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A pályázati adatlap, az ûrlap a pályázó ta-
nuló jellemzésére és a további szükséges doku-
mentumok jegyzéke letölthetõ a www.
nyilasmisi.ro honlapról, kérhetõ e-mailen a
nyilas_misi@yahoo.com címen. A benyújtási
határidõ 2015. július 31. Eddig juttathatják el
személyesen vagy postán az iratokat az egye-
sület székhelyére: Asociaþia de Protejare a
celor Talentaþi „Nyilas Misi”; 400604 Cluj-
Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 116,
jud. Cluj. További tájékoztatást kérhetnek a
10–16 óra között hívható 0264/531–153 és
0755/172–225 telefonszámon vagy a
nyilas_misi@yahoo.com e-mail címen.

Feltételek: a család anyagi helyzete nem te-
szi lehetõvé a gyermek továbbtanulását; az
egy fõre esõ reáljövedelem nem haladja meg
a havi nettó 500 lejt; a szülõ vállalja, hogy tá-
mogatás esetén legalább érettségiig tõle telhe-
tõen biztosítja gyermeke továbbtanulását ma-
gyar nyelven; a gyermek átlagjegye legalább
8,50. Egy tanuló ösztöndíja havonként maxi-
mum 13 500 forintnyi támogatást jelent a
2015/16-os tanévben.

Nyilas Misi-ösztöndíj
A kolozsvári székhelyû Nyilas Misi
Tehetségtámogató Egyesület a következõ
tanévre szólóan is meghirdette ösztöndíj-
pályázatát. A most lezáruló 2014/2015-ös
tanévben magyar nyelvû oktatásban részt
vevõ, VII–X. évfolyamon tanuló, kiemelkedõ
tehetséget mutató és szociálisan hátrányos
helyzetû diák szülõje/gyámja
magánszemélyként pályázhat.

A Biharország folyóirat elõfizetési díja: 1
hónapra 4,5 lej, 3 hónapra 12 lej, 6 hónap-
ra 20 lej, 1 évre 35 lej.

A Várad folyóirat elõfizetési díja: 1 hónap-
ra 5 lej, 3 hónapra 15 lej, 6 hónapra 25 lej,
1 évre 50 lej.

Mindkét kiadvány elõfizetési díja: 1 hó-
napra 7 lej, 3 hónapra 20 lej, 6 hónapra 35
lej, 1 évre 65 lej.

Ha a Reggeli Újságnál fizet elõ lapjainkra,
nem garantáljuk a kézbesítést.

A Biharország (és/vagy a Várad) elõfi-
zethetõ a szerkesztõségben készpénzzel
vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat
poºtal), az elõfizetõ nevének és pontos lak-
címének, valamint az Abonament Bi-
harország (és/vagy Várad) megjegyzésnek 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.
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|városünnep

tésében, fenntartásában, dicséretes a ferences
árvaházak megléte, s nem utolsósorban az
egyházakhoz közeli szociális intézmények vi-
déken is magyar embereknek adnak munkát.
„Aktív, konkrét, hatékony lépés ez arra, hogy
akit lehet, megtartsunk a közösségünknek” –

Élesdrõl, a Kajántó Mária Gyermek- és Ifjú-
sági Központból, Székelyhídról, a Szent Fe-
renc Alapítvány Gyermek Jézus Otthonából,
illetve a váradi Nagycsaládosok Egyesületétõl
érkeztek kisebb-nagyobb gyermekek a
Varadinum hetében Nagyváradra a Partium
Alapítvány meghívására. Tanítási nap és dol-
gozatírások idõszaka lévén, a szentjobbi,
nagyszalontai, illetve bélfenyéri otthonok lakói
nem vehettek részt a megyeszékhely neveze-
tességeit bemutató programon.

Amint Földes Béla, a Partium Alapítvány
kuratóriumának elnöke rámutatott, a hozzá
hasonlóan elkötelezett munkatársaival végzett
kutatások alapján nem túlzás azt állítani, hogy
a kommunista éra évtizedeiben a román álla-
mi árvaházakban legalább 200 ezer magyar
gyermek veszítette el anyanyelvét, kultúráját,
kötõdését a magyar közösséghez. „Esélyük
sem volt magyarságuk megõrzésére” – mond-
ta Földes doktor. Ezért kiemelkedõ az egyhá-
zak szerepvállalása a gyermekotthonok létesí-
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Találkozó a bazilika
elõtt, Szent László
szobránál

Emlékezetes és tartalmas váradi látogatást
szervezett a Partium Alapítvány több vidéki,
egyházi fenntartású gyermekotthon
lakójának a megyeszékhelyre a XXIV.
Festum Varadinum hetében.

Varadinumoztak
a gyermekotthonlakók

A székesegyház kincseit csodálták meg 

Szent László hermájánál

A váradi székesegyház kupolája alatt



dult, ott Tõtõs Zoltán kalauzolásával megcso-
dálhatták a kincstárban kiállított arany és ezüst
kegytárgyakat, muzeális értékû ornátusokat és
Szent László ereklyetartóját. Ezután útjuk az
állatkertbe vezetett. Az el-eleredõ esõ sem
szegte kedvüket, vidáman és érdeklõdve ke-
resték fel a látógatótérképek alapján a külön-
féle kifutókat, s természetesen a játszóteret is
kipróbálták. Még szívesen nézelõdtek volna,
de várt rájuk a városházán Huszár István al-
polgármester. A nagyteremben fogadta a gye-
rekeket, akik közül néhányan elégedetten fog-
laltak helyet a polgármester helyén a prezídi-
um asztalánál. Az elöljáró röviden bemutatta,
hol is vannak éppen, hogy a hosszú asztalnál
hozzák a tanácsosok a város törvényeit, és fel-
hívta a látogatók figyelmét a teremben látható
festményekre, a váradi díszpolgár Kristófi Já-
nos festményeibõl álló kiállítást ugyanis pár
nappal azelõtt nyitották meg, ugyancsak a
Varadinum égisze alatt.

Huszár István pillanatok alatt megtalálta a
hangot a gyerekekkel, megosztotta velük
gyermekkori élményeit, s közvetlenül elbeszél-
getett velük többek között az állatok szereteté-
rõl. Utána az irodájába is beinvitálta a csapa-
tot, hogy annak erkélyérõl figyelhessék meg a
Szent László tér átalakítási munkálatait.

A gyerekek ezután elsétáltak a Lorántffy
Zsuzsanna Református Egyházi Központba,
ahol finom ebéd várta õket. A vidékiek Várad-
ra szállításáról egyébként a nevelõotthon gon-
doskodott – Székelyhíd önkormányzata ehhez
mikrobuszt és sofõrt adott –, a program lebo-
nyolítását pedig a Communitas Alapítvány tá-
mogatta.

A városismertetõ napnak még nem volt vé-
ge, a gyerekek sem fáradtak még el, úgyhogy
érdeklõdve követték Jakabffy László nyugal-
mazott mérnököt, aki a várban kalauzolta
õket, s történelmi ismereteiket gazdagította. A
kiadós séta után hazaindultak, és legtöbben
alig várták, hogy megoszthassák élményeiket
otthonbeli testvéreikkel.

Máté Zsófia

A Kristófi-kiállítás képeit is megtekinthették
a díszteremben

szögezte le a kuratóriumi elnök. A bazilika
elõtt, Szent László szobránál megtartott gyüle-
kezõn maga is beszélt a gyerekeknek a város-
alapító királyunkról és Szent Istvánról.

A közel húszfõs csapat az alapítvány mun-
katársainak kíséretében ezután a bazilikába in-

Kényelmesnek
találták

a polgármesteri
széket

Huszár István
alpolgármester
a városházán
fogadta
a gyerekeket

városünnep|

Látogatóban
az állatkertben 

Lámanézõben 
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Sas Tibor és Szabolcs, a két idõsebb
testvér jól menõ bútorkészítõ üzemet hozott
össze szinte a semmibõl. Tibor 1979-ben szü-
letett, érettségi után elvégezte az állat-egész-
ségügyi technikumot. Felesége Tímea, gyer-
mekeik Zsanett Vivien és Zsombor. Szabolcs
1983-ban született, és vámügyi felsõfokú dip-
lomát szerzett, majd 2008-ban a Vasile Goldiº
Egyetem margittai kirendeltségén a marketing
szakot is elvégezte. Felesége Andrea, leánya
Eszter Tamara.

Tulajdonképpen véletlen ötletnek köszön-
hetõ, hogy bútorasztalosok lettek. Nem a
szakképesítésüknek megfelelõen álltak mun-
kába, hanem tanulmányaik befejeztével
margittai bútorgyárakban helyezkedtek el. Kö-
zépiskolás korukban ugyanis gyakran segítet-
tek – fõként a vakációk ideje alatt – édesapjuk-
nak a munkában, aki fém- és faesztergályos.
Megszerették a fa megmunkálását, a bútor-
gyárban pedig egyre jobban belejöttek a szak-
mába. Megtanulták minden csínját-bínját –
egy ideig Hollandiában is voltak tapasztalat-

cserén –, és elkezdtek otthon is bútorokat ké-
szíteni saját használatra. Ismerõseiknek, bará-
taiknak tetszett a munkájuk, s biztatták õket,
hogy készítsenek eladásra is. Elgondolkodtak
a barátok tanácsain, és hosszabb egyeztetés,
latolgatás után úgy döntöttek, a maguk urai

Tibor és Szabolcs
a szabógépnél

A margittai Sas testvérek példát mutatnak
testvéri szeretetbõl, önzetlenségbõl,
egymás kölcsönös segítésébõl. Ezeknek
az erényeiknek köszönhetõen hozták létre
vállalkozásaikat, s azok tisztességes
megélhetést nyújtanak számukra.

Egymást segítve
érvényesülnek
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A Sas fiúk a bútorüzletük elõtt 

Modern berendezésekkel, fõleg rendelésre dolgoznak



venc foglalatosságai közé. Ennek ellenére
mindig segített testvéreinek, ha úgy hozta a
helyzet. Rövid latolgatás után úgy döntött, be-
társul a családi vállalkozásba. Az értékesítést,
a rendelések felvételét, továbbítását a mûhely-
be és a kapcsolattartást vállalta magára. Õ a
bútorüzlet fõállású alkalmazottja.

Az általuk bérelt háznak van egy nagy pin-
céje, az eddig „parlagon” állott. Bútorraktár-
nak nem volt alkalmas, ezért úgy döntöttek,
hogy mindhármuk közös vállalkozásaként be-
levágnak a gombatermesztésbe. A már bevált
séma szerint, autodidakta módon, könyvek-
bõl, a világhálóról szerezték meg a szakmai
tudnivalókat, a gyakorlatot pedig saját hasz-
nukra/kárukra végezték, eleinte kisebb meny-
nyiségû gombával. Hamar beletanultak, és ma
már teljes kapacitással termel a pince. Folya-
matosan kínálnak jó minõségû, friss csiperke-
gombát a vevõknek. Értékesítésével nincsenek
gondok, mivel Csongor saját vállalkozásaként
nyitott egy ABC-t, ahol egyebek mellett a
gombát is árulják. Mivel friss és jó az áru, ha-
mar elfogy, ezért az állandó vevõk elõre meg-
rendelik. Elég sokat kellett befektetniük, hi-
szen a hûtõ, a fûtõ, a páratartalmat szabályo-
zó berendezések elég drágák. Egy hûtõkamrát
is kiépítettek. A vegyesbolt szintén az általuk
bérelt épületben kapott helyet, az elárusító pe-
dig egyik unokatestvérük, Földi Éva, aki fõfog-
lalkozásban tanítónõ. A cégek könyvelését
Szabolcs felesége, Andrea végzi. Így a vállal-
kozások teljes egészében családi alapokra
épülnek.

Az alapelv az, hogy mindig és mindenki ott
segít, ahol kell. Nem versenyeznek, hanem
kölcsönösen segítik egymást, egyaránt örül-
nek az egyéni és a közös eredményeknek. Va-
lószínûleg ez sikeres vállalkozásaik egyik titka.

Szõke Ferenc

gazdaság|

lesznek, s 2008-ban Sasmob néven létrehoz-
ták saját bútorkészítõ vállalkozásukat. Ekkorra
már rendelkeztek kellõ szakmai tapasztalattal,
ezt egyrészt a bútorgyárakban szerezték meg,
másrészt pedig autodidakta úton, szakkönyvek
olvasásával és otthoni próbamunkákkal. Ma-
gát a szakmát megtanulták, fortélyait pedig –
mint mindenki más – „ellopták” az idõsebb,
tapasztaltabb szakiktól. Természetesen édes-
apjuk is ellátta õket tanácsokkal.

Igényes, jól kidolgozott bútorokat készíte-
nek, így nincs gondjuk az eladással. Terméke-
iket bútorlapokból készítik, erre szakosodtak.
Eleinte régebbi gépekkel dolgoztak, de ahogy
fejlõdött a vállalkozás, gépparkjukat lecserél-
ték a legmodernebb technikával mûködõre. A
szabásmintát számítógépes program készíti el.
A mûhelyt a szülõi házban rendezték be, így
ezért nem kell bérleti díjat fizetniük. Általában
rendelésre dolgoznak, de hogy nagyobb le-
gyen a drága gépek kihasználtsága, elkezdtek
raktárra is termelni. Ehhez viszont szükségük
volt egy bemutatóüzletre, ahol a vevõk megte-
kinthetik termékeiket. Kibéreltek egy épületet,
a földszintjét és emeletét bútorüzletté alakítot-
ták. Az ötlet bevált, termékeik egykettõre gaz-
dára találtak. Bónuszként a megvásárolt búto-
rokat ingyen házhoz szállítják, megtisztítják, és
beállítják a vásárló által kijelölt helyre. Ellenõr-
zik a fiókok és ajtók helyes mûködését is.

Közben elvégezte az egyetemet öccsük,
Csongor is, élelem-ellenõrzési szakon. Õ szin-
tén szeretett volna vállalkozóként a maga ura
lenni, de a bútorkészítés nem tartozott a ked-
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Tibor és Csongor
a gomba-
tenyészetben

Csongor és Éva
az ABC-ben

Raktárra gyártott
bútorok
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Szolnokházát a legutóbbi népszámlálás ada-
tai szerint nagyjából fele-fele arányban lakják
román és magyar ajkúak – 111, illetve 102
fõ –, legtöbben – hatvanöten – az ortodox hi-
tet vallják, utánuk nagyságban a református –
51 lélek –, a római katolikus – 49 lélek – és a
görög katolikus – 48 fõ – hívek közössége kö-
vetkezik. Három templom tornya nyúlik a ma-
gasba, az ortodoxok pedig egy imateremben
tartják meg az istentiszteleteiket.

A településrõl az elsõ írásos bejegyzés
1425-bõl való, és még Kyspachal néven emlí-
ti. Késõbb Kis Paczalusa, Patzalusa, Kis Paczal
(Új-Paczal), Kraszna-Paczalusa, Szilágy-Pacza-
lusa, Újkispatak, Krasznapacalusa, Szolnok-
pacalusa néven szerepel az írásokban. 1913-
ban jelenik meg elõször Szolnokháza néven.

Beke László polgármesterrel, Varga Sán-
dor római katolikus plébánossal és Illyés
Zsuzsanna református lelkipásztorral közö-
sen indultunk el falunézõbe.

A fõútról letérve kövezett út vezet a faluba,
a dombokat kerülgetõ emelkedõkön. A pol-

A református
templom
és a gyülekezeti
ház
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Beke László érszõlõsi polgármester 

Illyésné Gábor Zsuzsanna lelkipásztor és családja 

Nem mostohatestvére
a községközpontnak
Margittáról Érszõlõs felé haladva a fõúttól
balra, domboktól takarva terül el
Szolnokháza. Közigazgatásilag Érszõlõs
községhez tartozik, és a maga
213 lakosával kis falunak számít. Beke
László polgármester és a helyi tanács
mégsem kezeli „mostohatestvérként”.
Minden lehetõséget megragadnak,
hogy ne maradjon el a községközponttól.



de még nem használható a hálózat, mivel a
víztisztító berendezés Érszõlõsön lesz, és eh-
hez fogják csatlakoztatni.

A falu közvilágítását nagy fényerejû, ener-
giatakarékos égõkkel oldották meg, akárcsak
a községközpontban. Két fedett buszmegálló-
ban várhatják az utasok a jármûveket, az egyik
a falu közkútját is védi. Ez egy csorgó, télen-
nyáron friss forrásvíz folyik belõle. A központ-
ban áll az iskola és a mûvelõdési ház, tetõte-
rük közös, és nemrég újították fel. Sajnos a
kevés gyerek miatt csak egy összevont elemi
osztály mûködik. Biztató jel, hogy a falu meg-
ítélése javul, különösen azóta, hogy híre ment
az út és az utcák leaszfaltozásának. Azóta az
üres házak közül sok gazdára talált. Sokan
nem hétvégi, hanem állandó lakhelynek vásá-
rolták meg. Ezáltal remélhetõleg nõni fog a la-
kosságszám, és várhatóan több lesz az iskolás-
korú gyermek is. Szép fekvésû, tiszta levegõjû
település, megérdemelné, hogy lakosainak
száma gyarapodjék.

A központban van a római katolikus temp-
lom is, tavaly õsszel újították fel és szentelték
újra. Az akkori ünnepi szentmisén – hosszú idõ
után elõször – bérmálás is volt Szolnokházán.
A római katolikus egyház 15 család 45 tagját
tartja nyilván, ez valamivel kevesebb, mint amit
a 2011-es népszámlálási adatok rögzítettek. A
monospetri plébánia filiája a szolnokházai, így
a szentmiséket vasárnaponta Varga Sándor
plébános tartja, s magával viszi Hajas Attila
kántort is. A templomot lakossági összefogás-
sal építették, 1938-ban szentelték fel Szent
Igor és Szent Zsuzsanna tiszteletére. Búcsúün-
nepe augusztus második vasárnapján van.
Egyházi szempontból régebben Tasnádhoz tar-
toztak. Volt egy katolikus iskolájuk, de vissza-
szolgáltatni nem lehetett, mert elhanyagoltság
miatt összedõlt. A plébános elmondta, hogy a
települést egyszerû, de nagyon melegszívû és
segítõkész emberek lakják. Örömmel tölti el,
hogy vasárnaponként ott szolgálhat, hiszen a
hívek igen magas arányban járnak szentmisé-
re.

A református templom is a központban ka-
pott helyet, éppen tart a belsõ renoválás. A
munkálatok jól haladnak, remélik, idén befeje-

gármester elmondta, hogy évek óta javítják
ezt az utat kövezéssel, de hamarosan nagy át-
törés lesz, mert sor kerül az aszfaltozásra. A
közbeszerzési eljárást már le is folytatták, így
következhet a kivitelezés. Idén az alapozással
és a hidak megépítésével, valamint a vízelve-
zetõ árkok kialakításával kezdenek. A bekötõ-
úton kívül a falu két legnagyobb utcája is asz-
faltszõnyeget kap, így az aszfaltozott közút
több mint 6 km hosszúságú lesz. A járdákat is
megépítik, illetve felújítják. A beruházás össz-
értéke 14,2 millió lej. A szükséges önrészt a
költségvetésükbõl elkülönítették. Az átadási
határidõ 2017. december 31. Azért siettek a
vízvezetékek és a csatornahálózat kiépítésével,
hogy ne kelljen emiatt késõbb az aszfaltos uta-
kat feltörni. Ez újabban alapfeltétele az útbur-
kolási pályázatoknak. A vízhálózatot már át is
adták, minden házba bevezették a jó minõsé-
gû ivóvizet. A csatornacsöveket is lefektették,

faluról falura|
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és kora tavasszal, fûzsendülés idején birka-
nyáj legelészik a tehenesek földjén. Az egy-
két tehenes kisgazdák bosszankodnak, üstö-
küket vakargatják, a polgármestertõl várnak
segítséget. Még közgyûlést is öszszehívtak ez
ügyben, persze a magyar nemzetiségû
„csobán” magasról tett az egészre, nehogy
szembe kelljen néznie a kisemberekkel. Az
ominózus gyûlésen mindenki bátor volt,
mondták is a magukét. A polgármester félre-
érthetetlenül fogalmazott: a szó elszáll, az
írás megmarad, tehát írásos feljelentés nélkül
õ sem tud lépni az ügyben.

A másnapra megígért sok aláírásos papiros
mindmáig várat magára, senki sem merte ne-
vét adni az évek óta garázdálkodóval szembe-
ni eljárás megindításához. Hisz nagy úr az il-
letõ, maga a körzeti állatorvos, aki magyar
ember létére liberális színekben egy ideig még
a falu polgármesteri székében is tündökölt.
Mostanság meg terelgeti nyáját, disznai pedig
terelgetés nélkül is dézsmálják nyaranta a ku-
koricaföldeket. Megteheti, mert a zsellérek
ivadékai átörökölték a szolgalelkûséget, félel-
mük bére mások haszna. Így nem csoda, hogy
a román puliszka mellett a magyar nokedli
sem robban.

D. Mészáros Elek

z utóbbi években szinte minden fa-
luban sikerült valamilyen módon
rendezni a legelõk tulajdonjogát,
sokfelé ismét megalakították a
közbirtokosságot. Ahol nem volt

akarat a legelõk tulajdonjogának tisztázására,
vagy nem akadt egy épkézláb ember, aki vé-
gigvigye az ügyintézést, ott a helyi polgármes-
teri hivatalok hatáskörébe került a legelõgaz-
dálkodás. Hogy a tehenes kisgazdák ne ma-
radjanak legelõ nélkül, a legtöbb helyen jelké-
pes összeg fejében bérlõvé váltak õseik birto-
kán. Így sem jártak rosszul, hisz a nekik járó
mezõgazdasági támogatás összege általában
nagyobb, mint az önkormányzatoknak kifize-
tett bérleti díj. A bérleti szerzõdés szerint bi-
zonyos kötelezettségek is hárulnak az állat-
tartókra. Ilyen a legelõ bozóttalanítása, mû-
trágya kiszórásával pedig állagjaító munkát
kell végezniük. A megállapodásban szerepel
két dátum is, az elsõ kihajtás idõpontja, illet-
ve a téli legelõpihentetés kezdetének napja.

