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Hamarosan  
Szalonta Sound!

A fesztiválon olyan ismert DJ-k állnak a ke-
verőpult mögé, mint például Bárány Attila, 
akit Magyarországon négy évben is a legjobb 
lemezlovasnak választottak meg, érkezik DJ 
Aya, egy tehetséges hölgy lemezlovas, Kata-
pult DJ, Magyarország egyik legfelkapottabb 
zenei formációja, DJ Vanotek, akinek számos 
slágere hallható a különböző zenei csatorná-
kon. Ott lesz még többek között D Session, 
Dr. Mokán és Széplucky, valamint a nagysza-
lontai lemezlovasok is színpadra lépnek.

Az este során sorban váltják majd egymást 
a kiváló előadók, Románia és Magyarország 
legjobbjai forrósítják a hangulatot. Minden 
előadó különleges szettel készül a bulira an-
nak érdekében, hogy a résztvevők igazi fesz-
tiválos élménnyel gazdagodjanak. A lemezlo-
vasok mellett habparti, koktélbár, lézershow, 
különleges látvány- és hangeffektek várnak 
még a szalontai fesztiválozókra.

A rendezvény teljes ideje alatt működnek 
majd a különböző kiszolgáló egységek, étel-
ital korlátlan mennyiségben elérhető lesz. 
Fontos tudni, hogy kempingezésre is lehető-
ség van, aki tehát szeretne akár egy teljes hét-
végét a nagyszalontai strandon tölteni, meg-
teheti. A szervezők minden olyan érdeklődőt 
szeretettel várnak a fesztiválra, aki szereti a 
modern, elektronikus tánczenét.

Balázs Anita

A nagyszalontai önkormányzat szervezésében 
augusztus 24-én, szombaton immár harmadik 
alkalommal rendezik meg Nagyszalontán,  
a városi strandon a Szalonta Sound elnevezésű 
zenei fesztivált. A szervezőktől megtudtuk, hogy 
idén is számos neves lemezlovas érkezik  
a hajdúvárosba, a bulizni vágyók örömére.

Megyénkben 3348 munkanélkülit tartanak nyilván, több mint 
felük nő, ők 1745-en vannak. A megyei foglalkoztatási ügynök-
ség nyilvántartásában szereplők közül 1314-en kapnak munka-
nélküli-segélyt, 2034-en nem részesülnek ebben. Az állás nél-
küliek kétharmada, 2283 ember vidéki, a városokban 1065-en 
keresnek munkát. Beszédes az életkor szerinti bontás is. Az 
ügynökség közleményéből kiderül, hogy 40 év fölött nehezebb 
munkát találni. A 40–49 éves korosztályból 905-en, az 50–55 
évesek közül 706-an, az 55-nél idősebbek közül 650-en munka-

nélküliek. A 25 évnél fiatalabbak közül 283-an, a 25–29 év közöt-
tiek közül 179-en (ők vannak a legkevesebben), míg a 30–39 év 
közöttiek közül 625-en munkanélküliek.
Ami a végzettséget illeti: a közzétett kimutatás szerint 22 szá-
zaléknak középiskolai végzettsége van, 20 százaléknak álta-
lános iskolai. A szakképzettek aránya 13 százalék, a végzett-
ség nélkülieké 12 százalék, a felsőfokú végzettségűeké pedig 
11 százalék.

F. N. L.

Magyarországról Bárány Attila érkezik Nagyszalontára 
fesztiválozni
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Huszár hősöknek 
állítanak emléket

Segítik a magyarországi huszár hagyo-
mányőrzők, hogy Érsemjénben szobrot emel-
jenek Kazinczy Lajos honvéd ezredesnek, 
Bihardiószegen márványtáblát kapjon Kiss Pál 
tábornok, Réven pedig Bersek József ezredes 
– mindhárman az 1848–1849-es magyar for-
radalom és szabadságharc biharországi hősei. 
Az emlékhelyek kialakítását nemcsak szóban 
vagy erkölcsileg támogatják, hanem pénzbe-
li hozzájárulással, sőt a diószegi és révi már-
ványtáblák elkészítését is magukra vállalták. 
Csontos János hagyományőrző huszár szá-
zadossal beszélgettünk ezekről a tervekről, de 
elöljáróban az egyesületükről és a Bihar me-
gyei kapcsolataik kialakulásáról kérdeztem.

„Hagyományőrző egyesületünk, a Hajdú-
Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyomány-
őrző Sport és Kulturális Egyesület 31 évvel 
ezelőtt, 1988-ban alakult. Akkor Budapes-
ten volt egy nemzetközi huszár világtalálkozó, 
az 1913-ban Nagykárolyban született egyko-
ri katonatiszt, Hetey Sándor, a lovasszövetség 
akkori főtitkára szervezte, s meghívta a Haj-
dú-Bihar megyei lovasokat is. A magyar ha-
gyományőrző huszárok először találkoztak, 
Hetey ötletére alakult meg az egyesületünk. 
Ezen a találkozón Hajdú-Bihar megyéből Püs-
pökladány, Kaba, Hajdúszoboszló, Létavértes 
és Debrecen lovasai vettek részt, no meg a 
hortobágyi csikósok. Megalakulásunk óta szív-

ügyünk a hagyományőrzés. Valamikor össze-
sen 17 huszárezrede volt az Osztrák–Magyar 
Monarchiának, mi az 1867-es kiegyezés után 
alakult és 1918 decemberében megszűnt deb-
receni 2. számú honvéd huszárezred mintáját 
követjük. Egyenruhánk is hasonló, piros nad-
rág, kék csákó, a tiszteknek aranyozott az atil-
lájuk, a közhuszároknak piros. Debrecenben a 
nemzeti ünnepeken és a városnapon mindig 
fellépünk. Az első határon túli megjelenésünk 
2004. március 15-én volt, az RMDSZ közpon-
ti ünnepségére Nagyváradra kaptunk meghí-
vást. Felejthetetlen számunkra ez az esemény, 
a Körös-parton, a Szacsvay-szobornál gyüle-
keztek az emberek, szerintem több mint tízez-
ren voltak jelen, onnan vonultunk mi huszárok 
a közönség kíséretében a Petőfi parkban ta-
lálható Petőfi-szoborhoz. Akkor éreztük meg 
mi is, hogy milyen komoly tisztelete van itt is 
a hagyományőrzésnek, és a huszárságot itt is 
nagyon kedvelik. Azóta 138 erdélyi telepü-
lésen jártunk huszár egyenruhában a csapa-
tunkkal. Erdélyben nagy szeretettel fogadtak 
bennünket, Máramarostól a Székelyföldig, de 
Biharban és más történelmi tájakon is. Egye-
sületünk tíz-egynéhány emlékhelyet is léte-
sített, Bihardiószegen például fát ültettünk 
a Bocskai-emlékünnepséghez kapcsolódva,  

A Létavértesen élő Csontos János ismerős 
lehet sokunk számára. A Hajdú-Bihar megyei 
huszár hagyományőrző szervezet vezetőjeként, 
az egykori debreceni magyar királyi 2. honvéd 
huszárezred hagyományait ápoló bandérium 
századosaként sok éve rendszeres résztvevője 
a megyénkbeli rendezvényeknek. Nemrégiben 
Székelyhídon találkoztunk, s beszélt a terveikről: 
új emlékhelyek kialakításában segítik a Bihar 
megyei hagyományőrzőket.

Csontos János létavértesi otthonában
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a Besz terce-Naszód megyei Magyardécsén öt-
százezer forinttal támogattuk a székely turul 
szobor felállítását, több kopjafát is állítottunk, 
tavaly például Koltón, Hosszúmezőn is, vagy 
Szilágysomlyón, ahol Bem tábornok átvette 
az erdélyi csapatok parancsnokságát, illetve a 
pankotai református templom kertjében, ahol 
Világos után a magyar hadsereg gyakorlatilag 
letette a fegyvert.”

Idén Bihar megyében három helyen is „le-
teszik névjegyüket”, emlékezve és emlékeztet-
ve a ’48-as hősökre. Érsemjénben a 15. aradi 
vértanúként emlegetett Kazinczy Lajos hon-
véd ezredes szobrát október 25-én avatják fel. 
„Nagyszerű érzés egy magyarországi hagyo-
mányőrzőnek látni azt, hogy Érsemjénben mi-
lyen szinten ápolják a település egykori szülöt-
teinek emlékét, hiszen Kazinczy Ferenc már 
meglévő büsztje mellett szobrot kapott Fráter 
Loránd, a nótás kapitány és Csiha Kálmán er-
délyi református püspök is.”

Csontos János visszaemlékezett arra, hogy 
két éve, 2017 májusában a Bagamér és Érke-
néz között csak hétvégeken nyitva tartó határ-
átkelőn jutott el a csapat lóháton és szekerek-
kel Érsemjénbe. „Amikor ott vendégül láttak 
bennünket az érsemjéniek, akkor vetődött fel 
a gondolat, hogy mi debreceni huszárok sze-
retnénk megköszönni Balazsi József érsemjéni 
polgármester hagyományőrző tevékenységét. 
Azt javasoltuk, hogy a nagy nyelvújító, Kazin-
czy Ferenc fiának emléket állító kopjafa he-
lyén állítsunk szobrot. A polgármester azon-
nal elfogadta a felajánlást, mi ott helyben az 
egyesület nevében felajánlottunk százezer fo-
rintot, azt egy későbbi falutalálkozón át is ad-
tunk. Tavaly ősszel Balazsi József felhívott te-
lefonon, hogy sikerült kibővíteni a forrásokat, 
és Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrászmű-
vésszel sikerült megállapodniuk, hogy elkészí-
ti a szobrot. Az avatáson mi is részt veszünk, 
de ott lesznek a székelyföldi huszárok is.”

Beszélgetőtársam elmondta, örömmel lát-
ta, hogy Bihardiószegen nemrég az Irinyiek 
emlékére állítottak szobrot. „Évek óta lelkesí-
tettem az ottaniakat, hogy ezen a településen 
nemcsak Bocskai vagy Bóné András fordult 
meg, hanem itt született Kiss Pál, a szabad-
ságharc egyik neves tábornoka, péterváradi 
dandárparancsnok. A forradalom után tisza-
füredi birtokán gazdálkodott, ott is helyez-
ték örök nyugalomra. Felvettük a kapcsolatot 
Bara László református lelkésszel, idén tavasz-
szal fel is kerestem, és kértem, hogy ismer-
tessen meg a polgármesterrel, mert szeretnék 

egy emléktáblát elhelyezni Kiss Pál tábor-
nok emlékére valamelyik középületen. Ő azt 
mondta, sehova se menjek, ezt ők felvállalják. 
Az emléktáblát egy krasznai kőfaragó fogja el-
készíteni, a felújított parókiára fogják elhelyez-
ni. Ez akár kapcsolat kialakulását is jelentheti 
Bihardiószeg és Tiszafüred között.”

A révi ’ 48-as emlékhelyet is nagyon fon-
tosnak tartja Csontos János. A Kőszegen szü-
letett Bersek József babérkoszorús huszár ez-
redes törzstiszt volt, az volt a feladata, hogy 
az idegen nyelvterületen szolgáló magyar ka-
tonákkal megismertesse, mi történik Magyar-
országon, például újságcikkek felolvasásával. 
Bersek József nevéhez fűződik egy csehorszá-
gi huszárezred hazatérése; erre a történetre 
alapul a 80 huszár című film. Bersek maga is 
több győztes csatában részt vett. A szabadság-
harc leverése után nem végezték ki, kegyel-
met kapott, és Révre került, ott gazdálkodott, 
aztán önkezével vetett véget életének.

A debreceni hagyományőrzők egy huszár-
portya alkalmával, 2013-ban jutottak el Rév-
re. „Akkor jutott tudomásunkra, hogy Bersek 
József emlékére a helybeliek kopjafát emel-
tek. Az elmúlt években a helybeli református 
egyházközség egy szép parókiát épített, szór-
ványközpont is létesült, és Bersek József ne-
vét vette fel. Amikor legutóbb ott jártunk, be-
széltem a lelkipásztorral, Papp Csabával és a 
község alpolgármesterével, Hasas Jánossal, 
és felajánlottuk, hogy az egyesület költségén 
egy márványtáblát készítünk és elhelyezzük az 
épületen. Ennek a felavatása novemberben, a 
szórványnapon várható. Erre is támogatáso-
kat nyertünk, a hajdúszoboszlóiak már hat-
vanezer forinttal járulnak hozzá.”

Beszélgetésünk végén Csontos János el-
árulta, hogy ezzel nem ért véget a ’48–49-
es forradalom és szabadságharc egykori 
biharországi hőseinek felkutatása, hiszen van-
nak még olyanok, akik számára emlékhelyet 
szeretnének létesíteni.

Dérer Ferenc

Két éve  
az érsemjéni 

portyán vetette 
fel a szoborállítás 

gondolatát  
a hagyományőrző 

huszár százados
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Munkavállalók (1.)
Útban az ismeretlen felé

Álmosan biccent, mogorván nyúl a sze-
mélyi iratokért az egyébként szép arcú, sző-
ke határrendész, közben jobb öklével kopog 
nemzetszomszédja, a román egyenruhás ka-
binjának ajtaján. A látottak alapján könnyű 
megállapítani, hogy ebben az órában gyér a 
forgalom az Érmihályfalva–Nyírábrány határ-
átkelőn.

A személygépkocsi motorjának monoton 
hangja egyfajta békességet áraszt, még el-
eresztünk egy-két semmitmondó mondatot 
erről-arról, aztán mindenki saját gondolatai-
ba merül. Pörögnek a gondolatok, forrnak az 
agytekervények, az elválás miértje a hallgatás 
közepette még inkább a szívekbe markol. Vá-
laszt keresni lehet, de minek? Az ember csak 
annyit ér, amennyire és ameddig másoknak 
szükségük van rá. Ázsióját, árfolyamát ma-
napság nem a tehetsége, sőt még a hűsége 
sem határozza meg, sokkal inkább a pillanat-
nyi érdekekre reflektáló ösztön. Így végül ma-
rad a család, az a biztos pont, amelyik nem 
az ilyen-olyan széljárás alapján határozza meg 
a személyünkhöz való viszonyulását. Bár ma-
napság már ez sem feltétlenül igaz. Ugyanis 
szép várat lehet építeni homokra is, aztán egy 
váratlan vihar elég ahhoz, hogy romba döntse.

A debreceni reptér hamar a valóságba zök-
kent. Később a fedélzeten még majdnem el is 
hiszem, hogy a légiutas-kísérő kisasszony sze-
mélyesen is tud létezésemről: külön köszön-

tötte azokat, akik első alkalommal utaznak 
járatukon. A kellemes fogadtatást öt izgalom-
mal teli ellenőrzés előzte meg, amelyeket bár 
tisztalelkűséggel szenvedtem el, az ismeretlen-
től való enyhe félsz jócskán meglátszhatott ar-
comon. Ahogyan más hasonló esetekben, ez-
úttal is ösztönösen cselekedve igyekeztem az 
ügyintéző személyzettel tréfálkozni. Viszon-
zásként, nem meglepő módon, a határátkelő-
nél már megtapasztalt visszafogottságot kap-
tam. Úgy látszik, a késő éjszakai fásultságot 
még az egyéniségemből adódó humorözön 
sem képes feloldani. A szarkazmus egyébként 
sem kelendő portéka…

Világot járt feleségem, lányom és vőm ki-
oktattak a repüléssel kapcsolatos mindenféle 
tudnivalóról. Egyikük szerint a felszállás a leg-
borzasztóbb, olyankor recseg-ropog és remeg 
az egész monstrum, míg másikuk úgy vélte, a 
leszállás az igazán félelemkeltő. A vőm aztán 
előállt a legmegnyugtatóbb válasszal: nem kell 
aggódni, a gép nem marad a levegőben, előbb 
vagy utóbb, így vagy úgy, de földet fog érni. 
Mit mondjak, ez utóbbi érvelés volt rám a leg-
nagyobb hatással.

A váróteremben egyre-másra érkeznek az 
utazni kívánkozók. Már csak egy utolsó ellen-
őrzés, és birtokba vehetjük 2 óra 40 percre 
az előre kijelölt ülőhelyünket. Az utasok több-
sége huszonéves, korombeli ötvenes elvét-
ve akad. Van, aki egyedül utazik, de egymás-
ba gabalyodó párok is kerülnek bőven. Szinte 
mindenki jókora csomaggal jelentkezett be, 
feltételezhető, hogy hosszabb időre tervezik a 
távolmaradást.

Több mint egy órája ücsörgünk a váróte-
remben. Mellettem egy fiatalember angol 
nyelvű könyvet olvas, a mellette lévő útleve 
alapján könnyen azonosíthatom, hogy ma-
gyar állampolgár. A mai generációt csak iri-
gyelni lehet, játszi könnyedéggel birtokol-
ják az idegen nyelveket. De kétség is támad 
bennem, vajon a magyar irodalom remekeit 
is kézbe vennék hajnali olvasmányként? Vagy 
egyáltalán?

Az utasok zöme románul beszél, hangosan, 
nem zavartatják magukat. Ez így van rend-
jén(?). Nem vagyok biztos benne, hogy én 
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Munkavállalók (1.)
Útban az ismeretlen felé

Craiován nem fognám-e suttogóra magyarul 
megnyilvánuló beszélőkémet. És ez már nincs 
rendjén.

Egy fiatal lány és egy fiatalember kerül a 
mögöttem lévő ülésre. Románul társalog-
nak. Nem kell hallgatóznom, nem fogják visz-
sza magukat. Úgy tűnik, ismerősök lehetnek, 
rég nem találkoztak. A fiatalember London-
ban dolgozik, az építőiparban. Jól keres, elé-
gedett. A lány már valamilyen „könnyebb” 
és „magasabb rangú” beosztásban kereshe-
ti a mindennapit. Két évet Görögországban 
dolgozott, hat éve Angliában él, jövőre pedig 
Amerikába készül. Mint mondja, már nem is 
áll szándékában végleg visszatérni Romániá-
ba. Hosszan ecseteli, hogy miért is nem, a fia-
talember helyeslően szórja az igeneket. Egye-
düli lány, már csak az édesanyja él egy Bihar 
megyei faluban, ha ő is meghal, felé sem jön 
többé hazájának. A fiatalember is kitárulkozik 
a lány őszintesége hallatán, ő jövőre végleg 
haza akar jönni. Nem a hazaszeretet kötelé-
kei tartják vissza a végleges távozástól, hanem 
két éve tartó szerelmi kapcsolata. A nyáron 
eljegyzi a lányt, jövőre pedig összeházasod-
nak – mondja a fiú, majd elbizonytalanodva 
folytatja: nemrég Londonban is megismerke-
dett egy lánnyal. Egy pillanatig megbicsaklik a 
hangja, mint aki nem tudja, folytassa-e mon-
dandóját, vagy terelje másfelé a szót. A lány 
azonnal lecsap a témára, nem hagy kibúvót. 
„Nem könnyű döntés előtt állok – ismeri el a 
fiú –, de mit tehetek, Florica családja már ösz-
szejár az enyémekkel. Még a földeken is közö-
sen dolgoznak. Nagy szégyen lenne a szüleim-
nek, ha én most felrúgnék mindent.” Erre már 
a lány sem tud további tanácsot adni, mindösz-
sze kurtán annyit jegyez meg: „A te életed.”

Társalgásuk abbamarad, mindkettőjükön 
erőt vesz az álom, már többen is szunyókál-
nak utastársaim közül. Azt mondják, ez egy-
fajta spontán reakció a repüléstől való fé-
lelem ellen. Én nem tudok aludni, pedig 
adrenalinszintem emelkedő tendenciát mutat.

A pilóta köszönti az utasokat, adatokkal 
szolgál. Jelenleg Németországon haladunk 
át, nemsokára belépünk Hollandia légteré-
be. A jelenlegi repülési magasságunk 11 000 
méter, haladási sebességünk 800 kilométer/
óra. Ezektől az adatoktól semmiképp sem le-
szek boldogabb. Amikortól a felhők fölé kerül-
tünk, és nem láttuk alant a kivilágított, pon-
tokká zsugorodott településeket, megszűnt a 
mélységérzet. Úgy tűnt, hogy a sebesség is 
tehénszekér baktatásúra csökkent. E látszat-

biztonság teret enged a látottakra való rácso-
dálkozásnak, a végtelen hótengernek tűnő 
fellegkavalkád mintha a teremtés pulzáló je-
lenlétét hordozná. Nem tudom elhinni, hogy 
másképp lehet.

A Luton London reptérhez közeledünk, a 
gép érezhetően lassít, a magasság is csökke-
nőben. A lenti világ makettjének méretnöve-
kedése elkezdődik. Az utaskísérők mindenkit 
felkérnek, hogy foglalja el a helyét, és kap-
csolja be a biztonsági övét. Néhány légörvény 
okozta erőteljes szívdobbanás után gépünk 
begördül a leszállópályára.

Engedje meg nekem az olvasó, hogy mint 
első repülési élményén túl lévő, rácsodál-
kozzak egy világváros repterére. Hihetet-
len zsúfoltság, gépek szállnak fel és le szinte 
egyfolytában. Az összevisszaságnak tűnő fo-
lyamatban rend és pontosság uralkodik. Az 
ellenőrzési pont előtt ötletesen kialakított át-
járón torlódásmentesen halad a tömeg. Egy-
szerre hatan is ellenőrzik az utazási okmányo-
kat. Ismerve a manapság dívó, migránsokhoz 
köthető pró és kontra érveket, furcsán hat a 
kordon túloldalán lévő indiai származású, va-
lamint a fejfedőben, talpig fekete öltözetben 
lévő ügyintéző hölgy. Épp hozzá kerülök, le-
veteti a micisapkámat. Nem merem tőle meg-
kérdezni, hogy talán muszlim terroristának 
néz-e? Amúgy sem hiszem, hogy tudna ma-
gyarul.

(Folytatjuk)
D. Mészáros Elek
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A találkozás helye 
lesz a barokk palota

A családi nap dátumát Böcskei László 
nagyváradi római katolikus megyés püspök je-
lentette be, miután lezárult a múlt hónapi nyil-
vános palotabejárás. Az első ilyen eseményen 
az érdeklődők bejárhatták a felújítás alatt álló 
műemlék épületet és parkját is. Amint arról 
már beszámoltunk, a barokk palota felújítását 
2017. december 15-én kezdték el. Összköltsé-
ge hatmillió euró, a pénzt a magyar kormány 
adta, a munkát az Abed Nego Com Kft. végzi.

A püspöki palota 5,5 hektáros kertjét a Zöl-
dellő lábnyomok (Greening Footprints) elne-
vezésű, európai uniós forrásból támogatott, 
határon átívelő, román–magyar projekt kere-
tében újítják meg. A projekt vezetője a Szent 
István Egyetem Tájépítészeti és Településter-
vezési Karához tartozó Szarvasi Arborétum, 
partnere pedig a püspökség. A megnyert tá-
mogatásból 773 100 euró áll a püspökség 
rendelkezésére a kert átalakítására.

Július 10-én mintegy száz ember gyűlt ösz-
sze a barokk palota dísztermében, hogy 
Böcskei László megyés püspök köszöntő sza-
vainak elhangzása után Emődi Tamás épí-

tész, Matuz Zsolt projektmenedzser és Tan- 
   crede Baudet kertépítő kalauzolásával be- 
 járják a palotát és a kertet.

A munkálatok egyes szakaszai lassabban, 
mások gyorsabban haladnak – az egyik ba-
rokk falfestmény restaurálásán ottjártunkkor 
is dolgoztak –, de határidőn belül vannak a fel-
újítással és a kertrendezéssel is. Azt is elárul-
ták: a székesegyház közelében lévő régi sze-
minárium épületét ugyancsak korszerűsítik, 
abban egy negyven férőhelyes zarándokház 
működik majd.

