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|kultúra

Felütöm Összes költeményei kritikai kiadá-
sának XI. kötetét, és idézek az általa gyûjtött,
megörökített szójátékokból.

„Senki és semmi együtt laktak egy kis ház-
ban. Senki elment hazulról, semmi utána
ment. Ki maradt otthon? (Az és.)”

„Borsós kenyérrel mindig jól laknám. (Bor-
ral, sóval, kenyérrel.); Hagyma lesz holnap is.

(Hagyj ma.); Várt leány várat
nyer.”

„– Öttél-e, juhász? – Öt tél,
uram, meg öt nyár.”

Állatbeszélgetések: Ha a
varjú valamit ellop, így kiált:
kár, kár. Az ezt halló ember
válaszol: Kár a beledbe, kár.

A pulykát így bosszantják:
„Szebb a páva, mint a pulyka.
A pulykának rút a lába: rút,
rút, rút.”

„A szarkát, mely tudomás
szerint ügyes fészekcsináló, arra

kérte a gilice, tanítaná meg õt fész-
ket rakni. A szarka rá is lett szívesen,

de munka közben sem tudván befogni a
száját, egyre ezt hajtogatta: csak így, csak úgy!
A gilice, nem akarván szótlan ülni, a maga bú-
gó hangján beleszólt: tudom, tudom! Erre a
szarka bosszúsan félbehagyta a munkát: ha tu-
dod, hát csináld! Azért van az, hogy a gilice
fészke csak darab a szarkáéhoz képest.”

E terjedelmes történettel búcsúzzunk el a
többségében a gyermekek jókedvébõl fakadó,
nevettetõ mondókáktól, lépjünk át a nemzet
költõjének két alkotásához, vizsgálgatva e sza-
tirikus mûvekben szereplõ, úgynevezett beszé-
lõ neveket! Elsõ, figyelmet keltõ eposzának,
Az elveszett alkotmánynak fõszereplõje Rák
Bende, a visszahúzó párt vezére. Követõi kö-
zött találjuk Maradossyt, Nemadózyt és Szûz-
vállt. A korteshadjáratok legismertebb harco-
sai Olmody és Doronghy, nevükkel az ólmos-
botokkal és dorongokkal vívott pártküzdelmet
idézték az olvasó elé.

A nagyidai cigányok címû hõsköltemény-
ben Gerendi várparancsnok Csóri vajdára és
cigány legényeire ruházza át a védelem ügyét.
A hetven sátoralja népség mindenikébõl egy-
egy tapasztalt vezetõt hívott. Költõnk a legjele-
sebbek nevét is közölte: Akasztó, Nyúlláb, De-
gesz, Vigyori, Kolop, Gyügyü, Pityke, Topor-
tyán, Bugyi, Kóka, Diridongó, Süsü, Juhgége,
Mokra, Csimaz. Egyik irodalomtörténészünk
azt is kiderítette, hogy e személynevek hajdan
Szalontán vagy Geszten ismertek voltak.

Ezek a nem hivatalos személynevek ugyan-
úgy keletkeztek, mint a magyar falvak ragad-
vány- és csúfnevei. Forrásuk az illetõ cseleke-
dete, szójárása, külseje. Tudván tudjuk, hogy
jelentésükbõl nem hiányzik a nyelvi humor, a
tréfa s a mélybõl fakadó derû.

Dánielisz Endre

Arany János nyelvi
szellemessége
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Múlt havi írásomra – váratlanul – több
visszajelzést kaptam. Szerzõik arra
biztattak, hogy ne csak a nyelvi hibákat
pécézzem ki, hanem szóljak
a beszédünkbe lopakodó humorról is. Hát,
üsse kõ! Megteszem. Csupán azt
bocsátom elõre, hogy az Arany János iránti
emlékezés nem szûkíthetõ a születésnapi
eseményekre. Irodalmi nagysága, nemzeti
jelentõsége esztendõnyi számontartásra
kötelez bennünket.
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Szalontai Napok –
május 19–21.

létesítmény a Nagyszalontán született költõ
életmûvét eleveníti fel a játékokon keresztül.
Az ünnepélyes átadáson gyerekeknek szóló
szórakoztató rendezvények lesznek.

17.00: Aranylábú kis focisták a pá-
lyán – stadion

Nagyszalontai és csepeli labdarúgó-tehetsé-
gek barátságos mérkõzése: 17 órától a 11–12
évesek; 18.30-tól a 13–14 évesek.

Május 19., péntek

17.00: A nagyszalontai és onnan el-
származott focisták találkozója – stadion

18.00: Öregfiúk labdarúgó-mérkõzés
– az Olimpia Sportklub és a Polgármesteri Hi-
vatal szervezésében

17.00: A Szalontai Napok hivatalos
megnyitója felvonulással

A menet a városalapítási szobortól indul,
végighalad a városközponton a rendezvényté-
rig. Az élen – a hagyományhoz híven – a vá-
ros legkisebbjei, óvodások és kisiskolások ha-
ladnak zászlókkal, léggömbökkel. Természete-
sen jelen lesz a város kabalaállata, az oroszlán
is. A menetet az Arny Dance tánccsoportja
vezeti fel, tagjai különleges bemutatóval is ké-
szültek.

17.50: Nagyszínpadi program – a piac-
téren

Gyermekprogrammal indul a délután,
színpadra lépnek két táncprodukcióval az
Arany János Elméleti Líceum III. D osztályos
diákjai, majd a Toldi néptánccsoport követ-
kezik. Utánuk lesz zumba- és urbhanize-
bemutató, fellép a Happy, a Spirit, a
Famous, az Infinity és a Tini Dance Cen-
ter tánccsoport.

21.30: Anda Adam koncertje
22.30: A V-tech együttes (Magyarország)

koncertje

Május 20., szombat

9.00: Bográcsgulyásfõzõ verseny – a
Sándor Péter Sportterem mellett

Kísérõ rendezvények május
18-án, csütörtökön

12.00: Meseparkavató ünnepség – a
piactér melletti zöldövezetben

Nagyszalonta testvérvárosa, Csepel, a bi-
centenáriumi Arany János-év alkalmából egy
mesejátszóteret ajándékoz a hajdúvárosnak. A

Idén is nagyszabású rendezvénysorozattal
ünneplik meg Nagyszalontán
a városalapítást. A 411. évforduló
alkalmából számos program sorakozik
a kínálatban, ezekre természetesen
nemcsak a helybelieket várják nagy
szeretettel a szervezõk, hanem
a környékrõl vagy megye-, sõt
országhatáron túlról érkezõket is.

Ismét olajgyûjtés
Nagyszalontán
Május 20-án, szombaton 10 és 15 óra kö-
zött ismét leadhatják a hajdúvárosiak a ház-
tartásokban felgyûlt használt étolajat. A
Sándor Péter Sportteremnél felállított gyûj-
tõponthoz várják a lakosokat, mindazokat,
akik a környezetvédelem fontosságát szem
elõtt tartják. Az EKE ’91 Nagyvárad–Bihar,
az RMDSZ nagyszalontai szervezete és a
Polgármesteri Hivatal együtt szervezte az
akciót. A környezetvédõk továbbra is arra
kérnek mindenkit, ne dobják a kukába vagy
a lefolyóba a használt étolajat, hanem jól zá-
ródó edénybe, akár a saját pillepalackjába
visszatöltve gyûjtsék össze, és adják át az
egyesület munkatársainak. Õk továbbítják
egy erre szakosodott cégnek, az biodízel-
adalékként és aszfaltösszetevõként hasz-
nálja fel.

4|Biharország|2017. május



18.00: Nagyszínpadi program – a piac-
téren

Pálfi Sándor mulatós koncertje után a
Gladiators Acoustic Band csap a húrok
közé. Nagyszalontai fiatalok mutatják be ének-
tudásukat, majd a Fiesta együttes koncerte-
zik. Utána két rap-elõadó következik, Mr.
Siid és Dynamic, végül a Voltaj együttes élõ
nagykoncerttel lép színpadra. Befejezésül ün-
nepi tûzijáték.

Május 21., vasárnap

19.15: Nagyszínpadi program – a piac-
téren

A záró napon az Arny Dance Táncstú-
dió táncosai nyitják a fellépõk sorát, utánuk a
romániai X-faktorban szép sikereket elért
Sarah Paula lép a színpadra, majd a buka-
resti énekes, Randi következik. Közkívánatra
az esti vendégfellépõ a magyarországi
Kowalsky meg a Vega együttes.

A Romániai Magyar Nyugdíjas Szövetség
szervezésében idén immár 15. alkalommal
lesz fõzõverseny, tucatnyi csapat küzd majd a
legjobbnak járó címért.

10.00: Fogathajtó-bajnokság – a Sán-
dor Péter Sportterem közelében

A rangos múltra visszatekintõ nagyszalontai
fogathajtóverseny hazai és nemzetközi szerep-
lõkkel várja az érdeklõdõket. A fogatok 9 óra
körül felvonulnak a városban.

10.00–13.00: Kosárlabda-mérkõzés
– a Sándor Péter Sportteremben

A nagyszalontai kosárlabdasport aranykor-
szakának hírneves játékosai és a magyarorszá-
gi Gyuláról érkezõ férfi kosárlabdacsapat tag-
jai mérik össze tudásukat egy barátságos talál-
kozón.

11.00–14.00: Basti Box ökölvívógála
– a piaci nagyszínpadon

A Szalontai Napok alkalmából a Basti Box
Egyesület immár negyedszer rendez bokszgá-
lát, az idei rendezvényt Hajnal Károly ökölví-
vó emlékére hirdették meg.

A Szalontai Napok
összes
eseményére
a belépés
ingyenes.

Az idõpontok
tájékoztató
jellegûek.
A szervezõk
a program-
változtatás jogát
fenntartják.

A 2016-os
városnapi

rendezvénysorozat
plakátja
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Elnökváltás a Margitta
körzeti RMDSZ-nél
Tavaly decemberben az RMDSZ helyi, majd
körzeti szervezetének elnöki tisztségét
több mint egy évtizedig betöltõ Bradács
Alíz Ildikónak összeférhetetlenség miatt le
kellett mondania. A márciusi tisztújításkor
DEMIÁN ZSOLT kapott bizalmat két évre
körzeti elnökként.

Az ideiglenes körzeti elnökséget a március-
ban megtartott tisztújításig Almási István al-
elnök látta el, õt nevezte ki a feladatra a lekö-
szönõ Bradács Alíz Ildikó. A szervezetnél
viták és komolyabb gondok nélkül ment a
munka, de érezhetõ volt, hogy van a háttér-
ben egy fiatal csoport, mely változást akar. Ez
„tapinthatóvá” is vált a helyi szervezet tisztújí-
tó közgyûlésekor. Ezen az ülésen nevesítették
azt a 75 küldöttet is, akik megválasztják majd
a körzeti elnököt.

Elsõ nekifutásra nem tudták megtartani az
ülést, mivel a meghirdetett helyszínre, a város-
háza tanácstermébe nem fért be az összegyûlt
tömeg, egy másik helyszínre pedig egy részük
nem volt hajlandó átmenni. Ezért Borsi Ló-
ránt megyei ügyvezetõ alelnök, küldöttgyûlési
biztos elnapolta az ülést. Másodjára már egy

nagyobb rendezvényteremben gyûlt össze a
tagság. Bár elõzetesen úgy tûnt, hogy Árkosi
Antal helyi elnöknek nem lesz kihívója, de
meglepetésre Almási Istvánt is jelölték. Õ el is
fogadta a jelölést, de alulmaradt, mivel Árkosi-
ra kétszer annyian szavaztak, mint kihívójára.

A változást akarók végig kitartottak a gyûlé-
sen, így a körzeti tisztújító küldöttgyûlésre
megválasztott delegáltak névsora elõrevetítet-
te, hogy a körzeti elnökválasztáson személyi
változás lesz. Pocsaly Zoltán polgármester a
tanácsadóját, Demián Zsoltot jelölte a tiszt-
ségre, más jelölés nem is érkezett. A küldöttek
így nyílt szavazáson kétéves idõtartamra egy-
hangúlag megválasztották Demiánt. Az új
Margitta körzeti elnök jó kapcsolatot ápol a
helyi elnökkel, így nem alakítottak külön kör-
zeti választmányt, hanem a helyit és a
magyarkécit egyesítették.

Demián Zsolt 1985-ben született Margit-
tán, ott érettségizett, majd Nagyváradon foly-
tatta tanulmányait az Ady Endre Sajtókollégi-
umban, 2007-ben végzett. Rövid ideig a Reg-
geli Újság tudósítója volt, majd a Partium Rá-
dió szerkesztõ-mûsorvezetõje lett. Ezt a felada-
tot a tulajdonosváltás után is, mind a mai na-
pig ellátja, és idõnként tudósít az újságnak is.
Közéleti tevékenységét 2008-ban Cseke Atti-
la margittai szenátori irodájának vezetõjeként
kezdte, majd 2012-ben Pocsaly Zoltán polgár-
mester tanácsadójaként folytatta. Közben to-
vábbtanult, elvégezve az aradi Vasile Goldiº
Egyetem margittai kirendeltségén, a Gazda-
ságtudományok Karon a marketing szakot, ta-
valy diplomázott Aradon. Az érdekvédelmi
szervezet új tisztségviselõjével megválasztása
után beszélgettünk.

– Az önt támogató népesebb csoport vál-
tozást akart. Ez általában akkor történik
meg, ha kifogások merülnek fel az aktuális
vezetõvel, vezetõ testülettel szemben. Mit
kifogásolt az elõdje munkájában?

– Minden tisztségviselõnek van egy kifutási
ideje. Valószínûleg több mint egy évtized alatt
bele lehet fáradni a sok munkába. A leköszönt
körzeti elnökség véleményem szerint a választ-
mányt bólogató Jánosként kezelte. Szûkebb
körben meghozták a döntéseket, majd össze-

Demián Zsoltot
választották

Margittán körzeti
elnöknek
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közélet|

hívták a választmányt, és rábólinttattak. Az
utólagos jóváhagyás szerintem nem helyénva-
ló. A döntéshozatal elõtt kell összehívni az
embereket, és közösen kell helyes álláspontra
jutni. Csak ebben az esetben van értelme a vá-
lasztmánynak, csak így tudom elképzelni az
együttmûködést. Nem bólogatókra, hanem öt-
letgazdag, tettre kész emberekre van szüksé-
günk, akiknek meghallgatjuk és alkalmazzuk a
javaslatait. Magam is választmányi tag voltam,
és sokszor csak ámultam azon, milyen köny-
nyen bólogatnak az emberek, ha jól vezetik fel
a már meghozott döntést. Gyakran kis horde-
rejû problémákon rágódtunk, töltöttük az idõt
olyasmivel, amit a szervezeten belüli bizottsá-
goknak kellett volna megoldaniuk, és már
kész tervvel kellett volna beszámolniuk a vá-
lasztmánynak. Sajnos olyan fontos dolog,
mint városunk költségvetése, már nem került
szóba a választmányi gyûléseken.

– Ön a Margittai Ifjak Körének (MIK) is az
elnöke. Belátom, hogy ez praktikus megol-
dás, hiszen nagyobb a kötõdés az érdekvé-
delmi szervezet és a fiatalság között. Mond-
hatnám úgy, hogy a szálak egy kézben fut-
nak össze. Nem lesz megterhelõ a feladat?

– Ezen már én is elgondolkodtam. Nem
akarom feladni a fiatalok irányítását, de egy
ügyvezetõ elnököt fogok kinevezni, akiben
megbízom, és aki leveszi a teher egy részét a
vállamról. Idõvel átadom a vezetést egy nálam
fiatalabbnak. Igyekezni fogok minél több fia-
talt behozni az RMDSZ munkájába, kikérni a
véleményüket. Mellettük természetesen szük-
ség van az idõsebbek tapasztalatára, bölcses-
ségére is. A civil szervezeteken belüli tevé-
kenység nagyon jó tanulópályája a közéleti te-
vékenységnek, a megszerzett tudást késõbb
politikai vonalon is hasznosítani lehet. Ezért
biztatom a fiatalokat a civil életbeli tevékeny-
ségre. Van néhány nagyszerûen mûködõ civil
szervezetünk, melyekre büszke vagyok, de vé-
leményem szerint sokkal több kellene hogy le-

gyen. Én is a civil szervezeti munkával kezd-
tem el közéleti tevékenységemet.

– A tisztújítás mondhatni két táborra osz-
totta a város magyarságát. Úgy gondolom,
most elsõ lépésként az a legfontosabb, hogy
mielõbb újraegyesítsék a két tábort. Mi az,
amit körzeti elnökként elfogad és folytatni
fog elõdeinek a tevékenységei közül, és min
akar feltétlenül változtatni?

– Az RMDSZ helyi szervezetének vezetõsé-
gével nagyon jó a kapcsolatom, és úgy gondo-
lom, tudunk majd gyümölcsözõen együtt dol-
gozni. Ezért nem is alakítottunk külön körzeti
választmányt. Már ez is egy lépés abba az
irányba, hogy ne legyen két tábor. Számítunk
azoknak a munkájára, akik évek óta „húzzák
az RMDSZ szekerét”, de nagy szeretettel fo-
gadjuk az új erõket is. Megtartjuk azokat a ren-
dezvényeket, amelyeknek a szervezet hagyo-
mányt teremtett, és igyekszünk újakat hozzá-
tenni. Fontosnak tartom a kulturális élet fej-
lesztését és a civil szervezetek segítését, ezért –
az önkormányzati képviselõink támogatásával
– mindenképpen változtatni akarunk a nehéz-
kes, áttekinthetetlen pályázati rendszeren. Je-
lenleg a civil szervezetek többsége nem is pró-
bálkozik pályázással. A megyei szabályzat na-
gyon jól mûködik, annak mintájára kell elkészí-
teni a margittait is. Úgy akarjuk támogatni a
magyarokat, hogy azzal ne sértsük a többi
nemzetiséget, ne keltsünk ellenszenvet. Várjuk
köreinkbe a vegyes házasságban élõket is. Sze-
retnénk minél több vállalkozót bevonni, mert
szükségünk van a támogatásukra, mi pedig pá-
lyázati információkkal segíthetnénk õket. A
szervezetet mindenképpen demokratikusabbá
akarjuk tenni, a döntéseket közös egyetértés-
ben meghozni, megtárgyalni, nem csak közöl-
ni a választmánnyal vagy a tagsággal. Olyan
RMDSZ-szervezetet szeretnénk kialakítani,
melybe az emberek szeretettel jönnek, hogy
közösen tehessünk valamit a városért.

– Margittán a magyarság körében az
RMDSZ mindeddig úgymond „egyeduralko-
dó” volt. A polgári oldal nem tudott erõre
kapni. Elképzelhetõnek tartja, hogy a pol-
gári oldalt „kóstolgató” régi tagok számára
újra olyan vonzó legyen a szervezet, hogy
visszatérjenek?

– Nagyon jó híreim vannak ilyen szempont-
ból is. Olyanok, akik egy éve még a polgári ol-
dal szimpatizánsai voltak, sõt a vezetõségében
is benne voltak, jelezték visszatérési szándéku-
kat. Nyitottak vagyunk, és szeretettel várjuk
õket.

Szõke Ferenc
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Idén április 18-án, a mûemléki világnapon
gyülekeztek a díjátadásra érkezõk a nagyváradi
Ady Endre Emlékmúzeumban. Elsõként Imre
Zoltán múzeumvezetõ, majd Péter. I. Zoltán
helytörténész köszöntötte a megjelenteket, ki-
emelten id. és ifj. Rimanóczy Kálmán ük-, illet-
ve dédunokáit, Rimanóczy Kálmánt és Pé-
tert, akik – mint mondta – jelenlétükkel tették
hitelesebbé a megemlékezést.

A díjjal emléket akartak állítani azoknak,
akik sokat tettek a városért, egyben hagyo-
mányt akartak teremteni, mondta Szabó
Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezeté-
nek ügyvezetõ elnöke. Mivel 2016 választási
év volt, a díj átadását pedig nem akarták kam-
pányrendezvényekkel egybemosni, ezért most
áprilisban a tavalyi Rimanóczy-díjat adták át,
tette hozzá a politikus.

Megtiszteltetés volt számukra a meghívás, és
a díj nekik dicsõség, hiszen megõrzi azok em-
lékét, akik Nagyváradot építették – ezt már
Rimanóczy Kálmán hangoztatta, öccse, Péter
pedig felidézte, hogy annak idején a családban

beszéltek ugyan a híres elõdökrõl, de például
az iskolában nem volt szabad emlegetni õket.
Bár õ 1985-ben áttelepült Magyarországra,
szívében még mindig Nagyvárad a legszebb
hely a világon, tette hozzá az ifjabb Rimanóczy
fivér, aki elmondta azt is, hogy most büszkén
állnak itt, és örülnek, hogy ezt a nevet viselik.

