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|hirdetés

Szigligeti Színház

18., szombat, 11 óra, Árkádia Stúdió: Ke-
zeslábas;

18., szombat, 19 óra, Szigligeti Színház: A
mi osztályunk – utolsó elõadás;

19., vasárnap, 17 óra, Szigligeti Színház:
Barbárok – Bessenyei-bérlet;

22., szerda, 19 óra, Szigligeti Színház: Ma-
ya – Ady Endre-bérlet;

23., csütörtök, 18 és 20 óra, Szigligeti Stú-
dió: Mennyi? – A BBTE harmadéves színész-
hallgatóinak elõadása;

24, péntek, 19 óra, Szigligeti Stúdió: Hol
van az a nyár?;

25., szombat, 17 óra, Szigligeti Színház:
Az én kis hûtõkamrám – Tanay Emil-bérlet;

26., vasárnap, 17 óra, Árkádia Stúdió: Vi-
lággá mentem, majd jövök;

26., vasárnap, 19 óra, Szigligeti Stúdió:
Bányavirág;

28., kedd, 13 óra, Árkádia Nagyszínpad: A
rút kiskacsa;

29., szerda, 13 óra, Árkádia Nagyszínpad:
A rút kiskacsa;

29., szerda, 19 óra, Szigligeti Színház:
Roberto Zucco – a székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház vendégjátéka;

31., péntek, 19 óra, Szigligeti Stúdió: Bo-
lond Istók – Nagyszalontától a Margitszige-
tig – bemutató.

Nagyváradi Állami Filharmónia

16., 19 óra: Tavaszi fesztivál. Mûsoron: G.
Bottesini: Gran duo concertante hegedûre,
nagybõgõre és zenekarra; I. J. Paderewski: a-
moll zongoraverseny, op. 17.; Fr. Schubert:
VI., C-dúr szimfónia, D. 589. Vezényel
Tiberiu Soare, közremûködik Kanki Tadasi
(nagybõgõ) és Ajumi Tamura (zongora – Ja-
pán).

23., 19 óra: Tavaszi fesztivál. Mûsoron: J.
Haydn: Az évszakok – oratórium. A filharmó-
nia énekkara és a kobei (Japán) 21st Century
Chorus részvételével, karvezetõ Jankó Zsolt
és Jano Tadahiro. Vezényel Jano Tadahiro
(Japán), közremûködik Minami Macsubara
(szoprán), Maszarani Szaszaki (tenor) és Koicsi
Okugava (bariton – Japán).

30., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Mû-
soron: M. P. Muszorgszkij: Éj a kopár he-
gyen; P. I. Csajkovszkij: Változatok egy roko-
kó témára, op. 33.; D. Sosztakovics: IX.,
Esz-dúr szimfónia, op. 70. Vezényel Paul
Mann (Anglia), közremûködik ªtefan Cazacu
(gordonka).

Márciusi programajánló
Évfordulós ünnepséggel, világnapi nyílt
nappal, négy bemutatóval és elõadás-
búcsúztatóval várja nézõit a nagyváradi
Szigligeti Színház. A filharmóniában
a koncerteket csütörtökönként este 7-tõl
a Bartók–Enescu teremben tartják,
a bérletek érvényesek, jegyek a
filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezsõ,
ma Moscovei utca 5. szám) válthatók
hétköznapokon 11–16 óra között.

2|Biharország|2017. március



tartalom|

Biharország – közéleti havilap. Kiadja a Várad kulturális folyóirat, Nagyvárad. Szerkesztõség és kiadó: Nagyvárad, December 1.
tér 12., I. em. Postacím: 410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447-060, 0725/944-956, 0725/ 944-
958. Lapterjesztés: 0752/189-764. E-mail: biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro. Fõszerkesztõ: Máté
Zsófia. Munkatársak: Balázs Anita, D. Mészáros Elek, Kocsis Csaba (Berettyóújfalu), Péter I. Zoltán, Szilágyi Aladár, Szõke Ferenc.
Felelõs kiadó: Szûcs László. Készült a nagyváradi Europrint Kft. nyomdájában. ISSN 2066-4166

2017. március |Biharország|3

Agrárvilág
4. Szalonnaszemle hóban, napsütésben

5. Borviadal finom nedûkkel

Közélet
6. Jogi útmutató – Szabó Sándor jogász

tanácsai
7. Közszolgáltatásokat drágítottak

Váradon

8. Többlépcsõs határnyitás – Három új
átkelõ Biharban a magyar–román
határon

Önkormányzat
10. Hamarosan községközpont lesz

Monospetri – Interjú Barcui Barna
polgármesterrel

Kultúra – Önkormányzat
12. Rövidesen elkészül a múzeum új

székhelye

Önkormányzat
13. Bihardiószegen felkarolják az idõseket

Faluról falura
14. Lassanként összeépül Nagyváraddal –

Fugyivásárhelyi körkép

Hitvilág – Zene
18. Több mint kántor – Bemutatjuk

a margittai Szabó Pétert

Szomszédoló
20. Csigacsinálók versenyeztek –

Biharvajdaiak sikere Biharkeresztesen
22. „Megjött a tollas!” – Micura Sándor

László zenész, mesemondó,
tollfelvásárló

Agrárvilág
25. Borszemle és farsangolás

Monospetriben

Portré
26. A megtalált egyensúly – Beszélgetés

Herman Ferenc színésszel,
könyvszalon-vezetõvel

Vastaps
28. Kitörni a skatulyából – Gajai Áges

színmûvész

Kultúra
31. Kisgyermekekhez is szól Arany János –

Nyelvõrségen Dánielisz Endre

A régi Várad
32. A vízellátás kezdetei – Péter I. Zoltán

helytörténeti írása

História
34. A magyar építészet nagymestere (1.) –

Rév szülötte, Jakab Dezsõ

Oktatás
36. Elhivatott tanítónõ a margittai

aligazgató – Deák Andreát kollégái
jelölték

Literatúra
38. Egy szabály kalandos útja –

Kultúrszilánkok Molnár Judittól

Ifjúság
40. A hajdúvárostól Mexikóig – Tóth Bálint

cserediák volt Latin-Amerikában

Lektûr
43. A sípoló – Tóth Ágnes novellája

Hagyomány
44. Tanítványból lett kézmûveskör-vezetõ –

Bondár Hajnalka új megbízatása

Sport
46. Európai kupát nyerhet a váradi

pólócsapat

Fûben-fában
48. Gyógynövény-ábécé (154., 155.) –

Tarackbúza, tavaszi hérics

Ínyenceknek
49. Oroszos ízek

Üdítõ
50. A szeretetrõl – Keresztrejtvény

nyereménnyel

Sport
51. Postagalambászatban is élvonalban

a szalontaiak
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Szalonnaszemle
hóban, napsütésben

Lila hagyma került a szelet kenyerekre, ar-
ra csepegtették a kiolvadó zsírt, majd ott seb-
tében elkezdõdött a falatozás. A szalonnasütés
a közösségépítést, az együvé tartozás érzésé-
nek erõsítését szolgálta ez alkalommal is. A
szalonnaszemlére elõre elkészített hidegtála-
kat hoztak, ezeket a rendezvényházban mutat-
ták be. A felvonultatott étekkombinációk ösz-
szeállításának feltétele volt, hogy a szalonna
legyen a fõ komponens. Volt, aki jókora ha-
sáb szalonna mellé kettõbe vágott ropogós
paprikákat, zöldhagymát, retket használt de-
korációként, míg mások kolbászfalatkákat is
belecsempésztek mûvükbe. Emellett volt, aki-
nek az egyszerûségben is sikerült megteremte-
nie az összhangot: kockás kendõvel bélelt
vesszõkosárban fogpiszkálóra tûzdelt falatnyi
kenyér és szalonna, úgynevezett katonák sora-
koztak.

Az eredeti elképzelés az volt, hogy maguk a
résztvevõk válasszák ki a szemre leginkább tet-
szetõs összeállítást, de végül salamoni döntést
hoztak: nem rangsoroltak, minden kiállítót
egyformán oklevéllel jutalmaztak. Miután a
kaszásokat is jóllakató szalonnamenüt finom
borokkal leöblítették, felszolgálták az alkalom-
hoz illõ szalonnatortát. Ez természetesen csak
küllemében hasonlított a paprikás „disznóság-
ra”, valójában édesség volt.

A jelenlevõk azzal zárták a kora délutánig
tartó piknikezést, hogy jövõre ismét ott lesz-
nek, csak éppen még a mangalicával kell
megbeszélniük.

D. Mészáros Elek

Érmihályfalva polgármesterének, Nyakó
Józsefnek az ötlete alapján született meg az
immár harmadjára megszervezett szalonna-
mustra. Egyfajta télbúcsúztató, tavaszváró ese-
mény is ez egyben, hiszen február végén már
egyre türelmetlenebbül vágyunk a szabadba,
hiányzik a fény, a cirógató napsütés.

Az idei közös szalonnasütést február utolsó
hétvégéjére idõzítették, és mintha a természet
irányítója is felfigyelt volna az emberi óhajra,
hisz reggel még hópihékkel labdázott a szél,
aztán egy füttyentésnyi idõ múlva már elõbúj-
tak a napsugarak.

Hamar felcsaptak a lángok a fahasábok kö-
zött, de ahogyan azt minden valamirevaló sza-
lonnasütõ ember tudja, meg kell várni, míg
alábbhagy a láng, az izzó parázsnál pirul leg-
jobban a szalonna. Aztán ahogyan a szalonna-
zsírból a parázsra cseppen, ismét fellobban a
láng egy kis idõre. Közben a koccintásnyi pá-
linka után már arról is folyhat az eszmecsere,
hogy a vékonyabb, húsos vagy a vastagabb,
zsíros mangalicaszalonnát érdemesebb-e
nyársra húzni.

Harmadik alkalommal tartottak
szalonnamustrát a homokvilág városában,
Érmihályfalván. A Gödör rendezvényház
mögötti területen, a volt városi strand
helyén már kora délelõtt sercegett
a szalonna, pirult a hagyma.

Parázson sül jól a szalonna

A szemlére
készített
ételkompozíciók
mindegyike nyert

Marcipánzöldségek a szalonnatortán
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Borviadal finom nedûkkel

Mire a szabadban véget ért a koszorúzással
zárult eseménysor, addigra a városi múzeum
aulájában javában folyt a borok zsûrizése. Ezút-
tal 177 bormintával neveztek be a 29 telepü-
lésrõl érkezett borászok. Már szürkületre járt az
idõ, mire az ítészek felállították a borok végsõ
sorrendjét. Közben a vendégek is sorakoztak a
szépen megterített vacsoraasztalok köré. Jót
tett a rendezvénynek a gyermelyiekkel való
kapcsolat, amely az évek során barátsággá
érett, hisz az est folyamán a Stréhli György
karnagy dirigálta férfikaron kívül Sándor De-
zsõ cigányzenekara is fellépett, és egész este
húzta a nótát. Részt vett a szórakoztatásban a
nagykágyai Buliszerviz együttes is.

Az eredményhirdetés elõtt Gavrucza Ti-
bor nyugalmazott református lelkipásztor, az
elsõ helyi borversenyek egyik szervezõje, a
kezdeti idõket elevenítette fel, majd Biró Ro-
zália parlamenti képviselõ az együttlét fontos-
ságáról mint az egymás iránti szeretet lehetsé-
ges forrásáról beszélt. Dr. Dorin Popa zsûri-
elnök méltatásában elmondta, hogy évrõl évre
jobb minõségi mutatókat érnek el a régióbeli
borok. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy na-
gyon sok magyarországi szaktekintélynek szá-
mító borászt tudhat barátjának, mert a jó bor
politikamentes, és nincs nemzetisége.

Az eredményhirdetés moderátora, a ren-
dezvény fõszervezõje, Czapp Árpád sorra
szólította a díjazottakat. A legmagasabb pont-
számot elérõ bor a bihardiószegi Fábián Ti-
bor sauvignon petit-je lett. A székelyhídi szü-
letésû, Magyarországon élõ Mihály Gábor
szobrászmûvész készítette Miska-kancsó ván-
dordíjat a legeredményesebb helyi borász, ez-
úttal Kovács Lajos érdemelte ki.

D. M. E.

Szent Vincének, a szõlõmûvelés, borászat
védõszentjének emléktáblájánál minden évben
összegyûlnek koszorúzásra a székelyhídi bor-
versenyek résztvevõi. Ezúttal sem volt ez más-
ként. Miközben szellõfattyúk futkározva rug-
dalták a telet, Béres Csaba polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket a Kovács Lajos bor-
lovag által emeltetett emlékhelyen. Az elöljáró
kitért a szõlõtermesztés hajdani dicsõségére, s
megállapította, hogy a mai fiatalok már nem
látnak perspektívát a borászatban. Felada-
tunk, hogy jövõképet állítsunk eléjük. E célnak
elsõ állomása volt a Szent Vincének állított
emléktábla – mondta a polgármester. Majd
bejelentette, hogy épp a borversenyt megelõ-
zõ napon írták alá azt a dokumentációcsoma-
got, amelynek célja egy szõlészeti és borásza-
ti egyesület létrehozása.

Rákosi Jenõ, az Érmelléki Református
Egyházmegye esperese arra intett, hogy a
szõlõben ne csupán egy terméket lássunk, ha-
nem mind kapáláskor, mind szüret idején gyö-
nyörködjünk Isten teremtõ munkájában.

A Magyarországról érkezett Gyermelyi Da-
lárda erõteljes hangja szárnyalt a határtalan-
nak látszó levegõégbe, az együttlét öröme, az
egy vérbõl levõség tudata léleksimogató való-
sággá nemesült egy ölelésnyi pillanatra.

Vidám hangulatban, cigányzenével,
mulatozással és szakmai ismeretekben
való gyarapodás közepette zajlott a XXIII.
székelyhídi borverseny.

A borlovagrend tagjai is megkoszorúzták Szent Vince
emléktábláját

Kovács Lajos
a Miska-kancsóval,
mellette Mihály
Gábor szobrász

Csinos lányok szolgálták fel
a zsûrizendõ borokat
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Érthetõ, hogy a legtöbb embernek hiányo-
sak a jogi ismeretei, hiszen nem tanítják az is-
kolában, pedig fontos lenne tudni, hogy né-
hány gyakran elõforduló helyzetben milyen jo-
gokkal, törvény adta lehetõségekkel élhetünk.

Közlekedési bírságok

Szabó Sándor jogász azt tartja a legfonto-
sabbnak, hogy minden esetben tartsuk be a
közlekedési szabályokat, mert ha áthágjuk
õket, nemcsak büntethetõvé válunk, de a ma-
gunk és a mások testi épségét is veszélybe so-
dorjuk. Tudakozódjunk, kérdezzünk, ha nem
vagyunk biztosak valamiben. Ha mégis vé-
tünk, ne felejtsük el, hogy az intézkedõ rend-
õr vagy más hatósági személy, aki kiszabja a
büntetést, ismeri az úgynevezett Kreszt. Ha
mégis úgy gondolnánk, hogy indokolatlan a
kiszabott büntetés, akkor jogorvoslattal élhe-
tünk. „A legfontosabb tudnivaló, hogy 15 na-
punk van a fellebbezésre a büntetés ellen. Ha
ez alatt nem élünk a lehetõséggel, nem lesz
már esélyünk arra, hogy jogi útra tereljük a
dolgot.”

A fellebbezést tehát a jegyzõkönyv átvételé-
tõl számított 15 napon belül kell a bírósághoz
benyújtani két példányban. Ezt megtehetjük
személyesen vagy postai úton is. A kérelem-
hez csatolni kell a személyi igazolvány és a ki-
fogásolt jegyzõkönyv másolatát. A fellebbezés-
ben meg kell indokolnunk a kérelmünket, mi-
ért gondoljuk azt, hogy igazságtalanul bírsá-
goltak meg. Az igazunk bizonyítása mellett ta-
núkat is felsorakoztathatunk.

A másik lehetõség, amit a jogász felvetett,
és ez talán egyszerûbb, ha bebizonyítjuk, hogy
a jegyzõkönyvet nem helyesen töltötték ki.

„Vannak bizonyos adatok, melyeket a jegyzõ-
könyvnek tartalmaznia kell. Ezeket helyhiány
miatt lehetetlenség lenne most felsorolni, de a
világhálón könnyen megtaláljuk a büntetési
jegyzõkönyv helyes kitöltésére vonatkozó kö-
vetelményeket. Lehet, meglepõ, de nagyon
sok bírságeltörlésnek ezek nem teljesülése a fõ
oka.”

Bérfizetési késedelem

Mit tehetünk, kihez fordulhatunk, ha a
munkáltató nem akarja kiadni a fizetésünket?
Szabó Sándor erre is adott tanácsot.

„Mindenekelõtt minden esetben olvassuk el
a munkaszerzõdést, mielõtt aláírjuk. Ez nem
azt jelenti, hogy ne bíznánk meg a leendõ
munkaadónkban, hanem azt, hogy elõvigyá-
zatosak vagyunk. Az aláírt szerzõdés a felek
közötti törvénynek minõsül, és ha ez szá-
munkra elõnytelen, esetleg nem a szóbeli
megegyezést tükrözi, nem sok lehetõségünk
marad a jogorvoslatra, ha már aláírtuk.”

Kevesen tudják, hogy a 13/2011. számú
kormányrendelet értelmében a munkabér kifi-
zetésének indokolatlan halogatása vagy ki
nem fizetése feljogosítja az alkalmazottat arra,
hogy kártérítést is követeljen a munkaadótól,
törvényes kamat formájában. A Munkatör-
vénykönyv rendelkezik a bér kérdésérõl és an-
nak fizetési módjáról. A 166. szakaszának 1.
bekezdése kimondja, hogy a munkabért ha-
vonta legalább egyszer kell kifizetni, a munka-

A törvény útvesztõiben az átlagemberek
többségének bizony nem egyszerû
kiigazodnia, az alapvetõ jogi ismeretek
hiánya sokszor okoz fejtörést. SZABÓ
SÁNDOR jogász kérésünkre
az alábbiakban két gyakran elõforduló jogi
kérdésben nyújt segítséget ahhoz, hogy
érvényesíthessük igazunkat.

Jogi útmutató
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szerzõdésben foglalt idõpontban. A törvény
megengedi a több részletben való kifizetést is.

Nos, lássuk hát, mik azok az eszközök,
amelyek rendelkezésünkre állnak, ha a mun-
káltató nem tesz eleget a munkaszerzõdésben
foglaltaknak. Elsõ lépésként forduljunk írás-
ban a munkaadónkhoz problémánkkal. Nem
mintha nem ismerné a helyzetet, de ezzel
szükség esetén bizonyítani tudjuk, hogy mi
megpróbáltunk békés úton megoldást találni a
kialakult helyzetre. Ezek után értesítsük a Me-
gyei Munkaügyi Felügyelõséget. Ezt is írásban.
Ennek az állami intézménynek kötelessége ki-
vizsgálni az ügyet. Ha a felügyelõség döntésé-
vel elégedetlenek vagyunk, esetleg a munkál-
tató továbbra is visszatartja vagy késlelteti a
bérünk kifizetését, keresetet nyújthatunk be a
törvényszéken, beperelhetjük a munkáltatót.

„A munkaügyi perek ingyenesek – emeli ki
Szabó Sándor –, így illetékbélyeget sem kell fi-
zetnünk, legfeljebb az ügyvédi honoráriumot,
már ha igényt tartunk ügyvédre. Ám ha meg-
ítélik számunkra a keresetet, a vesztes fél kö-
teles lesz megtéríteni a költségeinket. Fontos
tudni viszont, hogy a bér kifizetésének kötele-
zettsége 3 év alatt elévül, így vegyük ezt figye-
lembe, mielõtt jogi útra tereljük a problémán-
kat. Ne feledjük – teszi hozzá a jogász –, hogy
a munkaszerzõdésben foglaltak szerint vannak
kötelezettségeink is, ezeknek próbáljunk ma-
radéktalanul eleget tenni, viszont ha azt ta-
pasztaljuk, illetve érezzük, hogy a munkáltató
nem fizet, hátrányos megkülönböztetésben ré-
szesít, vagy csak egyszerûen szerzõdést szeg,
forduljunk az illetékes szervekhez.”

Balázs Anita

közélet|
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Márciustól többe kerül a parkolás
Nagyváradon, nõ az állatkerti
és a strandbelépõ ára is. A polgármester
a kormányra hárította a felelõsséget:
a kötelezõ közalkalmazotti béremelések
miatt megemelkedett kiadásokat akarja
a drágítással ellensúlyozni.

Közszolgáltatásokat
drágítottak Váradon



Nagyváradon március 1-tõl az eddigi 2 lej
helyett 2,60 lejbe kerül óránként a meghatá-
rozott idejû, úgynevezett „kétórás” parkolóhe-
lyek használata. Ezeken a helyeken hétfõtõl
péntekig 7–18 óra között kell fizetni a parko-
lásért. A mobiltelefonos alkalmazással befize-
tett parkolási díj 30 percre 1,30, egy órára
2,60, két órára pedig 5,20 lej lett.

Azonos mértékben emelkedik a nagyváradi
állatkertbe, illetve a várad-õsi strandra szóló
belépõk ára. A strandra a 3. életévüket még
be nem töltött gyerekek ingyen mehetnek be,
az állatkertben a 75 évnél idõsebbeknek nem
kell fizetniük. A strandon a teniszpálya hasz-
nálata személyenként 12 lejbe kerül a korábbi
10 lej helyett, egy négyzetméternyi terület

koncessziós díja pedig 50 lejre nõ az eddigi 42
lejrõl. A névre szóló strandbérlet felnõtteknek
160 lejrõl 180-ra drágult. Mindkét létesít-
ménybe való belépésért egy felnõttnek 12 lej
helyett 14 lejt kell fizetni, a nyugdíjasok és
gyerekek félárú jegye 7 lej. A két felnõtt és
egy gyermek számára használható családi jegy
ára 24 lejrõl 28 lejre emelkedett, egy felnõtt
egy gyermekkel pedig 15 lej helyett 17 lejért
vehet családi belépõt. A legalább 15 fõs fel-
nõtt csoportoknak személyenként 12 lejbe ke-
rül a belépõ az eddigi 10 lej helyett, az ugyan-
csak legkevesebb 15 tagú diák-, nyugdíjas- és
egyéb kedvezményezett csoportok pedig fe-
jenként ennek a feléért mehetnek be.