A palota üzemeltetéséhez zöldenergiát is 
felhasználnak majd, illetve külön rendszert 
építenek az esővíz gyűjtésére, a vizet a kert 
gondozásához használják majd fel, árulta el 
Böcskei László.

A séta az első emeleten kezdődött, a máso-
dikon folytatódott, majd a látogatók megnéz-
hették a padlást is. Onnan a pincébe eresz-
kedtünk le, ahol a francia kertépítő rövid 
vetített képes előadásban (az átalakításról ké-
szült „előtte és utána” fotók segítségével) be-
szélt az eddigiekről. A kérdések nyomán az is 
kiderült: a magnóliafák a helyükön maradnak, 

Augusztus 30-án családi napot szervez majd  
a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, akkor 
ismét láthatják az érdeklődők a felújítás alatt 
álló püspöki palotát és annak kertjét.

Emődi Tamás  
a barokk palota 
első emeletén 
kalauzolja  
a látogatókat

Tancrede Baudet francia kertépítő a barokk kert 
rekonstrukciójáról beszélt



nem költöztetik el és nem vágják ki őket, de az 
is elhangzott: az átültetett tiszafák nem biztos, 
hogy megmaradnak. Amint Tancrede Baudet 
megjegyezte: az átültetést végző munkások 
nem tartották be pontosan az utasításait.

Ami a konkrét átalakításokat illeti: az épü-
let főtengelyében, jobb- és baloldalt lesz a ba-
rokk kert, illetve kétoldalt az angolkert, ennek 
területén a régi és védett fákat megőrzik. A 
székesegyház oldala mellé a biblikus növények 
kertjét tervezik, itt többféle, a Szentírásban 
szereplő növény lesz majd, például szőlőtövek.

A palota a felújítás alatt is „él és működik”, 
mondta Böcskei László, s azt is hangsúlyozta: 
azt szeretnék, ha az épület a felújítás végezté-
vel is a találkozás helye maradna, ahová szíve-
sen jönnek az emberek. Ezért a múzeumi te-
rek mellett például négy konferenciatermet is 
kialakítanak az épületben.

Újabb falfestményeket nem találtak, az épü-
let főhomlokzatáról azonban már letisztították 
a cementes borítást azért, hogy például a kő-
szegélyeket visszaépíthessék, s ennek alapján 
vakolják újra a felületet, mondta a séta végén 
László Attila főrestaurátor. Azt is elárulta: a 
lizénák tetején két kőurna volt, az egyik olyan 
rossz állapotban, hogy már nem tudják vissza-
helyezni. Ezt restaurálás után az egyik belső 
kiállítótérben láthatják majd az érdeklődők, a 
jó állapotú urna és a róla készült másolat pe-
dig visszakerül a homlokzatra.

Fried Noémi Lujza
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A második emeleten is dolgoznak

Mutatóban 
megmaradt két 

hatalmas hordó 
a pincében

A külső felújítás 
90 százalékban 
elkészült

Barokk falfestményt restaurálnak
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Elszabadult napok
Valahányszor egy kicsit jobban beleke-

seredünk a mindennapok huppanói-
nak kerülgetésébe, előbb-utóbb felme-

rül a sajnálkozás: bezzeg Németországban, 
de különösen Luxemburgban milyen mesés 
az életszínvonal, elég csak az ennyi meg any-
nyi órabérre pillantani. Nem tart túl sokáig 
a jajongás, mivel a beszélgetők közül valaki 
elég gyorsan bedobja a szónoki kérdést, mi-
szerint jó, jó az órabér, de azt az órát nem 
kell teljes mértékben le is dolgozni?! Ha pe-
dig igen, akkor mi lesz a jól berögzült, mond-
hatni, kollektív genetikai kódunkká vált szo-
kással, a kellemes lazasággal?

Ilyenkor szemérmes gyorsasággal át szo-
kás siklani más témákra, vagy ha bőszebb in-
dulatúak társalognak, akkor majdhogynem 
sértődötten odavágják a mindenféle mun-
kakerülés mentségére felhozott, ha nem té-
vedek, már rég a nyilvánosan elfogadott 
„romanikumok” közt a legdíszesebb helyet 
elfoglaló jelszót, az oameni suntem – embe-
rek vagyunk tőmondatot.

Esetleg késhet ez, az élővilágban elfogla-
landó helyünket kijelölő szlogen, akkor vi-
szont szóba kerülnek a hivatalos szabadna-
pok. És természetesen ismét a német és a 
Benelux hasonlítások egész sora. Ám ahogy 
az órabér-kiszámolás esetében, a szabad-
napoknál talán a latban még sokkal többet 
nyomó hazai furcsaságok elgondolkodtatják 
azokat, akik nem elsősorban dolgozni, ha-
nem mindenekelőtt pénzt összeszedni men-
nének a nyugati világba.

Hiszen ki ne tudná, hogy nálunk az egy-, 
de különösen a kétnapos ünnepek gyakor-
latilag az egész hetet képesek betölteni. Is-
mét csak az embervoltunkra utaló kijelentés 
miatt, merthogy fel kell készülni az ünnep-
lésre, és utána ki kell pihenni a fáradalma-
kat. S ha netalán valaki nem így gondolja az 
egy vagy két hivatalos szabadnapot, akkor 
azt sürgősen figyelmeztetik a munkatársak 
a honatyák és honanyák nyújtotta élő példa 
követésére. Nekik nincs szükségük hivatalos 
szabadnapra, ők hétfőn és pénteken eleve 
nem dolgoznak, kedden délelőtt méltóztat-
nak megjelenni, szerdán talán még dolgozni 
is valamicskét, de csütörtök délben már ki-
ürül a parlament, mert indulnak a vonatok 

és repülőgépek, utóvégre ők is emberek, bár-
mennyire nyomná a vállukat az ország ügye-
inek a terhe.

És mégsem megy annyira gördülékenyen 
ez a dolce far niente, ahogy gondolnánk, 
mert baj van a vallásos ünnepek körül. Be-
vallom, titkon reméltem, hogy a pápalá-
togatás meghozza majd valahogy a közös 
megegyezést, hiszen ha a születést lehe-
tett közös ünneppé olvasztani, akkor a ha-
lálnak és a feltámadásnak miért kell gyak-
ran egy hónap különbséggel történnie?! Jó, 
tudom, hogy a régi, Julianus- és a megre-
formált, Gergely-naptár közti nem egészen 
kéthetes elcsúszás az oka. Ám senki sem 
tiltja, hogy ha valaki a régi naptár szerint 
is szeretne ünnepelni, az otthon, családi-ba-
ráti körben megtehesse. Bukarestben a víz-
keresztkor karácsonyozókra mondják, hogy 
„de stil vechi”, vagyis ómódi. De senki nem 
áll az ünneplők útjába!

Itthon nem okoz különösebb gondot, 
nem hallottam olyasmiért szervezett tömeg-
tüntetésekről, hogy egy, két, három vagy 
négy hét különbséggel valaki semmi áron ne 
akarta volna megújrázni a már előbb meg-
ünnepelt napokat. Viszont több, Nyugaton 
dolgozó ismerősömtől tudom, milyen kava-
rodást okoz, amikor hivatalos szabadnapok-
ra hazaengedik őket húsvétra, majd pedig 
ötven nap múlva pünkösdre, és amikor visz-
szatérnek, hiába kérdezgetik őket az itteni 
ünnepi szokásokról, mert félszájjal csak any-
nyit mondanak, hogy ez a magyar húsvét 
volt, az övék majd később lesz. És akkor ter-
mészetesen nincs újra szabadnap, ismételt 
ünneplés – komoly erőbedobással kell dol-
gozniuk.

De úgy látszik, sem a szentatyának, sem a 
főszentséges pátriárkának nem jutott eszébe 
ezt a nagyon idejétmúlt eltolódást a helyé-
re csúsztatni oly módon, hogy mindenki egy-
formán örülhessen az ünnepnek, ne érezzék 
láncaikat tépő, elszabadult napok lázadásá-
nak a pihenést jól megérdemeltté tevő ünne-
pet. És valóságos szabadnapként érezhesse 
át mindenki, nem pedig sunyi módon elor-
zott, a jelenléti ívekből jelképesen kilopdo-
sott, megfizetett lógásnak.

Molnár Judit
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Tanuszoda épül 
Margittán

A kisebb, tanmedencét a gyerekek, a na-
gyobbat pedig a fiatalok és felnőttek használ-
hatják majd a pályázati pénzből elkészülő új 
létesítményben. A projekt annak köszönhe-
tő, hogy a Bihar Megyei Tanács létrehozta 
a Városok Egyesületét, s ezen keresztül a ki-
sebb városok is élhettek a regionális pályáza-
ti lehetőséggel. Az egyesület tagjai: Belényes, 
Élesd, Érmihályfalva, Margitta, Nagyszalonta, 

Székelyhíd, Vaskohsziklás és Vaskoh. A me-
gyei önkormányzat és az érintett nyolc polgár-
mester úgy döntött, hogy a városoknak tan-
uszodákra van a legnagyobb szükségük. Nem 
mindegyik város tudta a szükséges területet és 
infrastruktúrát felajánlani, de Margittán mind-
ez szerencsére adott volt.

A tanmedencék a városi strand közvetlen 
szomszédságában fognak megépülni. A he-
lyi tanács már 2017-ben kijelölte a szükséges 
területet, és jóváhagyta az építési tervet. Fe-
dett uszodáról van szó, mely egész évben vár-
ja majd az úszni vágyókat. Az épület mellett 
parkolókat fognak létesíteni. A nagyobbik me-
dence 25 m hosszú, 12,5 m széles és 1,60 m 
mély lesz. Ez a felnőtteket és a 14 éven felü-
li fiatalokat fogja kiszolgálni. A kisebbik me-
dence a kisgyerekek számára épül, 12,5 m 
hosszú, 6 m széles lesz, legmélyebb pontja 
0,90 m. A nagyobbik medencében helyi ver-
senyeket is lehet majd szervezni. Az uszodát 
víztisztító rendszerrel is felszerelik, hogy a víz 
visszaforgatásával csökkentsék a működtetés 
költségeit. Havonta teljes vízcserét hajtanak 
végre.

Az eredeti tervek szerint csak egy meden-
cét építettek volna, de Pocsaly Zoltán pol-

Margitta termálvízben gazdag város, gyógyvizes 
strandjai nyaranta számos fürdőzni vágyót 
vonzanak. Napozásra, lubickolásra volt és van 
lehetőség, de úszásra, sportolásra alkalmas 
medencéje eddig nem volt a városnak, pedig  
a lakosok és az elöljáróság régi vágya ez. Most 
teljesülni is fog, hiszen jövő nyárra elkészül  
a kétmedencés új uszoda.

A városi strand 
szomszédságában 

épül fel az új 
létesítmény  

(a kép jobb felső 
sarkában nyíllal 
jelzett téglalap) (folytatás a következõ oldalon)

Ø

Pocsaly Zoltán és Botos Sándor tájékoztatott  
a projekt részleteiről
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Zenehónap az Érmelléken
Június zeneközpontú hónap volt az Érmelléki 
Református Egyházmegye életében. Kórusok 
vettek részt találkozón, a fiatalokat pedig 
zenetáborba várták.

gármester ragaszkodott ahhoz, hogy legyen 
gyermekmedence is. A projekt 80 százalékos 
állami támogatással és 20 százalékos önrész-
szel indult volna, de a megyei vezetők lobbizá-
sának eredményeként végül nem kell önrészt 
fizetni. Margitta városának költségvetését csak 
a közművesítés (az elektromos, a gázhálózat 
és a csatornázás megépítése) terheli. A beru-
házás összértéke több mint 100 ezer euró. A 

kivitelezés versenyeztetési folyamata lezárult, 
a nyertes a Costa Voc Kft. lett. A munkálatok 
július végén kezdődtek el, egy év a határidő.

Jövő augusztusban, ha minden a tervek 
szerint halad, a margittaiak már birtokba ve-
hetik az úszómedencéket, nyilatkozta lapunk-
nak Pocsaly Zoltán polgármester és Botos 
Sándor pályázati kapcsolattartó.

Szőke Ferenc

Tanuszoda épül Margittán
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Huszonhetedik alkalommal került sor az ér-
melléki egyházi kórusok találkozójára június 
23-án. Ezúttal felnőttek kaptak teret az imád-
ság legmagasztosabb formában való megszó-
laltatására, míg más alkalommal az ifjúsági 
énekkarok számára szerveztek hasonló talál-
kozókat. A kiváló akusztikájú albisi református 
templom ideális helyszínnek bizonyult az ese-
mény lebonyolítására, elöljáróban Darabont 
Tibor beszolgáló lelkipásztor hirdetett igét.

A részt vevő tizenhárom kórus két-két ének-
számmal szolgált. Zsoltárokat, zsoltárfeldolgo-
zásokat, spirituálékat, hozsánna és más egy-
házi énekeket adtak elő. Az elhangzottakat a 

Magyarországról érkezett Marczi Ernő kán-
tor-karnagy, zenetanár értékelte.

A kórustalálkozót követő napon, június 24-
én kezdődött a fiatalok számára kilencedik al-

Két medencét építenek

A tanuszoda külső 
látványterve

Bertalan Attila jóvoltából a citerával ismerkednek  
a fiatalok

Ø
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Lelkészek  
és kórusvezetők 

Albison

kalommal megtartott zenetábor. A hatnapos 
hangszeroktatás ezúttal is a hegy köz szent-
mik lósi termálstrandon zajlott. Több egyház-
megyéből összesen hetvenen jelentkeztek az 
eseményre, és többféle hangszeres tudományt 
lehetett elsajátítani. Kiss Huba Ernő zene-
tanár, kántor a gitárpengetés titkaiba nyújtott 
betekintést, Ghitea Angéla kántor, zeneta-
nár furulyából csalogatta elő a hangokat, Pop 
György kántor pedig a billentyűket érintő uj-
jaival szólaltatta meg a hangokat. Voltak tel-
jesen kezdő zenészpalánták, de visszatérő tá-
borozók is.

Az együttlét a hangszeres oktatáson túl 
számtalan csapatépítő, szórakoztató és érték-
hordozó tevékenységet is magában foglalt. 
Az esemény helyszíne fürdőzésre, lubickolás-
ra is alkalmat adott. Ezúttal is megtartották a 
Ki mit tud? vetélkedőt, és mindenki lehetősé-
get kapott rá, hogy megmutathassa tehetsé-
gét, képességeit. Ez nem feltétlenül zenei pro-
dukció kellett hogy legyen.

Az egyházi jellegű zenélés mellett tág teret 
kapott a népzenével és népszokásokkal való 
ismerkedés is. A népi hangszerekkel is megis-
merkedtek a táborlakók, például a citerát és a 
havasi kürtöt hozzáértő meghívottak szólaltat-
ták meg, ismertették a zeneszerszámok kelet-
kezésének történetét is.

Napindítóként és -záróként környékbe-
li lelkipásztorok tartottak áhítatot. A tábor-
záró napon a hegyközszentmiklósi reformá-
tus templomban a gyerekek zenei műsorral 
mutatták be a tanultakat. Az istentisztele-
ten Árus László Csongor ottani lelkipász-
tor többek között a hangszerkíséretes éneklés 
különleges, Istent dicsőítő voltára hívta fel a 
figyelmet.

D. Mészáros Elek

Közös fotón 
a zenetábor 

résztvevői

Hűst adó lombok 
alatt szól a furulya 

Ø
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A köröstarjáni református gyülekezet a 
Toldinagyfalui Református Egyházközséghez 
tartozik. A néhány évvel ezelőtt felépített is-
tenháza megtelt hallgatósággal, sőt többen be 
sem fértek, a bejáratnál megállva kísérték fi-
gyelemmel az eseményt. Azt ünnepelték, 
hogy a közösség bel- és külföldi támogatás-
sal megvásárolta a templom közvetlen szom-
szédságában lévő telket, és azon szép kertet 
létesítettek. Oly ügyesen sáfárkodtak a hellyel, 
hogy egy tágas parkolót is ki tudtak alakítani.

Régi vágya teljesült ezzel a gyülekezetnek; 
a hálaadó istentiszteleten Dénes István Lukács 
lelkipásztor, a Bihari Református Egyházme-
gye esperese hirdette az igét. Prédikációjának 
alapgondolatát a 100. zsoltárból merítette: 
„Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! / Szol-
gáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek 
eléje vígassággal.” Hangsúlyozta, hogy hálá-
val tartozunk mindazért, ami a tarjáni gyüle-
kezetben megvalósult.

Életfát állítottak  
a tarjáni reformátusok

Farkas Zsolt, az egyházközség lelkipászto-
ra a házigazda szerepében nagy szeretettel 
köszöntötte a gyülekezet tagjait és a meghí-
vottakat, az esperes mellett Szabó Ödön par-
lamenti képviselőt, Brendus Rékát a magyar 
kormány képviseletében, a holland támogatók 
részéről Wouthera Vos asszonyt, valamint a 
helybeli római katolikus plébánost, Nagy Ti-
bort. Jelen voltak a templomot tervező mű-
építészek, Némethy László és felesége, Ildikó, 
Szabó Ferenc építész, valamint az Életfa alko-
tója, a Szalárdon élő Sipos Béla fafaragó is.

A meghívottak közül elsőként a helyi római 
katolikus egyházközség plébánosa köszöntöt-
te a megjelenteket, majd Brendus Rékának, a 
budapesti Miniszterelnökség nemzetpolitiká-
ért felelős államtitkársága főosztályvezető-he-
lyettesének adta át a szót. A tisztségviselő a 
Toldit idézte annak okán, hogy egykori Tol-

Ünnepi istentiszteletre gyűltek össze június 
közepén a köröstarjáni református hívek.  
A kül- és belföldi segítséggel megvásárolt telken 
kialakított templomkertért és az ott felállított 
életfáért adtak hálát.

Az istentisztelet résztvevői a templomkertben  
az Életfa körülEgyházi és világi 

elöljárók  
a templomkertben 
– jobbról az első 
Sipos Béla
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di-birtokon tartózkodtunk, ahol a bátorság, a 
szeretet, az erő valaha jelen volt, és ezekre ma 
is sokszor szükségünk van. Nagyra értékel-
te, hogy a térségben néhány település össze-
fogott és egyházközséget alapított. A telekvá-
sárlást pedig a budapesti kormány is segítette.

Szabó Ödön beszédében is köszöntöt-
te a gyülekezetet, gratulált az elért eredmé-
nyekhez, kárhoztatta a kishitűséget, s arra 
biztatott, legyen időnk arra, hogy közösségi 
ügyekben meghallgassuk és lehetőség szerint 
támogassuk egymást. „Együtt kell elérnünk 
azt, hogy álmaink megvalósuljanak” – mond-
ta a képviselő.

A Hollandiából érkezett Wouthera Vos asz-
szony angolul szólt az egybegyűltekhez (be-
szédét Farkas Zsolt fordította magyarra), és 
gratulált mindahhoz, amit megvalósítottak, 
örömét fejezve ki azért, hogy ebben ők is tud-
tak segíteni.

A gyülekezet énekkarának szolgálata után 
a templomkertben a Sipos Béla fafaragó ál-
tal készített Életfát állta körül a sokaság. Az al-
kotót meghallgatva megtudhattuk: a jelképes 
műben a család és a hit szerepét igyekezett 
megjeleníteni. „A középső oszlop, az Életfa, 
az ágaival, a rügyeivel felfelé néz, és a tete-
jén elhelyezett bimbói az ég felé törekszenek. 
A három figura, mely körülveszi, az allegori-
kus családot jelképezi” – hangzott el. Amint 
a család az Életfa alatt, úgy helyezkedik el a 

gyülekezet is Krisztus kitárt karjai alatt. „Hi-
szem, hogy ez az alkotás a legjobb helyen áll” 
– mondta az alkotó.

Dénes István Lukács Isten áldását kérte az 
Életfára, majd a jelen lévő egyházi és világi 
elöljárók egy-egy szál rózsát helyeztek el an-
nak talapzatán.

Dérer Ferenc

Megtelt hívekkel 
a köröstarjáni 

református 
istenháza

A gyülekezet 
kórusa egyházi 
énekekkel szolgált

A köröstarjáni református templom

Wouthera Vos asszony Holladiából érkezett az ünnepi 
istentiszteletre
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ső és belső zuhanyzók, mellékhelyiségek és 
szükség esetén – orvos-asszisztensi szinten – 
egészségügyi ellátás is. Elegendő terület van 
pihenésre, játékra – röplabda, tollaslabda, foci 
– és napozásra egyaránt. Vannak árnyas he-
lyek, ahová el lehet húzódni a tűző nap elől. 
Külsősök által működtetett egységekben fagy-
laltot, lángost, frissensültet, édességeket is le-
het kapni. Ebben a szezonban 8–22 óra kö-
zött tart nyitva a strand, a medencék vizének 
tisztaságát, PH-értékét folyamatosan ellenőr-
zik. Hetente általában kétszer cserélik a vizet, 
de nagyobb forgalom esetén akár többször is.

Azonban jobb vezetővel és szervezéssel a 
mostaninál sokkal többet adhatna látogatóinak 
a városi strand. Megnyitása óta ugyanis jelen-
tősebb fejlesztés nem történt, pedig még sok 
mindenre szükség lenne. Ezt átlátták az ön-
kormányzati vezetők, ezért vezetőváltás mel-
lett döntöttek. Meghirdették az igazgatói ál-
lást, s versenyvizsgával Boda Gergely Zoltán 
nyerte el. Tettre kész, vezetői tapasztalatokkal 
bíró fiatalember, azt remélik tőle, hogy fellendí-
ti majd a strand forgalmát, és veszteséges vál-

Szép környezetben van Margitta városi 
strandja, aránylag jól felszerelt, tehát minden 
adott ahhoz, hogy a város lakóinak és a tu-
ristáknak is szórakozást, kikapcsolódást nyújt-
son. A termálvíz adta lehetőség szempontjából 
Margitta a térség városaival szemben előnyös 
helyzetet élvez. Két strandja is van: a régeb-
bi magánkézben, az újabb, modernebb pe-
dig önkormányzati tulajdonban. Utóbbi, uni-
ós pályázattal támogatva, nyolc éve készült el, 
és két medencéje van. Az egyikben nagyobb 
koncentrációjú termálvíz van, magasabb hő-
fokkal (35–39 Celsius-fokos), és elsősorban a 
gyógyulásra vágyók használják, a másik pe-
dig hűvösebb vizű (30–31 Celsius-fokos), így 
alkalmas a lubickolásra, úszásra. Az időseb-
bek az előbbit, a fiatalok az utóbbit részesítik 
előnyben. Reggelenként úszásoktatás is van.

Szolgáltatás szempontjából még van mit fej-
leszteni a létesítményen, de jelenleg is vannak 
napozóágyak, ruhatárak, értékmegőrzők, kül-

Az egyetlen 
vendégcsalogató

Margitta városa sajnos nem bővelkedik turisztikai 
látványosságokban, természeti csodákban és 
műemlékekben sem. Egy igen értékes dolgot 
azonban megkapott a természettől:  
a termálvizet, mely fürdőzésre és gyógykezelésre 
egyaránt alkalmas.

Népszerű  
a létesítmény

Boda Gergely Zoltánnak több terve van a színvonal 
emelésére
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lalkozásból nyereségessé teszi. Ebben segíthe-
ti, hogy pályázatírásban, csapatépítésben is 
otthonosan mozog. A profitot pedig a strand 
szebbé, vonzóbbá tételére szándékoznak fordí-
tani. Az új igazgatót kérdeztem, aki egyben a 
Vidéki Ifjúsági Szövetség (Vidifisz) elnöke.

– Milyen tervei vannak a városi strand fej-
lesztésére?