Jakabffy László építõmérnök laudációját
Szabó Ödön olvasta fel, kitért a díjazott gazdag
szakmai felkészültségére, közéleti és egyházi
tisztségvállalásaira is. Jakabffy László egyebek
mellett a váradi vár felújítását felügyelte, az õ
érdeme, hogy a vártemplomba került egy Má-
tyás-királyt ábrázoló majolikaplakett (ez jelenleg
nincs a helyén, szeretnék visszahelyeztetni, mi-
vel Jakabffy László szerint Mátyás király nagy-
váradi látogatása Vitéz János püspöksége ide-
jén emlékezetes momentum), részt vett a Petõ-
fi-szobor visszahelyezésében, és a világháborús
hõsöknek a váradi Rulikowski temetõben létesí-
tett obeliszkje is az õ nevéhez kötõdik.

„Amíg a Jóisten segít és erõt ad, addig pró-
bálom folytatni ezeket a dolgokat” – ígérte a díj
átvétele után Jakabffy László, akinek – mint a
laudációban elhangzott – vágya még, hogy a
Bihar megyei mûemlék épületekre is tábla ke-
rüljön.

Fried Noémi Lujza

Jakabffy László kapta
a Rimanóczy-díjat
A Rimanóczy-díj alapításáról ifj. Rimanóczy
Kálmán halálának századik évfordulóján,
2012-ben döntött az RMDSZ Bihar megyei
szervezete. A kitüntetést Ráday Mihály,
a közismert magyarországi városvédõ
vehette át elsõként. 2014-ben Péter I.
Zoltán, 2015-ben Dukrét Géza volt a díjazott.

Szabó Ödön,
Rimanóczy Kálmán
és Rimanóczy
Péter

Az idei kitüntetett elkötelezett épített örökségünk
megóvása mellett 
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A nagyváradi Alfa bútorgyár alegységeként
kezdett mûködni az egykor impozáns iroda-
épülettel is büszkélkedõ székelyhídi bútorgyár.
Maga a gyártórészleg közel 5000 négyzetmé-
teren fekszik, a raktározási terület 2000 négy-
zetméter. Ehhez tartozik még az említett két-
emeletes irodaház. Nemcsak a helyi, de a kör-
nyékbeli szakembereknek is biztos megélhe-
tést jelentett régen a több mint 400 alkalma-
zottat foglalkoztató ipari létesítmény. A le-
gyártott bútorok nagy részét exportálták,
emellett saját kereskedelmi egységükben is le-
hetett vásárolni a jó minõségû termékekbõl. A
munkafolyamat minden fázisát helyben végez-
ték, kezdve a keményfa szárításától egészen a
lakkfelvitelig, a fényezésig. Szakmûhelyt tar-
tottak fenn a gépek és berendezések javításá-
ra, karbantartására.

Az 1979-ben beindított üzem látszatra a
rendszerváltás akadályait is jól vette, úgy tûnt,
sikerül talpon maradnia piacgazdasági körül-
mények között is. De aztán az exportlehetõsé-
gek beszûkültek, a financiális számítások nem
jöttek be, így elõbb elbocsátották az alkalma-
zottakat, majd 2010-ben felszámolták a válla-
latot. Elõbb a berendezések, a munkagépek
találtak gazdára, de az épületegyüttesért nem
sokan versengtek. Egy szovátai illetõségû sze-

mély is a bútorgyár kapcsán vetõdött el Szé-
kelyhídra, ahol régi ismerõsével, Kaszonyi
Elekkel is találkozott, és szóba hozta az üzem
megvásárlását mint befektetési lehetõséget.
Sikerült meggyõznie.

Kaszonyi Elek Érköbölkúton élõ vállalkozó,
gazdálkodó. A környék több településén egy-
re nagyobb területen foglalkozik növényter-
mesztéssel, több mint tíz éve pedig tojótyúk-
farmot létesített. Állítja, hogy a több lábon ál-
ló gazdálkodás a fennmaradás titka, mert míg
a gabona évente egyszer hoz bevételt, addig a
tojástermelés napi pénzforrást jelent. De ezek
mellett kereskedelemmel is foglalkozik, ve-
gyesboltjai vannak. E szerteágazó foglalatos-
ságot családi vállalkozásként tudja végezni, fe-
leségével és gyermekeivel egyetértésben.

Az üzemcsarnokban sétálva az elmúlás ér-
zése kerített hatalmába, de a kísérõmül szegõ-
dött új tulajdonos, Kaszonyi Elek, ha nem is
túl derûlátóan, de legalább a jövõrõl beszélt.
Elsõdleges célként az irodaház felújítását hatá-
rozta meg, valamint az üzemrész tetõzetének
a megjavítását. Néhány munkás már kopá-
csolt is az épületben, az azt övezõ, dzsungellé
vált parkot már megszabadították a felesleges
növényzettõl.

A gyár késõbbi sorsa még az új tulajdonos
elõtt sem világos, vannak ötletei, de mások
kezdeményezése iránt is nyitott. Arra kevés az
esély, hogy õ maga bútorgyárat létesítsen, de
szívesen kiadná az ingatlant vállalkozások szá-
mára. Addig is talán az a legfontosabb, hogy
Székelyhíd valaha fontos létesítménye nem
lesz az enyészeté.

D. Mészáros Elek

Egy gyárépület újjáéled
Málló vakolat, betonrepedéseken feltörõ
gaz, hiányos ereszcsatorna mentén
esõáztatta falrész látványa fogadja azt,
aki az egykor szebb napokat látott
székelyhídi bútorgyárba téved.
Az elhagyatottság új fordulatot vehet:
nemrég megvásárolták a rég bezárt gyárat.

Kaszonyi Elek
a már rendbe tett

parkban

A hajdani
bútorgyár utcafonti
irodaháza

2017. május|Biharország|9



| közélet 

Útmutató a törvények
útvesztõjében

SZABÓ SÁNDOR jogász az alábbiakban
két olyan gyakran elõforduló jogi kérdésben
nyújt segítséget, amely sokak számára
okoz fejtörést a mindennapokban.

Webáruházban

– Mire figyeljünk az internetes vásárláskor,
és milyen jogaink vannak a vásárlás után?

– Elõször is mielõtt bármit vásárolnánk, tájé-
kozódjunk. Olvassuk el a vásárlási feltételeket, a
hatályos törvények szerint ezek a feltételek jól
látható helyen kell hogy megjelenjenek az adott
áruház honlapján. Ha ezeket nem találjuk, vagy
az ott leírtak aggályosak, esetleg számunkra
nem felelnek meg, akkor gyorsan hagyjuk el az
oldalt, és keressünk másikat. Ekkor még meg-
tehetjük, mert a rendelésünket nem adtuk le,
egyszóval nem vettük meg a terméket. A meg-
rendelt terméket a rendelés leadásától számított
bizonyos határidõn belül meg kell kapnunk. Ez
a határidõ kötelezõen szerepelni fog az adott
weboldalon található vásárlási feltételek között.
Ez idõ alatt még mindig meggondolhatjuk ma-
gunkat, és törölhetjük a rendelésünket. Pénzün-
ket ez esetben legkésõbb 7 napon belül vissza
kell hogy utalják.

Tudnunk kell azt is, hogy ha internetes áru-
házból vásárolunk, jogunkban áll 14 napon be-
lül visszaküldeni a megvásárolt terméket min-
den kötelezettség vagy magyarázkodás nélkül.
Tehát nemcsak a hibás, defektes termékeket,
hanem bármit, ha meggondoltuk magunkat.
Kivételt képeznek a romlandó termékek, pél-
dául bizonyos élelmiszerek. A pénzünket 14
napon belül vissza fogják utalni, meg a szállítá-
si költséget is.

Nemcsak Romániában, de az egész Európai
Unió területén a webáruházakra szigorú jogsza-
bályok vonatkoznak, és ha nem teljesítik a tör-
vény által elõírt kötelezettségeiket, nem tartják
be a vásárlási/szállítási feltételeket, akkor jo-
gunkban áll jogi útra terelni az ügyet. Nagyon
nagy eséllyel a javunkra fognak dönteni a hiva-
talos szervek. Fontos viszont, hogy megtartsuk
a vásárláskor kapott számlát, ugyanis ezzel tud-

juk majd bizonyítani azt, hogy honnan vásárol-
tunk. Ha bármilyen jogsértést tapasztalunk,
azonnal keressük fel a Fogyasztóvédelmi Ügy-
nökség honlapját (http://www.anpc.gov.ro/),
és bátran tegyünk feljelentést telefonon
(021/9151) vagy írásban.

A szõlõben

– Mit tegyünk, ha szõlõskertünk van, de
tulajdonjogunk nincs bejegyezve a telek-
könyvbe?

– A kisvárosokban számtalan ilyen esettel ta-
lálkozhatunk. Ez részben annak tudható be,
hogy a múlt rendszer bizonyos idõszakaiban a
szõlõskertek tulajdonjogának átruházását nem
lehetett hivatalosan megejteni, közjegyzõ elõtt,
így a telekkönyvbe sem jegyezték be a tulajdo-
nost. Innentõl már egyenes út vezetett a jelen-
legi káosz kialakulásához; a lakosság adta-vet-
te a szõlõskerteket egyszerû kézi szerzõdéssel.
Olyan is elõfordul, hogy az adott ingatlan már
4-5 gazdát is cserélt, és egyik adásvételi szer-
zõdés sem volt hiteles formában elkészítve, va-
gyis vannak olyan telekkönyvek, amelyekben a
szõlõskertre vonatkozó utolsó bejegyzés az
1920-as, 1930-as évekbõl származik. Két le-
hetõségünk kínálkozik a helyzet rendezésére.
Egyik sem egyszerû, de van némi remény arra,
hogy megoldjuk ezt a problémát.

Elõször is járjunk utána annak, hogy ki volt
a legutolsó telekkönyvi tulajdonos: jó esetben
az, akitõl mi megvásároltuk, rosszabb esetben
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Farkas Gábor erdõmérnök-földmérõ mér-
nök a margittai topográfusok csoportját erõsí-
ti. Kerülõkkel jutott el mostani hivatásához,
eredeti életcélja nem ez volt. Már gyermekko-
rában elhatározta, hogy olyan szakmát vá-
laszt, mely nem köti egy irodai székhez, ha-
nem természetjárással, mozgással, emberi
kapcsolatokkal jár. Szalacson született, ott vé-
gezte el az általános iskolát, majd Margittán az
ipari líceum matematika–fizika szakán érettsé-
gizett. Elképzeléseit követve sikeresen felvéte-
lizett a Nagyváradi Egyetem erdészeti karára,
és 2000-ben diplomázott. Mivel a tanítás ro-

mánul folyt, a tananyag mellett a román nyelv
tökéletes elsajátításával is meg kellett birkóz-
nia. Sikerült is. Az igazi kihívás az volt, amikor
friss diplomásként munkát keresett. Közben

Erdõmérnökbõl lett
földmérõ

Jártunkban-keltünkben akár bel-, akár
külterületen gyakran láthatunk állványon
rögzített mûszerek fölé hajoló embereket,
akik a prizmát kémlelik. Õk a földmérõk,
a topográfusok, akik meghatározzák
szántóföldjeink, telkeink pontos határait
vagy egy készülõ út nyomvonalát. A mérést
papírmunka követi, így a megbízó kész
dokumentumokat kap a kezébe.

Farkas Gábor nem bánta meg a pályamódosítást

(folytatás a következõ oldalon)



egy számunkra ismeretlen személy vagy sze-
mélyek. Mint említettem, két lehetõségünk
van, és kezdjük mindjárt a nehezebbel. Meg-
próbálhatjuk a közjegyzõnél nevünkre venni az
ingatlant. Ehhez fel kell kutatnunk a telek-
könyvben szereplõ tulajdonost, esetleg annak
leszármazottait, akik nagy valószínûséggel mit
sem tudnak arról, hogy a nevükön szerepel az
adott szõlõskert. Rosszabb esetben külföldön
vannak, vagy egyszerûen nem találjuk õket.
Egy adott ponton anyagilag ez már nem éri
meg. A másik lehetõség, és a legtöbb esetben
ez a járható út, az elbirtoklás. Ennek a szépség-
hibája az, hogy csak és kizárólag a bíróságon
keresztül kérelmezhetjük, és meg kell felelni bi-
zonyos feltételeknek. Be kell bizonyítanunk
egyebek mellett azt, hogy mi használjuk jóhi-
szemûen és egy bizonyos ideje, megszakítás
nélkül – 10, 20, 30 éve – az adott területet. Ezt

igazolhatjuk tanúkkal, de a polgármesteri hiva-
tal adóosztályáról is kikérhetünk olyan igazo-
lást, amelybõl kiderül, hogy mi adózunk utána,
gyakorlatilag birtokoljuk. Az, hogy mennyi idõ
szükséges a megszakítás nélküli birtokláshoz,
más kérdés. A törvény szerint legalább 10 (bi-
zonyos feltételek teljesülése mellett) és maxi-
mum 20 év, de akár 30 év is lehet, ha nem
rendelkezünk semmilyen dokumentummal ar-
ra vonatkozóan, hogy megvettük volna a terü-
letet. Ez esetben nincs kézi szerzõdésünk, de
valahogy a birtokunkba került a szõlõskert,
használjuk, és tanúkkal bizonyítani is tudjuk.
Az elbirtoklás összetett intézmény, gyakorlati-
lag mi itt most csak a felszínt érintettük, ezért
azt javaslom, hogy minden esetben keressenek
fel egy ügyvédet, aki pontosan ismeri a tör-
vényt és a lehetséges buktatókat.

Balázs Anita
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meg is kellett élnie, ezért képzettségén aluli
munkákat is elvállalt. Nem sikerült a szakmá-
jában elhelyezkednie, pályaváltáson is gondol-
kodott, de végül egy cég erdõrendezõ-üzem-
tervezõnek alkalmazta. A feladata az erdõk
feltérképezése és a tízéves üzemterv elkészíté-
se volt. Bejárta, megismerte az ország erdeit
több megyében is, így szakmailag otthon érez-
te magát, de örökösen költözködnie kellett.
Legényemberként még megtehette. Aztán le-
hetõsége nyílt egy svájci mezõgazdasági mun-
kára. Kipróbálta magát ezen a téren is, hiszen
a természet közelsége miatt beleillett elképze-
léseibe. Megszerezte a mezõgazdászi képesí-
tést, de hazavágyott. Haza is jött, de mivel ré-
gi cége megszûnt, újra munkanélküli lett.
Nagybátyjának tanácsára belevágott az átkép-
zésbe. Mivel az egyetemen tanult topográfiát,
úgy gondolta, a földmérés lehet a „testközeli”
hivatás. Egy másik földmérõvel és egy köz-
jegyzõvel társulva vállalkozást indított, közben
pedig a Nagyváradi Egyetem geodézia–föld-
mérõ szakán bõvítette, tökéletesítette ismere-
teit. Mivel bizonyos vizsgák alól az elõzõ képe-
sítése alapján mentesült, a négyéves egyete-
met három év alatt végezte el. Újabb diplomá-
ját 2010-ben vehette kézbe. Közben megnõ-
sült, és a második gyermekük is megszületett.
Egy év múlva vizsgát tett a saját bélyegzõ
használati jogáért, így már teljes értékû föld-

mérõ lett, és függetleníthette magát. Irodát
nyitott, közel a telekkönyvi hivatalhoz, ma
már egy alkalmazottnak is munkát tud adni,
így a cége két családnak nyújt megélhetést.
Úgy tûnik, révbe jutott.

– Milyen felszerelésekre van szüksége egy
földmérõ mérnöknek? Nagy befektetést igé-
nyel?

– A legfontosabb alapfelszerelésünk a geo-
déziai mérõállomás. Ez elég drága mûszer, a
modernebb változata számítógépes kapcsolat-
tal segíti munkánkat. Kellenek még a számító-
gépes programok és természetesen a prizma
– egy segítõnek kell megtartania a megfelelõ
helyen –, ez veri vissza a rá irányított lézersu-
garat, így határozhatjuk meg a pontos távolsá-
gokat. Szükség van továbbá egy nagy pontos-
ságú GPS-készülékre, ez sem olcsó, de hosszú
távon megéri a befektetést.

– Úgy tudom, szakmai tanácsadással is
foglalkozik. Ez miben áll?

– Jelenleg szerzõdésem van a székelyhídi
önkormányzattal. Egy héten két napot töltök
ott, és tanácsot, útbaigazítást adok a lakosok-
nak birtoklapkiadás, -javítás, parcellázás ügyé-
ben. Egy évig Margittán is elláttam ezt a fel-
adatot. Ez a munkaköröm segít abban, hogy
földmérési megbízásokat kapjak. Ügyfeleim
többsége székelyhídi és környékbeli. Termé-
szetesen más településeken is vállalok megbí-
zást. Egyelõre van munkám bõven, el tudom
tartani a családomat, mely még egy gyerekkel
gyarapodott. Erdõmérnök szerettem volna
lenni, de megszerettem ezt a szakmát is. Ha
most kellene választanom, lehet, hogy eleve
ezt a hivatást tekinteném életcélomnak.

Szõke Ferenc
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Saját
vállalkozásának
irodája

(folytatás az elõzõ oldalról)

Erdõmérnökbõl…
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kott idõben munkába állt. A tulaj ekkor rábízta
a pékség irányítását; õ is magyar volt, ezért
könnyen megértették egymást. Egy adott pilla-
natban mind, akik ott dolgoztak, szalacsi szár-
mazásúak voltak. Apám úgy tervezte, hogy tíz
év alatt vagy szerez valami vagyont, vagy sem,
de ezután hazajön. Két testvérem ott született –
egyébként nyolcan voltunk testvérek. Közben
egy gazdag szalacsi ember átköltözött Magyar-
országra, és apám a hazaküldött pénzén meg-
vásárolta annak az itt maradó javait. A falu köz-
pontjában, nagyszerû helyen, egy régi udvarház
lett a család tulajdona. Amikor apám végleg el-
döntötte, hogy hazajön, a kanadai orvos, a
pékségtulajdonos kérte, hogy ne menjen, mert
háború lesz Európában – 1935-öt írtak ekkor –,
de apám azt mondta, én nem politizálok, én
ezért jöttem ki, hogy keressek annyi pénzt,
amibõl otthon, Szalacson meglesz a családom-

Húsvét elõtt kerestem fel székelyhídi ottho-
nában Szabó Tibort; élettársával, Kelemen Ildi-
kóval kedvesen fogadtak. Nem kellett nagyon
noszogatni a házigazdát, hogy meséljen életé-
rõl, családjáról.

Pékségvezetõ kõmûves

„Nagyon népes család a mienk. Szüleim Ka-
nadában házasodtak össze. Az úgy történt,
hogy apám 1925-ben kiment Kanadába, és
utána kivitette a menyasszonyát – úgy hívták
ezeket abban az idõben, hogy postamenyasz-
szonyok. Apám kõmûvesmester volt, Károly-
ban tanulta a szakmát, az úgymond városi-falu-
si kõmûvességet, mert akkoriban megkülön-
böztették a kétféle építkezési módot. Apám,
miután a katonaságból leszerelt, Konstancára
ment dolgozni, ott döntötték el több barátjával,
munkatársával, hogy kimennek Kanadába, mi-
vel kedvezményes áron utazhattak a hajón. Ka-
nadában kocsis lett egy pékségnél. Egy reggel-
re a kemence beszakadt, s apám mondta a tu-
lajdonosnak, hogy õ meg tudja javítani. Meg is
történt, a kemence újra mûködõképes lett,
apám kapott érte egyheti bért. Másnap reggel
a tulaj – aki egyébként orvos volt – várta, arra
volt kíváncsi, hogyha megkapta a bérét, akkor
is bemegy-e dolgozni, persze apám a megszo-

Apja Kanadából,
õ Magyarországról jött
haza az Érmellékre
Vannak emberek, akiknek életútja
regénybe illõ. Akik akkor is vállalják
a kockázatot, amikor mások elkerülik. Ilyen
a Székelyhídon élõ, szalacsi származású
SZABÓ TIBOR agrármérnök, aki arról híres,
hogy 1988 júniusában családjával,
feleségével és öt gyermekével átszökött
Magyarországra. No meg arról, hogy
néhány év múlva visszajött.

Szabó Tibor agrármérnök

(folytatás a következõ oldalon)
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nak mindene. Haza is jött, és pár hónap múlva
a román hadseregben kötött ki, behívták kikép-
zésre, nyolc hónapig tartott. Miután kitört a vi-
lágháború, most már mint magyar katonát ki-
vitték a frontra, s három évig szolgált.”

