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|hirdetés

Pályakezdõ és gyakorló szerzõk egyaránt je-
lentkezhetnek. Felsõ korhatár: 26 év.

A pályázat célja, hogy értékelési, elbírálási
és megjelenési lehetõséget adjon mindazok-
nak, akik szakmai megítélés alapján szeretnék
alkotásaikat nyomtatott és elektronikus irodal-
mi periodikában is megjelentetni.

A pályamunkákat a szerkesztõség és a tan-
szék által felkért irodalmár szakértõk bírálják
el. A zsûri döntése alapján a minõsítést elérõ
szerzõk elismerõ oklevelet, a legjobb pálya-
munkákat beküldõ 3 szerzõ pedig pályadíjat
és könyvcsomagot kap az alábbiak szerint:
 a gyõztes pályamû: 20 ezer Ft, illetve en-

nek megfelelõ lej + könyvcsomag;
 a második helyezett 12 ezer Ft, illetve

ennek megfelelõ lej + könyvcsomag;
 a harmadik helyezett 7 ezer Ft, illetve en-

nek megfelelõ lej + könyvcsomag.
A legjobb novellákat a Várad irodalmi és

mûvészeti folyóirat májusi száma publikálja.

A pályázat tematikus: a megszületõ
írás(ok)nak témájában a címben jelzett három
témakör valamelyikéhez kell kapcsolódnia.

Egy szerzõ legfeljebb két novellát küld-
het be. A novellák egyenként legtöbb 10 gé-
pelt oldal (mintegy 24 000 leütés, Times New
Roman betûtípus, 12-es betûméret, 1,5-es
sortávolság, 2,5 cm-es margó) terjedelmûek
lehetnek. Nevezési díj nincs.

Beküldési határidõ: 2016. március
18., péntek 24 óra.

A pályamunkákhoz, kérjük, minden esetben
mellékeljék a pályázó pontos elérhetõségeit!

A pályázatok beküldhetõk: villanypostán a
taberypalyazat@gmail.com címre vagy postai
úton a Várad szerkesztõségének címére.
(Revista culturalã Várad, 410068 Oradea, P-þa
1 Decembrie nr. 12., judeþul Bihor.). A postai
küldeményen kérjük feltüntetni: Tabéry-
novellapályázat.

A pályázat résztvevõi a pályamunkák bekül-
désével felhasználási engedélyt adnak egyéves
idõtartamra a meghirdetõknek, ezáltal a meg-
hirdetõk jogosultak szerzõi jogdíj nélkül bármi-
lyen formában megjelentetni, közzétenni a
mûveket magyar nyelvterületen. A zsûri jogo-
sult dönteni a díjak kiadásáról, esetlegesen
összevonásáról vagy visszatartásáról is. Ered-
ményhirdetés 2016 áprilisának végén.

További információk: http://magyartanszek.
partium.ro/hu; http://www.varad.ro.

Novellapályázat

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

A Várad folyóirat elõfizetési díja:
1 hónapra 7 lej, 3 hónapra 18 lej,
6 hónapra 30 lej, 1 évre 50 lej.

Együtt mindkét kiadvány ked-
vezményes elõfizetési díja: 1 hó-
napra 8 lej, 3 hónapra 25 lej, 6
hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.

A Biharország (és/vagy a Vá-
rad) elõfizethetõ a szerkesztõség-
ben készpénzzel vagy postán pén-
zesutalvánnyal (mandat poºtal), az
elõfizetõ nevének és pontos lak-

címének, valamint az Abonament
Biharország (és/vagy Várad) meg-
jegyzésnek a feltüntetésével: Re-
vista culturalã Várad Oradea, Piaþa

1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor;
CUI 18415639; Cod IBAN
RO81 TREZ 0762 1G33 5000
XXXX, Trezoreria Oradea.
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A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke,
valamint a Várad irodalmi és mûvészeti
folyóirat újra meghirdeti a sikeres Tabéry
Géza-novellapályázatot, ezúttal „Történet,
töredék, ének” címmel.
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|önkormányzat – kultúra

Szilárd, majd átadták a városalapítóról elneve-
zett Bocskai-díjat.

Nagyszalonta városa immár hat esztendeje
osztja ki a hajdúkat letelepítõ Bocskai István fe-
jedelemrõl elnevezett kitüntetést olyan intéz-
ményeknek vagy személyiségeknek, akik/
amelyek sokat tettek a nagyszalontai magyar-
ság terveinek megvalósításáért. A 2015. esz-
tendõre szóló elismerést a kuratórium Borbély
Lénárdnak ítélte oda, méltányolva a testvér-
települési kapcsolatokért és a nemzet újraegye-
sítése érdekében kifejtett eddigi erõfeszítéseit.

Az ünnepségen gálamûsorral mutatkozott
be a nagyváradi Partiumi Keresztény
Egyetem Énekkara, elõadásában a klasszi-
kus és a magyar kórusirodalom egyházi és vi-
lági gyöngyszemei szólaltak meg. Az ünnepi
program zárásaként pedig a jelenlévõk közö-
sen énekelték el a Szózatot.

Balázs Anita

A Himnusz verssorainak megszületése
elõtt tisztelgõ hajdúvárosi eseményre ünneplõ-
be öltözött a mûvelõdési ház nagyterme. A
bejárat körül gyerekrajzok sorakoztak, az
Arany János Elméleti Líceum kisdiákjainak ki-
mondottan erre az alkalomra készített mun-
kái, melyek azt tükrözték, hogy számukra mit
jelent a magyar kultúra és Nagyszalonta kap-
csolata.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Né-
meth Szilárd magyar országgyûlési képvise-
lõ, a Fidesz országos alelnöke, Borbély Lé-
nárd polgármester, Morovik Attila és Ábel
Attila alpolgármesterek, Nagyszalonta test-
vérvárosának, Csepelnek az elöljárói, valamint
természetesen jelen voltak a nagyszalontai vá-
rosvezetõk is, köztük Török László polgár-
mester. Ünnepi beszédet mondott Németh
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Németh Szilárd
(balról) és Török
László (jobbról)
adta át a Bocskai-
díjat

Szépszámú
érdeklõdõ gyûlt

össze
az eseményre

Borbély Lénárd csepeli polgármester a kitüntetett

Január 22-én a Zilahy Lajos Mûvelõdési
Ház nagyterme adott otthont a magyar
kultúra napja alkalmából életre hívott
nagyszalontai rendezvénynek.

Kultúra napi gálaest
és díjkiosztó Szalontán

A váradi PKE Énekkara lépett fel      (Fotók: Szenkó Melinda)



Júniusra akarják
befejezni az új
iskolát

oktatás – önkormányzat|

ponti iskolába, Kerekibe. A helyi óvodások és
iskolások száma valamivel több, mint kilencven,
míg a központi tanintézetbe másfél száz gyerek
jár. A legtöbb tanköteles a község legnépesebb
falujában, Érkeserûben él, ott százhetvenen ta-
nulnak, és felsõ tagozat is mûködik.

Az iskoláknak, óvodáknak helyet adó ingat-
lanok állapota jónak mondható Keserûben és
Kerekiben. Javítanivaló azért mindig akad – je-
gyezte meg a polgármester. Saját központi fû-
tési rendszer mellett benti mosdóval is felszerel-
ték az iskolákat. A pedagógusok mindannyian
szakképesítéssel rendelkeznek. Ezen a téren hi-
ányosságnak mondható, hogy a tanárok zöme
ingázik, ez pedig megnehezíti a diákokkal való
többletfoglalkozásokat. Segítségükre van az
õsszel beindított napközi (after school), itt har-
minc gyerek délutáni tevékenységét két peda-
gógus felügyeli. Hasonló intézményt mûködtet
Asszonyvásárán a baptista egyház.

Az iskolaépítési szándék nem új keletû,
2007-ben már elkészültek a tervek, a kivitele-
zést kormánypénzbõl finanszírozták volna. Ám
a gazdasági válság felülírta az elhatározást, a
megvalósulás most kerül sorra, európai uniós
forrásból. Az épületben hét tanterem, tanári és
a járulékos belsõ terek kapnak helyet. Az ere-
detileg 706 ezer lejesre tervezett beruházás ára
idõközben 830 ezer lejre növekedett, ennek
egy részét önerõbõl teremtik elõ. Az alapönté-
sen már túl vannak, a falazás is elkezdõdött, ta-
vasszal folytatják a munkát. Az iskola átadását
június végére tûzték ki, így a következõ tanévet
jobb körülmények között kezdhetik a helyi óvo-
dások és iskolások – bizakodott Nyíri.

D. M. E.

Nem várt reggeli havazás nehezítette a köz-
lekedést, de szerencsére az utakat karbantartók
a helyükön voltak. Így, némileg óvatosabban
vezetve, különösebb gond nélkül eljutottunk
Asszonyvásárára. A bennünket kalauzoló kiske-
reki polgármester, Nyíri Sándor elõször bekuk-
kantott a „régi” iskolába: a fûtõtesteket ellen-
õrizte, megfelelõen üzemelnek-e. Mindent
rendben talált, kellemes melegben tanultak a
gyerekek. Kerekiben már elõzõleg tett ez ügy-
ben egy vizitációt, ott is kellemesen melegek az
osztálytermek. Érkeserûben viszont vacakol a
rendszer, nem egyenletes a hõsugárzás – nyug-
tázta a hõhelyzetképet az elöljáró.

Asszonyvásárán két helyszínen folyik az ok-
tatás, az óvoda udvarán fogtak bele az iskola-
építésbe. Egyúttal felújítják a kicsikkel való fog-
lalkozásnak otthont adó régi ingatlant is , már
helyre is kerültek a nyílászárók. Az óvodások
ezért a „nagy” iskola épületébe szorultak, ahol
az alsó tagozatosok tanulnak. A faluban már
rég megszûnt az V–VIII. osztály, így a nagyobb
diákokat iskolabusszal szállítják naponta a köz-

A munkálatok idejére az óvodások is az iskolába járnak 

Kiskereki község három települése közül
eddig Asszonyvásárán voltak
a legelhanyagoltabbak a tanintézetek.
Sikeres uniós pályázatnak köszönhetõen új
iskola épül a község legkisebb falujában.

Asszonyvásárán
iskola épül

Az óvodát is felújítják Asszonyvásárán 
Nyíri Sándor, Kiskereki
polgármestere 

2016. február|Biharország|5



|önkormányzat

A fejlõdés a hajdúvárosban folyamatos, a lát-
ványos munkát minden helyi és átutazó érzékel-
heti, hiszen nem csupán a központban, hanem
a külsõ kerületekben is mindig történik valami.
Török László polgármester valóban szívügyé-
nek tekinti szülõvárosát, annak minden egyes
lakójával együtt, és tesz is azért, hogy lehetõleg
mindenki megtalálja a számítását.

– Hogyan alakul Nagyszalontán a foglal-
koztatottság, milyen munkahelymegõrzõ in-
tézkedéseik vannak?

– Az elmúlt négy évre kialakított Bocskai-terv
egyik legfontosabb szegmense volt a korábbi
eredmények megerõsítése és a továbblépés az
akkori szintrõl, egyben új megoldások keresése.
A munkahelyteremtés tekintetében tíz évvel ez-
elõtt az volt a kihívás, hogy az 1990-es évek
második feléig bezárt helyi gyárak helyére ho-
gyan tudunk új üzemeket ide vonzani, ám ez az
elvárás mára teljesen átalakult. Tíz éve azzal
szembesültünk, hogy számottevõ munkanélkü-
liség volt Nagyszalontán, s ezen belül különösen
a férfiak találtak nehezen állást. Az akkori gaz-
dasági fellendülés folyamán Nagyszalontának
sikerült nyolc-tíz nagyobb kapacitású és tõkéjû
nyugati céget a városba vonzania, ezeknek a
beruházásoknak az összértéke ma már megkö-
zelíti a negyedmilliárd eurót. A befektetett ener-
gia meg is hozta az eredményt, hisz ezekben a
gyárakban ma már több ezer ember dolgozik.
Csak az elmúlt két évben a korábban megte-
remtett üzemekbõl négy is meghaladta az elõ-
irányzott terveit. Épített az Ada bútorgyár, a

VPK és a Van Carton hullámpapír- és doboz-
gyár, a Canah International kenderfeldolgozó,
és ezekkel több millió eurós beruházásokkal bõ-
vült a már meglévõ ipari park. Ma már azzal
szembesülünk, hogy nincs elég munkaerõ
Nagyszalontán és környékén. A kép azért ko-
rántsem ilyen rózsás, hiszen amíg városunk ezt
a fejlõdési szintet elérte, a lakosság is lassan
egyre inkább németországi és angliai béreket
várt el a munkáltatóktól. A helyi üzemek nem
tudnak versenyre kelni a nyugati fizetésekkel,
ezért itt és Kelet-Európa számos országában is
jelentõs gondot okoz majd ennek a helyzetnek
a kezelése, hiszen ha nem tudjuk itthon, Erdély-
ben tartani a fiataljainkat, akkor a foglalkozta-
táspolitikában, az iskolarendszerben, a nyugdíj-
szférában is nagy problémák adódhatnak. Má-
ra összeáll a kép: úgy tûnik, a Nyugat alattomos
tervet eszelt ki ellenünk. Elõbb bezárták a gyá-
rainkat, hogy az õ termékeiket vásároljuk a kü-
lönféle szupermarketekben, s az õ gyáraikban
dolgozzunk minimálbéren. Most ezen még csa-
vartak is egyet, mert elviszik a fiataljainkat,
hogy a késõbbiekben ne legyen remény az új-

TÖRÖK LÁSZLÓ 2004 óta Nagyszalonta
polgármestere. Az elmúlt évek során óriási
fejlõdésen ment át a város, utak újultak
meg, gyárak létesültek a településen,
megszépült a városközpont, számos uniós
pályázatot nyert meg Szalonta.
Az elöljáróval az önkormányzat céljairól,
köztük a munkahelyteremtésrõl
és a foglalkoztatásról beszélgettünk.

Bocskai és Arany
útján a jövõben is
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Harmadik mandátumát tölti Nagyszalonta
polgármesteri tisztségében Török László



tapasztaljuk, hogy a munkálatok egyik legro-
konszenvesebb hozadéka, hogy alakulóban van
egy új, biciklis kultúra a településen. Fiatalokat,
családokat látunk együtt kerekezni délutánon-
ként, ezzel is erõsítjük az együvé tartozást, és ez
nagyon kedves számunkra. Hasonló jelentõsé-
gû az a másik beruházás, amely a Waterman II.
nevet kapta, és a város északnyugati részén az
esõvíz-elvezetés javítására szolgált. Mintegy 1,2
millió eurós költségvetésbõl gazdálkodva több
tucat utcán megoldottuk a korábban gondokat
okozó belvízproblémát. Épp a közelmúltban
vizsgázott jól a rendszer, amikor a január eleji
nagy esõzések alkalmával meg sem érezték az
idõjárás viszontagságait azok az utcák, amelyek
korábban víz alá kerültek. Legalább ilyen fon-
tos, hogy a jövõben is le tudjuk hívni az uniós
forrásokat, épp ezért már néhány elképzelés
körvonalazódik az önkormányzat háza táján.
Ezekben számos infrastrukturális terv fogalma-
zódott meg, de a lakosság számára bizonyára a
legkézzelfoghatóbb az, hogy Arany János szü-
letésének 200. évfordulóját is hasonló források
lehívásával kívánjuk megünnepelni, rendezvé-
nyeinket ezekbõl szeretnénk finanszírozni.

– Nagyszalonta város nevében az elsõk kö-
zött vehette át a Beöthy Ödön-díjat, amelyet
az önkormányzati munka elismerésére ho-
zott létre az RMDSZ Bihar megyei szerveze-
te. Milyen érzésekkel fogadta a kitüntetést?

– Korábban is szó esett Arany Jánosról, az õ
életfelfogása összecseng Beöthy Ödönével,
ezért különösen nagy örömmel tölti el városun-
kat, hogy ezt a díjat megkaphattuk a lakosság
életminõségének javítását célzó Bocskai-terv
megalkotásáért és gyakorlatba ültetéséért. Na-
gyon örülünk a díjnak, azzal együtt, hogy mi
nem tettünk mást, csak múltunkból táplálkozva,
Bocskaitól és Aranytól megihletve, az õ szelle-
miségükben dolgoztunk és dolgozunk, a nagy-
szalontai polgárokat szolgálva, becsülettel épít-
kezve, megtartva mindazt, amit kaptunk elõde-
inktõl, átadva hitünket az utódainknak. Ez a mi
küldetésünk.

Balázs Anita

raszervezõdésre. Épp ide kapcsolódik a munka-
helyteremtés stratégiájának következõ lépése,
ugyanis mára megoldódni látszik a munkanél-
küliség gondja, ezért az új irányvonal a kis- és
középvállalkozások fellendítése, megerõsítése.
Ma már a szûkös törvényes lehetõségek között
azt keressük, hogyan lehetne minél inkább tá-
mogatni, megerõsíteni a helyi tõkét. Nagysza-
lonta mindenképp azoknak a kis- és középvál-
lalkozásoknak a segítségére kíván sietni, me-
lyek szakmailag jól felkészült, anyagilag megbe-
csült dolgozókat alkalmaznak. A városunk sok
lábon akar állni, s olyan gyárakat akar, ahol 50-
100 ember tevékenykedik, ahol megbecsülik
minden szempontból a dolgozókat. Van erre
remény, hisz azt el kell mondanom, hogy a
több száz fõt foglalkoztató nagyszalontai gyárak
mellett több helyi kisvállalkozás is megerõsö-
dött. Városunk továbbra is tartja a kapcsolatot
a nagykövetségek gazdasági attaséival, kutatja,
keresi a lehetõségeket a különbözõ pályázatok-
ban, hogy utat nyisson az új gazdasági elképze-
lésnek, melynek lényege, hogy helyben marad-
jon a tõke, és egy megbecsült, a munkaerõpia-
con helytálló közösség találja meg boldogulását
szülõvárosában.

– Hogyan látja az önkormányzat a pályá-
zati lehetõségeket? Milyen európai uniós ki-
írásokon ért el sikereket az utóbbi idõszak-
ban a város?

– Nagyszalonta elsõdlegesnek tartja az EU-s
források lehívását annak ellenére, hogy hatal-
mas bürokratikus akadályrendszeren kell átver-
gõdnie mindenkinek, aki eredményt akar elérni
egy ilyen kiíráson. A legsikeresebb pályázataink
a határon átnyúló programok részeként való-
sultak meg. Ezek közül a lakosság számára az
egyik legkedvesebb a Békéscsabát Nagyszalon-
tával összekötõ kerékpárút. A közel 6 millió
eurós beruházás ebben a mandátumban lett át-
adva, az út egyharmada a határtól Nagyszalon-
táig tart, majd a város belterületét is érinti. Azt

önkormányzat|

Iskolások
biciklitúrán az új,
a határon átvivõ
kerékpárúton 

A bútorgyárban
több százan

találtak munkát
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Az elsõ érmelléki gazdafórum ötletgazdája,
Szabó Ödön parlamenti képviselõ és Béres
Csaba székelyhídi polgármester a találkozó-
nak otthont adó múzeum termében fogadta a
közel kétszáz megjelent gazdálkodót, valamint
a régió önkormányzati vezetõit. Az esemény-
re a szakma több prominens személyisége is
meghívást kapott. Jelen volt többek között
Tánczos Barna szenátor, Cseke Attila par-
lamenti képviselõ, Nagy Miklós, a Romániai
Magyar Gazdák Egyesületének Bihar megyei
elnöke, András Péter, a Mezõgazdasági Ki-
fizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA)
Hargita megyei igazgatója. Nagy-Máté And-
rás a Bihar Megyei Helyi Akciócsoport képvi-
seletében ismertette a LEADER-program
eredményeit, Varga Gábor, az Országos Ta-
lálmányi és Védjegyhivatal korábbi vezetõje
pedig azt ecsetelte, hogy sokéves tapasztalata
szerint nagyon fontos a védjegy megszerzése
nyújtotta termékbiztonság. A szakmai érteke-
zések elõtt a kisváros polgármestere köszön-
tötte a jelenlevõket, azt a reményét fejezve ki,

hogy a gazdatársadalom anyagi gyarapodásá-
hoz szükséges „alapkõletételnek” lehetnek
szemtanúi. A találkozón több alkalommal fel-
szólaló Szabó Ödön felvezetõként elmondta,
hogy nem elég a jó ötlet, annak kivitelezésé-
hez jó és összetartó közösségre is szükség van,
mert ennek híján ködként szertefoszlik bármi-
lyen épkézláb kezdeményezés.