A bibi épp itt keresendõ, hisz a legeltetési
idõszakaszt a legtöbb helyen nem sikerül be-
tartatni. Nos, nem a tehenes gazdák a szerzõ-
désszegõk, sokkal inkább õk a kárvallottak.
Így van ez Kiskerekiben is, ahol a polgármes-
teri hivatal adminisztrálja a legelõket. Télen

szában a tetõt, majd a nyílászárókat cserélték
ki, és renoválták a mennyezetet. Jelenleg a
padozaton dolgoznak. A rávalót önrészbõl,
adományokból – gyülekezetektõl, egyházme-
gyén kívüliektõl is –, valamint állami, megyei
és önkormányzati támogatásból rakták össze.
Távlati terveik között szerepel a külsõ felújítás,
ehhez lenne jó egy kis „hátszelet” kapni,
mondta a tiszteletes asszony. A településnek
ravatalozó kápolnája is van, a telket hozzá a
református egyház adta, az építkezést pedig
az önkormányzat fizette a kormánytól és me-
gyei tanácstól érkezett segítséggel. Valameny-
nyi felekezet használja.

Szolnokháza szép fekvésû, csendes, nyu-
godt település, rövidesen valamennyi szüksé-
ges közmûvesítése meglesz. Ezek mind nagy
értékek, de a legnagyobb az ott élõk közötti
egyetértés, nemzetiségi és felekezeti viszo-
nyoktól függetlenül. Manapság ez megfizethe-
tetlen érték.

Szõke Ferenc

zik. Addig az istentiszteleteket a közvetlenül a
templom mellé épített gyülekezeti házban tart-
ják. A református közösség lélekszáma is ki-
sebb az egyházi nyilvántartásban a népszámlá-
lási adatokénál, nevezetesen 40 fõ. A tenni
akarás, az összetartás és a jövõbe vetett re-
ménység jellemzi õket, mondta Illyés Zsuzsan-
na. Sokan elköltöztek, nagyon kevés a fiatal,
ma már alig van keresztelõ, konfirmálás pedig
egyáltalán nincs. A tiszteletes asszony 2009
óta lelki vezetõje a szolnokházi református kö-
zösségnek. Emellett Sándorfalun is ellátja a
szolgálatot. A református hívek is nagy arány-
ban járnak istentiszteletre, különösen nagyobb
ünnepekkor. Örömteli, hogy ilyenkor az elszár-
mazottak is viszontláthatók az istenházában.

A templom nem túl rég, az 1970-es évek-
ben épült, de sajnos, használt anyagból. Emi-
att konstrukciós hibák keletkeztek, s ezek be-
ázáshoz, vizesedéshez, megsüllyedéshez ve-
zettek. Utóbbit sikerült megállítani a mostani
felújítással. A hároméves projekt elsõ szaka-

A félelem bére
|vélemény  
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hallottam. Egy évvel késõbb, másodéves teo-
lógusként az évközi legációt Nagyszalontán
töltöttem, így minden második hétvégén ide
utaztam. A rendszeres találkozások alatt a
gyülekezetek is jobban megismertek, s har-
madév végén felkértek, hogy tanulmányaim
befejezése után vállaljam el a helyi és a körze-
ti gyülekezetekben a lelkipásztori szolgálatot.
Néhány hónapi gondolkodás és imádkozás
után arra a meggyõzõdésre jutottam, hogy el-
fogadom a megtisztelõ meghívást.

– Hogy érzi magát a városban, a gyüleke-
zetben?

– A város egyre otthonosabbnak tûnik,
most már ritkábban tévesztem el az útkeresz-
tezõdéseket, eltalálok az ismerõsökhöz. Az
imaházba is otthonosabban lépek be, mint te-
ológus koromban. A gyülekezeti testvérekkel
való ismerkedésben nagyon sokat segít, hogy
már én is itt lakom; sokkal inkább a közösség
tagjának érzem magam.

– Milyen elképzelések, érzések fogalma-
zódtak meg önben a lelkészi hivatalba ikta-
tása során?

– Az avatási ünnepély kapcsán többször
eszembe jutott, hogy Nagyszalonta milyen ki-
emelkedõ múltra tekint vissza, egyrészt kultu-
rálisan, hiszen Arany János szülõvárosa, más-
részt hitelõdök tekintetében; elég, ha Kornya
Mihály lelkipásztor úttörõ munkájára vagy
Visky Ferenc református lelkész életútjára
gondolunk. Nagy felelõsség a lelkipásztori
szolgálatot ebben a városban kezdeni, de hi-
szem, hogy Isten mindennél nagyobb, még a
kihívásoknál is, így azzal a hittel indulok, hogy
aki elhívott, meg is tart az elõttem álló felada-
tokban.

– A nagyszalontai baptista közösség lel-
készeként milyen célokat tûzött ki?

– Mint lelkész, mint a baptista közösség tag-
ja és mint nagyszalontai lakos, arra törekszem
leginkább, hogy hitelesen éljem meg a Krisz-
tus-követõ életet. A gyülekezettel együtt sze-
retnénk, hogy istentiszteleteink, közösségi al-
kalmaink, ifjúsági és gyermekfoglalkozásaink
lehetõséget adjanak Isten keresésére és meg-
találására.

Balázs Anita

– Kérem, mutatkozzék be olvasóinknak!
– A Hargita megyei Maroshévízen szület-

tem, életem nagyobb részét viszont Csíkszere-
dában töltöttem, ott nevelkedtem, s oda uta-
zom, ha „hazamegyek”. Elemi és gimnáziumi
tanulmányaimat a csíkszeredai Nagy István
Mûvészeti Líceum zene szakán végeztem,
2007-tõl a Bukaresti Állami Egyetem vallásta-
nári fakultásán tanultam baptista teológiát.
Ennek befejeztével a nagyváradi Emanuel
Egyetem négyéves programjában tanultam lel-
kipásztori teológiát. Azalatt mesteri fokozatú
tanulmányokat is végeztem a kolozsvári
Babeº–Bolyai Tudományegyetem Református
Tanárképzõ Karán, pasztorál-pszichológia
szakon. Idõközben, 2014 nyarán megnõsül-
tem, így már feleségemmel, Virággal együtt
költöztünk Nagyszalontára.

– Milyen elõzmények után került a hajdú-
városba?

– Talán 2011-ben jártam itt elõször. Isten-
tiszteleten vettem részt a helyi Magyar Baptis-
ta Gyülekezetben. Emlékszem, hogy nem mu-
lasztottam el a két összejövetel között köze-
lebbrõl megszemlélni Arany János városát, a
Csonkatornyot, melyrõl kisiskolásként sokat

hitvilág|

Kiemelkedõ istentiszteleti alkalomra került
sor nemrégiben a hajdúvárosi magyar
baptista templomban: hivatalába iktatták
a Magyar Baptista Egyház új pásztorát,
MEZEI ÖDÖNT. Az április végén avatott
lelkipásztorral elképzeléseirõl, céljairól is
beszélgettünk.

Új pásztor a szalontai
baptista közösség élén
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egybegyûlteket, mindketten hangsúlyozták az
ápolók szerepének, munkájának fontosságát,
és gratuláltak Cseke Attilának a díj megalapí-
tásához.

Dr. Mózes Károly élete azt példázza,
hogy fontos hagynunk magunk után valamit,
õ pedig az 1948-ban alapított ápolóképzõt
hagyta ránk, és A betegápolás módszertana
címû, több kiadást megért kötetet, s ez máig a
szakmabeliek bibliájának számít – emelte ki
Cseke Attila.

Az eseményre Izraelbõl hazatért Mózes Gá-
bor édesapja életének utolsó tíz évébõl idézett
fel pillanatokat vetített képek segítségével.
Nyíltan beszélt az orvos betegségérõl és arról
is, hogy Mózes Károly, bár megtalálta helyét
új hazájában, míg ereje engedte, évente haza-
tért Váradra. Megírta a nagyváradi egészség-
ügyi oktatás történetét, ez 2003-ban, a
Partiumi füzetek sorozatban jelent meg ma-
gyarul, s ugyanebben az évben lett a szerzõ
Nagyvárad díszpolgára. A könyvet 2007-ben
románul is kiadták.

A nagyváradi városháza dísztermében meg-
tartott idei átadó ünnepségen Cseke Attila
elmondta: minden évben egy-egy szakág kép-
viselõi részesülnek az elismerésben, ebben az
évben a mûtõsöket választották, és megõriz-
ték a díjazás regionális jellegét is, hiszen a há-
rom Bihar megyei kitüntetett mellett egy Szi-
lágy megyei mûtõs is átvehette a plakettet és
oklevelet.

A rendezvényen Cseke Attila mellett jelen
volt dr. Mózes Gábor, az iskolaalapító Izra-
elben élõ orvos fia és annak családja, dr. Föl-
des Béla, a Bihar megyei Egészségért Alapít-
vány elnöke, Iuliana Busuiog, az Ápolók és
Bábák Kamarájának megyei vezetõje,
Camelia Pãºcui, az Egészséged Alapítvány
vezetõje (õ moderálta a díjátadót), Mircea
Mãlan nagyváradi alpolgármester és
Claudia Timofte, a prefektúra kancelláriave-
zetõje. Az eseményen közremûködött a
Stadler Klarinétkvartett. Az alpolgármester és
a kancelláriaigazgató elsõként köszöntötték az

|egészség 

Elismerés az ápolóknak
Május 16-án adták át a közismert
nagyváradi orvosról, iskolaalapítóról,
szakkönyvíróról, dr. Mózes Károlyról
elnevezett díjakat a névadó fiának
jelenlétében. Cseke Attila képviselõ
egészségügyi miniszterként 2011-ben
alapította a díjat az orvosi asszisztensek,
ápolók munkájának elismerésére.

A névadó fia,
a szintén orvos

Mózes Gábor
és Cseke Attila

adja át
az elismerést

Legmann Ilonának

Dr. Földes Béla
ötletadóként is
évrõl évre részt

vállal a díjátadó
megszervezésében 
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hogy jövõre választások lesznek, ezért a váro-
si és megyei önkormányzatban, de a parla-
mentben is szívesen látna szakmabelieket. Az
európai szakemberhiányt is említette, és re-
ményét fejezte ki, hogy a jövõben az ápolók-
ra jobban figyel majd az állam is.

Végezetül a kitüntetettek Cseke Attilától és
dr. Mózes Gábortól vehették át az elismerést.
Elõször dr. Mircea Pop, a megyei sürgõsségi
kórház 1. sebészetének vezetõje olvasta fel
Legmann Ilona fõasszisztens laudációját,
másodikként dr. Gheorghe Bumbu, az uroló-
gia fõorvosa méltatta Daniela Ligia Gherle
fõasszisztens munkáját. Majd dr. Kovács Fe-
renc ismertette Felicia Florica Costin élesdi
fõnõvér érdemeit, végül dr. Mihai Pop felol-
vasta dr. Nagy László laudációját Barta Atti-
la, a zilahi megyei kórház mûtõs munkatársa
pályájának értékeléseként. A díjazottak mind-
egyike – ki rövidebben, ki hosszabban – meg-
köszönte az elismerést.

Fried Noémi Lujza

Dr. Földes Béla felszólalásában azt húzta
alá, hogy a Mózes doktor által elindított szak-
képzés által az ápolók is az értelmiség soraiba
tartoznak, és aktívabb politikai-közéleti sze-
repvállalásra szólította fel õket, mondván,
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Több vidéki
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az élesdi
kórházban találta
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Felicia Florica
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Barta Attila 1978
óta több mint

negyven sebészt
szolgált ki a zilahi
megyei kórházban

A Stadler
Klarinétkvartett
mûködött közre



állítás is nyílt ugyanakkor a múzeumban a csa-
lád tulajdonában lévõ alkotásokból. A tárlat
idõrendben mutatta be a sokoldalú képzõmû-
vész festõi munkásságát.

Jólesõ érzés volt ott lenni és látni, érezni,
hogy mily nagy szeretettel emlékeznek meg
Miklós Jánosról az egykori kollégái, barátai,
hiszen a több mint két órát tartó ünnepségen
nagyon sokan szót kértek, vagy éppen a
könyvbõl olvasták fel az általuk írt gondolato-
kat. Zömmel belényesi barátai és tisztelõi kap-
tak szót. Szabó Ödön parlamenti képviselõ
beszédét távollétében Szabó József nagyvára-
di helyi tanácsos tolmácsolta.

Az is jólesõ érzés volt, hogy a magyarok ál-
tal lakott Fekete-Körös menti településekrõl is
érkeztek megemlékezõk, akik ily módon is ki-
fejezték, hogy ismerték és szerették Miklós Já-
nost, és emlékét megõrzik. Közismert, hogy a
közössége iránt elkötelezett polgárként Miklós
János felkereste, kikutatta és felmutatta a
Belényesi-medence magyarságának tárgyi,

Sokan összegyûltek a belényesi városi mú-
zeum elõcsarnokában, hogy emlékezzenek a a
Fekete-Körös menti település elismert egyéni-
ségére, Miklós Jánosra. Az eseményt hosszas
elõkészítõ munka elõzte meg, ugyanis erre a
napra egy grafikailag és tartalmilag is nagyon
szépen kivitelezett kiadvány jelent meg. Amo-
lyan tükör ez, melybe ha beletekintünk, Miklós
János néz vissza ránk, nemcsak a róla készült
felvételekrõl, de alkotásaiból is, melyeknek
fényképét illusztrációként foglalták a kötetbe.
Az életrajzával is megismerkedhet a könyvbõl
az olvasó.

Az ötlet, hogy egy ilyen kiadvánnyal emlé-
kezzenek Miklós Jánosra, egykori kollégájától,
az ugyancsak pedagógus Anton Naghiutól
származik. Õ kérte és kapta meg a tavaly el-
hunyt Miklós János családjának a hozzájárulá-
sát, hogy ily módon állítsanak emléket a festõ-
mûvésznek, születésének 66. évfordulóján. Ki-
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Miklós Erzsébet
és fia, Miklós
János Dénes

Meghitt, bensõséges megemlékezésnek
adott otthont május 11-én a Belényes
városi múzeum: a tavaly augusztusban
elhunyt festõmûvész, pedagógus, ember,
MIKLÓS JÁNOS alakját idézték fel. Tették
ezt éppen azon a napon, amikor betöltötte
volna a 66. életévét.

A festõmûvészre,
a tanárra emlékeztek
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Miklós János. Ecsettel és vésõvel, de tollal és papírral
is maradandót alkotott 



mondta Bálint Beáta Noémi, aki felolvasta a
mentora emlékére írt versét is.

A megemlékezés végén az özvegy, Miklós
Erzsébet könnyeivel küszködve mondott kö-
szönetet mindenkinek, aki részt vett az esemé-
nyen vagy hozzájárult a kiadvány megjelené-
séhez.

Deák F. József

épített és szellemi hagyatékát. A Biharország
hasábjain is számos, tudományos igényesség-
gel összeállított írása látott napvilágot népraj-
zi, ipartörténeti, szociológiai, irodalomtörté-
neti, történelmi vagy épített örökségünkrõl.

Egykori tanítványai is beszéltek mesterük-
rõl, a pedagógusról, aki szinte „fogta a kezün-
ket és úgy próbált bennünket irányítani”,

kultúra|
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Belényesi
és fekete-Körös-
völgyi románok
és magyarok
egyaránt
tiszteletüket tették
a rendezvényen

Az egyik tanítvány,
Bálint Beáta
Noémi grafikus,
illusztrátor olvasta
fel írását
az emlékkötetbõl

A Nagyváradi Állami Filharmónia júniusi mûsora
A koncerteket csütörtökönként a fil-
harmónia Bartók–Enescu termében
tartják, a bérletek érvényesek, je-
gyek a filharmónia székhelyén vált-
hatók.
11., 119 óóra: Gershwin-fesztivál. Mû-
soron: F-dúr zongoraverseny; Porgy
és Bess – szvit; Egy amerikai Párizs-

ban – szimfonikus költemény. Vezé-
nyel Romeo Rîmbu, közremûködik
Mihai Ungureanu (zongora).
18., 119 óóra: Szimfonikus hangver-
seny. Mûsoron: P. I. Csajkovszkij: Vál-
tozatok egy rokokó témára, op. 33.;
Fr. Schubert: IV., C-moll szimfónia, D.
417. Vezényel Alexandru Ganea, köz-

remûködik Petrus Bölöni Áron (gor-
donka).
25. éés 226., 119 óóra: Évadzáró filmze-
nei hangverseny. Mûsoron: Super-
man, Csillagok háborúja, New York,
New York, Gladiátor, A muzsika hang-
jai, Hófehérke, Az írógép. Vezényel
Ilarion Ionescu-Galaþi.
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A Belényestõl mintegy 18 kilométerre fek-
võ Magyarremete községközpont, négy falu –
Mézged, Drágota, Gyepûsolymos és Petreasa
– tartozik még hozzá. 1520-ban vámhely, so-
káig a váradi püspökség jószágos nemeseinek
birtoka. A település a Rósa és a Mézged patak
összefolyásánál terül el, a hagyomány szerint
Alszegre, Felszegre és Zugra oszlik. Az 1880-
as népszámlálás 905 lakost jegyzett fel, kik
közül 559 magyar, 309 román, 469 reformá-
tus, 311 ortodox. Az 1992-es népszámlálás
adatai szerint a településnek 892 lakosa volt,
közülük 542 magyar, 350 román. Felekezeti
megosztás szerint 420 a református, 313 az
ortodox, 135 a baptista. Legutóbb, 2011-ben
a 948 remetei illetõségû személybõl 520 volt
a magyar, 412 a román.

A dél-bihari helység talán a Királyerdõ-
hegység legszebb vidékén terül el. Ennek
eredményeként a faluturizmus is meggyökere-
sedett itt, szép és minden kényelemmel ellá-
tott vendégfogadók várják a turistákat. A Tuli-

pán Panzió tulajdonosa például Smeták Csa-
ba, a környék egyetlen rádióamatõre. Több-
ször is meggyõzõdhettem arról, hogy sokan
fel is keresik a létesítményeket, a látogatók
részt vesznek az augusztus elsõ szombatján
tartott falunapi ünnepségeken is. Falumúzeum
is van, alapítói a Gergely fivérek, János és
György; szintén egy falunapon avatták fel a
2000-es évek elején.

Szép tavaszi napon érkeztem a településre
a Nagyváradot Belényessel összekötõ 76-os,
dévai országúton. Sokszor leírtuk már, most
újra megteszem: Bihar megye szégyene annak
az útnak az állapota. Most már lehet látni út-
építõket, de munkájuk eredménye még nem
érzékelhetõ.

Magyarlakta sziget

Magyarremetére érve elsõként Bálind
György erdészmérnökkel beszélgettem, aki a
helyi magyar érdekvédelmi szervezet elnöke
is. Fiatal ember, ízig-vérig remetei, a legna-
gyobb szeretettel beszélt szülõfalujáról. Portá-
juk a Belényesi-medencére jellemzõ, több csa-
ládot is befogadható házak egyike, széles ud-
varral, gazdasági épületekkel. Három nemze-
dék él itt együtt. „Ez még így szokás nálunk,

A magyarremetei
mûemlék templom
freskói

Mûemlék templom
a „magyar szigeten”

Magyarremete elsõ írásos említése
1442-bõl származik, Scolari András
püspök ír róla egyik levelében. Eredete
sokkal korábbra tekinthet vissza, hiszen
temploma Árpád-kori.

A Mézged-patak szeli át a falut
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dekesség, hogy ez a rendezvény a Remeteiek
Világtalálkozója néven vált ismertté, és telje-
sen magyar jellege volt, késõbb a szervezés-
ben részt vállalt a helyi önkormányzat is, így
az ünnepség most már a faluban élõ mindkét
nemzetiség napja lett. Nagyon fontos rendez-
vény számunkra, hiszen mi is házigazdái va-
gyunk, a Fekete-Körös Menti Magyar Napok.
Ezt az RMDSZ égisze alatt immáron harmad-
jára szervezzük meg. Elindítása nagyon jó öt-
let volt, a térség magyarsága magáénak tekin-
ti, hiszen az egész megyébõl érkeznek magyar
néptánccsoportok, népi hagyományok ápo-
lói, színes felvonulásuk az utcára csalja a hely-
belieket. Tavaly ennek a napnak mi voltunk a
házigazdái, óriási tetszést aratva” – értékelt a
tisztségviselõ.

A magyar folklór is helyet talált a faluban,
van egy jó hírû, Magyar Kultúráért Díjjal jutal-
mazott néptánccsoportjuk, a Kéknefelejcs.
Egy román pedagógus házaspár, Angela és
Sorin Miora irányítja. Ismerik és elismerik az
együttest nemcsak a Fekete-Körös völgyében,
de az egész megyében, sõt külföldön is.

Nagyon jó kapcsolatot tartanak fenn a hely-
beliek a Fekete-Körös mentén élõ magyarok-
kal. Testvértelepüléseik is vannak, nemrég egy
újabb, hármas megállapodást írtak alá a fran-
ciaországi Nogent-sur-Vernisson és a magyar-
országi Szentpéterszeg részvételével. Közösen
szeretnének pályázni európai uniós forrásokra.

Beszélgetõtársamtól megtudtam, hogy a re-
meteiek nagy része Belényesben és Kisszedre-
sen dolgozik. A mezõgazdaság az utóbbi két-
három évben valamennyire fellendült, a földe-

nagyon is elfogadjuk és ápoljuk ezt a hagyo-
mányt” – mondta házigazdám. Majd arról be-
szélt, hogy Magyarremete kissé félreesik a Fe-
kete-Körös menti többi magyarlakta település-
tõl, amolyan sziget, ahol még szép számban
élnek magyarok.

„A honfoglalás idején itt már letelepedtek
magyarok – meséli Bálind György. – Most
520 magyar ember él itt, a községben továb-
bi öt személy vallotta magát magyarnak, õk
Mézgeden laknak. Véleményem szerint az itte-
ni magyarok sokat tesznek azért, hogy ebben
a román tengerben megmaradjanak. Ennek
érdekében több közösségerõsítõ rendezvényt
is szervezünk, mint például a helyi borok kós-
tolóját, a húsvéti bált, pünkösd második nap-
ján foci- és röplabdabajnokságot – ez utóbbit
azért, hogy a hölgyeket is bevonjuk a sportba.
Kiemelkedõ esemény számunkra a falunap,
erre a környékbeliek is szívesen jönnek el. Ér-
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Néptáncosok
a tavalyi fekete-

Körös-völgyi
napokon

Az 1944-es civil
áldozatok
emlékére emelt
emlékmû
a templomkertben

Smeták Csaba
rádióamatõr,

panziótulajdonos
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ket jobban megmûvelik. Van egy pékség és
egy malom, ott mintegy huszonöten dolgoz-
nak, no meg egy bútorgyár, ahol újra beindult
a termelés. Egy benzinkút is van a faluban, így
nem kell Belényesbe menni tankolni. Az állat-
tenyésztés is fellendült, majdnem minden csa-
lád tart egy-két tehenet, juhokat, sertést. Két
gazdának tíznél több tehene van.

