon amiatt viszont hümmö-
gök, hogy míg a pannón nevét ékezettel írva 
emlékeznek meg Czáránról, addig az emlék-
sziklán már anélkül. Továbbá az arra járó ma-
gyar ajkú turistákra való tekintettel, ha másért 
nem is, legalább kereskedői szemléletből, ma-
gyar nyelvű ismertetőre is telhetett volna.

Szinte mindenki civilizáltan viselkedett, 
nyoma sem volt a balkáni duhajkodásnak, 
még az ortodox templom elé kirakott hang-
szórókból is visszafogottan hallatszott a litur-
gia. A gyógykezelési lehetőségek, a strando-
lás mellett sokan a túrázást választják. A már 
említett bányászhelyek felkeresése mellett, 
néhány órás dombra fel után, nem kevesebb 
mint 27 barlangot lehet megtekinteni.

Néhány napos ott-tartózkodás után el-
mondhattam, hogy azon a helyen „csoda” tör-
tént, a feleségem, megműtött, fémhálóval ösz-
szetákolt, merev bokája bicegősből normálisra 
váltott! Ide érdemes visszajönni, mert állítólag 
az idegeknek is hasznos. Párom engem diag-
nosztizálva megállapította, hogy mégsem… 
Ettől függetlenül egy hónap múltával ismét 
visszatértünk a „csodahelyre”. A dolgok jelen-
legi állása szerint nem kizárt, hogy egy újabb 
lubickolást követően férj-feleség futóversenyre 
kerül sor – figyelmeztetett a jobbik felem.

D. Mészáros Elek
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Czárán Gyula 
emléksziklája

Az egykori 
pártvezérek 
szállodája  
a medencéhez 
vezető átjáróval
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A fa bűvöletében

Több mint húsz éve, 1998 óta dolgozik 
szakképesített asztalosként a nagyszalontai 
Szabó László. Nagyváradon, szakiskolában 

tanulta meg a szakma elméleti részét, otthon, 
a néhai Patócs Balázs asztalosmester irányí-
tása alatt pedig a gyakorlati részt sajátította 
el.

– Miért döntött úgy, hogy az asztalosmes-
terséget választja?

– Harmadik vagy negyedik osztályos lehet-
tem, amikor munkaórán rengeteget dolgoz-
tunk furnérlappal, illetve életemben először 
lombfűrésszel. Nagyon megtetszett nekem, és 
ez elég volt ahhoz, hogy már akkor eldönt-
sem, én bizony asztalos akarok lenni.

– Milyen típusú faanyaggal dolgozik a leg-
gyakrabban?

– Manapság leginkább fenyőfával dolgo-
zom, és néha hársfával is. De laminált lapok-
ból is készítek bútorokat, ezek évek óta na-
gyon népszerűek.

– A mai, műanyagokkal tűzdelt világban 
igénylik még az emberek, hogy természetes, 
fából készült bútorok között lakjanak?

– Az a tapasztalatom, hogy lenne igény 
szép, fából készült bútorokra, csak az anyagi-
ak szabnak határt, mivel ezek igen sokba ke-

Napjainkban, amikor már sokan hozzászoktak 
ahhoz, hogy otthonuk kényelméből, egy 
számítógép segítségével, néhány kattintással 
szinte bármit megvehetnek, az egyedi, 
kézzel készített tárgyak lassan kikopnak 
környezetünkből. Így van ez a bútorokkal 
is, hiszen kényelmesebb ellátogatni egy 
nagyáruházba és készen megvenni egy lapra 
szerelt bútort, mint keresni egy megbízható 
mestert, aki teljesíti igényeinket. Ilyen mester 
Szabó László, a nagyszalontai Schneider 
Manufaktúra vezetője, aki az asztalosszakmáról 
és a mai igényekről is mesélt lapunknak.

Szabó László 
asztalosmester



mestermunka

Biharország2019. szeptember 43

rülnek, szemben a laminált lapokból készült 
bútordarabokkal, amelyek mindenki számára 
megfizethetők.

– Milyen bútorokra van a legnagyobb 
igény?

– Manapság leginkább a laminált lapok-
ból készült, modern bútorokat keresik. Ezeket 
látják az emberek praktikusabbnak, és ahogy 
már említettem, az áruk is elérhetőbb. Tőlem 
elsősorban ilyeneket rendelnek a kedves ügy-
felek.

– Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik 
az asztalosszakmát szeretnék választani?

– Ez a szakma nagyon szép. A fával dol-
gozni kellemes elfoglaltság, s látni a végered-
ményt, hogy egy darab fából mi minden szé-
pet lehet készíteni, az leírhatatlan. Viszont 
csöppet sem veszélytelen szakma ez, hiszen 
a megmunkáláshoz gépeket használunk, ezért 
mindig teljes odafigyelést és megfontoltsá-
got kell tanúsítani munka közben, különben 
egy életre szóló sérülést lehet szerezni. Ösz-
szegezve tehát, én bátran ajánlom a fiatalok-
nak, hiszen különleges szakmáról beszélünk, 
és bizony manapság a piacot tekintve egyre 
nagyobb szükség van az asztalosmesterekre.