A többkomponensû elõadások összessé-
gükben is a gazdatársadalom összefogását
szorgalmazták, annak szakmai megerõsödésé-

Az összegyûlt
adományokat
gyermek-
és idõsotthonok
kapták meg
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Tóth Tünde különleges lekvárjával érdemelte ki
a különdíjat

Daróczi Judit helyett férje vette át Szabó Ödöntõl
a legfinomabb lekvárért járó jutalmat

Elérhetõ célt mutattak
az érmelléki gazdáknak
A Székelyhídon ötödjére megrendezett,
többnapos karácsonyi vásár idején
tartották meg az I. Érmelléki és Bihar
Megyei Gazdanapot, kiállítással,
termékvásárral és hasznos ágazati
fórummal kiegészítve.



már meglévõ tapasztalatukkal segíthetik a
meghívott székelyföldi szakemberek, hisz ná-
luk 2010-tõl bejegyzett márkanév a Székely-
földi termék. Felmérést, illetve adattárat fog-
nak készíteni azokról a potenciális termelõk-
rõl, akik megfelelnek az Érmellék brandhez
való csatlakozás feltételeinek. A következõ fá-
zis a piac megteremtésének nyitánya, elsõsor-
ban termékbemutatókkal. Majd pedig el kell
érni, hogy minden érmelléki ABC-ben külön
részleget kapjanak a helyi termékek. Szabó
négy-öt éves középtávú tervként említette a ki-
zárólag érmelléki termékeket forgalmazó ke-
reskedelmi egységek megnyitását nagyobb vá-
rosokban. Az értékesítés online-rendszerének
kiépítése is kiaknázásra váró lehetõség. A par-
lamenti képviselõ programbevezetõ beszédé-
ben a hozzáértõk alaposságával az infrastruk-
túra fejlesztését mint a siker járulékos feltétel-
ét jelölte meg. Ide sorolta az útépítést, az ön-
tözési lehetõség megteremtését. Mindezek
megvalósításának elengedhetetlen feltétele a
fejlesztési és a politikai szándék összehangolá-
sa. A gördülékeny elõrehaladáshoz nélkülöz-
hetetlen a jó együttmûködés a termékek elõál-
lítói és az értékesítõ kereskedelmi cégek, az
önkormányzatok és a közösséget képviselõ
politikum között. Éppen ezért ellen kell állni
minden olyan próbálkozásnak, amely a gazda-
társadalom bárminemû megosztásával próbál-
kozik – nyomatékosította Szabó Ödön.

A térségbeli gazdák és gazdafeleségek kará-
csony közeledtével adományt gyûjtöttek a kör-
nyék idõs- és gyermekotthonai számára. Több
mint kétszáz zsák búza és közel hétszáz üveg
lekvár és befõtt gyûlt össze. Az adományozók
portékáit zsûri díjazta, a legkiválóbb termékek-
kel elõrukkolók ajándékcsomagot kaptak. A
bályoki Daróczi Judit csipkelekvárja és a
helybeli Tatai Gizella baracklekvárja oszto-
zott a legkiválóbb minõségû termék díján. A
legízletesebb befõttet Szalárdról hozta Veres
Margit, ugyanilyen elismerést nyert el a szé-
kelyhídi Hevesi Magdolna meggykompótja.
Különdíjjal jutalmaztak két érkörtvélyesi külön-
legességet: Tóth Tünde zöldparadicsom-lek-
várját és Erdei Imre sárgadinnyelekvárját. A
legszebb küllemû terméknek járó elismerést a
hegyközszentmiklósi Tolvaj Ella lekváros-
üvege érdemelte ki.

A gazdafórum idején és utána is hatalmas
tömeget vonzott a vásár, hazai és magyaror-
szági termékekbõl válogathattak az érdeklõ-
dõk, valamint mezõgazdasági gépcsodák
mustrájára nyílt lehetõség.

D. Mészáros Elek

hez nyújtva segítséget az információk átadásá-
val. Tánczos Barna szenátor többedmagával
érkezett a Székelyföldrõl. A honatya – aki ma-
ga is gazdálkodó – felhívta a figyelmet a vidék-
fejlesztés szükségességére és arra, hogy az
unió az urbánus elszívó hatást igyekszik ellen-
súlyozni a vidék élhetõbbé tételével. Nem vé-
letlen tehát, hogy az európai uniós költségve-
tés jelentõs hányadát a vidék komfortosabbá
tételére szánták, s az infrastrukturális háttér
megteremtése mellett a megélhetési feltételek
jobbítása is kitûzött cél. A vidékfejlesztési
program a mezõgazdaságitól eltérõ tevékeny-
ségeket is elõnyben részesíti, s ezekhez meg-
felelõ környezetvédelemnek kell társulnia. Ide
sorolandók a különbözõ termelési ágazatok,
szolgáltatások, valamint a faluturizmus. Ki-
emelten fontos a vidéken letelepedõ, mezõ-
gazdaságból megélni szándékozó fiatal gazdák
támogatása – hangsúlyozta Tánczos.

András Péter a támogatási rendszerek vilá-
gába nyújtott betekintést. Szólt arról a gyako-
ri konfliktushelyzetrõl is, amely a föld tulajdo-
nosa és bérlõje között alakul ki, pedig egyér-
telmû: a támogatásokra azok jogosultak, akik
a földet megmûvelik. A rendszerben elég nagy
a zûrzavar, a területalapú támogatások kifize-
tési határideje évrõl évre kitolódik. A 2015-re
jóváhagyott pénzösszegek szakaszos célba jut-
tatása például ez év júniusában fejezõdik be –
prognosztizált a hargitai szakember.

Szabó Ödön a régió felemelkedését szolgá-
ló, több pontba foglalt, konkrét programjavas-
lattal állt a hallgatóság elé. Elsõ lépésben a táj-
egységi brand létrehozását ajánlotta, s ezt a
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Termékbemutató
és -vásár is volt.
Saját termelésû
mézét kínálta
Balazsi József
érsemjéni
polgármester

Szakemberek
osztották meg
a tudnivalókat

a gazdákkal 
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Javában tart a szemétátrakó telep építése Szé-
kelyhídon. Már a munkálatok terve is igencsak
felborzolta a létesítmény közelében lakók kedé-
lyét. Az emberek a várható kellemetlen szag, a
fertõzésveszély miatt protestáltak. Az érintettek
írásos panaszt nyújtottak be a polgármesteri hi-
vatalba, kérték, hogy a város mondjon le a sze-
métátrakó megépítésérõl, vagy legalább más te-
rületet jelöljön ki a helyszínéül. Mivel nem volt
más szabad parcellája az önkormányzatnak, illet-
ve a meglévõ földjei mind a Natura 2000 termé-
szetvédelmi területhez tartoznak, az elöljáróság a
végsõkig ragaszkodott a kijelölt helyszínhez – ér-
velt Béres Csaba polgármester.

A félelmek és az aggodalmak eloszlatása vé-
gett úgy döntöttek a város vezetõi, hogy egy ha-
sonló, már mûködõ létesítmény megtekintésére
invitálják az érintetteket. A város Magyarország-
hoz közeli peremén épül a létesítmény, az ott la-
kókat felkeresték, és a Miskolci Regionális Hul-

ladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Kft.-vel (MiReHuKöz) való egyeztetés után meg-
hívták õket egy miskolci látogatásra. A polgár-
mesteri hivatal kezdeményezésére egyetlen ma-
gánszemély sem válaszolt – idézi fel a polgár-
mester –, mindössze az érintett területen lévõ
kefegyárat képviselõ Pop Rozália utazott Ma-
gyarországra Székelyhíd alpolgármesterével,
Csuka Józseffel.

A MiReHuKöz gazdasági igazgatója, Ladányi
Roland kalauzolta végig az õ átrakóállomásuk
területén a székelyhídi küldöttséget, aprólékosan
bemutatva a munkafolyamatot. A beszállított
hulladékot egy betonkeretbe ürítik, ott préselés-
sel tömörítik, onnan egyszerre mintegy három-
autónyi sûrített szemetet tolnak a rakodásra vá-
ró konténerekbe. A miskolci cég szemétfogadó
képessége többszöröse a székelyhídinak.

Székelyhídra tizenegy község fogja szállítani a
szemetet, ez körülbelül ötvenezer lakost jelent –
közölte Béres Csaba. Azt is megjegyezte, hogy
a miskolciaknak semmiféle panaszuk sincs az ál-
lomás mûködése ellen. Tehát a tapasztalat jó, és
uniós szabályok szerint folyik a beruházás. A be-
érkezett szemét öt óránál többet nem fog állni
náluk, sûrítés után azonnal továbbküldik. A kon-
ténerek minden oldalon záródnak, onnan sem-
miféle kellemetlen szag nem fog kiáramlani – ál-
lítja a polgármester. Ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy a létesítmény újabb munkahelyeket fog te-
remteni.

A hulladékátrakó kialakítása 750 ezer euróba
kerül, a régi szeméttelep befedése pedig további
1,1 millió euróba. Az utóbbi munka az építéssel
párhuzamosan folyik. A finanszírozás uniós
pénzekbõl történik, a kétszázaléknyi önrészt a
Bihar megyei tanács állja. Várhatóan február vé-
gén adják át a létesítményt.

D. Mészáros Elek

|gazdaság

Béres Csaba
polgármester
a már megérkezett
konténereket
mutatja
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Régiós hulladékátrakó
épül Székelyhídon
Tizenegy község hulladékát „dobozolják”
majd a városban EU-s pénzbõl megépülõ
létesítményben. A szeméttõl félõk Miskolc
hasonló üzemében nézhették (volna) meg
a munkafolyamatot.



Gróf Almásy Imre és báró Vay László csa-
ládtörténeti emlékszoba és állandó kiállí-
tás; Madarász Gyula zsákai születésû festõ-
mûvész életmûvének megõrzése, tárgyi és
szellemi örökségének ápolása; Báró Wesse-
lényi Istvánné Rhédey Stefánia és gróf dr.
Bethlen Ferenc emlékszoba és állandó kiál-
lítás; valamint az ikonkiállítás.

– Miért tartja fontosnak Madarász Gyula
mûveinek bemutatását a kastélyban?

– Milyen céllal alakult meg a Rhédey Kas-
tély Kulturális Örökség Alapítvány?

– A cél a zsákai Rhédey-kastély történetét
bemutató Rhédey-emlékszoba, valamint az
Almássy-, Vay-, Wesselényi-, Bethlen-emlék-
szoba létrehozása és a Zsákán született Mada-
rász Gyula festõmûvész életmûvének bemuta-
tása állandó kiállítás formájában. Ez nemzet-
közi, országos és regionális szinten is nagy ér-
deklõdésre tarthat számot. A családtörténeti
emlékszobák és a tárlat szemléletesen ábrázol-
ják az említett magyar nemesi családok zsákai
életét, a kastély birtoklástörténetét, és kutatá-
si lehetõséget is nyújtanak. A projekt eredmé-
nyeként megvalósult állandó kiállítások:
Rhédey Klaudia grófnõ, II. Erzsébet brit ki-
rálynõ ükanyja és a Windsor uralkodóház
kapcsolata; Twinings tea, az angol királyi
család hivatalos beszállítójának története;

szomszédoló|

MOCSNIK TAMÁS az alig egy éve mûködõ
Rhédey Kastély Kulturális Örökség
Alapítvány igazgatója. Korábban egy
kastélyszálló marketing- és értékesítési
igazgatójaként szerzett tapasztalatokat.
A turisztikai szakember régi álma válhat
valóra a zsákai Rhédey-kastély
mûködtetésével. A kezdetekrõl
és a tervekrõl érdeklõdtem a belülrõl
megújult épületben.

Megújul a Rhédey-
kastély Zsákán

Mocsnik Tamás híres Rhédeyek portréi elõtt

Az udvar felõli homlokzat 
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A kastély utcafronti
részlete


(folytatás a következõ oldalon)



– A festõ a Zsákához és a bihari térséghez
való kötõdésének kifejezéseként 1998-ban ál-
tala személyesen összeválogatott, egész alko-
tói munkásságát, mûvészetét jellemzõ 34 ké-
pet adományozott a Rhédey-kastélynak állan-
dó tárlatként való megõrzésre. Az alkotót a
szakmai megítélés is méltán tartja bihari mû-
vésznek, hiszen három településhez, Zsáká-
hoz, Bakonszeghez és Berettyóújfaluhoz köt-
hetõ a fiatalsága, de késõbb dolgozott egy rö-
vid ideig Sárrétudvariban is. Képein megeleve-
nednek, emberléptékûvé nõnek a természet
elemei, mert velük érez, együtt s egyszerre lé-
legzik velük a mûvész, lélekkel s élettel telíti
õket a természetarcú ember – írta róla Arany
Lajos mûvészeti író. Kibontakozása háromirá-
nyú volt. Az elsõ kétségkívül saját mûvészeté-
nek kibontakozása volt. Második iránynak ve-
hetjük családtagjai – felesége, Madarászné
Kathy Margit és lányai, Ildikó és Csilla – mû-
vészetének megalapozását, fejlesztését. A har-
madik irányt pedagógusi, rajztanári hivatása
jelenti. Madarász Gyula egész pályája alatt ta-
nított is.

– Mi a Rhédeyek szerepe a magyar törté-
nelemben?

– A kisrhédei Rhédey grófok az Aba nem-
zetségébõl eredõ, Heves vármegyei nemesek.

Elõször Nagyrédei János, Szentmártonrédei
Bertalan és Miklós kapott Mátyás királytól cí-
meres nemeslevelet 1466. február 6-án.
1659. január 13-án (III.) Rhédey Ferenc már
grófi címet kapott. Ez az ág Ferenc fiával, (III.)
Rhédey Lászlóval kihalt. A család egy másik
ága – (IV.) Rhédey Pál gyermekei, (III.) János
és (V.) István – 1744. november 13-án kapott
grófi címet. Elõbbi az erdélyi, utóbbi a ma-
gyarországi ág megalapítója lett. A grófi ág a
zsákai kastélyt építtetõ gróf Rhédey Gáborral
1897-ben halt ki. A Rhédey család nevezete-
sebb tagjai között volt: (III.) Rhédey Ferenc

|szomszédoló

(folytatás az elõzõ oldalról)

Megújul a Rhédey-kastély Zsákán



Madarász Gyula
festményeinek

állandó kiállítása
várja a látogatókat

A berekfürdõi író-
tábor résztvevõinek

látogatása (Mocsnik
Tamás, Vári Fábián

László, Sarusi
Mihály, Fekete

Vince, Nagy Zoltán
Mihály, Oláh

András)
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(1610–1667. május 7.), Erdély fejedelme
(1657–1658), a Fejedelmi Tanács tagja,
Küküllõ vármegye fõispánja, Máramaros fõis-
pánja, a grófi cím birtokosa (1659); Rhédey
Klaudia (1812. szept. 21. – 1841. okt. 1.),
Hohenstein grófnõ, ükanyja II. Erzsébet brit
királynõnek, dédanyja VIII. Edwardnak és VI.
Györgynek, Nagy-Britannia, Írország és a
Tengerentúli Domínium királyainak, India csá-
szárainak, nagyanyja Mary of Teck Nagy-Bri-
tannia királynéjának és India császárnéjának,
Teck hercegnõjének, York, Cornwall, Wales

szomszédoló|
és Rothesay hercegnõjének, V. György király
feleségének.

– Hogyan mutatná be Zsákát és a kastélyt
a Rhédey család szemszögébõl?

– A család (III.) Rhédey János alapította er-
délyi ágának leszármazottai Zsákát és a kör-
nyékén lévõ területek igen jelentõs részét már
1617 óta birtokolták. A zsákai kastélyt 1858-
ban gróf Rhédey Gábor építtette. Az épület jel-
legzetességei a bástyaszerû díszítõelemek. A
család levéltára 1885-ig volt a kastélyban, ak-
kor az építtetõ örök letéteménybe felajánlotta
azt a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának.
Rhédey Gábor 1897. április 21-én férfi örökös
nélkül hunyt el, így leánytestvére, Rhédey Zsó-
fia grófnõ, majd az õ lánya, Erzsébet, férje
után Paksy Józsefné de Battyán birtokolta a
kastélyt. 1908-ban gróf Almásy Imre vásárolta
meg, de 1916 táján már báró Vay László tulaj-
donában található. Az I. világháború vége felé
hadikórházat rendeztek be benne, 1926-tól
1944-ig Vay báró a második házasságából
származó családjával lakott ott. Az államosítás
után a fõépületet pártok, a melléképületeket a
helyi termelõszövetkezet használták. Az 1950-
es átalakítás után iskolaként szolgált 1984-ig.
1958 óta védett mûemlék. Zsáka Nagyközség
Önkormányzata képviselõ-testületének dönté-
se alapján tavaly február 2-tól az alapítvány 15
évre átvette a kastély üzemeltetését.

– Milyen kulturális programokat tervez-
nek Zsákán?

– A belsõ felújítás tavaly május végén feje-
zõdött be, a hivatalos megnyitó június 25-én
volt, ettõl kezdve látogathatók az állandó kiál-
lításaink. Nyáron már hagyományõrzõ tábor
mûködött a falaink között, majd szeptember-
ben fogadtuk a berekfürdõi Körmendi Lajos
Írótábor részvevõit, a magyar irodalom jeles
képviselõit határon innen és túlról. Elsõdleges
célunk a mûemlékvédelem, a létesítmény
fenntartása, mûködtetése. Ehhez kulturális,
mûvészeti, zenei, történelmi és ismeretterjesz-
tõ rendezvényeket szervezünk. Fontos a kas-
tély történelmi hagyományainak ápolása, és
segítjük a tárgyi, kulturális örökség gyûjtését,
bemutatását is. Szeretnénk életre hívni hagyo-
mányteremtõ szándékkal a „Rhédey kastély-
napokat” az országos Kulturális örökség na-
pok programsorozatához kapcsolódva, vala-
mint létrehoznánk bélyegzõhelyet az „Európai
hosszú távú vándorutak” hálózatába tartozó
alföldi kék túrához kapcsolódva. Remélem,
15 év múlva újra tudunk beszélni az eredmé-
nyekrõl és a kastély további hasznosításáról.

Kocsis Csaba
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népmûvelõje
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„Civilként” élte felnõtt életének kezdetét a
Monospetribõl származó Scheck László. Nem
vetette meg az élvezeti cikkeket, s a vallásos tár-
gyú írások meg a Biblia nem tartoztak kedvenc
olvasmányai közé. Átlagos dolgos-munkás csa-
ládban született 1957-ben, iskoláit VIII. osztá-
lyig szülõfalujában végezte el, majd állatszerete-
tétõl vezérelve a szilágysomlyói Mezõgazdasági
Középiskolában folytatta. 1976-ban érettségi-
zett, utána állat-egészségügyi technikusként
dolgozott Nagykágyán és Poklosteleken.

Szerette a szakmáját, és örömmel végezte
munkáját. Közben próbatételeken is átesett,
mivel betegségek miatt sok szenvedést kellett
elviselnie. Talán ez is közrejátszhatott abban,
hogy vallásosabb életet kezdett élni. Jobban ér-
dekelték a szentmisék, egyre inkább lekötötték,
és vonzalmat érzett irántuk. Elkezdte érezni az
Úr hívó szavát az Õ szolgálatára, de vonzotta a
civil élet is, minden örömével és szenvedésével
együtt. Küzdelmes és harcos szakasza volt ez
életének, érezte, hogy választania kell. Egyszer
sertésoltás közben talált egy Bibliát, és nagy ér-
deklõdéssel, odaadással kezdte olvasni. Hama-
rosan elhatározta, hogy hivatást vált, és enge-
delmeskedik a hívásnak. 1983-ban sikerrel fel-

Tenke középkori katolikus temploma a mai re-
formátus templom helyén állt, késõbb átkerült a református
közösség tulajdonába. Ezután a katolikusoknak csak egy ká-
polnájuk volt. A jelenlegi, barokk és rokokó stílusjegyeket
mutató istenházát 1810-ben kezdték építeni, és 1814-ben
szentelték fel. A fõoltár fölötti festményen Szent Anna a
gyermekkel található. Barokk orgona és a tornyban három
harang van. A II. világháborúban felgyújtották, leégett az ol-
tár, a padok és az orgona, szétfolytak a freskók. 1946-ra el-
készült az új oltár és a padok, 1955-ben belülrõl újravakol-
ták, 1968-ban újrafestették. 1999–2000-ben részleges bel-
sõ felújítást végeztek. 2005-ben renoválták a tornyot és a
homlokzatot, 2010-ben pedig a templomtetõt.

|hitvilág

vételizett a gyulafehérvári Római Katolikus Hit-
tudományi Fõiskolára.