– 2013-ban ismertem meg a margittai 
strandot, amikor először idehoztuk a Sza-
badság Fesztet, és már akkor láttuk, hogy a 
térség egyik legjobb kinézetű és elhelyezke-
désű strandja. Azért pályáztam meg az igaz-
gatói tisztséget, mert úgy érzem, sokat lehet 
még javítani rajta. Mielőbb meg kell szerez-
nünk a fürdővárosi titulust, ez előny a pályá-
zatoknál. Komolyabb beruházásokat ugyan-
is csak pályázati úton tudunk megvalósítani. 
Már megkezdődött az idény, amikor átvettem 
a létesítmény irányítását, ezért idén nem biz-
tos, hogy mélyreható változásokat tudok vég-
rehajtani. Első lépésben esztétikailag akarok 
javítani rajta, rendben tartani a zöldövezetét, 
és elvégezni minden szükséges javítást, ami a 
jó működés feltétele. Szeretnénk a fürdőzőket 
idecsábítani Szilágy, Szatmár és Kolozs me-
gyéből is. Erre van esély, csak vonzóvá és szó-
rakoztatóvá kell tennünk. Anyagilag is rendbe 
kell szednünk, hiszen az elmúlt években vesz-
teségesen működött. Mindenképpen pozitív-
vá akarom tenni a pénzügyi mérlegét. Az inf-
rastruktúra terén fejlesztésekre van szükség. 
Ezen belül legfontosabb a szálláshelyek kiala-

kítása. Két lehetőség van erre: az egyik fahá-
zak építése, a másik a strand területén lévő 
félkész motel megvásárlása mostani tulajdo-
nosától és befejezése. Hosszabb távon mind-
kettőre szükség lesz. A jövő évi nyitásra min-
denképpen létesítünk szálláshelyeket. Ez 
növelné a forgalmat, általa pedig a bevételt. 
A szolgáltatásokat legalább hétvégén masz-
százzsal bővítjük. Szeretnénk a Szabadság 
Feszt mellett egyéb szórakoztató programo-
kat is behozni mind a gyermekek, mind az if-
jak számára. Bővíteni fogjuk a sportolásra al-
kalmas területeket. Tematikus esteket fogunk 
szervezni, filmvetítéssel egybekötve. Időnként 
lesz majd éjszakai nyitvatartás, ezeket mindig 
időben meghirdetjük. Megkeressük a mód-
ját, hogy bulikat szervezzünk a fiataloknak, 
hiszen a térségben nincs bulizóhely, és a fia-
talok nagyon hiányolják. Természetesen úgy 
szervezzük meg a fiatalok programjait, hogy 
ne zavarják az idősebbeket. Koncerteket is be-
hozunk, ezért felállítunk egy szabadtéri szín-
padot, és gondoskodunk a hangtechnikáról. 
Ezek a rendezvények is erősítenék a strand jó 
hírét. Az intézmény amellett, hogy a szórako-
zás, a pihenés helye, 11 alkalmazottnak meg-
élhetést is nyújt. Egy részük idénymunkás, ők 
diákok, egyetemisták. Újabb beruházások pe-
dig újabb munkahelyeket teremtenek.

– Ha valaki több napot szeretne eltölteni a 
margittai strandon, hol tud most megszállni?

– Együttműködünk a strandhoz közeli több 
vendégfogadó vállalkozással, ezeket ajánljuk 
vendégeinknek. Van kijelölt kempingterüle-
tünk is, ahol sátort lehet verni, és lakókocsikat 
is tudunk fogadni a szükséges infrastruktúrá-
val ellátva. Hosszabb távon az az elképzelé-
sünk, hogy az étkeztetést is saját egységeink-
ben oldjuk meg. Az lenne a legjobb, ha minden 
szolgáltatást önerőből valósítanánk meg. Re-
mélem, a vezetőtanács egyetért majd velem. 
Természetesen bizonyos esetekben nem zár-
juk ki a külső szolgáltatókat sem.

Szőke Ferenc

Árnyas helyen is 
lehet pihenni

Zuhanyzók sora

A félkész motel
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Lelkünk rajta!

Ha nem is túl gyakran, de találkoztam 
olyan kardoskodó szülőkkel, akik makacsul 
mondogatták, hogy az iskolának, a tanárok-
nak semmi közük ahhoz, ami náluk otthon, 
zárt családi körben történik. Én magam sem 
vagyok híve a magánéletbe kotnyeleskedés-
nek, a szándékoltan rajtaütésszerű családláto-
gatásoknak, de a születéstől a nagykorúságig 
a szülők és mindazon intézmények dolgozói, 
melyeknek hatásuk van a gyerek testi-lelki fej-
lődésére, igenis szorosan együtt kell hogy mű-
ködjenek a végső cél, a teljes értékű ember ne-
velésében.

– Jó ideje már egyre inkább része lesz 
mindennapjainknak a pszichológia irán-
ti érdeklődés és a legkevésbé sem bonyo-
lult problémáknak is a pszichológussal való 

A gyereknek önmaga és az egész társadalom 
számára hasznos emberré nevelése nem 
magánügy, bármennyire is állítaná  
az ellenkezőjét egy-egy befelé forduló, a világot 
kirekeszteni akaró család. Erről a folyamatról 
beszélgettünk Kiss Emőke Rozália klinikai 
szakpszichológussal.

megbeszéltetése. Ez előnyére vagy hátrányá-
ra vált-e a gyereknevelés hosszú, simának rit-
kán mondható útján a huppanók sikeres ki- 
és elkerülésének?

– A pszichológiai témakörök valóban köz-
keletűek, habár az emberek nagy többsé-
ge még most sem nagyon tesz különbséget 
pszichiáter és pszichológus között. Hozzám 
is gyakran fordulnak olyan kéréssel, írjak fel 
gyógyszert a különböző lelki bajaikra, s ami-
kor mondom, hogy nem tehetem, mert nem 
vagyok orvos, elcsodálkoznak, nem jó szán-
dékot tételeznek fel rólam, és nehezen ér-
tik meg, hogy bár a pszichológus elősegíti 
az orvos munkáját a diagnózis felállításában 
(pszichodiagnózis), de tanácsadással, pszicho-
terápiával, lelki egészségvédelemmel foglal-
kozik. Mindig elmondom azt is, hogy csakis 
olyasmivel foglalkozzunk, amihez végzettsé-
günk van. Sajnos sokan mondják magukról, 
hogy terapeuták, holott nincs meg hozzá a 
képzettségük. Én autogén tréninget, relaxáci-
ós terápiát végzek, ami nem más, mint éber 
szuggesztió. Ez a módszer igen hatásos a 
stresszhelyzetek megoldásában.

– Tanári tapasztalatból tudom, hogy kü-
lönösen egy-egy türelmetlenebb, empátiahiá-
nyosabb kolléga egykettőre pszichológushoz 
küldi a serdülőkor kezdetén vagy a hormo-
nális forradalomnak épp a csúcspontján lévő 
diákot csak azért, mert a korának tökélete-
sen megfelelően reagált valamilyen szokásos 
iskolai problémára. Nem ritka, hogy a töb-
biek lecsapnak erre, és megkezdődik a leg-
rosszabb esetben tragédiával végződő hec-
celődés. Mennyire fontos ilyen esetekben a 
pszichológusnak beavatkoznia?

– Már jó ideje része a tanügyi rendszernek 
az iskolapszichológusi státus, a baj az, hogy 
sok helyen csak formálisan. Vagy több isko-
la rendelőjében kell(ene) jelen lennie az isko-
lapszichológusnak, vagy esetleg egy nagyobb 
iskolában pszichológiaórákat is felajánlanak 
nekik. Ilyen helyzetben előfordulhat, hogy 
nem érhető el, ha szükség volna gyorsan a se-
gítségére, mert épp egyik iskolából megy át a 
másikba, vagy órája van. Másik gond a nyelv-
ismeret: két tannyelvű iskolákban nagyon fon-
tos volna olyan pszichológust alkalmazni, aki 
mindkét nyelvet tökéletesen beszéli. A pszi-
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Lelkünk rajta! chológussal való szembesülés ugyanis nagyon 
sokban hasonlít a gyónásra, tehát a legszemé-
lyesebb dolgairól természetesen anyanyelvén 
beszél bárki a legszívesebben. De a serdülőkor 
problémáit említve kissé előreszaladtunk, mi-
vel a gyereknevelés problémája nemhogy szü-
letése, de már fogantatása pillanatától fenn-
áll. Gyereket akkor érdemes vállalni, ha az 
anya lelkileg-testileg fel van rá készülve. És 
nemcsak az anyának kell készen állnia a gyer-
mek fogadására, hanem az egész családnak 
is. A babavárás ugyanis nem merül ki az anya 
beszélgetésével a magzathoz vagy a pocak-
simogatással, énekléssel, hanem az otthoni 
légkör nyugalma is kell hozzá. Nem hangos-
kodás, veszekedés, különösen nem dohány-
zás, ivás. Nagyon jó volna, ha már a közép-
iskolában felkészítenék minderre a fiatalokat, 
hiszen az úgynevezett életre nevelés nem csu-
pán a szexuális felvilágosítást vagy a fogam-
zásgátlás különböző módozatainak ismerteté-
sét jelenti. Fontos volna továbbá a szoptatás 
jelentőségének a megismertetése. Ez első-
sorban nem élelmezési probléma, hanem az 
anya és a baba terhesség alatti együttlétének 
továbbvitele, a legbensőségesebb kapcsolódás 
folyamatossága. Erre nem szoktak gondol-
ni azok a kismamák, akik nem fogadják el a 
gyest, maradjon otthon az apuka vagy a nagy-
mama, mondják, mert nekik első a munkájuk. 
Az anyának első a gyermeke, mert ha az em-
lített kapcsolat megszakad, abból majd később 
váratlan problémák adódhatnak. Nem vagyok 
bölcsődeellenes, de az anyát nem helyettesíti, 
hiszen ott elsősorban a gyerekek fizikai szük-
ségleteinek kielégítésével foglalkoznak, a lelki-
ekre legtöbbször nem is gondolnak, mert any-
nyira leköti őket a napi rutin.

– Az óvodáról újabban azt is hallottam, 
hogy szigorúan kötelező lesz…

– Az óvodás korszak más, mint a bölcsőde, 
valóban nagyon fontos, mivel ott alakulnak ki 
a családon kívüli első kapcsolatok, rácsodál-
koznak a világra a kicsik. Attól függően per-
sze, hogyan foglalkoznak velük. Szerintem na-
gyon fontos az anyanyelvű óvoda. Tévedés azt 
hinni, hogy tanuljon nyelveket a gyerek már 
kiskorában. Meg fog tanulni később, de ha az 
óvodában nem tud a többi gyerekkel kommu-
nikálni, akkor félő, hogy elmagányosodik, el-
zárkózik a többiektől, és ennek szintén később 
jelennek majd meg a következményei. Na-
gyon fontos még az óvodában és vele párhu-
zamosan otthon is az olvasás, mondókák, vic-
ces versikék játékos ismételgetése, egyszóval 

nem elég egy babát vagy egy kisautót nyomni 
a gyerek kezébe, hogy játsszon vele csendben, 
hanem minél kreatívabb játékokba kell bevon-
ni őt.

– A különböző készségek és képességek 
fejlesztéséről mi a szakember véleménye? 
Mikor érdemes elkezdeni például balettre 
vagy sportra, netán rajz- vagy zeneórára já-
ratni a gyereket?

– A mozgás és ritmusérzék minden gyer-
mekben megvan, de természetesen nem je-
lenti azt, hogy elsőrangú táncos vagy énekes 
lesz belőle. Viszont figyelnie kell a szülőnek 
csakúgy, mint az óvónőnek vagy a tanítónak 
arra, hogy mi iránt érdeklődik elsősorban a 
kicsi, s ha mozgékony ugyan, de a táncórá-
ra nem szívesen jár, akkor semmiképpen sem 
szabad erőltetni. Ahogy másra sem, hiszen 
sok szülő azzal követ el hibát, hogy a saját va-
lamikori ambícióit a gyerekével akarja megva-
lósíttatni.

– Az iskolaválasztáskor milyen szempon-
tokat fontos figyelembe venni?

– Különösen elemiben jó, ha a gyerekek 
már előzőleg ismerik egymást, hiszen a gye-
rek a közvetlen közelben lakókkal barátkozik 
össze legelőször. Lehet a város másik részé-
ben jobb híre egy iskolának, de ha a gyerek 
számára az csak idegenséget jelent, akkor jön 
a hányinger, torokfájás, köhögés, csak hogy 
ne kelljen iskolába menni. A gyerek szeresse 
az iskoláját, szívesen induljon reggel útnak, ez 
sokkal többet jelent, mint az, hogy a kollégák 
vagy barátok által agyondicsért tanintézetbe 
járjon. Ugyanez a helyzet a középiskolával is: 
ne a szomszéd véleménye, hanem saját gyere-
künk kívánsága számítson!

– A szülő és tanerő kapcsolata mennyire 
lehet, legyen elmélyült?

– Kapcsolatra mindenképpen szükség van. 
A tanítónő ne egy másik szülőtől tudja meg 
például, hogy a mi gyerekünknek van valami 
krónikus betegsége, de a szülő se egy másik 
tanártól hallja, hogy a gyereke osztályfőnöke 
állandóan kiborulva megy be a tanáriba, mert 
nem bír a gyerekekkel. A szülőnek is, tanár-
nak is őszintének kell lennie a gyerekekhez. 
Csakis így lehet elkerülni az esetleg végze-
tessé váló konfliktust, amely talán épp abból 
fakad, hogy a szülő vagy a tanár önmagával 
sem őszinte, ha baj van, rögtön mást okol. A 
gyerek viszont nagyon jól tudja, hol a gond, 
de ha megszokja az őszintétlenséget, a má-

(folytatás a következõ oldalon)
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sokat okolást, le fog szokni az őszinteségről. 
És kezdődik majd minden elölről az ő gyere-
kével. A gyereknek szüksége van a példára, 
s azt mindenekelőtt a szülei és nevelői köré-
ben keresi.

– Végezetül az iskolai heccelődés-csúfoló-
dásról szeretném a véleményét kérni. Nincs 
olyan közösség, ahol ne lenne egy-két „fősze-
replő”, akire mindent rákennek a többiek. A 
gyerekek konfliktusaiba bele kell-e avatkoz-
niuk a felnőtteknek, vagy várjuk ki a végét, 
ők maguk gyorsan megoldják?

– Hogy épp kit kezdenek el heccelni és mi-
ért, az esetleges, mivel a gyerekek kifejezet-
ten kegyetlenek, helyesebben kíméletlenek. 
Azt tanácsolnám, hogy idejekorán szoktassuk 
a gyereket önmaga megvédéséhez. Engem is 
hiába hívott annak idején a gyerekem, hogy 

jöjjek le a játszótérre, mert megcsípte játék 
közben a szomszéd gyerek. Mondtam neki, 
csípje vissza. A felnőttnek nem szabad ilyen 
pillanatnyi gyerekkonfliktusokba beavatkoz-
nia, mert a gyerekek hamar összebékülnek, a 
szülők meg majd acsarognak egymásra vagy 
az őszintén segíteni akaró tanerőre. Előfordul 
az is, hogy az iskolában a társaik valósággal 
terrorizálják egy-egy társukat. A gyermek fél, 
szorong. Nem meri elmondani senkinek, mert 
utána nagyobb megtorlás következik. Mind-
ez mély nyomokat hagy a lelkében. Az ilyen 
problémák megoldásában az iskolapszicholó-
gusnak fontos szerepe lenne. A fentieket nem 
árt a felnőtteknek folyton szem előtt tartani-
uk, hisz rajtunk, szülőkön és nevelőkön múlik, 
milyen lesz a gyerekünk. Ezért szakmámból 
fakadó „stílusban” úgy mondanám, lelkünk 
rajta, a következő nemzedéken!

Molnár Judit

Lelkünk rajta!
(folytatás az előző oldalról)
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Idén tavasszal új szakorvos kezdte 
meg tevékenységét a hajdúvárosi kór-
ház diabetológiai rendelőjében. Dr. Mo-
ticiac Laura a marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemen diplomá-
zott, rezidensként Nagyváradon dolgo-
zott.

– Miért éppen ezt a szakterületet válasz-
totta hivatásának?
– Segíteni szeretnék a túlsúlyos em-
bereken. Meg szeretném nekik mutat-
ni, hogy egy ilyen bántalmat nemcsak 
gyógyszerekkel lehet kezelni, hanem az 
életstílus optimalizálásával és egészsé-
ges étrenddel is. Sajnos a cukorbeteg-
séggel küzdők száma egyre nő, és én raj-
tuk szeretnék segíteni.
– Melyek a leggyakoribb bántalmak, 
amelyekkel felkeresik önt a betegek?
– Amióta a nagyszalontai városi kórház-
ban dolgozom, számos páciens érkezett 
II-es és I-es típusú cukorbetegséggel és 
elhízással a rendelőmbe.
– Mire kellene odafigyelniük az embe-
reknek, hogy elkerüljék a cukorbetegség 
kialakulását?

– A II-es típusú cukorbetegségnek ge-
netikai alapja van. Az ülőmunka, az elhí-
zás, az egészségtelen étrend és életmód 
hozzájárul a betegség kialakulásához. 
Egészséges étrenddel, napi rendszeres, 
legalább 30 perces mozgással és test-
súlycsökkentéssel késleltethető a be-
tegség kialakulása.
– Milyen tünetek esetén forduljanak az 
emberek diabetológushoz?
– Szájszárazság, folytonos szomjúság-
érzet és állandó vizelési inger esetén ér-
demes orvoshoz fordulni. Azonban saj-
nos a cukorbetegségnek nem nagyon 
vannak tünetei. Ideális lenne a féléven-
kénti kivizsgálás mindazok számára, akik 
magas vérnyomással és túlsúllyal küzde-
nek, mivel így megelőzhető egy agyi ér-
katasztrófa vagy más súlyos egészség-
károsodás.
– Milyen a felszereltsége a nagyszalon-
tai kórház diabetológiai rendelőjének?
– A rendelőben van vércukorszint- és 
hemoglobinmérő, így helyben elvégez-
hetjük a méréseket. Emellett van egy 
ötágyas kórtermünk is, ott el tudjuk 
helyezni a megfigyelés alatt tartott pá-

cienseket. Sajnos az utóbbi időszak-
ban a betegeknek úgy tűnhetett, hogy a 
diabetológusok nem akarnak Nagysza-
lontán maradni, mivel több változás is 
történt, azonban én megnyugtathatom 
őket, hogy itt akarok maradni.

Balázs Anita
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Kőrösi Csoma Sándor 
nyomában indul útnak
A nagy út címmel jelent meg Kőrösi Csoma 
Sándor életregénye Korda István tollából. 
Kőrösi Csoma 1819-ben indult Ázsia felé, hogy 
felkutassa a magyarok őshazáját. Kétszáz 
évvel később, idén szeptember 1-én az ő 
nyomában és emléke előtt tisztelegve indul 
útnak gyalogszerrel Pengő Zoltán nagyváradi, 
Kolozsváron élő újságíró, cégvezető. Tervét 
februárban jelentette be. A múlt hónapban 
Váradon beszélgettünk, közel másfél évtizedes 
ismeretségünk okán tegeződve.

– Az előkészületekkel hol tartasz?
– Most éppen a követségekre telefonálga-

tok. Például azzal eszem az idegeimet, hogy 
a varsói afgán követségről, ahova Románia 
tartozik, közölték, hogy nem lehet online igé-
nyelni vízumot, csak személyesen. Kérdez-
tem, hogy ezt most komolyan mondja nekem, 
hogy Romániából el kell utazni Varsóba ezer 
kilométert? Mondja, hogy igen, mert szemé-
lyes interjún kell részt venni. Még oltatnom 
kell magam, meg biztosítást kötnöm, be kell 
szereznem egyet-mást, de belefér a hátralevő 
másfél hónapba.

– Ha már említetted Afganisztánt, vegyük 
át az útvonaladat!

– Nagyenyedről indulok Gyulafehérvár-
ra, Nagyszebenbe, a Vöröstoronyi-szoroson 
át Havasalföldre, aztán Bukarestbe, onnan 
le Giurgiunak. Következik Bulgária, Török-
ország, végig az Anatóliai-félszigeten kelet-
nek, aztán Irán, utána Afganisztánon gyor-
san átutazom egy busszal, aztán Pakisztán és 
India. Végcélom, Zangla, Északnyugat-Indi-
ában van, a nyugat-tibeti Ladakh tartomány-
ban.

– Amikor bejelentetted az utazásodat, 
elmondtad, hogy ez Kőrösi Csoma Sándor 
előtti tisztelgés…

– Ez valóban így van, ő inspirálta ezt az 
utat, de van egy személyes vetülete is, az, 
hogy engedjem be a kalandot az életembe. 
Most úgy érzem, hogy borzasztóan megun-
tam azt, amit az elmúlt tíz évben csináltam. 
Egy piackutató cégnél dolgoztam vezető be-
osztásban, szép volt, jó volt, de elég is volt, 
és nem akarom folytatni. Azt gondoltam, 
hogy kiveszek egy hosszú vakációt, és vala-
mi egészen mást teszek, és miután visszajö-
vök, majd akkor is egészen mással foglalko-
zom. Nem olyan rég eszembe jutott, hogy ezt 
az utat összekapcsolnám valami olyasmivel, 
amiből másnak is haszna lehet. Fel is vettem 
a kapcsolatot egy civil szervezettel, amelyik-
ről egyelőre annyit mondanék, hogy beteg-
séggel küszködő gyerekeket támogat; régóta 
ismerem, és arra gondoltam, milyen jó lenne, 
hogyha a gyerekek valamilyen módon pro-
fitálhatnának ebből az útból. Megbeszéltük, 
hogy nekik fogok pénzt gyűjteni, de kilétü-
ket csak az indulásom előtt röviddel hozzuk 
nyilvánosságra. Az utam minden kilométeré-
nek egy csekély pénzösszeget fogunk megfe-
leltetni, az adakozók ezt fizethetik be a szer-
vezet számlájára.

(folytatás a következõ oldalon)
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– Elmondtad azt is, hogy tervezel a világ-
hálón tudósítani erről az útról…

– Igen, folyamatosan fogok útinaplót vezet-
ni, és rendszeresen fel fogom tölteni, olvasha-
tó lesz a virtuális térben. Mivel én nem ez az út 
vagyok, létre fogok hozni egy külön Facebook-
profilt magyarul, románul és valószínűleg an-
golul is, ott lehet majd követni engem.

– Hogyan fogod megoldani a hétköznapi 
életben egyszerűen hozzáférhető dolgokat, 
például a telefonfeltöltést, az ivóvizet, főleg 
a vadabb vidékeken?

– Úgy tervezem, hogy bedugom a töltőt a 
konnektorba (nevet), már ahol van konnektor, 
de ahol nincs, ott szerintem térerő sincsen. A 
telefonomon nagyon kevés alkalmazás van, 
tehát ha csak telefonálásra használom, egy 
hetet bír, ezt kipróbáltam nemegyszer itt a 
Kárpát-medencében. Nem tervezem, hogy 
annyira elszakadok a civilizációtól, hogy egy 
hétig nem kerülök konnektor közelébe, ez-
zel nem lesz gond. Víz mindig lesz nálam, és 
azért az a vidék, amelyen én keresztül szándé-
kozom gyalogolni, nem olyan, mint az ama-
zonasi esőerdő, megfordulnak ott nyugatiak, 
csak nincs az a tömegturizmus, mint Európá-
ban. Indiában már voltam, ott mindenhol le-
het kapni palackozott vizet, Törökország meg 
Irán pedig nem olyan vészes ilyen szempont-
ból.