Balázs Anita

Egy óvatlan mozdulat is bajt okozhat, nagyon fontos 
az odafigyelés

Méretre készült a konyhabútor laminált lapokból – ezt 
igénylik a legtöbben

Az udvar éke lehet 
ez a pavilon, ez is  
a mester munkája

Fával fedett  
és burkolt terasz – 
nem előregyártott 

alapanyagból
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Virágkocsik, ünnepi sütik 
Váradon és az Érmelléken

A Szent László egyik legendáját megjele-
nítő, valamint a Szent Koronát és a koroná-
zási jelvényeket ábrázoló virágkocsi mellett a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Bihar 
Megyei Tanács közös, Mindennapi kenyerün-
ket add meg nekünk ma elnevezésű kompo-
zícióját láthatták az itteni ünneplők. Augusztus 
21-én a megyeszékhely főterére, illetve más-
nap Biharra, Paptamásiba, Biharfélegyházára, 
Bihardiószegre és Székelyhídra is elgurult 
Nagyvárad és Debrecen közös, Hagyomá-
nyok nevet viselő kocsija, a japán Tojama vá-
rosa és Debrecen közös kocsija, amely A fehér 
és a vörös oroszlán táncát ábrázolja, továbbá 
a debreceni Fórum bevásárlóközpont A divat 
birodalma elnevezésű kocsija.

A megyeszékhelyen a Nyitott ablak Eu-
rópára című itteni rendezvénysorozat a cuk-
rászokat is megihlette. A Bihar–Hajdú-Bi-

har Eurorégió Alapítvány szervezésében és a 
Fan Ice, illetve a Bacio Dolce cukrászda köz-
reműködésével három napon át ingyen meg 
is kóstolhatták az érdeklődők a finomságokat. 
Nagyvárad szecessziós desszertjét a Stern-pa-
lota egyik virágmotívuma díszíti, mákos-diós-
almás-szilvalekváros a tölteléke. Biharország 
krémsajtos-fahéjas-szilvás tortáját pedig Bihar 
és Hajdú-Bihar megye térképe díszíti. Mind-
két finomság a Fan Ice cukrászda saját labora-
tóriumában készült, s készül majd, ha a ven-
dégek kérik.

Érmelléki útjukon ünneplő, mosolygós em-
berek sokasága várta a virágkocsikat. A meg-
állók alkalmával helyi elöljárók köszöntötték, 

Ötvenedik alkalommal szervezték meg  
a debreceni Virágkarnevált augusztus 20-án, 
az államalapítás ünnepén. Az ott felvonuló 
kocsik közül hatot a váradiak és több érmelléki 
település lakói is megcsodálhattak. A Nyitott 
ablak Európára című itteni rendezvénysorozat 
alkalmából elkészült Nagyvárad süteménye  
és Biharország tortája is.
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néptánccsoportok fellépésével fogadták a me-
netet. Székelyhíd központját is ellepték az ér-
deklődők, s jól fogott a rendőri jelenlét, a biz-
tonságos közlekedést és felvonulást nagyban 
segítette. A központi parktól nagy tömeg kí-
sérte végig a virágkocsikat és a kocsikat fel-
vezető, több településről érkezett táncosokat, 
egészen a városi stadionban felállított színpa-
dig. A Tini Dance Center különböző tánccso-
portjai a színpadról szórakoztattak, menet-
táncosok és néptáncosok is felléptek. Az esti 
nagykoncert, a Bikini produkciója előtt poli-
tikusok és a rendezvény szervezői szóltak a 
nagyszámú résztvevőhöz.

F. N. L., D. M. E., M. Zs.
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Az alapító tulajdonostól, Horváth Attilától 
kapta a nevét a Horvi halastó és kikapcsoló-
dást kínáló környéke. A jelenlegi tulajdonos, 
az Ördög-Nagy Agroprest Kft. 2015-ben vette 
át, és meghagyta az eredeti elnevezését. A lé-
tesítmény működtetője és ügyintézője ifj. Ör-
dög Sándor István és családja. Nagyfokú 
felújítási munkálatot végeztek, mely kiterjedt 
a tóra és környékére, valamint a lakóházra és 
irodára egyaránt. Számukra ez nemcsak mun-
kahely, hanem egyben az otthonuk is. Leasz-
faltoztatták a bekötőutat, új parkolóhelyeket 
létesítettek, rendbe tették a partot. A parton 
sorakozó, általuk „gombának” nevezett, asz-
talból és padokból álló fedett faalkotmányok-
ban kényelmesen lehet étkezni, ejtőzni vagy 
akár társasjátékozni; a vendégek a naptól, 
esőtől védve vannak. Függőágyakat is felsze-
reltek a pihenni, kikapcsolódni vágyóknak. 
Aki saját sátrát vagy napernyőjét akarja hasz-
nálni, megteheti.

Közel van a városhoz a hely, mégis egészen 
más világ, hiszen a víz és a fák árnya kelle-
messé, elviselhetővé teszi a legforróbb napo-
kat is. A magyarkéci út legelején jobbra térve, 
végig aszfalton haladva érhető el. Sokan vá-
lasztják szabadidejük eltöltésére, és nem csak 
horgászok. Reggel 6 órától este 8-ig van nyit-
va, tavasztól késő őszig. Télen horgászni nem 
lehet, de halat vásárolni igen.

A halastavat saját forrása, a talajvíz és a 
csapadék látja el vízzel. A forrás bő vízhoza-
mú, ezért a legmelegebb időszakban sincs ak-
kora apadás, mely veszélyt jelentene a halak-
ra. Szükség esetén az üzemeltetők oxigénnel 
dúsítják a vizet a saját berendezésükkel.

