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16., 19 óra: szimfonikus hangverseny.
Mûsoron: C. M. von Weber: Euryanthe – nyi-

tány; L. v. Beethoven: 3., c-moll zongoraver-
seny, op. 37.; A. Borogyin: II., h-moll szim-
fónia. Vezényel Matei Pop, közremûködik
Daria Tudor (zongora).

23., 19 óra: évadzáró hangverseny. Mû-
soron: válogatás G. P. Reverberi, D. Paliev,
Márkos A., A. Tãnãsescu, Fr. Chopin, Liszt
Ferenc, A. Piazzolla, D. Brubeck, P. Elinescu
népszerû mûveibõl. Vezényel Romeo Rîmbu,
közremûködik Sorin Petrescu (zongora) és
Doru Roman (ütõhangszerek).

A Nagyváradi Állami
Filharmónia
júniusi mûsora

A koncerteket csütörtökönként
a filharmónia Bartók–Enescu termében
tartják, a bérletek érvényesek, jegyek
a filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezsõ,
ma Moscovei u. 5. szám) válthatók.
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Kibõvült a papfalvai
egészségügyi központ

Az intézmény sok változáson ment keresz-
tül, míg elérte mostani formáját, mûködési
rendjét. Eleinte kórházként, mint Margitta kül-
sõ osztálya funkcionált, majd 1994-ben önál-
ló egészségügyi központtá alakult. Egyik része
sürgõsségi ellátó, a másik pedig tüdõosztály
volt. 2003-ban bezárták a kis kórházakat. A
rendelet a papfalvait is érintette. Úgy látszott,
lezárul a sorsa, de néhány hónap elteltével
egy új törvény reményt adott a megmaradás-
ra. Az önkormányzatok ugyanis szociális-
egészségügyi központokat hozhattak létre.
Papfalva élt a lehetõséggel, és a 412. számú
Kormányhatározat, majd a helyi tanács hatá-
rozata alapján 50 ágyas szociális központtá
alakították át a volt kórházat.

Nagy segítséget nyújtott ebben az idõszak-
ban a Munkaügyi Igazgatóság igazgatóhelyet-

Új szárnyának használatbavételével a szoci-
ális-egészségügyi intézmény a meglévõ ötven
gondozottja mellé további harminc idõskorút
tud fogadni teljes ellátásra. Ízléses, praktikus
berendezése a modern technika segítségével
szolgálja a kényelmet. Az ágyak magassága
elektromosan állítható egy kézre esõ irányító-
panellel, és mindegyik szobában van nagykép-
ernyõs tévékészülék, melyek kapcsolódnak az
egyik szolgáltató kábeles adásaira. A közössé-
gi helyiségekben fotelek, kényelmes karosszé-
kek; az egyikben egy még nagyobb tévét lehet
nézni. Az új szárny hallját a margittai Helios
fotóklub tagjainak – Bradács Alíz, Pósán La-
jos, dr. Kékedi Imre, dr. Tabacu Sorin – mun-
kái díszítik. Egyemeletes a frissen felhúzott
épületrész, de mivel idõseket szolgál ki, olyan
felvonót építettek bele, melybe befér egy kór-
házi ágy, kísérõkkel együtt.

A papfalvi intézmény eddig 50 személyt tu-
dott ellátni, és szinte folyamatosan 27-30 név
szerepelt a várólistán. Most minden jelentke-
zõt fogadni tudnak, így gyakorlatilag megszûnt
a várólista. A bõvítésre a pénzt európai uniós
forrásból, sikeres pályázattal nyerték el, 98
százalékos vissza nem térítendõ támogatásból.
Összértéke áfa nélkül valamivel több mint 2,3
millió lej.

Új szárnnyal bõvült
a szociális-
egészségügyi ellátó

Az avatószalagot Carmen Soltãnel megyei jegyzõ,
dr. Kékedi Judit igazgató és Szabó Ödön parlamenti
képviselõ vágta át