– Pakisztán és Afganisztán?
– Azt gondolom, ezek sem, de Afganisztá-

non csak keresztül fogok buszozni. Nem azzal 

szeretnék bekerülni a hírekbe, hogy váltságdí-
jat szeretnének kapni a tálibok egy rokonszen-
ves erdélyi fiatalemberért.

– Milyen felszereléssel indulsz el?
– Semmi extra, mert végső soron én gya-

logolok, igyekszem racionalizálni a csomago-
mat, hogy ne kelljen nagyon sokat cipelnem. 
Lesz nálam hálózsák, felfújható matrac, egy 
nagyon kicsi sátor, váltóruha, egészségügyi 
készlet, csak a legszükségesebbeket viszem. 
Lesz nálam valamennyi pénz is, hogyha út-
közben kell valami, megvehessem, mégse a 
világ végén leszek.

– Térjünk vissza Kőrösi Csomához. Ab-
ban, hogy téged ő inspirált, illetve az úti-
cél-választásodban van része annak, hogy a 
buddhizmust követed?

– Már nem vagyok buddhista. Az voltam, 
és mai napig gyakorlom a meditációt mint egy 
módszert, de nem vallom magamat buddhis-
tának. Kőrösi egyébként maga sem volt budd-
hista. Ő valószínűleg reformátusként is halt 
meg, csak foglalkozott a buddhizmussal, egy 
Buddha-életrajzot is írt magyar nyelven. Az 
ő személyisége igazából már gyermekkorom-
ban megragadott, amikor az első Csoma-élet-
rajzot olvastam, és akkor még nemigen tud-
tam a buddhizmusról.

– Az út tehát egyfajta tiszteletadás Kőrösi 
Csoma személyének, munkájának?

– Igen, a személyisége mindig is lenyűgö-
zött engem, az az elképesztő elszántság, ki-
tartás, ami őt egész életében mindenben jelle-
mezte, nem ismert akadályt. Ő tulajdonképpen 
egy nagy kalandor volt, mindenféle kitaposott 
ösvényről letért, és egy teljesen nem konvenci-
onális életet élt, ezért is nagyon izgalmas volt a 
számomra, amikor először hallottam róla.

– Mennyire tudod híven követni az ő út-
vonalát?

– Többé-kevésbé tudom. A külső körülmé-
nyek diktálta nagy vargabetűket nem áll szán-
dékomban követni, mert akkor Szalonikiből 
el kellene hajóznom Alexandriába, és onnan 
át Jordánián, mert ő napjaink Jordániáján és 
Irakján keresztül haladt. Ennek nem látom ér-
telmét, először is nagyon veszélyes volna, Ira-
kon nem gyalogolnék keresztül, fölöslegesen 
nem akarom kockáztatni az életemet, meg ez 
számára is kényszerű útvonal-módosítás volt. 
Iránban és Afganisztánban az ő útvonalát fo-
gom követni, és Pakisztánban, Indiában is.

Kőrösi Csoma Sándor nyomában indul útnak
(folytatás az előző oldalról)
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– Mennyi ideig tart körülbelül az út?
– Számításaim szerint kilenc hónapot. El-

képzelhető, hogy hamarabb odaérek a Hi-
malája közelébe, csak azt mindig ki kell vár-
ni, hogy kiolvadjanak, járhatóvá váljanak ott 
a hágók.

– Azért is indulsz szeptemberben, hogy 
arra az időszakra érj oda, amikor járhatók 
a hágók?

– Részben azért, részben, mert ki akartam 
bekkelni azt a szörnyű, monszun előtti kániku-
lát, amely nehezen elviselhető bárki számára 
Indiában. Nem fogok bemenni a közép-ázsi-
ai országokba sem, bár Kőrösi Csoma Sán-
dor arra is járt. Ő sokszor kényszerből módo-
sított az útvonalán, mert olyan volt a politikai 
helyzet, a közbiztonság, hogy nem tudott arra 
menni, amerre szeretett volna, ezeket a kitérő-
ket én ki akarom iktatni. Úgy érzem, hogy ez a 
7000 kilométeres útvonal is elég nagy kihívás.

– Van naponta kitűzött kilométerszámod, 
vagy a tereptől, körülményektől is függ ez?

– Olyan napi 30 kilométer körül gondoltam 
én. Szerintem ez nagyjából tartható. Van egy 
világhálós ismerősöm, most Spanyolország-
ban van, az El Caminón, ő is napi harminc ki-
lométereket tesz meg, pedig nő. Két kolozsvá-
ri újságíró pedig – részben humanitárius céllal 
– nem olyan rég elgyalogolt Kolozsvárról Csík-
somlyóra, ők is 30 kilométer fölött teljesítet-
tek egy nap, úgyhogy én is ezt célozom meg. 
Rendszeresen fogok pihenőnapokat tartani 
vagy több napot is időzni egy-egy helyen, sőt, 
ha nagyon ki leszek merülve, akkor előre be 
nem tervezett pihenőt is fogok tartani.

– Ha odaérsz, mit fogsz csinálni?
– Gyorsan hazajövök (nevet). Ha odaérek, 

kicsit még szétnézek, pihenek, nyalogatom 
a sebeimet, és gondolom, hogy hazajövök. 
Nem tudom ezt megítélni, azt sem tudom, mi-
lyen lesz ez az egész út, hogy fog rám hatni. 
Nem jelenthetem ki azt sem száz százalékra, 
hogy nem fogok venni négy jakot és nem te-
lepszem le, ez is benne van a pakliban, bár 
nem tartom valószínűnek.

– Az út bejelentésekor elmondtad, hogy 
egy székely és egy román zászlót viszel ma-
gaddal. Ez nem változott?

– Időközben rájöttem, hogy én nem vagyok 
nagy zászlólengető, bár ha bejelentettem, ak-
kor beteszek a hátizsákomba két kis méretű 
zászlót, és majd otthagyom. Az viszont fon-
tos, hogy útközben minden nagyobb városban 
tartok egy sajtótájékoztatót, illetve értesítem a 
sajtót, hogy jön egy őrült Kolozsvárról, aki el 

akar gyalogolni Tibetig, és el fogom mesélni, 
főleg a román sajtónak, hogy ezt egy kétszáz 
évvel ezelőtt élt nagy erdélyi tudósnak a tisz-
teletére teszem, aki székely volt, és ezt meg 
ezt tette.

– Kőrösi Csoma Sándor nincs benne a ro-
mán köztudatban?

– Egyáltalán nincs. Vannak román bará-
taim, akik kifejezetten érdeklődnek a magyar 
kultúra iránt, de csak egy hallott közülük ko-
rábban már Kőrösiről. Jó néhány ember rám 
írt már Facebookon, kérdezték, ki ez a Kő-
rösi. Ha a Román Akadémia tagjait megkér-
deznénk, csodálkoznék, ha lenne egy közülük, 
aki tudná, ki ő.

– Mi az, ami számodra fontos az út kap-
csán?

– Sok van, ami nekem fontos, amikről ed-
dig is beszéltem. Valószínűleg magamnak is 
be akarom bizonyítani, képes vagyok erre. 
Ez másnak is lehet egy üzenet, hogy 52 éve-
sen, egy kicsit már pocakosodóan, az ember 
sokkal többre képes, mint amennyit feltételez 
magáról. Először a kilencvenes évek vége felé 
jutott eszembe, hogy ez az út milyen fantaszti-
kus dolog lenne. Vágyálom maradt, és fel sem 
merült, hogy akkor ott megvalósítsam, de né-
ha-néha eszembe jutott, és tavaly volt az a pil-
lanat, amikor azt mondtam: na most. Azt gon-
dolom, érdemes megpróbálni megvalósítani 
azt, amiről álmodozunk, akkor is, hogyha ez 
őrültségnek tűnik kívülről. Nem olyan régen 
olvastam, hogy egy pszichológiai kutatás sze-
rint az emberek az életük vége felé inkább azt 
szokták megbánni, amit nem tettek meg, mint 
amit megtettek.

Fried Noémi Lujza
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„Az Arany János Művelődési Egyesület te-
vékenységében, rendezvényein a kezdetektől 
számított, számít a pedagógusok és az egyhá-
zi vezetők támogatására, részvételére. Ők tud-
ják felhívni a figyelmet a készülő programok-
ra, s a szervezésben is oroszlánrészt vállalnak” 
– mondta el lapunknak Patócs Júlia, az 
Arany János Művelődési Egyesület elnöke a 
meghirdetett pályázatuk célcsoportjáról. Elő-
ször is olyan pedagógusokat kerestek, akiknek 
„minden szava aranyat ér”, akit jó hallgatni, 

akinek előadásain öröm részt venni. A pályá-
zat első részében diákok vagy volt tanítványok 
javasolhattak tanárokat, nevelőket. Nyolc főt 
számlált az így kialakult névsor (Bagosi Éva 
Erzsébet, Koszorús Erzsébet, Kovács Sándor, 
Mikló István Boldizsár, Molnár Rozália, Takó 
Csilla, Tóth Zsuzsanna, Turzó Zsuzsánna). A 
második fordulóban az egyesület közösségi ol-
dalán lehetett szavazni a listán levőkre.

„Mint látható, ez igen szubjektív döntésho-
zatal, de a cél nem is a pedagógusok szigo-
rú rangsorba állítása volt, sokkal inkább az, 
hogy a figyelmet ráirányítsuk a nevelő társa-
dalom fáradhatatlan tagjaira, munkájuk fon-
tosságára. Hasonló pályázatot háromévente 
hirdetünk, hiszem, hogy egyre többen adják 
majd le szavazatukat, nyilvánítják ki köszöne-
tüket aranyszavú pedagógusainknak” – tette 
hozzá Patócs Júlia

Az idei Arany Pedagógus díjat Turzó Zsu-
zsánna vehette át a Szentivánéji Fesztiválon 
megtartott díjkiosztón.

Arany Diákok holtversenyben

Az egyesület nem feledkezett meg a tanu-
lókról sem, a meghirdetett Arany diák pályá-
zatra azok nevezését várták, akik az elmúlt két 
év során kiemelkedően sokat tettek a magyar 
nyelv és irodalom, a magyar kultúra területén. 
A nevezési csomagban kötelező volt benyúj-
tani egy önéletrajzot, a kulturális tevékenysé-
get igazoló bármilyen dokumentumot és egy 
tanári ajánlást. Az elbírálás során pontozták 
a helyi szinten végzett tevékenységet, a rész-
vételt a versenyeken, az elért helyezéseket. 
Tíz diák nyújtotta be pályázatát: Bocor Regi-
na, Dorbosel Dávid, Györgypál Gergő, Mol-
nár Fanni, Nagy Dóra, Órás Tímea, Szemes 
Kamilla, Takó Dorottya, Tóth Kitti és Zsorda 
Dorottya.

A Szentivánéji Fesztiválon megtartott díjki-
osztón elhangzott: a rangsorolásban egy-egy 
pont volt csupán az eltérés, az első helyen (is) 
holtverseny alakult ki. Így aztán az első he-

Arany pedagógust  
és diákokat köszöntöttek
A nagyszalontai Arany János Művelődési 
Egyesület idén tavasszal két pályázatot 
hirdetett, egyet diákok és egyet pedagógusok, 
nevelők számára. Az egyesület azokat szerette 
volna köszönteni, akik az elmúlt évek során 
szabadidejük jelentős részében a kultúra, 
irodalom, művészetek területén tevékenykedtek.

Turzó Zsuzsánna 
nyugalmazott 
matematikatanár
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lyezettnek járó meghirdetett 200 lejt megdup-
lázta az egyesület, és az oklevéllel, könyvjuta-
lommal együtt ketten vehették azt át: Szemes 
Kamilla és Zsorda Dorottya. Minden egyes 
résztvevő emléklappal és ajándékkönyvvel tér-
hetett haza.

Az Arany János Művelődési Egyesület út-
jára indított egy vándordíjat is, egy könyv ala-
kú perselyt, ez a nyertesek gondolatait örökíti 
meg a jövő nemzedék számára. A vándordí-
jat egy évig őrzi a kitüntetett, majd továbbadja 
a következő Arany Diáknak. A gyűjtődobozt, 
benne húsz év üzeneteivel, a tervek szerint 
2040. június 24-én nyitja ki az egyesület maj-
dani vezetősége. A diákok számára kiírt pályá-
zatot minden esztendőben meghirdetik.

Aranyat ér a szava

Az első Arany Pedagógus Turzó Zsuzsán-
na nyugalmazott matematikatanár lett. 1968-
ban végzett a Tanítóképző Főiskolán, nyolc 
évig tanított egy kis faluban, majd három éven 
át az Arany János Líceumban, V–X. osztályos 
diákokat. 1980-ban sikeresen versenyvizsgá-
zott, így került a jelenlegi Arany János Elméle-
ti Líceum tanári karába, és maradt is egészen 
nyugdíjazásáig, 2005-ig. Az iskola felkérésé-
re még öt évig tanított, de ezután sem sza-
kadt el teljesen az iskolától, mivel unokáit ok-
tatta I. osztályos koruktól a VIII. elvégzéséig, 
és szívesen vett részt a rendezvényeken, ame-
lyekre az iskola vezetősége meghívta, példá-
ul zsűrizni különböző versenyeken vagy diák-
konferenciákon. Tavaly szeptemberben ismét 
visszament tanítani, s talán az új tanévben is 
a katedra mögé ül. Pályájáról s az elismerés-
ről is kérdeztük.

– Pályafutása alatt mire törekedett a legin-
kább a matematika oktatásában?

– Próbáltam a száraz és nehéz tantárgya-
mat elfogadhatóbbá tenni azzal, hogy minden 
gyerek képességeihez igazítottam az elvárása-
imat. Úgy gondolom, ez egészen jól működik 
a mai napig, mivel a közösségi oldalamon a 
volt tanítványok hozzászólásaiból több kedve-
ző visszajelzést kaptam és kapok jelenleg is. 
Voltak olyanok, akik a kötelező anyagon kívü-
li, a szórakoztató matematikaórákat szerették, 
másoknak meg az óra eleji fejszámolások ma-
radtak emlékezetesek mindmáig.

– Ön szerint milyen a jó pedagógus?
– A jó pedagógus receptje: 1 bögrényi 

megértés, 3/4 bögrényi kedvesség, 1/2 bög-
rényi gondoskodás, 4 bögrényi türelem.

– Volt olyan pillanat az életében, amikor 
úgy gondolta, hogy abbahagyja a tanítást?

– Semmiképpen sem. Mint minden szak-
mában, az enyémben is voltak kudarcok, de 
másnap, amikor újrakezdtem, elég volt, ha lát-
tam a gyerekek szemében az érdeklődést, a 
tudásvágyat, és tovább tudtam folytatni a ta-
nítást.

– Mi a kedvenc szabadidős elfoglaltsága?
– Nagyon szeretek olvasni. Kedvenc íróm 

Wass Albert, a teljes életművét elolvastam.
– Mit érzett, amikor megtudta, hogy Ön 

kapja meg az Arany Pedagógus díjat?
– Meglepődtem, de természetesen nagyon 

örültem neki, mert úgy éreztem, hogy ez pozi-
tív visszajelzés a volt tanítványaimtól.

Balázs Anita

A díjazott diákok 
csapata

Az oklevél 
tanúsága szerint 

volt diákjai 
nagyra értékelték 

munkáját
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FERDÍTGETÜNK

Az ígéret szép szó
A mindennapi életnek vannak olyan etikai 

vetületei, amelyeket nagyon hasonló szem-
pontok szerint bírál el a magyar és a román 
szójárás. Az egyik leggyakoribb az ígérettel 
kapcsolatos, azzal a különbséggel, hogy mi fi-
gyelmeztetjük vagy megrójuk az üres ígérgetőt, 
mondván, hogy ígéret szép szó, ha betartják, 
úgy jó. Világos okfejtés, nem szorul semmifé-
le magyarázgatásra. Pedig közülünk is sokan 
ígérgetnek hetet-havat, fűt-fát, de még torony-
órát is lánccal. Az első fordulat az ígéret bevál-
tásának tologatását jelenthette eleinte, vagyis 
majd egy hét múlva, amiből aztán egy, esetleg 
több hónap is kerekedett. A másik variáns – 
gondolom – szintén az idő múlására utalhatott: 
mire a fűből fa lesz.

Talán, teszem hozzá, ez ugyanis csak feltéte-
lezés, ha logikusnak is mondható. Erre hasonlít 
a román szöveg, a „promite verzi ºi usca  te”. Zöl-
det és szárazat – a megvalósulásig elszáradt az 
ígéretkor még zöld természet? Természetesen 
ez is feltételezés. A mi láncos toronyóránknak 
rokona a „promite marea cu sarea”, habár en-
nek erősebb az ironizáló háttere vagy felhangja, 
hiszen a tengervíz alaptulajdonsága a sósság, 
úgyhogy „nagy bátorság” kell a tengert sóval 
együtt ígérni, vagy pedig az ígérgető túlságosan 
bugyutának nézi a szavainak címzettjét. És van 
még ennek a szólásnak egy jellemzője: a sóval 
ellátott tengert ígérőnek semmiféle erőfeszíté-
sébe nem kerül egy kis tengervizet merítenie, 
különösen ha a tengerpart közelében él. Tehát 

a hiszékeny ember számára jól hangzik az ígé-
ret, de annak, aki felajánlja, semmiség.

Ilyen esetekben következik be a hasonszőrű-
ek jókedve az átvert, becsapott ember kárára. 
A hasonlóan eljárókra mondjuk mi azt, hogy 
„megtalálta a zsák a foltját”, románul viszont kis-
sé enyhébben, ugyanakkor klasszikus gyökere-
kig nyúlóan úgy szól, hogy „Cine se aseamănă, 
se adună”. Az említett klasszikus analógia pe-
dig a latin szólás, a „similis simile gaudet”. A ro-
mánban a hasonlók összecsoportosulnak, a la-
tinban viszont a hasonlók örülnek egymásnak.

A hasonlóságról szólva számomra legérde-
kesebb az általunk akasztófahumornak, illet-
ve a több nyelvben is fekete humornak neve-
zett fordulatok használata. Nem tudom, hogy 
a lélekbúvárok élő emberek vagy irodalmi ala-
kok esetében vizsgálták-e, mi az oka annak, 
hogy olyannyira népszerű lett a fekete humor 
és nagy drámatörténeti divat lett a XX. század 
második felében a tragikomikusnak is mondott 
groteszk, az enyhébb változatától egészen az 
abszurdig, de anélkül, hogy a mélylélektan tu-
dora volnék, merem állítani, az elmúlt század 
történelmi abszurdjai mindenképp hozzájárul-
tak ennek a divatnak az elterjedéséhez. A mi 
esetünkben Örkény István csodálatos életmű-
vét említeném, a románság pedig méltán büsz-
ke az abszurd dráma egyik atyjának, a fran-
ciául író és a Francia Akadémia halhatatlanjai 
közé beválasztott Eugen Ionescunak a román 
származására. Távol álljon tőlem a két alko-
tó bagatellizálása, hisz fiatal koromtól kezdve 
nagy groteszk- és abszurdfaló vagyok, de nem 
hallgathatom el, hogy mindkét nép lelkében je-
len volt már régebb óta a hajlam, a mi akasztó-
fahumor fogalmunk, illetve a román „face haz 
de necaz” (nevetni a bajon, elviccelni a bajt) 
szófordulat tanúsága szerint.

Végezetül ugyanehhez a magatartáshoz so-
rolnám azt a nagyon hasonló felfogást, hogy 
aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem ér-
demli, illetve jobb ma egy veréb, mint holnap 
egy túzok, a románban pedig az oly sokszor 
hallott „ce-i în mână, nu-i minciună”, vagyis 
amit már a kezemben tartok, az nem lehet üres 
ígéret, puszta hazugság.

Molnár Judit
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„A Heit Családi Birtok Bihardiószeg és Lé-
tavértes településein kapcsolódik össze, ahol 
két ősi kultúra találkozik egymással: a szőlőé 
és a tormáé – hozza össze a berettyóújfalui 
művészeti fesztivál idei három fő motívumát 
a rendezvény beharangozója. – Ezen az estén 
ehhez társul a zene (…) Heit Lóri zenekará-
nak ötlete 2016 adventjében fogant, amikor 
régi muzsikustársak és fiatal szerelmesek gon-
doltak egy nagyot, és nem csak megálmodták 
a muzsikus együttlét lehetőségét, hanem ki is 
vitték azt a nagyvilág borgőzös népzenei po-
rondjára.”

– Nagyváradon érettségiztem, s egy gim-
náziumi osztálykirándulás egyik állomásaként 

megfordultunk Debrecenben, és eljutottunk 
az egyetemre is. Egy esztendő múlva már a 
néprajz szakon voltam. Itt ismertem meg a fe-
leségemet is. Az egyetemet elvégezve össze-
pakoltuk az albérletet, és Létavértesen vet-
tünk házat, Szilvi szülővárosában. Onnan egy 
ugrás az én falum, Bihardiószeg, ahol felcse-
peredtem. A két településen állandóan jelen 
vagyunk azóta is. Egyedüli gyerekként ku-
tya kötelességemnek éreztem, hogy tovább-
vigyem a szőlőművelést, borkészítést. Egy 
cseppnyi szerelem, egy pohárnyi öröklét. Jól 
hangzik, de ez azért sokkal nagyobb kihívás 
volt számomra. Akkora terveink voltak, hogy 
az aranyhal azt mondta volna: inkább dobjuk 
vissza, mert ezt lehetetlen teljesíteni.

– Hogyan kezdődött a közös élet Létavér-
tesen?

– Pedagógusként helyezkedtünk el. Dél-
után a napköziben tevékenykedtem, délelőtt 
pedig etnográfusi végzettségemhez közelálló 

Őstermelő etnográfus, 
aki zenél, és bort iszik
Muzsika – bor – torma címmel találkoztak  
a zene és a gasztronómia szerelmesei a múlt 
hónap elején a Nyári művészeti fesztiválon 
Berettyóújfaluban. A Nadányi Zoltán Művelődési 
Ház ajánlója keltette fel az érdeklődésemet 
a rendezvény és annak „motorja” iránt. Heit 
Lóránddal nem volt könnyű szót váltani,  
de mindenesetre megérte.

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

Heit Lóránd 
megyénk  

közismert borásza

A berettyóújfalui 
fesztiválon 
prímásként is 
elismerést szerzett
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hon- és népismeretet tanítottam az általános 
iskolában. Délután romák voltak a tanítvá-
nyaim, nagyon sokat zenéltem nekik. A prí-
másnak és a brácsásnak négy-öt hanggal elő-
re kell gondolkoznia, hogy mi is következik. 
Ennek a képességnek a fejlesztésére nagyon 
jó a römi és a sakk, ezeket nagyon élvezték 
a gyerekek. De úgy éreztem, minden héten 
a nulláról kell újrakezdeni mindent. Négy-öt 
év elteltével – amikor már benne voltunk a 
tormában és a szőlőben – arra gondoltam, 
nem biztos, hogy a Jóisten nekem ezt kínál-
ta fel örök pályafutásul. Amikor Boriska lá-
nyom megszületett – élve a törvény adta le-
hetőséggel –, elmentem szülési szabadságra. 
Létavértesen azzal ugratnak, hogy azért szü-
letnek csak lányaim, mert mindig királyleány-
kát iszom. Van, aki hozzáteszi: ihatnál már 
egy kis juhfarkat is!