Drágultak a temetkezési szolgáltatások is:
egy sír kiásása, a koporsó leengedése és a sír
betemetése 250 lej lett 150 lej helyett, egy
kripta kibontása és a fedõ visszahelyezése 60
lejbe kerül a korábbi 45 lej helyett. A sír tisztí-
tása (sepregetés, koszorúk elhordása stb.) 40
lejbe kerül az eddigi 20 helyett. A városi ká-
polna óránkénti bérleti díja 50 lej lesz 35 he-
lyett, a hûtõkamra naponta 40 lejért használ-
ható 26 lej helyett, a sírokról pedig 50 lej he-
lyett ezentúl 150 lejért vágják ki a fákat.

F. N. L.
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Hideg, nyirkos, hómaszatos volt az idõ. Az
út mentén tavalyról maradt hórihorgas gazok
zúzmaraöltözetükkel látványosan dekorálták a
tájat. Személyautók sorjáztak egymás után Bi-
harfélegyháza irányából Mihai Bravu telepes fa-
lun át az országhatár irányába. Hosszú vajúdás
után február harmadik szombatjának délelõttjén
Bihar megyében újabb három határátkelõvel
bõvült a román–magyar együttmûködés.

Az új aszfaltúton könnyû volt a haladás, az
úttestre felhordott sár jól mutatta, hogy a he-
lyi gazdák eddig is elõszeretettel használták
mezõgazdasági gépeikkel. Az eddig elodázott
határnyitás hirtelen fontossá vált, hisz egy idõ-
ben tíz átkelõt avattak fel a két ország 450 ki-
lométer hosszú közös határszakaszán.

Biharfélegyházát és a magyarországi Po-
csajt évszázadok óta út kötötte össze, ezt
hangsúlyozták az eseményen részt vevõ politi-
kusok is. A román kormány képviseletében
Delorean Gyula alprefektus volt jelen az ün-
nepségen, mellette Biró Rozália, a bukares-
ti képviselõház külügyi bizottságának elnöke,
Kelemen Zoltán, Biharfélegyháza polgár-
mestere, és helyettese, Kerecsenyi Imre.
Magyar oldalról ünnepi beszédet mondott
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Köz-

gyûlés elnöke, valamint Pocsaj község elöljá-
rója, Kecskés Gyula. A határnyitástól a két
ország lakossága közötti kapcsolattartás meg-
könnyítését remélik, illetve a kereskedelmi,
gazdasági kapcsolatok felélénkülését. A
Félegyházát és Pocsajt összekötõ aszfaltút 11
kilométer hosszú, és hatmillió euróba került.

A hideg idõ elûzésére kortyintásnyi pálinká-
val, pogácsával kínálták a jelenlevõket a
félegyháziak. Az átkelõ üzembe helyezését jel-
képezõ szalagvágás után mindkét érintett tele-
pülés fiataljai énekkel, szavalattal léptek fel, a
pocsaji Barna Dávid pedig lovasbemutatót
tartott. A különbözõ keresztény felekezetek
papjai megáldották a határátkelõt, majd a ha-
tárrendészeti ellenõrzés után átgördült az elsõ
személygépkocsi Pocsaj felé.

Annak ellenére, hogy Magyarország és Ro-
mánia között a határforgalom az elmúlt évben
meghaladta a négymillió átkelést, egyáltalán
nem biztos a most üzembe helyezett átkelõ jö-
võbeni sorsa. A helyszínen kérdésünkre a he-
lyettes kormánybiztos elmondta, hogy három
hónapon át megfigyelik a forgalmat, és ha

Többlépcsõs határnyitás
Tíz határátkelõhely nyílt meg egyszerre
február 18-án Románia és Magyarország
között, három közülük Bihar megyében
van. Március végéig idõszakosan,
szombatonként 10 és 18 óra között emelik
fel a sorompót, de az a cél, hogy végül
állandó átkelési pontok legyenek.

Szabad az út,
egyelõre csak
szombatonként
nyolc órán át

Zoltánok baráti kézfogása
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Határállomás nem épült, hiszen akkor a felek
arra számítottak, hogy rövidesen Románia is
belép a schengeni övezetbe. Ez elmaradt, de a
projekt teljesítésének határideje, 2017. márci-
us 31. vészesen közeledett, ezért külügymi-
niszteri szintû egyeztetés kezdõdött még ta-
valy. Ugyanis ha addig nem nyitják meg az át-
kelõket, vissza kell fizetni a 70 milliót. Buka-
rest eleinte mereven elzárkózott, aztán most
valamelyest engedett, és átiratban kérte az
érintett önkormányzatokat, válasszanak egy
hétvégi napot a határátkelõ mûködtetésére.

Állandó határátkelõhelyhez közmûvesített
épület, parkoló, internetkapcsolat, leállósáv stb.
megépítése szükséges, és ez a szolgálatot teljesí-
tõ határrendészek bérével együtt a külügy költ-
ségvetését terheli – magyarázta Mile Lajos. Az
idõszakos vagy alkalmi határnyitás költségeit pe-
dig a helyi önkormányzatnak kell viselnie. Most
azt kell tisztázni, hogy a felek mit vállalnak, mi-
re képesek, hajlandók, és mire nem, errõl mi-
niszteri szintû egyeztetés folyik, és az itteniek re-
ményei szerint írásos megállapodás születik. Te-
odor Meleºcanu külügyi tárcavezetõ február vé-
gi budapesti látogatásán ez is fontos téma.

Mind Balazsi József, mind Kelemen Zol-
tán amellett érvelt, hogy a helyieknek a hét-
köznapi átkelés lehetõsége lenne fontos.
Semjén napközijébe például a most megnyílt
érkenézi átkelõ túloldaláról, Bagamérból hord-
ják mindennap az ebédet, és a szállító a 6 kilo-
méter helyett 25-öt tesz meg, kétszer. A fél-
egyházi elöljáró azt emelte ki, hogy a határ
egyik oldalán élõ és a másikon dolgozó lakos-
ság meg az üzleti kapcsolatban lévõ cégek ér-
deke is az állandóan nyitva tartó átkelõ lenne,
ahol teherforgalmat is átengednének, hiszen
az út erre épült.

D. Mészáros Elek, Máté Zsófia

nem éri el a kívánt szintet, akkor megszünte-
tik az átkelést. A szombatonként 10–18 óra
között mûködõ határátkelõ infrastruktúrája
egyelõre szinte a nullával egyenlõ: a vasso-
rompón és a deszkából összeeszkábált poty-
tyantós vécén kívül semmi sincs.

Az idõszakos átkelõk üzembe helyezése
nagy elõrelépés, de csak az elsõ lépcsõfok a
tíz éve indult folyamatban. Ezt a megnyitás
elõtt néhány nappal tartott nagyváradi sajtótá-
jékoztatón hangsúlyozta Mile Lajos, Magyar-
ország kolozsvári fõkonzulja, Pásztor Sán-
dor megyei tanácselnök, Szabó Ödön kép-
viselõ és két érintett önkormányzat, Érsemjén,
illetve Biharfélegyháza polgármestere. A négy
nap múlva esedékes megnyitásról viszont ak-
kor még nem szóltak. A harmadik érintett
község Vizesgyán, a hozzá tartozó Körösszeg-
rõl Körösszegapátiba lehet átjutni. 

Magyarország és Románia a határ menti
fejlesztést szolgáló európai uniós alapból 70
millió eurót nyert új átkelõk létesítésére még a
2007–2013-as költségvetésbõl. Ez tíz, hajdan
már létezett út korszerûsítését, helyenként új-
raépítését tette lehetõvé, és el is készült mind.

A nyitás szószólói:
Balazsi József,

Szabó Ödön,
Pásztor Sándor,

Mile Lajos
és Kelemen Zoltán

Szalagvágók
Biharfélegyházán:

Kecskés Gyula,
Biró Rozália, Pajna
Zoltán és Kelemen

Zoltán

közélet|
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A monospetri
mûvelõdési ház
mögött építik fel
az új községházát

Nyolc éve kezdték el az elsõ lépéseket a köz-
ségközpont áthelyezésére Vedresábrányból
Monospetribe, azóta több harcot – bírósági el-
járást – gyõztesen vívtak meg. Idén az utolsót,
a népszavazást is nagy eséllyel megnyerik.
Barcui Barna polgármester elmondta, hogy
az idei fontossági sorrendben elsõ helyen Mo-
nospetri községközponti rangra emelése áll.

A Közigazgatási Bíróság és a prefektúra
szándékukat jogosnak ítélte, így az utolsó lé-
pés, a referendum következik. Ezt a törvényes
keretek között a tavasz folyamán meg fogják
tartani, idõpontjáról a soron következõ ta-
nácsülésen döntenek. Elõtte egyeztetni fognak
az önkormányzat döntéshozó testületében
képviselt pártokkal, hogy minden gördüléke-
nyen, vitamentesen menjen. Nem lesz nehéz
tárgyalás, mivel Vedresábrányban tulajdon-
képpen nincs ellenzék, „mindenki egy irányba

húzza a szekeret”. Az RMDSZ 9 és a Német
Demokrata Fórum egy tanácsosa már kiadja a
kétharmadot, de a polgármester valószínûsíti,
hogy két szociáldemokrata és egy nemzeti li-
berális párti tanácsos is a többséggel azonosan
fog szavazni. Az elõírások szerint az érvényes
népszavazáshoz 30 százalékos részvétel köte-
lezõ, ez könnyen teljesíthetõ.

A felmérések szerint a község legnagyobb
településének, Monospetrinek a lakosai egy-
hangúlag pártolják a változást, és a vedresáb-
rányiaknak sincs komoly kifogásuk ellene.
Semmit sem veszítenek, falujuk ezután is ré-
szese lesz minden lehetséges fejlesztésnek. Ed-

Hamarosan
községközpont lesz
Monospetri

A községek kialakításakor
és a községközpont meghatározásakor
fontos, sõt mondhatni fõszerepet játszott
az etnikai szempont. Ezért esett a választás
annak idején a „kedvezõbb összetételû”
Vedresábrányra a nagyobb és fejlettebb
Monospetri helyett. Ezen akar változtatni
a helyi önkormányzat.

Barcui Barna ötödik mandátumát kezdte
Vedresábrány polgármestereként, de Monospetri
elöljárójaként szeretné folytatni
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nak. Modern, minden igényt kielégítõ intéz-
mény lesz, kellemes és kényelmes otthont ad
majd lakóinak – nyilatkozta Barcui Barna. A
mûködtetés is sínen van, mivel a helyi tanács
erre a célra Platán néven létrehozott egy ala-
pítványt 125 000 lejes alaptõkével. Mivel az
otthon nem lesz önfenntartó, az önkormány-
zat támogatni fogja évi 110-120 ezer lejjel.
Adományokat is elfogadnak, továbbá a benn-
lakók vagy azok rokonainak hozzájárulása
egészíti majd ki a költségvetésüket. Három év
elteltével állami támogatást is igényelhetnek.

A szolgáltatási engedélyt megkapták, és
már toborozzák a személyzetet. Amint a stáb
készen áll, elkezdik az idõsek felvételét. Sze-
retnék márciusban megnyitni az intézményt.
A tervek szerint az otthon az Õszi napsugár
nevet kapja. 48 személyt tud fogadni, de csak
40-et vesznek fel, hogy sürgõsségi eseteket ki
tudjanak szolgálni. Úgy gondolják, fél év alatt
érik majd el a teljes létszámot.

Felmerült az igény Monospetriben piac lét-
rehozására, ezt az árusok és a vásárlók egy-
aránt fontosnak tartják. Gyakran elõfordult
ugyanis, hogy egyik községbeli a másik köz-
ségbelitõl a margittai piacon vásárolt. A piac
Monospetri központjában kapott helyet, az
irodaépületek és mellékhelyiségek már elké-
szültek, az asztalok megvannak, az esõtõl vé-
dõ tetõt megrendelték. Ahogy az idõ kimeleg-
szik, felszerelik, hogy nyáron nyithassanak.
Úgy tervezték, hogy díjmentes lesz, a takarítá-
sáról, rendben tartásáról megegyezés szerint a
termelõk gondoskodnak. A beruházást saját
költségvetésbõl valósítják meg.

Vedresábrányban, a jelenlegi községháza
kertjében építik meg a napközis iskolát (after
school), ez a község rászoruló diákjait szolgál-
ja majd. Több mint 1000 négyzetméter lesz a
területe, hideg és meleg konyhát, dísztermet is
magában foglal. A mostani községháza épüle-
tét a költözés után kívülrõl is renoválják, illet-
ve beépítik a tetõterét, hogy a helyi iskolának
és civil szervezeteknek nyújthasson majd ott-
hont. A belsõ felújítást és a bõvítéseket az
évek során elvégezték, így maradéktalanul ki-
szolgálhatja új használóit. Eredetileg négy he-
lyiségbõl állt, jelenleg pedig a mellékhelyisége-
ken kívül kilencbõl. A mostani iskola pedig
elég rossz állapotban van.

A polgármester nem feszíti túl a húrt, nem
szõ elérhetetlen terveket, de a kitûzötteket cél-
ratörõen és folyamatosan, csapatának támo-
gatásával, megvalósítja. Ehhez négy mandá-

dig sem hanyagolták el a község egyetlen tele-
pülését sem, ezután sem fogják. Tulajdonkép-
pen csak helyreáll a rend, s a legnagyobb és
arra leginkább méltó település kapja meg a
községközponti címet – mondta a polgármes-
ter.

Ügyfélfogadás a régi hivatalban is lesz. Az új
községházát a helyi tanács tulajdonában álló
telken fogják felhúzni, a monospetri Mûvelõdé-
si Központ mellett. Már elkészült a hatástanul-
mány, a költséget 200 000 euróra becsülték, a
pénzt pályázati úton fogják megszerezni.

A fontossági sorrendben a második az öre-
gek otthonának megnyitása. Az épület már
készen áll, a berendezések is a helyükön van-

Az idõsek otthona
készen áll a lakók
fogadására

Nyárára itt piac
lesz

Érfancsika
kultúrháza

(folytatás a következõ oldalon)
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Mindezekkel párhuzamosan benyújtottak a
Regionális Operatív Programhoz egy megkö-
zelítõleg ötmillió euró értékû projektet, ezen
nagyon sokat dolgoztak, és a tanácselnök sze-
rint valószínûleg megnyerik a támogatást. Az
összegbõl fedeznék a múzeum udvarának,
kertjének és kerítésének felújítását s egy eme-
let teljes belsõ átalakítását.

Fried Noémi Lujza

Elkezdik a bútorok elkészítését is, ami körül-
belül két hónapig tart. A közgyûjtemény átköl-
töztetését már áprilisban elkezdenék, mondta
Pásztor Sándor, az intézményfenntartó me-
gyei önkormányzat RMDSZ-es elnöke. Hoz-
zátette: május 18-án, amikor a Körösvidéki
Múzeum hagyományos kiállítását szervezik,
szeretnék megnyitni az új létesítmény legalább
egy szintjét. „Vannak elképzeléseim, hogy
Nagyváradot reprezentáló festõmûvészek
munkáival és Nagyváraddal foglalkozó tárla-
tokkal kezdjünk, hiszen elsõsorban a mi dolga-
inkat kell kiállítani” – mondta Pásztor Sándor.

Rövidesen elkészül
a múzeum új székhelye
E hónap végéig befejezik a Körösvidéki
Múzeum új székhelyének, a nagyváradi
egykori királyi hadapródiskola épületének
felújítását, akkor kivonul onnan
az építkezést vezetõ cég, tájékoztatott
a Bihar Megyei Tanács elnöke.

Vedresábrány
mûvelõdési házát

ide tervezik

tum alatt megszerezte a kellõ tapasztalatot, és
az ötödikre is megkapta a bizalmat.

Az idei tervek között szerepel még a mezõ-
gazdasági utak megjavítása 11 km hosszan:
köveznek és vékony aszfaltréteget terítenek le.
Pályázat útján akarnak pénzt szerezni rá. Be-

fejezik Monospetriben az új vízhálózatot, és a
nyár folyamán rákapcsolják a fogyasztókat. A
vízmû már majdnem elkészült. Pályázatot
nyertek a csatornázásra is, el is kezdõdött a ki-
vitelezés. Az átadás 2020-ra várható.

Két másik helyhatósággal megnyertek egy
EU-s projektet, ennek eredményeként 5 km
utat aszfaltozhatnak le. Ha elkészül, a község
minden utcája aszfaltburkolatos lesz, beleértve
a roma telepit, a temetõkbe és a szõlõhegyre
vezetõket is.

A monospetri óvoda külsõ tatarozása is idei
feladat. Vedresábránynak nincs kultúrházba,
ezen is változtatni akarnak. Vásárolnának egy
épületet, és e célra átépítenék, felújítanák. Ha
elhárítják a még fennálló jogi akadályokat, ak-
kor a község valamennyi települése büszkél-
kedhet mûvelõdési házzal. Barcui Barna sze-
rint ez manapság alapkövetelmény.

Szõke Ferenc


(folytatás az elõzõ oldalról)

Hamarosan községközpont lesz Monospetri
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Mados Attila, a község polgármestere már el-
sõ megválasztását követõen, 2013-ban lépése-
ket tett a szépkorúak mindennapjainak meg-
könnyítéséért. Létrehozták az idõsek klubját,
megalakult az Õszi Napsugár nevet viselõ nyug-
díjas egyesület. Az elmúlt év vége felé pedig ko-
lozsvári egyetemistákkal szociális felmérést vé-
geztetett a 65 év felettiek körében.

Kiderült, hogy több mint nyolcszáz személy
tartozik az említett korosztályba, zömük egyedül
él. Emellett az is világossá vált a statisztikából,
hogy a településen egyre több a depresszióra
hajlamos ember, ami egyenes következménye a
fiatalok elvándorlásának. A magányos élet mind
gyakoribb jelenséggé vált. Ennek kivédésére egy
európai uniós pályázat adta lehetõségeket ki-
használva, a nagyváradi Caritas Catolica bevo-
násával, a bihardiószegi önkormányzat idõsek
napközijét szándékszik létrehozni.

A dolog szépsége, hogy nem „itt van, nesz-
tek, egyétek” alapon fog megtörténni mindez,
hanem nagyra értékelendõ módon épp az érin-
tettek közvetlen bevonásával. Evégett február-
ban megbeszélést tartottak az idõsödõ emberek-
kel a helyi mûvelõdési házban. Jelen volt Rajna
József, a Caritas Catolica elnöke, valamint Bi-
hardiószeg református lelkipásztora, Bara Lász-
ló is. Baráti beszélgetés keretében, õszinte nyílt-
sággal mesélték el élettörténetüket, mindenna-

pos küzdelmeiket a jelenlévõk, ugyanakkor
örömmel fogadták, hogy ennyi gondoskodás-
ban, odafigyelésben van részük. A szervezõk ké-
résére megfogalmazták, hogy milyen szolgálta-
tásokat igényelnek a majdani létesítménytõl,
melyek azok a területek, amelyeken könnyíthet
hétköznapjaikban a létesítmény.

A polgármester elmondta, hogy az idõsek
napközijét a községháza közvetlen szomszédsá-
gában lévõ ingatlanban alakítják ki, a hajdani
szülészet épületében. Azon túl, hogy az idõs em-
berek számára találkozóhely lesz, ahol beszél-
getni, különbözõ tevékenységeken részt venni
lehet, ebédet is adnak majd mindennap. Továb-
bá tornatermet alakítanak ki a belsõ térben, és
lesz orvosi felügyelet is.

Mados Attila reményei szerint 2018-ban nyit-
hatja meg kapuit az idõsek napközije. A létesít-
mény mûködésétõl azt reméli, hogy a hatvanon
túli korosztály mindennapjaiban minõségi válto-
zás fog bekövetkezni.

D. Mészáros Elek

Az érintett
korosztály
véleményére is
odafigyelnek
az elöljárók

Idõsek napközijét hozzák létre nemsokára
Bihardiószegen, ezzel is segítve az egyedül
élõ nyugdíjas korúakat, megvédve õket
az elmagányosodás veszélyeitõl.

Bihardiószegen
felkarolják az idõseket

Az egykori szülészet épületében kap helyet az idõsek
napközije
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Roppant
forgalmas, az ott
lakókra veszélyes
a falun áthaladó
nemzetközi út

Nem kevesebb mint 2500 kisebb-nagyobb
vállalkozás mûködik a Sebes-Körös menti köz-
ségben, tudtuk meg Ioan Pop polgármester-
tõl. Az 1996-ban megjelent Bihari Napló Ka-
lendárium szerint a település hajdan királyi
birtok és vásáros hely volt – neve is ezt igazol-
ja –, majd a Zoárd nembeli Fudyak birtoka.
1335-ben monostor állt a határában, alapító-
jának Csanád érsek testvérét, Miklóst mond-
ják. Itt írta Zabardy Mátyás püspök 1554.
szeptember 13-án azt a levelet, melyben a tö-
rökök feletti gyõzelmet említi. Az 1880-as
népszámlálás szerint a helységnek 743 lakosa
volt, közülük 442 magyar, 271 román, feleke-
zeti megoszlás szerint 274 református, 287
ortodox, 163 római katolikus. 1992-ben
2558 ember élt Fugyivásárhelyen, 1540 ro-
mán, 847 magyar, illetve 1343 ortodox, 471
református, 400 római katolikus, 317 pün-

kösdista. Jelenleg 2800 lakosa van, magyarok
20 százaléknyian.

A községházán a polgármesterrel régi isme-
rõsként köszöntöttük egymást – magyarul,
Ioan Pop ugyanis jól beszéli nyelvünket. Bár a
település létrejöttét köszönheti az országút-
nak, ma a községközponton áthaladó 1-es út
rengeteg gondot okoz a lakosságnak, vetette
fel az elöljáró. Az óriási forgalomban nagyon
nehéz átkelni az úton, nagyon sok baleset tör-
tént már emiatt. Az is probléma, hogy nem a
község tulajdonában van a településen áthala-
dó országút, hanem az Országos Közútkezelõ
Társaságéban, és az elhanyagolta – az árkok
nincsenek kitakarítva, a járda nincs rendbe té-
ve –, a szenvedõ alanyok viszont az itteni la-
kosok. Megoldást jelentene elkerülõ út meg-
építése, de erre a községnek nincs pénze. A
polgármester csak akkor lát esélyt ennek meg-
valósulására, ha egyesülnének Nagyváraddal.
Addig pedig várják a Bors–Brassó autópálya
megépülését, hiszen a sztráda átvenné az át-
menõ nemzetközi forgalom nagy részét.

Lassanként összeépül
Nagyváraddal
Fugyivásárhely valóban csak „néhány
lépésre van” a megyeszékhelytõl.
A forgalmas nemzetközi úton haladva alig
tûnik fel, amikor a Várad határát gomba
módra ellepõ üzemek, lerakatok,
gépkocsiszervizek, irodaházak stb. között
már a község területére érünk, hiszen
ugyanilyen létesítmények sora folytatódik
ott is.