Agrártudományi Egyetem

Házigazdám az elbeszélésnek ahhoz az idõ-
szakához érkezik, amit már õ is átélt.

„Édesanyámnak köszönhetõen mind a nyolc
gyermeknek tanulnia kellett. Volt, aki mestersé-
get tanult, mások egyetemet végeztek. Amikor
én kijártam a hét osztályt – sajnos ekkor már
édesanyám nem élt –, Székelyhídon folytattam
a középiskolát, ott is érettségiztem. Az egyik
sógorom agrármérnök volt Székelyhídon, az õ
farmján dolgoztam minden nyári vakációban,
megszerettem ezt a munkát, és eldöntöttem,
hogy én is agronómiát fogok tanulni. Sikeresen
felvételiztem a kolozsvári Agrártudományi
Egyetemre, a legjobb volt akkor az országban.
Emlékszem rá, az öt év alatt 48 tantárgyunk
volt, amit ma is soknak tartok, de nem volt mit
tenni – még meteorológiát is tanultunk. Az
egyetemet 1970-ben fejeztem be. Abban az
idõben a végzõsöket országos szinten helyezték
ki munkahelyre. Akik éltünk, emlékszünk rá,
hatalmas árvíz volt akkor Erdélyben, ezért so-
kunkat már nem Moldvába, hanem Erdélybe
helyeztek ki, mert szükség volt az agrármérnö-
kökre. Engem Szatmár megyébe, egy Pele ne-
vû faluba helyeztek, addig nem is hallottam ró-
la. Egyik testvérem motorbiciklivel vitt el oda,
jött velünk a sógorunk is. Mire odaértünk, mind
olyan porosak voltunk, hogy nem lehetett ránk
ismerni. Egy nádfödeles házban volt a téesz iro-
dája. Ott örültek, hogy jött egy új mérnök a fa-
luba. De nem dolgoztam egy napot sem Pelé-
ben, mert felhívattak Szatmárra a Mezõgazda-
sági Igazgatóságra. Az igazgató azt mondta,
úgy gondolták, hogy inkább Pírban [Szilágypér
– szerk. megj.] dolgozzak, ott nagyobb szükség
van agrármérnökre, ott van a legjobb kertészet
a megyében. A falut jól ismertem, hiszen csak
néhány kilométerre van Szalacstól. Elfogadtam
az ajánlatot. A kertészet a gyöngyszeme Pír-
nak, háromszáz hektáros. Száz hektár vetett te-
rület volt, kétszázat viszont palántolni kellett. A
farmon állandó jelleggel negyven asszony dol-
gozott, és még mások is bedolgoztak. Majd öt

évet töltöttem ott, közben megnõsültem, a fele-
ségem székelyhídi matematika szakos tanárnõ
volt, és ekkor már négy gyerekünk volt. Na-
gyon nehezen szabadultam el a kertészetbõl. A
Szatmár megyei vezérigazgató azt mondta, ha
mindenáron menni akarok, elenged Biharba,
de elõtte az egyik faluban ki kell építenem egy
250 hektáros gyümölcsöst. Márciusban történt,
nagyon sokan besegítettek, a megyébõl szinte
mindegyik téesz; 22 parcellát alakítottunk ki,
francia- és kajszibarack-ültetvény lett, május el-
sejére be volt fejezve a nagy munka. Elismerés-
ként üdülési jegyet kaptam a Fekete-tenger
partjára, augusztusban a családommal elmen-
tem. Decemberben az igazgató elengedett.”

Átszöktek

Szabó Tibor 1976. január elsejétõl dolgoz-
hatott Bihar megyében. Kiskerekibe kapott ki-
nevezést, s öt évig volt ott agrármérnök. Ké-
sõbb Érolasziba került, majd az érköbölkúti
mgtsz fõmérnöke lett. 1985-ben került Szé-
kelyhídra, ugyancsak fõmérnökként, majd
farmvezetõként.

„Magyarországról 1988-ban már nem adták
vissza azokat, akik átszöktek a határon, ezért
mi is minél hamarabb el akartuk hagyni az or-
szágot. Már márciusban át akartunk szökni, de
sok volt a bizonytalanság. Aztán kidolgoztam
egy nagyon aprólékos tervet, hogy miként is
tud majd az egész család együtt átszökni. Meg-
beszéltük, hogy június 16-án délben indulunk.
Reggel a téeszben végeztük a napi munkát, s
én kértem egy autót, hogy kimenjünk cseresz-
nyét szedni. De a kocsit javították, csak délfelé
kaptuk meg. Az autó a lakásunk kertje mellet-
ti utcában várt ránk, teherautó volt, szalmabá-
lák voltak rátéve. Anyósom – õ nem volt be-
avatva – ott ült a házunk teraszán; máskor a
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Apja Kanadából, õ Magyarországról…

Családi kép
szüleivel és a nyolc
testvér közül hattal



déli órákban mindig lepihent, most érdekes
módon nem. Felszálltunk az autóra, és átmen-
tünk az Ér-patak hídján egy olyan helyen, ahol
nem voltak munkásõrök, sem határõrök. Ne-
kem volt engedélyem, kimehettem a határhoz
közeli mezõre, de a többiek nem. Végül is
Csokaly felé mentünk, közel ahhoz, ahol ma
aszfaltos út vezet a határátkelõhöz. Ezzel a ke-
rülõvel már Székelyhíd felé tartottunk. Amikor
odaértünk, egy román kiskatona, határõr, egy
kutyával, megállított bennünket. Azt mondtuk,
répakapálásból jövünk, és megyünk Székely-
hídra. Közben megkínáltam cigarettával, tud-
tam, ez mindig kell a katonának. Amikor ezen
az úton átmentünk, leugráltunk a kocsiról, ve-
lünk volt még két személy, õk is velünk tartot-
tak, a sofõr is szeretett volna, de azt mondtam,
hogy az autót vissza kell vinni a téeszbe. Az
álmosdi úton egy nagy bokros részbe húzód-
tunk be, egyikünknél volt vagy két deci víz,
mindenki ivott belõle egy-egy kortyot. Majd el-
indultunk Álmosd felé. Az úton találkoztunk
egy emberrel, aki a biciklijét tolta, megkérdez-
tük, hol van itt valamilyen hatóság, hogy je-
lentkezzünk, most szöktünk át a határon. Õ el-
irányított bennünket, eljutottunk a bagaméri
határõrséghez, egy tiszt megcsinálta számunk-
ra az ideiglenes papírokat, a tartózkodási enge-
délyt. Emlékszem rá, mindenki nagyon kedves
volt, és bámultak bennünket, hogy miként tud-
tunk így kilencen átszökni. Aztán kocsival a ka-
szárnyába vittek bennünket, egy kilencágyas
szobát kaptunk és két kiskatonát, akik vigyáz-
tak reánk, tõlük érdeklõdtünk, megnyugtattak,
ne féljünk, nem lesz semmi problémánk. Majd
egy tiszt faggatott, megkérdezte, ki a vezetõje
ennek a »delegációnak«, mondtam, hogy én. Õ
erre azt mondta: »Ember, maga normális?«
Majd sok mindenrõl kérdezett, én mondtam a
reális dolgokat, ami körülöttünk történt, min-
den érdekelte, majd azt kérdezték, hová aka-
runk menni. Mondtuk, hogy Budapestre. Kap-
tunk háromezer forintot, egy ideiglenes tartóz-

kodási kártyát, végül eljutottunk Debrecenbe,
egy ismerõsünkhöz. Reggel a vonathoz men-
tünk, az egész csomagunk egy szál táska volt –
azt is a vonaton felejtettük. Amikor megérkez-
tünk Budapestre, várt ránk az ismerõsünk, az-
nap ünnep volt, bográcsosfõzés, vasárnap el-
mentünk a templomba. Hétfõ reggel elmen-
tünk a munkaelosztó irodába, kérdezték, hol
szeretnék dolgozni, mondtam, mint agrármér-
nök egy állami gazdaságban. Kettõt ajánlottak
fel, végül is a Pilishegyi Állami Gazdaságban
kötöttünk ki. Másnap már ott voltunk, én meg-
beszéltem az ottaniakkal, hogy mi is lesz a te-
endõm, majd visszatértünk Budapestre; a gye-
rekek és a feleségem dolgait is meg kellett ol-
dani. A gyerekeket egy nagyon jó nevû iskolá-
ba sikerült beíratnunk. Másnap kimentem dol-
gozni, lakást is kaptunk. Amikor a családdal
megérkeztünk, mindent, ami kellett, megkap-
tunk: bútorokat, ruhanemût, mindent, nagyon
sok ennivalót is. A ház elé volt minden lerak-
va, az igazgató azt mondta, azért, hogy soha-
se tudjuk meg, ki adta – még ma is megható-
dom, ha erre gondolok. Egy este, 1989. októ-
ber 13-án beállított hozzánk kilenc gyerek Szé-
kelyhídról, a feleségem bement velük az ide-
genrendészetre. Amikor jöttek vissza, a felesé-
gemet, ahogy leszállt az autóbuszból és át akart
menni a túloldalra, egy nagy sebességgel köz-
lekedõ Skoda autó elütötte. Tizenhat métert
repült, minden része összetört. Én kint voltam
a határban, amikor jöttem haza, láttam, hogy
nagy tömeg van a házunk elõtt, valaki szólt, a
feleségem van a mentõben. Többet sohasem
beszéltünk, három nap múlva meghalt. Én át-
kértem magam az állattenyésztõ farmra, így
korán kellett kelnem, de többet voltam nappal
otthon, és tudtam foglalkozni a gyerekekkel.”

Hazajöttek

Romániában is végbement a rendszerválto-
zás, házigazdám ezért 1991-ben úgy határo-
zott, hogy hazatér.

„A gyerekek közül kettõ hazajött velem.
Közben én összejöttem egy szalacsi doktornõ-
vel, összeházasodtunk. A saját földünkön gaz-
dálkodtunk, a feleségem családja és mi is visz-
szakaptunk tíz-tíz hektárt. A földtörvény meg-
jelenése után a gazdáknak visszajáró földek ki-
mérésével is foglalkoztam. Közben jó néhány
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Élettársával,
Kelemen Ildikóval

(folytatás a következõ oldalon)
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ban magas szintek ostromát jelentette. Tolnay
Tibor nagyváradi képzõmûvész hagyatéka ott-
hon van, a püspöki Bocskai István Közösségi
Házban már kiállítottuk, de szeretnénk az ere-
deti elképzelést, a Tolnay Tibor Várgalériát
megvalósítani. Nem akarok panaszkodni, de
’91 és ’96 között nagyon nehezen ment a
munka, mivel újra kellett gondolni elsõsorban
magát a lényeget, vagyis kõszínházból utazó
csapattá lenni, ami nemcsak a világítási és
hangosító rendszer magunkkal vitelét jelentet-
te, de létünket úgy kellett elfogadtatnunk,
hogy akkor még rendszeresen tájolt a színház.

– Ha jól emlékszem, már a ’90-es évek
legelején külön csapattal kísérletezett, még
bábszínházi mûvészként. Az akkoriban
mindnyájunkra jellemzõ újdonságkeresésen
kívül mit remélt az új formációtól?

– A Matyi Mûhely Bábszínház vállalkozás
1991-ben indult és 2009-ig mûködött, a mai
MM Pódium Színház Kulturális Egyesület jog-
elõdjeként. Ezzel nagyobb perspektíva és lehe-
tõség nyílt meg: bõvítettünk a színház és a
képzõmûvészet felé, de folytattuk a bábszínhá-
zi munkát is. A Matyi Mûhely ugyanis nem-
csak nevében, de egész tevékenységében báb-
központú volt, igyekeztünk óvodákba és isko-
lákba elvinni az elõadásokat. A nyitás valójá-

|kultúra 

MELEG ATTILÁT és csapatát leginkább
a színészet hõskorának legnépszerûbb
formájához, a vándortársulatokhoz lehetne
hasonlítani: mindig úton vannak, ahová
hívják-visszahívják õket, mennek, viszik az
elõadásaikat. Nem csoda, hogy az MM
Pódium Színház szûkebb és tágabb
környezetünkben egyre ismertebb,
mûsoraik egyre népszerûbbek. Pedig talán
az egyik legstatikusabbnak tûnõ közegben,
a bábszínházban kezdte a pályát.

Mint hajdan az ekhósok

Meleg Attila társulatvezetõ, rendezõ és elõadómûvész

évig egyik szervezõje és szóvivõje voltam az Ér-
melléki Borversenynek, melyet minden évben
megrendeznek Székelyhídon, de ma már nem
csinálom, átvették a helyemet a fiatalabb nem-
zedék tagjai. Most nyugdíjas vagyok, várom,
hogy betöltsem a 70. életévemet, éppen ez év
májusában. Ma már csak kicsiben gazdálko-
dom, csak a ház körül. De amióta visszajöttem
Magyarországról, bejártam a fél világot, voltam
Indiában, Kanadában, az Egyesült Államok-
ban, Angliában, Görögországban, de más or-
szágokban is. Most van egy fiatal párom, vele
élem napjaimat. Kissé visszahúzódva élünk,

ehhez sok minden hozzájárult, amit majd egy
másik beszélgetéskor elmondok.”

Deák F. József

Kanadában, egyik
nõvérénél

látogatóban
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Sikerült jó képességû, lelkes csapatot kialakí-
tanunk, a fiatalokkal Karalyos Sándor foglal-
kozott, õ volt a tanítómesterük, de Kovács
Gyuri és Seres Lajos kollégáim is besegítettek
az utánpótlás nevelésébe. Nagyon jó lehetõsé-
geink adódtak, fesztiválokon vettünk részt, be-
szélgetõs mûsorokat rendeztünk, s ha sokszor
meg is bíráltak, egyre népszerûbbek lettünk.

Évente tízszer-tizenkétszer is turnéztunk, meg-
ismertek a Székelyföldön – Csomafalván,
Szentkeresztbányán, Baróton, Hétfaluban –,
de Aradon, Zilahon, Szilágycsehben, Somlyón
is gyakran megfordultunk. Két évig tanultam a
szervezést, hogy még gördülékenyebben men-
jen a munka, és mivel nagyon jó társaság ala-
kult ki, a nehézségek ellenére sikerült az el-
képzeléseket megvalósítanunk. Nekem legin-
kább az volt a fontos, hogy hagyjanak dolgoz-
ni. Hamarosan nyitottunk a határokon kívül-
re: eleinte a határhoz közeli helységekbe és
Debrecenbe mentünk, aztán Szlovákiába,
Kassára is. Igyekeztem mindenütt kialakítani a
„hátországot”, vagyis baráti kapcsolatokat,
olyan embereket találni, akik figyelnek ránk,
megbízhatunk bennük, és olyan helyekre hív-
nak, ahol nagy szeretettel fogadnak. Így mû-
ködött ez a megyén belül is, néhány példát ra-
gadnék ki, ahová manapság is folyton vissza-
járunk: Micske, Köröstárkány, Kiskereki, Ér-
semjén, Érkörtvélyes, Árpád, és még sorolhat-
nám a településeket, ahol mindig várnak, és
szívesen látnak most is.
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A rút kiskacsa,
partner: Fekete

Katalin (Matyi
Mûhely

Bábszínház, 2000)

A Matyi Mûhely
Bábszínház
Pomádé királyának
címszerepében
(1995)

Ugyancsak Meleg
Vilmossal

a Káposztás
napokon is

felléptek (2014) (folytatás a következõ oldalon)
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A 2009-ben alakult MM Pódium Kulturális Egyesület
kabaréjában fivérével, Meleg Vilmossal



|kultúra

– Ha a kezdeti döccenések után ilyen jól
beindult a munka, mi történt 2009-ben, mi-
nek tulajdonítható a váltás?

– Mindenekelõtt az történt, hogy a bátyám,
Meleg Vilmos színigazgatói mandátuma lejárt,
és mivel már nem töltötte reggeltõl estig min-
den idejét a színházban, a felszabadult energi-
áit be tudta fektetni az MM Pódium Színház
felfejlesztésébe. Kulturális egyesület lettünk,
ami nemcsak több közös elõadást tett lehetõ-
vé, hanem figyelemfelkeltõ terveket is megva-
lósíthatunk: karitatív rendezvényeken veszünk
részt, a tehetségápolást szorgalmazzuk és nem
utolsósorban a hagyományõrzést, különös te-
kintettel a városi, polgári hagyományok fel-
élesztésére. Vagyis értelemszerûen színesebb
lett a munkánk: évente két-három új produk-
cióval jelentkezünk minden korosztálynak.
Vannak óvodás-kisiskolás mûsoraink (tízéves
korig), az ifjúsági elõadásokat, mint például a
kortalannak mondható Bolond Istókot vagy a
Lúdas Matyit iskolákba visszük. Szlovákiában
például, ahol sokkal kevesebb lehetõségük van
a serdülõknek élõ színházat látni, a X. osztá-
lyig kötelezõen behozzák a gyerekeket ezekre
a mûsorokra. Mûsorpolitikánk lényege, hogy
nem a nagyszámú bemutató a szempont, ha-
nem minél több elõadás. Gyerekmûsoraink ál-
talában nyolcvan-száz elõadást érnek meg, de
a felnõtteknek szólók is, például a Švejk, ami
az egyik legnépszerûbb produkciónk, s a töb-
bivel is az átlag húsz alkalmat célozzuk meg.

– A csapattagokkal hogy sikerül gazdál-
kodnia? Ilyen színes paletta mellett sok em-
berre van szükség, gondolom.

– A társulatnak van egy állandó magja, öt-
nyolc fõ, de a bedolgozókkal, az egy elõadás-

ra szerzõdtetettekkel együtt tizenöt-húsz fõre
emelkedik. Urbán Gyula, amikor a bábszín-
házban rendezett, mesélte, hogy nyugaton
így mûködnek a magánszínházak. Ezt a min-
tát követjük, és már jól látszik, hogy nálunk is
bevált. Itt szeretném megemlíteni két fiatal ál-
landó tagunkat, Miklósik Gellértet és Kádas
Ferencet, akiknek lehetõségük van a képesí-
tés megszerzésére is, nagyon szeretik csinál-
ni, kitartásuk is van, egyszóval elõttük a pá-
lya. Koromnál fogva oktatok is: van egy 8 és
13 év közötti gyerekekbõl álló csoportunk, a
mini-pódium, tagjai már közremûködtek fel-
nõtt elõadásban. Nagyon szeretem a velük
való munkát.

– Közelebbi és távolabbi terveik?
– A Varadinumon mutattuk be a Nagy Zol-

tánnal közösen készített Az oroszlán foga cí-
mû mesemusicalt, vagy nevezzük zenés mese-
játéknak, csak gyerekek számára. De termé-
szetesen a felnõtt társulatnak is van dolga: nyá-
ri terveink közt szerepel, talán júniusi bemuta-
tóval, egy zenés játék, A rátóti csikótojás,
vagy csökmõi sárkányhúzás. Nyaranta nagy-
jából egy hónap a szabadság, augusztustól
szeptember végéig, de ha meghívnak, a legna-
gyobb örömmel veszünk részt a nyári rendez-
vényeken is, ahogy egész évben tesszük. És el-
nézést, ha ismétlem magamat, de számunkra
ez a legfontosabb szempont, hogy érezzük,
van ránk szükség, s amíg hívnak, addig mi me-
gyünk és játszunk. Ha pedig visszahívnak, ak-
kor az külön örömünkre szolgál, amint egész
biztosan így volt hajdanán is azoknak, akik
még ekhós szekérrel szállították magukkal ki-
sebb vagy nagyobb helyekre a színházat.

Molnár Judit

Az Állami Színház
színpadán, a Mary

Poppins
elõadásban Bert

szerepét játszotta
(1987)

Az MM Pódium
Színház

kabaréjában Hajek
Péterrel (1993)

(folytatás az elõzõ oldalról)

Mint hajdan az ekhósok
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mind élénken élnek az emlékezetemben, de az
is sikernek számít, ha egy harmadikos gyer-
mek, aki az osztályomba kerülésekor nem tud
olvasni, az év végére megtanul. Emlékezetes
élmények a közös kirándulások, amikor a ta-
nító néni a gyerekek játékaival megrakott tás-
kájával próbál a meredek lépcsõn feljutni, mi-
közben azon aggódik, nehogy valamelyik
gyermek leessen. Az osztályommal tartott fel-
lépések, amikor közösen aggódtunk a színfa-
lak mögött, hogy az elõadás jól sikerüljön, ta-
lálkozás egy-egy volt tanítvánnyal, miközben
az életérõl mesél, mind-mind szívet melengetõ
egy tanító számára.