– A zene mindig fontos volt az életében?
– Magyarországon először a Sugalló zene-

karban muzsikáltam, a helyemet Szabó Balázs 
barátomtól örököltem, ő popsztár lett. Ezután 
alapítottuk meg a Bakator zenekart, ez azóta 
is létezik, ők „folksztárok” lettek. Aztán inkább 
csak gazdálkodtam, de olyan jó emberekkel 
hozott össze a sors, hogy mégiscsak muzsi-
kálni támadt kedvünk, és ahogy a torma és a 
bor, az együttes is erre a különös sváb hang-

zású névre hallgat: Heit Lóri és zenekara. Tag-
jai: jómagam – hegedű, ének; Balogh Adrienn 
– ének; Molnár Endre – harmonika; Erményi 
István – brácsa; Erményi Tamás – nagybőgő. 
Újfaluba különböző tájegységekről hoztunk 
dalokat: Kalotaszegről, a Jászságból, a Felvi-
dékről, és természetesen mindig van egy kis 
hazai is. Úgy szeretnénk tolmácsolni ezeket a 
dalokat, hogy ne csak mi élvezzük, hanem a 
hallgatóságnak is öröme teljék benne.

– Nemcsak zenészként, etnográfusként is 
neve van Biharországban, sokan mint bor-
termelőt ismerik.

– Az egykor borház nélküli pincét az ér-
melléki Bihardiószegen 1981 augusztusában 
vásárolta meg a család, két év múlva emeltet-
tünk elé egy présházból és tanyaszobából álló 
épületet, azt 2016 őszén vendéglátásra is al-
kalmas borterasszá alakítottunk át. Fél hektár 
szőlőket vettünk ki a dzsumbujból, és telepí-
tettük vissza a régi szőlőfajtákat, mint például 
a bakatort. Mindezt úgy, hogy nem kaptunk 
egy eurót sem Brüsszeltől, sem Budapesttől, 
sem Bukaresttől. A természet az igazi temp-
lomunk, ahol elkezdődik a borkészítés az im-
már 3,5 hektár területen. Nem gyomirtózunk, 
nem műtrágyázunk, nem használunk felszívó-
dó vegyszereket. Van, aki ezt „biodinamikus 
gazdálkodásnak” tartja, de mi csak úgy nevez-
zük: hagyományos.

– Milyen a bortermelő élete?
– Néha nagyokat káromkodunk, és rángat-

juk a lábát a Jóistennek, de ha már elvállaltuk, 
akkor végig kell csinálni. Szőlő, must és bor, 
mi így csináljuk – remélem, nem mondtam 
vele újat. Nincs fajtaélesztő, nincs irányítás, 
nincs technológia. A magyarországi törvények 
szerint 3000-féle adalékanyag használható 
a borkészítéshez; mi nem használunk egyet 
sem. Az egyetlen technológia a pincénkben a 
borszivattyú, hogy ne kelljen annyit vödrözni, 
mint legénykoromban, így több idő jut a ze-
nélésre is. Van egy bogyózó, daráló is, amivel 
kikocsányoljuk a szőlőt, és már csak a cefre 
érkezik a pincébe. Hideg szüret, hajnali szüret 
ősszel, 11-re be van fejezve minden. A pincé-
ben egy napot ázik a szőlő a héján, visszahűl, 
és lassú, hideg erjedés kezdődik. Nincs kéne-
zés a nyílt kádon erjesztéskor. Egy régi, 500 
literes, hidraulikus géppel préselünk, a mustot 
pedig tartályban ülepítjük. Ha kierjedt, onnan 
megy a hordókba.

Őstermelő etnográfus, aki zenél, és bort iszik
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Heit Lóri  
és zenekara  
a Makk Kálmán 
Mozi udvarán 
felállított 
színpadon  
lépett fel
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– A bakator szőlő a szíve csücske…
– A bakator 150 évvel ezelőtt kiemelke-

dő szőlőfajtája volt Zichy gróf birtokának. Az 
Érmellék édes gyermekének is nevezték, má-
sok ellene voltak. Társnövényekre van szüksé-
ge beporzáskor ennek a fajtának, és ez nagy 
szakértelmet kíván. A mi esetünkben a fehér 
járdovány és a vállas erdei a porzó. Édesapám 
csak annyit hallott a régiektől, hogy „Bakar 
terem, ha akar”. 2011-ben kezdtem el a ba-
kator felkutatását. Senki sem hitt benne, még 
azok az avasújvárosi gazdák sem, akiktől 120 
éves tőkéről gyűjtöttem be szaporítóanyagot, 
és ezt leoltatva egy esztendő múltán az Érmel-
léken a gyökeres oltványokat szaporítottuk 
vissza. Tavaly Debrecen és Nagyvárad támo-
gatásával 18 000 bakatoroltványt osztottunk 
szét a gazdáknak – ingyen – azzal a kéréssel, 
hogy parcellába, egy dűlőbe ültessék, és faj-
tiszta bort készítsenek belőle. A többi már a 
lelkiismeretükre van bízva.

– A torma is meghatározó lett az életük-
ben…

– A környéken 1200 hektáron termeszte-
nek tormát. Megélhetés és keresetkiegészítés. 
2009-ben mi is beültettünk egynegyed hek-
tárt. Az első évben az élet mindent kipróbált 
rajtunk, ami a tormatermesztéssel kapcsola-
tos: rossz dugványozó anyag, hitvány napszá-
mos, későn szántottunk, rosszkor ültettünk. 
Aztán belejöttünk, jól is kerestünk, de nem so-
káig. 2012-ben olyan alacsony volt a felvásár-
lási ára, hogy vétek lett volna eladni. Mondta 

a feleségem, reszeljük le, mert az édesapám 
olyan jó tormát készít. Nekigyürkőztünk, és 
elkezdtünk kísérletezni. Rózsa Péterrel akkor 
még jó cimboraságban voltam, a felesége so-
kat segített. Számos kérdés merült fel: milyen 
üvegbe töltsük, mennyiért kéne adni? A gará-
zsunkat átalakítottuk EU-konform tormafeldol-
gozó kisüzemmé. Ötféle termékünk van, ipari 
méretű darálókat vettünk, mert kézzel ekkora 
mennyiséget már nem győznénk. Nem hasz-
nálunk tartósítószert a tormánál sem.

– Elégedettnek tartja magát?
– Nagyon gyarló az ember. Azt hiszi, hogy 

mindig meleg víz fog folyni a csapból, ha 
megnyitja, és ivóvízzel öblíti le a WC-t. Ko-
vács nagyapám mindig azt mondta, hogy a 
pocséklás a legnagyobb hazaárulás. Arra ösz-
tönzött, hogy becsüljem meg azt, amim van, 
és ha tehetem, alkossak újat. Én pedig igyek-
szem ezt a nagyapai útmutatást megfogadni. 
Lehet, ha újrakezdeném az életem, nem ta-
nulnék, hanem választanék valami jó szakmát 
magamnak. Az asztalos Létavértesről jár át 
Bihardiószegre. Annyi munkája van, hogy alig 
győzi, de utána nincs, aki kézbe fogja a gya-
lut… Kádár Gyula bácsi még meg tudja építe-
ni a boltívet is a pincében, de ha ő nem lesz, ki 
fog itt házat építeni? Én nem a szakmámban 
helyezkedtem el, a bortermelést választottam, 
tormázok, és egy kicsit a magam és a mások 
örömére zenélek is. Ha az Isten adna még 40 
jó gazdasági évet, biztos elégedett lennék!

Kocsis Csaba

A pincészet 
finom termését is 
megkóstolhatták  

a fesztivál 
látogatói.  

A borokat Heit 
Szilvia kínálta
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„Berlinbe a legrosszabbkor érkeztem – fo-
galmazott emlékiratában. – A márkának úgy-
szólván nem volt értéke, a megélhetés le-
hetetlenné vált. A lapokban napról napra 
hosszabbodott az öngyilkosságok szomorú 
rovata. Az utcán az emberek hangosan mo-
nologizáltak, félőrült mozdulatokkal vitatkoz-
tak egy-egy láthatatlan ellenféllel. (…) Tu-
lajdonképpen azért mentem Berlinbe, mert 
filmrendező szerettem volna lenni. Sikerült 
is elhelyezkednem, s mint segédrendező egy 
produkcióban dolgoztam. Sok kedélyes emlé-
kem is maradt Berlinről, de általában megelé-
geltem a sok-sok egyensúlyát veszített embert, 
a politikai hangulatot (amely már szálláscsiná-
lója volt a hitleri időknek), az irtózatos árakon 
vásárolt, irtózatosan rossz élelmiszereket, és 
elhatároztam, hogy Párizsba megyek.”

A győztes Párizsban minden megvolt, ami 
a vesztes Berlinben oly keservesen hiányzott. 
Itt bezzeg volt vidámság, volt udvariasság, 
volt szépség, minden volt – csak éppen lakás 
nem. Egyévi kétségbeesett hajsza után sike-
rült egy műtermet találnia a Montparnasse-
on, kétpercnyire a Café de Dôme-tól. Munká-
ja került bőven, s az angol, amerikai vendégek 
után csakhamar magyarok is jöttek: Károlyi 
Mihály és felesége, Tihanyi Lajos, Pór Berta-
lan, Bölöni György és párja, Itóka. Dutkáék 
is meglátogatták. „Jó volt viszontlátni őket – 
írta. – De a költő vagy elaludt, vagy meghalt 
bennem.”

Marokkói évtizedek

„A vak véletlen szeszélye: elindul egy le-
gény Flandriából, egy lány a Hortobágyról, 
és egymásra találnak Párizsban – idézte élete 
fordulóját –, Miklós Jutkából Madame Van de 
Bussche lett. Egy napon az orvos kíméletesen 
közölte velem, ha nem megyünk egy meleg 
és napfényes országba, a férjem meg fog hal-
ni. Van de Bussche az első világháborút a bel-
ga hadseregben küzdötte végig, és Ypernnél 
súlyos gázmérgezés érte. Ilyen körülmények 
között hagytuk el Párizst, és utaztunk Marok-
kóba – napfényt keresni. Megtaláltuk, de meg-
találtuk újra a megélhetésért való küzdés ke-
serűségeit is.

Az évek gyorsan teltek-múltak. 1941-ben 
– kerékpározás közben – baleset ért. Egy ré-
szeg francia elütött az autójával. Három törött 
borda, tüdőperforáció és egy örökre elgörbült 
hátgerinc. Hónapokig gyógyítgattak, s amíg 
én az életemért küzdöttem a kórházi ágyon, 
addig leszakadt a világra a második világhá-
ború.

Messziről nézni a világégést nem volt ve-
szélyes. Csak rettenetes szívfájdító. Hallgatni 
a rádión Hitler őrjöngő beszédeit, a gyűlölet, a 
fékét vesztett téboly kirobbanásait – idegtépő 
gyötrelem volt. S jöttek a riasztó, bénító hírek 
otthonról – a náci borzalmak. Rokonok, ba-

„Alacsony, fehér 
hajú néni nyitott 
ajtót”

Miklós Jutka költő, 
fotográfus (3.)

A Holnap fiataljai közül, fordulatos utóéletét 
tekintve, ő a legrejtélyesebb egyéniség. Nem 
csupán azért, mert egyedüli nőként képviselte 
hat férfi poéta oldalán a költészetet, hanem 
azért is, mert a versírást „végleg” abbahagyva és 
újrakezdve, végigélt csaknem egy évszázadot.
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rátok kivégezve. Két nővérem siratta gyerme-
két, bájos, fiatal lányokat, akik örökre eltűntek 
az auschwitzi krematóriumokban.”

A magyar költészet nagykövete

Franz van den Bussche 1961-ben meghalt, 
lánya is özvegyen maradt, 1964-ben vissza-
költöztek Franciaországba. Miklós Jutka Pá-
rizsba visszatérve rendszeresen fordította ma-
gyar kortársait, elsősorban A Holnap költőit. 
Ha verset írni nem is tudott idegen nyelven, if-
júkori kedves magyar poétáit addig dédelgette 
magában, míg egyszerre csak megszólaltak új, 
választott nyelvén, franciául. Így lett az ígéretes 
fiatal költőnőből 60 évi hallgatás után, 85 éves 
korára a magyar költészet francia nagykövete.

Egy remek kis színjátszó csoport járta a 
francia közoktatási intézményeket. A csoport 
lelke, szervezője és összekötője Miklós Jutka 
leánya lett. Francia tanárok, tanárjelöltek is-
merkedtek előadásaik nyomán a magyar köl-
tészettel. Miklós Jutka pedig túláradó öröm-
mel írta: „Így hát megvalósult, amiről évek óta 
álmodtam. A magyar poéták és a francia kö-
zönség találkoztak. Tizenkét évig dolgoztam 
ezeken a fordításokon, keservesen nehéz volt, 
de megérte.”

Amikor Párizsba érkezett 1924-ben, még 
nem hagyott fel teljesen költői múltjával, több 
szállal kötődött szülőföldjéhez. Lakását ma-
gyar hímzés és kerámiagyűjtemény ékesítette. 
Tervezte, hogy megírja Ady életrajzát, akiért 
még mindig rajongott. A magyar irodalommal 
a hatvanas-hetvenes évek fordulóján még egy-
szer kapcsolatba került: a Magvető Könyvki-
adó 1971-ben Mátyás Ferenc szerkesztésében 
kiadta Visszaölel a föld című verseskötetét.

Az utolsó üzenet

Oldalági rokona, Karcsai Kulcsár István film- 
és színháztörténész, rendező egyetemistaként 
„fedezte fel magának” unokanagynénjét, és 
szoros kapcsolatot épített ki vele. „1970 nya-
rán családostul Párizsban jártam – írta. – El-
határoztuk, hogy megkeressük. Hosszú met-
rózás és némi autóbusz-utazás után Párizs 
egyik elővárosában bukkantunk rá a Rue 
Camille Bianc huszonnyolcas számú házra, 
s az egyik emeleten a névtáblára: Van den 
Bussche – Miklós Payet. Alacsony, fehér hajú 
néni nyitott ajtót. Nemcsak az öregkor gör-

nyesztette meg Miklós Jutkát, hanem egy Ma-
rokkóban elszenvedett baleset is, mely meg-
sértette a hátgerincét. Erejét, munkakedvét 
azonban ez sem tudta megtörni. Ő vezette a 
Sorbonne-on dolgozó lánya háztartását, de 
mindez eltörpült szellemének frissessége mel-
lett. Emlékeket, magyar verseket citált egész 
délután, fáradhatatlanul. Búcsúzóul egy nagy 
kívánságát mondta el: „Egyvalamit szeretnék 
még megérni az életben, nem tudom, van-e 
még annyi időm, összegyűjtött verseim kiadá-
sát. Életem folyamán írt verseimből válogatott 
kis kötet kéziratát még Marokkóban átadtam 
Gyáros Lászlónénak, akinek a férje ott volt 
diplomata. Azt a kéziratot tartom igazi élet-
művemnek.”

Az ifjú rokon hazatérve kinyomozta, hogy a 
kötet anyaga akkor már Kardos György igaz-
gató segítségével nyomdában volt, és 1971-
ben megjelent a Magvető Kiadónál. Még 
néhány, levélben küldött költeményét unoka-
öccse közvetítette a lapokhoz. „Nagyon kö-
szönöm – írta –, hogy oly kedvesen és szí-
vesen elintézted a versügyet. És »hálából« (?) 
most egy újabb verssel ütlek fejbe.”

Külön lapon mellékelve, saját kézírásával és 
aláírásával ez a vers állt: „Közelebb, Uram, te-
hozzád! // Már nem tévelyeg, nem keres, / 
Az én utam már egyenes, / Közelebb, Uram, 
tehozzád! // Már minden kételyt elvetek, / 
Már bízó lélekkel megyek / Közelebb, Uram, 
tehozzád! // Rokkant bárkám vitorlatépve / 
Küszködik elérni a révbe, / Közelebb, Uram, 
tehozzád! // És a révben – tudom – Te vársz. 
/ Tudom, hogy karjaidba zársz, / Végleg kö-
zel leszek tehozzád!”

1976 februárjában halt meg. Kívánsága 
szerint a Père-Lachaise temetőben helyezték 
végső nyugalomra. Utolsó üzenete ez a későn 
felbukkanó vers volt.

Szilágyi Aladár összeállítása

Sikerült egy 
műtermet találnia 
a Montparnasse-
on, kétpercnyire  
a Café de Dôme-tól
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Angolra hangol Margitta

A nyári angoltábor margittai meghonosí-
tása Almási Judit és Fügedy Anikó tanítónők 
érdeme. Akkoriban Szántó Ildikó a Nemzet-
közi Gyermekmentő Szolgálat nagyváradi ki-
rendeltségének alelnöke volt, leánya pedig év-
folyamtársa Almási Judit leányának. Általuk 
jutott el az információ Margittára, hogy lehe-
tőség van angoltáborok szervezésére az Egye-
sült Államokból érkező egyetemisták részvé-
telével, akik ingyen és bérmentve oktatnak. 
Ezzel ők tejesítik kötelező nyári gyakorlati 
munkájukat, a margittai diákok pedig lehető-
séget kapnak a nyelvtanulásra.

Az oktatók a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat közvetítésével érkeztek Margittára, 
szállásukról és ellátásukról önkéntesek gon-
doskodtak. A helyszín kezdetben a vegyes 
tannyelvű általános iskola volt, 2012-től pedig 
az önálló magyar iskola, a Horváth János El-
méleti Líceum lett. Szintén önkénteseknek kö-
szönhető, hogy be tudták szerezni a táborhoz 
szükséges kellékeket és a mindennapi megle-
petés ajándékokat. 2016-ig önerőből tartották 

Az anyanyelv és az állam nyelvének ismerete 
mellett napjainkban nagyon fontos egy világnyelv 
legalább kommunikációs szintű ismerete.  
A margittai tanítók átlátták ezt, és több mint egy 
évtizede megszervezik a nyári vakációban  
az általános iskolások számára az angoltábort.

fenn magukat, 2017-ben és 2018-ban a ma-
gyar iskola mellett működő civil szervezet, a 
MOST is támogatta tevékenységüket a helyi, 
illetve a megyei tanácshoz benyújtott pályázat 
által. A három táborozós hét egyharmadának 
költségeit a civil szervezet finanszírozta.

Az idei tábor egyhetes volt, és költségeit a 
Vidéki Ifjúsági Szövetség (Vidifisz) vállalta ma-
gára. A szervezet vezetői, Boda Gergely el-
nök és Demián Zsolt ügyvezető elnök azon-
nal igennel válaszoltak a főszervező Fügedy 
Anikó kérésére, mivel ők tudatában vannak a 
nyelvtanulás fontosságának. Támogatásuknak 
köszönhetően a szükséges kellékek, a napi 
meglepetések mellé táborzáráskor mindegyik 
résztvevő kap az eseményt megörökítő okle-
velet és egy pólót is.

A gyerekek mindegyik turnusban játszva, 
szórakozva tanulták az angol nyelvet: zenét 
hallgattak és énekeltek, filmeket néztek, drá-
mapedagógiai foglalkozásokon vettek részt, 
sőt sportoltak is. A tanárok óránként cseré-
lődtek, egyetlen dolog volt állandó: az angol 
nyelvű kommunikáció. Minden résztvevő ka-
pott egy gyűjtőmappát, ahová a feladatlap-

Teremfoglalkozás

Fügedy Anikó főszervező
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jait helyezte, ezt a tábor végén hazavihette. 
2015-ig rendszeresen, évenként érkeztek az 
USA-ból az oktatók a Learning Enterprises 
Alapítványnak köszönhetően: Lilia Vreeland, 
Amber Lee, Eli Roth, Jarret Freeman, Elaine 
Colligan, Amy Windeknecht, Kayla Marie 
Corcoran. Két alkalommal a skót Hamish 
John Buchan, a British Council munkatársa is 
besegített az oktatásba, új módszerekkel gaz-
dagítva a részt vevő pedagógusokat. Érdekes-
ségként skót táncokat is tanított a gyermekek-
nek. A vendégoktatókat mindig kiegészítették 
itthoni önkéntesek, hogy egyszerre több cso-
portnak tarthassanak foglalkozást. Egyikben 
a szókincset fejlesztették, a másikban a nyelv-
tant gyakorolták, a harmadikban beszélgettek, 
a negyedikben pedig játszva vagy sportolva 
tanultak. A munkaterveket Fügedy Anikó ké-
szítette el, és angol szakos tanárként ő maga 
is tanított, a technikai dolgokat pedig a má-
sik főszervező, Almási Judit intézte. Továbbá 
ő tartotta a kapcsolatot az önkéntesekkel és a 
szülőkkel.

2016-tól már nem jöttek vendégoktatók, 
ennek ellenére az önkéntes tanároknak – Si-
pos Ágnes, Gheorghiu Andrea, Péter Nóra, 
Lázár Tekla, Horváth Ingrid, Ianc Dorotea – 
köszönhetően „életben tartották” a tábort. 
Munkájukat segítették a Horváth János El-
méleti Líceum tanítói. Az elemi iskolában 
Fügedy Anikó által tanított, majd Margittáról 
az Egyesült Államokba áttelepült, de itthon 
vakációzó diákok is részt vettek „tanárként” 
a programban: Bebek Christopher és testvé-
re, Paula.

Az idei oktatók Fügedy Anikó és Péter Nóra 
tanárnők, valamint a Bebek testvérek voltak. 

Objektív okokból most csak az előkészítő és 
elemi osztályosokat fogadták, a főszerve-
ző szabadideje ugyanis egyéb tanügyi elfog-
laltság miatt korlátozott volt, így a résztvevők 
száma az eddigi több mint száz főről félszáz-
ra csökkent. A szervezésben oroszlánrészt vál-
lalt Almási Judit, a legaktívabb szponzor pedig 
Bereczki Klára érmihályfalvi óvónő és Szűcs 
Andrea érszőlősi pedagógus volt. A legkiseb-
bekkel a nyelvet már aránylag jól beszélő ön-
kéntes diákok foglalkoztak, Dulli Patrícia és 
Pál Evelin.

A táborba kezdettől fogva kivétel nélkül 
mindenkit felvettek nemzetiségre, lakhely-
re való tekintet nélkül. A jelentkezők között 
voltak román anyanyelvűek is. Sokan érkez-
tek más megyéből, illetve a megye más vá-
rosaiból, falvaiból, de arra is volt példa, hogy 
az Angliába vagy az USA-ba áttelepült gyere-
kek margittai vakációjuk egy részét töltötték 
az angoltáborban. A program nagyszerűsége 
abban rejlik, hogy a tábor résztvevői játék köz-
ben tanulják az angol nyelvet, kötelezettségek, 
megkötöttség nélkül, szabadon.

Szőke Ferenc

Játék  
az iskolaudvaron

Az idei táborzárón 
is jól szórakoztak

A 2017-es oktatói 
csapat
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A kedvenc
Amúgy minden csendes volt, csak a falu 

harangja kongatott tizenkettőt, jelez-
ve, hogy tisztában van az idő múlá-

sával. Seresék egyetlen kacsája nehézkesen 
totyogott át a csirkék között az udvar árnyé-
kos részére. Szerencsére nem értette a nyári 
konyhából kiszűrődő veszekedést, mert akkor 
azonnal átbújt volna a kerítés foghíjas részén, 
és meg sem állt volna a határig.

A gazda ugyanis az ő gömbölyű testét kö-
vetelte kisütve ebédre, de Margit asszony így 
replikázott:

– Arra pedig hiába fáj a foga kendnek, 
mert az én gyönyörűséges tipogómból nem 
eszik. Punktum! Jobban a szívemhez nőtt, 
mint maga!

Seres nem szólt többet, csak fogta a fejszét, 
és kiment a ház mögé fát hasogatni. Talán a 
düh vagy az éhség irányította úgy a mozdula-
tait, hogy a fahasábbal kupán találta vágni a 
barna tollú tyúkot. Az meg csak pörgött, for-
gott szédülten a tengelye körül, míg fel nem 
borult. Ám a kutya gyorsabbnak bizonyult 
gazdájánál. Egy pillanat alatt felkapta a szár-
nyast, és elvágtatott vele a kukoricásba. Se-
res bottal üthette a nyomát. Mérgesen vág-
ta fejszéjét a tőkébe, aztán bevonult a belső 
szobába, és magára reteszelte az ajtót. Estig 
csak a káromkodása hallatszott ki s az, hogy 
ő éjjel-nappal dolgozik, mégsem ehet ebédre 
azt, amit szeretne. Az asszony rá se hederített, 
tudta, úgyis az történik, amit ő akar.