Ioan Pop polgármester
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A megyeszékhely közelsége miatt sok – az
elöljáró szerint kétezer – váradi vásárolt vagy
épített itt házat. „Amikor 2008-ban megvá-
lasztottak polgármesternek, kidolgoztunk egy
hosszú távú stratégiát, hogy beruházókat csa-
logassunk a településre. Ennek köszönhetõ ez
a sok vállalkozás. A cégvezetõk a város közel-
sége és a fejlett infrastruktúra miatt is válasz-
tották Fugyivásárhelyet. Azért is jöttek, mert
Váradon már nem nagyon lehetett kisebb vál-
lalkozást, gyárat, nagybani lerakatot építeni.
Sok helybeli és környékbeli talált ezekben

megélhetési lehetõséget, van olyan cég is,
ahol több mint ezren dolgoznak.” Ioan Pop
azt is hozzátette, hogy érdekes módon a vá-
sárhelyiek közel 60 százaléka nem helyben,
hanem Nagyváradon dolgozik.

Három focicsapat

A községben három családorvos mûködik,
és a községközpontban van az általános isko-
la; magyar oktatás csak az összevont elemi
osztályokban zajlik, összesen hét gyerekkel.
2011 óta mûködik a napközi, a mintegy negy-
venöt gyerek meleg ebédet is kap a Pro
Progresio alapítvány jóvoltából, az önkor-
mányzat naponta gyerekeként 5 lejjel járul
hozzá a költségekhez.

A 15 tagú helyi tanácsban egyébként a
Nemzeti Liberális Pártnak 10 tanácsosa van –
a polgármestert is ez az alakulat adja –, 2-2 az
RMDSZ-nek és a Szociáldemokrata Pártnak,
egy pedig a Liberális–Demokrata Szövetség-
nek (ALDE).

Az általános iskola

(folytatás a következõ oldalon)
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Visky István
tiszteletes

Rajna József
apátkanonok nem
hagyta ott
a plébániáját 

Lakatos Rozália
a település
mindenesének
nevezi magát 
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akkor vált a fugyivásárhelyi római katolikus
templom is reformátussá. Ezt falfestés is bizo-
nyítja: két szentelési kereszt; a felújításkor ke-
rült elõ, és meghagytuk.”

Jelenleg az egyházközségnek 352 híve van,
hét évvel ezelõtt 360 volt. A tiszteletes azzal
magyarázza a létszám megtartását, hogy bár
azóta eltemette vagy nyolcvan hívét, az oda-
költözõ reformátusokat felkeresik és egyház-
taggá teszik – természetesen, ha az illetõ is
akarja. „Templomjárónak lehet nevezni a gyü-
lekezetet – folytatja a lelkipásztor –, az itt élõk
nagyon szeretik a közösségi életet, minden va-
sárnap nyolcvanan-százan jönnek el az isten-
tiszteletre. Családias hangulatot teremtettünk,
sokat énekelünk, sokat ünnepelünk, minden
évben van legalább 7-8 ünnepélyünk és 10
szeretetvendégségünk. Meggyõzõdésem, hogy
az egyház jövõje, ha családosodik, a családok
pedig egyházasodnak. Van fiatal csoportunk,
kórusunk, nõszövetségünk. Nyári táborozása-
ink is vannak, külföldi fiatalokat csábítunk ide.
Amióta itt szolgálok, 14 gyereket keresztel-
tem, minden második évben 5-6 fiatal konfir-
mált” – zárta mondandóját Visky tiszteletes.

Felekezetek összefogása

A Fugyivásárhelyi Római Katolikus Egyház-
község plébánosával, Rajna József apátka-
nonokkal, a Caritas Catolica elnökével is sike-
rült találkoznom. Nem kis meglepetéssel hal-
lottam tõle, hogy az önálló plébánia 1921-
ben jött létre, azelõtt Várad-Velencéhez tartoz-
tak. „Gróf Szaniszló püspök adományából jött
létre, a templom jóval elõbb, még 1882-ben
épült.” Fugyivásárhelyen 189 római katolikus

A helyhatóság szívügyének tekinti a spor-
tot, pontosabban a labdarúgást is. Egyedi mó-
don a megyében, több focicsapatuk is van.
„Igen, van három: egy a harmadik ligában,
egy a negyedikben, egy az ötödikben, de van-
nak ificsapataink is, hiszen mind a harmadik,
mind a negyedik ligában kötelezõ, hogy le-
gyen” – mondta a polgármester. Hozzátette,
hogy az önkormányzat a fenntartásuknak
csak egy részét vállalta, a helyei vállalkozók is
hozzájárulnak a csapatok mûködtetéséhez.

Az egyházakkal, a magyar felekezetekkel is
jó a kapcsolata a helyhatóságnak. Az elöljáró
is részt vesz a nagyobb református, katolikus
rendezvényeken – ezt alulírott is tanúsíthatja
–, és az önkormányzat a költségvetésbõl rend-
szerint nyújt anyagi támogatást az egyházak-
nak. A rendezvényeket említve Ioan Pop azt is
elmondta, hogy a falunapokat korábban a
községhez tartozó Váradalpáron rendezték, de
tavaly már a községközpontban, ugyanis elké-
szült egy nagy szabadidõközpont.

Családosodó gyülekezet

A Fugyivásárhelyi Református Egyházköz-
ség parókus lelkipásztora, Visky István hét
éve szolgál a gyülekezetben. A gyönyörû pa-
rókián beszélgettünk. „A XIV. században már
állt templom a településen, a mostani istenhá-
zánk jó hatszáz évvel ezelõtt római katolikus-
nak épült, a tornyot a XIX. században emel-
ték. A reformáció elterjedésekor, a XVI. szá-
zad végén a falu népe is átállt az új vallásra,

|faluról falura

(folytatás az elõzõ oldalról)

Lassanként összeépül…



A dátumot
és a hõmérsékletet

lehet leolvasni
a polgármesteri

hivatal elõtti
kijelzõrõl 

A községháza.
Az intézmény nevét
magyarul is kiírták
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szintje megengedte, szekérrel is átkeltek a gáz-
lókon. A megtermelt gabonát, gyümölcsöt
kordéval, szekérrel Váradra hordták eladni.
Legalább egy lova szinte mindenkinek volt, de
más állatokat is tartottak, tejet is szállítottak a
váradi piacra.

„A város mindig jelentõs felvásárló volt, a
’70-es, ’80-as években sok vásárhelyi kertész-
kedett. Egy ideig mi is ezzel foglalkoztunk, a
férjem járt ebben élen. Öt-hat éve, fõleg ami-
óta megjelentek a nagy üzlethálózatok, vissza-
fejlõdött az ágazat, a kicsi magánkezdeménye-
zés nem tudja ezekkel tartani a lépést. A me-
legházakat elbontottuk, nem volt kifizetõdõ. A
piaci árulás is nehéz ma már, drágák az aszta-
lok, mindenért fizetni kell, úgyhogy abbahagy-
tuk, de nagyon sokan mások is. Voltak, akik
átálltak virágkertészetre, nagyobb tételt ter-
melnek, és a nagybani piacon értékesítik.”

Az itteni magyarság számának alakulásáról
is kérdeztem beszélgetõpartneremet. „Mi ab-
ban a hitben ringatjuk magunkat, hogy mint-
egy 20 százaléknyi a magyar lakos. Az egyhá-
zi nyilvántartásokból jól tudjuk, hogy nagyon
fogyunk, bár az újonnan épült lakónegyedek-
be költöznek magyar családok is. A fogyáshoz
sok minden hozzájárul, a kivándorlás is. A ma-
gyar oktatás agóniája azzal kezdõdött, hogy a
szülõk Váradra vitték a gyerekeket. A faluna-
pokra minden évben hívnak magyar fellépõ-
ket, megtartjuk a szüreti bálokat, a szilveszteri
mulatságon együtt vagyunk, a többi magyar
élet az egyházak körül zajlik. Itt nincs olyan,
hogy RMDSZ-rendezvény vagy egyházi ren-
dezvény, egyek vagyunk e téren.”

A nagyon hideg, szeles februári napon,
amikor Fugyivásárhely utcáit jártam, meg ké-
sõbb, Nagyvárad felé autózva, úgy gondoltam,
a községnek van jövõképe. Erre mutat, hogy
Váradról olyan sokan ide költöznek, hogy van
munkahely, no meg a teljes infrastruktúra ki
van épülve, mindez vonzóvá teszi a települést.

Deák F. József

él, a hozzá tartozó Várad-Hegyaljával és Fu-
gyival együtt 284-en vannak.

Rajna József 1982 óta szolgál a plébánián,
akkor több mint 500 lélek tartozott a gyüleke-
zetbe; 1999-ben vállalta el a Caritas Catolica
vezetését, de nem hagyta ott a plébániát. A
templomlátogatás elfogadható, a szentmisé-
ken általában negyven-ötvenen vesznek részt,
nagyobb ünnepeken nyolcvan-kilencvenen.
„Amikor ide kerültem, akkor az elsõ sorban
gyerekek ültek, szépen sorban, most már ke-
vesebben vannak. A fiatalok nagy része beköl-
tözött Váradra, de sokan mentek külföldre lak-
ni, dolgozni. Most hittanra öt gyerek jár Fugyi-
vásárhelyen, négy Hegyalján.” Arról is be-
szélt, hogy amióta itt szolgál, átlagban évi tíz
temetés van. „Tavaly csak egyet temettem, de
volt olyan év, amikor 12-14 személyt is. Ki le-
het számolni, mennyi ez az elmúlt több mint
30 év alatt.”

A plébánostól azt is megtudtam, hogy az
egykori kultúrházukat nem kapták vissza,
akárhogy próbálkoztak is, ezért használatba
kérték az önkormányzattól. Mielõtt teljesen
romhalmazzá vált volna, beteggondozó köz-
ponttá alakították. A református lelkipászto-
rokkal mindig jól együtt tudtak mûködni. Ve-
res Kovács Attilával együtt jártak fel Hegyaljá-
ra, majd Kállay Lászlóval – kihasználva a sváj-
ci kapcsolatát – sok mindent megvalósítottak
a faluban, például temetõkápolnát építettek.
Négy felekezet: római katolikus, református,
ortodox és pünkösdista közösen hozta létre a
Pro Progresio alapítványt, ezen keresztül szin-
tén svájci támogatással iskolát építettek
Fugyivásárhelyen, a Kis utcában.

Leáldozóban a kertészkedés

A falu múltjáról Lakatos Rozáliától, a
község egykori alpolgármesterétõl is érdekes-
ségeket tudtunk meg. A korábbi elöljáró most
is a helyi önkormányzatnál dolgozik, a polgár-
mester tanácsadójaként, és saját megfogalma-
zása szerint õ a település mindenese. Ez azt is
jelenti, hogy a helyi magyar közösség rendez-
vényeinek õ a fõ mozgatórugója. Elmesélte,
hogy a Sebes-Körös árterületének közelsége
miatt Hegyalján jó a termõföld, ezért szinte
minden tõsgyökeres fugyivásárhelyinek volt
ott egy darab földje. Gyümölcsöt, szõlõt, zöld-
séget termesztettek. Amikor még a folyó nem
volt szabályozva, egy évben többször is kiön-
tött, táplálva a talajt. Az itteniek komppal jár-
tak át a Körösön a földjükre, és amikor a víz
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rendezvények
helyszíne
a kiépített park



|hitvilág – zene

– Hogyan lesz valakibõl kántor? Milyen
képesítés kell hozzá?

– Elsõsorban hivatástudat kell hozzá, és sze-
retni kell az éneket meg a zenét. Ezek nélkül
nem tudnám elképzelni az életemet. Két mód-
ja van a kántorképzésnek. Az egyik a kántor-
iskola, ez nyolcadik osztályos kortól kezdhetõ
el, és egyszerre ad érettségi és kántorokleve-
let; középfokú végzettséget nyújt, intenzív ze-
nei oktatással. Gyulafehérváron van ilyen. A
másik mód a fõiskola, azt érettségi után lehet
elkezdeni. Szatmárnémetiben szoktak ilyen
négyéves évfolyamokat indítani, én is ott vé-
geztem. Nem csak éneket és zenét tanítanak,
hanem a hittant is, mivel a kántornak a litur-
gia menetét is ismernie kell. A legfontosabb
azonban a hangja és az orgonajátéka. Éppen
ezért intenzív énekoktatás folyik, a hangszeris-
meretben pedig az orgona és a zongora áll az
elsõ helyen. Szóló- és karéneket egyaránt ta-
nultunk, hiszen a templomban segít az orgo-
na, de például temetésen a kántor csak a saját
hangjára van utalva.

– Mi tartozik a kántor feladatkörébe?

– Elsõsorban a liturgia szolgálata, tehát a
szentmise zenei részének vezetése mind ének-
ben, mind orgonajátékban. Természetesen
elõre ki kell választani a liturgiához igazodó
megfelelõ énekeket. Ez egy-egy évközi vasár-
napon egyszerûbb feladat, nagyobb ünnepe-
ken viszont komolyabb munkát jelent. Termé-
szetesen a menetrendet egyeztetni kell a min-
denkori plébánossal, hogy a zenei rész igazod-
jék az olvasmányhoz és a szentírási részhez.
Az esküvõk és temetések éneki szolgálata
szintén kántori feladat. Ha a hívek száma elég
nagy, és vannak énekelni szeretõ emberek,
akkor a kántornak kell megalakítania és vezé-
nyelnie az egyházi kórust. Egy jó kórus sokat
segít, emel a misék hangulatán, meghittebbé,
ünnepélyesebbé teszi. Emellett erõs közösség-
építõ szerepe van. Természetesen ez külön
munkát jelent, hiszen hetente legalább egy
próbát kell tartani, az ünnepek közeledtével
pedig több alkalommal is. Számomra nem
megterhelõ, mert kedvvel és szeretettel csiná-
lom, és ugyanezt tapasztalom a kórustagok ré-
szérõl is. Kórusunk a maga 30 tagjával a me-
gye legnagyobbjai közé tartozik, és büszke va-
gyok rá. Ünnepek elõtt elõfordul az is, hogy
be kell mennem a templomba egy-egy új or-
gonajátékot tanulni, gyakorolni. Nem tartom
ezt tehernek, mert nagyon szeretek orgonáz-
ni. Szerintem ennek a hangszernek van a leg-
szebb hangja. Januárban nincsenek kóruspró-
bák, de a bevett szokás szerint ekkor az espe-
res urat kísérem házszentelésekre.

– Különleges munkarendje van a kántor-
nak, hiszen vasárnap – mások pihenõnapján
– van a legtöbb dolga. Meg lehet ezt szokni?

SZABÓ PÉTER majdnem egy évtizede
szolgálja kántorként a margittai római
katolikus közösséget. Sokoldalúságát
bizonyítja, hogy önkormányzati
képviselõként, amatõr színjátszóként
és karvezetõként a város teljes magyar
közösségének szolgálatába állt.

Több mint kántor

Az egyházmegyei kórustalálkozón oklevéllel
jutalmazta a püspök
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Szabó Péter
szeretett
hangszere mellett



tuk ezt a munkabeosztást. Hozzátartozik a hi-
vatásom gyakorlásához. A szabadságomat is
úgy tudom megoldani, hogy csak egy vasár-
nap essen bele, és helyettesítõt kell keresnem.
Szerencsére Fügedy Anikó tanítónõ elvállalja
a kántorizálást erre az idõszakra.

– Mit jelent az Ön számára a zene?
– Ahhoz, hogy teljes életet éljek, szükségem

van a zenére. Zenei beállítottságú családban
nõttem fel, közel kerültem a zenéhez, és nagyon
megszerettem. Az idõ teltével pedig ez folyama-
tosan erõsödött. Már alig 9 évesen elkezdtem
zongorázni a nõvérem hangszerén, õ kántor
volt Szilágysomlyón. A templomban édesapám
énekelte a Passióban Jézus szerepét. Úgy lá-
tom, a fiamnak, Andrásnak is fogékonysága, te-
hetsége van az énekhez és a zenéhez. Remé-
lem, valamilyen szinten az õ életének is része
lesz. Nem erõltetem, de titokban remélem. Ami-
kor népdalversenyre készül, szívesen segítek ne-
ki kiválasztani, kidolgozni a dalokat.

Szabó Péter úgy döntött, hogy munkássá-
gával a katolikus közösségen túl az egész vá-
ros magyarságát szolgálni akarja. Jelentkezett
a Horváth János Társaság (HJT) színjátszó
csoportjába, és hamar kiderült, hogy ehhez is
tehetsége van. Csoporttársai és a közönség
egyaránt így vélekednek. Azóta rendszeres
szereplõje a kabaréknak. Nem most kezdte el
a szereplést, hiszen diákkorában tagja volt a
diákszínjátszó csoportnak. Elvállalta a HJT kó-
rusának vezetését is. Õ tanítja be és vezényli a
többszólamú mûvek elõadását.

Önkormányzati szinten is ki akarta próbálni
magát, ezért jelentkezett, és RMDSZ-színek-
ben bejutott a helyi tanácsba. A szociális, kul-
turális és sportügyekért felelõs bizottságban
tevékenykedik. Sokoldalú közéleti ember, de
életében a legfontosabb helyet a zene – legyen
az egyházi vagy világi – és annak oktatása,
népszerûsítése tölti be.

Szõke Ferenc

A margittai egyházi
kórussal

a nagyváradi
bazilikában

– Amikor ezt a hivatást választottam, tuda-
tában voltam ennek, és családommal együtt
alkalmazkodom a különleges munkarendhez.
Idõvel meg lehet szokni. Nekünk kántoroknak
a szombat a családi nap. Igaz, az sem egészé-
ben, hiszen van egy reggeli mise, és közbejö-
het esküvõ vagy temetés. Hétköznap nem
sokszor van együtt a család, ezért igyekszünk
szombatra szervezni a közös programokat.
Vasárnap a három mise mellett éppen annyi
idõnk van, hogy együtt ebédeljünk. Mindezt
nem panaszképpen mondom, hiszen elfogad-

hitvilág – zene|

Családi napjuk
a szombat

A színpadon is
megállja a helyét
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Napsütéses téli hétvégén, február második
hetében alig lehetett parkolóhelyet találni a
biharkeresztesi sportterem közelében. Még
abban sem voltunk biztosak, hogy a megfele-
lõ helyszínre érkeztünk meg. A román rend-
számú kisbuszt megpillantva aztán elszállt
minden aggodalmunk: azzal érkeztek a
biharfélegyházi és a biharvajdai csigapödörõk.

A sportterem csakhamar megtelt hagyo-
mányõrzõ fehérnépekkel, az asztalokra kipa-
kolták a csigatészta készítéséhez szükséges
eszközeiket. Az eseményt szervezõ helyi Fe-
hér Mályva Hagyományõrzõ Közhasznú Egye-
sület elnöke, Atyinné Pénzes Emília külön
köszöntötte mind a huszonkét csapatot. El-
mondta, hogy a tavalyi versenyen elkészült 9
kilogramm csigatésztát a micskei Sámuel Szo-
ciális Bentlakásnak ajánlották fel, az azt meg-
elõzõ évben pedig a dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány által mûködtetett gálospetri Szenthá-
romság Gyermekotthon kapta meg a levesbe
valót. A mostani, harmadik csigatészta-készítõ
verseny „termésének” sorsáról még nem dön-
töttek, de mindenképpen jótékony célra fog-
ják felhasználni.

Egy-egy csapat öt tagból állt, de mellettük
drukkolók is voltak, akik tanácsokkal, techni-

kai ismeretekkel látták el a versenyzõket. A
megmérettetésen való részvételnek két feltéte-
le volt: beugróként egy tálca süteménnyel kel-
lett érkeznie, illetve a tésztamasszát már elõre
elkészítve kellett hoznia minden csapatnak. A
gyúrt tésztához fél kg lisztet és öt tojást volt
szabad felhasználniuk. Vizet semmiképpen,
mert az igazi levestésztában nincs olyan! Any-
nyi lisztet szabad tenni a tojáshoz, amennyit az
felvesz a megfelelõ állag eléréséhez. A verseny
megkezdése elõtt a tésztamasszát bemutatták
a zsûrinek, majd lemérték a kívánt mennyisé-
get. Magára a sodrásra-pödrésre egyórányi
idõt engedélyezett a zsûri, s az ítészek a mun-
kafolyamat alatt az asztalok között bóklászva
pontozták a külalakot, a tészta állagát, színét.

A határ innensõ oldaláról Biharfélegyháza
község vett részt a versenyen, Kerecsenyi
Kata vezetésével a faluközpont és a hozzá tar-
tozó Biharvajda két-két csapata állt rajthoz. Ez
utóbbiak most debütáltak a biharkeresztesi ren-
dezvényen, ám a félegyháziak az elmúlt évben
már részt vettek a versenyen, és meg is szerez-
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A biharfélegyházi
és biharvajdai
csapatok.
Elõtérben
a második
helyezett Szorgos
Kezek
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Csigacsinálók
versenyeztek

Immár harmadjára rendezték meg
a magyarországi Biharkeresztesen
a hagyományos csigatészta-készítõ versenyt.
Biharfélegyháza község négy csapattal
képviseltette magát. Tavaly a félegyháziakat,
ezúttal a vajdaiakat díjazták.

A csigacsináló versenyt szervezetõ egyesület elnöke,
Atyinné Pénzes Emília



ték a különdíjat, ami nem volt más, mint egy
élõ kakas. Mivel kétszer nem lehet ugyanabba
a folyóba lépni, így most kakas nélkül tértek
haza, pedig a szervezõk ezúttal is szert tettek
egy nagy taréjú kendermagosra, amit a legér-
dekesebbnek, legértékesebbnek ítélt csigatész-
ta-készítõ eszköz tulajdonosa kapott meg. Ha-
zai sajtósokat lehet elfogultsággal vádolni, hisz
nekünk egyöntetûen a biharfélegyházi Tamás
Csillának a dédanyjától megörökölt címeres
eszköze tetszett legjobban. Ez 1949-ben ké-
szült, hátoldalába pedig kis tükör van beépítve,
így a hajdani leányzónak volt ideje és lehetõsé-
ge, hogy hirtelen igazítson frizuráján, ha várat-
lanul legényember toppant a csigacsinálóba.

Biharkeresztes polgármestere, Barabás
Ferenc is megérkezett az eredményhirdetés-
re. Méltatta a hagyományõrzés fontosságát és
azt, hogy ennyi érdeklõdõt sikerült megmoz-
gatniuk. Az elsõ helyet a bojti (Magyarország)
Bojtért Egyesület csapatának sikerült megsze-
reznie, míg a képzeletbeli dobogó második fo-
kára a biharvajdai Szorgos Kezek tagjai állhat-
tak fel, megelõzve a pocsaji (Magyarország)
csigatészta-készítõket. A masszafeldolgozást
leghamarabb befejezõ csoport, illetve a legér-
tékesebbnek vélt eszközt felmutató személy
különdíjat kapott. Díjazták a legvidámabb csa-
patot is, annak tagjai könnyedén, viccelõdve,
helyenként nótázva tették a dolgukat. A szer-
vezõ egyesület különdíjban részesítette a leg-

idõsebb résztvevõt, a 83 éves Márton
Elemérnét, valamint a legfiatalabb hagyo-
mányõrzõt. Ez utóbbi elismerést a versenyen
az erõsebb nemet egyedül képviselõ 16 éves
Szarvas Ferenc érdemelte ki.