– Mi jellemzi ma ön szerint a tanügyet?
– Amióta tanítok, mindig volt valamilyen hi-

ányossága oktatási rendszerünknek. Manap-
ság nagy a bürokrácia és sok a tananyag. A
bürokrácia ellen nem sokat tehetünk, viszont
idõigényes, emiatt kevesebb idõ jut a gyerme-
kekkel való foglalkozásra. A tananyag tekinte-
tében viszont a tanítónak megvan az az elõ-
nye, hogy a tantervet úgy alkalmazza, ahogy
szíve-lelke diktálja, s a személyiségének meg-
felelõ módszereket használjon. Fõ az eredmé-
nyesség. Mi tehetjük elfogadhatóbbá oktatási
rendszerünket.

– Mit gondol, mi a titka annak, hogy a
gyermekek megszeressék a tanítójukat?

– Tudom, sokan úgy gondolják, hogy a
gyermekek szeretetét csak túlzott engedé-
kenységgel lehet elnyerni. Ez szerintem nem
így van. Ha egy gyermeknek elmagyarázzuk,
miért viselkedett helytelenül, meg fogja érteni,
s nem fogja a szeretet hiányaként értékelni. A
tanító feladata hasonló a szülõk feladatához.
Tanítani-nevelni kell a gyermekeket, de csak
annyira szigorúan, hogy a gyermek érezze a
tanító szeretetét.

– Miben látja a tanítói pálya szépségét, il-
letve nehézségét?

– Ez hivatás, az összes szépségével és ne-
hézségével együtt. Nehéz, mert szorgalmat, ki-
tartást, önfeláldozást igényel, de ha visszagon-
dolok az elmúlt negyven évre, sohasem a ne-
hézségek jutnak eszembe, hanem az a sok ön-
zetlen szeretet, amit a gyermekektõl kaptam.

Balázs Anita

Nagyszalontán született, itt végezte az általá-
nos iskolát, majd 1970-ben a nagyenyedi Beth-
len Gábor Tanítóképzõbe felvételizett, 1975-
ben végzett. Tóth Éva Juliánna Micskén kezdte
a tanítást, majd egy évet a Gyermekklubban
dolgozott tánc- és báboktatóként, ezután Erdõ-

gyarakon földrajzot és történel-
met tanított. 1984-ben került
haza tanítóként, és szülõvárosá-
ban dolgozott nyugdíjba vonulá-
sáig.

– Nagyszalontán a 32 év
alatt nagyon sok családdal ke-
rültem közvetlen kapcsolatba,
tanítván a gyermeket, unoka-
testvért vagy rokont. Sajnos fél
éve elveszítettem a férjemet;
két gyermekem van, a lányom
szintén tanító, a fiam informa-
tikus Budapesten.

– Gyerekkora óta tanítói
pályára készült?

– Nem mondhatom ezt, szü-
leimmel megbeszélve választot-
tam ezt a pályát – talán a szü-
lõk jobban látják, mire alkal-
mas a gyermekük, mint egy 14

éves kislány. Természetesen nagyon szeret-
tem a munkámat, hisz csak azt tudjuk igazán
szívvel-lélekkel végezni, amit szeretünk. Nem
bántam meg, hogy ezt a pályát választottam.

– Melyek a legemlékezetesebb élményei
tanítónõként?

– Nagyon sok élményem van, nem is tu-
dom, melyiket emeljem ki. Természetesen a
gyermekekkel elért sikerek a versenyeken

Tóth Éva Juliánna
munkáját szakmai
életmûdíjjal
ismerték el

Munkásságának elismeréseként a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége különleges
díjjal jutalmazta a nagyszalontai TÓTH ÉVA
JULIÁNNA tanítónõt. Az életmûdíjat, azaz
a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehette
át a Nagyváradi Állami Filharmóniában
a szakmai szervezet fennállásának
25. évfordulóján.
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Életmûdíj a szalontai
tanítónak



Tavaszi
virágdíszben
fogadta az új
lakókat a kert

Értarcsa
református
temploma

Gecse Tamás
tiszteletes

közelebb került
szülõvárosához

Margittán született 1984-ben, ott érettségi-
zett, majd tanulmányait, tanárainak biztatásá-
ra, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet-
ben folytatta, és 2008-ban diplomázott. Elsõ-
ként az Arad megyei nagylaki, pécskai és
szemlaki gyülekezetek pásztorolását vállalta el
– esperesi segédlelkészként egyedül kellett vé-
geznie. Jó tanulóhely volt ez Gecse Tamás
számára, gyakorlatban is tökéletesíthette szak-
mai tudását. Három év elteltével Angyalkútra

kapott meghívást, és nagy örömmel állt szol-
gálatba. Megszerette az ottani közösséget, ott-
hon érezte magát, de idén Értarcsára hívták, s
a szülõföld közelsége miatt nem tudott ellen-
állni a kérésnek. A meghallgatása után a gyü-

|hitvilág
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GECSE TAMÁS református lelkipásztor
bihari-szilágysági gyökerekkel rendelkezik,
s fiatal kora ellenére már több helyen
szolgált. Márciusban elfogadta az értarcsai
gyülekezet meghívását, és úgy érzi,
otthonról hazaérkezett. Gyorsan halad
a gyülekezeti ismerkedéssel, és tervezi
a lelki és fizikai építkezést.

Tettre készen érkezett
új szolgálati helyére



lekezet egyhangúlag úgy döntött, hogy õt
akarják lelkipásztoruknak. Az akarat kölcsö-
nös volt, ezért március 1-én Gecse Tamás
szolgálatba állt. Feleségével, Éva asszonnyal
és két gyermekükkel, Mátéval és Katával bir-
tokba vették a felújított parókiát a hozzá tarto-
zó nagy udvarral és kerttel.

A hívek rögtön felajánlották segítségüket és
támogatásukat. Mivel a tavaszi kerti teendõk
idõhöz kötöttek, a tiszteletes elfogadta a segít-
séget, s a közös munka egyúttal jó alkalom
volt az ismerkedésre. Hozzáláttak az udvar és
kert rendbetételéhez, a veteményezéshez, és a
tarcsai reformátusok megtapasztalhatták,
hogy nem idegen ez a munka a tiszteletes há-
zaspár számára. Õk is szántóvetõként dolgoz-
tak. A meglévõk mellé új gyümölcsfákat is ül-
tettek, az udvart a gyerekek számára is ottho-
nosabbá tették.

– Elõzõ szolgálati helyéhez képest az
értarcsai nagyobb-e?

– Angyalkúton 150 bejegyzett hívem volt.
Ehhez képest Értarcsa 350 fõvel sokkal na-
gyobb. Szándékomban áll mindenkit felkeres-
ni, mindenkivel elbeszélgetni és arra biztatni,
hogy járjanak rendszeresen az istentiszteletek-
re. „Szövetségesként” felhasználom a temp-
lomba járókat, hogy arra buzdítsák rokonai-
kat, ismerõseiket, kövessék példájukat. Min-
dent megteszek annak érdekében, hogy nö-

veljem az aktív hívek számát. A kezdeti tapasz-
talatok biztatóak, mivel, akárcsak Angyalkú-
ton, itt is az átlagon felüli számban vagyunk je-
len az istentiszteleteken. Remélem, ez nem
csak a kezdeti kíváncsiság. Igyekszem a fiata-
lokat és a gyermekeket is megszólítani. Erre jó
alkalmak lesznek az ünnepi mûsorok, szavala-
tok. Van egy hattagú, konfirmálás utáni lelkes,
fiatal közösségünk, õk rendszeresen járnak
bibliaórákra. Megbeszélik örömeiket, bánatai-
kat, terveiket. Remélem és hiszem, hogy az õ
számuk is bõvülni fog a rokonokkal és bará-
tokkal.

– Úgy látom, a lelki építkezést tartja leg-
fontosabb feladatnak, és ez így van rendjén.
Fontos azonban a fizikai építkezés is. Ezen
a téren milyen tervei vannak? Van-e erre le-
hetõségük, anyagi fedezetük?

– A parókia aránylag jó állapotban van. Fel-
újításából a külsõ színezés – nemesvakolattal –
még hiányzik, de idén befejezzük. A templom-
ra viszont ráfér a renoválás kívül-belül. Ezt
nemcsak a vakolatra értem, hanem az elektro-
mos hálózat kicserélésére és a fûtés beszerelé-
sére is. Ehhez megvannak az anyagi feltételek,
saját bevételbõl, a bérbe adott földek árendá-
jából és kárpótlási összegekbõl tevõdnek ösz-
sze. Változtatásokat tervezünk a gyülekezeti
házon is, mely az irodának és a konyhának is
helyet ad. Itt készítik asszonyaink a csigatész-
tát, melynek az eladásából származó bevételt
az egyház javára ajánlják fel. Van saját teme-
tõnk, ravatalozó is épült az egész község hasz-
nálatára. Tennivaló a fizikai építkezés terén
biztosan mindig lesz, amit az anyagi lehetõsé-
gek függvényében el is fogunk végezni. Ebben
bízom és reménykedem, hiszen már Nagyla-
kon is és azóta minden szolgálati helyemen
megtapasztaltam, átéltem Jézusnak a biztatá-
sát, amikor azt mondja: ne aggodalmaskodja-
tok a holnap felõl, mert a holnapnak gondja
van a maga dolgai felõl.

Szõke Ferenc
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A parókiát már
csak festeni kell

A szószéken
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tett képes elõadása következett a 45 éves
szakmai tevékenységrõl.

A csillagászati egyesületnek az elmúlt évti-
zedekben több ezer foglalkozása, távcsöves és
iskola-planetáriumi bemutatója, elõadása volt
Hajdú-Bihar megyében, illetve több más ma-
gyarországi településen is. Kihasználva a ro-
mán–magyar határ közelségét és azt, hogy
Szoboszlai Endre huszár-hagyományõrzõként
is jó kapcsolatokat ápolt az itteni magyar kö-
zösséggel, több Bihar megyei településen is
tartottak elõadásokat az elmúlt évek során.
Jártak Albison, Szalacson, Margittán, Székely-
hídon, Érmihályfalván, Nagyváradon és Nagy-
szalontán is. Nagyváradon például elõször
1990-ben, a marosvásárhelyi véres március
után nem sokkal folyt telt házas bemutató.
Elõfordult az is, hogy a román tengerparton,
Mamaián is volt égboltismertetõ, amikor ott
nyaralt a debreceni szakkör egyik tagja. A
debreceniek jó kapcsolatot ápolnak az Erdélyi
Magyar Csillagászati Egyesülettel is, több szak-
mai találkozón, észlelõtáborban vettek már
részt a tagok hol Erdélyben, hol Magyarorszá-
gon. A hajdú-bihari szakemberek Nagyszalon-
tán tisztelegtek a város nagy szülötte, Kulin
György csillagászprofesszor emléke elõtt.

A Debreceni Mûvelõdési Központ Belváro-
si Közösségi Házának pódiumtermében gyûl-
tek össze március végén a csillagászat régi és
jelenlegi kedvelõi annak örömére, hogy az
1972 márciusában megalakult egykori csilla-
gászati szakkör – szinte hihetetlen erõfeszítést
felmutatva – még ma is prosperál. A megem-
lékezõ ünnepi eseményt Pajna Zoltán, a
Hajdú-Bihar Megyei Közgyûlés elnöke nyitot-
ta meg, majd dr. Kátai János, a Debreceni
Egyetem professzora, a Hajdú-Bihar Megyei
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat elnöke
tartott elõadást a szép számban megjelent ün-
neplõknek a tudományos ismeretterjesztõ
munka szépségérõl és nehézségeirõl. Ezután
Zajácz György és Szoboszlai Endre vetí-

|szomszédoló

Az elmúlt években Romániában is többször
tartottak távcsöves bemutatókat
a debreceni csillagászati szakkör elõadói.
Errõl és még sok emlékrõl nosztalgiáztak
nemrég, megalakulásuk 45. évfordulóján
a debreceni Magnitúdó Csillagászati
Egyesület vezetõi.

Debrecentõl Mamaiáig
vizsgálták az eget
Ünnepeltek a debreceni csillagászati szakkörösök

Kulin György nagyszalontai mellszobránál tisztelegnek
a debreceniek 
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Zajácz Györggyel
Érmihályfalván is
népszerûsítették
a csillagászati
ismereteket



A több mint négy évtized alatt az egyesület
egykori és jelenlegi tagsága hozzávetõleg jó
százezer érdeklõdõnek mutatta be a csillagos
ég rejtelmeit, számos ismeretterjesztõ kiad-
ványt jelentetett meg, és sok cikket publikált,
sok száz csillagászati megfigyelést végzett, szá-
mos szakmai kirándulást tett csillagászati ob-
szervatóriumokban.

A negyvenöt éves találkozó végét hangula-
tos muzsika zárta, ugyanis a szervezõk egy ze-
nei betéttel színesítették az eseményt: a Deb-
receni Dixieland Jazz Band négy tagja dixi íze-
lítõvel szórakoztatta a közönséget – tájékoztat-
ta szerkesztõségünket Szoboszlai Endre debre-
ceni csillagász-ismeretterjesztõ, újságíró. A
mellékelt fotók is az õ archívumából valók.

szomszédoló|

Távcsöves
bemutató Albison

Szoboszlai Endre
és Zajácz György
az albisi általános
iskolásoknak tart
elõadást 

Szoboszlai Endre
huszárruhában

tartott elõadást,
mert így ismerték

meg õt Bihar
megyében
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A 60. születésnapját ünneplõ fotós életútja
köszönt vissza a lakóhelyéül választott
Nagyrábé kultúrházában megrendezett kiállí-
tásának képeirõl pontosan úgy, ahogy õ látta,
bár szerinte „soha nem láthatja két ember
ugyanúgy ugyanazt a képet, hasonlóan talán
igen”. A vernisszázson magam is jelen voltam,
és két dallal köszöntöttem az ünnepeltet, majd
Berettyóújfaluban a Sinka Istvánról elnevezett
könyvtárban ültünk le baráti beszélgetésre.

– A tárlat elsõ fotója egy vigyori kisisko-
lás fiú, aki alig bírja a nyakába akasztott
fényképezõgépet. Ez az egyetlen kép, amit
nem te készítettél. Ekkor kezdõdött a fotó-
zás iránti elkötelezettséged?

– Volt a családnak egy fényképezõgépe, én
pedig már tizenéves koromban megértem ar-
ra, hogy egy-két filmtekercs árát összegyûjt-
sem, és azt örömmel „elpufogtassam”. Erdélyi
Gabi bácsitól, osztályfõnökömtõl, rajz- és
énektanáromtól örököltem ezt a kifejezést. Ki-
váló érzékkel találta meg tanítványainak a test-

re szabott feladatot; én például testnevelésbõl
és énekbõl is „fel voltam mentve”, mert ezzel
mindenki jobban járt. Az õ szavajárása volt:
„Ha már megvan a fényképezõgéped, pufog-
tassál el néhány kockát”. Én pedig készséggel
tettem eleget a felkérésnek a kirándulásokon,
rendezvényeken. Így kezdõdött, mintegy öt-
ven évvel ezelõtt, és ez az elválaszthatatlan ba-
rátság a fotózással szinte megszakítás nélkül
tart azóta is éveken, évtizedeken, fényképezõ-
gépeken át a Fotoboxtól a Canonig. 1969-
ben egy helytörténeti kiállítás volt az iskolá-
ban, és az akkori országos gyermek hetilap, a
Pajtás újságírói felkeresték az intézményt. A
nagyszabású néprajzi kiállítás rendezésébõl én
is kivettem a részem. A riporter szólt a fotós-
nak, hogy a „kollégáról”, azaz rólam is készít-
sen felvételt, akkor készült ez a mosolygós
fénykép.

– Alaposan bedolgoztad magad a helytör-
téneti munkákba is. Ez az érdeklõdés hon-
nan ered?

– Már az írás tanulásával egy idõben kap-
csolatba kerültem a néprajzzal, a gyûjtögetés-

Egy bihari alkalmazott
fotográfus
BOGYA PÁL saját bevallása szerint csak
alkalmazott fotográfus. 2010-ben került
kapcsolatba Nagyrábéval, majd oda is
települt Berettyóújfaluból. Február végén
a nagyrábéi mûvelõdési ház és könyvtár
kiállítóterme adott otthont
az Ahogy én láttam címû tárlatának.

Siterben készült
fotója

Bogya Pál kisgyerekkora óta a fényképezõgép
objektívjén át nézi a világot
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– A fotózás vitt közelebb az újságokhoz
és a nyomdához is, ugye?

– Már középiskolás koromban tudósítottam
a Hajdú-bihari Naplót, és jelentek meg mun-
káim a Szövetkezet címû lapban is. Mikor
nyári munkán az áruházból engem küldtek el
a nyomdába, akkor találkoztam azzal a kifeje-
zéssel, hogy nyomdai fényképészet. Utánaol-
vastam, mert akkor még nem volt internet.
Budapesten egy ismerõs bemutatta, hogy a

sel, mert Sándor Mihályné volt a tanító né-
nim, aki az elsõ néprajzi házat alapította a
Vécsey utcán Berettyóújfaluban 1959-ben. A
fotózást a középiskolában is folytattam, ha te-
hettem, cseréltem a gépeket. A második egy
Szmena 8-as volt, ekkor már a fotó kidolgozá-
sát is elkezdtem. A Berettyó Áruház dekoráci-
ós mûhelyében töltött nyári munkám alatt Tir-
pák Sanyi bácsi mellett sokat sündörögtem, és
a fotólaborban megtanultam, hogyan kell a fil-
met befûzni, elõhívni, megszárítani. Saját la-
borom is volt otthon, a fürdõszobában kiala-
kítva. A harmadik gépem egy Zenit volt, cse-
rélhetõ objektívvel. Ezzel már komolyabb ké-
peket lehetett alkotni. Aztán egy Prakticával
dolgoztam, majd vettem mellé egy Pentacon
Sixet, amibe 6×6-os film járt, azzal jobb minõ-
ségû nagyításokat lehetett készíteni. Ezt váltot-
ta egy Yashica 124G. Ez nem cserélhetõ ob-
jektíves, de gyors riportergép volt. Sajnos
nem tudom megmutatni azt a számomra em-
lékezetes felvételsorozatot, amit a tejporgyár
kéményének felrobbanásáról készítettem. A
gépet fej fölé tartva, tekerve, exponálva hat
felvételt készítettem a robbanás pillanatától a
kémény összeomlásáig.

Különleges optika
segítségével tárja
elénk a remetei
templombelsõt

A magyarremetei
református

templom

szomszédoló|

Magyarremetén
készült felvétele

Nagyrábéban
elkapott pillanat

(folytatás a következõ oldalon)
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Egy bihari alkalmazott fotográfus

könnyûipari fõiskolán ilyen címszó alatt mit ta-
nulnak. Én nem akartam fõiskolára menni,
hanem az Athenaeum Nyomdába jelentkez-
tem egy kis hátszéllel, és felvettek az 54. szá-
mú Ságvári Endre Nyomdaipari Szakképzõ In-
tézetbe, ahol általános nyomdai fényképésze-
tet és nyomdai elõkészítést tanultam. Sok új-
ságot nyomtattak az Athenaeumban, a Nõk
Lapjából például hetente kétmillió példány
készült, én pedig a nyomdai elõkészítésben
vettem részt. Elvoltam én Pesten, de nagyon
hiányzott Berettyóújfalu, ahol a tanács egyik
helyiségében hányódott a mûvelõdési központ
nyomdagépe. Ahogy levizsgáztam, hívtak,
hogy mûködtessem én a nyomdát. Hazajöt-
tem, fotózgattam az eseményeket, gyûjtöttük
az anyagot az induló újsághoz, de fél év múl-
va kiderült, hogy mégsem lesz ebbõl semmi. A
legnagyobb megbízatásom Berettyóújfaluban
a várossá nyilvánítás alkalmából rendezett ki-
állításban teljesült ki, archív dokumentumok
mellett a városiasodó nagyközség fotókon va-
ló bemutatása volt a feladatom. Késõbb dol-
gozhattam a Bihari Múzeumban is. Aztán a
pincérkedésbe is belekóstoltam, de nem ön-
szántamból. A helyi szövetkezetnél nem volt
dekoratõri állás, így pincérként alkalmaztak,
mert abban az idõben olyan nem lehetett,
hogy nincs munkahelyed. Mellette sok szabad-
idõm volt, így közremûködhettem egy kórházi
fotóalbum létrehozásában. 1983-ban kényte-
len voltam a fotózást szüneteltetni, mert nyu-
gat-európai körutam során ellopták a felszere-
lésemet, ami akkor egy Zsiguli árával volt
egyenértékû. Szitanyomással foglalkoztam,

különféle anyagokra nyomtattam, dekoráció-
kat, reklámokat készítettem. Sajnos a roha-
mos fejlõdés meghaladta ezt a tevékenységet,
meg kellett tanulnom a digitális technikát jól
kezelni és a számítógépet használni.