Nagyszerû élmények részese lett, építõ jellegû
volt számára az ottani csodálatra méltó testvéri
kapcsolat. Elmondása szerint szellemileg és lelki-
leg rengeteget fejlõdött. 1989-ben dr. Jakab An-
tal püspök szentelte pappá Gyulafehérváron.
Abban az idõben erre máshol nem is volt lehetõ-
ség. A négy egyházmegye akkor 22 felszentelt
katolikus papot kapott, közülük hárman a Nagy-
váradi Római Katolikus Egyházmegyét erõsítet-
ték. Sajnos ma már rosszabb a helyzet, mivel
egyre kevesebben választják a papi hivatást.

Elsõ miséjét – primícia – szülõfalujában tar-
totta, igen sokan elmentek rá más települések-
rõl is. Érezte, most tett eleget teljességgel a hí-
vásnak. Hivatást váltott, Isten szolgája lett, amit
– mint mondja – soha nem bánt meg. Hittel,
odaadással, örömmel végzi új munkáját. Életvi-
telét is ehhez méltóan változtatta meg. Szívesen
elfogad meghívásokat különbözõ ünnepségek-
re, hiszen nagyon szereti hirdetni az igét. Min-
dig különös szeretettel látogat haza szülõfalujá-

Hivatást váltott,
de nem bánta meg

Tenke római katolikus plébánosa, SCHECK
LÁSZLÓ eredetileg nem pap akart lenni.
Tanult világi szakmáját hét év után hagyta
el az Úr hívó szavára.

Scheck László
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ba. Ezüstmiséjét is ott tartotta meg, számos
paptestvér és a hívek jelenlétükkel fejezték ki
tiszteletüket, szeretetüket iránta. Olyan sokan
voltak, hogy nem fértek be az istenházába.

– Kérem, vázolja fel, milyen állomásokon
keresztül jutott el mai szolgálati helyére,
Tenkére!

– Nagyváradon, az olaszi római katolikus
templomban Tempfli József késõbbi püspök úr
segédlelkészeként kezdtem el a papi szolgálatot

1989. október 1-én. Hét gyümölcsözõ hóna-
pot töltöttem ott, majd püspöki kihelyezéssel
plébánosként Királydarócon, Zilahon, Szalár-
don, Kárásztelken szolgáltam. Onnan helyeztek
át Tenkére 2010. október 1-én. Szeretek itt
lenni, és remélem, hogy a híveim is elfogadtak
engem.

– Mekkora az itteni katolikus közösség?
Járnak-e a hívek rendszeresen templomba?
Van-e elég fiatal ahhoz, hogy biztató jövõké-
pük legyen?

– Szórványtelepülésrõl van szó, így csupán
170 személyt számlálunk. A tenkegörbedi ta-
gokkal együtt – ez Tenke filiája – sem érjük el a
200 lelket. Templom mindkét településen van,
de a fokozatos apadás miatt már nagynak tû-
nik. Létszámcsökkenésünk elsõsorban az elköl-
tözés, a kevés gyerek, illetve a gyermektelen
házasságok számlájára írható. Azok, akik itt
maradtak, arányaiban nézve elég szép számban
járnak templomba. Egy-egy vasárnapi misén
ötvenen-hatvanan vannak jelen, a nagyobb ün-
nepeken többen. Tenkén mindennap tartok
szentmisét, Görbeden pedig vasárnap és ün-
nepnapokon. Kórusunk nincs, kántorizálás or-
gonakísérettel csak akkor van, amikor a Ma-
gyarországra költözött egykori hívünk hazaláto-
gat a szüleihez és beszolgál. Mindezek ellenére
a hívek éneklik a miserendi énekeket. Sajnos
kevés a fiatal, ami nem csoda, hiszen itt nem

hitvilág|
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nagyon lehet munkát találni, ezért megélheté-
sük érdekében elköltöznek. Már iskolába is ke-
vesen járnak a településen, hiszen magyar ta-
gozat csak VIII. osztályig van. Így aztán aki ma-
gyarul akar továbbtanulni, a környezõ nagyvá-
rosokban vagy Magyarországon talál iskolát. Az
itthon maradottak megkapják a plébániai hitok-
tatást. Igyekszem elvinni õket az egyházmegyei
ifjúsági és ministránstalálkozókra. Minden év-
ben mûsorral készülünk karácsonyra. Ebben az
óvónõ segít, mivel a kevés gyermek miatt az is-
kolában nincs katolikus vallásoktató tanár. Az
egyháztanácsunk mûködik, tagjai mindig segí-
tenek, amiben csak tudnak.

– Az elmúlt fél évtized alatt mit ért el a kö-
zössége az Ön irányítása alatt? Visszakapták-
e az elkobzott egyházi vagyonukat?

– A fizikai megvalósítások közül elsõ helyen
említem meg a ravatalozó kápolnát, igen nagy
szükségünk volt rá. A katolikus temetõben épült
meg, zömmel saját költségvetésbõl, kiegészítve
az állami és önkormányzati támogatással. Azok
a hívek, akik nem tudtak anyagiakkal hozzájárul-
ni, munkaerejükkel segítették az építkezést. Ta-
valyelõtt adtuk át ünnepélyes keretek között,
Böcskei László megyés püspök úr áldásával. Je-
len voltak a testvérfelekezetek képviselõi, és va-

lamennyien beszédet is mondtak. A testvérfele-
kezetek vezetõi nagyobb ünnepeinken is meg-
tisztelnek bennünket jelenlétükkel. Most is tart
templomunk külsõ felújítása, tavaly októberben
kezdtük el. Jól haladtunk vele, most a hideg idõ
miatt szünetel a munka, de tavasszal folytatjuk.
Remélhetõleg nyár elejére befejezzük. Ehhez se-
gítséget kaptunk az önkormányzattól. Sajnos in-
gatlanainkat nem kaptuk vissza, sõt kártérítést
sem adtak értük, és földterületeinknek is csak
egy részét sikerült visszaperelni. Pedig minden
kis bevételi forrásra nagy szükségünk lenne. Ter-
mészetesen legfontosabbnak a lelki építkezést
tartom. Ezen a téren is, úgy érzem, megtettük,
ami tõlünk telik. Jól mûködik a Mária Légió lel-
kiségi mozgalmunk. Hetente találkozunk, be-
szélgetünk, és együtt imádkozunk. Találkozókra,
zarándokutakra járunk. A vegyes házasságban
élõk gyermekeit, akik nem beszélnek jól magya-
rul, román nyelven készítem fel a szentségek fel-
vételére. Ez fontos, hiszen különben katolikus
szempontból elveszítenénk õket. Van Rózsafü-
zér Társulatunk, és szintén igen aktív.

– Mit szeretne megvalósítani a jövõben?
– Fizikai szempontból befejezni a templom

külsõ felújítását, elvégezni a javításokat a plébá-
nián. Lelki szempontból pedig munkálkodni tel-
jes erõnkbõl a lelkek megmentésén. Szép do-
log, ha van egy szépen felújított, rendbe tett
templom, de mindennél fontosabb az, hogy a
lelkek rendben legyenek. Szokásom az, hogy a
szentbeszédet egy házi feladattal zárom. Szeret-
ném beszélgetésünk végén is ezt tenni. A fel-
adat Jézus parancsa: „…úgy szeressétek egy-
mást, ahogy én szeretlek titeket”. (János
15:12) A feladat második része: óriási hatalom
van a kezünkben a szabad akarattal. Jézust tö-
viskoszorúval a fején ábrázolják. Neki tetszõ vi-
selkedésünkkel levehetjük azt, és helyette virág-
koronát tehetünk. Tegyük meg!

Szõke Ferenc

|hitvilág

A tenkei plébánia
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– Mi indította arra, hogy festeni kezdjen?
– A kezdetekre, arra, hogy mi befolyásolt,

nem emlékszem, mert amióta az eszemet tu-
dom, mindig nagyon szívesen rajzoltam. Édes-
anyámnak volt egy vászonba kötött szakács-
könyve, üres lapok voltak benne, õ abba írta a
recepteket, én pedig, már zsenge ifjúságom-
ban, az üres helyekre odarajzoltam, ami ép-
pen akkor foglalkoztatott: szánkózókat, síelõ-
ket. Ha anyukám azt akarta, hogy nyugton
maradjak, akkor színes ceruzát és papírt
adott, s én rajzolgattam. Nagyváradon a vár-
sánccal szemben volt a házunk; azt szoktam
mondani, hogy a vársánc volt az én gyerek-
szobám. Mindig rengeteg gyermek volt ott,
nagyon szép gyerekkorom volt. Egy kis nosz-
talgiával, egyben sajnálkozással gondolok a
mostani fiatalokra, gyerekekre, akiknek nincs
ilyen lehetõségük, hogy télen-nyáron kint le-

gyenek, és mindenfélét játsszanak, mint
ahogy mi tettünk. Ha éppen éhes voltam,
odaszaladtam az ablakunk alá, és elkiáltottam
magam: anyuuuuuu!, és anyu kinyújtott egy
karéj zsíros kenyeret hagymával, és ment to-
vább a játék. Futballoztunk, télen szánkóz-
tunk, volt egy korcsolyapálya is az olaszi
templom mögött, mondhatom, rengeteget
mozogtunk. Azért is féltem az unokáimat és a
velük egykorúakat, hogy keveset mozognak,
mivel a néhány kialakított játszótéren kívül
más lehetõségük a mozgásra nincs.

Kristófi János szerepe

Amikor középiskolás lettem, a szomszé-
domban élt Bodó Laci – egy évvel idõsebb volt
nálam –, õ már akkor járt Kristófi János tanár
úrhoz a Mûvészeti Népiskolába. Az õ javasla-
tára én is jelentkeztem oda, de mert a 14 éves
alsó korhatárt én még nem töltöttem be, elta-
nácsoltak. Egy év múlva viszont felvettek, ek-
kor lettem Kristófi János tanítványa. Õ festé-

portré|

A zenei témájú új
festmények

Lelkész palettával
GAVRUCZA TIBOR nyugalmazott székelyhídi
református lelkipásztor, az Érmelléki
Református Egyházmegye volt esperese
kivívta környezetének elismerését. Kétszer
is tagja volt a Bihar Megyei Tanácsnak.
Gyermekkora óta vonzza a képzõmûvészet,
a festészet. Jó néhány éve tagja
a nagyváradi Tibor Ernõ Galéria (TEG)
csapatának, s kollégái nemrég a TEG
vezetõjévé választották.

(folytatás a következõ oldalon)
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szetet tanított, Mottl Román grafikát. Ott na-
gyon jó közösség volt, sok egykori diákból ké-
sõbb kirakatrendezõ, díszletfestõ lett. Itt ala-
kult ki az az elhatározásom, hogy érettségi
után felvételizzem a kolozsvári képzõmûvésze-
ti egyetemre. Kristófi tanúr úrnak köszönhet-
tem, hogy sikerült is eljutnom oda – errõl a
nemsokára megjelenõ könyvemben részlete-
sen írok. Volt egy õszi tárlat Kolozsváron és
Marosvásárhelyen, a váradiak autóbusz-kirán-
dulást szerveztek ezekre, és a tanár úr elvitt
magával, bemutatott több neves képzõmû-
vésznek. Amikor Marosvásárhelyrõl hazafelé
jött a busz, engem letett Kolozsváron, mert
akkor kezdõdött a képzõmûvészetre a felvéte-
li. Rám szakadt az árvaság, hiszen sohasem
voltam addig távol otthonról. A felvételin a
szakvizsgám nagyon jól sikerült, a jelentkezõk
közül a hatodik lettem. Akkor kezdtem igazán
reménykedni. Következett a román nyelv,
ugyancsak kizáró jellegû. Nem nagyon jeles-
kedtem ebbõl, a vizsgám nem sikerült. Akkor
ott találkoztam két vásárhelyi leánnyal, nekik
sem sikerült a román írásbelijük, meghívtam
õket egy kávéra. Kérdezték, milyen vallású va-
gyok, mondtam, református. „Menj a teológi-
ára, most voltunk ott, a rektor egy úriember,
és még várnak felvételizõket” – áradoztak a lá-
nyok. Nem sok választásom volt, hiszen itthon
várt a katonai behívó, ahhoz meg nem nagy
kedvem volt. Elmentem felvételizni a teológiá-
ra, nem volt komolyabb gondom az felkészü-
léssel, hiszen templomba járó gyerek voltam,
tudtam az énekeket, a bibliai történeteket, de
más jellegû vallási ismeretekkel is rendelkez-
tem. Oda már a romántudásom is elég volt.

Megyei tárlaton

Miután elkezdtem a teológiai tanulmányai-
mat Kolozsváron, tartottam a kapcsolatot a
képzõmûvészetire bejutott fiatalokkal, meg-
meghívtak, bejártam a mûvészettörténet-órák-
ra. Közben beiratkoztam Kolozsváron is a Mû-
vészeti Népiskolába, hogy ne essek ki a gya-
korlatból, hogy amire még szükségem van a
festészetben, azt sajátítsam el. Amikor segéd-
lelkészként kikerültem a teológiáról, nem volt
sok idõm a festészettel foglalkozni, de nem áll-
tam le. Szatmárnémetiben megyei tárlaton is
részt vettem két munkámmal, ezeket az 1970-
es árvíz sajnos elmosta. Nagyon jól fogott a
rajztudásom a vallásoktatásban is, ábrázolni
tudtam, amirõl beszéltem, s a gyerekek így
rögtön megértették. Azóta veszek részt rend-
szeresen kiállításokon, amióta Széll Kató fes-
tõmûvésszel találkoztam, s meginvitált a Tibor
Ernõ Galéria közösségébe. Ez nagyjából más-
fél évtizede történt. Arra gondoltam – ismerve
magamat –, hogy mindenki hajlamos a lusta-
ságra, és mivel tudtam, hogy ott évente ren-

(folytatás az elõzõ oldalról)

Lelkész palettával
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is kiállított

A képzõmûvész-
társak elismerésük
jeleként a TEG
vezetõjévé
választották

Orth Istvánnal
a szebeni

tárlatnyitón 



a galériában, azóta már több mint száz kiállí-
táson vettem részt, ezeknek több mint a fele
egyéni bemutatkozás volt. Sok kiállításom volt
Magyarországon is, a hajdú-bihariakkal alakult
ki közelebbi kapcsolatom, bekerültem a kör-
forgásba. Nagyon kényelmes helyzetben vol-
tam, nem kellett kopogtatnom, õk vitték a ké-
peimet a kiállításaikra. Budapesten, a Magya-
rok Házában, a debreceni református Nagy-
templomban és Cegléden is volt tárlatom. A
testvértelepülések kapcsán Belgiumban és
Hollandiában nyíltak tárlataim. Azt kell mon-
danom, hogy engemet az Úristen a tenyerén
hordozott, talán el is kényeztetett, hiszen úgy
istenigazából semmiért sem kellett megizzad-
nom.

Zene a vásznakon

– Egy ideje a nagyváradi Tibor Ernõ Ga-
léria vezetõje…

– Ezt úgy nevezem, hogy a hátam mögött a
TEG-es kollégáim orvul megválasztottak a ga-
léria mûvészeti vezetõjének, mivel én abban az
idõben Skóciában voltam. Amikor hazajöt-
tem, azzal fogadtak: egyhangúlag eldöntöttük,
hogy te legyél a fõnök, nem lesz több dolgod,
mint amit eddig tettél. Ez tavaly nyár végén
történt. Egy év próbaidõre elvállaltam.

– A most kiállított képeit nézve, mintha
stílust váltott volna. Mi ennek az oka?

– Tulajdonképpen számomra ez a téma
sem mostani keletû. Nagyon szeretem az Ér-
melléket, nagyon hálás vagyok az Istennek,
hogy ott élhetek, elõttem van egy nádas meg
egy tó, és mindig lenyûgöz engem ez a táj. De
arra is gondoltam, hogy a tájképfestés után to-
vább kellene lépni. Nagyon szeretem a zenét,
s egyetemista koromban mint a kolozsvári iro-
dalmi kör tagja jártam Szervátiusz Jenõnél és
Tibornál. Ott láttam egy Bartók-mû ihlette fa-
faragást, a Cantata profanát ábrázolta. Meg-
ragadott, elkezdtem én is rajzolni, próbálkoz-
ni. Már akkor megfogalmazódott bennem,
hogy zenemûveket kell tolmácsolnom festmé-
nyeim által. Egy idõ után abbahagytam, de
úgy éreztem, vissza kell térnem erre az útra,
és megalkottam a kiállításon is látható két mû-
vet. Most arra készülök, hogy Mendelssohn-
nak a Hebridák címû mûvét megfessem. Köz-
ben, mint említettem, könyvet írtam, már
nyomdában van, Gavrucza 70 – Érmelléki
rapszódia címmel fog megjelenni, hiszen
nemsokára betöltöm a hetvenedik életévemet.

Deák F. József

portré|

deznek legalább két kiállítást, így lesz, ami sar-
kalljon, hogy dolgozzak, alkossak. No meg az
is hozzájárult ehhez, hogy egyszer könnyelmû-
en kijelentettem Széll Katónak, hogy szeret-
nék egyéni tárlatot, s õ már jött is, hogy kész
vannak-e a festmények. Hozzá kellett fognom
és szigorúan dolgoznom, hogy a tárlatnyitóra
elkészüljenek a munkáim. Ez 2006-ban volt itt

Gavrucza Tibor
a Téli tárlat
megnyitóján

A Gavrucza család
nádfedeles háza
a sokszor
megfestett
Érmelléken,
Kiskágyán

A Tibor Ernõ-sök
Kismarján. Évente
visszatérnek
az itteni
alkotótáborba
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– Pályafutását nem könyvtárosként kezd-
te, mégis ízig-vérig azzá lett. Miként vált a
gondolatok tárházának õrzõjévé?

– Sok küzdelemmel, munkával járó, de
mégis gyönyörûséges huszonegy év van a há-
tam mögött, amit könyvtárosként töltöttem el.
Elõtte, a forradalmi változások idején, szülési
szabadságomat töltöttem éppen. Mire vissza-
mehettem volna dolgozni az akkori munkahe-
lyemre, a szövetkezeti raktárba, az állásom
megszûnt. 1994-ben egy évre felvettek helyet-
tesítõnek a könyvtárba. Aztán ott ragadtam.

– Az egy évet hogyan sikerült megtoldani
hússzal?

– Elsõ pillanattól lelkiismeretesen végeztem
a munkámat. Igyekeztem a könyvtárlátogatók-
ból „felkészülni”, ha kéréssel fordultak hoz-
zám, tudtam, kinek milyen olvasnivalót ajánl-
jak. Elbeszélgettem az emberekkel, a könyvtár
légköre átalakult, aminek következtében még
gyakrabban jöttek olvasnivalóért. Mikor oda-
kerültem, kétszáz jegyzett könyvtári tagunk
volt. Egy évre rá kilencszázra növekedett ez a
szám. Erre a vezetõség is felkapta a fejét, nem
lehetett nem észrevenni a változást. Azóta to-
vább növekedett az olvasói réteg. Ennek egyik
titka az volt, hogy amikor némi pénzt kaptam
könyvek vásárlására, igyekeztem konzultálni
az emberekkel, kikutakodtam, hogy mit sze-
retnének olvasni. Véleményüket figyelembe
véve állítottam össze a könyvigénylést. Húsz-
ezernél több kötet várja az olvasni vágyókat.
Az egy év letelte után, látva a változásokat,
bõvítették a könyvtár személyzetét, így én is
maradhattam.

– Mire ön elérte a nyugdíjkorhatárt, a té-
ka elõzõ helyérõl egy szép, impozáns épü-
letbe költözött…

– A városháza szomszédságában voltunk
berendezkedve, egy régi, salétromos épület-
ben. Fûtés nem volt, a klíma a könyvek állagá-

|kultúra 

Elismerésre méltók, akik többet tesznek
annál, mint amennyit szolgálati kötelességük
testál rájuk. Ha pedig nem hivalkodva,
hanem szerény következetességgel
tevékenykednek, akkor még többet
érdemelnek. Az érmihályfalvi városi könyvtár
alkalmazottja, SZALAI ILONA idéntõl
hivatalosan nyugalomba vonult. Illenek rá
a fenti sorok, õ a helyi kulturális élet egyik
mindenese, kiérdemelte a tiszteletet.