Az eredményhirdetés izgalmai után terített
asztal várta a jelenlevõket. A csigatészta-készí-
tõk mellett további ügyes kezû mesterek is el-
jöttek a rendezvényre, eladásra kínálva porté-
káikat. Méz és mézeskalács, gyékénybõl és
vesszõbõl készült használati eszközök, rongy-
babák, festett emléktárgyak várták az érdeklõ-
dõket. A hímzéseket nemcsak megtekinteni,
illetve megvásárolni lehetett, hanem az apró-
lékos munka folyamatába is betekinthettek az
érdeklõdõk.

A helyi népdalkör két tagja, Tóth Gyula és
Marosán György citerával mulattatott, meg-
adva a délutánba nyúló együttlét finisének
hangulatát. Ezúttal nem a leányok, hanem a
legények voltak a kapósabbak, hisz belõlük
volt kevesebb. Vitték is õket a táncba, mint a
cukrot, kelendõek voltak, akár a csigatészta.

D. Mészáros Elek

Biharfélegyháza és
Biharvajda

csigacsinálói,
középen

koordinátoruk,
Kerecsenyi Kata
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Biharkeresztes
polgármestere

kosarakkal
jutalmazta

a második díjas
vajdai csapatot

Tamás Csilla
a dédanyjától
örökölt tükrös

bordával
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dül a cimbalomhoz nem értett. B kategóriás
zenész volt, évtizedeken keresztül muzsikált
Biharkeresztesen a Csillag Étteremben. Pukoli
László nagyapámék nyolcan voltak testvérek.
Szinte kivétel nélkül mindenki, unoka, déd-
unoka tollal foglalkozik, néhányan pedig ze-
nélnek. Jómódú, iskolázott emberek vannak a
családban, hisz már nagyapámnak érettségije
volt, ami nagy szó volt abban az idõben, ha
egy cigány idáig jutott.

– A „z” nélküli Micura ágról mit lehet
tudni?

– Nagyapám, aki tizenegy éve halt meg,
még cz-vel írta a nevét, de édesapámat rosszul
anyakönyvezték, azóta vagyunk „zétlenek”.
Négyen vagyunk testvérek, három öcsém van.
Én tollfelvásárlással foglalkozom. Ádám
öcsém a Debreceni Egyetemre jár program-
tervezõ szakra. A középsõ, Milán szintén toll-
felvásárlással foglalkozik, két esztendeje már
önállóan dolgozik. A legfiatalabb, Ákos Bihar-
keresztesen jár gimnáziumba, úgy tûnik, õ
sem ezt a szakmát választja. Nagy segítség ne-
kem Ádám tudása, hiszen a felvásárlás miatt
az internetet is igénybe veszem, de az õ segít-
sége nélkül nem boldogulnék. Ha jelentkez-
nek a hirdetésemre, õ egyezteti: mikor, hova,
hány órára megyek. Nem mindig jártunk au-
tóval gyûjteni, ez már modern világ. Nagy-
apám vonattal utazott Karcagra, ott gyalog
járt körbe, és kiabálta egy kis batyuval a há-
tán, hogy „Tollat veszek, tollat veszek, itt a tol-
las, megérkezett!” Vásárolt, de már akkor
pénzzel fizetett, és hazahozatta vonattal Bi-
harkeresztesre, amit felvásárolt, és itt értékesí-
tette.

– Mióta foglalkozik tollfelvásárlással?
– Hétéves voltam, amikor legelõször tollaz-

ni mentünk. Emõdre. Magasítóval ültem az el-
sõ ülésen, mert még nem voltam 150 cm. Ül-
tem, és néztem, apu hogy veszi a tollat. Aki az
anyósülésen ül, az figyel. Ilyenkor nem is a ve-
zetõnek van beállítva a tükör, hanem neki.
Sokszor intenek le úgy, hogy ezt csak a tükör-
bõl látjuk, mert hátul tele van az autó tollal.
Biharkeresztesen jártam három évet gimnázi-
umban, de egyszer csúnyán összevertek az ut-
cán. Öten. Viperával, ököllel. Szóval kaptam
rendesen. Közel tíz napot voltam kórházban.
Egy ideig magántanuló voltam, aztán próbál-
koztam Berettyóújfaluban. Sajnos a gimnázi-
um nem vett át, így kerültem az ipariba. Sike-

– Tõsgyökeres berekböszörményi család-
ban nõttem fel. Nagymamám Pukoli Lászlóné
Fekete Julianna mesegyûjtõ, õ szerettette meg
velem a cigány meséket. Édesapám inkább ze-
nész, de az õ felmenõi között is akad, aki toll-
felvásárlással kereste a kenyerét. Üknagy-
apám, Pukoli János, már tollal foglalkozott. A
dédszüleim idejében még nem tollazásnak, ha-
nem edényezésnek hívták ezt a tevékenysé-
get, mert edényeket cseréltek tollra. Bonyhád-
ról rendeltek másod- és harmadosztályú zo-
máncedényeket, a hibákat kijavították, és azt
adták a tollért cserébe. Öt-hat család össze-
gyûlt, és leutaztak lovas kocsival Csanytelekre.
Ott voltak „beszállásolva”. Abban az idõben
nem egy párnát vagy dunnát adtak, hanem
megalkudtak, hogy az edényért hányszor nyúl-
hat bele a dunnába. De ha az én dédanyám
egyszer belenyúlt, az biztos több volt, mint egy
kiló. A tollat nem hozták haza, egy zsidó ke-
reskedõ átvette tõlük az egészet Szegeden.
Dédmamám, Molnár Róza Ibrányba járt na-
gyon sokat és Erdélybe. A férje inkább zenész
volt, Köröstarjánban született, de nagyváradi
az egész család. Az öreg prímás volt, brácsás,
ha kellett, bõgõzött, gitározott, dobolt, egye-

„Megjött a tollas!”
Olvastam egy reklámban: „Ha tollról van
szó, mi ott vagyunk! Minden körülmények
között!” MICURA SÁNDOR LÁSZLÓ gitárost
kiváló mesemondóként ismertem meg,
de tollazással keresi a kenyerét.
A fiatalemberrel a berettyóújfalui
mûvelõdési házban beszélgettem.
Szemmel láthatóan büszke a gyökereire.

Egy jó nap végére
megtelik a kocsi
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rült ugyan szakmát szereznem – vas-, mûsza-
kicikk-eladó vagyok –, de egy percet sem dol-
goztam benne. Már az óvodában is szerettem
verset, mesét mondani, az általános iskolában
pedig több táborozást is nyertem ezzel. Erre
még a gimnáziumban is volt lehetõség, egy-
szer még az Ady líceumban is nyertem szava-
lóversenyt, de az ipariban ezek a megmérette-
tések elmaradtak. Nagymamám gyûjtésébõl
azóta is szívesen mondok mesét, ha van rá le-
hetõség. Április 30-án „szabadultam” az ipari-
ból, de már három nappal késõbb tollazni vol-
tam Kerecsenden. Huszonöt éves leszek idén,
most várjuk a második gyereket. Saját házunk
van, az egyik szomszédunk a szüleim, a másik
pedig a nagymamám. A feleségemet úgy
szöktettem meg a családtól, anyósom nehe-
zen, de elfogadta, hisz õ is roma, de az apó-
som azóta is orrol rám. Elmondhatom, hogy
jól éltünk, bár voltak nehezebb idõszakok is a
család életében.

– Azt mesélte egyszer, hogy történik az
emberrel jó és rossz is az ilyen utakon…

– Igen, mindenre van példa. Sokszor egye-
dül utazom, de az a jó, ha van veled valaki.
Sajókazán egyszer nagyon sokat vásároltam a

magyaroktól, aztán – vesztemre – lementem
az alvégre is a romákhoz. A tíz házból kijött
vagy harminc velem egykorú fiatalember egy
kispárnával. Gyorsan lezártam az ajtókat, csak
a vezetõi oldalon maradt félig nyitva, de hiába
álltam ott, a mûszerfalról eltûnt a telefonom.
Hiába ígértem a SIM kártyáért 3000 forintot,
nem kaptam vissza, és mikor láttam, hogy itt
mindjárt ütnek is, bepattantam a kocsiba, és
elhajtottam. Utcai fülkébõl szóltam a szüleim-
nek, hogy ne hívjanak, de jól vagyok, megyek
haza. Amikor Kiskunhalason vásároltam tol-
lat, defektet kaptam, és a pótkerekem sem
volt jó. Hiába jártam az utcákat házról házra,
senki sem akart segíteni a magyarok közül.
Megálltam egy ütött-kopott háznál, láttam, ci-
gányok lakják. Nagy volt a szegénység, de a
házigazda beinvitált, és megosztotta velem a
család a vacsoráját, s ott marasztaltak éjszaká-
ra. Próbált segíteni, de nem tudott. Másnap
hozott a testvérem egy kereket. Kérdeztem a
házigazdát, mivel tartozok, de nem fogadott el
pénzt, ajánlottam neki egy doboz cigarettát,
mert láttam, nagy dohányos, de csak két szá-
lat fogadott el. Azóta is betérek hozzájuk, ha
arra járok.

– Nem úgy van az, mint volt régen, ének-
li a magyar, de így van a tollazókkal is?

– Régebben, egy-két kivételtõl eltekintve,
nem jártak messzire: Földes, Nagyrábé,
Biharnagybajom, Báránd, csak a környéken.
Ezeket most is meghagyom az öregeknek. Ma
már „divatosan tollazunk”, ahogy nagyapám
mondja. Kocsival járunk a Duna vonaláig. A
mi családunkból öt autó szokott elindulni sze-
zonban: édesapám, öcsém, nagybátyám,
nagyapám és én. Irén néni – õ egy falumbéli
magyar asszony – hangja szól felvételrõl min-
den autó hangszórójából évek óta: „Figyelem,
figyelem, asszonyok! Megérkezett a tollfelvá-
sárló, itt helyben, mindenféle tollakat felvásá-
rolunk! Kacsatollat, libatollat, régi használt tol-
lakat, hagyaték tollakat, bárkinek bármilyen
toll van eladó, tessenek szólni vagy kézzel in-
teni, és itt helyben, a kocsinál átvételre kerül a
sor!” Aki ezt hallja, tudja, hogy tényleg a tol-
lasok érkeztek, mert bizony nem mindenki jó
szándékkal érkezik egy-egy faluba. Ha leinte-
nek, megnézzük, milyen tollról van szó. Mon-
dunk egy árat, ha kell, egyezkedünk. Most,
ahogy felvásároltam, adom is tovább egy ro-
mán cégnek, itt a faluban. Valamikor megérte
különválogatni, kivenni a színeset a fehérbõl,
mert ennek ötször annyi volt az ára.

Micura Sándor
László,

a tollfelvásárló
zenész

mesemondó

A testvérek, Ádám
és Milán is

besegítenek

(folytatás a következõ oldalon)
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ték fel az árakat, jártunk Bihar megyébe is.
Meg kellett venni a „kitancát”, ezzel az egy-
azon közigazgatás alatt álló falvakban járhat-
tam, és az eladókkal kitöltöttük a „borderót”,
hogy tudjam igazolni, hol mennyit vásároltam.
Jártam, míg megérte, Margittán, Székelyhí-
don, Biharon. Most Ajnácskõre, a Felvidékre
megyek egy hagyaték helyre, ahol van dunna
és derékalj is. A pehelydunnába két-három ki-
ló tollat tesznek néhány megyében, de itt a mi
vidékünkön 6-8 kilót is nyom egy dunna, mert
beleteszik a nagy tollakat is. Egy dunnahuzat
egy kiló, egy párnahuzat 30 deka, a vastag
szövésû derékalj két kilogramm, ezt mindig le-
vonjuk, ha mérésre kerül a sor. Ha elmegyek
tollat venni, és azt mondom, jó volt, az mini-
mum egy mázsa, ciha nélkül. Ha közel 150 kg
jön össze, az már nagyon jó! 100 kg tollat be
tudok pakolni a kis Suzukiba úgy, hogy min-
den ajtó be van zárva. Ha ennél több kerül, fo-
gom az 1×2 méteres zsákot, megtömöm, és
felteszem a csomagtartóra. Egy pehelydunná-
nyi tollat össze tudok csomagolni egy aktatás-
kányira, megvan ennek is a technikája. A tol-
lat nagykereskedõ veszi át, három is van a fa-
luban, ebbõl egy a családban, de nem hozzá
szállítjuk. Ha átveszik, tisztítják és válogatják a
tollat. A pehelybõl kabát és paplan készül
Olaszországban. A többi tollat is exportálják, a
külföldi megrendelõ feldolgozza. Készülhet be-
lõle szigetelõanyag, vagy belekeverik a furnér
alapanyagába. Szezonban, ha két hetet járok
egyfolytában, az nagyon fárasztó. Ha valaki
ilyenkor szól, hogy menjek zenélni, ugrok, de
ebbõl nem tudnám eltartani a családot. Inkább
csak menekülés ez nekem, kikapcsolódás, de
a zene hozzátartozik a családomhoz, mint a
mese és a tollazás.

Kocsis Csaba

– Mi jellemzi a legjobb tollat?
– A legjobb a libatoll. Ennek a legmagasabb

a pehelytartalma. A pehely a szárnyas hasán
meg a szárnya alatt található. A 4-5 tépés utá-
ni törzslibának a 35 százalékot is elérheti a pe-
helytartalma. A kacsatollnak most nagyon ki-
csi az ára, nem is érdemes foglalkozni vele,
mert a tépés többe kerül. Magyarországon
szerintem Csongrád megyében a legjobb a
toll, mert itt 90 százalékban libatollról van szó,
és verhetetlen a toll Erdélyben. Amíg nem ver-

|szomszédoló

24|Biharország|2017. március

Nem lehet elég
korán kezdeni

Van, amikor
a barát Molnár
József és édesapja
is segít


(folytatás az elõzõ oldalról)

„Megjött a tollas!”
Áruszállítás

a felvásárlóhoz
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A kiírás szerint négy kategóriában szállhat-
tak versenybe a bortermelõ gazdák: fehér, vö-
rös, aromás és monospetri magántermõ. Ösz-
szességében 92 bormintát regisztráltak, a ter-
melõk száma viszont ennél kevesebb volt, mi-
vel sokan több fajtával „szálltak ringbe”. Ta-
pasztalt és nagy elismertségnek örvendõ szak-
emberek voltak az elbírálók: dr. Dorin Popa–
a zsûri elnöke –, Csávossy György, Kiss
Zoltán és Czapp Árpád. Kezdetektõl õk mi-
nõsítenek a monospetri borversenyeken.

A helyi gazdákon kívül igen sokan hozták el
boraikat a közelebbi és távolabbi települések-
rõl is, 30-35 kilométeres körzetbõl. Jöttek
Szentjobbról, Diószegrõl, Szentimrérõl, és a
magyarországi Kokadról is érkezett egy bor-
termelõ. A zsûritagokat – saját bevallásuk sze-
rint – komolyan megdolgoztatták, elõ kellett
venniük a legjobb szaktudásukat az objektív
rangsorolás érdekében, néha csak árnyalatnyi
különbségek alapján kellett dönteniük. Ezek
viszont elégségesek voltak ahhoz, hogy kiala-

kuljon a minõségen alapuló végsõ sorrend. Fi-
gyelembe vették az italok ízét, aromáját, tisz-
taságát és csillogását.

Eredményhirdetésre már telt ház volt a mû-
velõdési központ rendezvénytermében. Meg-
jelentek a borosgazdák családostul és azok is,
akik csak a bálba jöttek. A mûsorvezetõi fel-
adatot Kozák Róbert alpolgármester látta el,
a szervezõk nevében Tánki József és Szász
Tibor fõszervezõk köszöntötték a versengõ-
ket és a szórakozni vágyókat. Értékelõ beszé-
dében dr. Dorin Popa hangsúlyozta, hogy
nemcsak a jelentkezõk száma nõ évrõl évre,
de a borok minõsége is egyre jobb. Elismeré-
sét fejezte ki Monospetrinek és a szervezõk-
nek a több mint másfél évtizedes kitartásért a
borok seregszemléjének megrendezésében.
„Sajnos a közeli megyei jogú város nem ad
otthont ilyen versenynek, pedig ott is vannak
bortermelõk” – jegyezte meg kissé kesernyés
hangulatban, beszédének befejezõ részében.
Szabó Ödön parlamenti képviselõ is gratulált
a szervezõknek, akik összefogott csapatmun-
kával hagyományt teremtettek. „Nagyszerû al-
kalom ez az érmelléki borok népszerûsítésére,
a feladatok megbeszélésére és az egymástól
tanulásra is” – mondta a képviselõ.

A beszédek után következett a díjazás. A
legjobb borok termelõi az okleveleken túl ku-
pákat is kaptak. Tombolaszelvényt is lehetett
vásárolni, a szerencsések a borászatban hasz-
nálatos eszközöket nyerhettek. Kellemes szín-
foltja volt a farsangolásnak a helyi Bábota
néptáncegyüttes fellépése, ez a megye egye-
düli amatõr felnõtt csoportja. A tánc elõtt fi-
nom vacsora várta a bálozókat a díjnyertes bo-
rok kíséretében. A jó hangulatú zenés-táncos
mulatság hajnalig tartott.

A versenyzõk közül igen sokan értek el
arany, ezüst, bronz fokozatot. Az alábbiakban
a jók közül a legjobbak névsorát közöljük: fe-
hérborok: Hájder József (rizling); aromás
borok: Péth Imre (cabernet sauvignon); vö-
rösborok: Szilágyi Elek (néró); magántermõ:
Tánki József (vegyes bor). A legnagyobb
pontszámot (19,17) Hájder József érte el, õ
külön aranyérmet kapott.

Szõke Ferenc

Borszemle és farsangolás
Monospetriben
A monospetri Eresztény Borgazdák idén
tizenhatodik alkalommal rendeztek
borversenyt és farsangi bált. A rendezvény
népszerûsége évrõl évre nõ, ezt tükrözi
a megmérettetésre váró borok
és a bálozók száma egyaránt.
A bormintákat délig kellett letenni a zsûri
asztalára, az eredményt pedig este, a bál
kezdete elõtt hirdették ki.

A nyertes
bortermelõk
a zsûritagokkal,
szervezõkkel 
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A váradi közönség hamar megérezte és von-
zónak találta Herman Ferenc mindig adni kész
jellemét. A magam részérõl nagyon szívesen
emlékszem az utóbbi évek talán legsikeresebb
szilveszteri összeállításában, a Képzeld, beteg!
címû mûsorban nyújtott Liliom-paródia és ön-
paródia keverékébõl gyúrt alakítására. Aztán
eltûnt a színpadról, késõbb más és más, élet al-
kotta-nyújtotta helyzetekben találkozhattunk
vele. Most az R&R Könyvkiadó kávéházzal ösz-
szekötött két egysége közül a várbeli szalonnak
a mûködtetõje, teljes megelégedettségben.

– A fentiekbõl is azonnal kiderül, hogy
Herman Ferenc nem ellensége a váltásnak,
a pályamódosításnak. Ilyen, folyton újat ke-
resõ alkat, vagy a nyüzsgõ külvilághoz tud
másoknál esetleg gyorsabban, jobban alkal-
mazkodni?

– Kívülrõl is, belülrõl is kapom a késztetést.
Ha a színházat nézzük, akkor ott régen meg-

voltak a jól bejáratott karaktertípusok, annyi-
ra, hogy szinte elképzelhetetlen volt köztük az
átjárás. Ma már ez csak maradványaiban él,
hiszen egy mostani színésznek mindent kell
tudnia: például a mozgás vagy az ének ugyan-
olyan fontos, mint a tragikai vagy komikai be-
széd megfelelõ modulálása. Az pedig, hogy a
pályamódosítást mennyire tudjuk elfogadni,
emberi önbecsülés kérdése. Véleményem sze-
rint a legfontosabb a prioritások felállítása, vagyis
hogy mi a fontos: ha a szakma, akkor arra, ha
a család, akkor viszont arra kell összpontosíta-
ni, mivel csakis így lehet megtalálni az egyen-
súlyt. Nekem nagyon nehéz döntés volt, ami-
kor eljöttem a színháztól; én mondtam fel,
mert úgy éreztem, elsõ a család. Nem tudtam,
mi következik majd, egy évig depreszszióban
voltam, de szép lassan megtaláltam a belsõ
egyensúlyt. Mindig életelvem volt, hogy ma-
gammal legyek feltétel nélkül õszinte, vagyis
mindig világosan lássam, mikor van igazam,
és mikor nincs. Ugyanakkor nemcsak azt kell
tudnom, mit csinálok, hanem azt is, miért. És
az embernek nem kell az egész világot a vál-

HERMAN FERENC sok vegyértékû mûvész.
A Színmûvészeti Egyetem elvégzése után
jött Nagyváradra, nem üres kézzel: utolsó
egyetemi évében készített egyéni mûsorát
hozta, a XX. századi irodalom
emblematikus figurájáról, az elsõ
világháborút derekasan megjárt Švejkrõl
szóló történetet –színpadra készen.

A megtalált egyensúly

Švejk szerepében
az MM Pódiummal
közösen felújított
egyéni mûsorában,
partnere Kádas
Ferenc
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Herman Ferenc megtalálta a helyét
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Feleségével,
Noémivel

és lányával,
Hannával
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lán cipelnie, elég a magunk baja. Amikor
megszületett a kislányom, teljesen átértékelõ-
dött az életem. Elkezdtem a gyerekek nyári tá-
boroztatását szervezni, beindult a színjátszó
csoport, szabadúszóként pedig vállalok szere-
peket is. A Napraforgó táborok egyre népsze-
rûbbek, évrõl évre többen és többen jelentkez-
nek. A színjátszó csoportot a Lorántffy Zsu-
zsanna Református Gimnázium tanulóival
kezdtük, de most már 7–12 évesek is bekap-
csolódnak, akár más iskolákból. Nagyon élve-
zik a gyerekek, különösen most, mert a várbe-
li könyvszalonban bõven van helyünk, és ki-
alakítottunk egy játszóházszerû teret. A sze-
repvállalás különbözõ, hiszen az MM Pódium
Színház mûvészeivel szerzõdéses alapon gyak-
ran fellépünk közösen, felújítottuk és többsze-
mélyesre átdolgoztuk a Švejket, zenei aláfes-
tést is kapott, s az eredeti 50 percesrõl másfél
órásra bõvült. Folyamatosan játsszuk. Két
filmszerepet is elvállaltam, az egyik a whiskys
rablóról szól, a másik egy rövidfilm. Az igazi

most mégis a könyvszalon, ahol megtaláltam
az egyensúlyomat, az életem értelmét.