– Aztán mégiscsak visszatértél a fotózás-
hoz a kiadványok révén…

– Különbözõ kiadványokban mint tördelõ,
laptervezõ tipográfus alkotgattam. Krajczárné
Sándor Máriával a Séta a faluvárosban volt
az elsõ közös munkánk, és az elsõ önálló ötle-
tem ebben valósulhatott meg, fotósként és
tördelõként vettem benne részt. Nadányi Zol-
tán költõ nevezte faluvárosnak Berettyóújfa-
lut, amikor a nagyközség a trianoni békeszer-
zõdés után, 1920-ban Bihar vármegye Ma-
gyarországon maradt részének a központjává
vált. Az új megyeszékhelyen a húszas években
épült meg a város több nevezetes épülete: a
leventeház, a vármegyeháza, a kórház, a pos-
ta, a laktanya. Kiadványunknak az volt az
alapötlete, hogy képzeletbeli sétára hívjuk az
olvasót, és archív felvételek segítségével végig-
járjuk a két világháború közötti Berettyóújfalut
a vasútállomástól a laktanyáig. Ahhoz, hogy
az elmúlt 70-80 év változásait érzékelni lehes-
sen, megközelítõleg hasonló szemszögbõl ké-
szített fényképeken mutattam be a mai állapo-
tokat. Ezt a munkát követte a Tájházak és ki-
állítóhelyek Biharban I. kötete, amely a hatá-
ron innen található bihari településeken mu-
tatja be, majd a második kötetben a határon
túli – belényesi, érsemjéni, gálospetri, érmi-
hályfalvi, érkörtvélyesi, kiskohi, köröstárkányi,
magyarremetei, nagyszalontai, tenkei, révi és
nagyváradi – múzeumokat, emlékházakat, táj-
házakat, galériákat és helytörténeti múzeumo-
kat szedtük csokorba. Voltak emlékezetes ta-
lálkozásaim. A magyarremetei Szigeti Ferenc-
cel tiszteletteljes barátságba kerültünk. Emlé-
kezetes három napot töltöttem ott, és nagy
segítségemre volt, hogy elkísért a belényesi
tiszteletesekhez, és együtt látogattunk el
Vaskohra is. Elkészült a harmadik kötet, a
360 fokos gömbpanorámás, templomos, ami
azóta is ott van a fiókban, pedig 6000 kilomé-
tert autóztam érte. 56 templomot örökítettem
meg, és mindegyikrõl készítettem 2-300 felvé-
telt. Szívem csücskének tartottam ezt a mun-
kát, megszerettem Biharországot. Mert Be-
rettyóújfaluból nézve a legtávolabbi települé-
sek Belényes és Gálospetri, de egyik sincs
100 kilométernél messzebb.

Kocsis Csaba

|szomszédoló

A Pajtásban is
megörökítették
mint fotóst

(folytatás az elõzõ oldalról)
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– Mielõtt a kecskeméti, illetve a szekszár-
di német színháztól Nagyváradig vezetõ út-
ról beszélnénk, érdekelne, hogy a pályavá-
lasztás messzire került-e az esetleges gye-
rekkori álmoktól?

– Sváb családból származom a Pécs mellet-
ti Mecseknádasdról, s már gyerekkoromban
sokszor jártam a családommal a szekszárdi né-
met színházban – ott késõbb három évadot
dolgoztam is –, tehát a színházzal korán meg-
ismerkedtem. Tizennégy éves lehettem, ami-
kor a Pécsi Nemzeti Színházban láttam Arthur Miller Pillantás a hídról címû darabját, ami

annyira megfogott, hogy talán akkor határoz-
tam jövendõ pályámról. Beiratkoztam Füsti
Molnár Éva pécsi színésznõ színi stúdiójába,
amit eleve azzal a céllal mûködtetett, hogy az
iskolás gyerekek belekóstoljanak a színház vi-
lágába. Két csoport volt, a kiscsoportba az ál-
talános, a nagycsoportba a középiskolások
jártak, köztük én is. Jól szervezett munka folyt
olyan értelemben, hogy nemcsak szórakozni
jártunk, hanem évente két – félévi – vizsgánk
volt: darabrészleteket adtunk elõ, verseket,
táncjeleneteket, és mindezt nyilvánosan, kö-
zönség elõtt. Nagyon jó gyakorlat volt. Érett-
ségi után a ceglédi Patkós Irma Mûvészeti Is-
kolába mentem, ahol Csombor Teréz kecske-
méti színésznõ volt a mentorom. Õ akkoriban
elsõsorban tanítással foglalkozott, most már
visszament a kecskeméti színházhoz. Harmad-
éves koromban már én is játszottam ott egy
darabban, majd két évre odaszerzõdtem.
Kecskemétrõl csábultam aztán át a szekszárdi
német színházhoz és maradtam is három éva-
don át. Szabó K. István ott rendezte az egyik
legnépszerûbb kortárs német szerzõnek, Ro-
land Schimmelpfennignek az egyik darabját,

Kedvenc kettõs
szereposztásainak
egyike, a Horváth–

Bereményi
szerzõpáros
Laurájának
címszerepe

Fõszerepben a kreativitás
PITZ MELINDA a Dunántúlról jött a Körös-
partra: ötödik évadját tölti a Szigligeti
Színházban. Nagyon hamar megszokta
a várost, a társulatot és a közönséget,
ahogy õt is azonnal befogadta Nagyvárad.
Most már ide tartozik: megtalálta élete
párját, a színháznak pedig az egyik
legtöbbet játszó tagja.

Pitz Melinda örömét leli a Váradon rátaláló kihívásokban

(folytatás a következõ oldalon)
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nyos egy elõadás, ha van improvizációs lehe-
tõség, ilyen volt Az eset és a Trónok arca is.
Jó, hogy itt, Váradon van klasszikus munkafo-
lyamat, de kreatív, improvizatív is. És ezzel
visszatérnék röviden a My Fair Ladyhez, amit
a tanáraim folyton úgy emlegettek, mint igazi
nekem való karaktert, s hát meg is lett, arány-
lag hamar. Kettõs szereposztásban játszottuk,
ami külön kihívást jelentett, s hogy ismét a
kreativitást említsem, a kettõs szereposztás és
a beugrás nagy öröm a számomra. Nagyon si-
került elõadás volt Váradon a kettõs szerep-
osztású A fiú, de már Kecskeméten is játszot-
tam így a Horváth Károly – Bereményi Géza
musical, a Laura címszerepét és egy Schim-
melpfennig-darabban. A kettõs szereposztás
mintha két különbözõ elõadás volna, mindig
van különbség technikailag, a beugrás pedig
különösen így mûködik. Legutóbb a Maya re-

és õ vetette fel, hogy nem volna-e kedvem
Nagyváradra átszerzõdni. Izgalmasnak talál-
tam az ajánlatot, igazi kihívásnak, és jöttem.

– Milyen volt a találkozása a várossal és a
társulattal, illetve hogyan válaszolt a fogad-
tatásra?

– Mindkét oldalról nagyon pozitív. A város
elsõ pillanatban nagyon egyedinek tûnt, rám
különösen a barátságos hangulat hatott. Város
létére, nagyobb közösségként is, nagyon ba-
rátságos. Minden városnak más típusú a kö-
zönsége, mások az elvárások, én pozitív kisu-
gárzást éreztem és érzek ma is a közönség ré-
szérõl. A társulat pedig?! Hát az egyenesen
extrapozitív fogadtatás volt. Azonnal megtalál-
tuk a közös hangot, azonnal megszerettem ezt
a nagyon jó, nagyon erõs társulatot.

– És úgy emlékszem, hogy azonnal kapta
is sorra a szerepeket…

– Igen. Az elsõ szerepem az Európa címû,
alternatívnak mondható elõadásban volt, majd
jött a Liliomfi, a Mágnás Miska, az Oedipus,
illetve a My Fair Lady, illetve a Veszedelmes
viszonyok és a Bányavirág. Nagyon szeret-
tem a Weöres Sándor mûveibõl összeállított
Hazatérést is, nemcsak mert szeretem a
Weöres-verseket, hanem mert a kreatív lehe-
tõségek miatt általában nagyon szeretek ver-
sekkel dolgozni. Ugyanez volt most legutóbb
az Arany-mûsorunkkal is, ott még az interak-
tivitás is bejött, elsõsorban a gyerekeknél. Ér-
dekes, kreatív elõadás volt a Hrabal-össze-
állítás Balogh Attila rendezésében, A hetedik
lépcsõfok. Szeretem, ha nem teljesen szokvá-
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Fõszerepben a kreativitás

Még a szekszárdi
német színházban,

Schimmelpfennig
Berlin Greifs-

walderstrasse
címû darabjának

Clara szerepében,
partner Erdély

Andrea

A szombathelyi
Mesebolt

Bábszínházban
Tündérszép Ilonát

keltette életre
a Tündérszép Ilona
és Árgyélus királyfi

mesedarabban

A Liliomfi
Mariskájaként –

már Váradon



szinte mondatonként kellett váltani. ªtefan
Iordãnescu rendezte, a temesvári román társu-
lat rendezõje, és épp azért szerettem ezt az
elõadást, mert emberpróbáló volt. Még a né-
met színházban játszottam Pruzsinszky Sándor
pályázatra írt Batyubál címû darabjában há-
rom szerepet: a lányt, a nagyanyját és a nagy-
mama nagyanyját. Ez a darab a magyarorszá-
gi svábok életének három fontos epizódját ele-
veníti fel: az 1848-as idõket, illetve száz évvel
késõbb, a németek kitelepítését és napjainkat.
Nagy siker volt, különösen mert akik eljöttek
az elõadásra, még emlékeztek a háború utáni
idõszakra, és épp az elõadás hatására enged-
ték, hogy felszakadjanak az emlékeik. De új-
fent ismétlem magam: a sok és sokszínû fel-
adatot szeretem. Ebben az évadban folyama-
tosan futnak a bemutatók, az improvizációtól
az Arany-mûsorig, a nagyszínházi elõadások-
tól a Hunyadi Isti-féle felolvasószínházig. Min-
denki megtalálja azt, amit inkább szeret. Mi el-
sõsorban annak örülünk, hogy egyre több fia-
tal jár színházba, hisz csakis így biztosított a
továbbélés. Talán ezzel a sokszínûséggel ma-
gyaráznám azt, hogy nincs szerepálmom: ami
megtalál, amit nekem szánnak, annak örülök,
és azonnal bele is vágok. Minél nehezebbnek
tûnik, annál jobb, és annál boldogabb vagyok,
ha a közönség is úgy találja, rám szabták a
szerepet.

– A szakmai kreativitásigényérõl már be-
széltünk, de más irányban is nagyon kreatív
Pitz Melinda és férje, Ciuciu Ciprian. Mé-
dianyilvánosságot is kapott a kezdeménye-
zésük. Kérem, mondja el, mirõl is van szó!

– Röviden arról, hogy a férjemmel, aki a
Mária Királyné Színház tagja, s akivel idejöve-
telem után egy fél évvel kerültünk össze, épí-
teni kezdtünk egy ökoházat Száldobágy és
Pályi között. Szalmabálákból építjük, így nem-
csak környezetkímélõ, de nagyon jól szigetel
is. Élhetõ és elérhetõ megoldás, sokan jönnek
megnézni, bárkit szívesen látunk. A természe-
tes építésû házaknak sok elõnyük van, együtt
fedeztük fel, és nyáron talán már be is tudunk
költözni. S ha már a természetes anyagoknál
tartunk, ha van idõnk, készítünk karkötõket,
nyakláncokat, egy ideig volt kis ajándékstan-
dunk a színház elõcsarnokában, de most már
csak online árusítunk. Próbaidõszakokban
vagy a túlságosan zsúfolt programok idején
nagyon jó kikapcsolódás, és természetesen ez
a fajta kreativitás is mindkettõnknek csak
hasznunkra van és hasznunkra lehet a színészi
munkában.

Molnár Judit

vü-operett címszerepébe ugrottam be, amit
már játszottam egy vizsgaelõadáson, de ez
egészen más volt. Nagyon örültem neki, hisz
már többször említettem, mennyire szeretem
a kihívásokat. A német színházban játszottam
például Marius von Mayenburg A csúnya cí-
mû darabjában két szerepet, egy fiatal felesé-
get és egy hetvenéves szeretõt. Eleinte több
„szünet” volt a két karakter között, de a végén
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Mayenburg
A csúnya címû

darabjában két
nõalakot formált

meg

Férjével, Ciprian
Ciuciuval épülõ

ökoházuk mellett

A My Fair Ladyben
Eliza Doolittle neki
való szerep volt 



|a régi Várad  

nem volt idegen tõle a portréfestészet sem.
1939-ben Nagy-Britanniába akart emigrálni,
de ez a szándéka meghiúsult, továbbra is
Bécsben maradt. Zsidó származása miatt
1942. április 9-én egy lengyelországi kon-
centrációs táborba, Izbicába (Krasnystaw,
Lublin) szállították. Nemsokára ott is halt meg.

Az Ullmann-palota építése

A bécsi szecesszióhoz, de már kevésbé az
Otto Wagner nevével fémjelzett vonulatához
sorolható a Nagyvásár (mai December 1.) tér
9. szám alatti Ullmann-palota. Az impozáns
alkotást 1913-ban építették. A kivitelezõ a
nagyváradi Gerster, Megyeri és Szunyogh cég
volt. A Nagyvásár tér déli részén a Liliom
(Liliacului) utca és a Szarvas sor (a mai
Kogãlniceanu utca) által határolt telek a szá-
zadfordulón az ortodox izraelita hitközség tu-

Löbl Ferenc 1882. december 8-án szüle-
tett Nagyváradon. Az elemi és középiskolát
szülõvárosában végezte, az utóbbit a Fõreális-
kolában. Ezután 19 évesen a Budapesti Kirá-
lyi József Mûegyetemre iratkozott be, s 1904-
ben kitüntetéses szigorlatokkal nyert út-, híd-,
vasútépítõ és hidrotechnikai mérnöki okleve-
let. Egyéves önkéntes katonai szolgálat letölté-
se után Bécsben telepedett le. Építészetet ta-
nulmányozott, s közben hét évig jó nevû mér-
nöki irodákban dolgozott, majd önállósította
magát, és „inginer Franz Löbl” néven Bécs
egyik legismertebb építészmérnöke lett. Tagja
lett az Ausztriai Építészek Egyesületének
(Zentralvereinigung der Architekten Oester-
reichs) is. Változatos tevékenység jellemezte
1911-tõl, hiszen tervezett villákat, lakóháza-
kat, gyárakat is a Monarchia területén.

Részt vett a Nagy Háborúban egy mûszaki
alakulat tisztjeként, kétszer ki is tüntették. A
világháború után Bécsben folytatta tervezõi
munkáját. Ebben az idõben hobbiként több
mint 200 építészeti témájú képet festett, de

Az Ullmann-palota
egy százéves
képeslapon
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Mai ismereteink szerint a nagyváradi
születésû Löbl Ferenc építésznek egyetlen
alkotása valósult meg szülõvárosában,
az Ullmann-palota. Az emlékezést rá
az teszi idõszerûvé, hogy ebben az évben
van az építész halálának 75. évfordulója.

Az Ullmann-palota
tervezõje

A palota mai képe



a régi Várad|

lajdonában volt. Csak egyetlen jelentõs ingat-
lan állt ott, épp a déli sarkán: az egykori só-
ház. Ez ma is megvan. A hitközség a telket
parcellákra osztva 1911 februárjában elárve-
rezte. Így jutott a Nagyvásár téri telekhez a
Kurländer és Ullmann Részvénytársaság.

„Ullmann Sándor vezérigazgatónak az volt
az intenciója, hogy ezen a helyen egy monu-
mentális áruházat teremtsen… A háromeme-
letes áruházban nyer elhelyezést a Kurländer
és Ullmann Rt. üzlete, raktára és irodahelyisé-
ge, a nagyváradi Népbank, a trieszti Generali
Biztosító nagyváradi fiókügynöksége, itt lesz
Ullmann Sándor magánlakása, valamint a cég
többi tisztviselõinek és alkalmazottainak is ad
lakást a részvénytársaság. Ullmann Sándor
mindezeken kívül berendez a palotában egy
kis zsidó imaházat is. A nagyszerû palota jövõ-
re el fog készülni” – adta hírül a Nagyváradi
Napló 1911. szeptember 20-i száma.

A palota végül csak 1913-ra lett kész. Fel-
avatásáról is beszámolt a már említett napilap:
„Az Ullmann-palota új, nemes terméke a mo-
dern építõmûvészetnek. A palota homlokza-
tán ott díszlik Breitner professzornak, a bécsi
cs. és kir. iparmûvészeti iskola tanárának re-
mekmûve: Juda oroszlánja a hétkarú

gyertyatartóval… Egy nagyváradi származású
fiatalember, a mi reáliskolánk egy volt növen-
déke, Löbl Ferenc bécsi építõmûvész tervezte
ezt a palotát. Bach Nándornak és Szõke Gyu-
lának tanítványa rajzolta meg a lépcsõház
gyönyörû üvegablakait, õ komponálta meg azt
a nemes márványlapokkal borított kapualjat
és bejáratot, amely igaz örömmel tölti meg a
komoly mûvészet minden hívének a lelkét.”

A homlokzat

A palota homlokzata szimmetrikus. A nagy-
méretû nyílásokkal áttört földszinti résznek
zöldeskék fajanszborítása van, utalásként a bé-
csi szecesszióval való kapcsolatra. Ugyanerre
emlékeztet a tetõn elhelyezett nagy, hajóké-
ményszerû építmény is. A földszintinél világo-
sabb burkolólapokkal borított elsõ emelet ab-
lakai felsõ sarkaikon levágottak. A második és
harmadik emeleten a két szélsõ tengely mel-
letti traktusok „bow-window” formában, fél-
körívesen kiemelkednek a homlokzat síkjából.
E domború felületeket keskeny, egyenes lezá-
rású ablakok törik át.

A második emelet ablakai alatt láthatók a
már említett dombormûvek: a menórát (hét-
ágú gyertyatartót) õrzõ núbiai oroszlánokat
ábrázolják. A dombormûvek a pécsi Zsolnay
cég alkotásai. E két traktus legfelül csúcsain le-
vágott háromszögû oromzatban végzõdik. A
két kiugró tengely közötti falmezõt közös, sá-
vozott keretezésbe foglalt, egyenes lezárású
ablakok törik át, a második emeleten ková-
csoltvas párkányokkal, a harmadikon homorú
kötényrésszel. A manzárdrész kisebb ablakai
kiugranak a homlokzat síkjából.

Az épület zárt udvart vesz körül, a bérházak
tipikus térbeosztása szerint. Az utóbbi idõben
az utolsó szinten jobbára képzõmûvészek mû-
termei találhatók; mûteremmé alakították át
az egykori imaházat is.

Az Ullmann-palota átadásakor a Nagyvára-
di Napló megírta, hogy a helyi hitközségnél
fekszik Löbl Ferencnek egy zsinagógaterve.
Akik látták, azt állították, hogy a templom
egyike lehet Nagyvárad legmonumentálisabb
alkotásainak. A cikkíró azzal zárta sorait, hogy
a súlyos gazdasági viszonyok miatt egyelõre
nem aktuális az új zsinagóga felépítése. Ké-
sõbb sem lett, de már nem elsõsorban gazda-
sági okokból… A zsidó templom tehát soha-
sem épült fel, a vérzivataros idõkben eltûnt a
tervrajza is.

Péter I. Zoltán
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A palota zárt
udvarának emeleti

része

A Zsolnay-
dombormû

a II. emeleti
ablakok alatt



A marosvásárhelyi
közigazgatási
palota

|história

Budapest mellett a vidéki városok közül Sza-
badka és Nagyvárad után Marosvásárhely lett a
Jakab–Komor páros impozáns székháztervei-
nek színtere. Az utóbbi város 1905 és 1907
között emelt közigazgatási palotája Bernády
György polgármester felkérésére épült. Erede-
tileg városházaként funkcionált. Gyakran csak
Cifra palotának hívták, mivel az akkori kisvá-
rosban szokatlan volt az ilyen impozáns épület.
Ezt is a magyar szecesszió jegyében tervezték.
Túlélte a román nacionalista megmozduláso-
kat, de a külsõ falán a Magyar Királyság címe-
rét, illetve a Róth Miksa által festett ablaküvege-
ket, amelyek Ferenc Józsefet, Bethlen Gábort,
Kossuth Lajost, Deák Ferencet és II. Rákóczi
Ferencet ábrázolják, eltüntették, helyükbe kö-
zönséges üveget tettek. 2007-ben a festett ab-
laküvegek elõkerültek, és elkezdõdött a restau-

rálásuk Budapest Fõváros Önkormányzata és a
Róth Miksa Múzeum támogatásával.