Bálind György elmondta, hogy Biharfüred
környékén is van földje a községnek, összesen
700 hektár legelõ. Tavasszal kihajtják oda az
állatokat, és augusztus végén térnek vissza Re-
metére. Mintegy 70 kilométerre, Mézged felé
végig az erdõkön kísérik az állatokat a havasi
legelõre. Ott vannak istállók, a pásztoroknak,
csordásoknak lakások, ahol a nyár végéig él-
nek, a tejbõl sajtot készítenek, és eljuttatják a
faluba. 1987-ben a legelõtakarításból hazatérõ
remeteiek közúti szerencsétlenséget szenved-
tek, tizenkilenc személy halt meg; tiszteletükre
emlékmûvet állítottak a falu központjában.

Változik az arculat

Bálind Györggyel a községházára is beko-
pogtunk. Rég adatott meg számomra, hogy
ilyen szép községházudvart lássak, sziklakert-
tel, középen tetszetõs szökõkúttal. Adrian
Cãlin ªtefãnicã polgármester erdészmér-
nök, 2012 óta tölti be a tisztséget. Mint
mondta, nagyon fontosnak tartják, hogy a
községközpont és a hozzá tartozó falvak egy-
formán fejlõdjenek. A falvakból aszfaltos út

vezet Remetére, az ivóvizet mind a községköz-
pontban, mind a többi helységben – Mézged
kivételével – bevezették a házakba. A helyi ta-
nács már jóváhagyta a csatornázás beruházá-
si tervét, a hálózatot 2020-ig európai uniós
pénzbõl építik majd ki. „Úgy érzem, a helyi ta-
nács támogatásával sikerült megváltoztatni a
község arculatát” – mondja a polgármester.

Mivel a lakosság a legutóbbi népszámlálás
szerint 3000-nél kevesebb, a tanácsosok lét-
száma is 11-re csökkent. „Az itt élõk szerin-
tem nagyon szorgalmasak, szeretnek dolgoz-
ni, az életszínvonal kielégítõ. Ezt bizonyítja,
hogy kevés az olyan család, melynek ne lenne
személygépkocsija, majdnem minden házban
van fürdõszoba, minden családban van leg-
alább két mobiltelefon – magyarázza Adrian
Cãlin ªtefãnicã. – Baráti kapcsolat alakult ki
az itt élõ emberek között függetlenül attól,
hogy ki milyen nemzetiségû; az együttélés pél-
daértékû. Mind itt születtünk, itt nõttünk fel, itt
kell élnünk egymás mellett. Támogatjuk, hogy
minden népcsoport tartsa meg a szokásait, a
hagyományait, vallását, szerintem ez így van
rendjén. A községközpont arculatát az elmúlt
néhány évben teljesen megváltoztattuk, felújí-
tott iskolával, polgármesteri hivatallal dicse-
kedhetünk, most a kultúrház renoválásán szor-
goskodunk.”

Árpád-kori templom

Többkötetnyi írás jelent már meg a magyar-
remetei református templomról. Mi is felke-
restük az egyházközség parókiáján Szigeti
Ferenc lelkészt, aki 2000. január 1-jétõl szol-
gál a gyülekezetben.

„Árpád-kori az istenháza, de építésének
pontos idejét nem tudjuk” – mondta a tisztele-
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Bálind György
tõsgyökeres

remetei

Emlékmû a község-
központban

az autóbalesetben
elhunyt 19 helyi

lakos tiszteletére
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tes. Elmesélte, hogy renováláskor, a padló fel-
újításakor belsõ ásatásokat is végeztek, akkor
két másik templom alapját is megtalálták.
„Valószínûleg a hívek számbeli gyarapodása
miatt kellett nagyobb templomot építeni, az
ugyanakkora lehetett, mint a mostani. A jelen-
leg használatban levõ templom építõanyaga-
ként felhasználták az elõzõ faragott köveit,
ezek látszanak jól.”

A falfestmények szinte az egész templom-
belsõt beborítják, a tiszteletes szerint a legtöbb
az 1300-as évek közepén készülhetett, mások
mintegy száz évvel késõbb. Ezek görögkeleti
stílusúak, ebbõl adódóan egyesek eredetileg
ortodoxnak mondták a templomot. Amikor
gyökeret vert itt a reformáció, a képeket lefes-
tették. Nagyobb felújítás volt 1927-ben, ami-
kor is kezdtek kutatni a falfestmények után, hi-
szen szájhagyomány révén tudtak róluk. Szent
István, Szent László és Szent Imre herceg ké-
pét tárták fel, illetve Péter, Pál és Bertalan
apostolok ábrázolását. A lelkipásztor szerint
az a lényeg, hogy „felbecsülhetetlen értékû
templomunk van, bennünket ez kötelez, hogy
rendben tartsuk, és a jelentõségéhez méltóan
vigyázzunk rá. Remélem, a feltárást és restau-
rálást nemsokára folytathatjuk, erre vannak
reményeink”. A templom a legmagasabb érté-
kû mûemlékek közé van besorolva, bármilyen
munkát engedélyeztetni kell az illetékes ható-
ságokkal.

Egymásra utalva

Az egyházközségnek 320 felnõtt tagja van,
õk természetesen az egyházfenntartásban is
részt vesznek, s ötven gyermek is tagja a gyü-
lekezetnek. A templomlátogatás aránya elfo-

gadható, volna helye a jobbnak is – jegyzi meg
Szigeti Ferenc. „Most fogtunk hozzá új paró-
kia építéséhez, szükség volt rá, hiszen a jövõ-
nek is át kell adnunk valamit. Saját jövedel-
münkbõl építkezünk, számítunk más támoga-
tásokra is.”

Szigeti Ferenc arról is beszélt, hogy Bihar-
ország sajátos vidéke a Belényesi-medence, az
itt élõkre kedvezõ hatást gyakorol az egymás-
rautaltság. A lelkipásztor szerint ez leginkább
a közösségi alkalmakkor nyilvánul meg, le-
gyen szó akár istentiszteletrõl, akár az éppen
megújuló kalákamozgalomról.

Az elmúlt öt évben 19 keresztelõ, 31 teme-
tés, 7 esküvõ volt, és 25 fiatal konfirmált.
Ezekbõl a számokból is látszik, hogy veszély-
ben van az óvoda és az iskola fennmaradása.
Csak elemiben folyik magyar oktatás, az
egyetlen összevont I–IV. osztályban 16 gyerek
tanul, a magyar óvodába mindössze 9 apró-
ság jár.

A lelkipásztorral az 1944-ben történt vé-
rengzésrõl is beszélgettünk: a bevonuló román
hadsereg 36 helybeli és hat kishagymási em-
bert végzett ki. Szigeti Ferenc úgy véli, közös
vonások vannak a gyantai és remetei esemé-
nyek között, hiszen egy nap eltéréssel történ-
tek a vérengzések, szeptember 23-án Reme-
tén, 24-én pedig Gyantán. A református lel-
kész egyébként ott is szolgált. „Az érintett csa-
ládok sem itt, sem Gyantán nem szeretnek er-
rõl beszélni” – teszi hozzá. Néhány évvel ez-
elõtt a templomkertben felállítottak egy em-
lékmûvet, fel van tüntetve rajta a kivégzettek
névsora.

Amikor hazafelé indultunk, új irányt válasz-
tottunk: Biharrósa felõl tértünk rá a Nagyvá-
rad–Kolozsvár országútra. Bár sokkal hosz-
szabb volt így az út, mégsem telt sokkal több
idõbe, mint ha a belényesi úton döcögtünk
volna a folyamatos haladást lehetetlenné tevõ
útakadályok között.

Deák F. József
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Adrian Cãlin
ªtefãnicã, a község
polgármestere

A magyarremetei
községháza
rendezett udvara

Szigeti Ferenc
református
lelkipásztor



Magyarul és szlovákul
miséznek Telegden

Élesden született 1973-ban, szülei ma is ott
élnek. Szülõvárosában érettségizett, majd a
gyulafehérvári Római Katolikus Teológián foly-
tatta tanulmányait. Negyedév után Egerbe küld-
ték, ott fejezte be felsõfokú képesítését. A fél év
gyakorlati felkészülést Szlovákiában töltötte el,
1997 augusztusában szentelte pappá Tempfli
József akkori nagyváradi megyés püspök a szé-
kesegyházban. Szolgálatát még abban az évben
elkezdte Zsibón, ahol három évig volt plébános.
Mezõtelegdre 2000 októberében helyezte el a
püspök, és mind a mai napig ott szolgál.

– A katolikus papi hivatás nagy felelõsség-
gel és olyan lemondásokkal jár, amik miatt
nem népszerû a fiatalság körében. Sajnos
egyre kevesebben döntenek úgy, hogy az egy-
házi rend szentségét válasszák. Ön megtette
ezt. Mi motiválta elhatározását?

– Hála Istennek, vallásos, keresztény katoli-
kus családba születtem, ahol természetes volt
az, hogy minden vasárnap és ünnepnapokon
templomba megyünk. Ez nagyszülõktõl unoká-
ig mindenkire vonatkozott. Szerettem temp-
lomba menni, és testvéremmel együtt szívesen
ministráltam szinte érettségizõ koromig. Szlo-

vák anyanyelvû vagyok, és úgy tapasztaltam,
hogy nemzetiségünk tagjai talán az átlagnál job-
ban gyakorolják vallásukat, és szívesebben jár-
nak templomba. Megérintett az ottani hangu-
lat, és az évek során egyre bizonyosabbá vált
bennem, hogy ezt a hivatást választom. Sike-
rült, és úgy érzem, megtaláltam azt, amire
vágytam.

– Kérem, mutassa be a mezõtelegdi katoli-
kus közösséget!

– Nagyjából 300 lelket számlálunk, közülük
250 magyar, 50 pedig szlovák anyanyelvû. A
közigazgatásilag hozzánk tartozó településekkel
együtt – Mezõszabolcs, Köröskisjenõ, Puszta-
újlak, Telkesd, Pósalaka – a katolikusok száma
eléri a 360 fõt. Ezt támasztják alá a 2011-es
népszámlálási adatok is. Templom csak
Telegden van. Filiaként hozzám tartozott Ci-
gányfalva is, ahová rendszeresen kijártam, de
néhány éve az élesdi plébános vette át ezt a fel-
adatot. Sajnos nagyon kevés a fiatal. Mivel te-
lepülésünkön nincsenek munkahelyek, elég
nagy az elvándorlás. Elsõsorban a fiatalok men-
nek el, így az elöregedés folyamata elkerülhe-
tetlen. Iskola csak nyolc osztályig van, létezik
ugyan magyar tagozata, de egyre kevesebb a

Emlékfotó a tavalyi
elsõáldozókkal

Tizenöt éve szolgál Mezõtelegd római
katolikus plébániáján VILCSEK FERENC
tisztelendõ. Az elhivatásról, a szórvány-
közösségek fogyásáról, illetve a kétnyelvû
gyülekezet életérõl beszélgettünk vele.

|hitvilág 

Vilcsek Ferenc tizenöt éve pásztorolja a telegdi nyájat
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gyerek. Tavaly már alig akadt elsõ osztályba je-
lentkezõ, ezért összevont osztályok indultak. A
vallásoktatást én végzem, szintén összevont
osztályokban. Autóval megyek, és három isko-
lából szedem össze a gyerekeket, de nehéz úgy
összehangolni az órarendet, hogy mindenki je-
len lehessen. Anyák napján, elsõáldozáskor,
bérmáláskor és karácsonykor verset mondanak
a gyermekek, esetenként – ha megvan az elég-
séges létszám – betlehemes játékkal is készü-
lünk az ünnepre. Ezt mindenképpen megõriz-
zük a jövõben is. Elsõáldozás minden évben
van, bérmálás csak akkor, ha elegendõ létszá-
mú gyerek gyûl össze. Ez általában négyéven-
ként történik meg. Sajnos kevés az esküvõ és a
keresztelõ, de annál több a temetés. Az egyház-
tanács tagjai segítõkészek, kérésre megtesznek
minden tõlük telhetõt. Õk is zömében az idõ-
sebb korosztályt képviselik.

– A szentmiséket látogatják-e az itthon
maradt hívek?

– Minden vasárnap két misét tartok. 10 órá-
tól magyar nyelven, ezen általában 30-35 lélek
van jelen, 12 órától pedig szlovák nyelven,
ezen nagyjából 15-en vannak. A hétköznapi
misék kétnyelvûek, és közösen tartjuk. Termé-

szetesen a nagyobb ünnepeken, hála Istennek,
sokkal többen jönnek templomba. Jelenleg a
templomunk belsõ felújítás alatt áll, ezért vasár-
nap is csak egy kétnyelvû misét tartok, a régi
katolikus iskola felújított nagytermében. A re-
noválást négy hónapja kezdtük el, és reménye-
ink szerint nyár végére befejezzük. A fiatalok
nagyobbik része Nagyváradon jár iskolába,
ezért fõként csak a nagyobb ünnepeken jönnek
templomba.

– Kérem, nagy vonalakban számoljon be
arról, mit tudott megvalósítani ittlétének
másfél évtizede alatt!

– Három évvel ezelõtt sikerült felújítanunk a
templomtetõt, már halaszthatatlan feladat volt.
Renováltuk a visszakapott katolikus iskolát,
mely magába foglalja a könyvtárat is, azonkívül
egy irodát, és még egy pingpongasztal is helyet
kapott benne. Ezt fõleg a fiatalok kedvéért he-
lyeztük el az egyik helyiségben. Örülnék, ha mi-
nél többen járnának az egészséges testmozgás-
ra. Itt szoktak továbbá a fiatalok név- és szüle-
tésnapi, esetenként szilveszteri ünnepséget ren-
dezni. Az egyházi földek egy részét visszakap-
tuk, de egy nagyobb rész a mesterséges tó alatt
fekszik, ami után kártérítést kértünk. Ennek a
kifizetése sajnos akadozik. Felújítottuk a plébá-
niát, és jelenleg folyik a legnagyobb munka, a
templom teljes belsõ rendbetétele. Mivel régi
freskókat találtunk, ezeknek a megmentése kis-
sé meghosszabbítja a munkát.

– Hogyan sikerült összehozni a szükséges
anyagi fedezetet a mostani munkálatokra?

– Több helyrõl adódik össze: kaptunk pénzt
a minisztériumtól, kaptunk németországi segít-
séget, ami a püspökségen keresztül kötött kap-
csolatnak köszönhetõ. Mindezt kiegészítettük
saját hozzájárulásunkkal.

– Milyen tervei vannak? Mivel búcsúzna az
olvasóktól?

– Tovább építeni a rám bízott közösséget,
ápolni az itthon maradottak hitét, vezetni õket
az Istennek tetszõ úton. Búcsúzóul János evan-
géliumából idézném Péter szavait: „Uram, te
mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.”
Úgy gondolom, kötelességünk szeretni Istent és
embertársainkat. Bármilyen gonddal küzdünk,
forduljunk Istenhez, Õ segít, mert szeret minket.

Szõke Ferenc

Freskókat találtak
a templomban

a meszelés alatt

Mezõtelegd római
katolikus
temploma

hitvilág|

Nyár végére remélik a belsõ felújítás
befejezését A plébániát már rendbe tették
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Szentjobbon duplán nehéz volt az élet a
második világégés után. Egyrészt magyarságu-
kért kellett megküzdeniük az ottaniaknak,
másrészt pedig sváb származásuk okán ették a
megkülönböztetettek keserû kenyerét. A Má-
ria Terézia által 1750-ben odatelepített svá-
bok többsége már nem is beszélte õsei nyel-
vét, magyar öntudatuk volt, mégsem kerülhet-
ték el a kommunista hatalom megbélyegzését,
mint németeket deportálták õket a Szovjet-
unió távoli területeire. Az elhurcoltakat a ne-
héz körülmények megviselték, az embertelen
bánásmód következtében kilencen soha nem
tértek vissza szülõfalujukba, jeltelen sírban ta-
láltak végsõ nyugalomra. Az utókor a deportá-
lás szörnyûségeire mutató emlékhelyet alakí-
tott ki, külön bekerített parkrészt. A márvány-
táblára felvésték a bûntelenül, pusztán német
származásuk miatt megbélyegzettek névsorát.

Ezekrõl a múltba nyúló történésekrõl, a II.
világháború kisemberek által megélt nyomorú-
ságairól, keserveirõl, a csendes helytállásról
beszélgettünk Braun Ilonával és testvérével,
Istvánnal. A községházát választottuk a múlt-

idézés helyszínéül, az elöljáró, Molnár József
ide invitálta a régiekrõl mesélni tudókat. Az
épület még „új illatú”, patyolattisztaság min-
denfelé. Nem csoda, hisz a falu nemrég nyer-
te vissza községközpont státusát, amelyet
1968-ban orzott el tõle a célzottan magyar-
sággyengítõ közigazgatási átszervezés. A kiírt
népszavazás egyértelmû volt, Szentjobb visz-
szakövetelte jussát, s 2013 eleje óta a telepü-
lés községi rangra emeltetett. A László király
járta falu sok mindenen átment. A téeszesítés
is meggyötörte, de a hagyományaihoz, hité-
hez mindmáig erõsen ragaszkodó magyarsá-
got nem lehetett az asszimiláció gödrébe terel-
ni. Más falvakkal ellentétben itt a lakosság lé-
lekszáma növekvõben van, az elszármazottak
közül többen is visszatértek õseik földjére.

A Braun testvérpár beszélgetésünk nyitá-
nyaként gondolatban a múlt század negyvenes
éveibe barangolt. Édesapjuk, Braun István ak-
koriban fiatal legény volt. A magyar hadsereg
1940-es bevonulását falujában élte meg. Még
egy ideig békén élhetett a családi légkör mele-
gében, mígnem 1942-ben neki is mennie kel-
lett, várta az angyalbõr. Elõször Marosvásár-
helyre került a határvadászokhoz rádiósnak.
Rá egy évre átvezényelték a mai Szlovákia te-
rületére. Ott már komoly harcok várták, õsz-
hajszál-teremtõ pillanatok, amikor egyre sûrûb-
ben hiányzott az otthon. A kezdetekben hon-
vágyát elnyomta a virtus, hajtotta a kaland-
vágy, meg aztán büszkeség töltötte el, hogy
magyar katona lehet. Egy gránátszilánk a dere-
kába fúródott. Ijedten kapott a csípõjéhez, fáj-
dalmat nem érzett, tompa forróság öntötte el.
Tenyere megtelt vérrel. Ekkor érzett elõször
halálfélelmet, a fiatalos hév szertefoszlott. Ha-
zagondolt. Otthoni ismerõs arcok pörögtek
szeme elõtt, olthatatlan honvágy vett erõt raj-
ta. Aztán mély belenyugvásba, már-már me-
lankóliába csaptak át érzelmei, valami megma-
gyarázhatatlan békességre váltott halálfélelme.
Elsötétült minden. A kórházban eszmélt újra.
Elsõ mozdulatára fájdalmat érzett, nyilallt a csí-
põje körül. Szerencséjére létfontosságú szervet
nem ért az alattomos fémdarab.
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Most a fiú Braun
Istvánnal
beszélgettünk

SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT

A svábmagyarok kettõs
szenvedése (1.)
A Nagy Háború kitörésének centenáriumi
esztendejében elindított sorozatunkban
a II. világháborúra emlékeznek Bihar megyei
egykori katonák vagy leszármazottaik.
A szentjobbi Braun István és testvére, Ilona
édesapjuk hányattatásait idézte fel.



Felépülése után visszavezényelték századá-
hoz. További két, szintén sebesült bajtársával
indult útnak. A mai Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, az országhatárhoz közeli Hangony
község határába érve a falubeliektõl érdeklõd-
tek a frontállás felõl. Jobb, ha nem mennek
tovább – intették õket –, a közelben vannak
már az oroszok. Esténként látni lehetett a ne-
hézfegyverek égvörösítõ fényét, a robbanások
hangja erõsödött. Tébláboló, osonó katonák
hol magányosan, hol pedig kisebb csoportok-
ba verõdve próbáltak elmenekülni a pokolból.
A katonás rend megbomlott, a fegyelem, a
harci morál önmentésre váltott. Hangonyban
éppúgy hiányzott a dolgos férfikéz, ahogyan
az ország bármely településén. Így az ottaniak
mindent megtettek azért, hogy a három kato-
nát lebeszéljék az egységükhöz való visszaté-
résrõl. Látva a helyzetet, azok nem is nagyon
kívánkoztak ágyútöltelékké válni. Pláne nem

egy értelmét vesztett ügy érdekében. A helyi-
ek befogadták õket. A bakaruhát elégették, a
fiúk kilétére utaló minden más nyomot is el-
tüntettek.

Braun István egy Amália nevû asszonyhoz
került. A fiatal özvegy a kislányával élt, férjét
örökre elvitte a háború. A szép szál szentjobbi
legény jó fogásnak bizonyult, a jószágok körül
sok volt a munka. A házon is akadt igazítani-
való, a melléképületekre is ráfért a rendbeté-
tel. Amália napról napra jobban megkedvelte
a fiatalembert. Egyre többet mosolygott, régi
komorsága elillant. A bensõjében végbement
változás öltözködésében is megmutatkozott.
Mondhatni már-már kacéran járt-kelt, semmi-
képpen sem keltette özvegyasszony benyomá-
sát. A helyiek összesúgtak: ez az Amália meg
akarja fogni magának a katonát. Mi tagadás,
jól mutattak együtt, hármasban úgy festettek,
mint egy szép család. A szóbeszéd nem is állt
messze a valóságtól, annyiban azonban min-
denképpen hibádzott, hogy a menyecskét
semmiféle hátsó szándék nem vezette a fiatal-
emberhez való közeledésében. Már nem önös
érdek motiválta. Kezdetben saját érdekét néz-
te, biztonságra vágyott, félt a kiszolgáltatott-
ságtól, attól, hogy bárki visszaélhet a helyzeté-
vel. De mindez köddé vált, s a férfihoz való ra-
gaszkodása másmilyen természetet öltött.
Szerelmes lett. Eleinte még korholta is magát,
férjének emléke iránti tiszteletre intette a lelki-
ismerete, meg aztán a falu szájától is tartott.
Késõbb sikerült elnyomnia belsõ vívódásait,
már szinte büszkeség töltötte el, amikor mu-
tatkozhatott a férfi oldalán. A szégyenérzetet
inkább káröröm váltotta fel, fõként, amikor
látta a rá sandító irigykedõ tekinteteket, több-
nyire a férfi nélkül maradt asszonynép irányá-
ból.