– Megmagyarázná?
– Együtt van minden, amit eddig csináltam:

decembertõl növekvõben a forgalom, könyv-
bemutatókat szervezünk, humorestet, nótaes-
tet, dzsesszkoncertet, legutóbb pedig fõzõtan-
folyam indult, helyesebben az egészséges élet-
módhoz elengedhetetlen gyakorlati tudniva-
lókkal kapcsolatos tevékenység. Nagyon jó,
hogy a közönséggel együtt lehet építeni a ki-
sebb-nagyobb közösségeket, egyre több diák-
szervezet jelentkezett, hogy találkozókat, csa-
pattréningeket szervezzenek nálunk. Minden
fiatalnak van itt helye, s ha valaki – bármilyen
mûvészeti ágban – meg szeretné mutatni, mit
tud, mit alkotott, itt lehet zenélni, kiállítást
rendezni, felolvasni, egyéni mûsorral fellépni.
A nyugdíjasok egyesületi tagjai is találkoztak
már nálunk, öröm volt látni, milyen jó hangu-
latban nótáztak. Könyvvásárt, kézmûvesvásárt
szerveztünk, az emberek jól érzik itt magukat,
és én is nagyon jól érzem magam, amikor lá-
tom, hogy mosolyogva távoznak. Arról nem is
beszélek, milyen megelégedéssel veszem,
hogy egyre többen, nagydiákok csakúgy, mint
felnõttek, térnek be olvasni. Olyan ez a hely,
ahová szívem szerint elhívhatom az embereket
egy jó kávéra, teára, könyvbemutatóra, elõ-
adásra, egyszóval mosolyt fakasztani az arcuk-
ra. Másokkal együtt lenni – ebben találtam
meg a belsõ egyensúlyomat, és azt hiszem, az
embernek általában is erre van szüksége. Nem
a tömegmagányra, hanem az emberi szóra.
Minden péntek este van társasági klub, bármi-
lyen ötletet szívesen veszünk. Az emberek jön-
nek, beszélgetnek, társasjátékokat játszanak,
olvasgatnak, amikor pedig megérkezik a jó
idõ, kint majd berendezzük a teraszt, még kel-
lemesebb lesz. Máris vannak visszajáró csalá-
dok, társaságok. És mindez egy véletlenen
múlt, ha elismerjük a véletlen létjogosultságát,
de ha nem, akkor kicsit nagyképûen karmá-
nak is mondhatnánk.

– Elmondaná a történetet?
– Nagyon szívesen. A feleségemmel bútor-

cserét terveztünk, és megegyeztünk, hogy elad-
juk a foteleinket. Meghirdettük, és jelentkezett
is a Veres házaspár, az R&R – Ratio & Re-
velatio Kiadó tulajdonosai. Megegyeztünk, csak
annyit kérdeztünk, tudhatnánk-e, hová kerül-
nek a bútorok. Elmondták, hogy kibéreltek két
helyiséget könyvszalonnak. Szó szót követett, s
most itt vagyunk: feleségem a belvárosi szalon-
ban, én pedig a várbeliben dolgozom.

Molnár Judit

Võfélyként is
megállja a helyét



– Az 1998/99-es évadban abszolút fõsze-
reppel robbant be a váradi színpadra: Tamá-
si Áron Énekes madár címû darabjában volt
Magdó. Az alkatához tökéletesen illõ szerep
olyan testhezálló karakterskatulya volt, az
örök naiva, amivel késõbb sok színésznõ ne-
hezen tudott megküzdeni. Hogy fogadta a
szerepajánlatot?

– Örültem neki. Tamási világa és nyelveze-
te egyben az enyém is, de a szerep kiosztását
casting elõzte meg. Márton Erzsike, az akkori
társulatvezetõ jött el a fõiskolára, és már nem
emlékszem, pontosan mit mondott, de a lé-
nyeg, hogy bennem látja Magdót. Ezért is
örültem a szerepnek és a velem szemben

|vastaps

megmutatkozó elvárásnak, játszani akartam,
akkor még nem gondolkodtam az esetleges
beskatulyázáson. Azóta folyamatosan színpa-
don vagyok, csak a három gyerekem születé-
sekor hagytam ki háromszor három hónapot.
És a szerepeimet mind nagyon szerettem: az
elsõ évadban a Tamási mellett volt még a Tóth
Tünde rendezte Orfeum és talán ugyanabban
az évadban Örkény Macskajátéka. Ebben
Egérkét játszottam, ami máris feszegette a na-
iva szerepkör falait, szerencsémre, de Sartre
Zárt tárgyalásának Estelle-je is az említett
szerepkörrel épp ellentétes karakter. A Cson-
gor és a Tündér erõsen modernizált változa-
tában sem a hagyományos Tünde-figurát kel-
lett adnom, ahogy a Jean Genet háromszemé-
lyes, Cselédek címû darabjának, illetve Bródy
Sándor A dada címszerepének sem volt már
sok köze a régi naivákhoz. Az igazi kitörést vi-
szont, úgy érzem, talán mégis Molnár Ferenc
Üvegcipõjének Irmája jelentette. Ez utóbbi
már annyira nem volt naiva, hogy a rendezõ
Kovács Levente azt mondta: olyan, mintha én
születtem volna hamarabb, és Molnár Ferenc
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Gajai Ágnes
második otthonra

lelt Váradon

Kitörni a skatulyából
GAJAI ÁGNES váradisága nagykorú lett:
a színmûvésznõ tizennyolcadik évadát tölti
a Szigligeti Színháznál. Itt alapított
családot, ismerik egymást a közönséggel,
és bár Sepsiszentgyörgyre „hazamegy”,
az embereken át úgy megszerette
Nagyváradot, hogy kétségtelenül itt van
a második otthona. Úgy fogalmazta meg
a két városhoz való kötõdését, mint
családon belül a férje és a gyerekei iránt
érzett szeretetének másságát.

Edit Piaf alakját elevenítette fel



másképp kell játszani. Erre is mondanék pél-
dát: az egyik szilveszteri elõadásban, a Fekete
Péterben ilyen másféle naiva voltam. Én
egyébként erre a mostani színházra vágytam:
élõ legyen, ne relikvia, beszéljenek róla, illetve
nem elég, ha csak tükröt mutat. Szóval a régi

rólam mintázta volna a szerepet. Nagyon iga-
zinak, abszolút a sajátomnak éreztem én is.
Majd jött a Vízkereszt Violája Bodolay rende-
zésében, a hagyományos Shakespeare-felfo-
gás modern, rockosított változata, de nagyon
szerettem a Leonce és Lénát is, illetve az
Ödön von Horváth Kazimir és Karoline címû
darabjának egyik címszerepét. Ez utóbbit elõ-
ször játszottam Anca Bradu irányítása alatt.
Bátran állítom, hogy az Üvegcipõ és a
Kazimir és Karoline jelentette nekem a fel-
nõtté válást, az igazi beérést. És Anca
Braduval tökéletesen megtaláltuk a közös han-
got, azóta is nagyon szeretünk együtt dolgoz-
ni. De mindezek mellett a kicsit fesztiválízû
elõadások mellett nem hagyhatom ki a
Liliomfi karakterszerepét, Erzsit, aminek kap-
csán mondhatni a legnagyobb bókot kaptam:
ismerõsökkel találkozva tagadták, hogy én ját-
szottam volna a Liliomfiban, olyan jól sikerült
az Erzsi karaktere.

– De ma már mintha nem is léteznének
ezek a hagyományos szerepskatulyák.

– Így van, más a trend, más a kortárs szín-
házi nyelv: nem zárja ki ugyan a naivát, de
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Csehov Három
nõvérében
(baloldalt) Ababi
Csillával, Tasnádi-
Sáhy Noémivel
és Szilágyi Katával

A mi osztályunk
Dórájának
megformálásáért
nívódíjat kapott
(Partnerei: ifj.
Kovács Levente,
Dimény Levente,
Kardos M. Róbert,
Hunyadi István)

Legújabban
Barbarát alakítja

a Mayában

A Leonce és Lénában Varga Balázzsal

(folytatás a következõ oldalon)
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ján, igyekeztem elkerülni a sablonokat, az is-
mert életrajzi tényeket, azt vettem alapul,
hogy Piaf is ugyanolyan ember volt, mint
akárki, olyan eseményeket, érzéseket élt át,
csak a dalai, a mûvészete különböztette meg
másoktól. Eleinte folyton változtattam, kb. a
huszadik elõadásnál állt össze véglegesen.
Szem elõtt tartottam Kovács Levente ajánlá-
sát, miszerint maradjon meg a lényeg, csak ar-
ra fókuszáljak. Érdekes, hogy a dalok is, a szö-
vegrészek is szinte maguktól jöttek, megvolt a
töltete mindennek. Robi, a férjem mondta,
hagyjam mindig az elsõ ötletet érvényesülni,
és ez be is jött. Négy prózarészletnél ott keres-
géltem, ahol kinyílt a könyv, az ötödik is Piaf-
szöveg, de a befejezés egyéni: mintha halála-
kor Marcelt keresné, és az õ szavaival zárul:
„Vége a játéknak.” Ugyanígy készült el az
Édes Anna egyéni változata is. Nagyon szere-
tem, már a 35. elõadáson vagyok túl.

– A tervei-vágyai?
– A mi osztályunk címû elõadás csodálato-

san sikerült, Dórát játszottam, nívódíjjal jutal-
maztak mint legjobb mellékszereplõt, a szil-
veszterkor bemutatott Maya címû Fényes Sza-
bolcs-operettben pedig megkaptam Barbara
szerepét, azt a szerepkört, amire talán mindig
is vágytam. Konkrét szerepálmom nincs, illet-
ve azt mondanám, bármilyen szerep jöhet,
csak legyen közönség.

– Az elmondottak alapján úgy érzem,
megelégedett, nincs oka panaszra.

– Jaj, dehogy van. Az egész életemmel meg
vagyok elégedve, és a színház is olyan lett,
amilyenre talán mindig is vágytam.

Molnár Judit

játékból is vegyen át valamit, és nem szabad
elbillenni a videoklip felé sem. Talán úgy
mondhatnám, a pillanatnyi impulzusok szín-
házának kellene lennie, mivel az embert az
erõs impulzusok rázzák fel. Ha nem ilyen, ak-
kor félõ, hogy elhal a színház. Ilyen volt A he-
tedik lépcsõfok, Az eset és épp most a Tró-
nok arca Casting.

– Ahogy említette, a három gyerek szüle-
tésével három-három hónapot hiányzott a
színpadról. Munkában, szerepekben tehát
sosem volt hiány, és mégis készített egyéni
mûsorokat is. Nem volt nagyon megterhelõ?

– Szerencsésnek tartom magam, mivel a
család és a színház között megtaláltam az
egyensúlyt, alkotó emberként viszont folyton
kell valamit csinálnom. Az én ötletem volt,
hogy a gyerekek és a színház mellett próbáljak
meg még valamit. Az elsõ volt a balladamûsor,
a Hej, páva, ami körülbelül hat évig vajúdott,
ezt követte a Piaf. A balladamûsorba beemel-
tük a népi hangszerek közé a gitárt, hogy le-
gyen egy kicsit flamencós, Lorcás, jól ment a
csángó és mezõségi dalokhoz, egy kicsit az
Énekes madárra ütött vissza. Nagyon szeret-
tem, de Simon Jutka színikritikus is azt mond-
ta, hogy ez én magam voltam. A Piaf is érle-
lõdött bennem, eredetileg csak dalest lett vol-
na, de a prózarészek szinte önként „jelentkez-
tek be” a mûsorba. Túl vagyok a 63. elõadá-
son, legutóbb a Diófa Csárdába hívtak meg
egy borszakértõi összejövetelre, ahol románul
adtam elõ a szöveget, nagy sikerrel. Meg is
hívtak játszani a román színházba is. Én állítot-
tam össze a szövegeket Piaf önéletrajza alap-

Férjével, Csepei
Róberttel, aki

szintén szakmabeli

Szíjártó Tímea
Aletta: Az eset
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szérõl, ugyanis – tiszteletbõl – betûhíven és szó
szerint másoltam az említett mûbõl, írásakor
pedig a költõ nem ismerhette helyesírási szó-
tárunk 14. változatát.)

„Gólya, gólya, gilice! / Ki lyányát vetted
el? / A tengeri Bokrosét. / Mivel vitted ha-
za? / Síppal, dobbal, Nádi hegedûvel.”

„Mér véres a te lábod? / Az én lábom azér
véres, / Száraz gáton általmentem, / Párna-
hajat varrtam, / Két pénzér eladtam, / Száz-
szor is megbántam.”

„A békák: Az öreg béka így szól: »Mit
varrsz, mit varrsz?« – mire a kis béka így felel:
»„papucso-cso-csot«. Az öreg megint kérdi:
»kinek? kinek?« A kis béka felel: »az uraknak…
-nak, -nak, -nak«. (Erkölcsi magva nincs, pusz-
tán hangjáték. A. J.)”

Befejezésként alulírott lélektanász nevelõ
megköszöni a Toldi írójának, hogy az aprósá-
gok szórakoztatására, nevelésére is idõt szakí-
tott.

Dánielisz Endre

Hiányosságomat megszüntetendõ, idõt sza-
kítottam Arany prózai írásainak átböngészésé-
re. Ennek során bukkantam jó néhány, még

iskolába járásom elõtti évek-
ben elsajátított mondókára. A
két háború közötti idõben
csak román óvodák mûköd-
hettek Nagyszalontán. Ottani
ücsörgésem alatt csak két dalt
tanultam meg. Eszerint a rig-
musokat édesanyámtól, sõt
játszótársaimtól sajátítottam
el.

Igen-igen meglepett, hogy
költõnk aggkorában ilyen

mondókák felidézésével is fog-
lalkozott, ugyanakkor szórako-

zott. Kimondhatatlan meglepetés-
sel fedeztem föl az általa papírra ve-

tett rigmusok hasonlóságát, sõt helyen-
ként azonosságát a közel egy évszázaddal ké-
sõbbi emberpalánták verselgetésével. Idéz-
zünk föl néhány mondókát Arany prózaköte-
tébõl!

„Eb házán gólyafészek: / Minden ember lát-
ja, / Csak egy nem látja, / Az is kukucskálja.”

„Ess, esõ, essél, / Isten akaratja, / Olyan le-
gyen az én hajam, / Mint a gácsér farka, /
Mint a csikó farka.”

Az elsõt akkor mondogatták a gyerekek, ha
valamelyik társuk fején pihe vagy papírdarab-
ka éktelenkedett. A másodikat akkor énekel-
ték, amikor a nyári zápor felfrissítette a leve-
gõt.

Idézzünk fel még két versikét! (Alulírottat ne
érintse vád a helyesírásunkat jól ismerõk ré-

Kisgyermekekhez is
szól Arany János

Arany János születésének
200. évfordulójára készülve önmagam
számára tettem föl a kérdést, hogy eleddig
miért nem szóltam költõnknek
a gyermekvilághoz fûzõdõ kapcsolatáról.
Töredelmesen bevallom: a nyelvmûvelõ
rovatban – sajnos – erre még nem
kerítettem sort.
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A városi vízhálózat kiépítése elõtti helyzetet
Lakos Lajos városi levéltárnok így jellemezte:
„Talajvíz viszonyaink minõségének megisme-
résérõl legelsõ feljegyzéseink az 1817. évben
vannak, midõn is Szorger János fõbíránk az
electa communitas elõtt nemcsak azt mondot-
ta, hogy vizünk kevés, de hozzátette még azt
is, »hogy ami kevés van, az is rossz«.” Még
ugyanebben az évben felmerült az az ötlet,
hogy a Rulikowski temetõ melletti Bóné kút
vizét hasznosítva négy gyûjtõmedencét létesít-
senek, illetve fektessenek le a városba vezetõ
vezetéket.

A tervbõl nem lett semmi, de 1828-ban
Kurucz András ismét felélesztette ugyanezt az
elképzelést. Õ is be akarta vinni a kút vizét a
városba, sõt egy malom hajtására is fel akarta
használni. Nem tévedés, 11 évig tanakodtak
ezen a város elöljárói, míg végül Kurucz el-
hunyta miatt a terv is elhalt.

Vízhiány

Miközben elöljáróik tanakodtak, a polgárok
vízhiánnyal küszködtek, kiváltképp Újvároson,
ahol még 1848-ban is évi rendes fizetségért

Olasziból és Váraljáról szerezték be a vizet.
Hogy ezen az áldatlan állapoton változtassa-
nak, Aradról hívtak két „geométert”, hogy ar-
tézi kutak fúrására szerzõdtessék õket. Ezúttal
a forradalom szólt közbe.

A Kurucz-féle tervet 1859-ben ismét elõvet-
te Toperczer Ödön polgármester, de azon túl,
hogy lefújták róla a port, és a levéltárba már
soha nem került vissza, semmi érdemleges
nem történt. 1862-ben ismét a Bóné kútra te-
relõdött a figyelem, egy szakbizottságot is ki-
neveztek a víz mennyiségének és minõségé-
nek megállapítására. Az ügyet végül elfektet-
ték. Majd csak az 1874. évi nagy kolerajár-
vány után sürgette meg a vízvezeték ügyét egy
röpiratban dr. Kutiák Ágoston városi fõorvos.
Lukács György polgármester erre kinevezett
egy újabb bizottságot, hogy elemezze a Bóné
kút vizét.

Ebben az idõben még sokan a Körösbõl
vették a vizet háztartási célra. Ezt igazolja az
is, hogy amikor 1874-ben a Szent László tér
és a Sas utca sarki emeletes házat építették –
1944. október 13-án leégett –, Dunkel Fe-

A vízellátás kezdetei
Ma már természetesnek tûnik, hogy
a lakásokban folyik a víz a csapokból.
Sok helyen már a meleg víz is. Azonban
ez nem volt mindig így. Az alábbiakban
a nagyváradi vízhálózat kiépítésére
tekintünk vissza.

A Rimanóczy
szállót és gõzfürdõt
kezdetben a Körös
vizével látták el,
a képen látható
szivattyúállomás
segítségével

A Fõ utcai Apolló- és Moskovits-palotában a hideg
és meleg víz mellett központi fûtés is volt
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Ettõl kezdve már felgyorsultak az esemé-
nyek. 1894-ben Oelwein Artur bécsi profesz-
szorral tervet készíttettek, majd megkötötték a
szerzõdést a Walser Ferenc-féle budapesti cég-
gel a kivitelezésre.

A vízmû számára a város felett 4 kilométer-
re, a Körös jobb partján kiválasztott 12 ezer
négyzetméternyi területet Rimanóczy Kálmán
30 ezer korona becsértékben a városnak adta
azzal a kikötéssel, hogy az összeget jótékony
célra fordítsák. Mihai Pavel görögkatolikus
püspök 10 ezer forintot adakozott a vízveze-
tékre. A munkát 1894. április 18-án kezdték
el, és november 9-én fejezték be. 1895. janu-
ár elsejétõl már jó minõségû ivóvizet szolgál-
tattak a városnak.

Az ivóvizet a Körös völgyének talajvize szol-
gálta négy, egyenként 10 méter mély kútból.
A négy kút maximális vízhozama alacsony víz-
álláskor másodpercenként 80 liter volt. A ku-
takból a víz egy 2000 köbméteres, föld alatti
tartályba került, s onnan egy négydugattyús
gõzszivattyúval a közeli dombon levõ tárolóba
szivattyúzták. A szivattyú kapacitása 80 liter
volt óránként. A magasan lévõ tárolóból a víz
egy fõvezetéken szabadesésben jutott el a vá-
rosba. Az elsõ szakaszban 52 kilométer veze-
téket fektettek le.

Az elsõ vízmû a város elsõ áramfejlesztõ te-
lepe is lett. Ugyanis az 1900-ban felépített
színház villamos energiával való ellátására a
vízmû berendezései mellé egy 20 kW-os, 150
voltos, 42 Hz-es váltóáramú generátort szerel-
tek be. A generátort a vízmû dugattyús gõzgé-
pe szíjáttétel segítségével mûködtette. A fej-
lesztett villamos áram egy 2,5 kilométer hosz-
szúságú légvezetéken jutott el a színházhoz. Ez
a rendszer 1900 márciusától 1904 márciusá-
ig üzemelt. Attól kezdve a színházat is a vil-
lanyteleprõl látták el árammal.

A vízmûvet 1900-ban átvette a város. Az
utóéletéhez tartozik, hogy 1910. augusztus 4-
én beindították a Körös másik oldalán levõ új
vízmûvet is. Itt már a vizet a Körös mellett el-
helyezett, 920 méter hosszúságú dréncsövek
segítségével nyerték. A szivattyúállomást há-
rom villanymotoros Wartington-pumpával lát-
ták el. Két év múlva a régi vízmû kapacitásá-
nak növelésére két új, 30 lóerõs szivattyút sze-
reltek be. Ettõl kezdve a két vízmû teljesítmé-
nye napi 20 ezer liter volt. És bár idõnként
nagy gondot jelentett az egyre gyarapodó vá-
ros kellõ mennyiségû ivóvízzel való ellátása, a
városi vízmû újabb bõvítésére 1960-ig kellett
várni…

Péter I. Zoltán

renc tulajdonosnak arra is volt gondja, hogy
kiépíttesse a háza partfalát egészen a hídig. A
fal mentén felszereltek egy Körös vizébõl táp-
lálkozó szivattyús kutat.

A polgármesteri székben Lukácsot követõ
Sal Ferenc 1876-ban már budapesti és bécsi
szakemberek bevonását javasolta a vízgondok
megoldásába. Busch Dávid városi fõmérnök
kidolgozott egy tervet a Bóné kút vizének fel-
használására. A közmunkálatok minisztériu-
mából azt a választ kapták rá, hogy tanulmá-
nyozzák, hogyan lehetne növelni a vízhoza-
mot. Ez meg is történt, de arra az eredmény-
re jutottak, hogy a kút csak 3-4000 lakost tud-
na ellátni ivóvízzel. Mivel ez nem volt elég, dr.
Kutiák Ágoston 1883-ban már egy vízmû lé-
tesítését javasolta.

Eközben nem javult a helyzet, az egyik na-
pilap is arról cikkezett, hogy „A Kispiac kör-
nyékén nincs egyetlen kút, melybõl jó ivóvizet
lehetne nyerni.” A vizet a Bémer téri házak
kútjaiból vitték, mígnem a háztulajdonosok le-
lakatolták õket.