A horgászok két nagy és egy kisebb tó 
partján választhatnak horgászstandot, érke-
zési sorrendben. Összesen nyolcvanan pecáz-
hatnak egyszerre, s két-két botot használhat-
nak a befizetett napi belépő fejében. Sport- és 
„konyhai” horgászokat egyaránt fogadnak. 
Előbbiek, miután megmérik és lefotózzák, 
visszadobják a kifogott zsákmányt, utóbbiak 
helyben elkészítik vagy hazavihetik. A sport-

Horgászparadicsom 
Margittán
A forró nyári napokon, aki csak teheti, igyekszik 
olyan helyet keresni, ahol jól érzi magát  
és elbújhat a perzselő nap elől. Erre ideális 
lehetőség a Margitta határában lévő Horvi 
halastó és piknikezőhely.

Ifj. Ördög Sándor István a családjával itt is lakik

A létesítmény 
nevét éppen 
virágokkal rakták 
ki ottjártunkkor
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horgászok napidíja 25, a konyhai horgászo-
ké 75 lej, ez utóbbiért 3 kg pontyot és amurt 
vagy 4 kg kárászt és busát vihetnek el. Hely-
ben meg lehet vásárolni az etetőanyagot, a 
szintetikus és élő csalit. Hűtött sört, üdítőt és 
ásványvizet is lehet kapni. A kísérő személyek 
belépti díja 5 lej, a 14 éven aluli gyermekek in-
gyenesen mehetnek be.

A tavak több mint 1 hektáros területet fog-
lalnak el, és bőven van bennük ponty, amur, 
busa, kárász, süllő, csuka és harcsa. Ha sem-
mi sem akad a horogra, a helyszínen meg le-
het vásárolni a fogást, senkinek sem kell üres 
kézzel hazatérnie. Erre a célra mindig van 
készlet.

A tó ideális hely családok kikapcsolódásá-
ra, piknikezésre. A sütéshez-főzéshez grille-
zésre is megfelelő tűzrakó helyek vannak ki-
alakítva. Népesebb társaság is talál magának 
helyet a nagyobb színben, itt több asztal is el-
fér, és nagyszerű a kilátás az egyik tóra. A pik-
nikezők is vásárolhatnak friss halat, és hely-
ben elkészíthetik, ha arra támad étvágyuk. 
Aki haza akarja vinni, azt is megteheti.

Ifj. Ördög Sándor István Margittán szüle-
tett 1989-ben, ott érettségizett környezetvé-

delmi szakon, majd Nagyváradon végezte el 
az egyetemet, ugyanazon a szakon. Diplomá-
jával hazatért, és saját cégükben kamatoztat-
ja tudását, s emellett a halastavakat is működ-
teti. Nős, egy két és fél éves kislány és egy 
két hónapos kisfiú édesapja. Feleségével sze-
retnek a horgásztónál lakni, itt egészséges kö-
rülmények között, tiszta levegőn nevelhetik 
gyermekeiket. Három alkalmazottjuk van, ők 
tartják rendben a tavakat és környéküket, va-
lamint tanácsokkal szolgálnak a kirándulók-
nak és horgászoknak. Ördögék távlati tervei 
között szerepel egy gyermekpark kialakítása 
játékokkal, hogy még inkább családbarát le-
gyen a kirándulóhely.

Most is tartalmas időt lehet itt eltölteni, 
egészséges és szép környezetben unokától 
nagyszülőig mindenki jól érezheti magát.

Szőke Ferenc

Kellemes, 
rendezett 
környezetben lehet 
pecázni, piknikezni

Amit kifognak, meg 
is süthetik-főzhetik

Ha nincs kapás, 
helyben meg lehet 
vásárolni  
a „fogást”

Nagyobb 
társaságnak is 

kerül fedél a feje 
fölé
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Margittán voltak jó pingpongozók, egy ide-
ig edző is volt, aki tanította, felügyelte a já-
tékosokat. Aztán az edző elköltözött, és ha-
nyatlásnak indult a városban az asztalitenisz. 
Tavaly novemberben már azon a határon vol-
tak, hogy teljesen megszűnik a játék lehetősé-
ge. Edző sem volt, és úgy nézett ki, hogy az 
addig használt termet is más célra adja bér-
be a tulajdonos. Volt azonban egy lelkes csa-
lád, melynek mindegyik tagja – apa, anya, fiú 
– pingpongozott, és szívügyüknek tekintet-
ték, hogy megmaradjon a terem az asztalite-
niszezők számára. Halász László, felesége, 
Mákszem Mónika és fiuk, Halász Mátyás 
néhány játékossal társulva idén márciusban 
megalapította az Asztalitenisz Sport Klub Tár-
saságot, így hivatalos jogi személyiséggé vált 
a klub. Kérték a bejegyzését a Nemzeti Sport-
szövetségbe is, az elfogadása most van folya-
matban.

A helyiség tulajdonosa, a Record Szövet-
kezet a bérbeadáskor őket részesítette előny-
ben, így továbbra is a pingpongosok hasz-
nálhatják a termet. Ezúton is köszönik a 
tulajdonosnak, hogy a helyiséget nem egy 

másik cégnek adta bérbe, mely raktárként 
használta volna.

Elvégeztek néhány komoly felújítási munká-
latot, mely a biztonságot és kényelmet szol-
gálja, továbbá kellékeket is vásároltak. Jelen-
leg 25-30 felnőtt és ugyanannyi gyermek jár 
rendszeresen edzeni, illetve játszani. A gye-
rekek számára sikerült edzőt találniuk Dobrai 
Balázs személyében, ő Nagyváradról ingázik 
hetente háromszor.