István, mint a legtöbb egészséges fiatalem-
ber, nem hárította el a kínálkozó lehetõséget.
Mindazonáltal hálás volt az asszonynak, ami-
ért befogadta, mosott, fõzött rá. Azt azért
semmiképp sem akarta, hogy túlságosan bele-
bonyolódjék ebbe a viszonyba, érezte a „hí-
nárveszélyt”: ha belegabalyodik, nem lesz me-
nekvés számára. Így aztán, amint a környéken
elhaladt a front, és már a hadiszökevények fel-
kutatására sem volt kapacitás, idejét érezte a
továbblépésnek. Õszinte akart lenni befogadó-
jához, de nem akart fájdalmat okozni neki.
Abban bízott, hogy az idõ mindenre megol-
dást hoz. Ahogyan a férje halálán sikerült túl-
jutnia az asszonynak, úgy a hozzá való kötõ-
dése is enyhülni fog egyszer.

D. Mészáros Elek
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Braun Ilona is
segített édesapjuk
történetét felidézni

Braun István
bevonulásakor



|szomszédoló

– Milyenek voltak az elsõ emlékei?
– Ó, az elsõ emlékek már kétéves koromból

vannak. Talán jobban élnek bennem, mint a
késõbbiek. Leírtam a hitetlenkedõknek, hogy
milyen volt a babakocsi, amiben a pályafutá-
somat kezdtem, és erre rábólintottak, valóban
így nézett ki. Arra is emlékeztem, amikor ki-
jött az orvos, és megvizsgált a konyhaaszta-
lon. Azt mondta, hogy a mandulámat ki kell
venni. Olyan részletekre is emlékeztem,
amelyek kizárták, hogy esetleg mástól hallot-
tam ezt a történetet.

– Mûszaki érdeklõdésû volt mindig, vagy
másféle volt az életútját meghatározó elsõ
impulzus?

– Általános iskolában volt az elsõ rádiós sze-
replésem. Olyan gyerekekkel készítettek mû-
sort, akik valamilyen történetet el tudtak me-
sélni. Utána egy „riporter kerestetik” verse-
nyen továbbjutottam a megyei döntõbe. Szü-
leim nem támogatták, pedig hívtak volna
többször is gyermek mûsorvezetõnek, de eh-
hez fel kellett volna költözni Budapestre, így
ez kútba esett. Az elektronikához úgy kerül-
tem közelebb, hogy mûködött akkor Berettyó-
újfaluban egy rádiós szakkör, ahova elõszere-
tettel jártam. Örök álmom volt, hogy egy ké-

szüléket összeállítsak. Édesapám mindig azt
mondta, hogy egy rádiót 3 forintból meg lehet
csinálni. Igaza volt, az elsõ detektoros készülé-
ket 3,30-ból készítettem el. Nagyon örültem,
mikor megszólalt rajta a Petõfi vagy a Kossuth
adó.

– Hogy indult a diszkós pályafutása?
– A következõ élményem, amelyik meglódí-

totta egy kicsit a fantáziámat, a diszkó volt,
vagy inkább ahhoz hasonló. A mûvelõdési
házban „Tuszuly” volt az elsõ lemezlovas, akit
hallottam, és csodálattal néztem, ahogy a
magnóról egymás után játssza le a dalokat.
Egy kicsit irigykedtem, mert nekem sosem
volt ilyen felszerelésem. A középiskolában
megismerkedtem Nagy Lacival, akinek volt
egy MK21-es magnója, ezen kezdtünk el dol-
gozni. A következõ kihívás az volt, hogy kierõ-
sítsem a lejátszót. Jártuk a környezõ falvakat,
vittük magunkkal a magnót, és a bálok szüne-
tében elkezdtünk bohóckodni, számokat leját-
szani, szórakoztattuk a nagyérdemût. Láttuk,
hogy a fiatalok erre is szívesen táncolnak. Ak-

Egy vidéki diszkós
kalandos élete

A berettyúójfalui HALICS ATTILA diszkós,
taxis, rádiós, kalandos görög vízi utak
szervezõje.
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Halics Attila lételeme a közönség szórakoztatása

A kapitánynak pipa
dukál 



amire elhívtak engem is, és Elek László fel-
ajánlotta, hogy felkészít. Jól beszélt angolul,
és nagy segítségemre volt. Két hét felkészülés
után a Debreceni Ifjúsági Parkban össze kellett
állítani egy zenei blokkot, mint a késõbbi disz-
kós vizsgákon. Példaként hoztak fel a debrece-
nieknek, hogy így is lehet. Végül eldöntöttem,
hogy fõállásban fogok diszkózni. Be is jött a
számításom. Bejártam az egész környéket.

– Hamar megbarátkozott a videodiszkó
gondolatával?

– Megkérdeztem a felségemet, mennyi
pénz van itthon. Irány Németország. Választ-
hattam: videomagnót veszek vagy kötõgépet,
végül az Akaira esett a választásom. A kifize-
tett vám a négyszerese volt a készülék árának:
187 ezer forint! Viszonylag hamar rendeztem
a tartozásomat, mert a videodiszkóval jól lehe-
tett keresni. Két színes tévére volt szükségem,
de csak egy fekete-fehér volt otthon. Ideigle-
nesen ezt is elvittem, és az akkori jegykezelõm
kisegített 22 ezer forinttal, és vettem egy Vi-
deoton tévét is. A berettyóújfalui közönség
azonban továbbra is rágta a fülemet, hogy
Debrecenben két színes tévé van, aztán ezt is
megoldottam. Elindult a Halics videodiszkó.
Sárrétudvariban, Hajdúsámsonban és Debre-
cenben is mûködött egy-egy jó lemezlovas.
Felosztottuk egymás között a piacot. Ha vala-
melyikünk felségterületén megjelent a konku-
rencia, akkor árajánlattal segítettük a másikat,
és kiszorítottuk a piacról a nem kívánt jöve-
vényt. Egyeduralkodók voltunk a piacon.

– Hogyan tudtak lépést tartani a konku-
renciával?

– Az egyik barátom vásárolt egy nagy para-
bolaantennát, és a német csatornákról jobbnál
jobb mûsorokhoz, zenékhez jutottunk kiváló
minõségben. Emellett pedig a legújabb filme-
ket tudtuk beszerezni magyar szinkronnal a fõ-
városból, míg le nem kapcsolták az emberün-
ket… Azután a Kulacsban megcsináltuk az el-
sõ fénypadlót, mert Orosházán véletlenül na-

kor még senki sem tudta itt a környéken, mi-
lyen is egy diszkó. Szívesen fogadtak minket,
mert jóval kevesebbe kerültünk, mint egy ze-
nekar.

– Mennyi volt az elsõ gázsija, és milyenek
voltak az elsõ bulik?

– 1975. december 25-én rendeztem egy
diszkót Bakonszegen 170 forintért. Akkor
már volt egy olyan erõsítõnk is, amelybe új
csöveket tettem. A hangfalakat kiselejtezett
szekrénybõl készítettem, és a lármafáról lesze-
dett 12 wattos hangszórókkal egy egész mû-
velõdési házat sikerült behangosítani. Most
3000 wattal is nehezen megy. Akkoriban au-
tónk, semmilyen jármûvünk sem volt. A helyi
boltban elkunyeráltuk az udvarra kidobott hû-
tõszekrénydobozokat, és abban szállítottuk a
diszkós felszerelést. Így szállhattunk fel a busz-
ra. Tartott a buli 11-ig, 12-ig, utána bent ma-
radtunk reggelig a mûvelõdési házban az igaz-
gató tudtával vagy tudta nélkül, aztán a regge-
li busszal jutottunk haza. Újságpapírral taka-
róztunk, aki nem hiszi, próbálja ki, mert a
Népszabadság erre kiválóan alkalmas, és kel-
lemes meleg volt alatta. A rendszeres diszkót
Újfaluban a Bihar Étterem nagytermében
kezdtük el szerdánként, amikor a cigányzene-
kar nem játszott, és rápakolhattunk a cimba-
lomra. Az volt a baj, hogy 9 óráig mûködött a
konyha. Azt mondták, zavarjuk az étterem
forgalmát. Kitaláltuk, hogy tombolázunk.
Megvettünk 8-10 vacsorát, és kisorsoltuk. Ké-
sõbb átköltöztünk az üvegterembe, ahol sem a
vacsorázókat, sem a cigányzenét, sem a szál-
lóvendégeket nem zavartuk. Abban az idõben
rendeztek egy diszkós versenyt Debrecenben,

szomszédoló|
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Halicsné Jenei
Zsuzsanna,
a feleség

Görög vizeken jár
a Sofia
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gyon nyomott áron szinte törhetetlen üveget
sikerült beszereznem. Ez látványban sokat len-
dített az estéken. Eleinte mindenki félt rámen-
ni, mert azt hitték, leszakad, de ezt az üveget
még háromkilós kalapáccsal sem lehetett szét-
törni. Közben más vállalkozásaim is voltak.
Sokat dolgoztam, és az egyik diszkóban két
szám között elaludtam. Mondtam is a többiek-
nek, hogy fiúk, ez volt az utolsó bulim, jövõ
héttõl befejezem. Senki sem hitte el, de így
történt. 1991-ben vége lett…

– Hogy került kapcsolatba a rádiózással?
– Az egyik barátom, aki játékgépeket for-

galmazott, nekem adta egy rádióállomás be-
rendezését, mert nem tudott mit kezdeni vele.
Kipróbáltam, mûködött. Egész Újfaluban lehe-
tett hallani! Ez volt az én Titok rádióm. Ami-
kor híre ment, hogy elõbb vagy utóbb lehet
magánrádiókat is üzemeltetni, beadtuk a ké-
relmünket, bár nem tudtuk, hogy mibõl fogjuk
üzemeltetni. Próbálkoztam együttmûködéssel
a reklámpiacon, de keserû tapasztalatokat sze-
reztem. Az elsõ adandó napon elkezdtük a su-
gárzást, és 4 évet üzemeltünk úgy, hogy egyik
nap délelõtt, másik nap délután sugároztunk,
aztán Derecskén is szereztünk egy félnapos
frekvenciát, így az újfalui hallgatóknak egész
nap tudtunk sugározni, csak a frekvenciát kel-
lett váltani.

– A görögországi munkavállalás tudatos
választás vagy csak a vakszerencse?

– A rádiónak köszönhetem, hogy kikerül-
tünk Görögországba. Utazási irodák is hirdet-
tek nálam, de fizetés helyett inkább utazást
ajánlottak fel. Olyan sok utat kaptunk, hogy a
végén már két-három hónapot is kint töltöt-
tünk. Annyira megismertem a környéket,
hogy már én mondtam az utasoknak, mit ér-
demes megnézni. Ez feltûnt az utazási iroda
fõnökének is, és mondta, hogy fogadjam a

vendégeket én, és még fizetni is tud érte. Már
akkor is voltak vízi jármûveim. A motorcsóna-
kom 12 fõs volt, és mindig jöttek, hogy vi-
gyem el õket, kifizetik az üzemanyagot. Min-
dig álmom volt egy fahajót venni. Meglett –
azóta egy nagyobb is –, de mire beszereztem
az összes engedélyt, kiderült, hogy magáncél-
ra nem lehet használni. Sõt, öt év alatt leg-
alább 300 alkalommal utasokat is kell szállíta-
nom. Ez azt hozta magával, hogy egyre többet
kellett dolgoznom. Most már az egész család
ezzel foglalkozik. Az alkalmazottak között volt
nagyváradi is, aki az üzemi gyakorlatát töltöt-
te nálunk. Egyre több romániai turista van.
Példát is vehetnének róluk a magyarországi
vendégek, mert õk nem csak örülnek annak,
hogy itt vannak, hanem tisztelik is azt, amit
látnak. Minden vendég egyformán fontos,
mindegy, hogy ki hova tartozik. A nagy hajón
elindult a diszkó, de nem én vezetem már, ha-
nem Arnold fiam.

– Végleg letette a mikrofont?
– Tavaly szóltak, hogy „Attila, csinálj már

egy bulit”, végül szilveszterkor egy jól sikerült
retró diszkóval tértem vissza. Itt is érhetik az
embert meglepetések, mert nem mindig mû-
ködnek már a dalok. Ha nem ismeri az ember
a közönséget, egy-egy nagy slágerrel is meg-
fagyhat a hangulat. Feltettem a „Tedd a szí-
vedre a kezedet”, de senki sem táncolt rá. Volt
más érdekes esetem is. A hajón, Görögor-
szágban jókedvûen táncoló középkorú társa-
ságnak lejátszottuk a Petróleumlámpát, de le-
ült rá a közönség, ahogy meghallotta. Újfalu-
ban véletlenül tettem fel, itt meg tomboltak rá.
Körösszakálba 28 év után tértem vissza. Ha
egy közönségtalálkozót tartottam volna elõtte,
még nagyobb lett volna a siker.

Kocsis Csaba

A kapitány nem
hagyja éhezni

az utasokat

Az unoka, lehet,
hogy már pályát

választott?
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A Körös utca elején levõ iskoláról az 1872-
ben kiadott városismertetõjében még azt írta
Hügel Ottó, hogy ebben a magas, „igen cél-
szerûtlenül épített”, négyszintes épületben
bérlakások vannak. Az ingatlan tulajdonosa a
jótékonyságáról híres orvos, Dudek Joachim
volt, aki nem messze innen, a róla elnevezett
sikátorban 1805-ben szülõotthont létesített le-
ányanyáknak.

A Körös utca eleji Dudek-féle házat késõbb
egy bécsi bank vásárolta meg, aztán 1879
nyarán iskolának alakíttatta át a római katoli-
kus káptalan, amely idõközben megvásárolta
az épületet. Az átalakítás során az utcai legfel-
sõ szintet – azaz a harmadik emeletet – lebon-
tották. Az udvari részen tanítói lakásokat ala-
kítottak ki.

Az iskolát 1880. november 26-án avatták
fel. Ezt megelõzõen a Nagyvárad napilap no-
vember 3-i számában összefoglalták az épület
történetét: „Lázár Miklós címzetes kanonok
ajánlotta megvételre a szomszéd Dudek-házat,
azt az épületmonstrumot, mely már nem egy
ideig kíváncsiságot vont magára, s melynek
belsõ lokalitásai napi, heti vagy legfeljebb hó-
napos szállásul szolgáltak mindenféle embe-
reknek. Nem sokára egy igen sikerült plánum
szerint gyökeres átalakuláson ment keresztül

az egész épület… és most nem csak hat tágas
és világos, száraz, könnyen szellõztethetõ tan-
terem, hanem az utolsó emeleten tanácskozá-
si szoba, könyvtári és természetrajzi, szertári
helyiség és négy tanító részére való kényelmes
lakás van az udvari részen, vízvezetékkel, fa-
emelõ gépezettel, három-három szoba, kony-
ha s kamra. Vételár, átalakítás és belsõ felsze-
relés mindössze 32.000 forintba került, s alig
hisszük, hogy a kormány bárhol is az ország-
ban képes lenne ily csekély költséggel egy oly
mintaszerû népiskolát fölállítani, mint aminõ
az újvárosi r. kath. iskola, amelyben 350 gyer-
mek nyer oktatást.”

Az iskolaépület építési évérõl nem maradt
feljegyzés. De ha figyelembe vesszük az épület
szerkezetét és azt, hogy Dudek Joachim a kö-
zeli szülészetet 1805-ben alapította, vélhetõen
a mostani iskola is valamikor a XIX. század el-
sõ harmadában épülhetett.

Az ingatlanban jelenleg is iskola mûködik,
amely a Szacsvay Imre Általános Iskolához
tartozik; I–IV. osztályok vannak benne az elõ-
készítõ osztályokkal együtt.

Péter I. Zoltán

A Körös (ma Tudor Vladimirescu) utca
elején látható a szépen felújított
homlokzatú épület, mely ma a Szacsvay
Imre nevét viselõ tanintézethez tartozik.
Kevesen gondolnák, hogy ezt az ódon
ingatlant, amelyben 135 éve iskola
mûködik, még a XIX. század elsõ
harmadában építették.

A Dudek-iskola

Az egykori Dudek-iskola a XX. század hajnalán.
A hivatalos neve Latin szertartású néptanoda volt

A Körösben
a Feldmann-féle
uszoda, míg
a parton
a városháza,
mellette a Körös
utcában
a földszintes
újvárosi plébánia,
majd
a kétemeletes
katolikus népiskola
épülete látható
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dúlt Moszkva (ma Széll Kálmán) tér mellett szin-
te percenként járnak a 4–6-os villamost pótló
buszok. Ha valaki elégedetlen a budapesti tö-
megközlekedéssel, annak melegen ajánlunk egy
egyhetes váradi tanulmányutat. Utána becsülni
fogja az övékét. A könyvbemutatón jó hangulat,
a Ludas Matyi egykori munkatársa kedélyesen
mesél, Varga Ferenc József humorista és Láng
Balázs színmûvész dalol és felolvas, Sándor Er-
zsi színmûvész Nagy Zoltán szerkesztõvel beszél-
get. Utána dedikálás, torta és rég nem látott is-
merõsök.

Azért hidegrázós pillanat is akad. Városligeti
séta, Anonymus szobrát nézzük éppen, amikor

Odafelé már a vonatút is „élmény”, Magyar-
országon ugyanis javítják a vasútvonalakat, ezért
„kis” kerülõvel, Érmihályfalvánál lépjük át a ha-
tárt Biharkeresztes helyett. Hazafelé szerencsé-
re már nem, a várakozások miatt azonban így is
több mint ötórás az út. Menetben hat. Menet
még azon füstölgök, hogy hajnali 5 óra elõtt in-
dult a vonat Nagyváradról, ehhez képest még
mindig Mihályfalván vagyunk. A személyiket
már ellenõrizték, a vonatot végignézték, majd
ugyanez Nyírábrányban is. Miért nem lehet a
közútihoz hasonlóan ezt is egyszerre megolda-
ni? Sebaj, innen már haladunk, itt-ott még van
álldogálás, de „röpke” hatórás út után végre le-
szállhatok Pesten.

Az elsõ nap végén már program vár, egy ked-
ves ismerõs Ars Universum Kft. nevû kiadója je-
lentette meg Galambos Szilveszter Szilánkok cí-
mû gyûjteményes kötetét, annak bemutatóját
tartják a budapesti Szimpla kávézóban. A szét-

|útravaló

Valódi világváros, naponta számtalan
programot és látnivalót kínál az ott
élõknek és a turistáknak, de a fény,
a csillogás, a luxus mellett – akárcsak más
fõvárosoknak – megvannak az árnyoldalai
is. Májusban baráti meghívásra sikerült
egy hetet a magyar fõvárosban töltenem,
félig turistaként, félig azonban
megmártózva Budapest mindennapjaiban.
Alább nagyon szubjektív beszámolót
olvashatnak errõl az egy hétrõl.

Budapest, Budapest,
te csodás (?!)

Török–magyar
kulturális napok

A repülõk
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De térjünk vissza a Városligetbe, ahol baráta-
ink szerint szerencsénk van, a Magyar Mûszaki
és Közlekedési Múzeum Petõfi Csarnokba kihe-
lyezett részlegében nyitva van a repüléstörténeti
kiállítás. Láthatunk például MIG-pilótafülkét, ûr-
kabint, szkafandert, légcsavarokat és motoro-
kat, helikoptert, különféle repülõgépeket, közü-
lük nem egy magyar tervezésû és építésû. A gé-
pek tervezõi között jól ismert névvel találkozunk,
a Rubik Ernõével. Nem az ifjabb, a bûvös kocka
feltalálója, hanem az idõsebb, akinek terveit
meg is építették.

Elõbb utaltam már a tömegközlekedésre, az is
tanulságos tapasztalat, hogy amikor a HÉV vá-
gányzár miatt nem jár a végállomásig, a megál-
lóban két busz is várja az utasokat: az egyik
gyorsjárat a végállomásra, a másik megáll min-
den útba esõ megállóban…

Nehéz elszakadni Pesten is a váradi állapo-
toktól, amikor barangolás közben csendes, kel-
lemes sétálóutcára bukkanunk. Teraszok, szökõ-
kút, padok… és fák. A növényeket élénken hiá-
nyolom a váradi tervekbõl, felújításokból; mint-
ha az illetékesek hiányoztak volna akkor, amikor
azt tanították, hogy a légzéshez oxigén kell, azt
pedig a növények termelik.

Továbbsétálva a Millenárison kötünk ki. Lát-
szik, hogy még nincs igazi szezon, a fagylaltos
elárusítót keres, a játszótéren azonban már nagy
a zsivaj. A mesterséges tavacskánál dõl meg az
a tévhitem, hogy az aranyhal kedves kicsi állat.
Hatalmas, harcsára emlékeztetõ példány úszik a
tavacskában, melyben aprócska tavirózsák nyíl-
nak (te szegény, szegény Püspökfürdõ!). Ahogy
elnézem, ez a példány legfeljebb egyetlen kíván-
ságomat teljesítené, ha vízbe esnék: az utolsót.
Döntsem el, mivel fûszerezzen meg, mielõtt
megesz vacsorára…

Gyorsan eltelik az egy hét, de elutazás elõtt
még alkalmam van látni, hogy az emberség
nem veszett ki teljesen Pesten sem. Az egyik hír-
adóban látott édesanya, akitõl elvennék újszülött
gyermekét, miután a kórházból kikerül, ugyanis
válása után hajléktalan lett, és egyik anyaotthon
sem fogadta be, jó szándékú embereknek kö-
szönhetõen otthonra talált a babával együtt.