Aki felélénkítette
a könyvszeretetet
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Szalai Ilona több
mint két évtizeden
át szolgálta
a közmûvelõdést

Odafigyelt az olvasók igényeire



nak nem használt, a helyben olvasáshoz nem
voltak adottak a körülmények. Ennek ellenére
lelkesek voltunk, az eredmények feljogosítot-
tak erre. Elmondható, hogy a mihályfalviak
szeretik a könyvet, itt egyébként is pezseg a
kulturális élet. 2006-ban az intézmény felvette
a város szülöttének, Máté Imre költõnek a ne-
vét. Aztán 2012-ben megtörtént, amire rég
vágytunk: egy többfunkciós, gyönyörû épület-
ben kaptunk helyet. Itt már jók a körülmé-
nyek. A régi idõkbõl a kartotékos nyilvántar-
tást „örököltük”.

– Az elõbb említette, hogy a kisvárosban a
könyvszeretet mellett pezseg a kulturális élet.
Ennek Szalai Ilona is aktív részese volt…

– Érmihályfalván kifejezetten sok a tehetsé-
ges alkotó. 2000-ben indult útjára a szintén
Máté Imre nevét viselõ irodalmi és képzõmûvé-
szeti kör, s ehhez a könyvtár adta a helyszínt.
A tagok számának növekedése idõvel indokolt-
tá tette a két mûvészeti ág szétválását. A toll-
forgatókat a Máté Imre Irodalmi Kör fogta ösz-
sze, míg a képzõmûvészek társasága 2007-
ben, egyik elhunyt alkotótársuk iránti tisztelet-
bõl, felvette a Marcsó József Képzõmûvészeti
Kör nevet. Marcsó József a tehetséges fiatalok-
ra is odafigyelt, rajzolni tanította õket. Sikerült
megfelelõ termet találnunk számukra. A ma-
gyarországi Hajdúnánás testvértelepülése váro-
sunknak. Ott is sok a tehetség, akik számára
évente alkotótáborokat szerveznek. 2005-ben
mi is meghívást kaptunk egy ilyen eseményre,
az akkor még kilencedikes Hintalan Géza kép-
viselte városunkat. Kolléganõmmel, Gheri Ju-
dittal úgy gondoltuk, hogy jó lenne nálunk is
meghonosítani egy ilyesféle alkotótábort. A
hajdúnánási Patai István készségesnek mutat-
kozott a táborvezetésre, így 2006-tól az õ irá-
nyításával minden évben sort kerítünk mûvé-
szeink szakmai táboroztatására. Az alkotótá-
borba a helyiek mellett Erdély különbözõ pont-
jairól jöttek alkotók, Magyarország, Szlovákia,
Lengyelország mûvészei is megfordultak már
Mihályfalván. Mindezek mellett ott segítettem,
ahol szükség volt rám. Az Andrássy Ernõ Hely-
történeti és Néprajzi Múzeumban is tevékeny-
kedtem, amikor éppen nem volt szakavatott
vezetõje az intézménynek.

– Végezetül kanyarodjunk vissza a köny-
vekhez. Hogyan látja, digitalizált világunk-
ban van-e még igény a papírra nyomtatott
szóra?

– Ezen a téren optimista vagyok, régen is
voltak, akik szerettek olvasni, de még többen

kultúra|

(folytatás a következõ oldalon)
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Itt található
az érmihályfalvi
városi könyvtár 

A téka bejáratánál
álló alkotás
emlékeztet

a névadó Máté
Imre költõre

Az Andrássy Ernõ
Helytörténeti

és Néprajzi
Múzeum



olyanok, akik kerülték a könyvtárat. Manap-
ság sincs ez másként. Annak nagyon örülök,
hogy a könyvtárlátogató fiatalok száma nem
csökken. Azt még el kell mondanom, hogy az

iskolai kötelezõ olvasmányok rendszerét nem
támogatom, inkább gátolja, mintsem elõsegíti
az olvasás megszerettetését. Finomabb mód-
szerekkel jobban lehetne az olvasásízlést
egyengetni.

D. Mészáros Elek

|kultúra
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Aki felélénkítette a könyvszeretetet



csak az illetõ apróság bimbózó gondolataira de-
rítenek fényt, de az õsnyelvek kialakulására is.

A kezdetlegesen beszélõ természeti népek s
a kétéves gyerkõcök egyszerû szótagkettõzéssel
alkották/alkotják szavaikat. A melanéziai férfi-
ak vallásos táncának duk-duk a neve. Indiában
a dobot jelentõ tamtam hasonló módon kelet-
kezett. Efféle gyermeklélektani jelenség zajlik le
valamennyi gyermeknemzedék szóalkotásában,
éljen bár a földgolyó távoli táján. A mama, ba-
ba, papa, dádá nemzetközi használatú. Ám vi-
dékenként és családonként, sõt kisbabánként
egyedi megoldásoknak is tanúi lehetünk.

A XX. század jelentõs írójának, Németh
Lászlónak Kata leánya szerint a szõlõ szöszö
volt, a kutya gogo. Szeberényi Lehel Gáborká-
jának családi használatú nyelvében a dodo au-
tót, a tátá pedig sétát jelentett. Szintén az õ
nyelvgyarapításaként jegyezte föl a tollforgató
apa ezt a tömör mondatot: Knga! Mintha kis-
fiának tudatalattijából valamelyik õsnyelv tá-
madt volna föl, amelynek agyagtábláin fõként
csak a mássalhangzókat jelölték. Az õ ajkáról
felröppent knga ezt közölte apjával: Kinyitni,
Gabi! Ezzel apukájának azt parancsolta, hogy
tüstént nyissa ki a Gabi által fölfedezett és oda-
cipelt táskát, hogy tartalmáról – lelkiismeretes
ellenõrként – személyesen meggyõzõdjék.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a gyermeknyelv
jellegzetes szavait a felnõttek is használják: ba-
ba, babuci, ágyikó. Az apróságok tömörítõ,
becézõ módszere szerint keletkezett a csoki,
fagyi, pempõ, cuki, szia, pá és még számtalan
társuk. A gyermeknyelv kincsesbányája kime-
ríthetetlen, akár magának az életkornak az él-
ménybirodalma.

Dánielisz Endre

Iskolai szavalóversenyre készülõdve a nyel-
vészkedõ tanár szívesen gondol életének múlt-
ba hullott éveire, amikor édes szüleim – nem
kis fáradozással – igyekeztek beöltöztetni a

magyar nyelv õseinktõl reánk testált
köntösébe. S hogy ez alakuló egyénisé-
gemhez minél jobban illeszkedjék, kis-
gyermekként magam is alkottam vagy
újraöntöttem szavakat, tömörítettem a
századok során szépen megformálta-
kat. Legalábbis édesanyám késõbb er-
rõl számolt be. Jelenünkben is ezt érjük
tetten, valahányszor a gondolkodás ös-

vényén elinduló, lépegetõ emberkék sza-
vaira figyelmezünk.
Sütõ András az Anyám könnyû álmot ígér

címû emlékiratában ezt közli: kis unokája, Lász-
ló egy szép napon elindult, hogy a körülötte lé-
võ szûk világot birtokába vegye, azaz megne-
vezze. Ekkor ilyen lágy és kifejezõ szavakat al-
kotott, mint jatata (amibõl a nagytata egy-
könnyen magára ismert), pigada (piros labda),
ima (csizma), Bélautó (Béla bácsi autója). Noha
a gyermeknyelv – elsõsorban szókincsét tekint-
ve – meglehetõsen egyéni jellegû, mégis sok
közös, általános vonást tartalmaz, ezek nem-

Gyermekünk
beszélni tanul

Elõzõ írásaim az õsmagyarok 4000 évvel
ezelõtti rokoni kapcsolatairól nyújtottak
szûkszavú tájékoztatást. E tárgykörtõl ideje
elbúcsúznunk, mivel mindeddig szót sem
ejtettünk a gyermekkori beszéd
kialakulásáról, édes anyanyelvünk
folyamatos elsajátításáról.
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Fõiskolásként
Marosvásárhelyen:

Káin és Ábel –
István Mártával

– A színház fogalma is Váradhoz kötõdik-
e vagy korábbi a kapcsolatuk?

– A szilágysági Kémeren születtem, ahová
minden évben eljött a nagyváradi társulat, a mi
családunk pedig ki nem hagyott volna egy-egy
vendégszereplést. Elsõ színházi emlékem A né-
ma levente elõadás. Egyébként gazdag kulturá-
lis élet volt Kémeren, a szüleim is részt vettek a
színjátszó körben, az énekkarban, édesapám
hegedült is. Nagyapámat elvitték a Duna-csa-
tornához, amikor pedig elengedték, nem
Kémerre, hanem Váradra jött. Megtalálta a he-
lyét, édesapám azért gondolta, hogy beköltö-
zünk mi is. Én akkor voltam harmadikos, azt az
osztályt még Kémeren fejeztem be, és az elsõ
szavalóversenyt is megnyertem. Váradon a 11-
es általános iskolába jártam, ahol a rajz és a sza-
valás mellé még a sport is társult: futás, súlydo-
bás és távolugrás. Fizikatanár osztályfõnököm
mégis azt tanácsolta, hogy középiskolába reál
szakra felvételizzek, így jutottam be a mostani
Ady gimnázium kémia–biológia osztályába. Ak-
koriban indult a Kortárs Színpad, ’71 és ’75 kö-

zött buzgón látogattam is. A reál tárgyak meg-
tanulásával nem volt gondom, tanáraim,
Vörösváry Béla biológia- és Számtartó Kornélia
kémiatanár mégis megérezték, hogy belõlem
nem lesz sem orvos, sem biológus vagy ve-
gyész. Buzdítottak viszont a szavalásra, sõt elõ-
fordult, hogy a napi lecke helyett egy-egy ver-
set mondattak el velem. A többi tanárom is
szinte terelgetett a színészet felé, ráadásul a
színház híres kávézójába, Gyuri bácsihoz jártam
én is, ismerkedtem a társulat tagjaival, úgyhogy
senki sem lepõdött meg a pályaválasztásomon.
A teljes igazsághoz viszont hozzátartozik, hogy
nagymamámnak a családi hagyományokra
épülõ buzdítása miatt párhuzamosan teológiára
is készültem. Úgy gondoltam, elõbb megyek
Vásárhelyre, majd próbálkozom Kolozsváron.
A színin viszont felkészítõt tartottak a gyakorla-
ti próbák elõtt, hát maradtam, és be is jutottam.
Heten voltunk az évfolyamon, 3 fiú és 4 lány,
ami arányában nem volt jó, munka szempont-
jából viszont nagyon. Lohinszky Loránd volt az

Az elsõ nagyváradi szerep: A hétfejû tündérben Dömdödöm

A tökéletesség felé
MELEG VILMOST naponta látni a nagy-
váradi sétálóutcán, csak sosem sétálni:
mindig dolga van, mindig siet. Legtöbbször
a színház irányába. Az a munkahelye.
Az élete. Egy emberöltõ óta.

(folytatás a következõ oldalon)
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am, de ’82-ben elváltunk, második feleségem-
mel, Tenzivel ’83 óta vagyunk együtt. Aránylag
késõn vállaltunk gyereket, épp a sok elfoglaltsá-
gunk miatt.

– A ’90-es lelkesedés nem sodorta a politi-
ka felé?

– Benne is voltam a politikában, meg nem is,
december 22-én ugyanis Daniel Vulcu kollé-
gámmal kivágtuk a zászlót, és elindultunk a vá-
rosháza felé, de én elõbb még bementem a
Bábszínházba, mert próbáltuk a szilveszteri ka-
barét. Az elsõ nagygyûlésbõl tehát kimaradtam,
de az RMDSZ-nek, Varga Gábor meghívására,
alapítója lettem. És azt hiszem, hogy Fehér Jós-
ka gyorsaságának köszönhetõen én voltam az
elsõ, aki Ceauºescut eljátszottam a legaktuáli-
sabb kabaréjelenetben, ám aktív politikai szere-
pet nem vállaltam, mert az már valóban nem
fért volna bele az idõmbe. A ’90-es évek vége
felé viszont, amikor a TVO mûködése ellehetet-
lenült, elfogadtam Márton Erzsike felkérését,

osztályvezetõnk, de az elsõ két évben rengete-
get dolgoztunk az akkor még tanársegéd Ko-
vács Leventével. Nagyon jó alapozás volt ez a
két év, majd mindaz, amit a többi tanárunktól,
Szabó Lajostól, Kovács Györgytõl, Tóth István-
tól, Csorba Andrástól, Nagy Imrétõl, Selyem Il-
dikótól, Tompa Miklóstól tanultam. Vásárhe-
lyen kapcsolódtam be a rádiózásba is, Jászberé-
nyi Emese és Kovács Kati mellett tanultam a
szakmát. Ennek köszönhetõen vághattam bele
’90 után Váradon a TVO munkájába. Közben
pedig eljött az egyetem befejezése – az egyik
vizsgaelõadásunk Sütõ András Káin és Ábel cí-
mû darabja volt. Nagyon jól sikerült, Sütõ azt
mondta, vetekedett a Harag György rendezte
kolozsvári elõadással. Én Ábelt játszottam, a
másik vizsgadarabban, Örkény Tóték címû mû-
vében pedig a Postást.

– Fel se merült más lehetõség, mint a
váradi színház? Vagy épp a hazajövetel volt a
cél?

– Eredetileg Szatmárra hívtak, egy kolléga-
nõm pedig Váradra szeretett volna jönni, de ab-
ban az évben Váradon férfi színészre volt szük-
ség, úgyhogy hazajöttem. Az elsõ szerepem
egy mesejátékban lett, én voltam Dömdödöm
A hétfejû tündérben. És jött sorra a többi sze-
rep: Tamási Õsvigasztalása nagy, megérde-
melt siker lett csakúgy, mint a Káin és Ábel,
amit nagyon szívesen játszottam el ismét. A stú-
diómunkákba is belevágtam, illetve megalakí-
tottam a Csapat nevû amatõr csoportot, ami-
nek elõzménye még a vásárhelyi Papiuban kö-
zépiskolában szervezett színjátszó csoport volt.
’90 utánig mûködött, aztán televízióztam, egy-
szóval alig látszottam ki a munkából. Még fõis-
kolásként megnõsültem, megszületett Jácint fi-

|vastaps

(folytatás az elõzõ oldalról)

A tökéletesség felé
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Az
Õsvigasztalásban
Miske Lászlóval

A pillangók szabadok – Molnár Júliával

A Woyzeck címszerepében Ács Tiborral



hogy ügyvezetõként álljak mellé, így lettem tár-
sulatvezetõ. 2002-ben aztán megpályáztam a
társulat mûvészeti igazgatását; 2009-ig voltam
mûvészeti igazgató és tulajdonképpeni minde-
nes. Sikerült fontos elõadásokat tartanunk, szá-
momra ez volt az elsõdleges szempont, a társu-
latra szabott darabokat választottunk, figyelem-
be vettük a hagyományokat, a közönség pedig
jelenlétével köszönte meg. Igazgatóként ren-

dezni is többet rendeztem, nem azért, hogy ma-
gamat toljam elõtérbe, hanem mert így köny-
nyebb volt több elõadást kigazdálkodni, mint ha
vendégrendezõknek fizettünk volna. Így sikerült
8-12 bemutatót tartanunk egy-egy évadban,
amibõl vállaltam egy-két ingyen rendezést,
Dimény Levente pedig ugyanígy a koreográfi-
át. Fontos volt, hogy a csapat jól érezze magát,
szívesen játsszanak, a fiatalok is be tudjanak il-
leszkedni, és természetesen a közönség is szíve-
sen jöjjön. Én most is azt a színházat szeretem,
ami ad valamit, nyomot hagy, elgondolkodtat,
nem az idegen, távolságtartó elõadásokat.

– Rendezõként mennyire volt gördülékeny
a munka a kollégákkal?

– Mesterképzésben végeztem el a kétéves
rendezõi kurzust, a Csapatnál is csináltam, az
egyetemen fakultatív módon filmrendezést is
felvehettünk, mégis elõfordult, hogy nehezeb-
ben ment a munka, mert volt olyan kolléga, aki
könnyebben elfogadta volna az utasítást egy
idegentõl. De ha be tudom bizonyítani az igaza-
mat, meg tudom gyõzni a kollégát is róla. Szí-
nészként tulajdonképpen minden szerepemet
szerettem, soha nem néztem, hogy fõszerep-e,
mellékszerep vagy akár csak egy-két mondat-
nyi, mert a lényeg, hogy közel álljon hozzám. A
rendezések közül viszont magasan a legkedve-
sebb a Gõzben, amit a kolléganõk is nagyon
szerettek, és talán lehetõség lesz felújítani. Ked-
ves elõadás volt továbbá Az a szép, fényes
nap, ugyanis meggyõzõdésem, hogy itt, a
Partiumban sem mellékes történelmünk egy-
egy fontos momentumát megismertetni a kö-
zönséggel. Kedves a Csókos asszony vagy a
Charley nénje is, mert szerette a közönség, és
mert a társulat is nagyon szívesen játszotta eze-
ket a darabokat.

– Ennyi elvégzett munka után, gondolom,
nem illik szerepálmok felõl kérdeznem, még-
is megteszem: volt-e, van-e beteljesületlen
szerepálma?

– Nem, nincs, illetve mégis van: ugyanis min-
dig az volt az álmom, hogy a lehetõ legjobban
tegyem, amit épp teszek. Sosem sikerült telje-
sen, játszva sem, rendezve sem, még talán a
Gõzben sem olyan, amivel föltétel nélkül meg
lehetnék elégedve. Az egyéni mûsoraimban is
ez hajt, a Csokonai-összeállításban, a versmû-
sorokban. Azért is választok olyan szövegeket,
amelyek mintha a sajátjaim volnának: Adynak,
József Attilának például inkább a hittel kapcso-
latos verseit, és gondolok például az elsõként
elõadott Havel-darabra, az Audienciára vagy
Mrozektõl a Madoxra. Egyszer talán csak elju-
tok a tökéletességig.

Molnár Judit

vastaps|

Filmszerepei közül
az egyik kedves,

Ábel apja a Tamási-
trilógiából készült

filmben

Nem élhetek
muzsikaszó nélkül

– Prímás – Mátyás
Zsolttal

Az a szép, fényes
nap – Ifj. Kovács
Leventével
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|a régi Várad

A Bihar Megyei Közkórház egykori fõbejára-
tán megközelíthetõ elõcsarnok falán három
tábla emlékeztet az intézmény alapítására. A
legrégebbi egy fekete márványtábla, a szövegét
még latinul fogalmazták: „Saluti et Solatio /
aegrorum / Provincia Bihar / MDCCCVI” –
azaz: „A betegek egészségére és vigasztalására,
Bihar megye, 1806”. E tábla eredetileg az épü-
let külsõ falán volt, a fõbejárat jobb oldalán.

A kórház centenáriumára újabb táblát he-
lyeztek el a régi mellé, a következõ felirattal:
„1806–1906. A szenvedõk e hajléka százéves
fennállása emlékére az alapítók iránti hálás
kegyelete jeléül az utódoknak buzdításul emel-
tette ezen emléktáblát Bihar Vármegye közön-
sége. 1906. november 21.” A százötvenedik
évfordulón, 1956-ban egy harmadik tábla is
került a falra. Ez már román és magyar nyel-
ven emlékeztetett a kórház alapítására.

Joggal kérdezhetõ: hogyan folyt az orvoslás
a kórházak megnyitása elõtt? Errõl Lakos La-
jos városi levéltáros a XX. század fordulóján
így írt: „Az orvosi tudomány városunkba csak
a XVIII. század derekán tudott elhatolni, miért
is a betegeket elõzõleg maga a nemes ma-
gisztrátus dobszó mellett osztogatott tanácsok-

kal és recipékkel gyógyította. Hitelesen álla-
píthatjuk meg, hogy legelsõ orvosi karunk az
1745. évben keletkezett, midõn Mária Terézia
a becsületes borbély Mesterek által kidolgozott
statutumokat, az Isten és maga Szent Felsége
Dicsõségére, ugy élõ Embereknek és közönsé-
ges jövendõbeli jóknak állandóbb használatára
és a megnevezettek dicséretére elfogadja és a
Nemes Borbély Legény Társaságh megalakí-
tását Articuli: Borbély Chyrur: 37. paragrafu-
sában szankczionálta.”

Abban az idõben tehát a borbélymesterek
foglalkoztak orvoslással, elsõsorban foghúzás-
sal, érvágással, köpölyözéssel és sebek ellátá-
sával. Az õ dolguk volt a veszett kutyák és
macskák elpusztítása is, késõbb a gyepmeste-
ri (sintéri) faladatokat is nekik kellett ellátniuk
– az „orvosi kar nagyobb dicsõségére”.

Fentebb a kórházak megnyitásáról írtunk.
Jogos a többes szám használata, hiszen a vá-
ros elsõ kórháza nem az 1806-ban megnyitott
közkórház volt. A török fennhatóság utáni el-

A nagyváradi Fõ utca 37. szám alatti ódon
épület falai között immár 210 éve a Bihar
Megyei Közkórház mûködik.
Erre emlékezünk az alábbi írással.