Azon az éjszakán külön aludtak. A férfi 
kora hajnalban kelt, kisurrant a házból, hogy 
elkapja a kacsa kövér nyakát, és megmutassa, 
ki az úr a házban. Aztán nagyot ordított.

Margit a kiáltásra ébredt. Azonnal kiszaladt 
az udvarra, és rémülten meresztette a szemét 
a vérző kacsára, amely a kerítés tövében ver-
gődött. Aztán az urára meredt, aki keserűen 
kifakadt:

– A fene ette volna meg magát és ezt a dö-
göt! Sajnálta tőlem! Inkább meghagyta a róká-
nak! Ha nem jövök ki ilyen korán, már elisz-
kolt volna vele a ravaszdi.

Az asszony karjába emelte a pihegő jó-
szágot. Lemosta, vászonruhába tekerte, az-
tán felült a buszra, és bevitte a városba. Az 
állatorvos megvizsgálta. Injekciót adott neki. 
Összevarrta a sebeit, bekötözte, majd egy 
szép fehér ketrecbe zárta.

– Egy hét múlva gyógyul – mondta –, de 
addig itt marad. Ha érte jön, majd kiállítom a 
számlát.

Hét nap múlva, amikor az asszony kifizet-
te a kezelés költségét, igencsak megnyúlt az 
ábrázata. Ezen a pénzen egy kövérebb kacsát 
vehetett volna.

Otthon az ember ellenségesen fogad-
ta, s mikor látta, hogy a felesége rázárja a 
tipogójára a ketrecajtót, gúnyosan odaszólt:

– Vigye inkább az ágyába éjszakára, mert 
én úgyis a pitvarban alszom…

Bár megfogadta volna a gunyoros tanácsot! 
Jaj, bár megfogadta volna!

Az asszony keservesen sírt, jajgatott reg-
gel a ketrec előtt, ahol holtan feküdt kedvenc 
tipogója. Kiszívta a vérét mind egy cseppig a 
gonosz menyét, két piros foltocskát hagyva 
hófehér nyakán.

Sírt hát olyan keservesen, mint a gyermek, 
akitől elvették kedvenc játékát. Még az ember 
is megsajnálta. Simogatta, vigasztalta.

– No, lássa. Mindhárman jobban jártunk 
volna, ha a kedvemben jár, és megsüti nekem 
ebédre.

Aztán ásót fogott, és elindult a tetemmel a 
kert végébe. Az asszony a gyógyítás költségé-
re gondolt, és szemét törölgetve így sóhajtott:

– Istenem, még szerencse, hogy nem tud-
ja az emberem, hogy most két kacsát temet.

Aztán határozottan megfente a kést, és el-
kapta az egyik gyanútlanul kapirgáló tyúk 
nyakát.

Tóth Ágnes
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Anyám vinettét sütött
Már ferdébben süt a nap reggelente, és 

később indul a madárdal is a tömbhá-
zak közötti csenevész fákon. De mi, 

„blokkos gyerekek”, még élvezzük a nyár utol-
só heteit.

Finoman rezegnek a fák levelei, árnyék bo-
rul a padra a blokk előtt, mi már gyülekezünk. 
Ki-ki lerakja a labdáját, tollaslabdaütőjét, kár-
tyáját, és tanakodunk. Demokrácia van, előbb 
röplabdázzunk vagy inkább tollasozzunk, vagy 
menjünk ki a nádasba, a strekk mellé? Ezt 
mind meg kell beszélni.

Borzosan, kicsit még álmosan gubbasz-
tunk a padon, a nap gyengéden simogatja lá-
bunkat. Mi legyen? Gyors megbeszélés, az-
tán győz a nyár végi lusta hangulat, és csak 
beszélgetünk, később előkerül a kártya, előt-
tünk egy végtelen nyári nap szabadsága. Va-
laki labdát hoz, gyors leütések csattannak az 
úton, autó erre alig jár, aztán feltámad a ka-
landvágy, és a meleggel mit sem törődve meg-
indulunk a nádasba.

A blokkok oldalánál, fel a vasúti töltésig, 
szelíd nádas ring a szélben, benne kis ösvé-
nyek visznek fel a füves emelkedőig. Most azt 
játsszuk, hogy bátrak vagyunk, és átvágunk a 
legkanyargósabb ösvényen. A nagyok riogat-
ják a kicsiket az elásott vasutas és társai mesé-
jével. Jó borzongani, a nádbugák magasan a 
fejünk fölött bókolnak.

A kicsiket sosem hagyjuk hátra, lassan 
haladunk, s mire porosan és izzadtan felka-
paszkodunk a füves domboldalra, épp csak 
szusszanhatunk, és máris eldübörög egy vo- 
nat mellettünk. Szent borzadállyal nézzük, 
minden remeg körülöttünk, egymás kezét 
fogva mosolygunk, mi ez nekünk, csak egy 
vonat.

Az aszott fűben kormos kövek mutatják, 
hogy a blokkosok vasárnaponként szalonnát, 
vinettét sütögetve múlatják az időt a töltés ol-
dalában. Valóban, odébb kockás plédeken 
szabadnapos szépasszonyok napoznak, kon-
tyuk nejlonkendővel takarosan átkötve. Ke-
zükben fürgén villog a kötőtű, készül a mel-
lény vagy a pulcsi.

Szusszanunk, botokkal piszkáljuk a kihűlt 
hamut. A nap egyre erősebben süt. Kabó-
cák muzsikálnak, és egy szép, zöld gyík na-

pozik lüktető torokkal egy kövön. Még kétvo-
natnyit maradunk. A lányok virágból koszorút 
fonnak, a fiúk botokkal kardozva nyesegetik 
a nádbugás ellenséget. Törött zöld üvegcseré-
pen csillan a nap, és már a második vonat zúg 
el mellettünk, kilapítva egy huszonöt banis ér-
mét. A kicsik éhesek.

Egy másik ösvényen indulunk vissza, mert 
szeretjük a kalandokat. Fekete füst száll fel 
odébb, valaki felgyújtotta a nádast. Láttunk 
már ilyet, a kormos földből új ígérettel sarjad-
nak később a nád üde és vad zöld hajtásai. De 
legalább megvolt a kaland.

A lépcsőházak előtt sietős búcsú, roha-
nunk ebédelni, hogy mihamarabb együtt le-
gyünk megint. Anyáink főztek. Dinsztelt 
hagyma és sülő vinette szaga a lépcsőházak-
ban. A lépcsőházi ablakokban viruló mály-
vatövek között álmos legyek. Sietős ebéd. 
Még segítünk anyánknak levinni a szemetet. 
Ez külön program. A kuka környékén éme-
lyítő szag, kis pocsolyákban opálosodó diny-
nyelé poshad, és őrült táncot jár a rengeteg 
légy. Az újságpapírral bélelt szemetesvödröt 
akkurátus mozdulattal illik odaverni a szeme- 
tes széléhez, így könnyen kicsusszan a tar-
talma, almahéj, némi zöldség és pár papír-
zacskó.

Aztán gyorsan vissza a padhoz, ahol már 
várnak. És folytatódik. Tollasozunk, kártyá-
zunk és beszélgetünk. Nagyokat röhögünk 
semmiségeken, világot váltunk. Szerelmesek 
leszünk. Tiszták és szűziek ezek a szerelmek. 
Csak a szemérmes pillantások beszélnek. 
Csak az arcok pirulnak, ha feltűnik a Kedves. 
Kisujj sem ér kisujjhoz. Csak jó ott ülni, jó vele 
kártyázni, véletlenül megérinteni tollasozás 
közben. Csak bambulni. Vele. Mellette. Véget 
nem érő, arany délutánok.

A nap aztán estébe hajlik, sült paprika sza-
gát hozza a szél. Megborzongunk. A nádasból 
alváshoz készülődő madarak hangja hallat-
szik, és ki-ki összeszedi a tollasütőjét, labdáját. 
Még két hét a suliig, állapítjuk meg elkesere-
detten, és nagyokat sóhajtunk. Akkor holnap, 
itt a padnál. A kicsik lopva ásítanak. A vacso-
ra kész.

Anyám vinettét sütött.
Szilágyi Perjési Katalin
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Emlékezés az egykori 
vármegyeházára

A Bihar vármegyei helytartóság házát az 
általánosan elfogadott vélemény szerint az 
1760-as években építették, eredetileg barokk 
stílusban. „A megyeháza egyemeletes épület, 
kellemes homlokzatával végig nyúlik a Szé-
chenyi tér rövidebb sétánya mellett, aztán a 
Jakab Mihály utcán végig [a] Nagysándor ut-
cára ér, s annak hosszában igen tekintélyes 
homlokzatot képez, tehát három utczának leg-
szebb dísze ez épület. A Széchenyi térre nyíló 
homlokzat közepén, a főbejárat felett torony 
emelkedik, melyen óra és szélirányt mutató 
nyíl van. A kapu felett áll Biharvármegye cí-
mere […] A valóban szép és nagy megyeházá-
ban vannak elhelyezve a megyei közigazgatás 
összes hivatalai: főispáni és alispáni hivatal, 
árvaszék, számvevőség, levéltár –, ebben van 
a főispánnak, alispánnak, főjegyzőnek és fő-
levéltárnoknak csinos lakása; a Széchenyi téri 
részben középen van a nagyterem, melyet a 
király és királyné, V. Ferdinánd, II. József, Má-
ria Terézia, István főherceg, Szt. István, Jó-
zsef nádor, gróf Széchenyi István, Deák Fe-
renc és Beöthy Ödön arcképei díszítenek; a 

kisteremben pedig gróf Rhédey Lajos arcké-
pén kívül több allegórikus kép van felfüggeszt-
ve. A megyei levéltár összesen 11 szobában 
és egy hosszú folyosón van elhelyezve; az ira-
tok az 1688-ik évtől kezdődnek, az előbbiek 
a török háborúk és tűzvészek alkalmával tel-
jesen elpusztultak –; a jegyzőkönyvek 1688–
1787-ig latinul vannak vezetve, 1787–1790-ig 
németül, ettől kezdve pedig magyarul – kivé-
ve a Bach-korszakot –, a névmutató könyvek 
1688–1828-ig latinul, ettől kezdve magyarul 
vannak; általában a levéltárban igen szép rend 
van. A nagy terem előtti oszlopos előcsarnok 
kőpadozatában vastag rézbetűkkel 1855 van 
írva, mely az építési évszámot mutatja” – ol-
vasható K. Nagy Sándor 1885-ben kiadott 
monográfiájában.

Egy gyors kiegészítés: az előbbi évszám 
nem az épület építési évét jelölte, hanem a ki-
bővítésének és átépítésének idejét. E rézbetűs 
írást ma már hiába keresnénk az előcsarnok-
ban, mivel annak padlózatát egy jó évtizede 
márványlapokkal burkolták, eltüntetve ezzel a 
múlt egyik emlékét.

A vármegyeháza építéséről nem maradt 
fenn hiteles adat. Bunyitay Vincének a váradi 
katolikus püspökségről írt műve negyedik, 
posztumusz kötetében az áll, hogy Csáky 
Imre püspök saját birtokából Várad-Olaszi-
ban 1728-ban telket hasíttatott ki, s felépíttet-

Nagyvárad legrégibb középülete az egykori 
vármegyeháza, napjainkban ismét a megyei 
önkormányzat és a prefektúra otthona.

Egy nagyon régi 
képeslapon  

a helyhatóság 
épülete



te a vármegyeházát. Arról ellenben nem írt 
Bunyitay, hogy éppen a szóban forgó telekről, 
a mostani épületnek az elődjéről lehet-e szó.

Biró József művészettörténész szerint a me-
gyeháza megépítését Patachich püspök ide-
jében – tehát valamikor 1759–1776 között 
– kezdeményezték. Biró e kijelentését Vajai 
Vay László 1806-ban kiadott, A Német Hív-
ség Nagyváradon című munkájára alapozta. 
Bármelyik építési év legyen is a hiteles, bizo-
nyos, hogy a XVIII. századi, eredetileg barokk 
stílusú épületrész csak a Széchenyi térre né-
zett. A Nagysándor utcai szárnyat 1855-ben 
építették hozzá. Ekkor a meglévő megyeházát 
is átépítették, s ezt a nagyterem előtti oszlo-
pos előcsarnok kőpadozatában megörökített 
1855. évszám is igazolta.

Az eredeti homlokzatról sajnos nem maradt 
rajz, csak az átépítettről, Imre János építész-
nek a megyei levéltárban őrzött rajzkollekció-
jában. Ez a jelenlegi homlokzattal szinte meg-
egyezik azzal a kiegészítéssel, hogy a földszinti 
ablakoknak itt még az emeletiekhez hasonló, 
egyenes szemöldökeik voltak.

A vármegyeháza tehát eredetileg a barokk 
kor szülötte, de – ahogy Biró József fogalma-
zott – a főlépcsőház toszkán oszlopaival és pil-
léreivel s különösen kazettás boltozásával már 
klasszicizáló jellegű, Hillebrandt idejére csak 
a lépcsőkorlátok díszítésének szalagmotívu-
ma emlékeztet, mely hasonló a székesegyház 
parapetjein előfordulóhoz.

A vármegyeháza építéstörténetéhez tarto-
zik az is, hogy 1885-ben főjavítást és átala-
kítást végzett rajta id. Rimanóczy Kálmán. 
Belsőleg 2005-ben részben felújították, a 
munkálat érintette a főlépcsőházat és a dísz-
termet is.

A vármegyeháza főhomlokzatának függő-
leges tagozását a két szélső és középső rizalit, 
míg a vízszintes tagozását az övpárkány adja. 
A földszint sima felületű, miközben a három-

tengelyes sarokrizalitok emeleti részét tosz-
kán pilaszterek szegélyezik, és tömör atti-
ka koronázza. A középrizalit négytengelyes, 
emeleti részén páros toszkán pilasztereket ta-
lálni. A középrizalit felett emelkedő attika, kö-
zepén a nagy órával, a székesegyház építés-
történetének utolsó korszakára emlékeztet. 
A középrizalit földszintjét nagy ívelt kapube-
járat uralja, két oldalán egyszerű, négyzetes 
ablakok foglalnak helyet. Az emelet ablakai is 
egyenes lezárásúak, de vízszintes szemöldök-
kel díszítettek. A rizalitok közti két öttengelyes 
épületrész ereszes lezárású. A Jakab Mihály 
(ma Andrei Şaguna) utca felé néző, 14 tenge-
lyes mellékhomlokzat hasonló a főhomlokzat-
hoz, az enyhén kiemelkedő rizalitok ellenben 
csak kéttengelyesek. Hasonló elveket követ az 
épület harmadik homlokzata is.

Bizonyos távolságból nézve egy kis karcsú 
fatorony tűnik fel a középrizalit attikája mö-
gött. Az épülethez képest alig több mint száz-
éves múltra tekint vissza, ugyanis 1897-ben 
emelték egy hasonló régebbi helyett.

A vármegyeháza elsősorban történeti érté-
ke miatt érdemelte ki az országos jelentőségű, 
B kategóriájú műemléki besorolást, de a fő-
lépcsőház, illetve a díszterem esztétikai értéke 
sem hanyagolható el.

Végezetül következzék egy kis irodalom-
történet: „Fölszállott a páva a vármegye-ház-
ra / Sok szegény legénynek szabadulására.” 
Ady fenti sorait a váradiak hajlamosak az itte-
ni vármegyeházával asszociálni, de a nagyká-
rolyiak úgy tartják, hogy a költő pávája az ot-
tani egykori vármegyeházára szállt fel. Annak 
ellenére, hogy Károlyban Ady csak a diákéveit 
töltötte, mégsem mondhatjuk bizonyosan azt, 
hogy a váradi megyeháza ihlette meg a költőt. 
Mivel a Fölszállott a páva 1907. március 10-
én jelent meg a Budapesti Naplóban, vélhető-
en Ady csak egy szimbolikus vármegyeházára 
gondolt versében.

Péter I. Zoltán
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a régi Várad

A Bihar Megyei 
Tanács  
és a prefektúra 
székháza 
napjainkban

A metszet bal 
oldalán  

a vármegyeháza, 
vele szemben 

pedig az egykori 
Frimont-palota 

látható. Ez utóbbi 
helyére építették 

az Igazságügyi 
Palotát
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– Melyik napjaink három legismertebb 
márkája a világon?

– Ebben nem értenek egyet a szakembe-
rek, és egzakt módszerekkel nem is mérhető, 
csak találgatni lehet. A Coca-Cola szokott az 
egyik „biztos pont” lenni a listában, és szo-
kott még szerepelni a Google és az Apple 
neve.

– Melyek a legismertebb magyar márka-
nevek?

– Erre sem lehet egyértelműen válaszolni. 
Az első kérdés, hogy mit tekintünk magyar 
márkanévnek. A Soproni magyar? Igen, azt 
mondanánk, a tulajdonosa azonban a Heine-
ken csoport tagja, amely – sajnos? – nem ma-
gyar. Az is kérdés, hogy kit kérdezünk meg 
erről, mikor és milyen módszertannal. A fo-
gyasztók kora, neme függvényében nagyon el-
térő válaszokat kapnánk.

– Mennyi idő és mi kell ahhoz, hogy egy 
márka ,,beégjen” az emberek agyába?

– Három összetevőt emelnék ki: idő, pénz, 
kreativitás. Mindhárom kell ahhoz, hogy egy 
márka neve ismert legyen; de ezek közül egyik 
a másikat részben helyettesítheti. A Volkswa-
gen Bogár legendássá vált Think Small kam-
pánya az Egyesült Államokban a XX. század 
második felében évekig futott a versenytár-
sakhoz viszonyítva viszonylag kis költségve-
téssel, de annyira formabontó volt a hirdetési 
koncepció, hogy pont ezzel tudott nagyon si-
keressé válni. A pénz természetesen sok min-
dent megold – azt legalábbis, hogy a márka 

neve ismert legyen –, de egy rossz terméken 
semmi sem segíthet.

– Az élet, jobban mondva a gazdaság 
mely területén vannak a legismertebb már-
kanevek?

– Naponta találkozunk azoknak a termé-
keknek a márkáival, amelyeket „mindenki” 
használ. Tartós fogyasztási cikkek (gépkocsi, 
televízió, okostelefon), napi fogyasztási cikkek 
(élelmiszerek, kozmetikai termékek). Ezek egy 
része globális, más része helyi, lokális már-
ka. A Zalaco neve Önnek valószínűleg nem 
sokat mond, szülővárosomban, Szombathe-
lyen azonban mindenki tudja, milyen boltról 
van szó. Lehetnek olyan márkanevek is, ame-
lyek egy szűkebb szakmai közösségben ismer-
tek. Ha növénytermesztésben dolgozik vala-
ki, akkor a Claas, Fendt, Case, New Holland, 
John Deere márkanevek ismerősek lesznek 
számára, míg az „átlagembernek” nem sokat 
mondanak. Az építőiparban dolgozók számá-
ra a Makita, Hilti, JCB, Komatsu, Caterpil-
lar, Liebherr nevek közismertek. A nyelvészek 
számára pedig a Tinta Könyvkiadó márkane-
ve cseng ismerősen.

– Önnek hogy jutott eszébe, hogy a már-
kákat nyelvészeti kutatással vizsgálja?

– Korábban a mentális lexikon – agyi szótár 
– témáját kutattam, elsősorban az asszociációk 
hálózatos struktúráit. A témában meg is jelent 
egy monográfiám. Egy idő után azonban vál-
tani szerettem volna egy „megfoghatóbb” te-
rületre. A marketing iránya szinte adta magát 
– hosszú ideig oktattam szaknyelveket, első-
sorban gazdasági szaknyelvet –, de azon belül 
is szerettem volna specializálódni. A márkák 
és a márkanevek területéről úgy gondoltam, 
érdemes vele foglalkozni. Itthon eddig nagyon 
kevés szakirodalom jelent meg a témában, így 
a kötet megírása egyszerre volt inspiráló és ne-
hézségekkel teli.

Márkanevek  
és a nyelvünk
Június végén jelentette meg a magyarországi 
Tinta Könyvkiadó a Márka és márkanév című 
könyvet. Szerzőjével, Kovács Lászlóval, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi 
Kara Savaria Gazdálkodástudományi Tanszékének 
oktatójával Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó 
igazgató-főszerkesztője készített interjút,  
és közlésre lapunk rendelkezésére bocsátotta.

Kovács László nyelvészeti nézőpontból vizsgálta  
a márkaneveket
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– Hogy vizsgálja egy nyelvész a márkane-
veket?

– Eddig szinte sehogyan sem tette. Leg-
alábbis itthon minimális előzményei vannak 
ennek. Nyelvész kollégáim kétkedve jegyezték 
meg, amikor meglátták a kötetet, hogy „mit 
lehet erről ennyit írni?” Aztán amikor elolvas-
ták, akkor döbbentek rá, mennyire sok oldal-
ról lehet a márkaneveket vizsgálni. Hogy pár 
példát említsek: a márkanevek szerepe a for-
dításban; a márkanevek különböző csoporto-
sítási lehetőségei; a márkanevek hangszimbo-
likai hatása.

– A világban mikor és kik kezdtek először 
tudatosan márkaneveket alkalmazni?

– Általánosan elfogadott, hogy az angol 
brand (márka) és branding (márkázás) szó ere-
deti jelentése arra az időszakra nyúlik vissza, 
amikor a különböző jószágok tulajdonosai ál-
lataikat valamilyen azonosítható jellel – billog-
gal – látták el, így a márka kezdetben a tu-
lajdonjogot szimbolizálta. A márkák története 
azonban ennél sokkal összetettebb, és idő-
ben legalább az ókorig nyúlik vissza: a gö-
rög, római, egyiptomi és kínai kultúrában a 
fazekas termékeket jelölték szimbólumokkal, 
azaz a szakembereket és termékeiket hirdet-
ték szöveges formában, illetve a foglalkozásra 
és/vagy a termékre utaló ábrák segítségével. 
Ez a szimbolikus jelölés nem csupán a termé-
ken jelent meg, hanem azokon az épületeken 
is, ahol a termékeket előállították és/vagy ér-
tékesítették. A képek és szimbólumok ezáltal 
nem csupán termékeket, hanem kereskedelmi 
tevékenységet is jelöltek.

– Ön előre meg tudja mondani, hogy me-
lyik új márkanév lehet sikeres?

– Ha meg tudnám mondani, akkor nem 
itt beszélgetnénk, hanem valahol Hawaii szi-
getén ülnék a pálmafák alatt, és naponta ko-
csikáznék a Ferrarimmal. A viccet félretéve, 
ez nem előre megjósolható. Vannak nevek, 
amelyek jó hangzásúak, minden „előírásnak” 
megfelelnek, és mégsem futnak be. Van-
nak, amelyek mindennek ellentmondanak, 
és mégis sikeresek lesznek. A befutott márka-
nevekről mindenki (nyelvész és marketinges) 
nagyon jól meg tudja magyarázni, hogy azok 
miért sikeresek. Azaz a jó márkanév jellemző-
it „ex post facto”, azaz a márka sikeressé válá-
sa után mondják meg. Azt a pár tízezer nevet 
pedig, amely nem lesz sikeres, nem nagyon 
elemzik… Természetesen javaslatokat lehet 
tenni, figyelembe lehet venni sok mindent; de 
biztosra menni nem lehet.