A játékosokat több csoportra osztották, 
életkor, illetve tudásszint szerint. Négy asz-
tal áll a rendelkezésükre, három egy nagy te-
remben, egy pedig egy kisebben. Öltözőjük és 
mellékhelyiségük is van. Vásároltak egy mini 
gyakorlóasztalt, a pontosság és a gyors rea-
gálás elsajátítására. Robotjuk is van, különfé-
le labdaadogatásokra programozható. A robot 
adogatásai és ez edző tanácsai közösen fej-
lesztik a játékkészséget.

Megalakulásuk óta már jelentős eredmé-
nyekkel büszkélkedhetnek. Az első lépés az 
volt, hogy a gyerekeket, akik megszakították a 
felkészülést, visszahozzák a már elért szintre, 

Az asztalitenisz igen komplex, szinte minden 
izomcsoportot megmozgató sport. Emellett 
fejleszti a megfigyelőképességet, az önfegyelmet 
és a gyors reakciót. Fiataloknak és időseknek 
egyaránt hasznos, akár versenyszinten, akár  
a szabadidő aktív eltöltéseként.

sport

Felszálló ágban  
az asztalitenisz Margittán

A Hajdú–Mákszem házaspár elkötelezettségének 
köszönhetően megmaradt az edzőterem

A felnőtt csapat
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majd továbbfejlesszék őket. Első gyermekver-
senyük Szilágycsehen volt, ott összesen több 
mint 70 versenyző indult, több megye képvi-
seletében. Margitta nagyszerűen szerepelt, hi-
szen 10 gyermekből 7 kupát hozott el. Volt 
olyan korcsoport, amelyben a három dobo-
gósból kettő margittai lett. Szerveztek Margit-
tán gyermeknapi versenyt, a felnőtt hölgyek-
nek pedig nőnapit.

A felnőttek a nemzetközi Davis-kupa rend-
szerben versenyeznek, a nagyváradi Tibclau 
Egyesület szervezésében. A szezon minden 
év januárjában indul, és a versenyeket havon-
ta váltott helyszíneken tartják. A margittaiak 

is jártak már Nagyváradon, Hajdúnánáson, 
Debrecenben, Nagykárolyban, Zilahon. Szán-
dékukban áll házigazdaként is bekapcsolódni. 
Ez anyagi befektetést igényel, de remélik, talál-
nak majd támogatókat. Havonta megszervez-
nek egy barátságos versenyt, azon a környék-
beli pingpongosok is szívesen részt vesznek. 
Mivel a Davis-kupa verseny idén ősztől gyere-
kek számára is megnyílik, a menedzser bene-
vezte rá a margittai fiatalokat.

A klub fő célja az asztalitenisz fellendítése 
a városban, hiszen ez nagyszerű sport vala-
mennyi korosztály számára, tartalmas, egész-
séges mozgási és kikapcsolódási lehetőség. 
Aki megszereti, megteheti a lépéseket a siker 
útján, mivel Margittán van kiktől tanulni. Sze-
retettel várnak minden új jelentkezőt az edző-
teremben (Republicii út 52. szám, a Record 
épülete), vagy jelentkezhetnek Halász László-
nál és Mákszem Mónikánál a 0744/872–076 
telefonszámon.

Szőke Ferenc

A gyermekcsapat 
az edzőjével  

és a menedzserrel

Sok kupa 
emlékeztet 
a margittai 
pingpongozók 
eredményes 
szerepléseire

A robot adogat,  
az edző tanít

A kis 
gyakorlóasztal  
a gyors reagálást 
fejleszti
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Mikor lesz soha?
Az épp beszélni tanuló kisgyermektől gyak-

ran hallani a visszakérdezést, hogy mikor lesz 
a soha, a családtagjai ugyanis sokszor vágják 
rá egy-egy szokatlan vagy még túl korai „ka-
landozási” kérésére ezt az „időpontot”. Nem 
okoz különösebb traumát a kicsinek, mert 
gyorsan belenő a fogalom megértésébe, sőt 
törni kezdi a fejét, hogyan is lehetne majd ki-
játszani a nagyok tiltásának megfoghatat-
lan határidejét. Mire felnő, már észrevétlenül 
ő maga is gond nélkül használja, sőt hozzá-
tanulja még a viccesebb alakokat is. Például 
azt, hogy sohanapján vagy holnapután kis-
kedden, bornyúnyúzó pénteken. Ez utób-
bi ismét okozhat némi megértési zavart, mert 
ha kedden, akkor miért pénteken, illetve mi-
ért kicsi az a kedd, van nagykedd is netán?! 
Mert nagycsütörtök, nagypéntek és nagy-
szombat a húsvéti ünnepkör három, alapvető-
en jelképekkel telített napja, és semmi közük 
a soha fogalmához, hisz évente ismétlődnek. 
De ez a gondolatsor sem okoz fejfájást, szerin-
tem ugyanolyan természetesen könyveljük el 
anyanyelvünk érdekességeként, mint más szó-
lást vagy szófordulatot.

A gond akkor jelentkezik, amikor például a 
román játszótársaknak, később kollégáknak, 
szomszédoknak akarnánk hirtelen lefordíta-
ni a játékos fordulatot, ők viszont nem értik. 
Ahogy a román nyelv rejtelmeiben kevéssé já-
ratos barátaink sem értik, ha valamilyen idő-
pont felőli érdeklődésükre azt a választ kap-
ják, hogy „poimarţi” vagy „de paştele cailor”. 