Kétszáztíz éven át
a gyógyítást szolgálta

A közkórház a XX.
század elsõ
évtizedében

Sándorffi József volt a kórház elsõ fõorvosa
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sõ váradi gyógyintézet az irgalmas (mizeri)
rend kezelésében már az 1760-as évektõl mû-
ködött. Errõl majd egy késõbbi idei lapszám-
ban lesz részletesebben szó.

A Helytartótanácshoz 1806. szeptember
1-jén írt egyik jelentésbõl megismerhetjük a
közkórház alapításának elõzményeit: „1783-
tól kezdette ezen megye gondoskodását arra
fordítani, hogy a nyomorultaknak és ügyefo-
gyottaknak valamely menedékhelyet készíttes-
sen, – hogy azt az idõk viszontagsága miatt
mindaddig tökéletességre nem vihette, most
pedig egész buzgósággal és igyekezettel hozzá
fogván, a megyebeli minden jóltevõknek mun-
kás adakozásai által annyira elõsegéltetett,
hogy ezt ugyancsak lábraállította itt Váradon,
annak belsõ állapottyát, Fundusát elrendelte.”

A kórház telkét Boronkay Gáspártól vették
meg a rajta levõ kisebb házzal együtt, hogy
utána Bihar megye közgyûlésén elhatározzák:
„Azon Ispotály az hosszas nyavalában sinylõ-
dözõk, ügyefogyottak és minden Segítség nél-
kül valóak s Bolondok és veszettek számára lé-
tesített menedékhelynek rendeltetik, s minden
hiten levõk közönséges adakozásából állíttat-
ván fel ezen Ispotály, a dolog természete és a
keresztényi és Felebaráti szeretet kivánja,
hogy abba a betegek és nyomorultak is min-
den valláskülönbség nélkül vétessenek be,
most és minden idõben.”

A kórház mûködésének kezdetérõl Hegyesi
Márton emlékezett meg az intézmény cente-
náriumi ünnepségén. Beszámolójából meg-
tudhatjuk, hogy az ispotály alapításához a kez-
dõ tõkét, 500 forintot 1802-ben Szabó Fe-
renc várad-váraljai bíró adta. Nagyobb adomá-
nyokkal járult a telek megvásárlásához a klé-
rus is, a fennmaradó összegre gyûjtést rendez-
tek. A telek a rajta levõ házzal együtt 17 ezer
forintba került.

A kórházat 1806. június 18-án nyitották
meg, férfi és nõi osztállyal, valamint tébolydá-
val. A kis lazarétumot elõször 12 ággyal ren-
dezték be, de még ugyanabban az évben 24

ágya lett, majd a továbbiakban is fokozatosan
bõvült. Elsõ fõorvosa Sándorffi József volt, aki
ingyen vezette az intézményt. Nagy érdemeket
szerzett ebben a tisztségben Sztaroveszky Ká-
roly is a XIX. század elején. Az õ vezetése alatt
már 260 beteget kezeltek itt. Õt követte a kór-
ház élén Lukács Károly, Fuchs József, Korda
Kálmán, majd a XX. század elején – a centená-
riumi ünnepség idején is – Fráter Imre.

A megmaradt dokumentumokból nem olvas-
ható ki egyértelmûen az, hogy 1806-tól már a
mai épület egy részében mûködött-e a kórház,
vagy azt csak késõbb emelték. Bizonyos ellen-
ben, hogy 1853-ban nyilvánossá tették a kór-
házat, ettõl kezdve már az állam is hozzájárult
az ápolási költségekhez, és még abban az évti-
zedben emeletet húztak az alapszárnyra. Az
1859-ben kiadott Halácsy-féle térképen a kór-
ház még csak a Kórház (ma Pasteur) utcai sa-
roktól a Fõ utcai fõbejáratig terjedt, 1873-ban
bõvítették a nagyállomás felé esõ szárnnyal. A
kéttengelyes fõbejáratot magába foglaló rész
után egy hét- és egy kéttengelyes résszel toldot-
ták meg az épületet, szimmetrikus fõhomlokza-
tot alakítva ki. Az új szárnyban kapott helyet a
mûtõ is. Ekkor építették át a tetõszerkezetet, s
kapta a kórház a ma is jól ismert neoromán, il-
letve neogótikus homlokzati díszítõelemeit. Az
épületet 1895-ben a Kórház utca irányába bõ-
vítették. Ekkor készült az udvaron a hullaház és
egy gazdasági épület is.

A XX. század elsõ évtizedében az intéz-
ményt ki akarták telepíteni a Kórház utca vé-
gére, de az I. világháború miatt ez meghiúsult.
1913-ban, majd 1919-ben fabarakkokat épí-
tettek az udvaron a betegeknek. Ekkor bõví-
tették az udvar irányába az utcai szárny köz-
ponti részét is.

Az I. világháború után több módosítást is
végrehajtottak az épületen, néhány mellék-
épületet is emeltek. 1923-ban hozzácsatolták
az állomás irányában lévõ szomszédos épüle-
tet, ami eredetileg a római katolikus püspök-
ségi uradalom központi hivatala volt, vagy
ahogy még nevezték, a jószágkormányzósági
ház. Jóval késõbb emeletet húztak erre a ház-
ra, jellegtelen homlokzatot alakítva ki. A kór-
ház udvarán 1938-ban egy neobizánci stílusú
ortodox kápolnát emeltek. De az épület bõví-
tése, átalakítása ezzel még nem fejezõdött be,
kisebb-nagyobb megszakítással folytatódott,
mígnem a XXI. század elejére alkalmatlannak
nem találták a kórházat egészségügyi ellátás-
ra, és fokozatosan el nem költöztették belõle
az osztályokat.

Péter I. Zoltán
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fennhatóság utáni

elsõ váradi
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(irgalmas rend)
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A Fõnix táncosai Debrecenbõl érkeztek. A
25 esztendeje alakult csoport civil szervezet-
ként fejti ki munkáját, három korcsoportban
tevékenykednek, szervezõi az évente megren-
dezett Tûztánc Ifjúsági Fesztiválnak. Nekik kö-
szönhetõ a néptánccsoportok lányai-asszo-
nyai részére szervezett Karikázó Fesztivál lét-
rejötte is. Vezetõjüket, Törökné Csécs Len-
két Csokonai-díjjal és az Országos Örökség

A Szeredás Népzenei Együttes húzta a talp-
alávalót, miután Menyhárt Károly, Létavér-
tes polgármestere köszöntötte a hagyomány-
õrzõ csoportokat. Az elöljáró beszédében az
együvé tartozás jelentõségérõl szólt. Többek
között elhangzott, hogy a Székelyhídhoz köze-
li kisvárosban eddig a lakosság számánál több,
8487 határon túli magyar tett állampolgársá-
gi esküt.

Simándi László ízes beszéddel, jó humor-
ral, pörgõ rigmusokkal látta el a házigazda
szerepét, parádés összekötõ szövegekkel ve-
zette fel, mutatta be a soron következõ tánc-
csoportokat. Elsõként a nagyváradi Csilla-
gocska Néptáncegyüttes és Gyermektáncház
villogtatta tudását. A Benedek Árpád és se-
gítõi által vezetett csoport saját zenekarral is
büszkélkedik, a találkozón sóvidéki táncokkal
rukkolt elõ.

A hosszúpályi Margaréta táncegyüttes
Hagyd a lányokat is táncolni címmel sárközi
tánccsokrot mutatott be. Iskoláskorú fiatalok-
ból verbuválódtak 2000 szeptemberében, ké-
sõbb felnõttek is csatlakoztak hozzájuk. Eddig
több magyarországi és erdélyi szakmai díjjal is-
merték el munkájukat, részt vettek a 2015-ös
Fölszállott a páva tehetségkutatón is.

|szomszédoló

A közönség
kedvencei,
a helybeli Villongók
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Bajuszt jutalmazó
néptánctalálkozó

Háromszáznál is több fellépõ, zsúfolásig
megtelt nézõtér jellemezte a Létavértesen
megtartott III. Határ Menti Néptánc-
találkozót. Az anyaországiak mellett
felléptek a nagyváradi, a nagyszalontai
és a micskei fürgelábúak is.

A nagyszalontai toldisok üveges tánca

Egy-egy palack létavértesi borral jutalmazták
a bajuszos táncosokat 



A micskei Görböc míves, díszes kalotasze-
gi népviselete méltán váltotta ki a közönség
tetszését, professzionalizmust mutató tánctu-
dásuk fokozta a nézõtérrõl érkezõ taps erõssé-
gét. Az együttes a nevét a falu egyik dûlõjérõl
kapta 1992-ben, azóta az alapító Hodgyai
Edit vezetésével számos sikert ért el. Házigaz-
dája az immár évtizedes múltra visszatekintõ
Partiumi Néptánctalálkozónak, fiatalok szá-
mára szervez táncoktatással egybekötött tábo-
rozást. Létavértesen Nyerges László kore-
ográfiája alapján kalotaszegi táncokat, vala-
mint Nagyapám albumába címmel mezõségi
összeállítást adtak elõ.

Külön színt jelentett a fellépõk sorában a
nagyszalontai Toldi Néptáncegyüttes a tol-
nai üveges táncával. Török László szalontai
polgármester kezdeményezésére alakultak
2005-ben. Eddigi repertoárjukon dunántúli
ugrós, rábaközi, kalocsai, dél-alföldi és szat-
mári táncok szerepeltek. Jelenleg kezdõ, hala-
dó és felnõtt csoportban folyik Nagyszalontán
a hagyományõrzõ táncoktatás.

A nyírábrányi Nagyberek táncegyüttes tíz-
éves múltra tekint vissza, s utánpótlás csoportja
is van. A hazai színpadokon kívül láthatták õket
Erdélyben és Szlovákiában is fellépni. Most jól
kimunkált magyarlapádi táncokat jártak.

A berettyóújfalui Bajnóca Táncegyüttes
2009-ben alakult öt táncospárral, egy évre rá
huszonkét fõsre duzzadt a létszám. Késõbb
gyermek- és utánpótláscsoportot is létrehoz-
tak. Jelenleg nyolcvanan ropják náluk, vezetõ-
jük Turzó Renáta. A felnõtt táncosok
kécskei táncokkal bizonyították rátermettségü-
ket, s a fiatalabbak is felléptek.

Az estébe hajló táncmaraton utolsó fellépõi
a helyi Villongó Táncegyüttes Villongó és
Cserebingó csoportjai voltak. Tizenhárom
évvel ezelõtt szervezõdtek tánccsoporttá
Nagy Imre szakmai irányításával, s mindmá-
ig õ vezeti a Villongó felnõtt együttesét. A
Cserebingó gyermekcsoportot Balla Fruzsi-
na tanítja a tánclépésekre. Szilágysági táncuk
osztatlan sikert aratott, a hazai közönség ért-
hetõ módon kényeztette õket.

A produkciók sorának lezárultával a szak-
mai zsûri, a Kácsor István és Kácsor-Ignácz
Gabriella mûvészpáros zártkörû értékelõt tar-
tott a csoportok vezetõivel. Még elõtte a fur-
fangos mûsorvezetõ, a kackiás bajszú Simándi
László egy-egy palack borral jutalmazta a ba-
juszt viselõ táncosokat, mondván: e nemes
szõrzet viselõi is a magyar hagyományõrzõk
közé sorolandók.

D. Mészáros Elek

Gyermek Népmûvészeti Egyesület pedagógiai
díjával tüntették ki. A létavértesi mûvelõdési
ház színpadán vajdaszentiványi és ördöngös-
füzesi táncokat adtak elõ.

Biharkeresztesen régi néptáncos lányok
részvételével tíz éve kelt életre a Szarkaláb
Asszonytánccsoport. A jó hangulatú együttlét-
hez lassanként a legények is kedvet kaptak,
így 2012-tõl esedékessé vált névváltoztatásuk.
Azóta Szarkaláb Néptáncegyüttesként konfe-
rálják õket színpadra. Még abban az esztendõ-
ben egy dél-alföldi koreográfiával díjat nyertek
a XII. Bihari Regionális Néptánctalálkozón.
Azóta minden évben sikerült valamilyen elis-
merést bekasszírozniuk. Most Valahol egy ud-
varban címmel nagyecsedi táncösszeállítást
mutattak be; szórakoztató könnyedség jelle-
mezte a látottakat.
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Nagyváradról
érkezett
a Csillagocska

Jó hangulatot
teremtettek

a keresztesiek

Magasra szökellt
a micskei legény
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török parancsnok Ihász alezredessel olyan
egyezményre lépett, hogy csapatát fegyver
nélkül Oláhországon keresztülbocsátja.”

Törökországi emigrációban

Az osztrák kormány már 1848 végén fi-
gyelmeztette a Portát, hogy a területére me-
nekülõket adja ki. A bécsi külügyminisztérium
1849. január 29-én megküldte isztambuli kép-
viselõjének Kossuth és hívei szûkebb körének
arcképét és személyleírását.

Az elsõ menekültekrõl Fuad efendi, a Porta
bukaresti megbízottja 1849. július 23-i jelenté-
sében számolt be: 1120 fõrõl, köztük 36 tiszt-
rõl tudtak, õk a vöröstoronyi csata után török
területre szorult 55. (Pavel Papp csapata) és
88. honvéd zászlóaljból, egy üteg tüzérségbõl
s mintegy harminc, Mátyás huszárezredbeli
katonából kerültek ki. A menekülteket katonai
õrizettel szállították el a határról.

Augusztus 15-én Perczel Mór nevében egy
küldött érkezett Orsovára, s mintegy kétezer
menekült befogadásának feltételeirõl tárgyalt a
törökökkel. 17-én már Mészáros, Dembinsky
és Perczel tábornok is átlépte a határt. Az oszt-
rák és az orosz konzul azonnal kérte kiadatásu-
kat, de az efendi megtagadta ezt. Kossuth ezen
a napon lépett török földre, Turnu-Severinbe,
majd augusztus 22-én Vidinbe szállították.

Vidinben nemsokára több ezer menekült
gyûlt össze. Az isztambuli angol követ, Strat-
ford Cunning 1849. szeptember 25-én kelt je-
lentése 3615 magyart, 738 lengyelt és 493
olaszt említ. Miután a Porta megtagadta a ki-
adatást, az oroszok burkoltan, de kategoriku-
san háborúval fenyegetõztek. Az angolok és a
franciák azonnal segítséget helyeztek kilátásba
Törökországnak egy konfliktus esetére.

A „renegátok”

A törökök titokban az áttérést ajánlották a
menekülteknek. Az emigránsok a menedék
helyett azonban mást láttak ebben: így remél-
ték összeugrasztani az ellenfeleket. „A magyar

A Vöröstoronyi-szorost védõ néhány száz
ember képtelen volt feltartóztatni a hatalmas
orosz túlerõt. Az 55. zászlóalj, amelyben hõ-
sünk szolgált, jól ismerte a terepet, hiszen
1849. március 28-án még õk ûzték el az oro-
szokat a szoros havasalföldi oldaláról. Alig
négy hónappal késõbb, július 20-án ennek a
fordítottja játszódott le. Kinizsi István huszár
százados, a lovascsapat parancsnoka így emlé-
kezett vissza a történtekre: „A Gábor Áron ál-
tal öntött három ágyú közül az egyik elhasadt,
s így nem a muszkák, hanem saját seregünk re-
tirált tõle. Bodola Lajos tüzérfõhadnagy ugyan
eléggé igyekezett valami szentfélékkel az ágyút
befoltozni, Ihász Dániel alezredes azonban egy
csendes teremtettét mondva magában, átnó-
gatta lovát a mellette csergedezõ kis havasi pa-
takon, és Oláhország területére lépett; bevé-
gezvén azt a hõsies kis csatát, melyet a Vörös-
toronyi-szoros védelmére mintegy 1700 em-
berrel és 8 ágyúval a Nagyszeben felõl támadó
több mint 8000 muszka ellenében vívott. (…)
Minõ furcsa Isten teremtése is az ember! Haj-
nalban még víg baráti körben reggelizik a
vöröstoronyi várban, azután lóra kap, s mint
dühös vadállat embertársaira ront, és Istent s
világot káromolva öl, gyilkol; délután pedig
már mint hontalan vándor Oláhországban, át-
adja kardját Kara bimbasinak, ki miután fegy-
vereinket átvette, egyszersmind abban a kitün-
tetésben részesített, hogy saját lakásán szállá-
soltatott el. A menekült két zászlóalj legénysé-
ge (ti. az Ihász alezredesé és a Bíró Ede õrna-
gyé), továbbá 30 huszárom, kiktõl a lovakat a
török parancsnok mind elvette, s tisztjeink
nagy része a Kijnéni feletti fennsíkon sátrak
alatt és a gyepen helyeztettek el. Kodri bej, a

Bem hadnagya,
Garibaldi õrnagya (2.)
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PAVEL PAPP DE POPA, Bihar vármegye
báródsági kerületének szülötte (Báródbeznye,
1827 – Chiavari, 1908) négy országot átfogó,
rendhagyó katonai pályafutását az 55. bihari
honvéd gyalogzászlóalj õrmestereként
kezdte, s az olasz hadsereg vezérkari
tábornokaként fejezte be.



háború Törökországban fog folytattatni”– írta
Andrássy Gyula. Az emigránsok kezdetben el-
utasították, de Bem viharos gyorsaságú áttéré-
se után egyre többen lettek renegáttá.

A már idézett Kinizsi százados így jegyezte
fel emlékirataiban azoknak a napoknak a han-
gulatát: „Ismét nagy suttogás hallatszott, mert
megérkezett a szeraszkier segédje a török mi-
nisztériumnak a gróf Andrássy Gyula (Kossuth
megbízottja) tíz nap elõtt idejött üzenetével,
hogy aki nem tér át az iszlám vallásra, a szo-
rongatott török kormány kénytelen lesz kiadni
Ausztriának. Volt aztán néhány napig lótás-fu-
tás, bábeli zûrzavar és leírhatatlan izgatottság!
Kossuth határozottan ellene volt az iszlámra
térésnek, s kinyilatkoztatta, hogy inkább halni
kész. Ellenben Bem, Kmety, Guyon táborno-
kok, Divicsek, Baróthy, Weppler, Kiss Józsi,
Tüköry, Derecskei s többen a tisztek közül, az
altisztek és a legénység egy részével, a lengye-
lekkel együtt mintegy háromszázan, Zia pasa
elõtt kijelentették, hogy muzulmánokká akar-
nak lenni, s kapott ezek mindegyike egy szép
vörös sipkát (fez), egy csibukot, s ami a leg-
fõbb volt: rangjához illõ szállást és fizetést.”

A renegátokat különválasztották a többiek-
tõl, egyenruhát, zsoldot kaptak – sokan ezért
is tértek át –, lényegesen jobb lett a megélhe-

tésük. Az áttértek száma egyes források sze-
rint 238 fõ volt. A török katonai szolgálatba
állt tisztek általában ugyanabban vagy maga-
sabb rendfokozatban szolgáltak, mint amit el-
értek a magyar szabadságharc alatt. Hõsünk is
ezt az utat választotta: ahogy megannyi sors-
társa, ideiglenesen áttért a muszlim hitre. Csu-
pán annyit tudunk róla, hogy kiérdemelte az
efendi titulust, és részt vett a krími háborúban.

Kossuthék, illetve a kegyelem reményében
hazatértek távozása után mintegy háromszáz
emigráns maradt Törökországban. Közöttük
legalább húszan voltak bihariak, legtöbben az
55. zászlóalj katonái. Íme, néhány név: Fircsai
János õrmester, a krími háború résztvevõje,
majd az olaszországi légió tagja; Kiss Antal szá-
zados, aki a krími háború után hazatért, elõbb
halálra, majd négyévi várfogságra ítélték; Kiss
József hadnagy, aki késõbb a légióban elnyeri
az ezredesi rangfokozatot; a kalandos életû
Koszta Márton százados, aki az Egyesült Álla-
mokba emigrált, Guatemalában halt meg; a tíz
nyelven tolmácsoló Papp János; az Isztambul-
ban eltemetett Élesdi Vesselényi József.

A krími háborúban

Az emigránsoknak a szabadságharc újra-
kezdésébe vetett reménye a krími háború ide-
jén éledt fel. Ilyen konfliktusra vártak már me-
nekülésük kezdete óta. Sok magyar – Pavel
Papp is – azonnal jelentkezett katonai szolgá-
latra, Kmety György tábornok például Lon-
donból jött vissza török földre. A hadvezetés
Klapka Györgyöt kérte fel a dunai hadsereg
fõparancsnoki tisztére, ám ezt osztrák tiltako-
zás miatt visszavonták.