Az avatási ünnepség vendégei

Május 6-tól új fejezet nyílt a papfalvai
Szociális-egészségügyi Központ életében.
Ekkor adták át ugyanis az új épületszárnyat
15 kétágyas szobával és a szükséges
közösségi, illetve mellékhelyiségekkel.
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segítséget kaptak Cseke Attilától – fõleg
egészségügyi minisztersége idején – és Szabó
Ödöntõl még mint megyei tanácsostól. Mindig
és mindenben készségesen segítettek. A jogi
útvesztõkben az akkor még kezdõ jogász, Car-
men Soltãnel, a megyei önkormányzat mosta-
ni jegyzõje nyújtott eligazítást. Az elsõ kapavá-
gást 2015 augusztusában tették meg, és idén
májusban már át is adták az új szárnyat. Pap-
falva ezzel megelõzte a megyeközpontot, hi-
szen szociális-egészségügyi ellátást Nagyvára-
don az önkormányzat nem mûködtet, az otta-
ni idõsgondozást a civil szféra vállalta fel. A
váradi idõsotthonokban viszont komoly össze-
get kell fizetni az ellátásért, amit nem minden-
ki engedhet meg magának. Szabó Ödön kép-
viselõ szavaival élve: „A papfalvai eset orszá-
gos példa a sikerre.” Cseke Attila az ünnepé-
lyes avatón azt hangsúlyozta, hogy idõseink
megérdemlik egy élet munkája után a törõ-
dést, a méltó ellátást: „Nekünk aktív munka-
erõknek gondoskodnunk kell idõseinkrõl, hi-
szen egyszer mi is megöregszünk, amikor
majd rólunk is gondoskodniuk kell a mostani
fiataloknak. Ha kapni akarunk, akkor adnunk
is kell, úgy, ahogyan ezt Papfalván megte-
szik.” Elismerését, nagyrabecsülését fejezte ki
a margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház ré-
szérõl Bradács Alíz menedzser is. Megtisztelte
jelenlétével az avatási ünnepséget Dorin
Curtean papfalvi polgármester, Firicel Silcãu
helyi jegyzõ, a tervezõ, a kivitelezõ, valamint
az egyházi felekezetek képviselõi. Utóbbiak az
avatószalag átvágása után megszentelték,
megáldották az épületet. A beszédet mondók
valamennyien kiemelték az intézmény igazga-
tójának, dr. Kékedi Juditnak a szerepét, aki
megálmodta, majd kitartó munkával, nagy hit-
tel és diplomáciai érzékkel megvalósította ál-
mait. Olyan személyiség õ, akinek nem lehet
nemet mondani, ha kér valamit, de adni is na-
gyon tud.

A szociális-egészségügyi központ olyan idõs
betegeket lát el, akikrõl családjuk nem tud
gondoskodni, vagy nincs családjuk. Rajtuk kí-
vül az ott dolgozóknak is segít az intézmény,
hiszen munkát, megélhetést ad nekik. Papfal-
ván és környékén nagy a munkanélküliség,
ezért a munkahely óriási érték.

Újabb 30 beutalt és a családjuk, illetve 20 új
alkalmazott mindenképpen haszonélvezõje
ennek a történetnek. Ezen túlmenõen az
egész község, hiszen kevesen dicsekedhetnek
azzal, hogy öregjeiknek ilyen színvonalas ellá-
tást tudnak nyújtani.

Szõke Ferenc

tese, Emilia Marian. Az infrastruktúra tönkre-
ment, de a munkaügyi minisztérium támoga-
tásával felújították. Segítséget kaptak a Bihar
Megyei Tanácstól, valamint egy belgiumi és
egy hollandiai alapítványtól is. 2005-ben az
intézmény a megyei tanács fennhatósága alá
került, hiszen önerõbõl nem tudta volna fenn-
tartani magát.

A létesítményt 2009-ben új szárnnyal bõví-
tették, annak földszintjén a legmodernebb kö-
vetelményeknek megfelelõ konyha kapott he-
lyet, az emeleten pedig az irodák, konferen-
ciaterem és vendégszoba. A régi épületrészt
pedig teljes egészében felújították, az udvaron
kazánházat, raktárt, tárolót a veszélyes hulla-
dékoknak, garázst és halottasházat építettek.
Az 1,4 millió lej összértékû munkálatokat a
munkaügyi tárca finanszírozta. Késõbb telket
vásároltak a további bõvítéshez.