Vízmû létesül

Dr. Kutiák Ágostonnak a vízmû létrehozásá-
ról szóló javaslatát öt év elteltével, 1888-ban
vették elõ ismét, amikor kineveztek egy vízve-
zetéki bizottságot. A téma négyévi tanulmá-
nyozása után a bizottság javaslatot nyújtott be
a városi közgyûlésnek vízmû létesítésérõl. Az
1892. december 15-én megtartott közgyûlé-
sen 67 igen szavazattal 10 ellenében jóváhagy-
ták a városi vízhálózat és vízmû kiépítését.

a régi Várad|

Építésekor a kép
bal oldalán látható
Széchenyi
szállodában még
kútvizet használtak

A hadapródiskolát
már vízvezetékkel

adták át
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A magyar építészet
nagymestere (1.)

Az irattárakban s a családi hagyatékban
nem sok nyoma maradt az építõmûvész gyer-
mekkorának és kora ifjúságának. Biztosan azt
tudjuk, hogy Jakab Dezsõ 1864. november 4-
én született Réven, Jakab Ármin és Held Teré-
zia fiaként. A korabeli népszámlálás alkalmával
2740 lakost írtak össze a Királyerdõ alatti köz-
ségben, közülük 87-en vallották magukat az iz-
raelita felekezet tagjának. A kis lélekszámú kö-
zösségnek nem volt zsinagógája, valószínûleg a
közeli, háromszor népesebb nagybáródi vagy
élesdi hitközség imahelyeit látogatták. Ma csu-
pán a gazdátlan, elhanyagolt zsidó temetõ jelzi
valamikori révi jelenlétüket.

A pályakezdés évei

Jakab Dezsõ 1893-ban szerzett építészmér-
nöki oklevelet a budapesti Mûegyetemen, né-
mi fáziseltolódással a nála négy évvel fiatalabb,
1868-as születésû Komor Marcellhez képest,
aki már 1891-ben lediplomázott. Annak bõsé-
ges, szemmel látható, kézzel tapintható nyoma
maradt, hogy Rév szülötte középiskolás diák-
ként, egyetemistaként, majd építészként gyak-
ran átkelt a Király-hágón, hogy a közeli Kalo-
taszeg, illetve Belsõ-Erdély, a Székelyföld népi
építészetét, fafaragványait, varrottasait, erede-
ti motívumkincsét tanulmányozza, hiszen a ké-
sõbbiekben gyakran alkalmazta az így szerzett
tudást közös szecessziós remekmûveik felülete-
in. Erdély-szeretetének legbeszédesebb tanúje-

le, hogy miután Komorral együtt megtervezték
és felépítették az ikerotthonuknak is helyet adó
budai bérpalotájukat, Jakab a családi lakhelye
legnagyobb szobájának mennyezetét egy kalo-
taszegi református templom pusztulásra ítélt,
általa megmentett és restaurált kazettás meny-
nyezetével ékesítette.

Frissen szerzett diplomával a zsebében ta-
nulmányutakon járt Németországban, Olasz-
országban, Franciaországban, Angliában,
Hollandiában és Belgiumban. Külhonban
szerzett tapasztalataival hazatérve, fiatal épí-
tészként több építészirodában szerzett gya-
korlati ismereteket. Id. Francsek Imrénél dol-
gozott immár elválaszthatatlan barátja, Ko-
mor Marcell oldalán. Rövidebb ideig munka-
társa volt Lechner Ödönnek is, akit a nemze-
ti szecessziós irányzat kezdeményezõjének
tekintettek. 1896-ban a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium kiállítástervezõi osztályára került,
megtervezte az Ezredéves kiállítás több épü-
letét.

34|Biharország|2017. március

A Bihar megyei Rév szülötte, JAKAB DEZSÕ
– párban elválaszthatatlan alkotótársával,
Komor Marcell-lel – a Kárpát-medence,
a történelmi Magyarország tizenöt
városának több mint félszáz középületét
és bérpalotáját – közöttük Várad
emblematikus Fekete Sas Szállodáját –
álmodta meg az általuk európai szintre
emelt, legnagyobb hatást elért nemzeti
szecesszió jegyében.

Jakab Dezsõ munkáit megyeszékhelyünkön is
megcsodálhatjuk 
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A közös pálya kezdetén

1897-ben kezdett együtt dolgozni Komor
Marcellel, majd 1899-ben közös irodát nyitot-
tak. E társulás 1918-ig tartott. Együttmûködé-
sük a Trianon utáni nehéz idõkben megsza-
kadt ugyan, de barátságuk Jakab Dezsõ korai,
1932-ben bekövetkezett haláláig tartott.

Eleinte fõként bérházakra kaptak megbí-
zást, villákat, magánházakat is építettek. Bár
az 1900-ban megrendezett párizsi világkiállí-
tás magyar pavilonjának tervezésére kiírt pá-
lyázaton „csak” a II. díjat nyerték el, nem
gyõzték kielégíteni az egyre-másra érkezõ
megrendeléseket. Az építészpáros elsõ jelen-
tõsebb, együtt tervezett középülete a szentesi
Petõfi Szálloda és Vigadó volt.

„A Vigadó pályatervén alkalmazta a
Lechnertõl ellesett, eltanult formákat, ám fõ-
leg: a mester elveit – fogalmazott Brunner At-
tila szakíró. – Az Iparmûvészeti Múzeuméhoz
egészen hasonló pártákkal és téglaszalagokkal
tagolt homlokzat az elsõ kísérlet a lechneri for-
manyelv átültetésére az akkor éppen átépülõ-
ben lévõ, újonnan fejlõdésnek indult Alföldön.
(…) Munkabírásuk és vállalt feladataik, de ami
fontosabb: céljaik és elveik összhangban vol-
tak. Míg Komor inkább a szerkezetekért felelt,
Jakab a részletek megtervezésekor elõszeretet-
tel fordult a népmûvészet formakincséhez. Ins-
pirációja közvetlen volt: erdélyi útjairól gyûjtött
tárgyai ma a Néprajzi Múzeumban találhatók.”

Budapest, Szeged, Szabadka…

Sikerrel szerepeltek ugyan a szegedi zsina-
góga, a budapesti Áru- és Értéktõzsde, a po-
zsonyi Kereskedelmi és Iparkamara építésére
kiírt pályázatokon, de még akár az I. díj elnye-
rése, a pályamunka megvétele sem volt garan-
cia arra, hogy az általuk tervezett épület meg
is valósul. A rajzasztalon megrekedt mûveik
számos elemét viszont a késõbbiekben hasz-
nosították. Így történt ez a szabadkai zsinagó-
ga esetében is, ehhez a Szegeden elakadt épít-
kezés pályatervét dolgozták át.

A már fentebb idézett Brunner Attila szak-
szerû leírása szerint: „…a hímzésmotívumok
plasztikus, festett díszként és az üvegablakok
mintázataként is erõs részlethangsúlyokat ad-
nak a centrális térnek. Az épület, a korábbi
orientizált, mór és török díszítményekkel ellá-
tott vagy klasszicista magyarországi zsinagó-
gákhoz képest abszolút nóvum volt.” A
holokauszt túlélõi csak néhány szertartást tar-
tottak benne, 1970-ben a központi kupola
megbillent. Napjainkban – bár az UNESCO a
világ kulturális hagyatékának részévé nyilvání-
totta – a földkerekség tíz legveszélyeztetettebb
zsinagógája közé tartozik.

Jakab és Komor irodája éppen a szabadkai
zsinagóga épületével szerzett nagyobb hírnevet.
Jakab Dezsõt – felesége révén, aki onnan szár-
mazott – rokoni szálak fûzték a Délvidéknek eh-
hez, a XX. század elején Nagyváradhoz hason-
lóan robbanásszerûen fejlõdõ városához. Az
1902 szeptemberében, a zsidó nagyünnepek
alkalmával felszentelt zsinagógával megalapoz-
ták szakmai tekintélyüket. Így nem csoda, hogy
a következõ másfél évtized alatt – akár a Mo-
narchia másik, szecesszióban tobzódó vidéki
városát, Nagyváradot – „teleépítették” szebbnél
szebb középületekkel és magánházakkal. Egye-
bek mellett az õ nevükhöz fûzõdik a szabadkai
városháza és Kereskedelmi Bank épülete.

Egy helybeli lokálpatrióta így lelkesedett és
aggodalmaskodott a szerb uralmat hozó impéri-
umváltás után: „Jakab Dezsõ – Komor Marcel-
lel szövetkezve – vitte be Szabadkát Európába.
Vagy Európa szédült be Szabadkára. Végered-
ményben mindegy. Vándor, ha erre jársz, gon-
dolj Jakab Dezsõre (és Komor Marcellra), és állj
meg a Fehér Hajó épülete elõtt, a város egyik
legszebb sarokháza ugyanis az õ tervei alapján
épült fel, az eklektika stílusában. Uram, ne add,
hogy újra barbárok rohanják le a várost, mely
oly sokat köszönhet a két építésznek.”

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

2017. március|Biharország|35

Bank, zsidó iskola
és zsinagóga

Szabadkán egy
korabeli

képeslapon

A marosvásárhelyi
Kultúrpalota is
az építészpáros
munkája



|oktatás

A margittai magyar iskola aligazgatói tiszt-
ségére jelentkezett pedagógusok vizsgája nem
sikerült õsszel, ezért meghosszabbították a
tisztségben lévõk mandátumát. Késõbb meg-
született a rendelet, mely szerint idén januártól
megbízással elfoglalhatják a tisztséget olyan
pedagógusok, akiknek megvan az ehhez szük-
séges képesítésük, de eddig nem voltak sem
versenyvizsgán, sem vezetõi beosztásban. A
Horváth János Elméleti Líceumban a tanárok
értekezletén négy személyt javasoltak, s a je-
löltek közül a tanfelügyelõség Livia Moisa ta-
nárnõt és Deák Andrea tanítónõt bízta meg az
aligazgatói teendõk ellátásával. Utóbbi esélye-
inek javítása érdekében például egy másik ta-
nítónõ lemondott a jelöltségrõl. A tanítók és
óvónõk mindenképpen azt akarták, hogy az
alsó tagozatnak is legyen képviselõje a tanin-
tézet vezetõségében. Ezen óhajuk végül telje-
sült.

Deák Andrea elmondta, hogy örült a felké-
résnek, megtisztelõnek érezte, és legjobb tu-
dása szerint fogja végezni új feladatát. A taní-
tók esetében ez nagyobb pluszmunkát jelent,
hiszen az õ óraszámukat nem csökkentik az új
beosztás miatt, mint a tanárokét. Ugyanúgy
kell vinniük az osztályukat, mintha mi sem tör-
tént volna, de el kell látniuk az aligazgatói fel-
adatokat is.

Az oktatás a városban több épületben fo-
lyik, és Magyarkéc is hozzájuk tartozik, ezért
az ellenõrzés idõigényes és néha utazással jár.
Mindezt azonban elhivatottan vállalta Deák
Andrea. Sõt örül annak, hogy egykori napkö-
zijét, óvodáját aligazgatóként keresheti fel, és
segítheti mûködésüket. Hetente jár ellenõrizni
Margittára és Magyarkécre, vagy ha szüksé-
ges, akár gyakrabban is. „Áldott volt az a böl-
csõ, amibe beleszülettem, mert szüleim mun-
kára és kitartásra neveltek” – mondja a tanító-
nõ.

A feladatokat minden hét elején igazgatói
ülésen megbeszélik és elosztják egymás kö-

A tavaly õszi versenyvizsgák nyomán
a margittai Horváth János Elméleti
Líceumban az eddigi megbízott igazgató,
Nagy Gabriella maradt az intézmény
vezetõje. Az aligazgatók változtak. Az egyik
posztra kinevezett DEÁK ANDREA tanítónõ
válaszolt kérdéseinkre.

A sólyomkõvári
táborban 

Elhivatott tanítónõ
a margittai aligazgató

Deák Andrea örömét leli minden iskolai foglalkozásban
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mi szintûre emelte fõiskolai képzettségét is.
Letette az összes fokozati vizsgát, majd a tan-
ügyi menedzserit. Utóbbiban sokat segített a
pályázatokkal kapcsolatban a civil szervezet-
ben megszerzett hazai és nemzetközi tapaszta-
lata. A tanítást helyettesítõként már 1990-
ben, rögtön az érettségi után elkezdte, hiszen
akkor nagy pedagógushiány volt. Közben dél-
utánonként, hétvégeken és a vakációkban
Nagyváradon tanult. 1994-ben diplomázott
tanító/óvónõként, és versenyvizsgával került
Margittára. A hitoktatói oklevelét 1995-ben
kapta meg. A tanítói és a tanári pálya közül az
elõbbi mellett döntött. 1998-ban ment férj-
hez, egy év múlva megszületett Kincsõ lánya,
kiteljesítve életét, boldogságát. 2004-ben for-
dulat állt be a magánéletében, de egy éven be-
lül megtalálta azt a szeretõ, megértõ társat, aki
támogatja munkáját, elképzeléseit, megszépíti
mindennapjaikat.

Ha arról kérdezzük, mikor és miként van
módja lazítani, kikapcsolódni, azt feleli, hogy
az iskolában töltött idõ, legyen az tanítás vagy
egyéb foglalkozás, számára nem megterhelõ
munka, hanem örömteli elfoglaltság. „Mind-
egyik diákot saját gyermekemnek tekintem, és
örülök a sikereinek. A népdal és néptánc ok-
tatása számomra egyben szórakozás, kikap-
csolódás is. Örülök, hogy gyermekeink lelké-
ben el tudom vetni a népi hagyományok mag-
vait. Szerencsés vagyok, mert munka közben
szórakozom és feltöltõdöm. A pedagógusi pá-
lya nagyon nehéz, hiszen mindennap valami
csodát kell véghezvinnünk, amivel tanulóinkat
el tudjuk varázsolni. Ha ez sikerül, ennél na-
gyobb öröm nem kell.”

Aligazgatóként elsõsorban a rá háruló
konkrét feladatokat igyekszik megoldani, és
azt szeretné, hogy hidat képezzen az iskola ve-
zetõsége, a szülõk és a tanulók között. Né-
hány álma, terve valóra váltására is nagyobb
esélyt lát. „Nagyon fontosnak tartanám a nyá-
ri iskola létrehozását, egy-két hetes idõszakra.
Úgy tapasztaltam, hogy erre van igény. A fel-
ügyeletet és az anyagi forrást kell biztosíta-
nunk, hiszen mindenképpen adnánk a diákok-
nak meleg ebédet is.”

Deák Andrea elhivatott pedagógus, a tanu-
lók érdekét tartja elsõdlegesnek. Bár az iskolá-
ban eleinte nem volt egyértelmû, hogy reá
esik a választás, ma már minden kollégája el-
ismeri, hogy jó döntés volt õt jelölni. Ha olyan
nagyszerû aligazgató lesz, mint amilyen taní-
tó, táncoktató és civil aktivista, akkor az isko-
la sokat nyer vele.

Szõke Ferenc

zött. Mivel Deák Andrea körzeti módszertani
vezetõ, a fiatal kollégákat mentorként is segí-
ti. Szívesen ad ebben a minõségében is taná-
csot, útbaigazítást. Újabb funkciójával és civil
szervezeti tevékenységével messze túlhaladja a
nyolcórás munkaidõt, de szereti a munkáját,
és családja teljes támogatását élvezi. Mondhat-
ni, élete nagyobbik részét az iskolában tölti,
amit második gyerekének tart. A Pro Folk
egyesületben – melynek alapító elnöke – nép-
táncot és népdalokat oktat gyermekeknek,
néptánctáborokat, kiállításokat, tanulmányi
versenyeket, kulturális tevékenységeket szer-
vez. Több korosztályt felölelõ tánccsoportját, a
Gyöngyvetõket harmadik gyermekének tekin-
ti. Az egyesület társszervezõje a magyar kultú-
ra napi eseményeknek, de a városi majális
egyik fõszervezõi feladatát is vállalta már.

Deák Andrea életpályája igen szerteágazó,
de számára legfontosabb a tanulás és a taní-
tás. Margittai születésû, és mindmáig hû ma-
radt szülõvárosához. Csak addig hagyta el,
amíg fõiskolai, egyetemi tanulmányait folytat-
ta. Nagyváradon párhuzamosan végezte a ta-
nítóképzõt és a hittantanárit. Utóbbiból Gyu-
lafehérváron államvizsgázott. Késõbb egyete-
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z igazi szabályokat nem kívülállók talál-
ják fel és erõltetik rá az érintettekre,

hanem az idõk során önmagukat
alakítgatva formálódnak, és vál-
nak majd meghatározóvá. Az

ógörög drámára jellemzõ úgynevezett hármas
egység szabálya talán az egyik legjobb példa a
fent említettekre.

Magyarázata a gyökereinél keresendõ, kezd-
ve a mûfajnévvel, a tragédiával. A tragosz kecs-
két jelent, s ha bárkiben felmerülne, hogy a
kecskének semmi köze nem lehet a tragédiá-
hoz, ellent kell mondanom. Eredetileg ugyanis a
mi tájainkon is a mai napig népszerû szüreti bá-
lok õsi formájához, a dionüszoszi ünnepségek-
hez fûzõdik, a szõlõtermés, az újbor, a vigasság
ünnepéhez. Dionüszosz társaságában gyakran
megjelent nevelõje és tanítója, Pán, a mezõk
kecskeszarvú istene, a pásztorsíp vagy pánsíp
„felfedezõje”. Pánt ábrázolták nemcsak kecske-
szarvval, de patás kecskelábakkal is (feltehetõleg
õ lehetett a kora középkori ördögábrázolások
mintája), a szüreti felvonulásokon az õ tiszteleté-
re öltöttek kecskemaszkot. S ahogy manapság
énekelnek és táncolnak a szüreti meneteken,
akkoriban inkább mindenki által ismert történe-
teket adtak elõ, például a tíz éven át tartó trójai
ostromhoz, illetve az úgynevezett thébai monda-
körhöz kapcsolódókat, középpontban a sok
szempontból érdekes Oidipusszal.

Ez a hagyomány – a két ismert mondakörbõl
vett téma – megmaradt az ógörög tragédiairo-
dalom fénykorában is, Aiszkhülosz, Szo-
phoklész és Euripidész idejében is. Az éven-
te megrendezett athéni drámaversenyeken
egész napon át játszották a darabokat a mai
sportstadionokhoz – az elnevezés is ógörög
örökség – hasonló térben. Nagyon fontos volt
tehát, hogy a lejátszott történet idõben ne hú-
zódjék el túlságosan, a színhelyváltozást is lehe-
tõleg kerülni kellett, és e két feltétel vonzotta a
harmadikat, az egy szálon futó cselekménysort.
A hely, idõ és cselekmény egységének szabálya
ezzel meg is teremtette önmagát, Arisztote-
lésznek „csak” meg kellett fogalmaznia a Poé-
tikában.

A szabály lényege: egyetlen helyszínen egy
nap alatt egy cselekményszál eljátszása. Az
esetleges megértési nehézségeket – a fõ cse-
lekményt befolyásoló, máshol, máskor történt
eseményeket – áthidalja a kórus mesélése,
amikor pedig a történetben patthelyzet alakul
ki, akkor a mozgatható díszletek mögül kilép
az Olümposz egyik istene – leggyakrabban Ze-
usz vagy Apollón –, és megoldja a konfliktust.
Ezt a befejezési formát máig szívesen alkalmaz-
zák, deus ex machinának hívják (istenség a gé-
pezetbõl). A mi irodalmunkban a legismertebb
deus ex machina-féle befejezése a Bánk bán-
nak van: a király váratlan hazaérkezése oldja
fel a megoldhatatlannak tûnõ konfliktust.

A görög drámairodalmat követõ római gya-
korlat elsõsorban abban tért el, hogy a vígjáték-
ok voltak az igazán népszerûek, úgy tûnik, az
ókori római közönség nem különösebben ked-
velte a tragédiákat. A korai császárság idejének
kiemelkedõ egyénisége, Seneca, Néró császár
nevelõje, költõ, szónok és szenátor írt tragédiá-
kat is, bár csak zárt baráti körben játszották eze-
ket. Saját korában, de késõbb is volt, aki meg-
kérdõjelezte a szerzõségét, az viszont tény, ha
Seneca életében nem is volt sikerük a tragédiá-
inak, az utóéletük beemelte ezeket az egyete-
mes irodalomtörténetbe: az angol reneszánsz
drámaírók, mindenekelõtt Shakespeare, kö-
vették az általa megjelölt irányt.

Szilágyi János György, akinek Seneca, a
tragédiaköltõ címû tanulmánya zárja az Euró-
pa Könyvkiadó 1977-ben megjelent Seneca-
drámák kötetét, a Thyestesszel kapcsolatban
például a következõket mondja a szembenálló
két testvérre, Atreusra és Thyestesre vonatko-
zóan: „Atreus az elsõ pillanattól tudatos go-
noszsággal cselekszik: »Rajta, lelkem, tegyél
valamit, hogy nem lesz kor, amely helyeselné.«
Ez nem a görög mitológia nyelve. Egyetlen
sziklatömbbõl kifaragott óriásalakjában az
okos, megfontolt és tudatos zsarnok-gonosz-
ság lép a színpadra, tökéletes eszmei vérteze-
tében, közvetlen mintaképe és õse Shakes-
peare III. Richárdjának.” Benedek Marcell
Shakespeare címû könyvében (alapkiadás

A
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Gondolat Kiadó, 1963, majd Magyar Könyv-
klub, 2001) szintén a közvetlen kapcsolódásról
ír Seneca és az Erzsébet-kori drámairodalom
között: „A XVI. századtól kezdve fordítottak
görög tragédiákat latinra, Seneca-mûveket ha-
zai nyelvre. Kuriózumképpen hadd említsem
meg: maga Erzsébet királynõ, akinek uralkodá-
sa alatt a romantikus típusú dráma kifejlõdött,
és Shakespeare-rel legmagasabb csúcsát érte
el, trónra lépése elõtt buzgón olvasta Senecát,
és angolra fordította a Hercules Oetaeus 2.
karénekét a magas rangú embereket fenyege-
tõ veszélyekrõl rímtelen, ötös-hatodfeles jam-
busban. A Seneca-fordítások és -utánzatok ha-
tásaként maradt meg az angol drámában a
rémségek halmozása és a szónokias bölcselke-
dés kedvelése, a kinyomtatott szöveg öt felvo-
násra osztása, a klasszikus mitológiának elein-
te túlzott, de még Shakespeare-nél is elég bõ-
séges felhasználása.”