Fried Noémi Lujza

megáll elõtte két atyafi, egyikük fekete pólója
hátán öles betûk hirdetik: „A magyar föld nem
eladó”. A büszke honfi nézi a szobrot, majd ki-
nyilatkoztat (elnézést a betûhív idézésért): „Én
nem tudom, ki a f…om az az Anonymus.” Mi-
re megkérdezném az erre büszke kopaszt, hogy
ugyan mond-e neki valamit legalább Béla király
neve, odébbáll. Nem megyek utána, van érde-
kesebb látnivaló, bár kíváncsi lennék, hogy a
Vajdahunyad vára bejáratánál zajló magyar–tö-
rök kulturális napok résztvevõi közül a földvédõ
vajon kiveri-e a törököket, hogy felszabadítsa a
hont… Ez már a második kultúrsokk aznapra. A
Hõsök terén járva magyar zászlókat lenget a
szél, ezeket vasrács öleli körül. Mivel az „Embe-
rek a békéért” felirat bármit takarhat, egy rend-
õrtõl érdeklõdöm az „alkotás” mibenléte felõl.
Azt mondja, csak annyit tud, június 7-ig van egy
úriembernek területfoglalási engedélye. Inter-
nen megnézem a korláton reklámozott honla-
pot, rossz sejtésem beigazolódik, gusztustalan
szélsõjobboldali propaganda.
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A Halászbástya

A Moszkva téren
idõnként
lövedékeket is
találnak

A tó királya

Mi tudjuk, ki volt
Anonymus…

Látkép a várból
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kalommal a Lengyelországból Erdélybe hívott
nagybátyja, Báthory András bíboros javára
(1599. március 29.).

A papfejedelem

Báthory András szatmári kapitány és Maylád
Margit fiának a gyermekkora óta kulcsszerepet
szántak családtagjai, akik nemcsak a magyar,
hanem a nemzetközi politikában is egyre inkább
tért nyertek. A csecsemõként árvaságra jutott
András és testvére, Boldizsár elõször apai nagy-
bátyjuk, Kristóf erdélyi vajda udvarában nevelke-
dett, majd másik nagybátyjuk, Báthory István
lengyel király vette maga mellé õket. Báthory
István csak azzal a feltétellel nyerte el a lengyel
királyi trónt, ha Jagelló Annát feleségül veszi,
ám az idõs (házasságkötésükkor 53 éves) király-
nétól nem számíthatott trónörökösre. Unoka-
öccsei jöhettek számításba, s a király választása
Andrásra esett. Halála után András is versenybe
szállt a lengyel trónért, ám a nemesek inkább
Vasa Zsigmond mellett döntöttek.

Gyakran látogatott haza Erdélybe, ahol uno-
katestvére, Báthory Zsigmond ült a fejedelmi tró-
non, ám növekvõ aggodalommal figyelte a fiatal
uralkodó kiszámíthatatlan és erõszakos politiká-
ját, mely a rokonokkal sem tett kivételt. Zsig-
mond 1594-ben börtönbe vetette Boldizsárt,
majd meggyilkoltatta. András nem ártotta bele
magát az egyre kaotikusabbá váló belpolitikai
küzdelmekbe, ám Zsigmond 1599-es lemondása
után õt választotta fejedelemmé a medgyesi or-
szággyûlés.

Vonakodva fogadta el a felkérést, hiszen az õ
hazája már Lengyelország volt, nehezen ismerte
ki magát az erdélyi ügyekben. Hiába próbált a
Habsburg és a török birodalom között egyensú-
lyozni, hiába érte el, hogy Mihály havasalföldi
vajda hûséget fogadjon, a Zsigmond által job-
bágysorba süllyesztett székelység problémáit sem
tudta megoldani. András nem nyerte el sem a
Porta, sem a császár kegyeit, sõt az evangélikus

1598 márciusában történt lemondása után a
fejedelemség kormányzását I. Rudolf megbízásá-
ból névleg Zsigmond felesége, Mária Krisztierna
(1598. április 18.), de ténylegesen a császári biz-
tosok vették át, késõbb pedig a császár Miksa fõ-
herceget nevezte ki Erdély kormányzójává.
Utóbbi azonban csak Kassáig jutott el, Zsigmond
ugyanis nagyon hamar megbánta az elhatározá-
sát, visszatért, és miután augusztus 20-án bevo-
nult Kolozsvárra, a szászsebesi országgyûlés (au-
gusztus 22.) ismét elismerte fejedelemnek. Mind-
össze hét hónapig, 1599. március 21-ig uralta
Erdélyt a császári biztosok által országos kapitá-
nyi tisztétõl megfosztott Bocskai István támoga-
tásával. Ekkor ismét lemondott a trónról. Ez al-

Báthory Zsigmond,
a négyszer lemondó
fejedelem (2.)

Erdély egyik legválságosabb idõszakában,
a 15 éves háborút megelõzõ években kezdte
uralkodását. Országa két szomszédos
nagyhatalom között vergõdött, s az egyébként
tehetséges, de gyenge jellemû Zsigmond
örökös bizonytalankodásával tovább
mélyítette a krízist.

Báthory András
bíboros. Hét

hónapig
uralkodott,

tragikus véget ért
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szászok és a székelyek is ellene voltak,
Székely Mózes udvarhelyi kapitány és a
mellette harcolók kivételével. A belpoliti-
kai ellentéteket használta ki a Habsburg
Rudolf császár által feltüzelt Mihály vajda,
hogy szavát megszegve Erdélyre támad-
jon.

Mihály váratlanul tört be a fejedelemség-
be, és a hozzá csatlakozott székelyek segítségé-
vel, akiket Rudolf több mint százezer arany fejé-
ben elpártolásra megvett, 1599. október 28-án
a Szeben melletti Sellenberknél legyõzte Báthory
Andrást. A Lengyelországba Moldva felé mene-
külõ bíborost Csíkszentdomokos határában egy
székely lófõ, Balázs „Ördög” Mihály október 31-
én kegyetlenül meggyilkolta (baltával verte
agyon). Zsigmond székelyellenes politikája miatt
zsigeri gyûlölet élt a Báthory család tagjai iránt a
székelységben, így a bíborosnak esélye sem volt
a menekülésre. András levágott fejét Mihály vaj-
dának küldték, s õ késõbb elhozatta Báthory tes-
tét is, hogy díszes temetést rendeztessen, látvá-
nyosan demonstrálva „kegyességét”, amely ké-
sõbb sok szenvedéssel teli idõszakot hozott Er-
délyre.

A Vitéz Mihály-közjáték

Mihály vajda november 1-jén vonult be Gyula-
fehérvárra, és a császár helytartójaként irányítot-
ta a fejedelemséget. Erdély látszólag ismét vissza-
tért a Habsburgok fennhatósága alá, valójában
azonban a tényleges hatalmat – ideiglenesen –
Mihály vajda kaparintotta meg. Elõszeretettel ját-
szott „fejedelmesdit”, a választott elõdök ruháit,
ékszereit magára öltve gyakorolta a fejedelmi jo-
gokat.

A prágai udvar nagy örömmel üdvözölte
ugyan Báthory András bukását, de az erdélyi dol-
gok fejlõdésével a legkevésbé sem volt megelé-
gedve. Azt szerette volna, ha Mihály közvetlenül
gyõzelme után kitakarodik az országból, és Ru-
dolfnak engedi azt át. Ezt a vajda természetesen
nem tette, amin Prágában nagyon megütköztek.
Viselkedésével, önkényeskedésével hamarosan
kihívta mind a császári udvar, mind az erdélyi
rendek ellenállását. Mihály uralmának az ellene
forduló erdélyi rendek Giorgio Basta felsõ-ma-
gyarországi fõkapitány segítségével vetettek vé-
get, miután a vajda Miriszlónál 1600. szeptem-
ber 18-án vereséget szenvedett, és Erdély feladá-
sára kényszerült.

Az erdélyi rendek Mihály vajda kiveretése után
legsürgõsebb teendõjüknek tartották a vele tartó
székelyek megfékezését. A székelyek emez újabb

elnyomatása azonban nem sokáig tar-
tott. A rendek ugyanis Báthory Zsig-
mondot harmadszor is fejedelemmé vá-
lasztották (1601. február 3.). Neki sür-
gõs szüksége lévén a székelyek harci vi-
tézségére, megígérte régi szabadságuk

visszaállítását; e hírre a székelység töme-
gesen gyülekezett zászlói alá.
A rendek által Lengyelországból hazahívott

Zsigmond 1601. április 3-án újból elfoglalta a
trónt, a császári udvar azonban Basta és a nem-
rég elûzött Mihály vajda csapataival próbálta
megakadályozni Erdély elvesztését. A Basta rém-
uralmát megelégelõ nemesség Zsigmondot tá-
mogatta, õ azonban Goroszlónál 1601. augusz-
tus 3-án Basta és Mihály vajda hadaitól vereséget
szenvedett, és Moldvába menekült.

Erdély a Habsburg-ház uralma alá került, és az
udvar – alig két héttel a goroszlói csata után – au-
gusztus 19-én Bastával meggyilkoltatta a Bécs
számára kényelmetlenné lett vazallusát, Mihály
vajdát. Mihály bukásával Erdély kormányzata a
tanácsurak kezébe ment át, akik közül az orszá-
gos fõkapitánnyá választott Csáky István játszott
meghatározó szerepet.

Zsigmond utoljára

A Moldvából 1601. augusztus végén negyed-
szer és utoljára visszatérõ Báthory Zsigmond
1602. júniusában újra lemondott, és az országot
átadta Rudolfnak. A király nevében Basta, miu-
tán az újabb Habsburg hatalomátvételt elutasító
Székely Mózes által vezetett erdélyi sereget Tövis
mellett legyõzte (július 2.), átvette a kormányzást
Erdélyben. Báthory Zsigmond 1602. július 26-
án hagyta el végleg az országot.

Noha Székely Mózes 1603 májusában még
felvette a fejedelmi címet, az átmeneti sikerek
után azonban a császári udvar törökellenes poli-
tikáját támogató Radu ªerban havaselvi vajda el-
leni brassói csatában (1603. július 17.) döntõ ve-
reséget szenvedett, és õ maga is elesett a csata-
téren, Erdély pedig egészen a Bocskai István ál-
tal elindított felkelésig (1604. szeptember 29.) a
Habsburgok kezén maradt.

Zsigmond haláláig Csehországban élt a csá-
szártól kapott évi 50 000 tallér jövedelembõl, la-
kóhelyéül a libochovici várat rendelték. 1605-
ben fel akarták léptetni Bocskai ellenében, de
nem vállalta. 1611-ben összeesküvés vádjával a
prágai Hradzsinba zárták, ahonnan csak 14 hó-
nap múlva szabadult. 1613. március 27-én
hunyt el.

Szilágyi Aladár összeállítása

história|
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Vitéz Mihály vajda.
Vesztére
„fejedelmesdit
játszott” Erdélyben
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A mintegy 1600 lelket számláló Bécs köze-
li falu, Moosbrunn polgármestere, Gerhard
Hauser is elkísérte a muzsikusokat a partiumi
turnéra. A Németországot, Olaszországot,
Svájcot és több más európai országot megjárt
fúvósok elsõ alkalommal zenéltek Romániá-
ban. Nagyváradi fellépésük elõtt a vidékieknek
is örömet szereztek, Margittán, Érmihályfal-
ván és Székelyhídon is a közönség elé álltak.
Mi a székelyhídi koncertjükre látogattunk el,
ahol a kellemetlen esõs idõ ellenére az érdek-
lõdõ közönség megtöltötte az eseménynek
otthont adó múzeum auláját.

A repertoár széles skálán mozgott, induló,
polka, könnyû- és komolyzenei feldolgozások
mellett a közönséget is megénekeltették a
„Nyisd ki, babám, az ajtót” címû dal elõadása
során. Feladvánnyal igyekeztek az érdeklõdést
tovább fokozni, s néhány akkord eljátszása
után helyi „kollégájuknak”, a Székelyhídi Fér-
fikórusban éneklõ Braun Mártonnak sike-
rült elsõként felismernie a zenemûvet. Jutal-
mul fakulacsból csurgatott kupica pálinkára
érdemesült. A közönség kitartó tapsának kö-

szönhetõen a ráadás sem maradt el, pedig
eléggé fáradtak lehettek már a zenészek, hisz
aznap három helyszínen fújták a dalt. Az elõ-
adás végén, ottani szokás szerint, a vendégek
invitálták koccintásra a vendéglátókat, az elõ-
adás szervezõit.

Osztrák zenekarban
egy váradi trombitás

Az idei Festum Varadinum egyik
kiemelkedõ színfoltjaként láthatta-
hallhatta a közönség az ausztriai
Moosbrunn település fúvószenekarát.
Margittán, Érmihályfalván és Székelyhídon
is fellépett az együttes, melynek tagja
a váradi származású PRINYI JÓZSEF.

Prinyi József gyerekkorától a trombita szerelmese
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Moosbrunn fúvósai 

Deé Róbert, Peter Kreuz karmester, Béres Csaba
székelyhídi és Gerhard Hauser moosbrunni

polgármester koccintanak



A fúvóskoncert után sikerült beszélgetnünk
a turnét szervezõ Prinyi Józseffel, aki nagy-
váradi származású, és maga is a fellépõ zene-
kar tagja. Elmondta, hogy Ausztriában nem
annyira ritka a fúvószenekarok megmutatko-
zása, mint tájainkon, arrafelé minden magára
valamit adó településen zenélnek. A fúvós
hangszerek legalább annyira hozzátartoznak
az osztrák hagyományhoz, mint a magyar
népzenéhez a hegedû. Moosbrunnban is ha-
sonló a helyzet, már 1861-tõl jegyzik õket,
amint arról korabeli katolikus krónikákban ol-
vasható. Késõbb a tûzoltóság, majd a csendõr-
ség védnöksége alatt mûködtek. 1991-tõl
Peter Kreuz dirigálja a zenekart, amely je-
lenleg egyesületi formában mûködik. Reperto-
árjukon egyházi és világi zene egyaránt meg-
található, több mint kétszáz darabot ismernek,
játszanak. Különbözõ rendezvényekre, feszti-
válokra hívják õket, emellett fúvószenei verse-
nyeken is megméretkeznek, tavaly aranyér-
mesek lettek egy ilyen hangviadalon. A zene-
kar hatvan tagot számlál, Erdélybe harminc-
heten látogattak el, többüket családjuk is elkí-
sérte. Heti egy alkalommal próbálnak, legin-
kább késõ délutánonként. Így alkalmazkodnak
a többség idõbeosztásához, mivel mindegyi-
küknek civil foglalkozása is van.

Prinyi József az elmúlt év õszétõl játszik
trombitásként a csapatban. Interneten kuta-
kodva akadt rájuk, felvette velük a kapcsola-
tot, s õk, látva zenei tudását, egybõl maguk

közé fogadták. A nagyváradi fiatalember gyer-
mekkora óta fúvósok közt forgolódott, nagy-
apja, édesapja is trombitált. Felmenõi keresz-
tény gyülekezetben és katonazenekarban ját-
szottak. Látva a zene iránti vonzalmát, szülei
zeneiskolába íratták. Furcsa módon nem
trombita, hanem cselló szakra került. Mégis a
trombita maradt mindvégig a szeretett hang-
szere, évekig a nagyváradi Hit Gyülekezete ze-
nekarában játszott. Hangszertudását tökélete-
sítendõ Deé Róbert zenetanárnál tovább ké-
pezte magát, majd az általa vezetett zenekar-
nak is tagja lett. Ennek a kapcsolatnak kö-
szönhetõ a moosbrunni fúvósok fellépése is a
Varadinumon.

Idõközben családot alapított, majd megszü-
letett a ma már ötesztendõs, Damarisz nevû
kislányuk, két éve pedig új jövevény érkezett,
Dominikkal bõvült a család. A gyermekáldás-
ra elõre gondoltak, a nagyváradi garzonlakás
túl szûk lett volna családalapításra. Eladták a
panellakást, az árából a magyarországi Ártán-
don egy szép családi ház megvásárlására fu-
totta. A 2007-ben bekövetkezett gazdasági
válság Prinyiék magánvállalkozását is elérte, új
megélhetés, kereset után kellett néznie. Nagy-
bátyjával ismerõsök révén négy évvel ezelõtt
nekiindultak Ausztriának, ahol lakásfelújításo-
kat végeztek. Késõbb a dolgok kezdtek bein-
dulni, Bécsben a postán nyert alkalmazást.
Cégautóval csomagkézbesítést végez. Idõköz-
ben feleségét, Emesét és a gyerekeket is sike-
rült Ausztriába vinnie, jelenleg a fõvároshoz
közel esõ Schwechatban élnek.

Úgy érzi, hogy innen már nem költöznek
tovább, de visszafelé sem, annak ellenére,
hogy még megvan az ártándi házuk. Ez nem
is annyira anyagi, mint inkább érzelmi ténye-
zõkre vezethetõ vissza. Prinyi azzal magyaráz-
za döntését, hogy míg Romániában megta-
pasztalta, milyen hátránnyal jár magyarnak
lenni, valamint Magyarországra Romániából
áttelepülni, addig Ausztriában senkit sem ér-
dekel, hogy honnan jött és milyen nemzetisé-
gû, csak a munkáját végezze el becsülettel.

D. Mészáros Elek

Székelyhídon is
nagy érdeklõdés

övezte fellépésüket

Változatos a repertoárjuk

A dirigens

A zenekar
tagjainak „rendes”

polgári
foglalkozásuk van
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Péntekhely romjaitól délre terelték össze a
rabokat a mókázásra kész akindzsik. Kurjon-
gatva, körbelovagolva egyre szûkülõ körbe
hajszolták a környékrõl összeszedett földmû-
veseket, egy-egy asszonyszemélyt gyerekestül,
kereskedõket, kik már nem érték el a vár biz-
tonságot nyújtó falait, meg pár papi személyt,
akik vállalva a vértanúságot, nem hagyták ma-
gukra híveiket.

Lassan esteledett. A távolban tüzek gyúltak
és kiáltozást, citeraszót hozott a szél. Kutyák
ugattak, férfiak rikoltoztak ismeretlen, elnyúj-
tott dallamot, és kétségbeesett sikoltások ke-
veredtek az énekszóba. Körben nagy tüzek ég-
tek és a foglyok lehajtott fejjel, bronzvörös
arccal álldogáltak a fényben. Amott egy szõke
gyereklány húzódott kibomlott ruhájú anyjá-
hoz remegve, odébb két testvér ölelte egymást
szipogva. Öreganyjuk rikoltozva szidta Istent,
és átkozta a Szûzanyát. Gyerekek sírtak, mint
rémült kis állatok, és papok biztatták hangos
imára a rabokat. Volt, ki tûzbõl menekült, s
égett condrában egykedvûen álldogált, ször-
nyû sebeire ügyet sem vetve.

– Most nem kell félned, Lackó, édes fiadom
– suttogta Sebes apó a remegõ gyermekhez.
– Gondolj az elvarázsolt nyírfaleánkákra, és
tudd, te vagy a bátor vitéz, ki megmenekijti
ûköt. Imádkozz majd szeginy bûnös lelkemért,
ézösöm, s ne feledd, azmire tanéjtottalak.

Közben az akindzsik takaros csomóba rak-
ták könnyû bõrpajzsaikat, s egy renegát ma-
gyarral körbejárva tízes csoportokba osztották
foglyaikat. Kiáltozás és káromkodás szállt, ami-
kor különterelték a férfiaktól sikoltozó asszo-
nyaikat, de hamarosan elcsendesedtek, amint
térdre nyomván õket, egy-egy harcos, késének

biztos mozdulatával, a kulcscsont ívénél szívü-
kig szúrt, és megváltotta õket a földi világ szen-
vedéseitõl. Nem volt menekülés. A szemreva-
lóbb vászoncselédeket a táborba terelték, volt,
ki vadmacska módjára küzdött, aztán szép fe-
hér nyakának átvágásával megnyugodott, s
míg friss vére bugyogva festette sötétre a füvet,
szeme megtörten meredt a csillagokra. Férfiak
röhögtek, s biztatták társaikat, kik a sátrak kö-
zött legyûrték a sikoltozó szüzeket.

– Ismerem – állt meg a renegát magyar
Lackó elõtt. – Az öregapja fives ember, az
anyja a várnagynál szógált.

– Még hasznos lehet – forgatta Lackó me-
dálját elgondolkodva a bölükbasi, és egy piros
sipkás akindzsi nagyot lódított a gyereken.

– Apó! – sikított visszanézve Lackó, ám Se-
bes addigra a tûz mellett hevert, és õsz hajába
játékos lángnyelvek kapdostak.

Ha Isten letekintett akkoriban Váradra, el-
csigázott védõket, hõs asszonyokat és elszánt
ostromlókat látott. Esténként szurkos ágytaka-
rók fényénél folyt az elkeseredett harc az om-
ló várfalak tetején, sebtében felhúzott paticsfa-
lak és árkok menedékében. És zuhogtak az
ágyúgolyók, és dõltek a kõfalak, és bomlottak
a menedékek. Hétszámra takarta a napot a
füst, és a védõk lassan nem ismertek egymás-
ra az arcukra rakódott koromtól. Apa siratott
fiút, anya kereste gyermekét, és a két borbély
csak imáival tudta gyógyítani az ágyúgolyóktól
leszakított végtagokat. Imákkal járt körbe a
három pap, aztán csak egy maradt, ki aztán
megbomló elmével szent énekeket harsogva
járta a tûzbe borult falakat, mígnem egyszer
fejét leszakítá egy ágyúgolyó. Bomló halottak
bûze terjengett, és fogyott az élelem. Isten el-
fordította az orcáját.

Egyik este meleg szél kezdett fújni délrõl, el-
verte a kormos füstöt a vár fölül, és égzengés-
sel adták hírül az égiek, hogy aznapra megelé-
gelték az öldöklést. A sûrû, meleg esõ eloltot-
ta a tüzeket, elverte a dögletes hullaszagot, és
jólesõen enyhítette a sebesültek és haldoklók
kínjait. Elcsitult a harc, és csak a zápor mono-
ton dobolása hallatszott a romokon.

Jula egy oszlop romjainak vetette hátát, és
kormos arcát az esõbe tartva halkan zokogott.

A szalamander vár
bukása (3.)

A felvidéki Historium Kiadó Fegyvert
s vitézt éneklek címmel 2014-ben
meghirdetett pályázatára íródott az alább
folytatódó történet, s a legjobbnak ítélt
tizennégy munkát magában foglaló,
azonos címû kötetben látott napvilágot
a múlt év végén Dunaszerdahelyen.
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Fakó, égett kendõjét lemosta a víz, és minden
mennydörgésre összeverõdtek a fogai. A vil-
lámfénynél csuklyás alak érintette meg a vál-
lát, és õ ijedtében egy felkapott kõdarabbal
próbált védekezni. Az idegen lefogta remegõ
kezét, szétnyitotta töredezett körmû, sebes uj-
jait, és egy apró, fából faragott keresztet
csúsztatott a tenyerébe. Az asszony felhördült,
mire a csuklyás befogta száját, és szorosan a
füléhez hajolva beszélni kezdett. Nem, rázta a
fejét hitetlenkedve az asszony, és a férfit kém-
lelte. Az csak bólogatott, majd kis idõ múltán,
az egyre erõsödõ égzengés közepette két sár-
tól csöpögõ alak ereszkedett alá a romokon a
vár árkába, és egy felfújt kecskebõrön csend-
ben evezett át a túlpartra.