A most átadott szárny építésének elõkészí-
tését 2008-ban kezdték el. Mindvégig nagy

egészség|
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Emlékfotó
a személyzettel

Kétágyas szobák
várják az idõseket

A társalgó
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A váradi mentõk közül sokan
egyenruhában érkeztek a nagy-
váradi városháza dísztermébe.
Kollégájuk, Molnár Frigyes
Oszkár mellett a Szatmár me-
gyei mentõszolgálatnál dolgozó
Jakab Csilla Melinda vehette
át a Mózes Károly-díjat. Elõbbi
laudációját Tiberiu Bondar, a
mentõszolgálat korábbi vezetõje
olvasta fel, utóbbi érdemeit kol-
légája, Tóth Réka Éva ismertette. Rajtuk kívül a
nagyváradi Megyei Sürgõsségi Klinika sürgõs-
ségi osztályának két munkatársa, Meda Alina
Cornea és Alexandrina Rodica Vigdoro-
vits érdemelte ki a kitüntetést. Õket Hadrian
Borcea, a sürgõsségi osztály vezetõje méltatta.
A dr. Mózes Károlyt ábrázoló plakettet és az ok-
levelet dr. Mózes Gábor orvos, a díj névadó-
jának fia, Raed Arafat egészségügyi államtit-
kár és Cseke Attila parlamenti képviselõ, a dí-
jat megalapító egykori egészségügyi miniszter
adta át.

A megjelenteket Ariadna és Georgiana
Mircescu fuvolajátéka után elsõként Delo-
rean Gyula Bihar megyei alprefektus, majd
Huszár István nagyváradi alpolgármester
köszöntötte. Cseke Attila dr. Mózes Károly ér-
demeinek méltatása mellett határozottan kiállt
Raed Arafat mellett is, aki Romániában a
rendszerváltás után létrehozta a gyorsmentõ
szolgálatot (Maros megyében). Mint mondta,
hiába támadják az államtitkárt, a hozzá hason-
ló embereket hagyni kellene dolgozni. Raed
Arafat szerint függetlenül attól, mennyi nyo-
más nehezedik a sürgõsségi ellátó rendszerre,
a munkát folytatni kell. A sürgõsségi osztályo-
kon dolgozók és a mentõk munkájának elis-
merése üzenetértékû, mondta Arafat, s hozzá-
tette: számára Bihar megyének különleges je-
lentõsége van, Maros megye után ugyanis az
országban másodikként itt hívták életre 1993-
ban a gyorsmentõ szolgálatot (SMURD). Raed
Arafat egyébként a díjátadás elõtt részletesen
is beszámolt a SMURD létrehozásáról és fej-
lesztésérõl a kezdetektõl napjainkig.

A megjelenteket köszöntötte még dr. Föl-
des Béla, a Partium Alapítvány, és dr. Adri-
an Bumbu, az Egészségügyért Alapítvány el-
nöke is, majd dr. Mózes Gábor idézte fel édes-
apja alakját. A köszöntések sorát Iuliana Bu-
suiog, a Egészségügyi Nõvérek és Szülésznõk
Bihar Megyei Rendjének (ez a szakmai szerve-
zet jelöli a díjra az ápolókat) vezetõje zárta,
majd Raed Arafat prezentációja után a díjak
átadásával fejezõdött be a délelõtt.

Fried Noémi Lujza

Cseke Attila
és Jakab Csilla

Melinda

Alexandrina Rodica
Vigdorovits is

megkapta az el-
ismerést; a plakett
és az oklevél mellé

Mózes doktor
betegápolási

„bibliájának” leg-
újabb kiadása is járt

Három Bihar és egy Szatmár megyei ápoló
vehette át május közepén a Dr. Mózes
Károly-díjat Nagyváradon. A nagyváradi
orvosról elnevezett díjat Cseke Attila volt
egészségügyi miniszter alapította
2011-ben. Dr. Mózes Károly hozta létre
a nagyváradi ápolónõképzõt,
s betegápolásról szóló kézikönyvét ma is
használják a szakoktatásban. 

Sürgõsségi és mentõ-
ápolókat díjaztak

Fo
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Elõtérben: Molnár Frigyes Oszkár, dr. Mózes Gábor,
dr. Raed Arafat és Cseke  Attila

Meda Alina Cornea veszi át
a plakettet 
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kultúra|