Még egyszer Szabadka

A délvidéki városban, mely oly sok lehetõsé-
get kínált Jakabék számára, ismét egy pályázat
megnyerése után, 1907-ben tervezték, 1908
és 1910 között emelték a városháza épületét.
Építészettörténeti érdekessége, hogy a magyar
nemzeti stílus egyik utolsó megnyilvánulása volt
a dekoratív szecesszió befejezõ korszakában, hi-
szen építése idején az európai architektúra már
igyekezett megszabadulni a túlzott díszítésektõl.

A város jelképe és olyan urbanisztikai mû,
amely meghatározta a városközpont további ki-
alakulását. Méretei lenyûgözõk, négy-négy átri-
um, díszes kapuzatok, látványos attikák, szob-
rok és dombormûvek sokasága gazdagítja.
Egyedülálló jelenség a kétszínû Zsolnay-
cserepek játékával, hangsúlyos manzárdtetõivel
és a kõszalaggal körbefont, masszív földszinti
övvel.

Ez a mindent átfogó mûvészeti remekmû –
akár a Jakab–Komor páros megannyi más,
akár váradi, akár vásárhelyi alkotása – az építé-
szet, az alkalmazott iparmûvészet és az iparos
kézmûvesség nagyszerû egysége. Földink, Ja-
kab Dezsõ belsõépítészi fantáziája szabadon
szárnyalhatott: a kõbe vésett dombornyomású
részletek, a kovácsoltvas virágfonatok, a pécsi
Zsolnay gyár eozin és pirogránit elemei, a réz-
bõl készült részletek, a festõmunkákkal kiemelt
virágminták, a míves famegmunkálások, mind-
mind egységes szimfóniába olvadnak. Minden
motívum a magyar népmûvészetbõl ered, s a
tulipán mint a magyarok kedvelt virága kiemelt
helyet foglal el. A közgyûlési terem díszei itt is
Róth Miksa ólomüveges mûvei.

És ismét Marosvásárhely

Erdélyben egy esztendõvel a Nagy Háború
kitörése elõtt fejezte be az építészpáros a sze-
cessziós remekmûvek sorozatát záró utolsó je-
lentõs alkotását: a marosvásárhelyi Kultúrpalo-

A magyar építészet
nagymestere (3.)

A Bihar megyei Rév szülötte, Jakab Dezsõ
– alkotótársával, Komor Marcell-lel –
a Kárpát-medence, a történelmi
Magyarország tizenöt városának több mint
félszáz középületét és bérpalotáját
álmodta meg az általuk európai szintre
emelt, legnagyobb hatást elért nemzeti
szecesszió jegyében.
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Az ikerotthon

Ahogy egyre-másra kapta a nagyszabású
megrendeléseket, az építészpáros munkáját te-
kintélyes tiszteletdíjjal honorálták. Immár meg-
engedhették maguknak, hogy a saját ízlésüknek
megfelelõ, de luxusigényû otthont teremtsenek
maguknak. A jobbról-balról busás mellékjöve-
delmet nyújtó bérpalotáik között, Budán alakí-
tották ki a családi fészküket. Jobb oldalon a III-
IV. emeletet a Jakab, a mellette levõ ikerház fel-
sõ emeleteit pedig a Komor család lakta.

Komor lakása a II. világháború utolsó napjai-
ban bombatalálatot kapott, az eredeti pompát a
Jakab-lakás õrizte meg. Mivel ez szinte érintetle-
nül megmaradt, így a fa díszítõelemek ma is ere-
deti pompájukban tündökölnek. Egy kalotaszegi
templomot újított fel, onnan vitte a kidobásra
szánt kazettás mennyezetet. Jakabéknak nem
voltak gyermekeik, Komoréknál viszont a lakás
nyolc szobájából mind a hét gyereknek jutott
egy. Mindegyik gyerek tanult muzsikálni, gyako-
ri volt a kamarazenélés, a belsõ lépcsõs hallban
gyakran léptek fel neves mûvészek. A Komor-
könyvtár magyar és német mûvészeti, irodalmi
és zenei kötetekbõl állt, a magyar irodalom
klasszikusai is megtalálhatók voltak benne.

Jakab Dezsõ 1932-ben, 68 éves korában
hunyt el Budapesten. Barátjának 12 év múltán
tragikusabb sors jutott: 1944-ben a Komor-la-
kást védett házzá nyilvánították. Komor Marcell
egyszer a kelleténél késõbb indult haza a nõvéré-
tõl. Hiába mondta az igazoltató nyilasnak, hogy
védett ház lakója. A XX. század egyik legkiválóbb
magyar építészét 76 évesen kivégezték.

Szilágyi Aladár összeállítása

ta épületét. A palota nemcsak építészettörténe-
tileg jelentõs mint a magyar szecesszió egyik
legimpozánsabb megvalósítása, hanem a szin-
tén magyaros törekvéseket képviselõ gödöllõi
mûvésztelep összmûvészeti törekvéseinek is a
csúcspontja.

Gazdag szobor- és mozaikdísze ellenére is
nyugodt összhatású. Az ablakokon magyar
mondák jelenetei elevenednek meg. A tetõt
kék, vörös és fehér cserepek fedik, melyeket a
Zsolnay gyár készített. A harmadik emelet
szintjén a külsõ homlokzatot Körösfõi-Kriesch
Aladár Hódolat Hungáriának címû mozaikja
díszíti. Középen Hungária allegorikus nõalakja
ül a trónon, fején a magyar korona és kezében
kard látható. A fõhomlokzaton a szobrok és re-
liefek kõbõl és bronzból készültek, ezt nemzeti
panteonnak is nevezik. Az elsõ emeleten elhe-
lyezkedõ Tükörterem négy rézdomborítású,
félkupolákkal díszített íves ablakának mellvéd-
jén magyar írók arcképei tûnnek fel (Kazinczy
Ferenc, Tompa Mihály, Kemény Zsigmond
stb.). A második emeleti ablakok mellvédjében
kõbõl faragott portrék vannak, melyek a ma-
gyar irodalom, tudomány és mûvészet nagyjait
örökítik meg (köztük Teleki Sámuelt, Bolyai
Farkast, Bolyai Jánost, Mentovich Ferencet).

A földszinti hangversenyterem 800 személy
befogadására alkalmas. Színpadán Pablo
Casals, George Enescu, David Ojsztrah és Bar-
tók Béla is megfordult. Az elõcsarnok 45 méter
hosszú. A falakat 12 ólomüveg kompozíció fe-
di, ezeket Thoroczkai-Wigand Ede és Nagy
Sándor az 1914-es San Franciscó-i világkiállí-
tásra tervezték, de közbeszólt a történelem: ki-
tört az elsõ világháború…

A szabadkai
városháza

história|
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Az elsõ feljegyzett példák közül nagyon
meggyõzõnek találom a homéroszi eposzok-
ban díszítõ jelzõvel (magyarul Devecseri Gá-
bornak köszönhetõen) leleményesnek nevezett
Odüsszeusz esetét. Amikor õt, Ithaka királyát is
felkeresik a Trója ellen induló szövetségesek
toborzói, Odüsszeusz nem akarja otthagyni a
családját, ezért õrültséget színlelt: „eke elé fo-
gott egy szamarat és egy ökröt, s így kezdett
szántani” – írja a Kriterion Könyvkiadó 1973-
ban Szabó György által Mediterrán mítoszok
és mondák címen összeállított mitológiai kisle-
xikonának Odüsszeusz szócikke.

Az õrületbe menekülés motívuma késõbb is
fel-felbukkan, de nagyobb szerepet a dráma
mûfaji fejlõdése során kap, feltehetõleg a tö-
mörebb, hatásosabb szerkezet
kellékeként. Trójából egyene-
sen a XX. századba ugranék át,
a témát feldolgozó két nagysze-
rû drámára. Luigi Pirandello
1929-ben írja a IV. Henriket,
és ugyanebben az évben vallja
be egyik közeli barátjának:
„Sohasem kívántam annyira,
mint most, hogy õrült legyek.
Egyedül az õrület adhatja meg
mindazt, amit a sors megtaga-
dott tõlünk: az örömet, gazdag-
ságot… Az õrült szemében
nem illuzórikus a javak birtoklá-
sa, nem puszta képzelõdés a
vágyak teljesülése: õ elérte a
boldogság állapotát. Mind lehet
közönséges rongybaba az a
csecsemõ, melynek az õrült asz-
szony a keblét nyújtja: fontos

ez? Attól a rongybabától õ valóban megkapja
az anyaság minden örömét, s a legkegyetle-
nebb kegyetlenség lenne ráordítani: »Ébredj
fel, te szerencsétlen, hiszen csak álmodol!«
…Ha jól meggondoljuk, álmainkban egytõl
egyig õrültek vagyunk. Az õrülteknél azonban
éber állapotban is folytatódik az álom…”

Az Irodalmi Könyvkiadó Drámák sorozatá-
ban 1968-ban megjelent kötet utószavát író
Oláh Tibor a pirandellói dramaturgia elemzé-
sekor külön kitér a szóban forgó mûre. „A vi-
lágszerte játszott drámát okkal nevezik Piran-
dello testamentum-darabjának: mikor Henrik-
kel elsõ ízben találkozunk, már épelméjû, de a
környezete még nem tudja, mire elválunk tõ-
le, már mindenki tisztában van a helyzettel, de
Henrik elsáncolta magát »elmebaja« mögé. A
fõhõs szenvedése tehát elõbb kezdõdött és to-
vább tart, mint ahogy azt a felületes nézõ gon-
dolná: ha ezt a bonyolult, de mesteri kézzel
szétszedett belsõ mechanizmust megértettük,
nem tekinthetjük úgynevezett klinikai esetnek
Henrik viaskodását józan állapot és téboly kö-
zött. Az õ tragédiája – együtt néhány mellék-
szereplõ meg-megvillantott sorsával – híven
kifejezi Pirandello agnosztikus meggyõzõdé-
sét, mely szerint lehetetlen az egyes ember
hullámzó, változó énjéhez közel férkõzni, mi-

vel tudatosan vagy öntudatlanul
mindnyájan szerepet játszunk,
maszkot hordunk. Jaj annak,
aki akár mint király, akár mint
pápa, nem bírja elviselni saját
álarcát…” – írja Oláh Tibor, az
utószót pedig Adriano Tilgher
megállapításával zárja, misze-
rint Pirandello „nevet a világ
fura látványán, de úgy, hogy
nevetése rövidesen fájdalmas
grimasszá torzul, majd nemso-
kára zokogásba csap át”.

A XX. század második felé-
nek egyik legcsodálatosabb al-
kotója, Friedrich Dürren-
matt a saját színházát „para-
dox színháznak” nevezi – elsõ-
sorban az izgatja, hogy miért
fordulnak a tettek önmaguk el-
lentétébe anélkül, hogy bárki is

KULTÚRSZILÁNKOK

Menekülés az õrületbe

Luigi Pirandello

Az emberi természetbe kitörölhetetlenül
bele van kódolva az ösztönszerû menekülés
az olyan kívülrõl jövõ kényszer elõl, amire
nem tud, nem akar, nem mer világos
elutasítással válaszolni: úgy tesz, mintha
nem hallaná vagy még hatásosabban,
mintha nem értené. Egyszerûen
és világosan: menekül az õrületbe.
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irányítaná õket – írja Földényi F. László A fizi-
kusok – Öt modern dráma címû kötet (Euró-
pa Könyvkiadó, Diákkönyvtár sorozat, 1996)
utószavában. Szerinte a kötet címadó darabja
„a tudósok felelõsségérõl szól – egy mélyebb
szinten azonban nemcsak ez foglalkoztatja az
írót, hanem a belátás: bármiképpen cseleked-
jünk is, tetteink következménye fölött nincsen
hatalmunk. A leginkább vak éppen az, aki úgy
véli, tisztában van tettének minden utórezgé-
sével; az okos ember csupán beletörõdhet a
lét végsõ kiismerhetetlenségébe és ellenõriz-
hetetlenségébe”. Maga Dürrenmatt árnyaltab-
ban beszél darabjáról, mondván, hogy „a terv-
szerûen cselekvõ emberek meghatározott cél-
ra törnek. A véletlen akkor sújtja le õket a leg-
nagyobb csapással, ha e véletlen következté-
ben éppen a céljuk ellentétéhez érnek el: ah-
hoz, amitõl rettegtek, ahhoz, amit el akartak
kerülni (pl. Oidipusz)”.

A fizikusok szerzõi utasításai közt Dürren-
matt tételesen beszél a hármas egységrõl, és
minden különösebb erõltetettség nélkül, már-
már játékosan meg is oldja. A (változatlan)
helyszín egy õrültekháza, a cselekmény idõtar-
tama néhány óra, ám magát a történés „egy-
ségét” az ókori, de különösen a hozzájuk bi-
gottan ragaszkodó klasszicista ítészek – joggal
– elvitatnák: a kényelmes õrület hátborzonga-
tó csavarjai az eszmei szintek közti átsiklást,
alámerülést és felemelkedést teszik lehetõvé,
egészen a befejezés döbbenetéig. Normalitás
és õrület, józanság és kényszerképzetek hullá-
mai váltják egymást, a zárt, statikus világot
gyilkosságok sorozatával és kémkedéssel dina-
mizálják. A fizikusok titkosszolgálatok megbí-
zását vállalják, hogy megszerezhessék a meg-
õrült harmadik tudós, Möbius világraszóló fel-
fedezését. Ez az alaphelyzet, ami nagyon ha-
mar önmaga ellentétébe fordul: „Csupán az
õrültekházában vagyunk szabadok – mondja
Möbius. – Csak az õrültekházában szabad
gondolkoznunk. Odakint, a szabadságban, a

gondolataink robbanóanyagok.” A szabadság
a véletlen hatalmának az elismerését jelenti,
mondja Dürrenmatt, vagyis az igazi szabadság
nem más, mint annak belátása, hogy nem va-
gyunk szabadok. A tudósok azt hiszik, szaba-
don választották Newton és Einstein álarcát,
de a tébolydát üzemeltetõ Mathilde von Zahnd
doktorkisasszony már a darab elején elõrevetí-
ti a váratlan végsõ fordulatot: „Hogy kinek
képzelik magukat a betegeim, azt én döntöm
el. Jobban ismerem õket, mint õk maguk.”
Newton és Einstein azért ölik meg ápolónõi-
ket, mert azok nemcsak beleszerettek az
ápoltjukba, de felismerték, hogy az õrületük
csak játék. Errõl utólag, röviden összefoglalva
értesülünk, ám tanúi lehetünk a harmadik
ápolónõ és Möbius közötti végkifejletnek.
Möbius megmondja Monikának, hogy „Jól
van, beismerem. Játszottam az õrültet”,
ugyanakkor figyelmezteti is, hogy ne bízzon
benne és ne szeresse, vagyis ne kényszerítse
olyan tettre, mint amit a másik két ápolt köve-
tett el. Monika nem fogadja meg a tanácsot,
és Möbius megfojtja. A harmadik haláleset
után a fizikusok tisztázzák egymás közt a kilé-
tüket és megjátszott õrületük célját, amit aztán
Möbius összegez azzal, hogy: „Az értelem kö-
vetelte ezt a lépést. Tudományunkban elérkez-
tünk a minden megismerhetõ határáig. Isme-
rünk néhány kézzelfogható szabályt, néhány
alapösszefüggést a különben érthetetlen jelen-
ségek között. De nem többet. Mindaz, ami
ezen túl van, a létezés hatalmas része, titok
maradt. Utunk végére értünk. De az emberi-
ség még nem jutott el idáig. Elõreküzdöttük
magunkat, ám senki sem követ bennünket,
légüres térben lebegünk. Tudományunk iszo-
nyatossá, kutatásunk veszélyessé, az ismerete-
ink pedig halálossá váltak. Nekünk, fizikusok-
nak, egyetlen lehetõségünk maradt: a kapitu-
láció a valóság elõtt.” És a végsõ, döbbenetes
valóság elõtt mindhárman kapitulálnak: felve-
szik kezdeti álarcukat, és Newton, Einstein, il-
letve Salamon király megszállottjaként próbál-
nak meg tovább élni.

A darabhoz Dürrenmatt egyfajta magyará-
zatot vagy használati utasítást fûz, 21 pontot,
ahogy õ nevezi. A 19., 20. és 21. pont igaza
vitathatatlan: „A paradoxonban a valóság tük-
rözõdik. Aki elutasítja a paradoxont, kiszolgál-
tatja magát a valóságnak. A dramaturgia elhi-
tetheti a nézõvel, hogy kiszolgáltatja magát a
valóságnak, de arra nem kényszerítheti, hogy
helytálljon a valósággal szemben, vagy azt
meg is változtassa.”

Molnár Judit
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Bizsergetõ élmény az éneklés

Fenesi Alexandra Kinga Vivien 2000-
ben született Nagyszalontán, a helyi magyar
középiskola kémia–biológia szakos tanulója.
„Már nagyon kicsi korom óta szeretek énekel-
ni, de négy éve kezdtem el fellépni. Nagyon
sokan dicsérték a közelebbi ismerõseim közül
a hangomat, és biztattak, hogy járjak énekta-
nárhoz. Végül járni kezdtem ének- és gitár-
órákra is. Felejthetetlen pillanatok azok, ami-
kor ifjúsági dalokat énekelhetek másokkal
együtt. Soha nem lehet elfelejteni azt a bizser-
getõ élményt, amikor több fiatal együtt éne-
kel. Johannával és Gergõvel sokszor zenél-
tünk már együtt, körülbelül két és fél éve min-
den egyes ünnep alkalmával vagy az ifjúsági
napokon felkérnek minket. Legtöbbször
templomokban szolgálunk vagy iskolai ren-
dezvényeken énekelünk.”

Nagyapa dalos pacsirtája

A különleges hangszínû, 15 éves Farcaº
Annamária Johanna négy éve foglalkozik
énekléssel és gitározással, a jövõben pedig szí-
vesen lenne hivatásos zenész. „A zenének
nagy ereje van, nagy hatással van az emberek-

A zene útját járják
A hajdúvárosi Arany János Elméleti Líceum
tehetséges diákjai közül hárman egyre
nagyobb sikereket érnek el a zene
területén. FENESI ALEXANDRA, FARCAª
JOHANNA és KÁDÁR GERGÕ legutóbb
a március 15-i szabadtéri ünnepségen
aratott tetszést. A lányok csodálatos
énekhangja és Gergõ kiváló gitárkísérete
szemmel láthatóan magával ragadta
a közönséget.

Fenesi Alexandra számára a dal mindenre orvosság

Farcaº Johanna az éneklés szerelmese
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Március 15-én
önálló mûsorral
álltak az ünneplõ
közösség elé



szikus remekmûbõl kaphatunk ilyet. Az egész
egy történetet mesél el bizonyos, igen emléke-
zetes dallamokat felhasználva, az ember újra és
újra átélheti, ha többször meghallgatja az illetõ
darabot. Számomra a legutóbbi ilyen emlékeze-
tes történet Csajkovszkij 1. zongoraversenye
volt, mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa
meg. A mai fiatalokat érdekli ugyan a zene, de
azt is észreveszem, hogy szerintem sajnos na-
gyon sokan leragadnak a rádióban és televízió-
ban szóló, úgynevezett mainstream, vagyis
mindenki által kedvelt daloknál. Kár, hogy nem
akarják kiszélesíteni a zenei látókörüket és bele-
kóstolni a közkedvelteken kívül esõ mûfajokba,
amik szerintem magasan fölülmúlják mondani-
való, komplexitás és dallamosság szempontjá-
ból a mai fiatalság zenéjét.”

Balázs Anita

re. Csodálatos. Rengeteg szép emlékem van a
zenével kapcsolatosan, kettõt hoznék fel pél-
dának. Amikor a tenkei református ifjúsági ta-
lálkozón Géczy Katalin és a Keresztút zenekar
zenélt nekünk, olyan fantasztikus érzés volt ve-
lük együtt dicsõíteni az Urat, mintha valósággal
megérintett volna. A másik kellemes élmé-
nyem, amikor az énekemmel megkönnyeztet-
tem a barátaimat, szeretteimet. Többen aján-
lották már, hogy próbáljam meg a különbözõ
tehetségkutatókat. De engem nem vonz ez a
fajta megnyilvánulás, valami sokkal naturáli-
sabb módon szeretnék kitûnni a tömegbõl.”