Még az előzőt úgy-ahogy össze lehet kötni a 
holnapután kiskedden fogalmával, bár nem 
vagyok annyira járatos a népi hiedelmek és 
szokások világában, hogy a keddi nap külön-
böző mellékjelentéseit ismerném. Gondolok a 
latin nyelveknek a háborúzás istenére, Marsra 
való utalására, magyarban pedig az egy szóta-
gú csattanós hangzásra, de félek, ez csak fö-
lösleges okoskodás volna. Előbb-utóbb viszont 
megemberelem magam, és utána fogok járni.

A soha második román megnevezésének 
viszont ismerem a tartalmát: az ortodoxiában 
a húsvétot követő hét végén emlékeznek ha-
lottaikra olyanformán, ahogy azt mi tesszük 
halottak napján, ami viszont az ő szertartás-
rendjükben nem ismert. Az említett megemlé-
kezést paştele morţilor-nak mondják, és ennek 
a mintájára keletkezhetett a lovak húsvétja, 
ami viszont nem létezik, vagyis soha nincs.

Azoknak, akik a nyelvi fordulatok ide-oda 
fordítgatásába bele-belegabalyodnak, érdekes-
ségként említem, hogy például a sebtében kita-
karított, csupán első látásra rendezett helyek-
re utalva, amit mi úgy is szoktunk mondani, 
hogy „ott, ahol a papok táncolnak”, romá-
nul úgy mondják: „acolo, unde vede soacra”.

Tanácsként mondom, ha a hasonló for-
dulatok megfelelőjét egyik vagy másik nyel-
ven nem tudjuk biztosan, kerüljük inkább el a 
használatát, ne tegyük magunkat nevetséges-
sé úgy, mint ha a húsüzletben a hidegfelvágott 
vásárlásakor „rece sus tăiat”-ot kérnénk.

Molnár Judit

2019. szeptember

A Nagyváradi Állami Filharmónia 
szeptemberi műsora
A koncerteket csütörtökönként este 7-től a filharmónia Bar-
tók–Enescu termében tartják, a bérletek érvényesek, jegyek 
a filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezső, ma Moscovei utca 5. 
szám) válthatók hétköznapokon 11–16 óra között.

19., 19 óra: évadnyitó vokál-szimfonikus hangverseny. Mű-
soron: C. Orff: Carmina Burana. Vezényel Romeo Rîmbu, köz-
reműködik a Iuliu Maniu Görögkatolikus Líceum kórusa és a 

filharmónia énekkara, karigazgató Nicoleta Ţâmpu, illetve 
Lászlóffy Zsolt, Mariana Bulicanu (szoprán – Moldova Köz- 
társaság), Stefan von Korch (tenor) és Adrian Mărcan (bari-
ton).
26., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Műsoron: E. Elgar: h-moll 
hegedűverseny, op. 61.; J. Brahms: IV., e-moll szimfónia, op. 98. 
Vezényel Jankó Zsolt, közreműködik Artur Kaganovskiy (hegedű 
– Amerikai Egyesült Államok).
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közélet

Temetkezési 
tudnivalók

– Mi az első lépés, ha hozzátartozónk az 
otthonában tér örök nyugovóra?

– Először az elhunyt háziorvosát kell érte-
síteni, mivel ő állíthatja ki a halottvizsgálati 
bizonyítványt. Ha nincs családorvos, a rend-
őrséggel szükséges felvenni a kapcsolatot. A 
halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása után a 
temetkezési vállalathoz kell menni a követke-
ző iratokkal: az elhunyt személyi igazolványa, 
születési anyakönyvi kivonata, házasságleve-
le, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány. 
Ezt követően az elhunyt elsőfokú hozzátar-
tozója (házastárs, gyermek) adja be a papí- 
rokat az anyakönyvi hivatalba. Az elhunyt 
iratai mellé szükséges csatolni a hozzátarto-   
zó okmányait (személyi igazolvány, eseten-
ként születési anyakönyvi kivonat, házasság-
levél).

– Milyen temetkezési lehetőségek vannak?
– Nagyszalontán a hozzátartozó két lehető-

ség közül választhat, az egyik a hagyományos 
temetés, koporsóban, a másik pedig a ham-
vasztás.

– Mennyibe kerül egy koporsó?
– A koporsók ára átlagosan 700–3000 

lej között változik, rengeteg modell közül vá-
laszthat a hozzátartozó. Vannak készleten lévő 
koporsóink, de ha a hozzátartozó más típu-
sút szeretne, akkor meg tudjuk rendelni a ki-
választott darabot. Nagyszalontán egyébként 
jellemzően az 1000–4000 lej között kapható 
modellek közül szoktak választani.

– Mi történik akkor, ha kórházban követ-
kezik be a haláleset?

– Az elhunyt kezelőorvosa 24 óra elteltével 
kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt, majd 
ugyanúgy kell eljárni, mint a fent említett eset-
ben, ha az elhunyt az otthonában távozott el.

– Milyen iratok szükségesek az önkor-
mányzati temetkezési támogatás igénylésé-
hez?