– Vannak olyan valaha nagy márkanevek, 
amelyek mára eltűntek?

– Természetesen: Stutz, Studebaker, LaSal-
le, Duesenberg, Auburn, Auto Union, Packard, 
Tatra. A mai fiataloknak ezek már nem sokat 
mondanak, hacsak nem járnak veteránautó-
találkozókra. Épp így felsorolhatnánk nagyon 
sok olyan műszaki/technikai márkát, ame-
lyek ma már csak a gyűjtőknek és adott hob-
biban járatosaknak jelentenek valamit. Ihagee, 
Pentacon, Praktica, Meyer-Görlitz, Isco – hogy 
az analóg fényképezés néhány régi nagy már-
kaneve is meg legyen említve. És ezek még az 
ismertebbek közé tartoznak. De hogy hazai ne-
vet is említsek: a Forte cég ezen a néven első-
sorban filmet és fotópapírt gyártott.

– Hogy látja, a jó márkanév hangzása mi-
lyen?

– Gyakorlati szakemberek nagyon sok lis-
tát és feltételt felállítottak, amelyek nagyon 
jól hangzanak, de kontextus nélkül nem ér-
telmezhetők. Jó márkanév-e a Pöttyös? Azt 
mondhatjuk, igen. És ugyanez a név a nem 
magyar piacon? Hát… Ezért országhatárain-
kon kívül Dots néven dobták ugyanazt a ter-
méket piacra. Konkrétumokat és egzakt jel-
lemzőket azonban nehéz megfogalmazni, 
ezért legtöbbször csak adott időben, adott pia-
con, adott termék megnevezésével kapcsolat-
ban beszélhetünk jó márkanévről. Egy jó már-
kanév maga azonban nem elég: a mögöttes 
termék legalább annyira fontos.

– A márkanév és a márka logója mennyi-
re függ össze?

– Egy jól eltalált logó segíthet abban, hogy 
a márkára felfigyeljünk, illetve hogy a márka 
nevét megjegyezzük. De a logó ismerete nem 
feltétlenül szükséges. Emlékszik például, mi-
lyen logója volt a Nokiának? Volt-e neki? És 
hogy van-e a Boeingnek logója? A nevek még-
is ismerősek…

– Kérték-e már fel Önt szakértőnek már-
kanévvel kapcsolatban?

– A könyv első kiadása kapcsán kerestek 
már meg.

– A nyelvésznek van-e még mit kutatni a 
márkanevekkel kapcsolatban?

– Nagyon remélem. Nekem biztosan van. A 
márkanevek kutatása még gyerekcipőben jár 
nemzetközi szinten is, itthon pedig különösen. 
Ha csak a számokból indulunk ki – becslések 
szerint ma világszerte kb. 45 millió márkanév 
van használatban –, akkor könnyen belátható, 
hogy a rendelkezésre álló névforrás szinte ki-
apadhatatlan…



ifjúság

Biharország 2019. augusztus40

A képen fent:  
az Európa-bajnok 

duó; lent: Kupás 
Tibor, Cser Dóra, 

Cser Antónia, 
Csákó Viktória, 

Marin Lucia, Iancu 
Teodóra, Kiss 

Kamilla és György 
Letícia

Aranyos, ezüstös 
Margaréták

A biharszentjánosi csapat nagy múltra te-
kint vissza. Kupás Tibornak, a borsi ön-
kormányzat kultúrreferensének felkérésére 
2002-ben hozták létre az első csoportot, s a 
menettáncoktatás azóta is folyamatos. Koreo-
gráfusuk, Marin Lucia azt is elmondta, Kupás 
Tibor azóta is mindenben segíti a csapatot.

Augusztusban vakáció van, de ha felkérik 
őket, vállalnak fellépéseket, amúgy szeptem-
bertől a következő év július végéig edzenek. 
S hogy milyen eredménnyel? 2015-ben Ba-
latonfüreden arany minősítés, Baróton 2016-
ban ugyancsak, Szlovákiában ezüst, 2017-ben 

három arany az Európa-bajnokságon Bu-
dapesten, két arany Hajdúböszörményben, 
2018-ban két arany és egy ezüst minősítés, il-
letve egy különdíj koreográfiára a Brassóban 
megtartott Eb-n, egy arany minősítés és egy 
ezüst minősítés egy interkontinentális verse-
nyen Budapesten, 2019-ben Tiszaújvárosban 
három arany és egy ezüst minősítés, valamint 
egy különdíj koreográfiára.

Idén június 20–25. között Balatonfüreden 
vettek részt a Látványtánc Európa-bajnoksá-
gon, s ahogy hazajöttek, már elkezdték a ze-
nék kiválasztását és a koreográfiák elkészítését 
a 2020 márciusában megtartandó következő 
válogatásra, tudtuk meg a koreográfustól. „Je-
lenleg tizenöten vannak a margarétások, ők 
alkotják a versenycsapatot. A négy nagylány 
a felnőtt korosztály, van két duettes, ők már 
másodjára Európa-bajnokok, és van az után-
pótláscsapat, ők már egy egészen más gene-
ráció” – magyarázta Marin Lucia. Azt is el-
árulta, hogy létrehozták a Biharszentjánosi 
Táncegyesületet is.

Mi is az a mazsorett?

A kívülállók közül vélhetően kevesen tud-
ják, hogy többfajta menettánc létezik. Van az 
egyszerű botos és menetelős, ehhez tartozhat 
fúvószenekar, és már ebben is vannak kötele-
ző mozgásfigurák és kombinációk. A marga-
rétások az úgynevezett twirlinget művelik, itt 
a menetelés táncos és botos akrobatikával is 
kiegészül, a lányok az öt-öt sztenderd és a la-
tin táncot is bemutatják. Vannak még a pom-
ponosok, a kétbotosok, továbbá a vegyes, 
amelyben lehet egy bot és egy pompon vagy 
egy bot és egy ernyő. Az akrobatikus mazso-
rettesek tornaelemekkel állnak elő, ez hason-
lít a twirlingre, a botakrobatikára, csak ők 
inkább a tornaelemekkel, mint a bottal nyúj-
tanak látványt.

A Margaréta menettáncosai a nyílt kategó-
riában versenyeznek, azaz sem Martha Gra-
ham, sem más stílusát nem követik, hanem 

Talán kevesen tudják, hogy a menettáncosok, 
mazsorettek nemcsak a falunapok vagy egyéb 
ünnepségek fellépői, hanem számukra is 
szerveznek különféle versenyeket. Szűkebb 
pátriánkból, Biharból például a biharszentjánosi 
margarétások értek el kiváló helyezéseket 
nemzetközi megmérettetéseken is. A többszörös 
Európa-bajnok Margaréta Majorette csapat 
koreográfusával, Marin Luciával beszélgettünk.



a kortárs tánctól kezdve a balettelemekig és 
a modern mozgásokig mindent ötvöznek pro-
dukcióikban – tudtuk meg koreográfusuktól. 
A tavalyi Eb-n például a stilizált néptánc ka-
tegóriát is sikerrel vették a lányok, akkor egy 
orosz tánccal léptek fel. A stilizált azt jelen-
ti, hogy nem követik híven sem a hagyomá-
nyos néptáncelemeket, sem a népviseletet, és 
a zene sem kötelezően népzene, lehet népze-
nei feldolgozás is.

Különdíj József Attiláért

„Idén meglepetést szereztünk – emlékszik 
vissza Marin Lucia. – Mi is kíváncsiak voltunk, 
hogyan fogad a zsűri először is az előselejte-
zőn. Az Én, József Attila című musilcalből 
Nagy Sándor dalára, melyet a Thomas Mann 
üdvözlése című versből írt, állítottunk össze 
egy táncot. Különdíjat is kapott a koreográfia. 
Nagyon sokan ódzkodnak az operettől, ma-
radinak mondják, pedig ma is születnek ope-
rettek. A Hej, cigány kezdetű dalt csak zené-
re, vokál nélkül csináltam meg a lányokkal, és 
szintén meglepetést okozott, mert a nagyon-
nagyon lassú kezdésből nagyon nagy emel-
kedésbe megy át. A selejtezőn első díjat, kü-
löndíjat kaptak rá” – árulta el Marin Lucia. 
Hozzátette: nem szereti a szakbarbárságot, 
ezért általában mesél például a zeneszerzők-
ről, vagy éppen József Attila kapcsán annak 
néztek utána, ki is volt madame Chauchat.

Előselejtező és verseny

A romániai előselejtezőket általában Baró-
ton tartják, de az a szentjánosiaknak nagyobb 
távolság és költség, mint Tiszaújvárosban, 
ahol a Magyar Látványtánc Szövetség elnöké-
nek, Boros Ágnes Tündének az engedélyével 

méretkeztek meg. Minden kategóriának – szó-
ló, duett, trió, csoport (4–9 fő), formáció (10 
főtől felfelé) – külön nevezési díja van. A mar-
garétások szólóval, egy duóval, egy trióval és 
két csoporttal versenyeztek, közel százezer fo-
rint volt a nevezési díj.

A tiszaújvárosi térségi verseny, ott kiválaszt-
ják azokat, akik egy bizonyos pontszám eléré-
se után mehetnek tovább az Eb-re. Volt rá pél-
da, hogy csak ötödik, negyedik és második 
helyezettet hirdettek, mert a harmadik és első 
helyezés pontszámát nem érte el senki.

A csoportok meghívóval mennek az Euró-
pa-bajnokságra, ott Lengyelországból, Cseh-
országból, Szerbiából, Litvániából, Románi-
ából, Szlovéniából, sőt – ezt Marin Lucia is 
furcsállotta – Kínából is voltak csapatok.

A menettánc egyébként elég költséges 
sport, hiszen a versenyekre utazás, a szál-
lás, az étkezés, a ruhák is pénzbe kerül-
nek, s a nevezési díjat is elő kell teremteni. A 
szentjánosiak a kezdetektől jelentős támoga-
tást kaptak a borsi önkormányzattól, idén pe-
dig Barabás Anita, Titi Ferenc, Szabó Erika 
és Meleg Ferenc segítettek a hat lány Eb-rész-
vételéhez szükséges összeg előteremtésében.

Nem korhoz kötött

A menettánc tanulását is jó korán elkezde-
ni, akár három-négy éves korban is elvihetők 
az edzésekre a kicsik, hogy az alapokat meg-
tanulják, de a szülőknek nem szabad túlzott 
elvárásokat támasztaniuk, kevesen verseny-
képesek még ilyen kicsi korban. Felső korha-
tár sincs, ez látható Németországban vagy az 
Egyesült Államokban: van rá példa, hogy öt-
venéves nő vezeti a menetet.

„Szerintem semminek sincs korhatára, ami 
táncművészet, sport. Ha bírod, és ha képes 
vagy rá, csináld. Nem kell szégyellnie az em-
bernek magát, hogy hűha, én most 30 éves 
vagyok. Ha szeretem, beállok, és csinálom” – 
összegezte Marin Lucia.

A margarétások egyébként teremben, a kul-
túrházban próbálnak év közben. Van, amikor 
többen, van, amikor kevesebben jönnek után-
pótlásnak. Marin Lucia egyelőre egyedül edzi 
mind a kicsiket, mind a nagyokat, de mint el-
árulta, abban bízik, hogy a most egyetemen 
tanuló György Letíciát fel tudja készíteni a ki-
sebbek edzésére, így várhatóan többen is je-
lentkeznek a majdani csoportokba.

Fried Noémi Lujza
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Kupás Tiborral  
és Marin Luciával 
a lányok: György 
Letícia, Cser Dóra, 
Csákó Viktória, 
Iancu Teodóra, 
Cser Vivien, 
Vad Emese, Vad 
Andrea, Molnár 
Henrietta, Kiss 
Boglárka, Cser 
Antónia, Dienes 
Renáta, Gyulai 
Vivien, Karnyacki 
Jázmin és Pép 
Hanna



útravaló

Biharország 2019. augusztus42

Kisvilágunktól  
a nagyvilágig

Tárnoky Marianne 1976 óta dolgozik a 
szakmában, őt tehát a legkülönbözőbb úti cé-
lokkal és igényekkel sem lehet már nagyon 
meglepni, olyan sokfelé járt és olyan sokféle 
embernek az utazási-üdülési elvárásait igyeke-
zett teljesíteni. A közben eltelt évek változásai 
viszont abban segítették, hogy ne váljék napi 
rutinná, taposómalommá ez a nagyon szép és 
érdekes foglalkozás.

– 1976-ban, amikor az Országos Turisz-
tikai Iroda (román nevének rövidítése: ONT) 
megyei kirendeltségén kezdtem dolgozni, tu-
rizmuson gyakorlatilag csak belföldi utakat ér-
tettünk. A határokon kívülre csak kétévente 
lehetett menni, sőt csoportos kirándulásokat 
csakis az akkori szocialista országokba szer-
vezhettünk. És még ez sem volt elég: a belföl-
di turizmus elosztásos rendszerben működött, 
vagyis minden megye kapott egy bizonyos 
kvótát tengerparti, illetve hegyvidéki üdülő-
jegyekből. Voltak évente visszatérő törzsven-
dégeink, akik könnyebben tudták kifizetni az 
1800 lej körüli összeget, amiben a szállás mel-
lett volt reggeli vagy reggeli és vacsora, ese-
tenként még ebéd is. A ’90-es eufória utazási 
láza nagyon hamar megtorpant, nem pusztán 
a szigorú vízumkényszer miatt, hanem mert 
kiderült, a beindult infláció következtében so-
kan már nem tudták megfizetni a megszokott 
időtartamú üdülést. 2016-17 óta, amikortól a 
munkáltatók üdülési utalványokat kezdtek osz-
tani, ismét könnyebbé vált az üdülés. Tavaly, 
2018-ban váltak általánossá az üdülési utalvá-

nyok, sokan veszik igénybe, elsősorban az a 
réteg, amelynek 20-30 éve nem volt lehetősé-
ge olyan helyekre menni és annyi időre, aho-
vá azelőtt rendszeresen járt. Állami és magán-
cégek egyaránt adják az utalványokat 1450 lej 
értékben, és a szállodák is kezdenek rugalma-
sabbak lenni, vagyis igény szerint meg lehet 
beszélni, hogy a szállás mellett ebédet és va-
csorát vagy reggelit és vacsorát kérhetnek és 
kapnak a vendégek. A növekvő kereslet okán 
viszont a szolgáltatók felvitték az áraikat, és 
lassan már nincs annyi szálloda, amennyire 
igény volna. Természetesen belföldi viszony-
latban beszélek, mivel az utalványok csakis 
belföldön érvényesíthetők.

– És a külföldi utazások? Hisz 1990 után 
gyakorlatilag kinyílt előttünk is a világ!

– Így van. Sokan kezdtek utazgatni, hirte-
len nagyon sok utazási iroda nyílt, még jelen-
leg is van 60-70. Szinte azonnal megindult az 
árverseny, egymást érték a kedvezményes kí-
nálatok, melyek esetében nagyon jól hangzott 
az ár, de a szolgáltatás is annak megfelelő volt. 
Közben a saját kisvilágukon kívül a nagyvilág-
gal is megismerkedő emberek kezdtek igénye-
sebbé válni. Nem mindegy például, milyen 
busszal vagy más járművel utaznak, a szálloda 
legalább háromcsillagos legyen, de mondjuk, 
Törökországban, Tunéziában inkább az ötcsil-
lagos hoteleket választják. Előfordul, hogy az 
idegenvezető kapcsán is gondok adódnak, hi-
szen az utasok elsősorban helyi idegenvezetőt 
igényelnek, aki jól ismeri a felkeresett helyet, 
de azt is elvárnák, hogy románul beszéljen, ne 
helyi vagy más nyelven. De ilyen, végső soron 
természetes elvárások mellett sokszor már-
már irreálisnak mondható igényekkel is fellép-
nek a turisták. Ezeket vagy nehezen vagy egy-
általán nem teljesíthetjük.

– Amióta a világháló, mondhatni, bárki-
nek elérhető, sok esetben hallottam, hogy 
maguk keresik ki a szálláshelyüket, váltják 
meg a repülőjegyet az utazni vágyók, és majd 
csak a helyszínen derül ki, hogy ha nem tet-
szik valami, csakis önmaguknak reklamál-
hatnak. Hasonló tapasztalataik voltak-e?

A mai folyton mozgó, jövő-menő világhoz képest 
az 1990 előtti olyan volt, mint ha a mozdulatlan 
tavat és a gyors hegyi patakot hasonlítanánk 
össze. Tárnoky Marianne turisztikai szakembert 
arra kértem, tekintsünk bele ennek  
a különbségnek a részleteibe, abba, milyen 
utakon jutottunk el bezárt kisvilágunkból  
a nagyvilágig.
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– Voltak, hogyne, s ha erről kérnek tőlem 
tanácsot, mindig elmondom: nagyon jól meg 
kell nézni, tüzetesen elolvasni, amit lefoglal-
nak, illetve ha csak a potom ár számít, akkor 
is jól nézzék meg, mit írnak alá, és azért mit 
fognak majd kapni.

– Az uniós tagságunk, vagyis 2007 után 
mennyiben változott az utazási kedv, van-
nak-e divatos célországok vagy helyek, eset-
leg tapasztalható-e ezen a téren valamelyes 
változás?

– Természetesen, hiszen közvetlenül 2007 
után Európa lett az elsődleges cél, különö-
sen Franciaország, Olaszország és Spanyol-
ország. Mostanában Afrika kezd keresettebb 
lenni, mintha Egyiptom volna a sláger, ami-
hez nagyban hozzájárult a Nagyváradról heti 
kétszer induló charterjárat. De egyre nép-
szerűbb Törökország is, ahová hetente öt-
ször megy Váradról chartergép, illetve télen 
Thaiföld, Dubai, feljövőben van Kuba, a Mal-
dív- és a Seychelles-szigetek. Tény, hogy egy-
re több és egyre különlegesebb helyre men-
nek az emberek, és egyre extrább igényekkel 
szembesülünk. Már alig van kereslet a gyor-
san megszervezhető, régebbi standard utak-
ra, de a szakmánknak ez is az egyik vonzere-
je, hogy a változásra folyton reagálnunk kell. 
Ma már természetes, hogy repülővel akarnak 
utazni, nem különböző fárasztó, hosszadal-
mas egyéb megoldásokkal. Az említett extra-
igényekhez még azt is szeretném hozzátenni: 
lehetetlent nem ismerünk az útirányok szerve-
zésében, ma már mindent meg lehet szervez-
ni, de természetesen több időt vesz igénybe 
minden részlet pontosítása.

– Az érdekesség kedvéért megemlíthe-
tünk-e néhány egyéni és/vagy tömeges igényt?

– A személyre szabott igények terén kétfé-
le turistáról beszélhetünk: egyesek mindig az 
újat keresik, és vannak, akik a mindenki ál-
tal ismert, hangzatosabb úti célokat választ-
ják. Egyetlen példa, mondjuk, a meghirdetett 
út a bajor kastélyok: az újat keresők, mond-
hatni, azonnal jelentkeznek, a másik csoport-
ba tartozók csak akkor, ha szerepel Salzburg 
és München is a programban. Egy időben di-
vat volt Prágába járni, most inkább Horvátor-
szág a sláger. Egyre „kelendőbb” Moszkva és 
Szentpétervár, de még a kevésbé ismert volt 
szovjet államok is. Hasonló a helyzet Görög-
országgal, a törökországi repülőjárat beállítá-
sával tavaly fordult meg a trend az utóbbi javá-
ra. A legújabb, mostanában érezhető kereslet 
pedig Bulgária, nemcsak mert aránylag közel 
van, hanem nagyon jól fel is készültek a romá-
niai vendégek fogadására.

– Végezetül az érdekelne, milyen mérték-
ben működnek együtt a különböző iskolák-
kal, kapnak-e felkérést utazások szervezé-
sére?

– Ajánlatokat szinte minden utazási iroda 
ad, de vannak olyan irodák, amelyek kifeje-
zetten a diákutaztatásra álltak rá. Mi nem ke-
verjük a diákcsoportokat a felnőttekével, mivel 
nemcsak élénkebben viselkednek, hangosab-
bak az ifjak, de mások az igényeik is: ugyan-
azon a célállomáson az egyik csoportot na-
gyon érdekli valami, a másikat egészen más. 
Ám ez így van rendjén, és erre mindig nagyon 
odafigyelünk.

Molnár Judit
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Mézeskalács  
minden alkalomra

A különleges mézes sütemények minden 
ember számára mást jelentenek, vannak, 
akiknek az adventet, a közelgő karácsonyt 
vagy az otthon melegét juttatják eszükbe. Ha-
bosak, színesek, édesek, és annyira szépek, 
hogy az embernek nincs szíve beléjük harap-
ni. Talán kevesen tudják, hogy a magyar nép 
körében évszázados hagyománya van a mé-
zeskalács készítésének, hiszen már a XVII. 
századból maradtak ránk leírások az elké-
szítéséről. A civilben óvónő Berek Elza bár 
csak hobbiból foglalkozik mézeskalács ké-
szítésével, mégis úgy gondolja, ma már nem 
tudná elképzelni a mindennapjait nélküle. 
A nagyszalontai „mézesművész” rendszere-
sen részt vesz alkotásaival a helyi és környék-
beli kézművesvásárokon, állandó oktató a 
kézművestáborokban, összedolgozik különbö-
ző kézműves-egyesületekkel, például a helybe-

li Sinka István Kézműves Körrel és a nagyvá-
radi Manus Pulchrae Egyesülettel is.

– Hogyan lesz valakiből mézeskalács-ké-
szítő? Anyai örökség, esetleg gyerekkori 
konyhaélmények nyomán?

– Az én esetemben csupán véletlenül ala-
kult így. Még régen, egy békéscsabai táborban 
tanultam meg a mézeskalács elkészítésének és 
díszítésének alapjait. Ezután autodidakta mó-
don képeztem, fejlesztettem tovább magam, 
és lassan, az évek múlásával igazán belesze-
rettem ebbe a tevékenységbe.

– Rögtön megbarátkozott a mézes alap-
anyaggal?

– Igen, ami azt illeti, már elég hamar el-
dőlt, hogy a tábor után is folytatni fogom ezt a 
foglalkozást. Valahogy egyből ráéreztem arra, 
miként kell bánni a mézes tésztával, és a kez-
deti lelkesedésem sosem csillapodott.

– Milyen receptet használ a mézesek elké-
szítéséhez?

– Még a békéscsabai táborban kaptam egy 
receptet az ottani oktatótól, azóta is azt hasz-
nálom. Kipróbáltam más recepteket is, de 
azok nem váltak be, mivel minden tészta más-
képp viselkedik, reagál, attól függően, hogy 
az alapanyagokat milyen arányban és módon 
használjuk fel a tészta elkészítése során.

– A gyerekei is örökölték a tehetségét?
– Mindhárom gyermekem ügyes kezű, kre-

atív, de a mézeskalács-készítés nem nagyon 
érdekli őket. Az 5 éves Luca unokám viszont 

Megunhatatlan édességeink egyike  
a mézeskalács, hiszen bármilyen alkalommal 
szívesen fogyasztjuk, vagy csak gyönyörködünk 
a szépséges, illatos finomságban. E különleges 
tésztaféle elkészítésének egyik mestere  
a nagyszalontai Berek Elza.

Hagyományos 
mézes szív, tükrös 
szív, a szerelmesek 
kedves ajándéka

Berek Elza véletlenül talált rá kedvenc hobbijára

Ø
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nagyon szereti, őt már jobban be tudom von-
ni ebbe a foglalatosságba, és ahogy látom, van 
is tehetsége hozzá.

– Milyen korosztály nyitott leginkább a 
mézeskalácsra?