– Szóval éheztek. Adjátok meg magatokat,
és szabadon elvonulhattok. Ehettek, ihattok.
Maradhattok az én alattvalóim is vagy elme-
hettek. Tetszésetek szerint. Megmondtam,
asszony – szólt Ali pasa, elnézve az arcra bo-
rult asszony fölött, élvezettel rágcsálva egy
érett fügét –, a fiad életét adom cserébe a vár
árkának titkos vízlevezetõjéért. Elõbb-utóbb
bevesszük a várat, de ha segítesz, megment-
heted nemcsak a fiad és magad életét, hanem
a várbeliekét is. Tolmácsold – intett a leborult
tolmácsnak, és kövér ujjai közé csippentett
egy szem szõlõt. – Szeretem ezt a vidéket,
ahol ilyen szõlõ terem. Allah áldása van eze-
ken a dombokon – mondta halkan a megha-
jolt bölükbasinak, és kedvtelve nézte sátra hû-
vösébõl az esõ után gõzölgõ tájat. – Csak ez a
dögszag – kavart kezével az alabástrom tálacs-
kában illatozó füvek füstjébe, és megvillantak
gyûrûjének ékkövei.

– Mondd meg uradnak, hogy látni akarom
a fiamat. Ha él, mint mondjátok, úgy cserébe
az életéért és a szabadulásunkért elvezetlek a
titkos kapuhoz. Hozzátok elém – suttogta Jula
a szõnyeg kacskaringós mintáinak, és meg-
nyalta cserepes ajkait. Hátán verejtékpatakok
indultak, és lecsorogtak a nyakáig.

Fertályóra múlt tán, és a pasa térképén pi-
rossal jelölt kereszt jelezte a víz elfolyásának
irányát.

– Itt ássatok tíz öl mélyre – állt meg a vár-
árok déli részén az asszony, szorosan fogva
Lackó kezét. Mocskos szoknyáját friss szél lo-
bogtatta. – A sátrakat szedjétek fel Péntekhely
irányában, mert mindent elmos majd a víz,
tenger fog itt kifakadni hamarost. Hatalmas
vaskapu rejtõzik a mélyben, ha elmozdítjátok,
egészen elfolyik a víz az árokból.

– Elvonul a török! Bontják a sátrakat déli
irányban, kapitány uram! – futott másnap reg-
gel Belényesy Ferenc a templom romjainál
imádkozó úrhoz, és Boldvai Márton álmatlan-
ságtól és koromtól gyulladt szemekkel nézte a
vonulókat.

– Nem hihetem, valamiben mesterkednek
ezek – szólt, és összehívta a tanácsot.

– Ássatok! – intett a bölükbasi, és több száz
csákány kezdte ontani a földet. Dobbant és re-
megett a föld, nyikorogtak a hatalmas szeke-
rek, és hamarosan hegy emelkedett Péntek-
hely romjain.

– Aki elébb meglátja a vaskaput, azt megju-
talmazza a fenséges pasa! – kiáltotta a
bölükbasi, és fehér kendõvel legyezgette izzadt
arcát.

A nyílást kiszélesítették, amint feltûnt a
vaslemez, aminek zárait letördelték, majd
ágyúvontató kötelek legvastagabbikából cso-
móztak vasgyûrûire hurkot. Bivalyok vontat-
ták, csupa válogatott állat. Ali pasa a közeli
Szent Péter hegyérõl nézte végig, amint a
mocskos ár elönti az egykor volt Péntekhely
romjait, és sodor lovat, katonát. Magyar s tö-
rök hullák keveredtek immár békés körtáncba
égett gerendák és avas nádkupacok között,
helyenként lódögöt forgatott a víz. A védõk
megkövülve nézték, amint a törökök százai
friss földkupacokkal kezdik feltölteni a vár
iszamos árkát.

– Bevégeztetett – mondta Boldvai Márton
várkapitány, és keresztet vetett. Megszólaltak
a vár harangjai, és a védõk térdre estek.

Észak felé, amerre senki nem figyelt, magá-
nyos lovas vonult, nyergében gyermek, vállán
kenyeres tarisznya. Imádkozott.

Szilágyi Perjési Katalin

lektûr|
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Carlos Gomes, a legnagyobb brazil zeneszer-
zõ halálának 100. évfordulójára nagyszabású
ünnepséget szerveztek hazájában, egy olasz
menedzser-karmestert kértek fel rá, aki elõzõ-
leg már járt Nagyváradon is. Õ kereste meg Vá-
rad és más erdélyi városok zenekarait, és hét te-
lepülésrõl verbuvált hetvenöt tagú együttessel el
is mentek Brazíliába. A zenészek között volt be-
szélgetõtársunk, Thurzó Sándor József; õ azóta
is rendszeresen visszajár immár nemcsak elõ-
adóként, hanem tanítani is.

– Hogy lett ebbõl az egyszeri eseménybõl
lassan két évtizedes állandó, gyümölcsözõ
kapcsolat?

– A Carlos Gomes halálának centenáriumá-
ra emlékezõ eseménysoron a zenekar mellett
száznál több balett-táncos és negyven-ötven kó-
rustag is fellépett az akkor még nem egészen
negyvenesztendõs új fõváros, Brasília központi
stadionjában, de jártunk más városokban is.
Nekem annyira megtetszett az a hallatlanul nyi-
tott ország, a legkülönbözõbb népcsoportokból

kialakult lakosság, hogy nagyon gyorsan meg-
szerettem. Talán ez az olaszokénál is nyitottabb
szellem és a sok összetevõjû nép volt az elsõd-
leges oka annak, hogy érdeklõdni kezdtem a
zenei kultúrájuk iránt is. Sok zenésszel megis-
merkedtem, hamarosan össze is barátkoztam,

Forródrót Nagyvárad
és Brasília között

Közel húsz éve, 1996 óta izzik egy virtuális
forródrót Nagyvárad és a brazil fõváros,
Brasília között, akkor járt ugyanis elõször
a dél-amerikai városban THURZÓ SÁNDOR
JÓZSEF brácsamûvész, az ismert
nagyváradi zenészcsalád tagja.
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Az 55 esztendõs
brazil fõvárosban

Hatvannál több
kitüntetése között,

a brazil fõváros
oklevele mellett,

a nagyváradi
Kiválóság díjra is

büszke

Saját kertbõl szüretelt banánnal Brazíliavárosban

Brazíliai impresszáriójával, Eliana de Siqueira Alvessel



az itthoni, brazil zenét népszerûsítõ munkám-
nak lettek az alapja.

– Nemcsak a nagyváradi komolyzenei élet-
bõl, de Európa hangversenyprogramjaiból is
általában hiányzik a brazil zene. Hogyan fo-
gadták itthon ezt a sajátos „muzsika-lobbit”?

– Igaz ez az említett európai hiány, talán
Carlos Gomesen kívül még Villa-Lobos mûveit
játsszák nálunk is, de a többit nem igazán. Ezért
is gondoltam, hogy megpróbálok összeállítani
egy brazil kamaraestet, és 1997 júliusában ösz-
sze is jött az elsõ. Elküldtem a barátaimnak a
beszámolót, nagyon örültek és nagyon meg
voltak elégedve. Mivel az elõzõ évben ottlétünk-
kor elvittek a fõiskolára, és afféle baráti nyílt
órákat rendeztünk – a hallgatóság nagy tetszé-
sére –, felmerült a kérdés: mi volna, ha mester-
kurzust tartanék. Elvben nem voltam ellene, na-
gyon megtisztelõnek éreztem, de az ilyesmi
mégsem megy egyik napról a másikra. Beleás-
tam magamat, gyûjtöttem az anyagokat, hozzá-

elvittek múzeumokba, ahol például azzal is
büszkélkedtek, hányféle népcsoport „rakódott
le” az idõk folyamán az õshonos guarani indiá-
nok törzsei mellé. Látván a lelkesedésemet, az
egyik menedzser és a késõbbi impresszárióm
kottákat adott és szakkönyveket, s ezek aztán
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Tun Ko Kobie tupi-
guarani õslakos
képzõmûvész
társaságában
annak egyik
munkája elõtt

A brazil fõváros
oktatási és ifjúsági

miniszterével

Taguatinga kamara-
zenekarának

beugró
szólistájaként egy

szabadtéri
karácsonyi
koncerten



A legutóbbi brácsa mesterkurzus hallgatóival fellépés után

A Varadinum vonósnégyes tagjaként a Bányai Szabados
Katalin zenészportréiból rendezett tárlaton a Tibor Ernõ
Galériában 

Tanítványok egy csoportja a próbán

zene|



olvastam, de az itthoni zenekar turnéi és a ta-
nári munkám zsúfoltsága miatt csak 1999-ben
tartottam meg az elsõ mesterkurzust. Azóta vi-
szont minden évben meghívnak, és általában
három hónapig tartózkodom ott. December-
ben szoktam elmenni, és március táján jövök
vissza, vagyis az õ nyaruk idején vagyok Brazí-
liában, de elõfordult már az is, hogy az õ telü-
kön voltam. Amíg tanítottam a fõiskolán, sike-
rült úgy beosztanom a munkát, hogy elmenés
elõtt pontos feladatokat hagytam meg a diákja-
imnak, hazajövet pedig letudtuk a téli vizsga-
szessziót.

– És a brazil zenei fesztivál sorsa hogy ala-
kult? Úgy tudom, hogy nem rekedt meg az
elsõ próbálkozásnál.

– Nem, dehogy, sõt, nemrég, május végén
rendeztem a tizenharmadikat, annak tiszteleté-
re, hogy most 55 éves Brazíliaváros. 1960-ban
kezdték építeni, és két év alatt meg is lett. A
számokból kiderül, hogy nem rendeztem éven-
te brazil kamarazenei fesztivált, több okból sem:
egyrészt városunkban olyan negyven-ötven kö-
rüli a kamarazene kedvelõinek a száma, más-
részt elõfordult, hogy a kollégáknak, akik
egyébként nagyon pozitívan álltak hozzá, köz-
bejött más munka, én pedig olyan vagyok,
hogy a már összeállított mûsort nem szeretem
megcsonkítani. A 12. fesztivál után úgy érez-
tem, kellene egy kicsit „pihentetni” a rendez-
vényt, de többen is szóltak, hogy folytassuk,
mert igenis van rá igény. A fesztiválok zenei
anyaga különben nagyon változatos, mert – di-
csekvés nélkül mondhatom – talán nekem van
Európában a leggazdagabb brazil kottatáram a
szóló mûvektõl az operáig, de vannak oratóriu-
maim is és négyszáz évvel ezelõtti mise is. Több
mint kétezer kottám van, vagyis van mibõl vá-
logatni. Nemcsak a szólódarabokat vállalják el a
kollégák, kórus is fellép. A fesztivál idei záróak-
tusa is a Szent László-templomban volt, a Hal-
mos László nevét viselõ kórus szereplésével.

– Az évente ismétlõdõ mesterkurzusok
monotóniáját az oldja, hogy minden évben
más hallgatókkal dolgozik? Vagy vannak
visszajárók?

– Vannak nehezebb évek, vannak könnyeb-
bek. Az idei például az egyik legnehezebb volt,
ugyanis három hónap alatt hat zenekar kért fel
az együttmuzsikálásra, ami bizony megfeszített
munkát jelentett. Hogy csak egyetlen példát
mondjak: a mesterkurzusomat egy zenekarral
végzem, ezzel párhuzamosan folyik az opera
mesterkurzus is. Megkértek, hogy vegyek részt
a munkában: három hét alatt tanulták be Puc-
cini Gianni Schicchijét, „mellesleg” pedig egy

hetvenöt tagú zenekarral is játszottam, a húsz-
húsztagú tanári, illetve növendék zenekarral,
nem is szólva a fõváros elõvárosának számító,
három-négymillió lakosú taguatingai fellépések-
rõl. Ott állandó nagyzenekar nincs, csak kama-
raegyüttes, de amikor ott vagyok, összeáll a na-
gyobb zenekar is, és én vagyok a szólam veze-
tõje. Öt koncertre kértek fel, a másodikon nem
jelent meg a szólista. Telemann brácsaversenye
volt mûsoron, a karmester a haját tépte, hogy
most mi lesz. Mondtam, hogy nyugodjon meg,
én majd eljátszom. Itthon, Váradon is, az or-
szágban is többször játszottam, a mesterkurzu-
son is dolgoztam belõle, vagyis mondhatnám,
hogy az ujjaimban van. Eljátszottam, hatalmas
sikerrel. De nem is ez az, amit a legfontosabb-
nak tartok megemlíteni, hanem az államnak a
kultúrához általában és különösen a zenéhez
való viszonyulását. Nézze meg például ezt a
Carmina Burana-mûsorfüzetet, amelyben
nemcsak a teljes szöveg van benne (eredeti
nyelven és fordításban), de a karmesterrõl, a
kórusról, a zenekar tagjairól is részletes ismer-
tetõ. Mit gondol, mennyibe kerül? Mondjuk az
itteni hasonló kiadványokkal összehasonlítva?

– Talán tíz dollár?
– Nem, ingyenes! De nemcsak a mûsorfüze-

tért, hanem a koncertjegyért sem kell fizetni, il-
letve csak a nagyobb alkalmakkor vagy neves
külföldi meghívottak fellépésekor. Talán helye-
sebb azt mondani, hogy kb. 70 százalékban in-
gyenes a belépés. Ha pedig egy-egy gyerekben
felismerik a tehetséget, az állam ingyen tanít-
tatja.

|zene



Fotókiállítások
megnyitóin

rendszeresen
szolgál „zenei

képkeretként”; akár
japán, koreai vagy

kínai zenemûveket
is megszólaltat 
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– Ez igen, kultúratámogatás! Jó volna, ha
itthon utánoznák. Na de arra várhatunk! Ér-
dekelne még: nyelvileg hogyan boldogul? A
portugál nem tartozik a legkönnyebb nyel-
vek közé. És nem kapott-e ajánlatot, hogy te-
lepedjen le végleg abban a másik világban?

– A portugállal elsõre egy kissé megjártam,
mert itthon az európai portugált tanulgattam.
Amit ott alig értettek, úgyhogy meg kellett tanul-
nom úgymond brazilul is. Ennek érdekessége,

hogy nemcsak ott tudok szót érteni mindenkivel,
de hazajövet, amikor Portugáliában átszállok a
repülõtéren, mindig örömmel fogadnak, hogy itt
van egy brazil testvérük! És látja, azt mondtam:
hazajövet. Hát ez a kérdésére a válasz: többször
is felajánlották, hogy ha nem is végleg, de né-
hány évre maradjak ott, ne járkáljak annyit. Na-
gyon szeretem, nagyon jól érzem magam ott, de
itt, Váradon vagyok itthon. Itt van az otthonom.

Molnár Judit

kultúra|
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A szófajokkal való ismerkedés során a név-
elõt az örvendetes eseményekhez sorolom.
Ezt természetesnek ítélem, mivel két változa-
tának csupán egy-egy képviselõjével kellett
megbirkózniuk nebulóimnak, a határozottal s
a határozatlannal. Beszédünkbe, irományaink-
ba ezek olykor téves ösvényen furakodnak be.
Lám, ezért ajánlatos velük ismeretséget, barát-
ságot kötnünk.

Jelenünk magyarjai már-már el sem hiszik,
hogy a legrégebbi nyelvemléke-
inkben ezekkel nem találkozunk.
Hiányzik a Halotti beszédbõl s
az Ómagyar Mária-siralomból.
Elsõ elõfordulásukra nyelvésze-
ink a XIV. század elején bukkan-
tak, Krisztusnak „az keresztfán
függõ képét” említve. Az ezt kö-
vetõ századok során egyre gyak-
rabban tûntek föl. Kezdetben a
mássalhangzóval kezdõdõ szavak

elé is az változatban került. Késõbb
elegendõnek ítélték a z hang és be-

tû nélkül is. A hozzá tartozó, mással-
hangzóval kezdõdõ fõnév határozott volta

így is érzékelhetõ volt. Például: a vezér.
Ugyanebben a korban alakult ki a határo-

zatlan névelõ. Ehhez nem alkottak új szót, ha-
nem az egy számnév más szerepet is kapott.
Így jelezték azt, hogy eleddig az ismeretlenség
homályába rejtõzõ személyrõl vagy dologról
beszélünk. Népmeséink is így kezdõdnek:

„Egyszer volt, hol nem volt egy ember.” Róla
semmit sem tudunk: sem a nevét, sem a lakó-
helyét, sem a foglalkozását. Az egy többnyire
köznevek elõtt áll: egy könyvet vásároltam,
egy íróval ismerkedtem meg. A tulajdonnevek
nem társulnak vele szívesen. Akad-é, aki így
beszél: egy Sándor, egy Svájc, egy Erdély, egy
Tisza? Az érzést, magatartást kifejezõ szavak
sem kérnek a szomszédságból. Nem emlege-
tünk egy boldogságot, egy szemtelenséget.
Sõt, a fõnévi állítmányok is hasonlóan visel-
kednek. Így ne fogalmazzunk: Õ egy tudós. Te
egy szorgalmas tanuló vagy! Helyesbítsünk! Õ
tudós. Te szorgalmas tanuló vagy.

A határozatlan névelõ helyes használatához
fûzõdõ jó tanácsokat még folytatnom kellene,
ámde illõ, hogy visszatérjek hûtlenül elhagyott
párjához, a határozott névelõhöz. Õszintén
bevallom: az alábbiakban megismertetendõ
vétek adta a tollat a kezembe, hogy édes anya-
nyelvünk szépsége, helyessége ellen ne vét-
sünk.

Biharországi származású lévén soha nem il-
lesztettem határozott névelõt a vezeték- s a ke-
resztnevek elé. Ámde diplomás tanárként
Aradra helyeztek. Akkor és ott döbbentett meg
tanítványaim beszéde, akik a szóban forgó sze-
mély család- és keresztnevéhez az a vagy az
névelõt társították így: a Balogh, a Szûcs, az
András, az Amália. Feltételezem, hogy az Új-
Aradként ismert városrész egykor itt élõ né-
metjei der, die névelõit magyarították.

A további években e tapasztalat azzal egé-
szült ki, hogy a Dunántúlon és Budapesten jár-
va – nagy bosszúságomra – minduntalan ebbe
a germanizmusba ütköztem. A határozott név-
elõrõl még jócskán lenne helyesbítést kívánó
nyelvtani jelenség. Ámde mit tegyek? Az elõt-
tem fekvõ fehér lapon nem akad több hely.

Dánielisz Endre

Mostanában gyakorta felidézem a múltba
hullott oktatói munkásságom örvendetes,
ritkábban bosszantó eseményeit.
A nyelvtanórák hol az egyik, hol a másik
érzelmi hatást keltették.

Fölösleges névelõk
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TTÓÓTTHH ÁÁGGNNEESS

Sárkánytorok
Fájdogál a sárkány torka,
Szól a doki: – Egy kis torma
enyhítené ezt a náthát,
igyon forró mézes zsályát.

– Jaj, csak azt ne – szól a nénje –,
Forró tea dehogy kéne,
Hisz torkából ez a beste,
Tüzet okádott az este.

Most is tûzforró a helye,
És hét nyakán a hét feje
Épp úgy tüzel, mint a torka.
Jobb lesz a jég, mint a torma.

Szól a doki: – Akkor legyen,
négyóránként fagyit egyen.
De gigáját mindenképpen
Jól ki kell kotorni, kérem.

Sok a korom, amint látom,
Attól köhög kis barátom.
Hogy tisztuljon, s nyerjen erõt,
felírok egy kéményseprõt.

Mákvirág jelentkezik
Szervusztok, kedves kis barátaim!
Végre itt a nagyvakáció! Ugye, emlékeztek

rá, hogy a múlt hónapban pályázatot hir-
dettem: Álmaim vakációja címmel várom a
beszámolótokat rajzban és írásban arról,
hogy hová mennétek a legszívesebben. En-
gedjétek szabadon a fantáziátokat, itt
most nincs akadálya annak, hogy bárhova
elmenjetek, bármit tegyetek! Máris érkezett
sok levél, és én ennek kimondhatatlanul örü-
lök, hiszen tudjátok, én akkor virulok, ha ti meg-
osztjátok velem az élményeiteket és vágyaitokat.

Nagyszalontai barátaim például, akik
ikrek, most a meséimhez rajzoltak.

Hoztam nektek verset is, és természe-
tesen találkozhattok velem a Face-
bookon. Várom tehát a leveleiteket
a már ismert címekre: Biharország
(Mákvirágnak), 410068 Oradea,
Piaþa 1 Decembrie nr. 12, vagy ha

így könnyebb, a www.facebook.com/
makvirag.jelentkezik címre is küldheti-

tek a leveleket.
Mákvirág

A kapzsi kutya
Egy napon egy telhetetlen és gonosz kutya az utcákon kóborolt,

egyszer csak finom illat csapta meg az orrát. A mohó eb a szag
nyomába eredt, és váratlanul egy kisebb kutyával találta magát
szembe, aki jókora húsos csontot tartott a szájában. A nagy kutya
vicsorogva mordult a kicsire, az meg ijedtében kiejtette a szájából a
csontot, és eliszkolt.

– Oh! Oh! Micsoda finom falat! – örvendezett a nagy kutya, s
már épp készült nekiesni a csontnak, amikor hirtelen beléhasított a
félelem: mi lesz, ha egy nála is nagyobb kutya megérzi a csábító il-
latot?! Szájába kapta hát a csontot, s ahelyett, hogy megette vol-
na, sietõsen elinalt. – Keresek egy biztonságos helyet, ahol nyugod-
tan lakmározhatok – gondolta.

Útja egy hídon vezetett át. Ahogy lenézett a hídról, bele a tükör-
sima vízbe, egy kutya nézett vele farkasszemet, szájában egy jóko-
ra csonttal.

– Micsoda ostoba képe van ennek a nagy dögnek! – gondolta a
kutya. – Úgy látom, nincs valami jó erõben – morfondírozott to-
vább –, ráijesztek, és tõle is megkaparintom a csontot.