A magyar katonatisztek többségét a frontra
rendelték. Az európai csapatokban Ömer pa-
sa vezénylete alatt harcoltak, vele együtt vo-
nultak a Krímbe. Legtöbben a Kaukázus elõte-
rében harcoltak, majd Bagdad táján teljesítet-
tek szolgálatot. Az oroszok a török gyõzelme-
ket már-már közmondásszerûen a magyar ka-
tonatiszteknek tulajdonították.

Az itáliai események, az otthoni enyhülés
miatt Törökországban már csak azok marad-
tak, akiknek egzisztenciája török földhöz kötõ-
dött. Miután 1856-ban az emigránsok részére
általános amnesztiát hirdettek, sokan hazatér-
tek. A legtöbb menekült viszont – köztük hõ-
sünk is – a megalakuló itáliai magyar légióba
sietett.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása
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Klapka György
tábornok.

A törökök õt kérték
fel a dunai

hadsereg
fõparancsnoki

tisztére
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Tíz évvel ezelõtt debütált a kisiskolásokat
megszólító szavalóverseny a Berettyó-parti vá-
rosban. Kezdetben a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége is támogatta. A szerve-
zõk ezzel fejezték ki tiszteletüket a névadó haj-
dani tanár, költõ, néprajzkutató, helytörté-
nész, kórusvezetõ iránt. Elmondható, hogy
Papp Attila hosszú ideig a város kulturális éle-
tének meghatározó egyénisége volt. A felso-
rolt tevékenységei mellett megírta a város kis-
monográfiáját Az én Margittám címmel; az
írás halála után, 2010-ben a Partiumi füze-
tek sorozatban jelent meg, a szerkesztést fia,
ifj. Papp Attila végezte el. Mind a mai napig
ez a város egyetlen magyar nyelvû monográfi-
ája, illetve monográfiapótló kiadványa, mivel
2007-ben a hivatalos városmonográfia –
Monografia oraºului Marghita – csak román
nyelven látott napvilágot. Megalapította és
évekig vezette a város magyar kórusát; annak
mûködtetését késõbb a Horváth János Társa-
ság (HJT) vette át.

Papp Attila 1944-ben született Berettyókirá-
lyiban, majd 1948-ban a család Margittára köl-
tözött. Ott tanult, érettségizett, majd a kolozs-
vári Babeº–Bolyai Tudományegyetem magyar
nyelv és irodalom szakán diplomázott 1968-

ban. Elõször vidéken, késõbb Margittán tanított
nyugdíjba vonulásáig. Tanári hivatása mellett
néprajzkutatással is foglalkozott, és verset írt.
Célközönsége a legfiatalabb nemzedék volt, hi-
szen elsõsorban róluk és nekik írt. Pályafutása
során öt verskötetet adott ki: Csillaghullás, Li-
bavonat, Három dudán egy hangon, Ireg ma-
kacs kakasa, Oktondi okosok. Mondhatni,
hogy a 2002-ben bekövetkezett haláláig alko-
tott, és részt vett Margitta kulturális életében.
Munkásságát az önkormányzat is elismerte, és
a Horváth János Társaság elnökének javaslatá-
ra, az RMDSZ-frakció támogatásával post
mortem megkapta a város díszpolgári címét.

A verseny megszervezésének másik oka a
költemények és a szavalatok szeretetének
megõrzése, továbbadása volt. Papp Attila
hangulatos verseit nagyon szerették a gyere-
kek, és szívesen szavalták. Sok tanítómesét írt
át verses formába. Magát a versenyt az I–V.-
es korosztálynak szánták. Elsõ alkalommal 43
diák jelentkezett, de ez a szám évrõl évre ro-
hamosan nõtt. A környékbeli települések is je-
lezték, hogy szívesen bekapcsolódnának, a
szervezõk köszönettel elfogadták. Néhány év
elteltével már félezer jelentkezõ készült vers-
mondásra, közülük kilencvenen-százan beju-
tottak a döntõbe. Ezáltal „kinõtték” az iskolát,
így a versenynek a továbbiakban a mûvelõdé-
si ház adott otthont. Margittán kívül hét-nyolc
településrõl érkeztek kisdiákok minden évben.
Mivel néhány éve elkezdték a mûvelõdési ház
felújítását – ez remélhetõleg idén végre befeje-
zõdik –, ismét változtatni kellett a helyszínt. A
színvonalas kulturális esemény befogadója a
Szent Antal Multifunkcionális Központ nagy-
terme lett. 2015 decemberében a tizedik, ju-
bileumi rendezvényre is ott került sor.

Jubileumi szavalógála
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Margittán 2006-ban rendezték meg elsõ
ízben a Papp Attila-szavalóversenyt.
Az ötletgazda Fügedy Anikó Erzsébet
tanítónõ volt, a társszervezõ és állandó
támogató pedig a Horváth János Társaság.
A tizedik rendezvényre minden eddigi
résztvevõt meghívtak.

Szavalók,
zsûritagok,
támogatók
a gálamûsoron



gatókat és a multifunkcionális központ vezetõ-
jét, Kiss Károlyt, amiért helyet adott a rendez-
vénynek. Fügedy Anikó fényképes prezentáció-
val is bemutatta az elmúlt tíz év eseményeit. A
HJT elnöke betegség miatt nem lehetett jelen,
de ott volt Horváth Sándor alelnök, Zsembinszki
István titkár és a társaság azon tagjai, akik az
évek során szerepet vállaltak a zsûrizésben. Kö-
szöntõbeszédet mondtak a Gyermekmentõ
Szolgálat képviselõi, valamint Árkosi Antal
RMDSZ-elnök is. Utóbbi méltatta a HJT és
Fügedy Anikó áldozatos munkáját, mellyel elõ-
remozdítják és gazdagítják Margitta kulturális
életét.

A szervezõk a szavalókat oklevéllel és
könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazták. Az
utalványrendszert azért vezették be, hogy min-
den díjazott az ízlésének legjobban megfelelõ
irodalmi alkotást választhassa. Az idei rendez-
vény nem verseny volt, hanem kellemes és
tartalmas együttlét, a résztvevõk az általuk el-
mondott verssel tették szebbé, élvezetesebbé a
napot. Oklevelet kaptak a támogatók és a zsû-
ritagok is munkájuk, illetve anyagi áldozatuk
elismeréseként.

Ifj. Papp Attila, a verseny névadójának fia
zenész, ezért a szervezõk néhány éve arra kér-
ték õt, hogy zenésítse meg édesapja néhány
versét. A verseny után ezeket együtt énekelte
a szavalókkal. A koncertnek óriási sikere lett,
így a késõbbi versenyek visszatérõ eseményé-
vé vált. Ez a siker adta az ötletet arra ifj. Papp
Attilának, hogy megalapítsa a Libavonat nevû
zenekart, s azóta társával, Margittai Tamással
már nemcsak a hazai, hanem a határon túli
közönséget is meghódította. A gálamûsor is a
Libavonat zenekar interaktív koncertjével zá-
rult, a gyerekek is élvezettel kapcsolódtak be.

A szervezõk remélik, hogy a térség legna-
gyobb és legnépszerûbb szavalóversenyeként
számon tartott rendezvénysorozat még sokáig
vonzani fogja a versszeretõ diákokat.

Szõke Ferenc

Erre az alkalomra nem versenyt, hanem gála-
mûsort szerveztek. Meghívtak minden olyan di-
ákot, aki az évek során dobogós helyezést ért el,
illetve különdíjat kapott, valamint azokat, akik
szerepet vállaltak a zsûrizésben – 33 személy –,
és azokat is, akik bármilyen formában támogat-
ták az eseményt. A támogatók közül kiemelen-
dõ a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat Bi-
har Megyei Szervezete, a gálán jelen volt Szán-
tó Ildikó elnök és Szabó Anna alelnök is. Utób-
bi az évek során szinte állandó zsûritag volt. Ter-
mészetesen, mint minden eddigi versenyen,
idén is jelen volt a tanár-költõ özvegye és fia. A
dobogós helyezést elért 27 diákból 24-en eleget
tettek a meghívásnak. Azért van „csak” 27 do-
bogós, mivel sokan több évben is a legjobbak
között voltak. A szervezõk azt kérték tõlük, hogy
ugyanazt a verset szavalják el, amivel annak ide-
jén nyertek. Élmény volt az érettebb szavalato-
kat meghallgatni, például a XII.-es diák elõadá-
sában azt a verset, mellyel II.-os korában került
a díjazottak közé.

Fügedy Anikó tanítónõ, az ötletgazda és szer-
vezõ nyitotta meg a szavalógálát. Köszönetet
mondott a sokéves kitartó munkáért a szavalók-
nak, a zsûritagoknak, a felkészítõ tanárok-
nak/tanítóknak és a közönségnek. Utóbbiak az
évek során tapsukkal jutalmazták s biztatták a
versmondókat. Kiemelt köszönet illette a támo-

Egykori versenyzõk
a nézõtéren

Libavonat hozta
a vidámságot 
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A piros vájdling
apok óta nem történt semmi. Tét-

lenül vártunk. Néha a belövések-
tõl szabályosan táncoltak a fa-
lak. Tavasszal táncoltam utoljá-
ra, K.-val, Ilikéék eljegyzésén.

Akkor még egésznek tûnt a világ. Egésznek és
érintetlennek. Szabályosnak, mint anyuska
háromszárnyas velencei tükre a falon. Ha be-
lenézhettem volna, mert csodával határos mó-
don nem tört volna ezer szilánkra a szalon
többi berendezésével már az elsõ ágyútûznél,
nem ismertem volna magamra.

Akkor már legalább három hete nem mosa-
kodtunk, a hajam a házmesterné undok, sár-
ga, rózsás kendõjével szorosan hátra volt köt-
ve, és a szemembe húzva, vastag, büdös pa-
tentharisnyás lábamon bakancs, és púpom is
volt, erre jó a három réteg ruha. Blúz, pulóver
és ki tudja, hány szvetter, jó vastagok és ron-
dák, még dédi-kötötte darabok. És ha ez nem
lett volna elég, anyus gondosan bekormozott
minket Ilivel, azután mi meg õt. Csak módsze-
resen, mint egy szépségszalonban. Ili csuklott,
úgy nevetett, amikor ránk nézett. Naponta
más jár ki vízért a pincénkbõl, elõzõ nap anyu-
son, a köhögõs Sitkovics bácsin meg a ház-
mesternén volt a sor. Sokára jöttek, aggód-
tam. Hat vederrel elhoztak, anyusnak meg-
húzta a karját, a kövér házmesternének meg
sem kottyant, az elhúzta volna a Gellért he-
gyet is. Sitkovics tata ismerõse mondta a kút-
nál, míg sorban álltak, hogy az oroszok napo-
kon belül itt lesznek. Örültünk mi ennek vagy
nem? Mióta a front közelgett, egyebet sem
hallottunk, csak a rémhíreket a veres hordá-

ról. A régi életemet vágytam visszakapni, az
otthonunk biztonságát, apám rendelõjének
fertõtlenítõszagát, anyus mosolyát a vasárnapi
ebéd felett, Ili kacsintását, amint felmutatja
Palkó gyûrûjét. K. borostás volt, amikor bú-
csúzni jött, reszelõs volt a csókja, hideg az aj-
ka, és szomorú, nagyon szomorú az a mindig
nevetõs szeme.

Anyus sokat imádkozott, mi csak úgy tes-
sék-lássék Ilivel, a legbuzgóbbnak a házmes-
terék szoptatós kismenye bizonyult, aki a
bombázások elõl jött fel valahonnan vidékrõl.
Kis nevetõs, gömbölyû asszony volt, egészség-
tõl majd kicsattanó kisfiával. Mint egy légós
madonna, naphosszat kucorgott a szénhegyre
terített vastag pokrócon, ölében a kibontott
kisded, s õ egy vászonlepedõ darabkáit köp-
ködte, és takarította vele jó alaposan a gyer-
mek maszatos ülepét. Aztán megszoptatta a
kicsit, s az, mintha csak érezné, nem illendõ
sírással zavarni egy légópince tébolyodott kö-
zönségét, udvariasan álomba merült. S a kis
asszony fecsegett-csivitelt naphosszat, jó ét-
vággyal ette a fagyos krumpliból gyorsfõzõn
kotyvasztott levest, és annyi teje volt, hogy
kisfia fuldokolva szopott. Mi málékenyéren él-
tünk, krumplin, babon, két napja Sitkovics bá-
csi hozott egy darab fagyos húst, azt mondta,
marha, de Ili látta, hogy egy lódög fekszik két
sarokkal feljebb. Nem baj, jól megsóztuk, és a
cipész felesége finom levest fõzött belõle.

Aznap mi voltunk soron, Ili, én meg a ci-
pész bácsi a harmadikról. Kicsit esett a hó,
amikor elindultunk a vödrökkel, de legalább
nem fújt a szél. Szünetelt az ágyúzás, csak va-
lami nyugtalan morajlás hallatszott a távolból,
és messze dél felõl gomolygott sûrû, büdös
füst. Ég a cipõgyár bõrraktára, mondta a ci-
pész, miután beleszimatolt a füstbe, és szomo-
rúan húzta szája elé a foltos sálat. Nagy grá-
náttölcsérek és romok között botladoztunk a
kút felé, ahol kihasználva a viszonylagos csen-
det, már kisebb tömeg ácsorgott. Még két
nap, és itt vannak a ruszkik, mondta egy so-
vány, nagyorrú ember egy piros vájdlinggal a
hóna alatt. Körben csak hümmögés hallat-
szott, volt, aki kiköpött és elfordult. Aztán zú-
gást hallottunk, közvetlenül azelõtt, hogy sor-
ra kerültünk volna a kútnál, majd felüvöltött a
légvédelmi sziréna. Eszeveszett pánik tört ki.
Az üres vedreket magunkhoz szorítva egymás-
ba kapaszkodtunk Ilivel, majd a piros vájdlin-

N
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gos ember magával húzott minket egy közeli
kapu alá. Csak a cipõink csattogása hallatszott
a köveken, majd behuppantunk egy szenes-
pincébe. Sötét volt. Ili lihegését hallottam a fü-
lemben. Aztán elkezdõdött. Egyenletes, vibrá-
ló zúgás hallatszott, ezek angol gépek, mond-
ta valaki, aztán a legiszonyatosabb hangorkán
kélt, amit valaha csak átéltem. Mintha egy óri-
ás, haragvó isten taposott volna rajtunk. Bepi-
siltem. Valaki hangosan sírt. Valaki hangosan
átkozódott. Valaki hangosan imádkozott. Az-
tán a beálló kis csendben meghallottam, amint
egy nõi hang héberül imádkozik. Nem tudnám
megmondani, meddig tartott. Az örökkévaló-
ságig. Már azt hittük, vége, elmentek. És ak-
kor ránk szakadt a ház.

Gyerekként ébredtem így álmomból, hogy
nem tudtam, milyen nap van, és hol vagyok.
Kinyitottam a szemem, sötét volt, és por kö-
högtetett. A hátam nyomta valami, és a közel-
ben bömbölt egy csecsemõ. Aztán Ili hangját
hallottam, Ili kezét éreztem, és megpróbáltam
felállni. Közben valaki kinyitotta a pince ajta-
ját, és a kavargó porban megláttam, hogy a
pince hátsó fala leomlott. Lábak, egy hát, a fej
a törmelék alatt, odébb a piros vájdling tele
törmelékkel. Testek mindenfelé. Nem tudom,
mennyi idõ telt el. Aztán kitámolyogtunk, Ili
karján egy ismeretlen, ordító csecsemõ. Ezt
honnan vetted, tátogom, de csak krákogás tör
fel a torkomon, és a szavam köhögésbe fullad.
Ili áll, haja megõszült a portól, de a szeme
szikrázik, mint a gyémánt. Mellettem halt meg
az anyja, suttogja, és ütemesen rázza a babát.

Anyusban azt szerettem mindig, hogy so-
sem lepõdött meg, bármivel is állítottunk ha-
za. Gyerekkorunkban Ili vitt haza lába tört kis-
csirkét, amit apánk gyógyított, én félig vízbe-
fojtott kutyakölyköt, ami késõbb szétrágta a
dédi foteljének lábát. Anyánk meg nem rebbe-

nõ szemmel nézett rajtunk végig, amint portól
piszkosan, víz nélkül bevonulunk a pincébe
egy piros vájdlingban alvó csecsemõvel.

Kislány volt, s takarójába varrt papírjai sze-
rint Sonnenfeld Dávid és Herczeg Éva gyer-
meke, Fanni. Olyan féléveske lehet, bontogat-
ta a házmesterné kismenye, majd rögtön
megszoptatta. Két napig éltünk így, hogy a fi-
atalasszony két csecsemõt szoptatott, majd a
cipész hozta a hírt, hogy a szomszéd utcában
megjelentek az oroszok. Sitkovics bácsi, aki
beszélt valamicskét a nyelvükön, nagy darab
kartonra szénnel ráírt valamit oroszul, majd
egy koszos lepedõt botra tûzve kiálltak foga-
dóbizottságnak a kapuba.

Imádkoztunk. Ili karjában a gyermek, egyik
oldalán anyám, mellette én, mögötte a ház-
mesterné kismenye a babával, elöl a házmes-
terné. Mint egy élõkép. Aztán berúgták az aj-
tót, és egy báránybõr bundás katonanõ lépett
be, szája sarkában cigaretta, kezében kibizto-
sított fegyver. „Nyemecki jeszty?” – ordította
felénk fordított puskával, mire mind a két cse-
csemõ hangos sírásra fakadt. Közben társai
érkeztek, rossz és kemény arcú, fáradt férfiak,
nevettek, és mondtak valamit, és hallottam,
hogy a házmesterné elsírja magát. Elvitték.
Aztán a katonanõ mondott valamit, Ilihez lé-
pett, és a kislányra mutatott. Egészen közel
hajolt a gyermekhez, pálinkaszaga volt, és
igen, éreztem rajta a mosdatlanság bûzét. El-
mentek. Sokáig sírtunk. A kismeny óbégatott.

Aztán váratlanul újra megjelent a katonanõ,
és zsákban fehér port hozott. Tejpor, nyalta le
Ili az ujjait, és rámosolygott. Az mondott vala-
mit, egy szót ismételgetett, majd kivágta a pin-
ce ajtaját, és felfelé mutatott. Tiszta, kék volt
az ég. Sütött a nap. Kintrõl a házmesterné sí-
rása hallatszott. Béke volt.

Szilágyi Perjési Katalin

lektûr|
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Félszáz karatékától
csaknem 350 érem

Évértékelõre és közös ünneplésre gyûltek
össze a nagyszalontai Shotokan Karate SK
nagy családjának tagjai a hajdúvárosi Teodor
Neº Fõgimnázium étkezdéjébe december vé-
gén. Pocsai István edzõ fogadta tanítványait,
valamint a szülõket, családtagokat és mind-
azokat a támogatókat, akik az év során segítik
a csapatot. Visszatekintett az elmúlt esztendõ
tevékenységére, majd Borsi János segédedzõ
közremûködésével átadta a köszönõ oklevele-
ket, a díjakat és ajándékokat. Átvehették jutal-
mukat a klubon belüli, házi versenyek legjobb-
jai, majd a Mini Top 10 és a Top 10 kategó-
riák nyertesei.

A visszatekintés során elhangzott egyebek
mellett, hogy a karatékák 2015-ben összesen
22 versenyen léptek tatamira (2014-ben 16
versenyen), két külföldi, 19 hazai és egy ott-
honi, a klub által szervezett megmérettetésen
bizonyítottak nagy sikerrel. Hat edzõtáborban
is megfordult a csapat, valamint 7 saját ren-
dezvényt is szervezett a Shotokan Karate SK.

A nagyszalontai karatésok közül 2015-ben
49-en szereztek érmeket (2014-ben 37 spor-
toló). Szám szerint 347 éremmel gazdagodott
a csapat, ebbõl 118 arany, 105 ezüst, 124
pedig bronz. Míg a fiatalok 2014-ben 6000
km-t utaztak, addig tavaly már több mint
13 000 km-t tettek meg a különbözõ megmé-
rettetésekre utazva.

A versenyzõk száma is gyarapodott: tavaly-
elõtt havonta 40 fiatal látogatta a klub edzése-
it, 2015-ben 70. Az elmúlt év a klub számára
minden idõk legeredményesebb országos baj-
nokságát hozta, ugyanis sportolói 26 érmet
gyûjtöttek be. Ugyanakkor az ESKU Európa-
bajnokságon is bizonyítottak: 9 érmet szerez-
tek a nagyszalontai sportolók.