Nem csillapodik a zene
szeretete

Kádár Gergõ az Arany János Elméleti Lí-
ceum XI. osztályos tanulója; minden szabadide-
jét arra fordítja, hogy fejlessze gitártudását.
„Már majdnem nyolc éve gitározom. Több alka-
lommal, mikor együttesben játszottam, énekel-
tem is, bár ez igen elhanyagolható. Harmadi-
kos koromban az unokatestvéremnél találkoz-
tam elõször élõben gitárral. Annyira lenyûgö-
zött, hogy rögtön tudtam, én is akarok egyet.
Így kezdõdött el a zene iránti szeretetem, sõt
kultuszom, ami a mai napig nem csillapodott
semmit. A zenével kapcsolatban számos emlé-
kezetes élményem van, hiszen mindegyik klasz-

Kádár Gergõ a rock
mûfajban érzi

leginkább otthon
magát

A lányok az ifjúsági
gyülekezetben is
gyakran énekelnek
együtt
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A Nagyváradi Állami Filharmónia májusi mûsora
A koncerteket csütörtökönként este 7-tõl a filharmónia
Bartók–Enescu termében tartják, a bérletek érvényesek, je-
gyek a filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezsõ, ma
Moscovei utca 5. szám) válthatók hétköznapokon 11–16
óra között.

18., 19 óra: Szimfonikus hangverseny. Mûsoron: L.
Boccherini: D-dúr szimfónia, G. 490.; Goldmark Károly: 1.,
a-moll hegedûverseny, op. 28.; J. Haydn: 30., C-dúr, Alleluja
szimfónia; L. Boccherini: 6., d-moll, La casa del diavolo

szimfónia, op. 12/4. Vezényel Mihai Agafiþa (Moldova Köz-
társaság), közremûködik Zalai Antal (hegedû – Magyaror-
szág).

25., 19 óra: Vokál-szimfonikus hangverseny. Mûsoron: A.
Dvoøak: h-moll gordonkaverseny, op. 104.; Kodály Zoltán:
Psalmus Hungaricus, op. 13. – a zeneszerzõ halálának 50.
évfordulója alkalmából. Vezényel Gheorghe Costin, közre-
mûködik Rãzvan Suma (gordonka) és Tony Bardon (tenor),
fellép a filharmónia énekkara, karvezetõ Lászlóffy Zsolt.
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koppantak, ahogy nekivágódott, és elterült a
szalmán. Még háromszor próbálkozott vele,
végül a kecske unta el, és egyszerûen felrúgta.

Az õzgida a szalmán feküdt és remegett, fé-
nyes szemei opálosra váltak, és egy kíváncsi
légy a fülére telepedett. Gyûjjön mán, kiáltott
a pásztor, hozzon egy rongyot meg egy üve-
get, de spárgát is. Na, csak játszadozzon vele
maga, nyelvelt az asszony, és nekiállt fejni, a
kendõje alól fél szemmel nézve a férfit. Az fris-
sen fejt tejet csorgatott az üvegbe, a ronggyal
bedugaszolta, szorosra kötötte spárgával,
majd egy tönkõre telepedve a lába közé szorí-
totta az állatot. Egyed, te bolond, ettõl nõsz
nagyra, dörmögte az õzgida szájába szorítva a
rongyot. Pár perc tusakodás után a gida na-
gyokat döfve szívta a tejet, botlábain bizonyta-
lanul imbolyogva. Megittad az egészet, tartot-
ta a fény felé az üveget a pásztor, és darabo-
san megsimogatta a gida füleit. Ne nézzen
olyan büszkén, intette az asszony, majd nézze
meg, reggelre agyontapossák a birkák, vagy
feldöfik a kecskék. Ne kárpálódjék mán min-
dig, inkább vigye be a tejet, míg ki nem dûl a
rocskából, felelt a férfi, és nekiállt, hogy friss
szénából almot rakjon a gidának egy sarok-
ban.

lmosító kolompszó és a kecskék távo-
lodó mekegése hallatszott, meg a

birkák bégetése, ahogy a bokrokat
zörgetve egyre feljebb legeltek, a
domb meredek oldalán. A ku-

tya sem jelzett semmit, orrát a tavalyi levelek
közé fúrva keresgélt. A pásztor lassan kapta-
tott utánuk. Fene az anyjukat, csak mennek a
maguk feje után a büdös kecskéi, gondolta, és
nagyot kiáltott. Félig fütty volt, félig valami to-
rokhangú kiáltás, de a kutya azonnal megló-
dult, és a nyáj után indult.

Ekkor kis nyávogásszerû hangot hallott egy
bokorból. Egy nyikkanás volt, majd egy má-
tyásmadár figyelmeztetõ csettegését hallatta.
Barnás folt derengett a kökénybokor aljában.
Rõt, fehér pettyes bundájában a kis õz észre-
vétlenül húzódott meg az avarban. A pásztor
nyögve hajolt le, tarisznyáját leengedte, majd
két kérges marka szétsimogatta az ágakat.
Hát te, dörmögte, és egyenesen az õzgida
nedvesen fénylõ szemébe nézett. Kolompszó
hangzott a távolból, egyre messzebbrõl a ku-
tya csaholt dühödten.

Elkeseredve vakargatta ritkuló haját az avas
kalap alatt, majd szétgombolta ingét, és a gidát
két mellsõ és hátsó lábánál ragadva meg, a
gelebébe süllyesztette. Az hevesen kapálózott,
kis ziháló hangokat hallatott, majd egészen kis-
gyerekhangon sírni kezdett. A pásztor rágom-
bolta az inget. Ne ríjj, bolond, jó dolgod lesz,
mondta, és nyakába lódítva a tarisznyát, meg-
indult szaporán a nyáj után. Kuss tee, nem
mécc, cserdített a kutyára, mikor az nyüszítve
ugrálta körül. Az õz hangtalanul remegett a
mellén, szíve ijedt motorként vergõdött a szí-
vén. Aztán újra rákezdte a sírást, vékony, macs-
kanyávogáshoz hasonló hangon hívta az any-
ját. Nesze, bolond, dugta a pásztor hüvelykujját
az inge alá, és az õz lelkesen cuclizta.

Mire az istállóhoz értek, a kutya herregve
hajtotta be a nyájat, és már jött is az asszony
fejni. Az anyakecskét hagyja, és kösse meg a
kutyát, gombolta az inget ügyetlen kézzel a
pásztor, és a szalmára tette az õzet. Már
megint mit talált, lamentált az asszony, és kö-
zelebb hajolt. Nem él ez meg, kicsi ez még, le-
gyintett, és vizet öntött a kecskéknek. Egyél,
nyalábolta át a botszerû lábakat a férfi, és a
kecske csecséhez igazította a fejét. Az õz tán-
torgó léptekkel hátrált, majd váratlanul az is-
tálló falához rohant. Feje, patái egyszerre

Az õz

Á
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megjelent az ajtóban négy imbolygó botláb, és
õznyelven válaszolt. Csoda ez, vetett keresztet
az asszony, amikor meglátta a pásztort nyo-
mában a gidával. Éhes, mondta az ember, in-
kább a tejét hozza, és ne lamentáljon annyit.

Így lett Kislányból a pásztor jószága. Estén-
ként még mindig a színben aludt, a férfi ágya
alatt, bár egyre nehezebben fért meg a szûk
helyen. Amint azt a síró hangot hallotta, fej-
vesztve rohant a nagy kert bármelyik zugából.
A kérges kezek megsimogatták, fülét vakar-
gatták, a tomporára vertek szelíden, õ meg tá-
guló orrlyukakkal nyalogatta és finoman ha-
rapdálta az ujjait. Esténként a kutyával kerge-
tõzött, kecses bakugrásokkal szökkenve, ami-
kor az mûmorgással harapta a bokáit. Mint a
gyerek, nézte a pásztor asszonya tengerihán-
tás közben a küszöbrõl. Még kapott tejet né-
hanapján, de legkedvesebb csemegéje a sós
kenyércsücsök volt, amivel a férfi kínálta meg
esténként. Azt játszották, hogy a zsebébe dug-
ta, Kislány meg mögé lopakodott, és egy óvat-
lan pillanatban kilopta a csemegét. Nagy kia-
bálás és kergetõzés kezdõdött ekkor, elöl Kis-
lány, mögötte a puli, a pásztor meg kalaplen-
getve utánuk. Tiszta parádé, nevetett az asz-
szony, és kötõjével törölgette a szemét. Egy-
szer lelegelte az asszony õszirózsáit, akkor ki-
kapott, utána meg a kinn hagyott tejbe pá-
kosztoskodott. Jó kövér lett ez, lapogatta meg
egyik este a pásztor a lapockáit, és nagyot
csapott a farára. Lassan jó leszel kés alá, hé-
kás, mondta, és szeretettel megcibálta a füleit,
mire Kislány beleszuszogott a nyakába.

Egy este a vadász járt arra. Micsoda csinos
jószág lett ebbõl a gidából, álmélkodott, és
csettintve hívogatta. Nem megy az senkihez,
csak ha az uram hívja, így az asszony büszkén.
Ha gazduram is gondolja, beszéljük meg,
mondta a vadász, és odabenn bort töltött az
asszony a poharakba.

Nyár lett megint. Az erdõ felõl nyugtalanító
illatok jöttek, és Kislány egyre gyakrabban fü-
lelt a fák felé. Reggel kikocogott az istállóból,
már rég nem fért el az ember ágya alatt, és be-
leszimatolt a szélbe. Nyugtalan volt. Az asz-
szony nem jött a rocska tejjel, és a pásztor
sem ment ma el a nyájjal. Kislány, hallotta a
jól ismert hangot, és odakocogott. Ne nézze a
szemét, mondta az asszony elfúló hangon, és
bement a konyhába. Kislány, jó kislány,
mondta a pásztor, és átfogta a nyakát. Szoro-
san. Vér spriccelt a porba.

Egy hét múlva ülték a vadász lányának lako-
dalmát.

Szilágyi Perjési Katalin

Éjfél után ébredt, kicsit vakargatta mellka-
sán a szõrt, majd nagyot sóhajtva felkelt. A
hodály mellett aludt, a színben, és amikor
megnyitotta az istálló ajtaját, megcsapta a jó-
szágok meleg szaga. Hun vagy mán, kutattak
ujjai a szénában, aztán egy meleg kis nyelv
megnyalta a kezét. Egyik kézzel felnyalábolta,
másik kézzel szénát markolt, és vackot rakott
az ágya alá, a színben. Aludjunk, szuszogta,
mindjárt kelni kell, és befordult a falnak.

Nem bántod, mécc te, mordult mérgesen a
pulira, amikor az hajnalban csaholva körbe-
táncolta a vackot. A miénk, nem bántod, ku-
tyám, ugye, simogatta a szûkölõ állatot, és
tegnapi tejet öntött elé. Elõkerült az üveg, és
az õzgida remegve szürcsölte a tejet. Kislány,
simogatta a pásztor, ez már megmarad ne-
künk, dörmögte, amikor az állat bizonytalan
léptekkel kilépett az udvarra. Mindent zárja-
nak, nehogy elmenjen vagy a lábát törje vala-
miben. Etessék, nézett vissza a kapuból, és
megindult a nyáj után. Kislány, szólt az asz-
szony kedveskedve, és a kezét nyújtotta felé,
ám az õz riadtan eliramodott.

Jó, hogy jön, nem eszik ez mástól, csak
magától, hiába fogócskáztam vele az udvaron,
kétszer nekifutott a falnak, aztán elbújt valaho-
va, így az asszony este. Nem lesz jó, billentett
kalapján a pásztor, és lerakta a tarisznyáját.
Híjja csak, ha olyan nagy barátok, fonta össze
karját a mellei elõtt az asszony, és nekidõlt az
ajtófélfának. A kutya lehasalt a kút mellett, és
fejét lábaira fektetve nézte. Kislány, szólt a
pásztor, hun vagy, te! Azt aztán hívhatja, még
nem tanulta meg a csíziót, szólt nevetve az
asszony, és hátraindult fejni. Kislány, szólt
megint a férfi, és kisgyereksíráshoz hasonló
hangot hallatott. Semmi. Aztán harmadjára



Az I. Roma Világkongresszus 1971. április
8-án ült össze, s résztvevõi elhatározták, hogy
a jövõben folyamatosan együttmûködnek, és
közösen lépnek fel a nemzetközi közéletben.
Ekkor fogadták el a romák nemzeti jelképeit is:
a zászlót, a himnuszt és az „Opre Roma!” (Fel,
romák!) jelmondatot. Az esemény tiszteletére
az ENSZ a roma kultúra világnapjává nyilvání-
totta április 8-át, s e dátumot azóta is legfonto-
sabb „nemzeti” ünnepükként tartják számon.

Székelyhídon április 10-én jókora tömeg
gyûlt össze a munkásklub nagytermében, hogy
együtt ünnepeljék a nemzetközi roma napot. E
jeles esemény alkalmából többen is köszöntõ-
beszédet mondtak. Elsõként Béres Csaba
polgármester hangsúlyozta a roma gyerekek
taníttatásának jelentõségét. Véleménye szerint
ez a legfontosabb alapkõ a beilleszkedés útján.
A székelyhídi önkormányzat a helyi tanintézet-
tel karöltve, lehetõségeihez képest mindent
megtesz, hogy ez a beilleszkedés sikeres legyen
– mondta. Állítását megerõsítette Ecsedi Fe-
renc, a Petõfi Sándor Elméleti Líceum igazga-
tója is, néhány mondatban ismertetve az el-

múlt években iskolába járó roma gyerekek ja-
vuló eredményeit. Hamza Sándor helyi roma
tanácsos megköszönte mindazt a munkát és
segítségnyújtást, amit az önkormányzat és a
pedagógusok kifejtenek értük.

„Vigyázz, mert a bûn az ajtód elõtt leselke-
dik, és rád van vágyódása!” – idézte a bibliai
szöveget Balla Frigyes baptista igehirdetõ.
Arra figyelmeztetett, hogy a bûn olyan, mint
egy gonosz fekete macska. Nem kell invitálni,
elég, ha megnyitod neki egy kicsit az ajtót, és
már be is lépett szíved ajtaján.

Késõbb Varga Radu fõszervezõ roma és
magyar nyelven köszöntötte az egybegyûlte-
ket, és röviden elmesélte a romák történetét.
Elmondta azt is, hogy bár kilencedjére szer-
vezte meg ezt az eseményt, olykor bizony még
õ is nehézségekbe ütközik. Személyesen készí-
tette fel a rendezvényen fellépõ fiatalokat: kik
énekkel, kik szavalattal léptek a hallgatóság
elé. A romák kultúrájuk alappilléreinek tartják
a táncot, a kártyát, a mesét és az éneket. A
szervezõ hitbeli meggyõzõdése miatt a fellé-
põk ez alkalommal a táncról és a kártyáról le-
mondtak.

A fiatalok hetek óta lelkesen készültek. Fel-
lépésük alatt kicsit izgultak, néha megreme-
gett a hangjuk, de boldogan adták elõ versei-
ket, dalaikat és rövid jeleneteiket, mert tudták,
hogy a közönség soraiban ott vannak a szüle-
ik, tanáraik, ismerõseik és barátaik, akik most
nagyon büszkék rájuk.

Óvónõikkel együtt léptek fel a Szitakötõ
napközi óvodásai, és mindenkit levettek a lá-
bukról. A versek, dalok és rövid jelenetek mind
a tanulás fontosságát, a szeretet erejét és a Jé-
zus Krisztusba vetett hitet hangsúlyozták.

D. Mészáros Elek

|közélet

Fiatalok mûsora

Megtelt
a munkásklub

A felzárkózás ígéretével
A nemzetközi roma nap alkalmából
kilencedik alkalommal szerveztek elõadást
Székelyhídon április 10-én.

Varga Radu készítette fel a fiatalokat
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Az eddigi tornarendszer helyett oda- és visz-
szavágó rendszerben mérkõznek meg egy-
mással a csapatok, köztük a Nagyszalontai
Tengo felnõtt és ifjúsági gárdája. A hajdúvá-
rosban megtartott találkozókon a hazaiak fel-
nõtt csapata 5–0-ra legyõzte a Kolozsvári
Victoryt. Sorean László edzõ együttese 2–0-ra
nyerte meg mindkét páros, illetve tripla mecs-
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csét, s egyéniben is ilyen arányban volt jobb a
kolozsváriaknál. A két alapemberét – ifj.
Sorean Lászlót és Bagoºi Istvánt – nélkülözni
kényszerülõ szalontai csapat a következõ ösz-
szeállításban lépett pályára: Georgel Bobiº,
Alex Sorean, Nagy Darius, Dennis Purjea,
Ilyés Gergõ.

A Tengo ifjúsági csapata a bajnokságban
debütáló Szilágysomlyói Simex együttesét lát-
ta vendégül, s bár sikerült meccset nyernie
(triplában 2–0 volt a hazaiaknak), a találkozót
a vendégek nyerték 4–1-re. A legifjabb hajdú-
városi lábtengósok csapatában helyet kapott
Gál Szabolcs, Bondár Berci, Lãzãu Norbert,
Halász Dániel, Mark Bence és Suciu David. A
bajnokság nyitófordulójának harmadik találko-
zóján a Temesvári SK és a Kolozsvári JSF
mérkõzött meg.

A szalontaiak legközelebb május 20-án lép-
nek majd pályára Kolozsváron: az ifik a
Victory ellen, a felnõttek pedig a JSF ellen. A
hazai bajnokság mellett a szlovák, cseh, len-
gyel és magyar csapatokat felvonultató Inter-
ligában is küzd idén a Tengo csapata, címvé-
dõként.

Hajdú Attila

Átszervezett rendszerben zajlik idén
a román futnet (lábtenisz)-bajnokság.
A nyitómeccsre Nagyszalontán került sor.

Jól kezdték a honi
bajnokságot
a szalontai
lábteniszezõk

Gyõztes szalontai rajt
futnet-bajnokságban

Egy orvosi asszisztens és egy tûz-
oltóautón dolgozó személy lélekje-
lenlétén és hozzáértésén múlott,
hogy nem torkollt tragédiába a me-
gyei focibajnokság elsõ osztályában
április 22-én, szombaton lejátszott
Élesd–Diószeg mérkõzés. A találko-
zó 9. percében a hazai csapat védõ-
je, Andrei Cãtanã összeesett a pá-
lyán, s újra kellett éleszteni. Csak-
hogy a mentõautó kiérkezéséig öt
perc telt el, s ha ezalatt a jelenlévõk
tétlenül álltak volna, akkor bizonyo-
san tragikus véget ért volna a találko-
zó. Az élesdi csapat asszisztense,
Dorel Miere és a nézõtérrõl a segít-
ségére érkezõ tûzoltósági alkalma-

zott, Cristian Coita együttes erõvel
küzdött a fiatal játékos életéért, majd
a helyszínre érkezett rohamkocsi
személyzete folytatta a mûveleteket,
immár korszerû újraélesztõvel.

Fél óra megfeszített munka után
sikerült a játékos állapotát stabilizál-
ni, így a mentõautó a megyei kór-
házba szállította õt. A sürgõsségi
osztály orvosai elismerõen szóltak
Miere és Coita erõfeszítéseirõl, hi-
szen ezek nélkül jóval kisebb lett vol-
na a labdarúgó túlélési esélye.

Arra egyelõre nem derült fény, mi
okozta az életveszélyes rosszullétet,
de a megyei labdarúgó-egyesület ve-
zetõi arra intették a csapatok vezetõ-

it, hogy szenteljenek kellõ figyelmet
a játékosok kötelezõ orvosi kivizsgá-
lására, hiszen az effajta szûrésekkel
elkerülhetõk az élesdihez hasonló
esetek.

H. A.

Életet mentettek a focimeccsen

Hajszálon múlott Andrei Cãtanã élete
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hogy egy másik csapat veszi át a serleget, ak-
kor csalódott az edzõ, de úgy érzem, a Nagy-
várad nagy eredményt ért el azzal, hogy kupa-
döntõt játszott, és a fináléban is helytállt. Is-
merem a játékosaimat, ennél több volt ben-
nük, fõleg a hat góllal elveszített hazai mecs-
csen” – nyilatkozta a döntõ után Kádár Kál-
mán, a VSK-Digi szakvezetõje.