Azzal hangos ugatásba kezdett. A csont, amit eddig a szájában
tartott, most nagy csobbanással a folyóba esett. A telhetetlen kutya
saját tükörképét ugatta meg, s most korgó gyomorral kullog haza.
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Rajzolta Szatmári
Tamás, 8 éves, I. B
osztály,
Nagyszalonta



Állatos találós
kérdések

Döngicsélve körbeszállok,
virágporra rátalálok.
Összegyûjtöm, szedem néked,
így eheted majd a mézet.
Mi vagyok?

Varrni még senki sem látta,
mégis csupa tû a háta.
Tüske elöl, tüske hátul,
kiáll minden oldalából.
Mi az?

ol volt, hol nem volt, oly igen ré-
gen, mint a mesében…, élt egy
öreganyó, öreg és magányos.
Ha szólhatott, csak a virágok-
hoz, mert senkije sem volt sze-

génynek. Fia, lányai, mint a rajméhek, elszé-
ledtek, magára hagyták. Élt, éldegélt hát egy-
magában, feketében járt bánatában. S mert
nem volt kivel szót cserélni, egy virágot kez-
dett becézni. Maga vetette magját, alig várta
kikelése napját. S mikor kibújt gyönge hajtása,
megszólította, legyen a társa.

A kis virág hajlott a szóra, szólásra nyílt fes-
lõ bimbója. S ez virágnyelven azt jelenti, egy
kis virág is tud szeretni. Értette anyó ezt a
nyelvet, s így válaszolt:

– Én is szeretlek.
Minden hajnalban megöntözte, ki ne szá-

radjon puha földje. Óvta hidegtõl, széltõl, por-
tól – aki szeret, mindenre gondol.

Így telt az élet napról napra. Nyárból az
õszbe, majd tavaszba. Egyszer csak anyó ész-
revette, megcsappant a kis virág kedve. Nem
hajtott újabb bimbós ágat. Gondolta anyó, ta-
lán fáradt. Csak téblábolt ott körülötte, majd
aggó szóval megkérdezte:

– Mi bajod van, kincsem, kis virágom? Tán
nem volt elég nap a nyáron? Vagy megszom-
jaztál a tó vizére? Netán harmatban fürdenél-
e? Vagy ha pajtásod volna más is? Elkelne
hozzád egy virágtárs is.

A virág bókolt. Anyó látta, hogy kívánságát
eltalálta. Sürgött, forgott, munkába kezdett,
és bevetette az egész kertet: a kerítéshez
mályvarózsát, hadd lássák messzirõl dús virá-
gát. Nefelejcset az út szélére, szegfût az ágyás
közepébe. Bazsalikomot illatáért, árvácskát
árva sóhajáért.

Volt is gondja, reggel-este a kertet óvta, les-
te. Jött károgva a tolvaj kánya, tán hogy a ker-
tet megcsodálja:

– Kár volt bevetned kerted, kár, kár, eztán
korán kell kelned! Kár! Kár!

Jött a veréb is csiripelve:
– Csak egy magot csípek fel begyembe!
Jött a vakond, és mondta:
– Itten, itt ástam el múlt héten a kincsem!
Elég volt velük szembeszállni, de egy sem

tudott kárt csinálni. Seprût fogott, elûzte õket,
a károgó, csirpelõ népet. A vakondot is nya-
kon csípte – keresse másutt, hol van a kincse!

Eljött a május. Anyó kertjét a virágok bir-
tokba vették. Csupa illat volt háza tája, aki ar-
ra járt, megcsodálta. Nem volt már sem magá-
nyos, sem árva, sok-sok virág volt anyó társa.

A virágok anyja

H
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Rajzolta
a nagyszalontai
Szatmári Bence,
aki 8 éves,
és az I. B-be jár
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A kincses sziget. Varga Zoltán 
(Arany János Elméleti Líceum,

Nagyszalonta, X. B) illusztrációja
Robert Louis Stevenson

kalandregényéhez
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Pedagóguscsaládban született 1954. július
5-én Nagyszalontán. A Munka – ma Kulin
György nagyszalontai csillagászról elnevezett
– utcában, a 3. számú házban nevelkedett.
Édesanyja, lánykori nevén Márk Erzsébet, ta-
nítónõ volt az 1-es számú általános iskolában,
édesapja, Kósa-Kiss Sándor ötven éven át dol-
gozott a mezõgazdasági szakközépiskolában
fõkönyvelõként. Egy évvel idõsebb fivére,
Sándor angoltanárként kereste kenyerét Csík-
szeredában, késõbb Gyulán, majd Sopronban,
húga, Gizella pedig mérnök-tanár, õ a szülõvá-
ros magyar iskolájában, az Arany János Elmé-
leti Líceumban tanít. Kósa-Kiss Attila elemi és
középfokú iskoláit Nagyszalontán járta ki,
1975-ben Aradon a Hidrometeorológiai
Technikumban diplomázott. A szalontai Hely-
ség- és Lakásgazdálkodási Vállalatnál helyez-
kedett el környezet- és természetvédelmi terü-
leten.

– Mióta foglalkozik meteorológiával és
csillagászattal?

– Ötéves koromban költöztünk a ma már
nem létezõ tó partján épült házunkba. A fan-
tasztikusan gazdag vízi élet, a hüllõ- és madár-
világ érdeklõdésemet a természet megismeré-
se felé vezette. Az idõjárás eseményeit 1968
nyarától naponta jegyezni kezdtem. Aradi ta-
nulmányaim befejeztével autodidakta módon
képeztem magam tovább: egyetemi jegyzete-
ket szereztem be, szakfolyóiratokat, -könyve-
ket böngésztem, neves meteorológiai szakem-
berek tanítottak. Figyelmem a csillagos égbolt-
ra is kiterjedt. Miután megismerkedtem a csil-
lagképekkel, gond nélkül sikerült tájékozód-
nom a csillagok világában. Elsõ tudatos megfi-
gyelésemet 1970. március 30-án végeztem:
kis kézi látcsõvel megtaláltam a Bennett-
üstököst.

– Mit jelent pontosan a meteorológiai
megfigyelés?

– A meteorológia a levegõ tulajdonságait jel-
lemzõ viszonyok összetett, bonyolult rendsze-

Nagyszalonta hozzáértõ, szorgalmas
szakembereinek a sorában kiemelkedõ
helyet foglal el KÓSA-KISS ATTILA.
A meteorológus-csillagász immár sok éve
kémleli az égboltot, és megfigyeléseirõl
pontos nyilvántartást vezet. Egyebek
mellett az éghajlat változásairól is
beszélgettünk vele.
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Kósa-Kiss Attila –
a kulini
hagyományokhoz
hûen –
rendszeresen
és közérthetõen
meg is osztja
észleléseit, felhívja
a köz figyelmét
az érdekes
jelenségekre

Az égbolt figyelõje

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kitüntetésével
március 23-án, a meteorológia világnapján Budapesten
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rét vizsgálja egy adott helyre vagy területre vo-
natkozóan. Ehhez figyelembe kell venni a leve-
gõ összes lényeges tulajdonságát, mert azok
folytonos változása egyszerre adja az idõjárás
fogalmát. Erre szolgál az adatgyûjtés, melynek
eszköze a mûszeres és a vizuális mérés. Az ész-
lelõ meteorológus a földfelszín közelében meg-
határozza a napsütés idõtartamát, a szél irá-
nyát, sebességét, a levegõ hõmérsékletét, ned-
vességtartalmát, nyomását, átlátszóságát, a fel-
hõzet fajtáját, mennyiségét, a borultság fokát,
a csapadék fajtáját és mennyiségét, a légkör
különféle fénytani jelenségeit. Számos gazda-
sági ágazat igényel meteorológiai információ-
kat, legfõképpen az energetika, az építészet,
az ipar, a közlekedés, a mezõgazdaság, a víz-
gazdálkodás, a környezetvédelem, az egész-
ségügy, a turisztika és a sport.

– Mi jellemzi a mi környékünk idõjárá-
sát?

– Földrajzi helyzetébõl adódóan Nagysza-
lonta és környéke a nedves-kontinentális ég-
hajlati övezethez tartozik. A fölöttünk átvonu-
ló légtömegeket szélsõségektõl mentes hõ-
mérsékleti eloszlás, viszonylag magas nedves-
ségtartalom, nagyobb felhõtakartság, jelentõ-
sebb csapadékhullás jellemzi. A Bihar-hegység
közelsége miatt az idõjárási frontok itt lelassul-
nak, tovább idõznek. Méréseim kezdete óta a
legnagyobb hideg 1985. január 10–14. kö-
zött fordult elõ –25 Celsius-fokos értékkel, a
legmelegebb pedig 2000. augusztus 21-én
délután volt 41,2 Celsius-fokkal. Közel negy-
ven év átlaga alapján a nyár bizonyult a leg-
csapadékosabb évszaknak, azt követi a tél, a
legszárazabb az õsz. Leggyakrabban déli, dél-

nyugati szelek fújnak.
– Milyen változások zajlottak le az idõjá-

rásban az elmúlt évek során?
– A nagyszalontai mérések megerõsítik azt

a következtetést, hogy éghajlatunk melegszik.
Ennek legalább egyik, ha nem elsõdleges oka
az emberi tevékenységbõl származó s a lég-
körbe kijutó szén-dioxid, metán és nitrogén-
oxidok mennyiségének szembeötlõ növekedé-
se. A legfeltûnõbben az enyhe telekre és az
egyre gyakoribbá váló száraz idõszakokra fi-
gyelhetünk fel.

– Nemrégiben különleges díjjal jutalmaz-
ták a munkásságát…

– Igen, a magyar Országos Meteorológiai
Szolgálat március 23-án hagyományosan ün-
nepséggel emlékezett meg a meteorológia vi-
lágnapjáról. Budapesten, a Rózsadombon ta-
lálható patinás székház dísztermében emlék-
plakettel, miniszteri elismeréssel, szakmai ní-
vódíjjal jutalmazták a szakma kiválóságait. A
2014 óta másodízben kiosztott az „Év MET-
ÉSZ észlelõje” díjat nekem ítélték. Az idõjárá-
si radarok, meteorológiai mûholdak, a külön-
bözõ érzékelõkkel felszerelt automata állomá-
sok mellett nagy szükség van a szakképzett
meteorológiai észlelõre, mert az általa végzett
vizuális megfigyelések megerõsítik és kiegészí-
tik a távérzékelési és automata eszközök mé-
réseit, különösképpen a csapadékra és a fel-
hõzetre vonatkozó adatokat. A meteorológiai
észlelések rögzítésére, megjelenítésére jött lét-
re a MET-ÉSZ rendszer.

– Aktív tagja a nagyszalontai magyar is-
kolában mûködõ Kulin György Csillagász-
körnek is. Milyen távcsöves bemutatót tar-
tottak legutóbb?

– A csillagászat napja egyesült államokbeli
kezdeményezésre abból a célból létesült,
hogy a távcsövek tulajdonosai kivigyék mû-
szereiket az utcákra, terekre, és az alkalmi ér-
deklõdõket, a járókelõket részesítsék a Gali-
lei-élményben, azaz bemutassák az elsõ ne-
gyedben levõ Hold felszínét, a bolygókat és
egyéb látnivalókat. Mert a csillagos égbolt
mindenkié. És azt is szokás mondani, hogy
aki távcsövön át megtekint legalább egy égi-
testet, az nem élt hiába. Az idén április 25-re
esett a jeles nap. A Kulin György Csillagász-
kör rendezésében Csukás Mátyás észlelõtár-
sammal a városháza elõtt kristálytiszta égbolt
alatt több mint száztíz érdeklõdõt örvendez-
tethettünk meg százszoros nagyításban a csil-
lagvilág szépségeivel, a Hold krátereivel, a
Vénusz és a Jupiter bolygókkal, utóbbinak há-
rom legfényesebb holdjával.
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Távcsöves
vizsgálatra
készülõdnek



A kiváló sportember május elején látogatott
el a Pece-parti Párizsba, a nap elsõ felében a
Szent László Római Katolikus Teológiai Líce-
um iskolanapján vett részt. Elõbb Botházy-
Daróczi Réka kérdéseire válaszolva élménybe-
számolót tartott a diákoknak, majd rendhagyó
testnevelésórán ismertette az ökölvívás alapja-
it a jelenlévõkkel. Kokó hangsúlyozta, nem
kell mindenkinek olimpiai bajnokká válnia, a
sport e nélkül is rengeteg önbizalmat, sikerél-
ményt nyújt, és bármilyen szinten ûzik is, ked-
vezõ hatásai vannak az ember életére. Arra
ösztönözte a fiatalokat, hogy tartsanak ki ál-
maik mellett, s küzdjenek azért, hogy valóra
váltsák õket.

Örömmel tért vissza

Mint elmondta, több alkalommal járt már
Erdélyben, s Váradra sem elõször érkezett.
„Erdély kincseinek még csak a töredékét lát-
tam, de mindig nagy örömmel jöttem, és jól
éreztem magam. A gasztronómia, a vendég-
szeretet, az emberek tisztasága, azok a szép
gondolatok, amikkel az ember itt felvértezõ-

dik, örök élményként hatnak” – fogalmazott a
kiválóság, aki az utóbbi években aktív média-
szereplést vállalt. A tévéképernyõkrõl megszo-
kott szerénységgel és közvetlenséggel beszélt
az iskolásokkal, arra biztatva õket, hogy higy-
gyenek magukban.

Rajongással fogadták

Bár a diákok többsége nem is élt még, ami-
kor Kokó olimpiai (1996, Atlanta), majd pe-
dig világbajnoki címet szerzett (1997, Buda-
pest), a jelenlévõk nemzeti hõsnek kijáró ra-
jongással fogadták a jeles vendéget. „Nagy
öröm volt számomra találkozni ezekkel a gye-
rekekkel, látni a tiszta tekintetüket; ilyenkor
mindig az jut eszembe, hogy egyáltalán nincs
veszve a nemzet” – értékelte a váradi találko-
zást Kovács István. Azt is elmondta, szívügyé-
nek érzi az ehhez hasonló rendezvényeket,
mert szerinte tartozik a nemzetnek, a határa-
inkon kívül élõ magyarságnak azért a sok jóért
és rengeteg élményért, amit az emberektõl ka-
pott sportolói pályafutása alatt és az óta is.

Pofonok helyett szavaival gyõzött

Délután a Fekete Sas palotában található
Window Pubban találkozhattak a váradi sport-
kedvelõk Kovács Istvánnal. A közel másfél
órás beszélgetés moderátorai két váradi ma-
gyar nyelvû napilap sportoldalának szerkesz-
tõi, Boros Péter (Reggeli Újság) és Szántó
Sándor (Bihari Napló) voltak. A ringnek kiala-
kított emelvényen a sajtósok „ütöttek” elõször,
kérdéseikkel faggatva Kokót, s õ rendkívül be-
szédesnek bizonyult. A tévéképernyõrõl is-
mert közvetlenséggel és szerénységgel, ám
rendkívül tartalmasan válaszolt a kérdésekre, s
a személyes élmények mellett többször is ér-
dekes anekdotákat mesélve csalt mosolyt a je-
lenlévõk ajkára. A több mint másfél órás
„meccs” végén Kokó mondhatni technikai K.
O.-val gyõzött kihívói fellett, ám a találkozó
igazi nyertesei a jelenlévõk voltak, akik életre
szóló élménnyel távoztak.
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Változatos programokat kínált a XXIV.
Festum Varadinum rendezvénysorozat,
a kulturális rendezvényeket sporttal
egészítették ki. Ekkor járt nagyváradon
Kovács „Kokó” István olimpiai, világ-
és Európa-bajnok ökölvívó.

Kokó rendhagyó
tornaórát tartott
a Szent László
iskola diákjainak 

Várad vendége volt
Kovács „Kokó” István
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Botházy Nándorral,
az RMDSZ megyei
szervezetének
ifjúságért
és sportért felelõs
ügyvezetõ al-
elnökével, az egész
napos sportprogram
szervezõjével a Sas
alatt
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A sikersorozat 2007-ben, a mostani Ioan
Alexandrescu Uszodában kezdõdött, akkor a
zsúfolásig megtelt lelátók elõtt a Dinamót le-
gyõzve sikerült megszerezni az elsõ bajnoki
trófeát. Majd jött a második, a harmadik…
idén pedig már a kilencedik elsõséget is be-
gyûjtötte a VSK-Digi együttese, amely az évek
során a nemzetközi szintéren is letette név-
jegyét.

A 2014–2015-ös idény a vártnál nehezeb-
ben indult, már az alapszakaszban észrevehe-
tõ volt, hogy a címvédõnek komolyan meg
kell dolgoznia az újabb sikerért. A legfõbb ri-
vális Bukaresti Steaua komoly erõsítéseket
hajtott végre az elmúlt idényhez képes, s nagy
reményekkel vágott neki, hogy letaszítsa a
trónról a váradiakat. Az alapszakaszt végül
megnyerte a VSK-Digi, ám a Steauától elszen-
vedett két vereség, valamint a Sportul Corona
elleni döntetlen jelezte, nem lesz sétagalopp a
bajnoki finálé.

A Román Kupa elvesztése után döntöttek
úgy a klub vezetõi, hogy közös megegyezéssel
szerzõdést bontanak Dorin Costrãº vezetõ-
edzõvel. A Váradi Criºul Sportklubbal koráb-

ban kétszeres bajnok szakvezetõnek nem sike-
rült kellõen motiválnia a csapatot, a váltás pe-
dig eredményesnek bizonyult.

Az elõdöntõben még nem sziporkázott a le-
génység, a Dinamo elleni harmadik meccset
csak büntetõdobásokkal tudta megnyerni a
VSK, ám a fináléban már esélyt sem adott a
Steauának. A döntõ két váradi mérkõzésén
nemzetközi szintû vízilabdát bemutatva, maga-
biztosan verte a fõvárosiakat a váradi gárda,
és végül a rivális otthonában szerezte meg az
elsõnek járó kupát, immár Ciprian Câm-
pianu edzõ vezetésével.

A bajnoki serleg mellett a váradi csapat
tagjai kapták a 2014–2015-ös idény külön-
díjait is. A 128 találatot szerzõ Tiberiu
Negrean lett a bajnokság gólkirálya, s õt vá-
lasztották a legjobb játékosnak is. A legjobb
kapus címet Gojko Pijetlovics érdemelte
ki, míg a legjobb edzõnek járó elismerést
megosztva kapta a VSK két szakvezetõje,
Costrãº és Câmpianu. Utóbbi a bajnoki elõ-
döntõben és a fináléban vezette gyõzelemre
a címvédõt.

A bajnokcsapat tagjai: Gojko Pijetlovics,
Dorin Creþu, Mircea Fürtös – kapusok; Szabó
Roland, Tiberiu Negrean, Milos Korolja, Cãtã-
lin Alexa, Alex Popoviciu, Freundlich Ádám,
Vojiszlav Csupics, Andrei Creþu, Gheorghe
Dunca, Ramiro Georgescu, Kádár Kálmán,
Bogdan Câmpianu, Bogdan Remeº.

A csapat számára ez volt a kilencedik baj-
noki cím, a váradi vízilabdázás pedig már a
11. elsõséget ünnepelhette, 1985-ben és
1986-ban a Criºul SK bizonyult a legjobbnak
a román Szuperligában.

Az idei bajnoki címet transzparenssel és
pezsgõvel ünnepelték a sportolók a váradi
Criºul SK uszodája elõtt, ahol közel harminc
szurkoló várt rájuk – az ötletgazda Fehér Iván
volt, aki kétszeres bajnoknak mondhatja ma-
gát a Criºullal. A VSK-Digi új edzõvel, a ver-
senyzõi karrierjét befejezõ nyolcszoros bajnok
Kádár Kálmánnal vág neki az új idénynek.
A klubvezetõk és a játékosok bizalmát egy-
aránt élvezõ új edzõ reményét fejezte ki, hogy
a végén a tizedik bajnoki címet is megünne-
pelhetik.

Kilenc éve Váradon
tartják a bajnoki kupát
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Nem mindennapi rekordot állított fel
a nagyváradi férfi vízilabdacsapat:
sorozatban kilencedik alkalommal szerezte
meg a román Szuperliga bajnoki címét.

A bajnokcsapat
tagjait
Bukarestben
„koronázták meg”



Ha egyszer valakinek sikerülne is összeszámol-
nia, hány esetben igazította helyre az utókor a
kortársak értékítéletét, a titáni munka mégis
hiábavaló volna. Mert a kortárs befogadók
mindig egy picit többet tudnak az alkotóról,
nem ritkán például épp ez a csöpp jelenti a
felmagasztalást vagy a ledorongolást. Termé-
szetesen nem a pletykaszintû sztorizásokra
gondolok, hanem az adott mû napi aktualitá-
sára. Arra, hogy mennyire kötõdik helyhez és
idõhöz, illetve mennyire tud felszínen marad-
ni, ha az adott hely és idõ körülményei meg-
szûnnek. A világirodalomból most csak egyet-
len példát említenék, a Shakespeare-ét, aki-
nek mûveit háttérbe szorította az egy ember-
öltõvel a halála után bekövetkezett társadalmi
eseménysor, a Cromwell-féle forradalom. Ben
Jonsonért, majd Miltonért rajongtak, s a
XVIII. század derekán Lessingnek kellett a
Hamburgi dramaturgia címû tanulmányában
olyan értõen elemeznie „az avoni hattyút”,
hogy azáltal máig ledönthetetlenül sikerült
visszaültetnie az õt megilletõ drámatörténeti
trónusra. Ez csak egyetlen példa, és ebben szó
sincs kortársi áskálódásokról vagy gonoszko-
dásokról – egyszerûen csak az élet szolgált
más és más háttérrel. Kísértetiesen hasonló
történt a mi XVII. századi irodalmunkban is
Zrínyi Miklóssal és Gyöngyösi Istvánnal.