A Shotokan Karate SK a Román Karate-
szövetség legeredményesebb nyugati klubja-
ként zárta 2015-öt, hiszen elsõ lett az aradi
Shodan Kupán, a nagyváradi Prosper Kupán,
a Nagykárolyban megrendezett Children’s
Day megmérettetésen, a X. Pepe’s Cup baj-
nokságon, és egy III. helyezést is begyûjtött a
temesvári Banat Kupán.

Az elmúlt év további eredményeit közé tar-
tozik, hogy Borsi János az országos bírói li-
cenc birtokosa lett, és a hazai válogatott tagja-
ként részt vett a felnõtt Balkán-bajnokságon.
A klub versenyzõje, Szilágyi Dávid az ország
egyetlen olyan karatékája volt 2015-ben, aki
támogatást nyert a MOL – Segíthetek? tehet-
ségkutató pályázatán.

A Shotokan Karate SK égisze alatt minden
eddiginél nagyobb sikerrel rendezték meg a ju-
bileumi, immár X. Pepe’s Emlékkupát: 31
klub 309 sportolója lépett tatamira, teljesítmé-
nyüket 6 európai és 3 balkán licenccel rendel-
kezõ, továbbá 21 országos bíró értékelte. Ez
az esemény volt a sportklub legsikeresebb te-
vékenysége az elmúlt esztendõben. Az év to-
vábbi örömteli eseményei közé tartozik, hogy
óvodás csoportot indított a hajdúvárosi sport-
egyesület.

Balázs Anita

Minden eddiginél sikeresebb évet zártak
a nagyszalontai Shotokan Karate Sportkulb
versenyzõi. Számos rangos versenyen
vettek részt, bõven túlszárnyalták
az év elején tervezett célokat, és minden
szempontból fejlõdött a csapat.

Együtt a Shotokan
Karate Sportklub

nagy családja
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IRODALMI DIVATKERGETÕ

Kutyaszorító
végsõ vereség ellenére a napóleoni

példa egyértelmûvé tette, hogy igen-
is lehet, van az a tehetség, ami

„hordozóját” a világ urává teszi
anélkül, hogy felmenõi koronás

fõk vagy veretes nemesi családnevet viselõ,
jobbágyseregek fölött uralkodó nagyurak let-
tek volna. Sorra nyíltak meg a (kis)emberi kép-
zeletet mindaddig féken tartó határvonalak, s
aki nem tudta kellõképpen kezelni az eléje tá-
ruló végtelent, annak tragédiába fordult a sor-
sa. Az irodalom pedig „lecsapott” az új témá-
ra, és ontani kezdte a csodásabbnál csodásabb
mûveket.

Nem elsõsorban a feltörekvõ egyén társa-
dalmi státusért folytatott harcára gondolok,
vagyis Balzac olyan hõseire, mint Eugene
Rastignac vagy Lucien de Rubempré, illetve
Stendhal Julien Soreljére, hanem a saját lelki
kalitkájának rácsaival nem bíró, emblematikus
Dosztojevszkij-figura Raszkolnyikovra. A Bûn
és bûnhõdés fõhõse abban õrlõdik fel, hogy
rossz helyen, rossz idõben született, tisztán ér-
zi, ahogy a korlátolt gondolkodású, kicsinyes,
bürokratikus környezet egyszerûen bedarálja.
Ám a cári birodalmi bürokrácia útvesztõibe
bekerült és onnan csak az õrület révén kisza-
baduló, többre hivatott irodista kiinduló mo-
dellje – úgy gondolom – Gogol Egy õrült
naplója címû elbeszélésében keresendõ.

„Én már régen szerettem volna kikutatni,
honnan származnak ezek a teljesen önkényes
megkülönböztetések. Címzetes fogalmazó! …
Miért vagyok én címzetes fogalmazó! Milyen
címen? Hátha én is udvari nemes vagyok?
Vagy kegyelmes úr, vagy hadsereg fõparancs-
nok, és csak látszatra vagyok címzetes fogal-
mazó. Csak éppen én nem tudom, ki va-
gyok!” Folyton ezekhez a gondolatokhoz tér
vissza Popriscsin, az elbeszélés központi alak-
ja, aki naphosszat üldögél hivatali fõnöke, a
kegyelmes úr ajtaja elõtt, tollakat hegyez,
nagy ritkán ezt-azt lemásol, közben egyre sze-
relmesebb lesz a kegyelmes úr lányába, akinek
õ csak a furcsa nevû fogalmazót jelenti, mind-
ezzel párhuzamosan pedig lelke mélyén egyre
biztosabb lesz benne, hogy õ valójában egé-
szen másvalaki. Popriscsin õrültekházában
végzi, de az õrület tulajdonképpen kimenti a
szorító valóságból.

Franz Kafka szereplõinek már nincs, nem
lehet ilyen „szerencséjük”: a XX. század elejé-
re nemcsak a birodalmi bürokrácia bonyoló-
dott, de az élettér is sokkal kegyetlenebb, em-
bertelenebb lett. Josef K., A per fõhõse a lo-
gika, a józan ész fegyvereit próbálja használni
egy olyan világban, amely épp ezeket a fegy-
vereket nem ismeri. Másik regénye, A kastély
egy másik – szintén önéletrajzi ihletésû – K.-t
zúz össze, hisz hiába próbálkozik olyan egy-
szerû érvvel, hogy „én a kastélytól nem ke-
gyes ajándékot akarok, hanem a jogaimat”. A
témakör legszélsõségesebb, ugyanakkor nagy-
szerû jelképiségében legteljesebb variánsa Az
átváltozás címû elbeszélés. Akárcsak az elõb-
bi két regény, ez a mû is világos, félreérthetet-
len helyzetjelentéssel kezdõdik, ami lényegé-
ben egy hátborzongató, abszurd rémálom:

A

Franz Kafka 

(folytatás a következõ oldalon)
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„Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan
álmából felébredt, szörnyû féreggé változva
találta magát ágyában. Páncélszerûen kemény
hátán feküdt, és ha kissé fölemelte a fejét,
meglátta domború, barna, ív alakú, kemény
szelvényekkel ízelt hasát, amelyen alig maradt
már meg végleg lecsúszni készülõ paplanja.
Számtalan, testének egyéb méreteihez képest
siralmasan vékony lába tehetetlenül kapáló-
dzott szeme elõtt.” Samsa utazó ügynök, vagyis
a korai kapitalizmus kitermelte mesterséget
ûzi, az üzleti élet peremére sodródott pária,
vállán a szüleirõl és húgáról való gondoskodás
egész terhével. Gregor maga mondja ezt ki,
magyarázkodásul szánva, amit viszont a kör-
nyezete már csak állati hangzavarként érzékel.
„Kutyaszorítóba kerültem, de ki fogom vágni
magam. Csak arra kérem, ne súlyosbítsa hely-
zetemet, súlyos az már így is. Fogja pártomat
az üzletben! Tudom, nem szeretik az utazót.
Azt hiszik, veszettül sokat keres, és közben éli
világát. Nincs különösebb okuk, hogy megvál-
toztassák ezt az elõítéletüket. De önnek, cég-
vezetõ úr, önnek jobb az áttekintése, mint ma-
gának a fõnök úrnak, aki vállalkozói minõsé-
gében könnyen ítélkezhet tévesen, alkalma-
zottai rovására. Ön is nagyon jól tudja, hogy
az utazó, aki az év nagy részében távol van az
üzlettõl, milyen könnyen esik áldozatul plety-
káknak, véletleneknek és alaptalan vádaknak,
amelyek ellen lehetetlenség védekeznie, mert
többnyire tudomást sem szerez róluk, és ha
igen, csak akkor, amikor kimerülten visszatér
útjáról, és odahaza saját bõrén érzi az áldat-
lan, indokait tekintve már megfejthetetlen kö-
vetkezményeket. Cégvezetõ úr, ne menjen el

szó nélkül, mondja legalább, hogy valami ap-
ró részletben igazat ad nekem!”

A Kafka-elbeszélésbõl a csótánnyá változás
szimbóluma lesz a XX. századi próza egyik
alapköve, a reménytelenül vesztes ügynök fi-
gurája viszont Arthur Miller amerikai dráma-
íróhoz fûzõdik. Az ügynök halála címû darab-
jának fõszereplõje, Willy Loman utazó ügy-
nök, akárcsak Gregor Samsa. Valamikor fia-
talkorában sikerült néhány jónak mondható
üzletet kötnie, és azóta hiába megy egyre
rosszabbul neki és családjának, makacsul to-
vábbéli a korlátlan lehetõségeket hirdetõ ame-
rikai álmot. Pedig a felesége már a darab ele-
jén megpróbálja a valóságba visszarántani,
mondván: „Régi dolog, drágám, hogy az élet
rossz befektetés.” Willy is rájön, hogy amit õ
magáról hisz és mond, az mind nem létezik.
„Nem tudom, miért, néha levegõnek néznek,
észre se vesznek” – jelenti ki, ám szinte azon-
nal áthárítja a képzelt dicsõséget nagyobbik fi-
ára, Biffre, õrá építve fel az újabb légvárat. De
Biff már nem vevõ az álomképre: „Nem szü-
lettem arra, hogy embereket irányítsak. De te
sem. Te se vitted többre! Kuli vagy, törpeku-
kac, s a szeméten végzed, mint a többi. Kap-
ható vagyok, Willy! Óránként egy dollárért.
Hét államban próbálkoztam, és sehol se fizet-
tek értem többet. (…) Én nem hozok neked
haza babérokat, és te se várj tõlem semmit!”
Ez után a kiábrándító és egyben Gregor
Samsa sorsára egyértelmûen utaló vallomás
után dönti el Loman: az egyedüli lehetõséget
választja, kilép az életbõl, így a családját a ne-
kik járó életbiztosítás összegével még valahogy
felszínen tarthatja. Temetésekor a szomszéd-
juk, Charley gondolata zárja le Willy sorsát,
kapcsolódva a feleség már idézett, darab eleji
gondolatához: „Senki se merje elítélni. Az
ügynök álomvilággal ügynököl – ez a mester-
sége.”

Természetesen a mi irodalmunkban is meg-
van a hivatali ranglista kutyaszorítójában por-
szemként viselkedõ, ám családjával zsarnokos-
kodó kisember alakja (például Kosztolányi A
kulcs címû novellájában), de szeretnék egy el-
lenpéldát is felhozni, vagyis az emberi méltó-
ságát a legutolsó pillanatban megmentõ és ez
által felmagasztosuló Tót Lajosét Örkény Ist-
ván Tóték címû mûvébõl. Tót a szülõfalujában
nemcsak azért örvend köztiszteletnek, mert
magasabb, délcegebb az átlagnál, hanem
azért is, mert amióta õ a tûzoltóparancsnok,
azóta nem volt egyetlen tûzeset sem. „Tekin-
télye azonban nem szorítkozott tûzrendészeti
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Programajánló februárra
A nagyváradi Szigligeti Szín-
ház és a Nagyvárad Tánc-
együttes ebben a hónapban is
színvonalas elõadásokra várja
a közönséget. Csütörtökön-
ként a filharmóniában neves
hazai és külföldi mûvészek
lépnek fel.

Szigligeti Színház
12., péntek 19 óra Szigligeti
Stúdió: Az eset;
13., szombat 17 óra, Sziglige-
ti Színház terme: Boldogság
expressz – Papp Magda-bér-
let;
16., kedd 19 óra, Szigligeti
Színház terme: Boldogság
expressz – Ady Endre-bérlet;
17., szerda 17 óra, Szigligeti
Stúdió: Leánder és Lenszirom
– Szacsvay Imre-bérlet;
18., csütörtök 17 óra, Szigli-
geti Stúdió: Leánder és

Lenszirom – Szacsvay Imre-
bérlet;
23., kedd 17 óra, Szigligeti
Színház terme: Boldogság
expressz – Juhász Gyula-bér-
let;
24., szerda 19 óra, Szigligeti
Színház terme: Buborékok –
Partium-bérlet;
27., szombat 19 óra, Sziglige-
ti Színház terme: Boldogság
expressz;
28., vasárnap 19 óra, Szigli-
geti Stúdió: Ibusár;

Nagyvárad 
Táncegyüttes
14., vasárnap 17 óra, Szigli-
geti Színház terme: Yerma–21
– Bessenyei György-bérlet.

Vendégjátékok
15., hétfõ 19 óra, Szigligeti
Színház terme: A nõk iskolája

– a Független Színházi Napok
keretében – Spectrum Szín-
ház, Marosvásárhely;
17., szerda 19 óra, Szigligeti
Színház terme: Erdély-me-
nyegzõ – Háromszék Tánc-
együttes, Sepsiszentgyörgy;
18., csütörtök 19 óra, Szigli-
geti Színház terme: Fade Out
– A Független Színházi Napok
keretében – András Lóránt
Társulat, Marosvásárhely;
21., vasárnap 19 óra, Szigli-
geti Stúdió: Kampf – a Füg-
getlen Színházi Napok kere-
tében – M Studio, Sepsi-
szentgyörgy.

Nagyváradi Állami 
Filharmónia
11., 19 óra: szimfonikus
hangverseny. Mûsoron: M. I.
Glinka: Ruszlán és Ludmilla –
nyitány; N. Paganini: 1., D-dúr

hegedûverseny, op. 6.; P. I.
Csajkovszkij: I., g-moll szimfó-
nia, op. 13. Vezényel Romeo
Rîmbu, közremûködik Remus
Rîmbu (hegedû).
18., 19 óra: Elgar-fesztivál.
Mûsoron: E. Elgar: e-moll vo-
nósszerenád; Bevezetés és al-
legro vonószenekarra; h-moll
hegedûverseny. Vezényel Ale-
xander Walker (Anglia), közre-
mûködik az Intermezzo Vonós-
négyes és Alda Dizdari (Anglia
– hegedû).
25., 19 óra: szimfonikus
hangverseny. Mûsoron: J.
Sibelius: Finlandia nyitány, op.
26.; C. Reinecke: D-dúr fuvola-
verseny, op. 283; L. v. Beetho-
ven: Esz-dúr, Imperial zongo-
raverseny, op. 73. Vezényel
Jankó Zsolt, közremûködik
Mihaela Anica (fuvola) és
Horia Maxim (zongora).

kérdésekre. Esküvõkön õ ült a fõhelyen.
Örökségi viszályokban övé volt a döntõ szó, s
hozzá fordult, aki át akarta rakni a kályháját.
Haláleseteknél is csak akkor hívták a halottké-
met, ha õ már kimondta a szentenciát: – Ki-

szenvedett, szegény. Pedig sem a kályharakás-
hoz, sem jogi ügyletekhez, sem a sonkapáco-
láshoz nem értett jobban, mint más. Õ mindig
azt mondta, amit a többiek is mondtak volna,
legföljebb egy szempillantással hamarább.
Minthogy a többiek nem tudták, hogy amit
Tót mondott, az nekik is eszükbe jutott volna,
a tûzoltóparancsnok községszerte okos ember
hírébe került. Amit õ tett, az jól volt téve.” Eb-
be az idillinek mondható hangulatba érkezik
meg Tóték fronton harcoló Gyula fiának pa-
rancsnoka, Varró õrnagy, és megkezdõdik Tót
vesszõfutása. Nincs szó tudatos kínzásról, csak
épp eltérõ, párhuzamos világról. Tót mindent
eltûr a fia miatt – szemébe húzza a sisakját,
szájában tartja az elemlámpát, dobozol – há-
rom hétig, amíg az õrnagynak tart a szabadsá-
ga. De miután végre elutazik, és este mégis
visszatér, mert felrobbantották a hidat, nem
mehet a vonat, és legalább még dobozolhat-
nak együtt néhány napot, Tót cselekszik: a hí-
res margóvágóval négy egyforma darabba
vágja az õrnagyot. És ezzel be is teljesíti a vég-
zetét, amit az õrnagy érkezése után úgy jelez
elõre, hogy „az ember nem annyi, amennyi,
hanem annyi, amennyi tõle kitelik”.

Molnár Judit

literatúra – kultúra|
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|gyereksarok

Szervusztok, Kedves Kis Barátaim!
Telet mutat még a naptár, de már

nem tarthat sokáig, készülök én is a
tavaszra. Ti hogyan múlatjátok az
idõt? A nagyszalontai Mackó napkö-
ziben például farsangoltak a kicsik,
és megosztották velem örömüket.
Köszönöm, és további vidám bálo-
zást kívánok nekik!

Nektek is ajánlom, vegyétek ki a ré-
szeteket a karneváli mulatságból, és min-

denekelõtt kóstoljátok meg idén is a pi-
hekönnyû, szalagos, illatos, cukros és

lekváros farsangi fánkot!
Ezentúl is várom leveleiteket, raj-

zaitokat, a címem a régi: Biharor-
szág (Mákvirágnak), 410068
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.;
www.facebook.com/makvirag.

jelentkezik. Tudjátok, én csak akkor
virulok, ha törõdtök velem!

Mákvirág

BARKÁCSOLJUNK

Papírtojás
Egyedivé, mókássá tehetjük a szobánkat, ha színes pa-

pírtojás figurákkal díszítjük. Farsangra is hangolhatunk
velük. Színes A/4-es papír, csillámos (glitteres) ragasztó,
flitter, zsineg vagy cérna, olló és ragasztó kell hozzá.

A színes papír rövidebb oldalából 3-4 db 1,5 cm széles
csíkot vágunk. A csíkokat csillagformára igazítjuk, s közé-
pen összeragasztjuk õket, hozzáfogva a zsinórt is. A csillagot
csillámos ragasztóval, flitterrel díszítjük. Száradás után a csíkok
másik végét is egymáshoz illesztjük, és ragasztóval rögzítjük. Göm-
böt kapunk. Kicsit megnyomkodjuk, hogy tojás alakú legyen. A „tojás” bel-
sejét esetleg hajtogatott papírszirmokkal is díszíthetjük. Ajtó fölé, ablak mel-
lé, polcra, lámpabúrára akaszthatjuk.

TTÓÓTTHH ÁÁGGNNEESS

Tél anyó
Fehér gyöngybõl varr nyakéket
Tél anyó a fákra.
Deret, ködöt, hófagylaltot
készít uzsonnára.
Ha elfárad, hajnaltájban
ködben szaunázik,
ereszünkrõl tör jégcsapot,
azon furulyázik.
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Mákvirág jelentkezik

Balla Beatrix hercegnõnek
öltözött

Farcaº Tibornak Pókember
a kedvence

Kelemen Kitti teljesíti mindenki
kívánságát



gyereksarok|

Jelmezben, álarcban

Kovács Norbert az éles ollójú
rákkal

A farsang hossza évrõl évre változik, hiszen
zárónapja a húsvét idõpontjához kötõdik. Ez a
tavaszvárás idõszaka, amikor megengedett a
bolondozás, a jelmezes-táncos szórakozás, és
kihagyhatatlan a jellegzetes finomság, a szala-
gos farsangi fánk. A feljegyzések alapján vidé-
künkön a farsangi szokások a középkorban
honosodtak meg, és a mai napig nagy népsze-
rûségnek örvendenek. Manapság is rendeznek
álarcosbálokat, és a falvakban nem ritka a jel-
mezes felvonulás, a farsangfarka nélkülözhe-
tetlen eleme. A hagyományõrzés jegyében a
nagyszalontai óvodákban is évrõl évre tarta-
nak karneváli mulatságokat, ilyenkor a kicsik
is jelmezt öltenek.

Balla Beatrix: – Én a Jégvarázs mese El-
za hercegnõjének öltöztem be, mert nagyon
szeretem ezt a mesét, és a jelmezt a Télapótól
kaptam. A farsang szerintem azért jó, mert
ilyenkor a kedvenc hercegnõnk ruhájába búj-
hatunk.

Farcaº Tibor: – Nekem Pókember a ked-
vencem, õ az én példaképem, ezért választot-
tam a jelmezemnek az õ álarcát. Farsangkor
sok fánkot kapunk, és jókat szoktunk játszani
a gyerekekkel.

Kelemen Kitti: – Én varázsló vagyok,
mert szeretek varázsolni, és legszívesebben
mindenkinek teljesíteném a kívánságát. Én azt
kívánnám, hogy többször legyen farsang,
mert akkor sokszor lehetnék varázslóruhában.

Kovács Norbert: – Az idei farsangra rák-
nak öltöztem. Anyukám szerint a rák aranyos
állat, nekem is tetszik, mert jól tud harcolni, és
meg tudja védeni magát az éles ollójával. A
farsang jó buli, sokat táncolunk és nevetünk.