Seneca még csak feszegette a hármas egy-
ség szabályát, Shakespeare-ék viszont bedob-
ták a sutba: változó helyszínek, kavargó cse-
lekmény, az idõ pedig?! A Téli rege címû
Shakespeare-darab elsõ és utolsó felvonása
között húsz esztendõ telik el. Csakhogy más
szabályokhoz hasonlóan a hármas egység szi-
gorú betartatása is visszatért a XVII. századi
francia klasszicizmus divatjával együtt. És
ahogy azt plasztikusan úgy szokás mondani a
túlzott szabálytisztelõkre, hogy katolikusabb a
pápánál, az elsõ ógörög mintát követõ dara-
bot, Pierre Corneille Le Cid-jét az Ariszto-
telészt szigorúan követõk nem akarták elfo-
gadni „óriási” vétsége miatt: 24 óra helyett

körülbelül 40 órányit ölelt fel a cselekmény. A
befejezés viszont a lehetõ legelõírásosabb deus
ex machina: a király úgy oldja meg a valójá-
ban feloldhatatlan erkölcsi konfliktust, hogy a
fõhõs Rodrigue-ot újra elküldi a mórok elleni
harcba, mondván: ha gyõztesen tér haza,
mindent megbocsát neki, ha odamarad, akkor
meg béke poraira.

A „hosszúra nyúlt” cselekmény ellenére a
közönség szerette a darabot, úgyhogy kényte-
len-kelletlen elfogadták klasszicistának, a kor
másik két nagy alkotója, Jean Racine és
Molière viszont már vigyázott, hogy ne lépjék
túl az események az elõírt egy napot. A mûve-
iket a nemzeti színház státusú Comédie Fran-
caise játszotta és játssza a mai napig, termé-
szetesen más darabokkal együtt. A XIX. szá-
zad elején, 1829-ben viszont emlékezetes in-
cidens tört ki a színházban Victor Hugo Her-
nani címû darabjának bemutatóján: a közön-
ség két táborra szakadt és összeverekedett,
mivel a Hugo-darab a shakespeare-i mintát
követte, nem a szigorúan szabályozott klasszi-
cista mintákat.

Ismét mûködött tehát a már említett ciklu-
sosság. A XVII. században Ben Jonson „javá-
ra” majdnem elfelejtett Shakespeare-t a XVIII.
század derekán, már a preromantika idején
Gotthold Ephraim Lessing német dráma-
író, a hamburgi színház szellemi vezetõje és a
kor drámairodalmát és elõadói kánonját meg-
szabó Hamburgi dramaturgia szerzõje fedez-
te fel újra és végérvényesen, sõt azt is kimond-
ta, hogy az újkori színpadi irodalomnak õ az
egyik legnagyobb alakja. A XIX. században
tomboló romantika után a XX. század ismét a
szikárabb konstrukciók felé hajlott, az abszurd
színházat megelõzõ Friedrich Dürrenmatt
darabjainak nagy része az ókori görög, illetve
a francia klasszicizmus rokonságát mutatja,
hasonlóképpen az abszurd színház egyik meg-
teremtõje, Eugèn Ionesco és természetesen
Samuel Beckett mûvei is.

Egy kérdéssel zárnám Beckett kapcsán:
nem volna-e boldog a hármas egység szabá-
lyát legszigorúbban betartó Szophoklész vagy
Racine, ha az Ó, azok a szép napok nyakig
homokba ásott Winnie és Willi párosának be-
szélgetését vagy a Végjáték síron túli világa
mozdulatlanságában zajló szerelmi sokszög
becketti szócsatáit hallgatnák, a leghíresebbrõl
nem is szólva: a Godot-ra várva két fõhõse,
Estragon és Vladimir reménytelen egy hely-
ben toporgásának filozófiai magasságait kö-
vethetnék figyelemmel a színpadon?!

Molnár Judit
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Talán senki sem gondolná, de Mexikó pél-
dául a világ legnagyobb kólafogyasztója, itt
közlekedik a világon a legtöbb taxi, Brazília
után itt él a legtöbb katolikus hívõ, ebben az
országban állítják elõ a legtöbb ezüstöt a vilá-
gon, valamint a Földön lévõ összes faj 10-12
százaléka õshonos az országban. A felsorolás
még hosszan folytatható, hiszen a kétmillió
négyzetkilométer területû vidék rengeteg

szépséget és érdekességet rejt. A nagyszalon-
tai 19 éves Tóth Bálintnak tavaly alkalma volt
valamelyest megismerni a tequila hazáját. A
békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási
Nyelvû Közgazdasági Szakgimnázium végzõse
Budapestre készül egyetemre általános me-
nedzsment szakra.

– Honnan jött az ötlet, hogy Mexikóban
tölts egy évet cserediákként?

– Már korábban is kacérkodtam a gondolat-
tal, hogy jó lenne valahova kiutazni cserediák-
ként. Éppen akkor érkezett vissza a Japánban
töltött csereévérõl az egyik diáktársam, tõle
tudtam meg sokat a programról, és rengete-
get mesélt az ottani tapasztalatairól is. Mexi-
kót tulajdonképpen édesanyám ajánlotta le-
hetséges úti célnak. A Nemzetközi Csereprog-
ram Alapítvány (AFS) programjával volt lehe-
tõségem kimenni. Ez kizárólag középiskolá-
soknak szól, de Romániában sajnos nincs je-
len. Jelentkeztem, majd a kért dokumentumo-
kat a szervezet oldalán található kérdõívhez
csatolva elküldtem hitelesítésre és továbbkül-

A hajdúvárostól
Mexikóig

A Mexikói Egyesült Államok a Föld
legnépesebb spanyol nyelvû országa,
rengeteg természeti kincse van.
A nagyszalontai TÓTH BÁLINT
cserediákként tavaly közel egy évet töltött
a latin-amerikai országban. Élményeirõl,
az ott tapasztaltakról lapunknak is
szívesen mesélt a világjáró fiatal.

Magyar felirat mexikói sörön… érdekes
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A tolucai diák-
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– Mennyire volt honvágyad?
– Az elsõ hónap borzalmas volt. Rettenetes

nagy kulturális sokk ért, amikor odaértem; ez
leginkább a kommunikáció hiányában nyilvá-
nult meg. Persze az iskolában beszéltek ango-
lul, de mégis zavart, hogy nem az anyanyel-
vükön szólok hozzájuk. A spanyol nyelv teljes
elsajátításához még a legutolsó nap sem jutot-
tam el. A nyelvi fejlõdésemet két fordulópont-
tal tudnám jellemezni. Az elsõ egy hónap után
jelentkezett, amikor már képes lettem alap-
szintû kommunikációt folytatni. Még koránt-
sem értettem mindent abból, amit mondtak,
de ha lassan és tagoltan mondták, akkor sike-
rült nagyjából rájönnöm a mondandójuk lé-
nyegére. A második fordulópont a harmadik
hónapban jelentkezett. Addigra sikerült elsajá-
títanom a múlt és a jövõ idõ megfogalmazását,
és sokat fejlõdött a beszédértésem és -kész-
ségem is. De a szókincsem még mindig érez-
hetõen hiányos volt. Ettõl kezdve már csak a
szókincsfejlesztés volt a cél. Talán a legfonto-
sabb, amit nyelvtanulás közben megtanultam:
nem kell félni attól, hogy kinevetnek. Rájöt-
tem, hogy e miatt a félelem miatt nem ment
annyira a tanulás az elsõ hetekben.

– Hogyan teltek a napjaid Mexikóban?
– Ugyanúgy középiskolába jártam, mint itt-

hon, az utolsó évfolyamban, viszont ez az év
nem számított bele a magyarországi tanulmá-
nyaimba. Emiatt nem is készültem a tananyag-
ból, inkább koncentráltam a spanyolra és a mi-

désre a választott országnak. Ezután pedig
már csak várnom kellett, hogy értesítsenek a
fogadó családomról. Augusztus elején ez meg
is történt, felvettem velük a kapcsolatot, és au-
gusztus 22-én elindultam Mexikóba. Amint fel-
ültem a gépre, már csak a kinti élet foglalkoz-
tatott, és alig vártam, hogy ott legyek.

– Milyen az élet Mexikóban? Milyenek az
ott élõ emberek?

– A magyarhoz képest eléggé más világ.
Nagy sajnálattal tapasztaltam, hogy sokkal
észrevehetõbb a szegénység, mint Magyaror-
szágon vagy Romániában. De ezt teljes mér-
tékben kompenzálta az emberek mentalitása.
A nagyobb szegénység ellenére az emberek
sokkal boldogabbnak látszanak, mint itthon,
és már az elsõ iskolai napon feltûnt, hogy
mennyire nyitottak egymás iránt és irántam is.
Nagyon jólesett, hogy elejétõl fogva barátkoz-
ni akartak velem és megismerni, nem pedig
csak elviselni.

Tóth Bálint San
Cristóbal fõterén

Csónakázásra
készen. A Chiapas

folyóra készültek
a fiatalok, Mexikó

legdélebbi részére.
Az a vidék az egyik

leggazdagabb
természeti

szépségekben
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(folytatás a következõ oldalon)
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elengedhetetlen. Amennyi csípõset kint et-
tem, annyit itthon az életem hátralévõ részé-
ben sem fogok. A mexikói úgy tartja: „Az étel
nem finom, ha nem csíp.” Ezzel nem feltétle-
nül értek egyet, de elfogadtam. Nagyjából fél
évig bírtam, de akkor úgy döntöttem, hogy
nem akarok minden étkezés után csaknem be-
teg lenni a csípõstõl, csak azért, mert ez a kul-
túra része. A mexikói konyha legjellegzete-
sebb eleme a három fentebb említett alap-
anyag keveréke, a taco. Ez egy félbehajtott
kukoricalepény, amit bármilyen hússal meg le-
het tölteni, csípõs salsa szósszal meglocsolják,
és kis felkockázott hagymát, esetleg paradi-
csomot vagy ananászt készítenek mellé, így
szolgálják fel. Bár nem tûnik nagy ínyencség-
nek, nem tudom, hogy ettem-e ennél fino-
mabbat.

– Mit csináltál a szabadidõdben?
– A legnagyobb szórakozás számomra az

utazás volt. Nagyon sok helyet bejártam Mexi-
kóban, meglepett, hogy mennyi gyönyörû és
rejtélyes hely van szerte az országban.

– Ha lehetõséged adódna rá, ismét el-
utaznál oda?

– A sok csodás és kevésbé csodás élmény
után, összesítve, semmit nem bántam meg.
Szerintem mindennek volt oka és célja. Ami-
kor ismét lehetõségem lesz, akár csak egy kis
idõre is, vissza fogok menni mindenképpen
meglátogatni az ottani barátaimat és valami-
lyen szinten újraélni az egyéves élményt.

Balázs Anita

|ifjúság

nél több beszélgetésre a szünetekben, órákon
pedig általában aludtam, mint ahogyan az itte-
ni cserediákok is teszik. Én Tolucában voltam,
ez egy kb. 500 000 lakosú város egy órányi
autóútra a fõvárostól. Ebben a városban össze-
sen 12-en voltunk cserediákok, nagyon szoros
kapcsolatot és barátságot kötöttünk, és a mai
napig is ápoljuk. 2015. augusztus 22-tõl
2016. július 18-ig voltam ott. Mint minden
cserediákot, engem is helybeli családoknál
szállásoltak el. Nekem kétszer kellett családot
váltanom, egy-egy hetet vett igénybe az ilyen
költözés, és ezek voltak talán a legstresszesebb
idõszakok. Elõször januárban, aztán júniusban,
nagyjából egy hónappal a hazarepülés elõtt
váltottam családot. Ekkor már nem akartam
teljesen új családot keresni, hanem egy baráto-
mat kértem meg, hogy lehessek nála, és õszin-
tén szólva ebben a hónapban éreztem csak azt,
hogy tényleg a család tagja vagyok, hogy befo-
gadtak, és tényleg szeretnek.

– Mi jellemzi a mexikói konyhát? Mennyi-
re eltérõ vagy éppen hasonló a magyarhoz?

– Tapasztalataim szerint három dolog jel-
lemzõ: a kukorica, a hús és a csípõs. Az utób-
bi leginkább. A kukorica a fõ kenyérhelyette-
sítõ, ugyanis a híres tortillát kukoricalisztbõl
készítik, nem pedig búzalisztbõl. Ezenkívül
rengeteg süteményt és egyebet is készítenek
kukoricalisztbõl. Meglepõ volt számomra,
hogy mennyire természetesnek veszik, hogy
az állat minden részét megeszik, amit például
itthon az emberek többsége nem feltétlenül ta-
lál gusztusosnak. Még jobban meglepett, hogy
mennyire finoman tudják elkészíteni ezeket a
nem megszokott részeit az állatnak, mint pél-
dául a belsõségek vagy az agy. A csípõs pedig

(folytatás az elõzõ oldalról)
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nézzen rám ilyen idegenkedve, hiszen én isme-
rem magát, hölgyem, régebbrõl. Ismerem a fér-
jét is. Még mindig a villanytelepen dolgozik?

– Két éve halt meg – mondta a nõ.
Erre a férfi kék szeme könnybe lábadt, és hö-

rögve közölte, hogy nagyon sajnálja, mert jó
barátja volt az urának, és egy osztályba jártak a
4-es suliban. S miközben a nõ azon törte a fe-
jét, ki lehet ez az ember, a pasas tovább mesélt.

– Úgy nézzen rám, hogy én kuriózum va-
gyok, mert elõttem még egyetlen gégerákos
sem tudott beszélni, de én megtanultam hasból
beszélni, és a televízió egészségügyi mûsorában
be is mutattak, és kértek, hogy mondjak vala-
mit, és én beszéltem is, hogy mindenki hallja.
Nagy sikerem volt. Bizony.

Aztán elcsendesedett, valamin töprengett,
majd félénk sípolással megszólalt.

– Asszonyom, emlékszem, hogy volt önnek
lány korában egy Anna nevû barátnõje. Tartja
még vele a kapcsolatot? Mi van vele?

A kérdés egybõl választ adott a férfi kilétére.
– Sajnálom, uram, de Anna már öt éve meg-

halt Frankfurtban egy autóbalesetben. Ne hara-
gudjon, de most mennem kell – mondta a nõ,
és felállt. Uramisten, gondolta összeszorult to-
rokkal, hiszen ez a szerencsétlen alak nem más,
mint Szép Béla, az egykor jóképû, barna gön-
dör hajú, kék szemû fiú, akibe minden csaj sze-
relmes volt a városban, úgy harminc éve. Õ az,
aki zsíros szódát ivott bánatában, mert elhagyta
Anna, a nagy szerelme egy német pasiért. Ak-
koriban mindenki errõl beszélt.

Az asszony a söntéshez lépett, kiválasztott
egy lengyel vodkát, és vett belõle két decit.

– Vigye ki ezt az italt a sípoló férfinak – súg-
ta oda a pultosnõnek. Aztán kilépett az ajtón és
sírva fakadt.

Tóth Ágnes

A sípoló
z asszony az ortopédiáról ment haza-

felé. Kora délután elesett a lépcsõn,
és eltört a csuklója. Alig egy órája

gipszelték be a kezét. Gyengének
érezte magát. A júliusi hõség is kí-

nozta. A torka kiszáradt, a hátán folyt a víz, ki-
csit szédült is, amikor megpillantotta a tõle alig
tíz méterre lévõ kocsma nyitott ajtaját. Lesz,
ami lesz, gondolta, egy jó hideg sör talán hely-
re fogja hozni. Belépett.

Két üres asztal is volt a barátságos kis ivó-
ban. Leült az ablak mellé, és rendelt egy korsó
sört. Nagyon szerencsétlennek érezte magát, és
éppen a problémái megoldásán töprengett,
amikor a jobb oldali asztal felõl hörgõ, sípoló
hangokra lett figyelmes. Egy ideig közömbösen
hallgatta, majd abba az irányába nézett.

Hatvan év körüli, fehér hajú, vörös arcú fér-
fi itta a vodkáját, és olyan hangokat adott ki,
mint a bíró, aki lenyelte a sípját. Valahonnan is-
merõsnek tûnt a kék szeme miatt.

A pasas észrevette a nõ kíváncsi pillantását.
– Ne csodálkozzon, asszonyom – gurgulázta

–, tudja, nekem gégerákom van, és egy mû-
anyag csõ áll ki a gégémbõl, ami be van dugva
egy nejlon dugóval. Látja, ez az. – Kigombolta
a gallérját, és megmutatta. – Ettõl sípolok és
hörgök olyan veszettül. De már nem emésztem
magam miatta. Ha van pénzem, délutánonként
kilógok a kórházból, és beütök egy-két deci
vodkát. Ettõl sokkal jobban érzem magam,
mint a kemoterápiától. Azért élek én még. Vol-
tam Nuceten is, az ideg- és elmeszanatórium-
ban hat hónapig. Ott külön kis szobában lak-
tam. Fõzhettem is magamnak, megengedte a
fõnõvér. Még egy kis rezsót is kaptam, meg két
lábast. Ott jó dolgom volt, de most már vissza
kellett térnem az onkológiára kezelésre. Ne
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A korábbi körvezetõ, Fekete Mária sok év
után, egészségi okokból adta át a stafétát
Bondár Hajnalkának. A Sinka István Kézmûves
Kör tevékenysége nem változott, de január kö-
zepétõl már nem a Csonkatorony mûhelygalé-
riájában dolgozik a csapat, hanem a Zilahy La-
jos Mûvelõdési Ház egyik emeleti helyiségében
kaptak állandó helyet.

A szépen berendezett, kedves kis terem iga-
zi kézmûves kuckóvá alakult, a gyerekek és a
nyugdíjasok is kellemes körülmények között
tölthetik el az idõt egy-egy kézmûves remekmû
elkészítése közben.

Bondár Hajnalka lapunknak elmondta, hogy
a gyerekeket iskola után, minden kedden, szer-
dán, csütörtökön és pénteken 13–16 óra kö-
zött várják. A nyugdíjasok számára pedig kedd
és csütörtök délelõttönként 10 és 12 óra között
tart foglalkozásokat a körvezetõ. 

A kézmûvesek vidám, fiatal, energikus okta-
tója igyekszik mindig valamilyen alkalomhoz il-
lõ, kreatív ötletet mutatni tanítványainak, de
persze a megszokott foglalkozások is helyet
kapnak a kör programjában. Nem sokkal a 30.

|hagyomány

születésnapja elõtti beszélgetésünkkor elárulta,
hogy szülõvárosában élt és tanult, férje, Zsolti is
nagyszalontai, hamarosan 11 éves házasok.
„Furcsa véletlen, hogy éppen a kézmûves kör-
ben ismerkedtünk meg 14 évvel ezelõtt, így tu-
lajdonképpen a férjemet is a kézmûvességnek
köszönhetem.” Ötéves kisfiukat, Zalánt min-
dennél jobban szeretik.

Amint Bondár Hajnalka megjegyezte, már
gyerekkorában jelentkeztek rajta a kreativitás
„tünetei”, imádott rajzolni, festeni, faragni, ba-
baruhát varrni, gyöngyöt fûzni. „És mivel az
alapanyag mindig hamar elfogyott, és nehézkes
volt a pótlás, mivel akkor még nem volt Nagy-
szalontán hobbibolt, édesapámat kértem, hogy
hozzon gyöngyöket Budapestrõl, mert õ gyak-
ran járt a magyar fõvárosba.”

A körvezetõ elõdjénél, Fekete Máriánál kez-
dett el kézmûves körbe járni úgy 13 éves korá-
ban. „Hamar megszerettem és megtanultam,
hogyan lehet természetes anyagokból dolgozni.

Nagy változásokat hozott az új év
a hajdúváros kézmûvesei számára, hiszen
új székhelyen és BONDÁR HAJNALKA
személyében új irányítóval mûködik
a Sinka István Kézmûves Kör.

A gyöngyszövés
a lányok kedvence
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Tanítványból lett
kézmûveskör-vezetõ

Bondár Hajnalka maga is a Sinka István Kézmûves
Körben tanulta a sokféle technikát



Nagy öröm volt csodás dolgokat alkotni szinte
a semmibõl. Marika néni sokat segített az új
technikák elsajátításában, lestem minden moz-
dulatát, tõle tanultam mindent. Itt jöttem rá,
hogy ez az, amit csinálni akarok, addig nem
tudtam, hogy mi akarok lenni, ha nagy leszek.”

Ahogy teltek az évek, egyre többet tanult,
mesterével meg is beszélte, hogy ha Marika né-
ni nyugdíjba megy, akkor majd õ veszi át a he-
lyét. Ennek érdekében el is végzett Békéscsa-
bán egy hároméves képzést, és megszerezte a
szalma-, csuhé-, gyékényfonás oktatására és a
játszóház vezetésére feljogosító okleveleket. A
családalapítás miatt kis idõre „félretette” a szal-
mafonást. „Zalán jó baba volt, így nem kellett
lemondanom a kézmûveskedésrõl, drót éksze-
reket, filcdekorációkat, gyerekjátékokat, kreatív
könyveket kezdtem készíteni.”

A kézmûves vásárok és az internet által egy-
re többen ismerték meg, munkái eljutottak Ma-
gyarországra, Németországba, Angliába, sõt
még Indiába is. Idén januártól pedig már hiva-
talosan is megbízták a kézmûves foglalkozások

vezetésével. Már tavaly is sokat segített Fekete
Máriának, a nyári tábort együtt szervezték, õsz-
tõl pedig õ tartotta meg a foglalkozásokat a ko-
rábbi mestere meggyengült egészségi állapota
miatt.

A nagyszalontai Sinka István Kézmûves Kör-
be 40 gyerek jár rendszeresen, kisiskolástól
egészen az érettségire készülõig, ez lelkesíti a
körvezetõt is. „Nagy öröm, hogy ezeket a gye-
rekeket érdekli a kézmûveskedés és a hagyo-
mányõrzés, jó, hogy idõt szakítanak ezekre az
alkalmakra, hiszen a mai gyerekek programja
nagyon zsúfolt, suli, tanulás, különórák, edzés,
és ha marad egy kis szabadidejük, akkor a tele-
fonjukon vagy a számítógépen játszanak. Itt fél-
reteszik a gondjaikat, beszélgetnek, nevetgél-
nek, játszanak, miközben a kezük szorgalmasan
jár. Szeretem nézni õket, amikor alkotnak, min-
den gyerkõc a szívemhez nõtt.”

Hajnalka minél több dologra szeretné õket
megtanítani, hogy mindent kipróbálhassanak,
mert úgy derülhet ki, hogy ki mihez ért jobban.
Van, aki gyönyörûen fonja a szalmát, van, aki
csodás gyöngyékszereket készít, és van, aki fel
sem akar állni a korongozó géptõl. A gyerekek
mellett az ügyes nyugdíjasok is nagyon aktívak,
és a körvezetõ is rendszeresen rácsodálkozik ar-
ra, hogy milyen gyorsan tanulnak.