Váradi pólócsapat másodszor játszott nem-
zetközi kupadöntõt. 1981-ben, a Nagyváradi
Criºul együttese játszott európai kupadöntõt,
ám végül második lett a hazai medence elõ-
nyét élvezõ Posk Split mögött. Az akkori csa-
pat tagjai Kiss Csaba, Mihai Rada, Fejér Iván,
Claudiu Rusu, Vasile Ungureanu, Liviu
Garofeanu, Cornel Gordan, Dorin Costrãº,
Petre Raþ, Emil Fãrcuþa, Roberto Pantea,
Gabriel Harabagiu és Illés Zoltán voltak, a kis-
padon pedig az azóta elhunyt Nicolae
Rujinschi és Ioan Alexandrescu foglalt helyet.

Országos szinten még egy komoly erõpró-
ba vár a váradi vízilabdacsapatra, a bajnokság
döntõje. A tavalyihoz hasonlóan a Bukaresti
Steaua lesz az ellenfél. A párharc három gyõ-
zelemig tart, s idén is a fõvárosiak élvezik a
hazai pálya elõnyét, miután megnyerték az
alapszakaszt. A VSK-Digi kilenc év egyedural-
ma után veszítette el a bajnoki serleget, s idén
arra készül, hogy visszaszerezze azt a fõváro-
siaktól. Erre minden esélye megvan, mert bár
a Steaua idén háromszor is legyõzte a VSK-t
az alapszakaszban, a komoly téttel bíró Bajno-
kok Ligája-selejtezõ váradi sikerrel zárult.

Hajdu Attila

|sport

Az ellenfél a Ferencváros volt, amely már a
váradi Ioan Alexandrescu Uszodában megren-
dezett elsõ meccsen eldöntötte a kupa sorsát,
hiszen hatgólos elõnyre tett szert. A mérkõzés
új nézõszámcsúcsot hozott a váradi uszoda
számára, a szervezõk két alkalmi lelátót is fel-
szereltek, így több mint 1200-an követték fi-
gyelemmel a döntõ elsõ felvonását. Félszáz
Fradi-drukker is helyet foglalt a nézõtéren, vé-
gig buzdítva a kedvenceket, majd a gyõzelem
ünneplésekor a székely himnuszt is elénekelte.

A budapesti visszavágón tisztesen helytállt,
és döntetlennel zárt Kádár Kálmán edzõ csa-
pata. A zöld-fehérek sikerével két évtizedes
magyar nyeretlenségi sorozat szakadt meg a
második számú európai kupában; elõzõleg az
Újpest tudott nyerni az Eurocup elõdjének
számító megmérettetésen, éppen a Ferencvá-
ros ellen. A budapesti találkozón hamar eldõlt,
hogy a Fradi nyeri a kupát, hiszen az elsõ ne-
gyed végén 3–0 volt a hazaiak javára, ám na-
gyot küzdött a váradi csapat, s végül döntet-
lennel zárt.

Bár a serleget az FTC tagjai emelhették ma-
gasba, a váradi csapat nem volt csalódott.
„Megérdemelten nyerte meg a Ferencváros az
Európa-kupát. Azért amikor végig kell nézni,

Története eddigi legnagyobb nemzetközi
sikerét érte el a Nagyváradi VSK-Digi férfi
vízilabdacsapata: döntõt játszott
a második számú európai kupában,
az Eurocupban.

Küzdöttek a váradiak,
de a serleg a Fradié

A VSK-Digi csapata a kupadöntõ budapesti
díjátadóján

A kupadöntõ adatai
Nagyváradi VSK-Digi–FTC 6–12 (0–3, 2–2, 2–3, 2–4). Gólszerzõk:
Mihnea Gheorghe 2, Nicolae Diaconu, Mateja Aszanovics, Ramiro Geor-
gescu, Nikola Radjen, illetve Stefan Mitrovics 3, Marko Csuk 2, Marko
Avramovics, Madaras Norbert, Pohl Sándor, Tóth Márton, Jansik Szilárd,
Szirányi Balázs és Varga Dániel.
Ferencvárosi TC–Nagyváradi VSK-Digi 7–7 (3–0, 1–3, 2–2, 1–2). Gól-
szerzõk: Madaras Norbert 4, Marko Avramovics 3, illetve Tiberiu Ne-
grean 3, Nikola Radjen, Ramiro Georgescu, Nicolae Diaconu és Borisz
Pavlovics.
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A magukat természetes módon erõsítõ test-
építõk a legnagyobb elismerést érdemlik meg.
Õket a kitartás, az önfegyelem hajtja, nem
kellenek nekik pótszerek ahhoz, hogy ered-
ményeket tudjanak felmutatni. Székelyhídon
ennek ékes példája Todoszi László, aki
hosszú évek óta emeli a súlyokat, egyre nehe-
zebbekkel birkózik meg. Nyitott az erõemelés
felé, konok szorgalommal nyerte meg a kör-
nyékbeli versenyeket, és sikeresen szerepelt
nemzetközi szinten is. Fél évtizeddel ezelõtt az
Érmihályfalván megtartott versenyt is meg-
nyerte, és ott történetesen jelen volt a „világ
legerõsebb embere”, a magyarországi Fekete
László is, aki szintén a „tisztán” megszerzett
erõ híve. Felfigyelt Todoszira, onnantól kap-
csolatuk mind szorosabbá fûzõdött. Verse-
nyekre hívta meg, edzõeszközökkel is segítet-
te a székelyhídiakat.

Innen kezdõdik a Csokalyon (közigazgatási-
lag Székelyhídhoz tartozik) élõ Kiss Attila si-
kertörténete. A fiatal „erõs embert” telefonon
értük el, épp Hegyközszentmiklós határában
szántott. Ugyanis a mezõgépészeket képzõ
nagykágyai líceumban végezte el a tizenkét
osztályt és szerzett szakirányú végzettséget, s
a diploma kézbevétele után egy székelyhídi
mezõgazdasági vállalkozónál kapott munkát,

jelenleg is ott dolgozik. A 22 esztendõs fiatal-
ember a szüleivel él.

A sport, a testépítés mindig is érdekelte.
Mégis mondhatni, hogy a véletlen folytán ke-
rült kapcsolatba Todoszi Lászlóval. Fekete
László az edzéshez szükséges kõgolyókat kül-
dött neki ajándékba, és azokat épp Kiss Attila
munkahelyén helyezték el ideiglenesen. A le-
gény is segített az eszközök továbbszállítása-
kor a felpakolásban, és megkérdezte Todoszit,
nem járhatna-e hozzá az edzésekre. A veterán
sportembernek elég volt végigmérnie Attilát,
máris látta, hogy jó felépítésû fickó, jó natúr
erõs ember válhat belõle. Mindez több mint
két évvel ezelõtt történt. Azóta már számtalan
verseny van a hátuk mögött.

A fiatalember emlékszik az elsõ megméret-
tetésére, a 2015. augusztus 1-én Magyaror-
szágon megrendezett nemzetközi versenyen
negyedik helyezést értek el párban. Fekete
Lászlótól meghívást kaptak az idén március-
ban Esztergomban megrendezett Natúr Erõs
Emberek Világbajnokságára is. Mivel csak
egyvalaki vehetett részt Székelyhídról, így
Todoszi nagylelkûen átengedte a lehetõséget
fiatal társának, holott számára ez lett volna ta-
lán az elsõ és az utolsó esély, hogy világbajno-
ki dobogóra álljon. Ez is páros csapatverseny
volt, a csokalyi fiatalember sorsolás útján a fel-
vidéki Lobonc Attilával került össze. Jó kettõst
alkottak, a magyarországi és a kanadai–svéd
páros mögött a harmadik helyet sikerült meg-
szerezniük.

D. Mészáros Elek
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A testépítés, az erõemelés Székelyhídon
egyre népszerûbb sportággá válik.
A fiatalok lelkesedését még tovább fokozza
KISS ATTILA sikere, aki nemrég
világbajnoki bronzérmes lett a natúr erõs
emberek között.

Mázsás teher alatt
nõ az erõ

A vb-dobogósok,
Lobonc Attila
(balról) és Kiss
Attila (jobbról)
Todoszi Lászlóval
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Következõ
számunkban
a tölgyet
és a tövises
iglicét
mutatjuk be.

159. Tök (Cucurbita pepo L.)

A tökfélék családjába tartozó, Észak-Ameri-
kából származó, nálunk rendkívül elterjedt zöld-
ség, minden konyhakertben megtalálható. Kü-
lönleges alakú vagy színû fajtáit dísznövényként
termesztik. Román neve: dovleac.

Heverõ vagy indás szára és ötkaréjú, mélyen
szeldelt levelei érdesen szõrösek. Sárga, suga-
ras szimmetriájú virágai 5 sziromlevélbõl állnak.
Kabakterméseiben a magok lapítottak,
halványsárgák vagy szürkészöldek. A magok fe-
hérjében és esszenciális zsírsavakban gazdagok,
található bennük még fitoszterol, E-vitamin és
nyomelemek (szelén, mangán, réz, cink) is.

Az aminosavak közé sorolt, vízben jól oldódó
kukurbitintartalma miatt eredményesen szolgál
a galandféreg elûzésére. Ehhez 10-15 (legfel-
jebb 20) dkg magot megõrölnek, kevés vízzel,
tejjel, esetleg méz hozzáadásával pépesítik, és
reggel éhgyomorra két részletben veszik be,
majd 2-3 óra múlva ricinusolajat isznak rá.

A tökmag gyulladáscsökkentõ növényi
szterineket (fitoszterineket), cukortartalmú
összetett fehérjéket (glikoproteideket) is tartal-
maz a nagy mennyiségû zsíros olaj mellett. A
tökfélék családjában gyakori négygyûrûs
triterpének, a kukurbitacinek sejtmérgek, el-
pusztítják a daganatos sejteket. Ennek ismere-
tében javallott a tökmag fogyasztása a dülmi-
rigygyulladásban, -túltengésben, jóindulatú
prosztatadaganatban szenvedõknek, a rendsze-
res orvosi ellenõrzést nem mulasztva el. A ke-
zelést az elsõ tünetek jelentkezésekor kezdik
meg, és hosszan tartóan folytatják.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Torma

158. Torma
(Armoracia rusticana)

A keresztesvirágúak családjába tartozó, éve-
lõ, lágyszárú fûszernövény. Román neve:
hrean.

Elvadulva ártereken, nedves réteken és szán-
tók mellett is elõfordul, de zöldségeskertekben
is termesztik. Nagy, sötétzöld levelei ráncosak,
fehér karógyökere a legnagyobb hideget is jól
bírja. A torma gyökerét egész évben gyûjthet-
jük, de betakarításra általában az õsz a legalkal-
masabb idõszak.

Reszelésekor, feldarabolásakor a kéntartal-
mú glikozinolátokból enzim hatására illóolaj
(fenil-etil- és allilmustár-olaj) szabadul fel. Kalci-
umot, nátriumot, magnéziumot és C-vitamint is
tartalmaz. Csípõs aromáját hetekig megõrzi.

Amellett, hogy a magyar konyha kedvelt fû-
szere, jótékony hatású is az ecetes reszelt tor-
ma. Étvágygerjesztõ, gyomorjavító, elõsegíti az
emésztést, és a vérkeringést is elõnyösen befo-
lyásolja. Várandós anyák, vesebetegek nagy
mennyiségben ne fogyasszák!

A lereszelt tormát külsõleg reumás fájdal-
mak, idegzsába enyhítésére is használják boro-
gatásként. Az egyéni érzékenységtõl függõen
ne érintkezzék a bõrrel 10–30 percnél
hosszabb ideig.
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Túrós sütemény

Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró, 30 dkg
rétesliszt, 20 dkg porcukor, fél csomag sütõ-
por, 1 citrom reszelt héja, 3 egész tojás, 4 dl
tej, 2 csomag vaníliás cukor, 10 dkg olvasztott
margarin, 25 dkg mosott, kimagozott cseresz-
nye vagy meggy.

Elkészítés: A lisztet, a cukrot, a sütõport
és a citromhéjat összekeverjük, és a felét mar-
garinnal alaposan kikent tepsibe szórjuk
egyenletes rétegben. A gyümölcsöt apróra
vágva a keverékre terítjük. Erre rákanalazzuk
a vaníliás cukorral összekevert túrót, egyenle-
tesen terítve. Rászórjuk a lisztkeverék másik
felét, és egyenletesen meglocsoljuk az olvasz-
tott margarinnal. Végül a tejben elkeverjük a
tojásokat, és azt is rákanalazzuk egyenletesen
elosztva. Elõmelegített sütõben pirosra sütjük.
Használhatunk õszibarackot vagy ananászt is.

Gyors kakaós

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 15 dkg cukor, 3
dkg kakaópor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 evõ-
kanál sütõpor, 1 kávéskanál só, 1 evõkanál
ecet, 1 dl napraforgóolaj, 3 dl víz.

Elkészítés: Egy kisebb tepsiben, amiben a
sütemény sülni fog, összekeverjük a száraz
hozzávalókat. A keverékben két kis mélyedést

ínyenceknek|

csinálunk, az egyikbe kerüljön az ecet, a má-
sikba az olaj. Az egészre ráöntjük a víz felét,
alaposan összekeverjük, és lassan adagolva
még annyi vizet adunk hozzá, hogy ragadós,
ne folyós tésztát kapjunk. 180 fokra elõmele-
gített sütõben tûpróbáig süssük. Tálaláskor va-
níliás porcukorral szórjuk meg. Olvasztott cso-
koládét is önthetünk a tetejére, vagy tetszés
szerint gyümölcsízzel, tejszínhabbal gazdagít-
hatjuk. Finomabb, ha a víz egy részét egy lime
levével helyettesítjük.

Kókuszos muffin

Hozzávalók: 15 dkg kókuszreszelék, 10
dkg liszt, 1 evõkanál sütõpor, egy nagy csipet
só, 5 dkg cukor, 3 dl tejföl, 5 dkg vaj, 2 tojás,
cseresznye, meggy, málna.

Elkészítés: A tojást felverjük a cukorral,
belekeverjük az olvasztott vajat és a tejfölt, si-
mára keverjük. A kókuszreszeléket, a lisztet, a
sütõport és a sót is összekeverjük, majd a két
keveréket összeforgatjuk. A tésztát 12 darabos
muffinforma rekeszeibe adagoljuk, majd mind-
egyikbe nyomunk egy-két gyümölcsszemet.
180 fokos sütõben 15-20 perc alatt elkészül.
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Gyúrás, nyújtás nélkül
Ki ne szeretné a házi süteményeket? És ki
ne fontolná meg, tud-e elég idõt szánni
a finomságok elkészítésére, mielõtt
elõkapja a tálat, tepsit? Alább néhány
idõtakarékos, egy-két mozzanatot
megspóroló receptet olvashatnak.



Fércdarab! 43. Kendert megmunkáló eszköz.
44. Város, ahol Ady Endre is tanult. 46. El-
beszélõ költemény. 48. Egyesülethez tarto-
zik. 49. Mount … – a Föld legmagasabb csú-
csa a Himalájában. 51. Névjegyzék. 53.
Szolmizálásban a c hang. 54. Keleti páratlan
betûi. 56. Helyez. 57. Szelep szélei! 59.
Küldönc. 60. Joséphine … – francia sanzon-
énekesnõ, revütáncos (1906–1975). 62. Nö-
vényi egyed – névelõvel. 63. Üreg. 65. …
Gay – a Hirosimát bombázó repülõgép. 67.
Támadásra biztat. 69. Hivatásos japán tán-
cosnõ a teaházakban. 71. Elrekesztõ szerke-
zet – névelõvel. 73. Összevissza ránt!

FÜGGÕLEGES: 1. Román terepjáró. 2.
… Tamás – zenész, énekes, dalszerzõ, jogász
(1947–2016). 3. Kabáton van. 4. Spanyol-
ország és Togo gépkocsijele! 5. Elektronvolt
– röv. 6. Kolumbusz egyik hajója. 7. … Mi-
hály – irodalomtörténész, kritikus (1929–
1999). 8. Hindu istenség. 9. Czuczor Ger-

gely egyik írói álneve. 10. … Harris –
amerikai színész. 11. Szoprán szerep
Puccini Bohémélet c. operájában. 12.
Az anyagmennyiség SI-egysége. 17. Rö-
vid, vidám történet. 19. Kuroszava ja-
pán filmrendezõ személyneve. 23.
Sportlövõ olimpiai és világbajnok (Diá-
na). 25. Készlet. 27. Bánat. 28. Sze-
mélyed. 29. Al Di … – amerikai dzsessz-
gitáros, zeneszerzõ. 30. Pereme. 31.
Fahéj (rég.). 32. Ölel. 33. Háztartási
tisztítóeszköz. 35. Pipetta. 39. Elõtag,
kábítással vagy altatással való kapcsolat-
ra utal. 42. Romániai újságíró, szerkesz-
tõ, író (Gabriella). 45. A megszokott el-
foglalt tere. 47. Rendõr. 50. Rosta ré-
sze! 52. Néma téka. 55. Sertés kicsinye
(ék. f.). 57. Angol énekes, gitáros, dal-
szerzõ. 58. Kis, kerek folt. 59. Jármû.
60. Nobel-díjas német fizikus (Max,
1882–1970). 61. Növényi hajtás. 62.
Szép Ernõ színpadi mûve. 64. A dzsun-
gel könyve c. musical zeneszerzõje (Lász-
ló). 66. Ena betûi. 68. Csík. 70. Latin
e. 72. Község Szombathely térségében.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között könyvjutalmat sor-
solunk ki. Beküldési határidõ: május 31. Postacím: Biharország, 410068 –
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

VÍZSZINTES: 13. Magyar operaénekes-
nõ (Andrea). 14. Látogatás. 15. Sütemény
jelzõje. 16. Nemzetközileg is elismert magyar
zenekar. 18. Kozmetikai márka. 20. Hang-
talan malom! 21. Elba-szakasz! 22. A vadál-
latok és erdõk istennõje a rómaiaknál. 24. A
kálium és a szilícium vegyjele. 26. Tornaszer.
27. Fonalra kötött csomó. 28. Számrend-
szerünk alapja. 29. A mangán vegyjele. 30.
Yma … – a „perui csalogány”. 32. Munka
utáni jövedelem. 34. Idõszámításunk szerint
(röv.). 36. Balaton… – Balatonvilágoshoz
tartozó település. 37. Visszahozta! 38. A
grafit anyaga. 40. Hagymában van! 41.

|üdítõ

Tennessee Williams (1911–1983)
amerikai drámaíró egyik gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 21. alatt.

Áprilisi rejtvényünk (Ókori bölcsesség) helyes
megfejtése: „A tett kezdetét a bátorság, a végét a
szerencse vezeti.”
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Irodalmár véleménye

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73

R SY

H

R N Á

I

Y





6

34

1

49

H



hirdetés|

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

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

Margittán
az RMDSZ-székház

könyvüzletében
(Republicii út

2. sz.)

A nagyállomással
szemben

A rogériuszi piac
közelében

A Bémer (ma
Ferdinand) téren,
a Fõ utca
torkolatában

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

szemben

A nagypiac
bejáratánál

A Szakszervezetek
Mûvelõdési Háza
mögött
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Fizessen elõ kiadványainkra!
A Biharország folyóirat elõfizetési díja: 1 hónapra 5 lej, 3 hó-
napra 13 lej, 6 hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej.

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

Együtt mindkét kiadvány kedvezményes elõfizetési 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 szerkesz-
tõségben készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (man-
dat poºtal), az elõfizetõ nevének és pontos lakcímének, va-
lamint az Abonament Biharország (és/vagy Várad) megjegy-
zésnek 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.



A nagyváradi kecses kis Garasos hidat 1910. december 19-én adták át a forgalomnak. Elõzõleg fából ácsolt hidak voltak a
helyén, s már akkor egy garast kellett lefizetnie annak, aki át akart kelni rajta. Rövid ideig a vashídon is hídpénzt szedtek.
Az építmény több mint hat évtizedig szolgálta a váradiakat. Az 1970-es évek elején ítélte lebontásra a hatóság arra hivatkoz-
va, hogy állaga leromlott, és restaurálása nem lenne gazdaságos. Ezért, bár felújítható lett volna, mégsem kegyelmeztek
meg neki. Helyébe építették 1974-ben azt a gyalogoshidat, amely stílusát tekintve nem igazodik az itteni városképhez

Az Arany-évforduló alkalmából újabb nagyszalontai képeslapot mutatunk be. Ennek „fõszereplõje” Hébének, az ifjúság is-
tennõjének szobra a központi park sarkán; a helybeliek csak Vasmariskának nevezik. Zsigmondy Béla gépészmérnök alko-
tása ez az 1891-ben felállított, öntöttvasból készített szobor, eredeti rendeltetése a jó minõségû artézi víz szolgáltatása volt.
A századforduló táján készített képeslapon népes embersereg veszi körül. A kérdés csupán az, hogy a fotográfus kedvéért
vagy netán artézi vízért gyûltek össze ilyen szép számban