– Szükséges az elhunyt személyi igazolvá-
nya, születési anyakönyvi kivonata, esetenként 
házasságlevele, valamint a halottvizsgálati bi-
zonyítvány. A hozzátartozótól pedig a fentebb 
is megjelölt okmányokat kérik. Nagyszalontán 
egyébként a Gyulai Temetkezési Vállalat igény 
szerint leveszi a terhet a hozzátartozók vállá-
ról, és kérésre igényli a nevükben a temetkezé-
si támogatást, de természetesen bárki szemé-
lyesen is intézheti a procedúrát. Mindenesetre 
jó tanácsként üzenném minden kedves ol-
vasónak, hogy amikor temetésre kerül sor a 
családban, érdemes előzetesen tájékozódni a 
temetkezési vállalatok szolgáltatásairól, meg-
rendelés előtt információt kérni az árakról, il-
letve az adott szolgáltatás minőségéről. Nem 
mindig a leggyorsabb „segítség” a legjobb. 
Hagyjanak időt maguknak, hogy nyugodt kö-
rülmények között, közösen döntsenek erről a 
szomorú családi eseményről, hogy méltó bú-
csút vehessenek elhunyt családtagjuktól.

Balázs Anita

Az élet körforgásában természetes módon 
követi egymást a születés és a halál. Szerettük 
elvesztésekor a családoknak azonnal 
intézkedniük kell, miközben a gyász és a fájdalom 
miatt sokszor azt sem tudják, hogy mit és hogyan 
kellene tenni. Gyulai Sándor nagyszalontai 
temetkezési vállalkozót kérdeztük a témáról.

2019. szeptember



Legközelebb a citromillatú kefevirágot  
és a coloradói jegenyefenyőt mutatjuk be.

37.  Cinerária  
(Pericallis hybrida)

A Kanári-szigetekről származó, nemesített, 
egyéves szobanövény. Másik elnevezése cso-
daszem. Fajtától függően 20-40 cm magasra 
nő meg.

Téltől tavaszig virágzik. Fészkes virágzatú, 
a középen elhelyezkedő, sötét színű csöves vi-
rágait élénk (lila, kék, rózsaszín, kárminpiros) 
színű nyelves virágok övezik. Ezek belső, alsó 
fele általában fehér. Fogazott szélű, szív alakú, 
zöld levelei erősen erezettek.

Félárnyékos helyen, magas páratartalmú 
levegőben érzi jól magát. Nyirkos, humusz-
ban gazdag, jó vízáteresztő képességű talajt 
és rendszeres öntözést igényel, de a levelét ne 
érje víz, mert megbarnul. A túlöntözött nö-
vény gyökere elrothad. Fejlődéséhez sok vas-
ra van szüksége.

Hűvös, de fagymentes, világos helyen hosz-
szabb ideig virágzik, de fűtött, száraz levegő-
jű lakásban rövid életű lehet. Levéltetvek, ta-
kácsatkák megtámadhatják, és a lisztharmatra 
is érzékeny.

Magról szaporítható: a kora tavasszal, hű-
vös, de fagymentes, világos helyen tartott cse-
répbe elvetett magról karácsony táján lesz 
virágzó növény, az április-májusban vetett 
magból a következő év elején.

38.  Citromfa  
(Citrus limon)

A citrusfélék családjába tartozó örökzöld 
cserje. Dél-Indiából és Kínából perzsa közve-
títéssel került a mediterrán térségbe. Éghajla-
tunkon 1,5-2 méterre nő meg, fagyérzékeny.

Elágazó, esetenként tövises ágain ovális, ép 
szélű, zöld leveleket hoz, nem hullatja el. Ter-
mést csak 4-5 elágazás kifejlődése után hoz. 
Apró, illatos, fehér vagy halványrózsaszín vi-
rágait egész évben hozza. Termése a közis-
mert citrom.

Közepes vízigényű, de ajánlatos a földjét fo-
lyamatosan nedvesen tartani, télen kevesebb 

öntözéssel. A napos fekvést kedveli, az enyhén 
savas vagy semleges kémhatású talajt, emel-
lett tápoldatra is szüksége van a gyümölcsér-
leléshez. Télen 10-15 foknál nem hűvösebb, 
világos helyen tartható, nyáron a szabadban.

A száradt ágak eltávolításán kívül metszést 
nem igényel, a betegségekkel szemben ellen-
álló. Félfás dugványról és magról is szaporít-
ható. Utóbbi esetében akár tíz évig is eltart-
hat, amíg termőre fordul.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Cinerária

Citromfa
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Zöldséges menü

Sűrű zöldségleves

Hozzávalók: 1 petrezselyemgyökér, 2 sár-     
garépa, 2 kisebb krumpli, 1 paszternák, 1 
bögre zöldborsó, 4 rózsa karfiol, 1 kisebb ka-
ralábé, 1 fej vöröshagyma, egy kicsi zeller 
(vagy 2 szárzeller), 1 csokor petrezselyemzöld, 
1 evőkanál olaj, só, bors.

Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk, és 
kevés olajon megfuttatjuk. Hozzáadjuk a meg-
tisztított, felszeletelt vagy felkockázott zöld-
ségeket, és kevergetve összepirítjuk. Sózzuk, 

borsozzuk, fel-
öntjük 2 liter 
vízzel, és las-
sú tűzön, fedő 
alatt 20-25 per-
cig főzzük. Ek-
kor hozzáadjuk 
a borsót és az 
apróra vágott 
petrezselyem-
zöldet. Öt perc 
fövés után kész, 
tálalás előtt pi-
hentetni lehet. 
Habarással to-
vább sűríthető.

Sajtos karfiollepény

Hozzávalók: 1 fej karfiol, 4 gerezd fok-
hagyma, 3 tojás, petrezselyemzöld, 3,5 dkg 
reszelt sajt, 7,5 dkg mozzarella, 27 dkg liszt, 
só, bors, olívaolaj.