– Igazából minden korosztály kedveli, mivel 
egyrészt nagyon finom, másrészt akár aján-
déknak is megfelelő választás, de általában a 
gyerekek számára az elkészítése igazi ajándék: 
játék és édesség egyszerre, a végeredményt 
akár jóízűen be is falhatják.

– Hol lehet hozzájutni az ön édességeihez?
– A helyi kézművesvásárokon szoktam mé-

zeskalácsot árusítani, illetve ünnepekkor is 
rendszeresen készítek eladásra mézeseket, és 
mindig vannak rendeléseim. Például esküvőre 
köszönőajándékként gyakran választják ezt a 
párok. Az a tapasztalom, hogy az emberek a 
mai napig nagyon szeretik, hiszen a mézeska-
lács ajándék mindig jó választás, kreatív, kü-
lönleges, pénztárcakímélő és ehető.

Balázs Anita

Ki hinné, de még 
doboz is készülhet 
mézeskalácsból

Szalmából font csodák
Sok évvel ezelőtt Fekete Mária vezetésével kezdte 
meg működését a hajdúvárosban a Sinka István 
Kézműves Kör. Égisze alatt a hagyományőrző 
kézműves foglalkozásokat nemcsak a gyerekek, 
hanem az idősebb korosztály tagjai is 
elsajátíthatták. Így tanulta meg az évek során 
egyre több szépkorú például a szalmafonást. 
Jámbor Magdolna is közéjük tartozik.

– A szalmafonás nemcsak az alkotásból áll, 
hanem a nyersanyagot is elő kell készíteni. – 
mesélte lapunknak Jámbor Magdolna nyugdí-
jas kézműves, aki az évek során megtanulta 
a szalma-, csuhé- és gyékényfonás, illetve a 
gyöngyfűzés minden trükkjét. – Ahhoz, hogy 
szebbnél szebb dísztárgyakat vagy használati 
eszközöket lehessen fonni a szalmából, előbb 
ízekre kell szedni, meg kell tisztítani, majd ki-
kénezni. A kézműves-foglalkozások célja, 
hogy megőrizzük a régi hagyományokat, és 
hogy továbbadjuk tudásunkat a fiatal generá-
cióknak.

A Sinka István Kézműves Kör felnőtt cso-
portjának tagjai hetente egyszer találkoznak a 
műhelyben, és csodálatos dolgokat alkotnak, 
emellett rendszeresen részt vesznek a gyere-
kekkel a különböző kézművestáborokban és 
ott is szívesen tanítanak.

Ø

Jámbor Magdolna szeretettel oktatja a gyerekeket  
a szalmafonás fortélyaira

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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– Miket szoktak készíteni a szalmából, 
csuhéból?

– Szalmából ékszertartó dobozt, fali dísze-
ket, kopogtatókat, karácsonyi és húsvéti dí-
szeket, csuhéból babákat, virágokat és még 
sok egyéb apróságot. A lehetőségeknek iga-
zából csak a fantázia és a türelem szab határt.

– Hogyan szerzik be az alapanyagokat?
– A régi időkben még kimentünk a búza-

mezőkre, és sarlóval levágtuk a búzát. Ősz-
szel, miután a tulajdonosok összeszedték a ku-
koricát, mentünk, és leszedtük az otthagyott 
csuhét. A szalmát kalákában tisztítottuk és 
vágtuk, kikéneztük, hogy tartósabb és szebb 
legyen. Manapság már ezek a folyamatok is 
nagyrészt gépesítve vannak, így kevesebb a 
dolgunk, és szerencsére mindig sikerül találni 

egy-egy olyan gazdát, aki közreműködik ab-
ban, hogy a kézműveskörnek elegendő alap-
anyaga legyen a szezonra.

– Kiknek adják át a tudásukat?
– Főleg a gyerekeknek. Ha úgy adódik, és 

szükség van a segítségünkre, örömmel bese-
gítünk a különböző bemutatókon, vásárokon 
és a kézművestáborokban is.

– Milyen korosztály nyitott leginkább a 
szalmafonásra?

– A 9-10 éves gyerekek már nagyon szé-
pen tudnak dolgozni a szalmával és a csuhé-
val, és nagy örömünkre érdekli is őket ez a ha-
gyományőrző tevékenység.

– Ön mióta foglalkozik ezekkel a kéz mű-
vestechnikákkal?

– Már több mint tíz esztendeje annak, hogy 
megismerkedtem ezekkel a csodálatos tevé-
kenységekkel. Akkoriban még Fekete Mária 
volt a körvezető, majd átadta a stafétát a je-
lenlegi vezetőnknek, Bondár Hajnalkának, 
aki megkért minket, nyugdíjas kézművese-
ket, hogy maradjunk a csapat tagjai, és segít-
sünk neki irányítani az olykor vad ifjúságot. Mi 
nyugdíjasok pedig nagyon örülünk neki, hogy 
a fiatalok között lehetünk, és szükség van a 
segítségünkre, így természetesen örömmel 
egyengetjük a fiatalság kézműves útját, amed-
dig az erőnk engedi.

Balázs Anita

Ajtódísz

A Csonkatorony 
szalmából

Változatos tárgyak 
kerülnek ki  

az ügyes kezek alól

Szalmából font csodák
(folytatás az előző oldalról)

Ø
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A nyolcadik alkalommal átadott díjról Rácz 
Szabolcs, az RMDSZ Bihar megyei szerveze-
tének sportért felelős ügyvezető alelnöke be-
szélt, ő méltatta a játékost is. Solymosán Fe-
rencet elkísérte a díjátadásra az Érmihályfalvi 
Unirea Sportklub elnöke, Fele Attila, s jelen 
volt Cseke Attila szenátor, a Szövetség Bihar 
megyei szervezetének elnöke, Szabó Ödön 
parlamenti képviselő, megyei ügyvezető el-
nök, Pásztor Sándor Bihar megyei tanács-
elnök és Botházy Nándor, az RMDSZ nagy-
váradi szervezetének ügyvezető elnöke is.

Rácz Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az elis-
merés arról a Nagyváradhoz, illetve Bihar me-
gyéhez szorosan köthető labdarúgóról kapta a 
nevét, „aki méltó képviselőjeként az erdélyi ma-
gyarságnak, a határváltoztatásoknak is betud-
hatóan, helyt kellett hogy álljon és helyt tudott 
állni 13 alkalommal a magyar és 48 alkalom-
mal a román válogatottban is”, és akit 1943-
ban az év játékosának is megválasztottak. A 
Bodola Gyula-díjat 2011-ben adták át először, 
azóta, időrendben, Biharra, Hegyközpályiba, 
Érmihályfalvára, Nagyszalontára, a Belényesi-
medencébe, Borsra, Nagyszalontára és Szé-

kelyhídra került. Idén a Jenei Imre, Muzsnay 
Zsolt és Boros Péter alkotta zsűri Solymosán 
Ferencnek ítélte oda az elismerést az elmúlt 
évadban nyújtott teljesítményéért.

A margittai születésű, 17 éves focista 
2011. augusztus 8. óta igazolt játékosa az 
Érmihályfalvi Unireának, és már a felnőtt csa-
pat tagja. Középpályás, mindkét oldalon be-
vethető, mondta el róla Rácz Szabolcs, és a 
laudáció részeként azt is hozzátette: „Fő eré-
nye az, hogy igazi csapatjátékos, példaérté-
kű hozzáállással, tudatosan próbál fejlődni, to-
vábbá ügyes, technikás, gyors játékos.”

„Érmihályfalván a focinak mindig is nagy 
hagyománya volt – mondta egyebek mellett a 
játékost köszöntő Cseke Attila. – A helyi közös-
ség, a szurkolók és az önkormányzat tesznek 
arról, hogy Mihályfalva ne tűnjön el a bihari fo-
cibajnokságból.” Solymosán Ferencnek pedig 
azt tanácsolta, ha a pályafutása magasabb osz-
tályokba vezet, akkor se felejtse el, hogy a kö-
zösség, a csapat, az edző mennyit tett érte, és 
vigye hírét a mihályfalvi focinak a nagyvilágba.

A tehetséges fiatal labdarúgó a Bodola-díj 
mellé egyébként Nagyvárad krónikájának 
egy példányát is megkapta.

Fried Noémi Lujza

Érmihályfalvi focista 
kapta a Bodola-díjat

Solymosán Ferenc, az Érmihályfalvi Unirea 
futballistája vehette át a múlt hónapban az idei 
Bodola Gyula-díjat. Az egykori váradi labdarúgó, 
magyar és román válogatott nevét viselő 
kitüntetést az RMDSZ Bihar megyei szervezete 
alapította, a fiatal focista a nyolcadik díjazott.

Solymosán 
Ferenc a legújabb 

kitüntetett

RMDSZ-es megyei 
elöljárók adták át 
a díjat



35.  Chilei tölcsérjázmin 
(Mandevilla laxa)

Félörökzöld kúszónövény, nemzetségének 
leginkább fagytűrő tagja. Nevével ellentétben 
Ecuadorban, Peruban, Bolíviában és Argentí-
nában őshonos.

Eredeti környezetében több méter magasra 
megnőhet, a mi éghajlatunkon azonban sza-
bad földben nem él meg, cserépben, dézsában 
nevelve alacsonyabb marad. Viszonylag nagy 
méretű, illatos fehér tölcséres virágait egész 
nyáron hozza.

Fény- és tápanyagigényes, de a tűző napot 
nem kedveli. Jó vízáteresztő képességű, állan-
dóan nyirkos talajban érzi jól magát. Teleltetni 
hűvös, de fagymentes helyen lehet, csökken-
tett öntözéssel. Levélzete dús; lándzsaszerű, 
kissé fodros, nyáron fakózöld leveleit télen el-
hullatja.

Virágait az az évi hajtásokon hozza, ezért a 
nyugalmi időszakban érdemes visszavágni. Az 
új hajtásokat tavasszal hozza, ilyenkor mele-
gebb, párásabb környezetet igényel.

Dugványozással szaporítható. A levéltetvek 
és a takácsatkák károsíthatják.

36.  Cigányvirág  
(Sparaxis tricolor)

A nősziromfélék családjába tartozó, fagyér-
zékeny, hagymás dísznövény. Fokföldről szár-
mazik, 30-40 cm magasra nő.

Virágoskertek dísze az élénk, többszínű – 
rózsaszín, piros, bíbor, narancssárga, fehér – 
szirmaival. Hosszú, vékony szárain több virá-
got hoz, vágott virágként is kedvelt, hosszan 
tart. Június-júliusban virágzik, sáshoz hasonló, 
gyorsan növő levélzete is dekoratív. Támasz-
tást igényel.

Tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő ké-
pességű talajban, napos részen érzi jól magát. 
Cserépben nevelve is megél, a cserép aljára 
tegyünk fakérget vagy kavicsot. Szárazságtű-
rőnek mondható, de a növekedési szakaszá-
ban ajánlott nyirkosan tartani a talaját. Ha el-
virágzott, nem kell többet öntözni, hagyjuk 
leszáradni a leveleket, szedjük fel a hagymát a 
következő tavaszig.

A fiókhagymák leválasztásával szaporítha-
tó. A csigák károsíthatják.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Cigányvirág

Chilei tölcsérjázmin

Legközelebb a cineráriát és a citromfát mutatjuk be.
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Bográcsokat elő!

Palócleves

Hozzávalók: 2 nagy fej vöröshagyma, 1,2 
kg birkahús (vagy sertéscomb), 4 evőkanál olaj, 
2 evőkanál pirospaprika, 2 teáskanál őrölt kö-
ménymag, 80 dkg zöldbab, 2 babérlevél, 50 
dkg burgonya, 2 evőkanál liszt, 4 dl tejföl.

Elkészítés: A hagymát meghámozzuk, ap-
róra vágjuk. A húst megtisztítjuk, megmossuk, 
megszárítjuk, és kockára vágjuk. Felforrósítjuk 
az olajat, és megfonnyasztjuk benne a hagy-
mát. Rátesszük a húst, fehéredésig pirítjuk, 
aztán megszórjuk pirospaprikával és kömény-

nyel, megsózzuk, majd babérlevéllel ízesítjük. 
Végül kevés vízzel felöntjük, és főni hagyjuk. 
Közben megmossuk és feldaraboljuk a zöld-
babot, megtisztítjuk, felkockázzuk a krumplit. 
Ha félig megpuhult a hús, hozzáadjuk a zöld-
babot és a burgonyát. Felengedjük annyi víz-
zel, amennyi bőven ellepi, és készre főzzük. A 
lisztet elkeverjük a tejföllel, és behabarjuk vele 
a levest. Átforraljuk, és rögtön tálaljuk.

Bakonyi bográcsos csirke

Hozzávalók: 7 egész csirkecomb, 40 dkg 
csiperkegomba, 20 dkg húsos füstölt szalon-
na, 2 fej vöröshagyma, 3 sárgarépa, 5 dkg 
zsír, 4,5 dl tejföl, 2 evőkanál liszt, ízlés sze-
rint só, bors.

Elkészítés: A felkockázott szalonnát kevés 
zsíron megpirítjuk, hozzáadjuk az apróra vá-
gott hagymát, a felkarikázott sárgarépát. Sóz-
zuk, borsozzuk. Majd hozzáadjuk a megtisz-
tított, feldarabolt húst meg a gombát. Lassú 
tűzön főzzük. Amikor a hús megpuhult, be-
habarjuk a tejföllel elkevert liszttel, s még egy-
szer átforraljuk. Nokedlivel tálaljuk.

Csülökpörkölt

Hozzávalók: 1,5 kg csülök, 1,5 kg köröm, 
10 dkg füstölt comb vagy oldalas, 1 kg hagy-
ma, 2,5 kg krumpli, 2 db paradicsom, 1 zöld-
paprika, 2 púpos evőkanál zsír, 1 teáskanál 
őrölt bors, 2 evőkanál őrölt pirospaprika, 4 
nagy gerezd fokhagyma, 2 teáskanál csípős 
paprikakrém, só.

Elkészítés: A kockára vágott hagymát a 
zsíron üvegesre pirítjuk. Belerakjuk a felda-
rabolt csülköt és körmöt, fehéredésig pirít-
juk. Levet enged, erre tehetjük a füstölt húst, 
és lassú tűzön főzzük. Ha félig kész, mehet-
nek bele a fűszerek, és felöntjük annyi vízzel, 
amennyi épp ellepi. A krumpli hamar meg-
fő, ezért azt csak a már szinte kész ételbe te-
gyük bele.

Szabad tűz, füstös aroma, vidám társaság  
– a bográcsozás kedvelt nyári időtöltés tájainkon. 
Néhány ötletet adunk alább ahhoz, hogy mi 
rotyogjon a bográcsokban.



Előző hónapi rejtvényünk (Esterházy Péter véleménye) helyes 
megfejtése: „Bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint 
alá.” Könyvjutalmat nyert: Tóth Erzsébet (Nagyvárad), Szűcs Erzsébet 
(Ottomány).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe 
eljuttatók kö  zött könyvjutalmat sorsolunk ki. 
Beküldési határidő: augusztus 30. Postacím: 

Biharország, 410068 – Oradea,  
Piaţa 1  Decembrie nr. 12.;  

e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Az életről

VÍZSZINTES: 13. Zöldes színű, faragható 
szilikát. 14. Halfogó eszköz. 15. Nagy koffe-
intartalmú serkentő és erősítő szer. 16. A XX. 
század derekán kialakult művészeti irányzat. 
18. Angol író, a Micimackó szerzője (1882–
1956). 20. Mimózadarab! 21. Terephatá-
rok! 22. Elefánt testrésze. 24. Füves puszta 
Észak-Amerikában. 27. Filozófus, a klasszi-
kus német filozófia megalapozója (Immanu-
el, 1724–1804). 28. Kambodzsai, spanyol és 
olasz gépkocsijel. 29. Változás előidézője. 30. 
Zokogó. 33. 1100 a régi Rómában. 34. Spe-
nót. 35. Finom gúny. 37. Megerősített kas-

tély. 38. Mister (röv.). 39. Öröklődő tulajdon-
ságok hordozója. 40. Szántóföld rétege. 43. 
Hidrogénvegyület. 44. Kantátarészlet! 46. 
Villamos töltést hordozó anyagi részecske. 
47. Uralkodói jelkép. 49. Egyárbócos sport-
vitorlás. 51. Páratlan pite! 52. Beszél. 53. A, 
a, a. 55. Diapozitív (röv.). 56. Kínai súlymér-
ték. 58. Oktat. 60. Ilf szerzőtársa. 62. Lám. 
63. Csehország és Olaszország gépkocsijele. 
64. Városi jármű (röv.). 66. Az USA jelen-
tős tengerparti üdülőközpontja. 68. Becézett 
Sára. 70. Énekek …, mely Salamoné. 72. Jó 
kedély.

FÜGGŐLEGES: 2. Észak-európai nép. 3. 
Ady egyik álneve. 4. Előtag, a levegővel való 
kapcsolatra utal. 5. A kén és a hidrogén vegy-
jele. 6. Fémtárgyak fényes bevonata. 7. Köny-
nyedén hozzáér. 8. Előtag, a fogalom több-
szörös voltát jelöli. 9. Az ezüst és a nitrogén 
vegyjele. 10. Dísz. 11. Togo fővárosa. 12. 
Tévesen jegyzetelő. 17. Tarokk páratlan be-
tűi. 19. Korai gyümölcs. 23. Puliszka. 25. 
Ijed. 26. Királyi szék. 28. Jellem. 31. A gö-
rög béke szóból alakult női név. 32. Cin. 34. 
Apostol, hittérítő, teológus. 36. Liga egyne-
mű betűi. 37. Létezik. 38. Mesebeli lény. 41. 
… et moi (Te meg én – Paul Geraldy kötete). 
42. Megfelelő. 43. Fűszerező. 45. Veni, …, 
vinci (lat.) – Jöttem, láttam, győztem. 48. Rés 
szélei! 50. Szegecs. 51. Gyógyszertár. 54. 
Színész, komikus volt (László). 56. Kisebb 
építkezési terület. 57. Értéktelen holmi. 59. 
Nizza város francia neve. 60. Alacsony lófaj-
ta. 61. Római számok, összegük 1506. 62. 
István király fia. 65. Fontos fém. 67. Osztrák, 
spanyol és belga autók betűjele. 69. Gyakori 
igevégződés. 71. Az itteni. 73. Tágas mély-
ség.

Barabás Zsuzsa

F. M. Dosztojevszkij (1821–1881) orosz író 
gondolatát idézzük a rejtvényben a vízszintes 1. 
és a függőleges 13. alatt.
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A Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György Társulata neves teátrumokat és együt-
teseket lát vendégül a Partiumi Színházi Esté-
ken. Érkezik például a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes is a néphagyományok tulipános 
ládikáját szélesre táró Táncrapszódia című 
előadással. A további programok között érde-
kesnek ígérkező irodalmi és történelmi témá-
jú beszélgetések, képzőművészeti kiállítások is 
szerepelnek. A háromestés filmvetítésen az el-
múlt évek legkedveltebb, díjnyertes magyar al-
kotásai nézhetők meg szabad ég alatt.

Hagyományőrzés  
és gyermekprogramok

A szervezők különleges figyelmet szentel-
tek a legfiatalabb korosztálynak. Zenés és 
bábszínházi produkciók színesítik a palettát 

Magyar napok Szatmáron
Augusztus 20–25. között tartják meg 
Szatmárnémetiben a XVIII. Partiumi Magyar 
Napokat, kulturális, gasztronómiai, sport és zenei 
téren kicsiknek és nagyoknak egyaránt sokszínű 
kikapcsolódást kínálva.

a Tűzoltótorony mellett a PMN hétköznapja-
in, hétvégén pedig a Kossuth-kertben. A szín-
padi attrakciók mellett a család apraja-nagyja 
felfedező körutat tehet a partiumi mestersé-
gek utcájában, ahol az Aranykapu Kulturá-
lis Egyesület és a Borókagyökér Egyesület 
alkotói mutatják be a népi mesterségek csín-
ját-bínját. A vállalkozó kedvűek kipróbálhat-
ják magukat a dédszüleink ügyességi játéka-
iban is.

Egészség és finom ízek

A fesztiválra az egészséges életmód ma-
gyarországi nagykövetei, két igen népszerű 
fitneszedző is ellátogat. A zsírégető és ener-
giával feltöltő mozgás mellett a vizes sportok 
szerelmesei, a küzdősportokat kedvelők és a 
labdajátékok rajongói egyaránt találnak ked-
vükre valót a hat nap alatt. A testmozgás után 
jólesik a pihenés, erre a Kossuth-kerti relax-
sziget függőágyai adnak páratlan lehetőséget.

Ugyancsak a Kosstuh-kertben gasztronó-
miai kalandokban vehetnek részt a hagyomá-
nyos, hazai ízek szerelmesei. A borászok a 
partiumi vidék legjobb nedűit kínálják kóstoló-
ra a megújult borudvarban, mindezt kellemes 
muzsika kíséretében.

Zene minden korosztálynak

Csak néhány a fellépők közül: Marót Viki és 
a Nova Kultúr Zenekar a házibulik táncos han-
gulatát idézi fel, az örökzöld rockzenét pedig 
az Ismerős Arcok képviseli. A legnagyobb ma-
gyarországi klubok és fesztiválok fellépőinek 
sorából a Compact Disco lép fel Szatmárné-
metiben. Fülbemászó slágerekkel érkezik Ma-
rosvásárhelyről Koszika, a rendezvény záró-
akkordjaként pedig augusztus 25-én Ákos lép 
színpadra.

A helyi, fiatal tehetségeknek is bemutatko-
zási lehetőséget teremtenek a szervezők, így 
több szatmári feltörekvő zenekar lép fel a ma-
gyar napokon.

A részletekről a Partiumi Magyar Napok hi-
vatalos Facebook-oldalán tájékozódhatnak az 
érdeklődők.

Egy csokorra való 
fellépő



Váradi képeslapunk előterében a Szűz Mária mennybemenetele szobor látható. A hatóság a talapzat felső 
részével együtt 1960-ban a Barátok templomának udvarára „száműzte”, a talapzat alsó részére pedig Ady 
Endre mellszobrát helyezték a Mülleráj kioszk – akkor már Ady Endre Emlékmúzeum – másik oldaláról. A 
Mülleráj az előtte levő gesztenyék lombjaitól alig látható. Egyáltalán nem látszik a képeslapon a Mülleráj 
kioszkjától balra, az úttest másik oldalán levő megyeháza épülete. Erről a műemlék épületről olvashatnak 
lapszámunk A régi Várad rovatában

Pusztahollód a Hollód nevű patak és „a nagyvárad–belényesi vasútvonal mentén fekvő kisközség, lako-
sai gör. kath. vallású oláhok – írja a Borovszky Samu-féle monográfia Bihar vármegyét és községeit bemu-
tató fejezete. – Házainak száma 97, lakosaié pedig 531. Távírója és vasúti állomása van, postája Venter. E 
község már az 1332–37-iki pápai tizedlajstromokban szerepel. Hajdani neve Hidas vagy Hidastelek; a nagy-
váradi püspökség birtoka volt” – folytatódik a krónika. A XIX. század első felében a görögkatolikus püs-
pökség birtoka volt a mai községközpont, temploma másfél évszázaddal ezelőtt épült. A ma közel 3500 
lelket számláló község központjához hét falu – Tenkemocsár (Dumbrava), Kisdombró (Dumbrăviţa), Forró-
szeg (Forosig), Káptalanhodos (Hodiş), Farkaspatak (Lupoaia), Alsópatak (Valea Mare de Codru) és Venter 
(Vintere) – tartozik. Érdekes, hogy Venter szinte kétszer akkora, mint Hollód. A helyiek ma is elsősorban 
növénytermesztésből és állattenyésztésből élnek. Hollód leghíresebb szülötte Iosif Vulcan (1841) író, pub-
licista, a Familia folyóirat alapítója