Legutóbb a tavaszt várva gyöngybõl készítet-
tek hóvirágokat, aztán következik minden év-
ben a kokárdák készítése, majd hamarosan a
húsvétra koncentrálnak, és a csuhényuszik meg
a szebbnél szebb tojások kerülnek majd ki sor-
ban az ügyes kezük közül. A körvezetõ bízik
benne, hogy továbbra is mindenki megtalálja
náluk a kedvére való elfoglaltságot, és minden-
kit arra biztat, aki érez magában hajlamot, ke-
resse meg õket a kultúrházban.

Balázs Anita

Szalmafonást oktat
az új körvezetõ

hagyomány|

A fiúk
az agyagfigurák

készítésével
foglalkoznak

legszívesebben
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Kádár Kálmán edzõ együttese ötméteres
dobásokkal nyerte meg a Verona elleni elõ-
döntõt, így története eddigi legnagyobb sike-
rét érte el. Az Olaszországban január 18-án le-
játszott elsõ meccsen kétgólos elõnyt szerzett
a házigazda (12–10 volt a végeredmény), ám
a február 18-án megtartott visszavágón sike-
rült ledolgoznia hátrányát a váradi együttes-
nek (5–3).

Telt ház volt a váradi Ioan Alexandrescu
Uszodában, több ezer lelkes szurkoló, köztük
sok gyerek buzdította a hazaiakat. A mérkõ-
zést az olaszok kezdték jobban, az elsõ ne-
gyedben Gallo büntetõjével szereztek vezetést.
A második nyolc perc során kétszer voltak
eredményesek a váradiak, elõbb Negrean,
majd Georgescu vette be Dejan Lazovics ka-
puját. A térfélcsere után ismét fordult a játék
képe, az olaszoknál Petkovic és Blary lõtt gólt,
így az utolsó negyed elõtt 3–2-re vezettek. A
záró nyolc perc során Negrean második talá-

latával egyenlített a VSK (3–3), majd Geor-
gescu duplázott (4–3), így már csak egy gólra
volt szükség a hátrány ledolgozásához. Két
perc ötven másodperccel a vége elõtt a szerb
Aszanovics is betalált 5–3-ra alakítva az ered-
ményt. A végén mindkét gárda elõtt akadt gól-
szerzési lehetõség, de az eredmény nem válto-
zott, így büntetõdobások döntötték el a to-
vábbjutás sorsát.

Pijetlovics, a nyerõember

Az idegtépõ ötméteres-párbajt lélegzet-
visszafojtva figyelte a váradi közönség. Ne-
grean góljával elõnybe került a VSK, ám Gallo
egyenlített, majd Mihnea Gheorghe és Petko-
vic sem hibázott. A ráadást kiharcoló Asza-
novics telibe találta az olaszok montenegrói
kapusát, Lazovicsot, utána Luongó góljával
már a vendégek álltak továbbjutásra. Georges-
cu találata visszahozta a váradi reményeket,
de kapusbravúr kellett a továbbjutáshoz. A
VSK-Digi hálóõre, a szerb válogatottal olimpi-
ai, világ- és Európa-bajnoki címet szerzett Goj-
ko Pijetlovics bravúrral hárította a Verona hor-
vát gyökerekkel rendelkezõ grúz légiósának,
Jelacának a lövését. Az ötödik párharcot
Nikola Radjen gólja nyitotta, a volt szerb válo-
gatott védõ, aki kétszer is magasba emelhette
az Euroliga (a jelenlegi Bajnokok Ligája elõd-
jének számító sorozat) serlegét, s elõször ját-
szott a VSK-ban, laposan lõtt Lazovic kapujá-
ba, majd Pijetlovics vált a meccs hõsévé. Az
eksztázisban védõ kapus bravúrral hárította az
olaszok csapatkapitányának, Andrea Razzinak
a lövését, így a VSK-Digi 4–3-ra megnyerte az
ötméteres-párbajt, a meccset pedig 9–6
arányban, így összesítésben 19–18-ra múlta
felül ellenfelét.

Pijetlovics a meccs harmadik negyedében,
2–1-es váradi vezetésnél már megfogta Petko-
vic büntetõjét, majd a ráadásban további két
ötméterest hárított. Ismét bizonyította, hogy
méltán tartják a világ egyik legjobbjának. Nem
csoda, hogy a medencében tartott rövid ün-
neplés után a szerb hálóõr tiszteletkört tett a
tomboló közönség elõtt.

|sport

Huszonhat évvel azután, hogy
a Nagyváradi Criºul Sportklub férfi
vízilabdacsapata döntõt játszott
a Kupagyõztesek Európa-kupájában,
a kilencszeres bajnok Nagyváradi VSK-Digi
pólósai írhatnak történelmet
az Eurokupában.

Európai kupát nyerhet
a váradi pólócsapat

Elõször került
nemzetközi
kupadöntõbe
a VSK-Digi
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Gojko Pijetlovics
(szembõl) védései
nélkül nem sikerült
volna

A Criºul Sportklub
1981-es csapata
közel járt a KEK
megnyeréséhez

Kádár Kálmán edzõ és segítõje, Gheorghe
Dunca, a következõ játékosoknak szavaztak
bizalmat a Verona elleni párharc visszavágó-
ján: Gojko Pijetlovics és Dorin Creþu – kapu-
sok, Mihnea Gheorghe (1 gól), Tiberiu Ne-
grean (3), Nicolae Diaconu, Mihnea Chiovea-
nu, Szabó István, Mateja Aszanovics (1), Bo-
risz Pavlovics, Andrei Creþu, Ramiro Georges-
cu (3), Nikola Radjen (1), Bogdan Remeº –
mezõnyjátékosok.

Neves ellenfél

A másik ágon a Ferencváros jutott be a
döntõbe, miután a visszavágón 6–4-re legyõz-
te a montenegrói Jadran Carine Herceg Novi
együttesét, így összesítésben 17–16-ra bizo-
nyult jobbnak. Hogy Varga Zsolt együttese mi-
lyen kiválóságokkal rendelkezik, az a követke-
zõ felsorolásból derül ki: Vogel Soma és Gár-
donyi András – kapusok, Varga Dániel, Mada-

ras Nobert, Sztefan Mitrovics, Jansik Szilárd,
Szirányi Balázs, Marko Avramovics, Katonás
Gergõ, Marko Csuk, Tóth Márton, Nyéki Ba-
lázs, Dõry Farkas – mezõnyjátékosok.

A két olimpiai és világbajnok pólózót, Var-
ga Dánielt és Madaras Norbertet, valamint a
szerb Mitrovicsot, Avramovicsot és Csukot so-
raiban tudó Fradi kemény ellenfél lesz a finá-
léban. Ami a zöld-fehéreket illeti, húsz év eltel-
tével játszhatnak ismét kontinentális kupadön-
tõt ebben a sorozatban. Annak idején az Eu-
rópa-kupa elõdjének számító LEN-kupában
alulmaradtak az Újpesttel szemben.

A döntõ mérkõzéseire március 22-én és áp-
rilis 5-én kerül sor. Hogy melyik csapat kezd
majd hazai közönség elõtt, az az Európai
Úszószövetség (LEN) sorsolásán derül majd ki.

Spliti emlékek

Nagyváradi vízilabdacsapat másodszor ke-
rült nemzetközi kupa döntõjébe. 1981-ben a
Criºul jutott be a Kupagyõztesek Európa-ku-
pájának (KEK) négyes fináléjába. Az akkori
Jugoszláviában megtartott döntõ házigazdája
a POSK Split volt, s végül elhódította a serle-
get, miután a döntõ meccsen 14–12-re le-
gyõzte a váradiakat.

Az akkori fináléról kevés írásos emlék ma-
radt fenn, lapunk azonban megszerezte a dön-
tõs váradi csapat összeállítását: Kiss Csaba és
Mihai Rada – kapusok, Claudiu Rusu, Rácz
Péter, Vasile Ungureanu, Liviu Garofeanu,
Fejér Iván, Cornel Gordan, Dorin Costraº,
Emil Fãrcuþa, Radu Arabagiu, Illés Zoltán és
Roberto Pantea – mezõnyjátékosok. A csapat
edzõje Nicolae Rusjinshi, segítõje pedig Ioan
Alexandrescu, a váradi klub késõbbi elnöke
volt.

Abban az évben a váradi csapat újoncnak
számított a nemzetközi porondon, ám sikerrel
vette a Kolozsváron megtartott elsõ tornát
(14–5 a keletnémet Rote Erde Hamm, 14–11
a genovai Pro Recco, 13–13 a spanyol
Montjuich ellen), majd pedig a Kecskeméten
megtartott elõdöntõt is (8–4 a holland Hágai
Zian Vitesse, 12–10 a görög Glyfada és 9–9
a házigazda Szentesi VK ellen). A november
27–29. között Splitben megtartott döntõn a
Körös SK 13–6-ra verte a szentesieket, 11–8-
ra pedig a spanyol Montjuich gárdáját, ám az
elsõ helyrõl döntõ mérkõzésen kétgólos
(14–12) vereséget szenvedett a játékvezetõi
„hátszéllel” játszó házigazdáktól.

Hajdu Attila
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Legközelebb a tárkonyt és a tejoltó galajt mutat-
juk be.

155. Tavaszi hérics
(Adonis vernalis L.)

A boglárkafélék családjába tartozó évelõ
növény. Napos, száraz legelõkön, kaszálókon,
meredek domboldalakon, ritkás tölgyerdõk-
ben található, a Mezõségen elterjedt. Román
neve: ruscuþa, cocoºel.

Gyökértörzse sötét, fekete, a szárai fél mé-
ter magasra nõhetnek, tövükön barna pikkely-
levelek találhatók. A levelek szárnyasan szel-
deltek, fonalas, szálas sallangokkal. A szárak
csúcsán képzõdnek az aranysárga színû, nagy,
6-8 cm átmérõjû, sokszirmú, sokporzójú virá-
gok. Áprilisban-májusban virágzik. A termé-
sek aszmagok, buzogányfejszerû csoportot ké-
peznek.

Gyógyászati célra a föld feletti részeit gyûj-
tik a virágzás kezdetén, szárítva használják. A
szívre ható, szterinvázas glikozidokat tartal-
maz. Fõ hatóanyaga az adonitoxin, ezt szív-
gyógyszerek ipari elõállítására használják. Vi-
zelethajtó és nyugtató is.

Vizes kivonata csak orvosi ajánlatra szedhe-
tõ! A szárított növény legnagyobb egyszeri
adagja 1 g, napi adagja ennek háromszorosa.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Tavaszi hérics 

Tarackbúza

154. Tarackbúza (Agropyron
repens L. Beauv.)

A pázsitfûfélék családjába tartozó, évelõ
gyomnövény, szinte mindenhol, kertben, ve-
tésben, homokos vagy agyagos dombokon,
akácosban megél. Román neve pir.

Néhány méter hosszú fû, elágazó tarackok-
kal. A tarackok csomói közötti távolság kb. 5
cm. Átmérõjük mindössze 2-3 mm, sárgásak,
felületük sima és fényes, közepük üreges. A
csomókból hártyás allevelek és járulékos gyö-
kerek fejlõdnek. A föld feletti szárak hengere-
sek, tagoltak, nagy számban képzõdnek, hosz-
szuk elérheti az 1 m-t. A levelek szálasak, ér-
desek, 1 cm-nél nem szélesebbek. A virágzat
lapos kalász, a kalászkák zegzugos tengely két
oldalán fejlõdnek. Júliustól augusztusig virág-
zik. Szemtermése van.

Gyökértörzse vízben oldódó szénhidrátokat
(poliszacharidokat), nyálkaanyagot, esetleg
szaponinokat is tartalmaz. Szántás után érde-
mes gyûjteni, szárítva tárolható.

Enyhe vizelethajtó és vérnyomáscsökkentõ
hatású. Teához 5-8 gramm az adagja egy csé-
sze vízhez. Külsõleg reumás panaszokat eny-
hítõ gyógyfürdõkhöz használják. Ilyenkor 0,5
kilogrammnyit forráznak le 3-4 liter vízzel, egy
perc fõzés után 15 percig állni hagyják, aztán
vásznon átszûrve hozzáadják a fürdõvízhez.
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Lencsés pohljobka

Hozzávalók: 1,5 l víz, 1 pohár lencse, 1
fej hagyma, 1 sárgarépa, 1 petrezselyemgyö-
kér, 3 babérlevél, 6 szem fekete bors, fél fej
fokhagyma, 1 evõkanál csombor.

Elkészítés: A lencsét egy napig áztassuk
hideg vízben. Felhasználás elõtt még egyszer
mossuk át, öntsünk rá hideg vizet, és tegyük
fel fõni mérsékelt tûzre. Amikor felforrt, adjuk

hozzá a felaprí-
tott zöldségeket,
és folytassuk a
fõzést, amíg a
lencse meg nem
puhul. Ekkor te-
gyük bele a
hagymát, a ba-
bérlevelet, a
borsot, és sóz-
zuk meg. Lassú
tûzön fõzzük
még 10-12 per-
cig, majd ízesít-

sük a fokhagymával és csomborral. Tálalás
elõtt hagyjuk állni 5-8 percig. (A lencsét he-
lyettesíthetjük krumplival, illetve a zöldségek-
bõl is tehetünk többet bele.)

Aszalt szilvás buzsenyina

Hozzávalók: 70 dkg sertéscomb, aszalt
szilva, kvasz (erjesztett gabonaital – ha nincs,
egy üveg sörrel helyettesíthetjük), fokhagyma,
mustár, citrom, só, bors, cukor.

Elkészítés: Citromlével, sóval, borssal,
egy csöpp cukorral és tört fokhagymával elke-
verjük a mustárt, bekenjük vele a sertéscom-
bot, beáztatjuk a szegfûszeggel, feketeborssal
és babérlevéllel ízesített kvaszba (sörbe), és
legalább két órán át pácoljuk (egy éjszakán át
is lehet). Sütés elõtt megtûzdeljük a kimago-

ínyenceknek|

zott, fél órán át meleg vízben (esetleg borban)
áztatott aszalt szilvával. A húst alufóliába cso-
magoljuk, másfél-két órán át pároljuk a sütõ-
ben. Ha megpuhult, kibontjuk a fóliából, roz-
maringgal megtûzdeljük, és enyhén megpirít-
juk. A sütõbõl kivéve fél órát pihentetjük. Haj-
dinakásával tálaljuk.

Gurjev-kása

Hozzávalók: Tejszín, búzadara (gríz), tej,
darált dió, gyümölcs.

Elkészítés: Sûrû tejbegrízt fõzünk, beleke-
verjük a darált diót. A tejszínt serpenyõben ki-
párologtatjuk. A lesült tejszínt, az úgynevezett
bõrt tûzálló tálba rétegezzük a diós grízzel vál-
takozva. Sütõbe helyezzük, és gyenge tûzön
készre sütjük. Tálaláskor nyers idénygyümölcs-
csel vagy cukorszirupban fõtt gyümölccsel dí-
szítjük.
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Oroszos ízek
Ahogy a magyar konyhának a pirospaprika,
az orosznak jellegzetes hozzávalója a
savanyú uborka és a káposzta. A levesek
rendszerint laktatók, egytálétel-változatban
is készíthetõk.



Dél-Amerika második legnagyobb folyója
(névelõvel). 34. Az oxigén, a hidrogén és a
foszfor vegyjele. 36. Európai nép. 38. Ferde,
lapos öltésekbõl álló hímzés. 39. Ibsen szín-
mûve. 41. Fonásra való eszköz. 43. Becézett
Katalin. 44. Egyedül elõadott mû. 46. Fejlõ-
dési irányzat. 48. Virágos növény szaporító-
szerve. 49. Hirtelen gerjedt harag. 51. Harc-
ra szólító jel. 53. Kicsinyítõ képzõ. 54. Ének.
56. A nitrogén és a kripton vegyjele. 57. Me-
net végei! 58. Tas betûi. 59. A kutyával ro-
kon, dögevõ ragadozó. 61. Tûzhely sütõje.
63. A -rõl párja. 65. A Doberdó c. regény
írója (Máté). 67. Gyári. 69. Törcsvár román
neve. 71. Fiatal lány szerepköre. 73. Hal pe-
téje.

FÜGGÕLEGES: 1. Menotti operája. 2.
Francia festõ (Claude, 1840–1926). 3. Joy
Adamson oroszlánja. 4. Kugli része! 5. Raké-

taorr! 6. Intõ jel (latin). 7. Pettyes. 8.
Bosszúból mondott rossz kívánság. 9.
… Dagover – német színésznõ
(1887–1980). 10. Hajszálak! 11.
Sportfogadás. 12. … Kobo – japán
író (1924–1993), ék. f. 17. Mely idõ-
pontban? 19. Erõs kelet-indiai pálin-
ka. 23. Villamos gépek forgórésze.
25. Állatövi jegy. 27. Határozott név-
elõ. 28. Sértetlen. 29. Görbicz … –
világbajnok kézilabdázónõ. 30. Fegy-
verhordozó nemes ifjú. 31. Azon a
másik helyen. 32. Horgony, vasmacs-
ka. 33. John Wayne filmje (1960).
35. Ide szállítana. 37. Rák betûi. 40.
Tej jelzõje is lehet. 42. Bánsági város
(ék. f.). 45. Európai nemzet. 47.
Tacskó. 50. Rangra utaló elõtag. 52.
Doktor. 55. El … – John Knittel regé-
nye. 57. Mely irányba? 58. Bázis.
59. Gumitömlõ. 60. Forró égövi cser-
je (ék. h.). 61. Fényes bevonatot képe-
zõ oldat. 62. Iráni pénznem. 64. Tor-
na része! 66. Becézett Anna. 68. Le-
varrt hajtás a ruhán. 70. Tiltó szó.
72. Arad megye betûjele.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: március 30.
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa 1 Decembrie
nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

VÍZSZINTES: 13. Írószer. 14. Olasz mes-
terhegedû a XVI–XVII. századból. 15. Az
egyik oldal. 16. Erjesztõ hatású fehérje. 18.
Halálos vírus Afrikában. 20. Frissítõ ital. 21.
Ráskai … – kódexmásoló apáca a XVI. szá-
zadból. 22. Ülõ hivatalnokot ábrázoló ókori
mészkõszobor. 24. … de Janeiro – szövetsé-
gi állam Brazíliában. 26. Klasszikus kötõszó.
27. Kb. fél hektoliteres ûrmérték. 28. Pálya-
udvaron az egyik oldal (röv.). 29. Az
asztácium vegyjele. 30. A jelzett idõtõl. 32.

|üdítõ

Augustinus, azaz Szent Ágoston
(354–430) teológus, filozófus, egyházatya
egyik gondolatát idézzük. „A szeretet…” –
folytatása a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 44. alatt.

Múlt havi rejtvényünk (Bölcsesség) helyes megfejtése:
„Tudjunk jóban lenni a világgal, és a világ visszamosolyog
ránk.” Könyvjutalmat nyert: Hasznosi CCsaba (Margitta),
Kupán ÁÁrpád (Nagyvárad) és Szûcs EErzsébet (Ottomány).
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A szeretetrõl
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Fizessen elõ kiadványainkra!
A Biharország folyóirat elõfizetési díja: 1 hónap-
ra 5 lej, 3 hónapra 13 lej, 6 hónapra 25 lej, 1 év-
re 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 kedvezményes elõfi-
zetési díja: 1 hónapra 8 lej, 3 hónapra 25 lej, 6
hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.

A Biharország (és/vagy a Várad) elõfizethetõ a
szerkesztõségben készpénzzel vagy postán pén-
zesutalvánnyal (mandat poºtal), az elõfizetõ nevé-
nek és pontos lakcímének, valamint az Abona-
ment Biharország (és/vagy Várad) megjegyzés-
nek a feltüntetésével: Revista culturalã Várad
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI
18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 1G33
5000 XXXX, Trezoreria Oradea.

sport|

A szalontai klub sportolói a versenyek alkal-
mával mintegy 1000 galambot indítanak el. A
madaraknak különbözõ, 100 és 1200 km kö-
zötti távolságú utakon kell bizonyítaniuk. Rit-
kán ennél hosszabb távú versenyeken is részt
vesznek, például a London–Nagyvárad 1700
km-es megmérettetésen.

Tavaly a nagyszalontai klub postagalambá-
szai remek eredményeket értek el a különbö-
zõ versenyeken, hiszen helyi szinten 92, me-
gyei versenyeken 15, országos viszonylatban
pedig 3 érmet szereztek.

A 2016-os versenyek díjátadó gáláját február
4-én tartották meg Félixfürdõ egyik elegáns ét-
termében. Itt ünnepélyes keretek között adták
át a jól megérdemelt jutalmakat a sportág leg-
jobbjainak, köztük a hajdúváros sportolóinak.

Balázs Anita

A postagalambok legjellemzõbb tulajdonsá-
ga, hogy ha otthonuktól távol szabadon eresz-
tik õket, azonnal hazarepülnek. Közös voná-
suk még a kitartó, gyors repülés és a jó tájé-
kozódási képesség. 

A régi nagyszalontai postagalambászat je-
gyében 2014-ben néhány vállalkozó kedvû
hajdúvárosi és környékbeli madárbarát úgy
határozott, hogy újra meghonosítják a hajdú-
városban ezt a sportágat, és ennek hivatalos
formát is adnak. Így alakult meg 22 postaga-
lambász összefogásával a Bihar Megyei Posta-
galamb Egyesület Szalontai Klub, s azóta is
eredményesen mûködik.

Az átlagemberek viszonylag ritkán hallanak
a postagalambászatról, pedig ez is olyan
sportág, amelyben például a nagyszalontaiak
kiemelkedõ hírnévre tettek szert.

Postagalambászatban is 
élvonalban a szalontaiak

A díjazott nagyszalontai galambászok

Ünnepélyes
keretek között
értékelték a tavalyi
teljesítményt
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Mostani lapszámunkban Nagyvárad vízhálózatának kiépítésérõl is írtunk. A Szent László tér keleti frontján látható
szecessziós palotákban már természetes volt a lakásokba bevezetett víz, hiszen ezeket az ingatlanokat jóval 1895
után, a váradi vízmû létesítését és a vízhálózat kiépítését követõen emelték

A nagyszalontai városháza Székely László mûépítész tervei alapján készült 1906–1907-ben. Érdemes megcsodálni
az épület díszeit, ugyanis 2008-ban a város felújíttatta az ingatlant, és igyekeztek helyreállítani az eredeti állapoto-
kat. Két bronzoroszlán tekint le a fõhomlokzat magasából, mancsukat egy-egy címerpajzson pihentetik. Az Arany csa-
lád és Szalonta város régi címerét oltalmazzák. A turulmadár is az épület tetején pihen