Zrínyi Miklós nevét minden középiskolát
végzett ismeri, s ha nem is olvasta fõmûvét, a
címét „vágja”: Szigeti veszedelem. De hogy
Gyöngyösi István mikor élt, és mit írt, kapás-
ból nagyon kevesen tudják. Pedig nemcsak
kortársak voltak – elõbbi 1620 és 1664 kö-
zött élt, utóbbi pedig 1629 és 1704 között –,
de a maguk korában kortársaik egyértelmûen
Gyöngyösi verseit ismerték el és szerették. Zrí-
nyit alig olvasták, holott hõskölteményét a
kortársaknak írta, dédapjának, a szintén Zrínyi
Miklósnak Szigetvár 1566-os hõsies védelmé-
rõl, majd haláláról. Arról, ahogy maroknyi kis
csapatával felveszi a harcot a hatalmas török
sereggel. Nem reménykedhetett a gyõzelem-
ben, de várkapitányhoz illõ belsõ erkölcsi pa-
rancsa így követelte. A következõ században
viszont a költõ Zrínyi Miklós azt látja maga kö-
rül, hogy az emberek belefáradtak a kétszáz

éve tartó török elõrenyomulásba, és már nem
látják értelmét az ellenállásnak.

A példázat tehát nekik szól, a visszhang vi-
szont elmarad. Nem úgy a katonai témájú ér-
tekezéseire, melyeknek a bécsi udvarban meg-
lett a hatásuk: a Kis tábori traktában regulá-
ris, nemzeti hadsereget sürget Zrínyi, Az tö-
rök áfium ellen való orvosságban pedig azt
mondja ki, hogy a magyarok igazi ellensége
immár az osztrák. Õ írja le elõször ezt a gon-
dolatot, de hogy mennyire érzõdött már a le-
vegõben, azt mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy Zrínyi öccsét, Pétert az osztrákok össze-
esküvés vádjával kivégzik, Zrínyi Péter lányá-
nak, Ilonának a fia pedig, II. Rákóczi Ferenc
1703-ban a kuruc seregek élén „Pro Patria et
Libertate” feliratú zászlót bont a császári sere-
gek ellen. Zrínyi Miklós a mai napig egyértel-
mûen nem tisztázott balesetben halt meg, a fi-
atal Bethlen Miklós szemtanú leírásából tudjuk
a részleteket. A tragikus vadászat külön érde-
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Utókor – szemben
a kortársakkal
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Zrínyi Miklóst kortársai nem becsülték 



kessége, hogy útközben Zrínyi egy anekdotát
mondott a vele lévõ fiatal nemeseknek arról az
emberrõl, akit az ördögök magukkal visznek a
pokolba, mégis jól érzi magát, mert az ördö-
gök viszik a hátukon, holott meg is nyergel-
hetnék, és õk vitethetnék magukat – ugyanab-
ba a pokolba. Bethlen Miklós a „Magyaror-
szág s Erdélyre, és törökre, németre” értendõ
fabulát a három óra múlva bekövetkezõ halá-
la miatt Zrínyi hattyúdalának nevezi.

Gyöngyösi nem elsõsorban a harcok embe-
re, bár megírja Kemény János erdélyi fejede-
lem hadakozásait, de a nagy népszerûséget a
korabeli fõnemesi házasságok leírása hozza
meg számára. Két legkedveltebb mûve a
Márssal társalkodó murányi Vénus (Wesselé-
nyi Ferenc és Széchy Mária házassága), illetve
Thököly Imre és Zrinyi Ilona házassága. Ér-
demes megfigyelni, milyen ügyesen alkalmaz-
za a kor divatos fordulatait, a mitológiai fõiste-
nek szerepeltetését, illetve a hölgy külsejének
leírását – ami nagyon részletesnek tûnik
ugyan, de az egyéni sajátosságok hiányoznak
belõle. S talán épp ezért lehetett olyan nép-
szerû a költészete, mert bárki magára ismer-
hetett a „földön járó istenasszonyban”. Wes-
selényi a következõ szavakkal vall Széchy Má-
riának: „Úgy én, az mint írám elsõ levelem-
ben, / Cupidótul érted sebhetvén szívem-
ben, / Nyughatatlankodtam s fáradtam se-
bemben, / Míg Asszonságoddal nem lehettem
szemben. // Boldog az az óra, melyben lát-
hattalak, / Sok ohajtásimra ide várhattalak, /

Ösméretlen szolgád kézen foghattalak, / Öz-
vegy palástomon megszállíthattalak.”

Zrínyi Ilonát bõbeszédûbben írja le, íme né-
hány részlet: „Homloka liliom, az ajaka klá-
ris, / Helenán sem talált ennél szebbet Páris,
/ Azmelynek hervadni magánossan kár is, /
Bár csókod harmatja érte volna máris. // (…)
Tanult mindenekben, tanácsos másnak is, /
Sok ily bölcse nem volt Athénásnak is, / In-
kább tetszett volna az Éneásnak is / Mint Di-
dó, avagy még magának Mársnak is. // Min-
den állapotja igen nagy méltóság: / A földiek
között egy istenasszonyság, / Volna mindnyá-
junknak az káros bosszúság, / Ha tûled elmúl-
na ez alkalmatosság.”

Százötven éves lappangás után Zrínyit a
XIX. század elsõ fele fedezi fel – máig tartóan:
elõbb Ráday Gedeon, majd 1817-ben Ka-
zinczy Ferenc méltatja nagy elismeréssel,
1843-ban Jósika Miklós darabot ír róla, Zrí-
nyi, a költõ címmel, késõbb pedig, 1854-ben
Toldy Ferenc dicséri az irodalomtörténeté-
ben. Arany János akadémiai székfoglaló be-
szédének témája Zrínyi és Tasso eposzkölté-
szetének összevetése, a fiatal Babits Mihály
egy szonettel emlékezik rá Zrínyi Velencében
címmel. „Szent Márk dicsõ terén, melyet mé-
lán tapostam, / valaha régesrég egy másik bús
magyar, / méltóbb költõ, mint én, és hõs, mint
senki mostan, / tiport hatalmasan, ki tudta,
mit akar! // Ki tudta mit akar s nem tudta,
hogy a rosszban / fogyhatlan a világ s nem
tudta, hogy hamar / ide vágy vissza a földrõl,
hol bármi sorsban / élni s halni kell; mely ápol
s eltakar. // Ezt mind nem tudta még s árva
honára gondolt, / s döngött csizmája a márvá-
nyon s lelke tombolt, / látván sok harci jelt õs
ívek oldalán. // Alkonyfelhõ borult lagúnára,
piarcra, / felhõn az angyalok készültek már a
harcra, / melyre a holtakat felkölté Alderán.”

Hasonló hangvételû, Zrínyit jelképpé avató
versben idézi meg Jékely Zoltán is az elõd
alakját Zrínyi földjén címû költeményében:
„Sötétedik, a Dráva lenn morajlik, / sûrû vizé-
re megtört fûzfa hajlik. / Nem fûzfa: vén, se-
bét mosó vitéz, / kit átalvert a török kele-
véz. // Kivont szablyákkal a kukoricás / meg-
újuló szélrohammal csatáz. / Ó, bús berek, ár-
törte Drávapart, / itt hajdan valaki nagyot
akart! / Ismerte õt a messzi hegygerinc, /
melynek magyar neve száz éve nincs, / s
most, mint gyertyák közt nagy halott profil-
ja, / a csillagos ég kárpitjára írva – // A táj az
õ lelkétõl nyughatatlan. / Az égen szörnyû fel-
leg száll: a vadkan.”

Molnár Judit
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Gyöngyösi István
volt a divatos költõ



|fûben-fában

113. Örvénygyökér
(Inula helenium L.)

A fészkesvirágzatúak családjába tartozó, éve-
lõ, nagy termetû növény. Folyóvizek mentén, li-
getekben, bokros helyeken él, de dísznövény-
ként is termesztik; Magyarországon védett.
Egyéb elnevezései: örménygyökér, örményfû,
örvényfû, pompás peremizs. Román neve:
iarbã mare vagy oman.

A húsos, függõleges, 2–6 cm átmérõjû gyö-
keres gyökértörzsét õsszel gyûjtik, ez 30-40 szá-
zalékban inulint tartalmaz, ami gyümölcscukor
(fruktóz) molekulákból felépülõ poliszacharid. A
savas hidrolízis során felszabaduló fruktózt cu-
korbetegek élelmezésében használják, energiát
szolgáltató gyógy-, illetve tápszer májelégtelen-
ségben, szívizom- és koszorúér-elégtelenségben
szenvedõknek.

Illóolajat (1–3%) és ebben alanto-lakton nevû
szeszkviterpén laktont is tartalmaz. Köptetõ és
enyhe görcsoldó hatása miatt légcsõ- és hörghu-
rut kezelésére használják, továbbá szamárköhö-
gésre. Epehajtó is. A porított gyökérdrog egy-
szeri adagja ne haladja meg az 1 grammot (le-
forrázzák, 10-15 perc után szûrik). A szokásos
napi legnagyobb adagja – köptetõként, felnõtt-
nél – egy kávéskanálnyi (4 gramm).

A virágokban fedezték fel a helenien nevû
sárga festéket, ez a xantofill nevû karotinoid-
alkoholnak zsírsav-molekulával képzett észtere.
Használják a szem fénnyel szembeni alkalmaz-
kodási zavarai, például farkasvakság kezelésére.

Gyógynövény-ábécé

Ökörfarkkóró 

Örvénygyökér 

112. Ökörfarkkóró (Verbascum
phlomoides L.)

Kétéves, nagy termetû növény, vidékeinken
mindenütt, napos, száraz helyeken, erdõirtá-
sokban megél. Népies elnevezései: borjúfark-
fû, fáklyafû, mezei gyertya, királygyertya, pa-
mutfû, királydárda. Románul lumânãricã.

A virágok sárgák, hosszú összetett virágza-
tot képeznek, a murvalevél hónaljában 2-9 vi-
rág fejlõdik. A csésze 5 cimpára szeldelt; a
párta átmérõje 3-5,5 cm, 5 karéjú, csöve igen
rövid; az 5 porzó egyenlõtlen méretû és alakú,
a pártához forrt; a magház felsõ állású, a bibe
kiszélesedõ. Országszerte elterjedt.

Júniustól augusztusig virágzik, termése tok.
A virágok éjszaka nyílnak és délben elfony-
nyadnak, egyetlen példány hetekig virágzik.
Sárga, pártát képezõ, összetett virágzatát
gyûjtik a hozzánõtt porzókkal, lehetõleg dél-
elõtt, és napon szárítják. A virágokat még a
gyûjtés napján szárítsuk meg, és nedvességtõl
védve tároljuk.

Az ökörfarkkóró virága kétféle hatóanyagot
tartalmaz: nyálkát és szaponinokat. Fõzetét
köhögés, hurutos bántalmak esetén mint eny-
he izzasztót, illetve nyálkaoldót használják,
hasmenés ellen is jó hatású. A hivatalos
mellteakeveréknek is alkotóeleme. Iridoidtar-
talma miatt jó gyulladáscsökkentõ, továbbá al-
kalmazzák szénanátha esetén. A népi gyógyá-
szatban ülõfürdõnek elkészítve aranyeret, bõr-
betegségeket is kezelnek vele.
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Csészés vegyes gyümölcsleves

Hozzávalók: 3 csésze cseresznye, 1 csésze
köszméte, 2 csésze eper, 1 nagy csipet só, 2/3
csésze cukor, 5 db szegfûszeg, 1 evõkanál vaní-
liás pudingpor, 2 dl fõzõtejszín (20%-os), 1 ta-
sak vaníliás cukor.

Elkészítés: A gyümölcsöket alaposan meg-
tisztítjuk, a cseresznye és az eper zöld részeit el-
távolítjuk, a köszméte apró szárát és az elszá-
radt virágmaradványt lecsípjük. A cseresznyét
és a köszmétét feltesszük fõni annyi vízben,
hogy éppen ellepje. Sózzuk, cukrozzuk, és be-
leszórjuk a szegfûszeget. Kb. 4-5 percig forral-
juk. Az epret is beletesszük. A pudingport cso-
mómentesre keverjük a tejszínnel, és a leves le-
vével kicsit bekeverjük, hogy ne legyen hideg,
majd beleöntjük a levesbe, beleszórjuk a vaníli-
ás cukrot, és pár percig még kevergetve fõzzük.
Langyosan, hidegen tálalva az igazi.

Sült csirkemell gyümölcskörettel

Hozzávalók: fél kg filézett csirkemell,
olaj/vaj, só, bors, grillfûszer, 7-8 szem na-
gyobb, puhább nektarin, vaj, méz, kókuszresze-
lék, 1-2 dl víz.

Elkészítés: A csirkemellet és a nektarinokat
kisebb szeletekre vágjuk, majd a húst sózzuk,
borsozzuk, és rászórunk kevés grillfûszert. A zsi-
radékon 10-15 perc alatt megsütjük. Kivesszük
a megsült húst, majd a serpenyõbe ismét kis
olajat/vajat teszünk. A felkockázott gyümölcsö-

ket rádobjuk, öntünk rá kis mézet,
majd a kókuszreszeléket. Amikor
elkezd egy kicsit barnulni, ráöntünk
1-2 dl vizet, csak annyit, hogy ellep-
je, és addig pároljuk, amíg meg
nem puhul. A kész csirkemellet
visszadobjuk a serpenyõbe, 2-3
percig együtt pároljuk, és kész.

ínyenceknek|

Sült eper habsipkával

Hozzávalók (2 adag): 1/2 kg eper, 2 evõ-
kanál cukor, 3 tojásfehérje, 1 evõkanál eper-
dzsem.

Elkészítés: Az epret megmossuk, kicsu-
mázzuk, és negyedeljük. Egy tûzálló tálba tesz-
szük, rászórjuk a cukrot, és elõmelegített sütõ-
ben egy kicsit sütjük közepes hõfokon. Közben
kemény habbá verjük a tojásfehérjéket, hozzá-
keverjük a dzsemet. Kivesszük a sütõbõl az ep-
ret, és a tetejére kanalazzuk a tojáshabot. Majd
visszatoljuk, és csak addig sütjük, amíg a hab-
nak színe lesz. Kihûlve tálaljuk.

Gyümölcsfagylalt

Hozzávalók: 35 dkg friss gyümölcs (eper,
meggy, málna, barack stb.), 2 dl habtejszín
vagy joghurt (vagy fele-fele), 10 dkg porcukor,
reszelt citromhéj.

Elkészítés: A hozzávalókat turmixgépben si-
mára keverjük, majd dobozokba kanalazzuk a
krémet, és egy éjszakára fagyasztóba tesszük.
Ostyával, tejszínhabbal, citromfûlevelekkel, friss
idénygyümölcsökkel tálaljuk.

2015. június|Biharország|49

Gyümölcsszezon
Édes, ropogós, leves és magos –
az egészséges étrendben nélkülözhetetlen
a gyümölcs. Már nem kell az áruházak
hûtõpultjait felkeresni értük, a kertben,
a piacon beszerezhetõk. Néhány variáció
az elkészítésükhöz.



VÍZSZINTES: 13. A hét egyik napja. 14.
Hosszú, széles nõi sál. 15. Uralkodói szék.
16. Eszménykép. 18. Lánchegység Dél-
Amerika nyugati oldalán. 20. Tornaszer ré-
sze! 21. Ital. 22. Valaminek a keletje, kere-
settsége. 24. Idegen Anna. 26. A hatalom
birtokosa. 27. A Tisza bal oldali mellékfolyó-
ja. 28. Idõs bácsi. 29. Telekvég! 30.
Chateaubriand kisregénye. 32. A minta
(rég.). 34. Tudományág. 36. Hordozható

hajlék. 38. Mártás. 39. Egyik szülõhöz job-
ban ragaszkodó. 42. Elõtt – latinul. 43. Az
eredetit utánzó. 45. Vendéglõi olvasnivaló.
48. Tagadószó. 49. Nem várt (pillanat). 51.
Balaton… – település a tó partján. 53. A gal-
lium vegyjele. 54. Kenya gépkocsijele. 56.
Károsan hat. 57. Latin e. 58. Forgalmazott
termék. 59. Magnetofon. 61. Összevissza
mér! 62. … Farrow – amerikai filmszínésznõ.
64. … Canyon – a Colorado folyó szakadék-
völgye az USA-ban. 66. Jean … – francia
filmszínész (1904–1976). 68. Sárgásfehér.
70. Az Attila név régi magyar formája. 72.
Descartes (1596–1650) francia filozófus, ma-
tematikus, természettudós személyneve. 73.
Moliere vígjátéka.

FÜGGÕLEGES: 2. Vizes edény. 3. Esz-
me. 4. Toldás része! 5. Galapagos határai! 6.
Vonaton ül. 7. … Kröger – Thomas Mann el-
beszélése. 8. … Moro – olasz politikus, mi-

niszterelnök (1916–1978). 9. …izmus –
kínai filozófia. 10. Fordított kettõs betû.
11. Ceruza (rég.) 12. Lakoma. 17. He-
ves, megfeszített. 19. Portás. 23. Futá-
sáról Vörösmarty írt elbeszélõ költe-
ményt. 25. Biztató szó. 27. Igeképzõ.
28. Ante meridiem. 29. Elsõ – Berlin-
ben. 30. Fõleg Ázsiában és Afrikában
élõ, oldalt lapított testû gyíkfaj. 31. Az
asztácium vegyjele. 32. Arad megye be-
tûjele. 33. Ezer kilogramm. 35. Határ
menti város és folyó Csehország északke-
leti részén. 37. A Duna mellékfolyója Ro-
mániában. 40. Falu Bihar megyében.
41. Esetleg. 44. Gumitömlõ. 45. Sze-
mélyes névmás. 46. A lantán vegyjele.
47. Töltött kelt tészta (orosz). 50. Ablak-
keret! 52. Locomotiv … – magyar együt-
tes. 55. Francia festõ, grafikus (Édouard).
57. Amilyen (rég.) 58. Bern folyója. 59.
Fénytelen. 60. A gadolínium és a lutéci-
um vegyjele. 61. Értékes kelet-ázsiai fa.
63. Mikroszkóp része! 65. Tûzhely sütõ-
je (táj.). 67. … poetica – költészettan.
69. Bánt. 71. Enged a végén!

Barabás Zsuzsa

|üdítõ

Ralph Waldo Emerson (1803–1882)
amerikai esszéíró, költõ, unitárius lelkész,
a transzcendentalista mozgalom vezetõje
volt a XIX. század végén. Egyik gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 1. alatt.

Májusi rejtvényünk (Tavaszi ujjongás) helyes megfejtése:
„Lebben a lepke, / Röppen a méh – / Sok kicsi vándor /
Kedvese ajkán / Csókra talál.” Könyvjutalmat nyert:
Badon Zita (Bályok), Menyhárt György (Berettyószéplak).
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Bölcs gondolat

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók
között könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határ-
idõ: június 30. Postacím: Biharország, 410068 –
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.
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Június elsõ szombatja
a lakáskultúra világnapja

Az Európai Bútorkereskedõk Szövetsége
(Fédération Européenne du Negoce de l’Ameu-
blement – FENA) 1950-ben alakult meg. Azóta
is nyomon követi az EU politikáját és képviseli
a kereskedõk érdekeit. 2015-ben június 6-ra
esik a világnap.

1900. június 5-én megszületett
Gábor Dénes fizikus

A holográfia tudósa, feltaláló, egyetemi pro-
fesszor és tudományos gondolkodó Budapes-
ten, polgári család elsõszülötteként látta meg a
napvilágot. Elsõ találmányát (aeroplán körhin-
ta) tízévesen jegyeztette be. A Mûegyetemen
gépészmérnöknek tanult, majd Berlinben villa-
mosmérnöki diplomát szerzett. Elsõ munkahe-
lyén, Németországban az elektronoptika tanul-
mányozása során jutott el az elektronsugaras
berendezésekig. 1927-ben doktori értekezést
írt a katódsugárcsõrõl. Részt vett az elektron-
mikroszkópok és televíziós képcsövek fejleszté-
sében, a plazmajelenségek kutatásában. A ná-
ci hatalomátvétel után hazatért Németország-
ból, majd 1934-ben végleg Angliába települt.
Londonban hunyt el 1979. február 9-én. A
brit Thomson Houston Társaság kísérleti labo-
ratóriumában az elektronoptikát tanulmányoz-
va jutott el a holográfia feltalálásához, s ezért
1971-ben fizikai Nobel-díjjal tüntették ki.

Június 25-én adják át
a Karinthy-gyûrûket

Karinthy Frigyes (1887. június 24., Buda-
pest – 1938. augusztus 29., Siófok) író, költõ
– aki a humorban nem ismer tréfát – születés-
napja alkalmából 1974 óta adják át az eredeti-
leg a Rádiókabaré munkatársai számára alapí-

Júniusi jeles napok

tott Karinthy-gyûrût. A szatirikus mûfajban, a
humor területén nyújtott teljesítményért ítélik
oda a kitüntetést. Az elsõ aranygyûrût Marton
Frigyes, a mûsor rendezõje kapta, azóta olyan
remek írók, humoristák, színészek vehették át,
mint Mikes György és Somogyi Pál, Hofi Gé-
za, Peterdi Pál, Moldova György, Tabi László,
Sas József, Karinthy Ferenc, Nagy Bandó
András, Déri János, Kern András, Koltai Ró-
bert, Bajor Imre, Gálvölgyi János, Sándor
György és Maksa Zoltán. Tavaly a kolozsvári
Szomszédnéni Produkciós Iroda, vagyis Tóth
Szabolcs és Bálint Ferenc volt a kitüntetett.

Június 29. a nemzetközi
Duna-nap

A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kez-
deményezésére, a Duna Védelmi Egyezmény
aláírásának tizedik évfordulója alkalmából ti-
zenhárom Duna menti ország 2004. június
29-én rendezte meg az elsõ nemzetközi Duna-
napot. A rendezvény célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a tíz nemzet által használt és gyakran
kihasznált folyamra, és egyfajta dunai szolida-
ritást alakítson ki. E napon számos helyen ün-
neplik Európa nagy folyóját a Fekete-erdõtõl a
Fekete-tengerig.Gábor Dénes 

A tavalyi kitüntetettek: Tóth Szabolcs és Bálint Ferenc 
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Posta park, Berettyóújfalu. Az 1927-ben felépített állami postahivatal elõtti téren kapott helyet az I. világháborúban elesett
hõsöknek emléket állító szobor és az 1934-ben felállított országzászló is

A berettyóújfalui Apolló Mozi 1927 szeptemberében nyílt meg. A tulajdonos, Makk Kálmán (Makk Károly filmrendezõ édes-
apja) építtette klasszicista stílusban, oszlopos elõcsarnokkal, timpanonos homlokzattal. 1980-ban átalakították, formáját
elvesztette, de 2012-ben helyreállították. A felújítás eredményeként modern, 3D technológiás vetítésre is használható mo-
zi várja a közönséget