Stupãroiu Vlad: – Anyukám azt szokta
mondani, hogy olyan rossz vagyok, mint egy
kis ördög, úgyhogy azt gondoltam, akkor tény-
leg kisördög leszek, és a jelmezem is ilyen.

Tokai-Jónás Dorka: – A kedvenc mese-
hõsöm Elza a Jégvarázs mesébõl. Az õ ruhá-
ját vettem ma fel, mert én is szeretnék olyan
szép hercegnõ lenni, mint õ. Mások is öltöz-
tek hasonló ruhába, de nekem az enyém tet-
szik a legjobban.

Tóth Bernadett: – Nagyon szeretem a
farsangot, mert ilyenkor sokat szórakozunk a
többi gyerekkel. Vannak jó játékok, finomsá-
gok, mindenki jelmezt visel. Én kis töknek öl-
töztem, mert kaptam ezt a szép tökös hajpán-
tot.

Balázs Anita

Farsang havában járunk, ilyenkor kicsik
és nagyok egyaránt részt vesznek tréfás
programokban, mulatságokon.
A nagyszalontai Mackó napközibe járó
gyerekek jelmezesen mesélték el
Mákvirágnak, hogy õk miért szeretnek
farsangolni.
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Maga a kisördög Stupãroiu
Vlad

Hajpántján viseli a tököcskéket
Tóth Bernadett

Tokai-Jónás Dorka is
hercegkisasszony lett 



A klub csõdbe ment (a jogerõs határozatot
a Nagyváradi Ítélõtábla mondta ki 2016. janu-
ár 12-én), így a másodosztályú gárda mellett
az ifjúsági csapatok sem folytathatják a baj-
nokságot a tavaszi idényben. A bíróság közel
négyéves kínlódást zárt le, kimondva a piros-
kék futballklub megszûnését. A helyi önkor-
mányzat sebtében futballszakosztályt alapított
a múlt hónapban a Nagyváradi Városi Sport-
klubon (VSK) belül, hogy átmentse a Bihar FC
utánpótlásnevelõ-központjában munka nélkül
maradt 300 tehetséget.

Miután a Sportminisztériumban is bejegyzik
a változtatást, a VSK lehetõséget kap arra,
hogy a Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület
tagjává váljon, ezáltal pedig a junior korú fo-
cisták átmehetnek az új klubhoz, ám augusztu-
sig nem léphetnek pályára, mivel idény köz-
ben nem lehet új csapatot benevezni a már

zajló bajnokságokba. A tehetségesebb labda-
rúgókat már más klubok is csábítják, s mivel
van választási lehetõségük, nem biztos, hogy
mindegyikük a VSK-ban folytatja majd.

Négyéves mélyrepülés

A gondok nem új keletûek, mi több, 12
éven át ismertek voltak, mégsem sikerült haté-
kony megoldást találni rájuk. A 2003–2004-
es idényben még az elsõ osztályban szerepelt
a csapat, ám nem elég, hogy kiesett, de tete-
mes adósságot is felhalmozott a klub. Ezután
bárki is volt a klubelnök, a tartozás egyre csak
nõtt, pedig másodosztályú mércével, a költ-
ségvetést elnézve, nem számított szegény
klubnak a Bihar FC.

A felnõtt csapat 2011 júniusában még a ro-
mán élvonallal kacérkodott, ám mégsem in-
dulhatott a legjobbak között, mert adóssága
volt. A tulajdonosok (a nagyváradi önkor-
mányzat és a Bihar Megyei Tanács) ekkor
döntöttek az átszervezés mellett, így három-
éves részletfizetési lehetõséget kaptak.

A terv egy ideig mûködött, ám alig másfél
év után elmaradtak a befizetések, így a klub a
csõd szélére került. Miután Ilie Bolojan polgár-
mester javaslatára 2014 nyarán a váradi ön-
kormányzat kiszállt a klubból, a megyei önkor-

|sport

Négyéves vajúdás után véget ért
a Nagyváradi Bihar FC labdarúgócsapatának
emberöltõnyi története. A Criºul FC
jogutódjaként 1972-ben alakult, s a négy
évtized során megjárta nemcsak a mennyet
(az élvonalat), hanem a poklot is
(a harmadosztályt).

Üresek maradnak
a Bodola Gyula
Stadion lelátói
a tavaszi idényben
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Csõdbe ment a Bihar FC

A futballklub
legutolsó
emblémája



mányzat maradt az egyedüli támogató, ám
nem tudta fenntartani a másodosztályú csapa-
tot.

Nem kerülték el sorsukat

A 2014–2015-ös idényt még sikerült befe-
jezni, a kiesést is elkerülték a piros-kékek (a
váradiak annak köszönhetõen õrizték meg a
másodosztályú tagságukat, hogy több csapat
is visszalépett vagy megszûnt), ám a tavaly
õsszel látottak alapján a 2015–2016-os baj-
nokságban már nem sikerült volna hasonló
bravúrt véghezvinni.

A csapat ennek ellenére kitett magáért, 13
pontot szerzett a 18 lejátszott találkozón, bár a
játékosok egyetlen lej fizetést sem kaptak a klub-
tól. A nyáron még megmentõként bemutatott
magánbefektetõ, Mihai Giurgiu nem hogy segí-
tett volna, megadta a „kegyelemdöfést” a csa-
patnak azzal, hogy leemelte a bankszámláról a
tévéközvetítésekért kapott közel hétezer eurót.

A Bihar FC felszámolóbiztosa felleltározza a
klub javait, hogy ezeket elárverezve törlesszen
valamit a közel egymillió euróra rúgó adósság-
ból. Mircea Fodor azzal írta be magát a sport-
évkönyvekbe, hogy õ volt a Bihar FC utolsó
elnöke.

Hajdu Attila

A nyolcvanas
években a Steaua

és a Dinamo elleni
gyõzelmeknek

tapsolhatott
a népes váradi

közönség

sport|

Pár nappal
a bíróság döntése
elõtt a Bihar FC-t

kilakoltatták a Iosif
Vulcan utcai
székhelyérõl

AB(B)A a zöld gyepen

A nyolcvanas évek elején a váradi csa-
patot úgy is emlegették, mint a román
foci ABBA-ját. Az elnevezés a korszak
híres svéd popegyüttesére utalt, de nem
a Bihar FC könnyûzenei tehetségét jelzi,
hanem azt, hogy a csapat ekkortájt éven-
te ingázott az elsõ és a másodosztály kö-
zött. A B ligához túl erõs volt, de az A li-
gához nem volt elég pénze, így miután
feljutott az élvonalba, az idény végén már
vissza is esett a másodosztályba. Újabb
feljutás, majd újabb kiesés következett:
A-B-A-B, innen ered a ragadványnév.
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129. Rózsameténg (Vinca rosea
L., Catharanthus roseus)

A meténgfélék családjába tartozó, forró
égövi eredetû faj. Hõ-, fény- és csapadékigé-
nyes, évelõként üvegházban, egyévesként
csak öntözéssel termeszthetõ.

Szára 30-60 cm magasra nõ, átellenes állá-
sú levelei oválisan kihegyezettek, ép élûek, fé-
nyes olajzöldek. Rózsaszínû, ritkábban fehér
virágai az ágak csúcsán rendszerint kettesével
fejlõdnek. Májustól késõ õszig virágzik. Tüszõ-
termésében 3 mm hosszú, 1 mm széles, feke-
tés, barázdált magvak képzõdnek. A sárgulás-
nak indult tüszõket naponta többször kell be-
gyûjteni és száraz helyen tovább érlelni.

A föld feletti részei 1% körüli mennyiség-
ben 80-féle alkaloidot tartalmaznak. Közülük
kettõ, a vinkaleukoblasztin (vinblasztin) és a
vinkrisztin fontos gyógyszeripari alapanyag.
Gátolják a sejtosztódást, ezért a nyirokszöve-
tek rosszindulatú daganatában, a fehérvérûség
egyes formáiban, heredaganatban szenvedõk-
nek adagolják kórházi kezelések során.

Házi patikában semmilyen kivonata nem
használható!

Legközelebb a rózsamuskátlit és a salamonpe-
csétet mutatjuk be.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Rózsameténg

Rozmaring

128. Rozmaring (Rosmarinus
officinalis L.)

Az ajakosvirágúak családjába tartozó medi-
terrán félcserje. Román neve: rozmarin. Illatos
dísz- és fûszernövényként termesztik, akár
cserépben is, dugványozással szaporítják.
Fagyérzékeny.

Virágai halványkék, lilás, ritkábban fehér
színûek. Keskeny, átellenes levelei illóolajat
tartalmaznak, melyben borneol (kb. 15%),
bornilacetát, eukaliptol (20-30%) és kámfor
(15-25%) található. A szintén a levélben lévõ
rozmaringsav két kávésav-molekula észtere,
gátolja a lipoxigenáz aktivitását, ezáltal a
leukotrienképzõdést, így gyulladáscsökkentõ.

Külsõleg bedörzsölõszerként reumás fájdal-
mak, idegzsába, isiász enyhítésére használják.
50 g szárított levelet 250 g 70 fokos szesszel
leöntve 10 napig állni hagynak, szûrik, a tér-
fogatot kiegészítik 250 g-ra. Illóolajából 3 g-ot
oldanak 1 liter 70 fokos szeszben. Gyógyfür-
dõnek 50 g-ot 1 liter vízzel leforráznak, fél óra
múlva vásznon átszûrik, és hozzáteszik a für-
dõvízhez. Az alsó végtagok keringési zavarai-
ban, alacsony vérnyomás esetében javallják.

Belsõleg óvatosan használandó, terhesek-
nek ellenjavallt. Szélhajtó, emésztést segítõ
szerek összetevõje. Fûszerként is használják
húsételek ízesítésére.
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Gombás korhelyleves

Hozzávalók: 25 dkg füstölt hús, 10 dkg
füstölt kolbász, 40 dkg savanyú káposzta, 10
dkg gomba, egy fej vöröshagyma, egy csokor
petrezselyem, 4 dkg liszt, 2 dl tejföl, 2-3 evõ-
kanál olaj, pirospaprika, só, õrölt bors.

Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk, olaj-
ban megpirítjuk, majd rátesszük a kockára vá-
gott húst. Rövid pirítás után pirospaprikával
megszórjuk, és hozzáadjuk a savanyú káposz-
tát. Annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje, lefed-
jük, és fõzzük. Közben a vékonyra szeletelt
gombát kevés olajon megpirítjuk, vágott pet-
rezselyemmel, sóval, borssal ízesítjük. A pirí-
tott gombát a káposztához keverjük, felenged-
jük, és felforraljuk. Világos rántást készítünk,
ezzel a levest besûrítjük. Végül beletesszük a
felkarikázott kolbászt, a tejfölt, és még 2-3
percig forraljuk.

Részeges csirke

Hozzávalók: egy egész csirke, 8 dkg vaj,
3 dl fehérbor, 12 dkg füstölt szalonna, majo-
ránna, õrölt bors, só.

Elkészítés: A megtisztított, megmosott
csirke mindkét felét megsózzuk, belsejét be-

ínyenceknek|

kenjük majoránnával, külsõ felületét borssal
ízesítjük. Magas falú tepsibe tesszük, meglo-
csoljuk olvasztott vajjal, és aláöntjük a fehér-
bort. Letakarva, sütõben pároljuk, az elfõtt
bort pótoljuk szükség és tetszés szerint. Ha
megpuhult, a csirkét vékony szalonnaszeletek-
kel borítjuk be, és kitakarva ropogósra sütjük.

Gyors túrófánk

Hozzávalók: 20 dkg rétesliszt, 50 dkg te-
héntúró, 4 tojás, 10 dkg cukor, csipet só, 2
mokkáskanál szódabikarbóna, az ízesítéshez
porcukor (fahéj, lekvár), a sütéshez olaj.

Elkészítés: Az áttört túrót keverjük össze a
sóval és a tojással, és adjuk hozzá a szódabi-
karbónával és a cukorral elkevert liszthez. Ala-
posan dolgozzuk el a hozzávalókat, és a felfor-
rósított olajba kanállal szaggassuk bele a masz-
szából a nem túl nagy fánkokat. Megnõnek,
amíg aranybarnára sülnek. Még melegen for-
gassuk fahéjas porcukorba. Lekvárral is tálal-
hatjuk.
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Farsangi menü
A télûzõ, gondtalan vigasságok
idõszakában a kulináris hámból való
kirúgás is megengedett. Akár egy-egy
ünnepi összejövetel, akár a hétvégi ebéd
menüje lehet az alábbi ételsor.



szét. 39. Leveles faágak – névelõvel. 40.
Esõben áll. 42. Lengyelország pénzneme.
44. A Nagy-tavak egyike (ék. f.). 45. Magyar-
országi költõ, mûfordító (István, 1940–2006).
47. Röptében megfog. 49. … Upendranáth
– indiai író (1910–1996). 50. Ez „szüli a tol-
vajt” (szólás). 52. Sziget Skócia délnyugati
partjainál. 54. Lányunk férje. 55. Végtag.
57. Részben kiirt! 58. Locomotiv … – ma-
gyar rockzenekar. 59. Vonatkozó névmás.
60. Vízlágyító és tisztítószer. 62. A lábaihoz.
64. Egyházi és ógörög hangsor. 66. A Saul
fia c. film rendezõje (… Jeles László). 68. …
van – éberen figyel. 70. Finommûszerész.
72. Folyami kavics. 74. Kenó betûi.

FÜGGÕLEGES: 1. Nem valódi. 2. Gátba
ütközõ. 3. Magyar város a Maros partján. 4.
Menyasszony. 5. Gubóban van! 6. Népies
dal. 7. A Szindbád írója (Gyula). 8. A mohácsi
sokácok farsangi alakja. 9. Kerti szerszám (ék.
h.). 10. Fõnévképzõ feleség megnevezésére.

11. Dolgos kéz jelzõje. 12. Magyarországi
hírügynökség. 17. Zenés drámai mû. 19.
Tartós zaj. 23. Kossuth-díjas matematikus
(Frigyes, 1880–1956). 25. Patak, Mohács-
tól északra ömlik a Dunába. 27. A mélybe.
28. Azonos magánhangzók. 29. Ilyen üve-
ge van a csecsemõnek. 31. Vékony, erõs
horgászzsineg. 32. Életre keltett agyagszo-
bor. 33. Jegyes (ék. h.). 34. … Lenke (szí-
nésznõ). 36. Vágó. 38. Tákolmány része!
41. Fizetett taps. 43. Toyota-típus. 46. …
Delon – francia színész. 48. Szerzetesrend
házfõnöke. 51. Francia arany. 53. Arad
megye autójele. 56. Kiváló olasz karmester
(Alberto, 1909–2001). 58. Amerikai ûrha-
jós, politikus (John). 59. Mûsorszórás. 60.
A túlium, az oxigén és a kálium vegyjele.
61. Román festõ, grafikus (Iosif,
1881–1958). 62. Ünnepélyes fogadalom.
63. … a búzamezõkrõl – Móra Ferenc re-
génye. 65. Jegyzé. 67. Az … – politikai
napilap (1910–1939). 69. Évezredek, vi-
lágkorszak (ék. cs.). 71. A kén és az urán
vegyjele. 73. Rag, a -ra párja.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között könyv-
jutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: február 26. Posta-
cím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.;
e-mail: biharmegye@gmail.com.

VÍZSZINTES: 13. Szándékozik. 14. Tar-
tósan felhõs. 15. Miatta. 16. 1999-ben ke-
rült vissza Kínához. 18. Zuhanyozik. 20.
Részben beilleszt! 21. Mesterséges nyelv. 22.
Képzõmûvészeti közgyûjtemény Madridban.
24. Fedélszerkezetet készítõ szakember. 26.
Ásványi fûszer. 27. Leírt rész! 28. Latin mû-
vészet. 29. A szén és a nitrogén vegyjele. 31.
Had. 33. Katona, testõr a muszlim uralko-
dóknál. 35. Idõszámítás – röv. 37. Indiai ural-
kodó, elsõként egyesítette az ország nagy ré-

|üdítõ

Francois de la Rochefoucauld
(1613–1680) francia herceg, író, moralista
az aforizma mûfajában alkotta
a legmaradandóbbat. Egyik gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 30. alatt.

Januári rejtvényünk (Irodalmár gondolata) helyes megfejté-
se: „Csak önmaga iránt van az embernek kötelessége. Lel-
künk a mi legfõbb bíránk.” Könyvjutalmat nyert: Kása Kata-
lin (Tóti), Orosz Irén (Ottomány) és Szabó Ica (Bihar). 
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Hol a megnyugvás?
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Tavaszi vásárok és termékbemutatók
A Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara a bukaresti
Romexpo Kiállítási Központ
partnereként számos temati-
kus bemutatkozási lehetõsé-
get ajánl a vállalkozók figyel-
mébe.

Április 7–10. között kilenc
különbözõ termékbemutatóra
és vásárra várják a résztvevõ-
ket, van közöttük több mint
két évtizedes múltra visszate-
kintõ nemzetközi kiállítás és
frissebb kezdeményezés is. A
rendezvényekhez konferenci-
ák és szemináriumok is tár-

sulnak, hazai és külföldi szak-
elõadók részvételével. A ka-
marai tagságukat igazoló Bi-
har megyei cégek 20 százalé-
kos kedvezménnyel bérelhet-
nek standot a kiállításokon.

A XXII. Nemzetközi Cons-
truct Expón az építkezéshez
szükséges anyagok, gépek,
felszerelések és mûszaki
megoldások hagyományos be-
mutatása mellett három új
szalon is nyílik. Az Immoex az
ingatlanközvetítõi szolgáltatá-
soknak, az Elevatex a liftgyár-
tóknak, az Aedificium pedig a

lakástervezõknek kínál bemu-
tatkozási lehetõséget.

Az ugyancsak XXII. Nemzet-
közi Ambient Expón belsõépí-
tészettel, kültéri rendezéssel,
berendezési tárgyakkal, me-
dencékkel foglalkozó cégek
jelenhetnek meg. A XX. Nem-
zetközi Romtherm a fûtõ-, hû-
tõ- és klímaberendezések,
szolgáltatások, -rendszerek
vására. A XXIII. Romenviro-
tecre a környezetvédelmi tech-
nológiák és felszerelések
gyártóit, forgalmazóit várják
bel- és külföldrõl.

Hetedszer rendezik meg a
nemzetközi virág-, növény- és
kertészeti kiállítást, Expo
Flowers & Gardens címmel. A
tájrendezésben érdekelt vál-
lalkozások is jelentkezhetnek.
A II. Mobila Expo pedig a
bútorgyártók és -forgalmazók
vására.

Elõször rendez a Romexpo
régiség- és mûkincsvásárt, il-
letve hagyományos termékek
vásárát. Az érdeklõdõk bõ-
vebb tájékoztatásért fordulja-
nak a megyei kereskedelmi és
iparkamarához.

Februártól hetente egyszer, csütörtö-
kön a Román Autónyilvántartó minden ki-
rendeltsége este 8-ig fogadja az ügyfele-
ket. Az intézmény közleményben tudatta,
hogy ezzel is igyekeznek jobban megfelelni a
hozzájuk fordulók igényeinek. A George
Dincã vezérigazgatót idézõ hír szerint termé-
szetes, hogy ügyfeleik egy része napközben
nem hagyhatja ott a munkáját, ezért átszer-

vezték a nyilvántartó hivatali rendjét. Hétfõ-
tõl szerdáig 8–16, pénteken pedig 8–13.30
óra között tartanak nyitva. Elõzetes feliratko-
zással várják az ügyfeleket, az érdekeltek fel-
iratkozhatnak a www.rarom.ro honlapon
megtalálható adatlap kitöltésével, illetve a
021/96–72-es, normál díjas telefonszámon.

gazdaság|

Hosszabb nyitvatartás
az autónyilvántartónál
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Itt megtalálja lapunkat!
Vidéken és a megyeszékhelyen is
több helyen megveheti szabadárusításban
minden hónapban a Biharországot.

Székelyhídon
a központban lévõ

vegyesboltban,
a buszmegálló

mellett
Margittán az RMDSZ-székház könyvüzletében

(Republicii út 2. sz.)

A rogériuszi piac közelében

A Nagyvásár téren (December 1. park), 
a Gojdu líceummal szemben

A nagypiac bejáratánál

Nagyváradon a Laza Trading Kft. lapterjesztõ hálózatában kaphatók
a kiadványaink. A zöld újságosbódék megtalálhatók minden forgalmas
csomópontban, például a piacok mellett és a villamosmegállók közelében.

A nagyállomással
szemben

A Bémer (ma
Ferdinand) téren,

a Fõ utca
torkolatában

A Szakszervezetek
Mûvelõdési Háza

mögött