Elkészítés: A karfiolt megmossuk, rózsái-
ra szedjük, és forró sós vízben félpuhára főz-
zük. Leszűrjük, hideg vízzel leöblítjük, és ap-
róra vagdaljuk. Serpenyőben kevés olajon 
aranybarnára pirítjuk a feldarabolt fokhagy-

mát. A karfiolhoz adjuk, és beleütjük a tojá-
sokat. sózzuk, borsozzuk, és 5 dkg liszttel ala-
posan összekavarjuk. Hozzáadjuk a sajtokat 
és az apróra vágott petrezselymet. Összedol-
gozzuk, s hozzáadagoljuk a lisztet. A masszá-
ból kis lepényeket formázunk, és forró olajon 
mindkét oldalukat aranybarnára sütjük.

Cukkinis sütemény

Hozzávalók: 25 dkg kristálycukor, 2 tojás, 
1 dl olívaolaj, 15 dkg liszt, 6 dkg gríz, fél cso-
mag sütőpor, 10 dkg darált dióbél, 0,5 kg cuk-
kini, fél citrom reszelt héja.

Elkészítés: A cukrot, a tojásokat, az olajat 
és a citromhéjat egy tálban jól összekeverjük. 
Egy másik edényben vegyítsük össze a lisz-
tet, a grízt, a sütőport és a diót. Reszeljük le 
a cukkinit, majd egy csipet sóval szórjuk meg, 
hagyjuk állni 10 percet. A cukros-tojásos ke-
verékhez adagoljuk lassan a lisztes keveréket. 
A cukkinit nyomkodjuk ki, majd azt is kever-
jük a tésztába. Süthetjük közepes méretű tep-
siben vagy muffinformákba adagolva. 160 fo-
kon, 30 percig süssük. Az elkészült tésztát 
vágjuk kockákra vagy szúrjuk ki széles szájú 
pohárral, mellé házi lekvárt vagy rebarbara-
kompótot kínáljunk.

Vegetáriánus olvasóink bizonyára tisztában 
vannak vele, hogy mennyire változatosan lehet 
felhasználni a zöldségeket. Most nem csak 
nekik ajánlunk pár ötletet hús nélkül, sőt még 
zöldséggel készített desszertet is.



Augusztusi rejtvényünk (Az életről) helyes megfejtése: „Olyan szép az 
élet, amikor valami jót és igazat cselekszik az ember”.
Könyvjutalmat nyert: Orosz Irén (Ottomány), Ladányi László (Szat már -
né  meti) és Katona Vilmos (Nagyszalonta).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe 
eljuttatók kö  zött könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Beküldési határidő: szeptember 30.  
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea,  

Piaţa 1  Decembrie nr. 12.;  
e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Schweitzer véleménye

VÍZSZINTES: 13. Finom burnótfaj-
ta (rég.). 14. Figyeljen (ide). 15. Beigli jel-
zője. 16. Fogyasztható (a gyümölcs). 18. A 
japánok ősi vallása. 20. … Robbins – ame-
rikai színész, rendező, Oscar-díjas. 21. Mon-
gol fejedelmi cím. 22. Neves olasz hegedű-
készítő család. 24. Igavonó. 26. Sír. 27. Az 
asztácium vegyjele. 28. Svéd, norvég és oszt-
rák gépkocsik betűjele. 29. Görcsös, félolda-

li fejfájás. 32. Tömeges rémület. 34. Kever. 
35. Kongó őserdeiben honos kérődző. 37. 
Előkelő társaság. 39. Feltéve. 41. Moll jellegű 
hangsor. 42. Újvidék szerb neve. 45. Juttat-
nak neki. 46. Görögország autójele. 48. Az 
ifjúság istennője az ókori görög mitológiában. 
49. 511 méter magas csúcs Belgrádban. 51. 
… kígyó – egyiptomi pápaszemes kígyó. 53. 
Petru … – Moldova uralkodója (XVI. sz.). 55. 
Árengedmény. 58. Pozsonyi újságíró, az első 
magyar nyelvű hírlap szerkesztője (1779, Má-
tyás). 59. Vissza: fűszer. 60. Kettőzve: édes-
ség. 61. Elektronvolt (röv.). 62. Kéznél levő 
hosszmérték. 64. Vonatkozó névmás. 65. … 
Lanka – állam Dél-Ázsiában. 67. Kő – latinul. 
69. Házastárs fivére. 71. Díszes. 73. Ruhát 
tisztíttat. 75. … lány várat nyer – régi szólás.

FÜGGŐLEGES: 1. A bételdiót szolgáltató 
pálmafaj. 2. Férfi szerzetes. 3. Nyitott – Lon-
donban. 4. Élet. 5. Csontdarab! 6. Japán tán-
cos- és énekesnő a teaházakban. 7. Rosta. 8. 
Esőben állni. 9. A -gat képző párja. 10. Az 
Edward rövid változata. 11. Ki … tud? – ve-
télkedő. 12. Változatos fényhatású selyemszö-
vet (francia szóval). 17. Csersav. 19. A zöld 
egyik árnyalata. 23. Egészen friss. 25. Óír 
írás. 28. Jogtalan jövedelem. 29. … Hari – 
híres kémnő. 30. Azonos betűk. 32. Színes-
tévé-szabvány. 33. Kis mennyiség. 34. Vele 
tart. 36. Éveink sokasága. 38. A lítium és a 
bór vegyjele. 39. Vízben él. 40. Jean Anouilh 
drámája. 43. Az USA szövetségi állama. 44. 
Fullánkos rovar. 45. Borítókosár. 47. Hullna. 
50. Magot szór. 51. Hangtalanul váró! 52. 
Pitaval egynemű betűi. 54. … poetica – köl-
tészettan. 56. Varázsló istennő a görög mito-
lógiában. 57. A szem szivárványhártyája. 59. 
Nagyon régi. 62. Házastárs szülője. 63. Ba-
jor művészcsalád. 64. Vadászkutya. 66. Kies 
rész! 68. Az amerícium és a kén vegyjele. 70. 
Védő. 72. Sorvégek! 74. Személyed.

Barabás Zsuzsa

Albert Schweitzer (1875–1965) német orvos, 
teológus, orgonaművész őserdei kórházat 
alapított Afrikában, s annak fenntartását saját 
jövedelméből fedezte. 1952-ben Nobel-békedíjat 
kapott. Az ő véleményét idézzük a rejtvényben  
a vízszintes 1. és függőleges 31. alatt.
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Szalacs és Rákóczifalva együtt erősebb 
Európában elnevezéssel indították útjára a 
múlt hónap elején azt a projektet, melynek 
témája az Európai Unió és a közösség jelen-
legi gondjainak megismerése, ugyanakkor a 
szolidaritás és az együttműködés fejlesztése 
a két település közösségei között a kultúra ál-
tal, az európai kulturális örökség szellemé-
ben. A Horváth Béla szalacsi polgármester 
által szervezett találkozón 380 résztvevő volt 
jelen (180-an Szalacsról és ugyanennyien  
Rákóczifalváról). Az eseményt az Európa 
a polgárokért program támogatta, amely-
nek fő célja, hogy segítse az európai polgá-
rok találkozását, hogy kapcsolatba léphesse-
nek egymással, és bekapcsolódjanak a közös  

Szalacs és Rákóczifalva 
együtt erősebb Európában
Szalacs és magyarországi testvértelepülésének 
lakosai találkoztak az érmelléki község 
polgármesterének szervezésében augusztus 
elején. A két közösség kapcsolatának 
erősítését szolgáló európai uniós projekt 
nyitókonferenciáját is megtartották.

projektekbe annak érdekében, hogy megerő-
södjön a közösségi térhez való tartozás ér- 
zése.

A projekt nyitókonferenciáján a szalacsi elöl-
járó üdvözölte a vendégeket, röviden bemutat-
ta a projektet és ennek céljait, és ismertette a 
háromnapos rendezvény eseményeit. A részt-
vevők egyebek mellett előadásokat hallhattak 
az EU történetéről, az euroszkepticizmusról, 
a bevándorlók destigmatizálásáról, az önkén-
tes szolidaritásról. A két településről érkezet-
tek (intézményi képviselők, gazdasági szerep-
lők és termelők) kerekasztal-beszélgetéseken 
ismerkedtek, a fiatal résztvevők pedig sport-
rendezvényeken erősíthették kapcsolataikat. 
Annak érdekében, hogy a testvértelepülé-
sek kultúráját és polgárait közelebb hozzák 
egymáshoz, különböző kulturális és közössé-
gi programok egészítették ki a háromnapos 
eseményt (táncok, dalok, kulináris tevékeny-
ségek, kiállítások, cserkészeti bemutató).

Szalacs és Rákóczifalva együttműködé-
sét hivatalossá is tették, vagyis aláírták a 
testvértelepülési szerződést. A szervezők min-
denkinek köszönik a részvételt és hozzájárulá-
sukat a rendezvény sikeréhez.

Az EU-s projekt 
plakátja



A nagyváradi indóházból kilépőt a XIX. század végén még nem a legbarátságosabb kép fogadta. A vasútál-
lomás előtti tér elhanyagolt, sáros térség volt, amelyet a pályaudvarral szemben hosszú téglakerítés ha-
tárolt. E mögött húzódtak a káptalani kertek, másik végükön a tíz házból álló Kanonok sorral. Az indóház 
előtt bérkocsik sorjáztak, várták az utasokat. Fiákerek, azaz kétlovas bérkocsik és konflisok, az egyfoga-
túak álltak itt az utazni vágyók rendelkezésére. Képeslapunk az 1930-as években készült. Ekkor már meg-
jelentek a pályaudvar előtt a személyautók és a taxik is

„A Bihar-hegység északnyugati részében, a Sebes-Körös vízgyűjtőjében, a Jád patak forrásvidékén fekszik 
megyénk híres hegyvidéki üdülőtelepe: Biharfüred. Ideális fekvésű klimatikus gyógyhely: 1102 méterrel a 
tenger szintje felett, fenyvesektől körülvéve, szélvédett völgykatlanban […] az itteni Csodaforrás […] vi-
zét gyógyhatásúnak gondolták.” – Daday János Biharfüred története című munkájából egyebek mellett azt 
is megtudjuk, hogy kezdetben csak egy esztena, völgyi karám volt itt, s innen ered a ma is népszerű üdü-
lőhely román neve (Stâna de Vale). A nagyváradi görögkatolikus püspökségnek 140 ezer holdas erdőbirto-
ka volt a környéken, s Mihai Pavel püspök 1882-es látogatása után építtetett először itt magának faházat. 
A századforduló előtt többen követték példáját, bár ide vezető kocsiutat Bondoraszó felől csak 1892-ben 
kezdtek építeni