A Bartók Béla Mûvelõdési Ház nagytermé-
be sok érdeklõdõ látogatott el az Emlékül,
hogy emlékezz! címmel megjelent legújabb
monográfiakötet bemutatójára. Az alkalomhoz
illõ miliõ megteremtéséhez a Móka színjátszó
csoport két tagja, Boros Emõke és Felvinczi
Erzsébet szavalatokkal járult hozzá, Pap Irén
diák furulyán kísért. Nyakó József polgár-
mester méltatta a kiadványt, köszönetet mon-
dott a szerkesztõnek az alapos és körültekintõ
munkáért. A kötet elõszavát jegyzõ elöljáró így
fogalmaz: „Ez a kiadvány segítheti azokat,
akiknek nem az okvetlen meggazdagodás a
cél, akik családjuk körében, apáik földjének
biztonságában, egy stabil jövedelem birtoká-
ban, itthon képzelik el a jövõt. Az itt leírtakból
bizonyosságot nyerünk õseink, apáink ráter-
mettségérõl […] rajtunk most a sor, hogy épít-
kezzünk, hogy beírjuk nevünket településünk
történelmébe, hogy maradandót alkossunk.”

A továbbiakban Szilágyi Éva Andrea, a
városi múzeumot három éve vezetõ régész-
muzeológus, a könyv szerkesztõje elmondta,
hogy a mostani immár a harmadik monográ-
fia, egyben a legalaposabb, legátfogóbb ilyen
mû. Az elsõ 1994-ben jelent meg Érmihály-
falva címmel, ezt borítójának színére utalva
„kis piros könyvként” emlegették. Tíz évvel ez-
elõtt látott napvilágot a „sárga monográfia”
Barangolás múltban és jelenben címmel. A
most bemutatott kötet fedõlapján a város
1846-os pecsétje látható, amikor is egyebek
mellett vásárjogot kapott a település. A hátsó
borítóra a város jelenlegi címere került. A több
mint 300 oldalas munka nem teljes, mondta a

szerkesztõ, még mindig vannak el nem érhetõ
forrásanyagok.

A kötet tíz társszerzõ munkája, többen közü-
lük már elõzõleg is publikáltak. A monográfia
a város történetének tág spektrumát öleli fel. A
tájegység földrajzi leírásával nyit, s a néprajzi
vonatkozású írásokon kívül olvashatunk a helyi
élõvilágról, növényritkaságokról, és a telepü-
léstörténet mellett a sporttörténeti rész is jelen-
tõs. A város mûvelõdési élete sokszínûen gaz-
dag volt már a múlt század kezdetén is – erre
is kitér a monográfia csakúgy, mint a település
híres szülötteire. A számtalan kordokumen-
tum, kutatás, levéltári munka, visszaemlékezés
feldolgozása a következõknek köszönhetõ:
Bánházi Miklós, Bokor Irén, Kiss Imre,
Kiss Kõrösi Jolán, Kovács Rozália, Ko-
vács Zoltán, Szabó János, Szalai Ilona,
Szilágyi Éva Andrea, Torczkai L. Károly. Az
esemény záró részében a társszerzõk szólaltak
meg, az adatgyûjtõ munka folyamataiba nyúj-
tottak betekintést, majd dedikálták a 25 lejért
megvásárolható könyvet.

D. Mészáros Elek
Külalakra is tetsze-
tõs a könyv

Újabb monográfia
Érmihályfalváról

A XXIV. Nyíló Akác Napok alkalmából három
könyvet is bemutattak Érmihályfalván.
A Köröstárkányban élõ Gábor Ferenc írása
Magyarremete történelmébe nyújt
betekintést, a helybeli Szilágyi István pedig
a két világégés érmihályfalvi áldozatairól
emlékezett meg. Lapunk a város
monográfiájának bemutatóján volt jelen.
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A szakmák közül az egyik legnehezebb,
igen komplex felkészülést igénylõ és ráadásul
erõsen idõjárásfüggõ a földmûvelés és az állat-
tenyésztés. Ezért aztán a szakmai tudás mellett
igen komoly elhatározás és egy csipetnyi bá-
torság is kell ahhoz, hogy valaki ezt válassza
életcéljául. A Sághi család ezt tette, és saját
bevallásuk szerint nem bánták meg. Nem
könnyû mesterség, de hozzáértéssel mûvelve
meg lehet élni belõle.

A családfõ Érszõlõsön született 1965-ben,
tanulmányait szülõfalujában kezdte, Margittán
folytatta, majd a nagyváradi szakiskolában
végzett szakképzett asztalosként. Egy ideig a
helyi állami gazdaságban dolgozott a szakmá-
jában, éppen azon a telephelyen, melyet ké-
sõbb vállalkozása számára megvásárolt.
Ezután gépkezelõ lett, de mindezek csak szük-
ségmegoldások voltak, mert a gazdálkodás állt
hozzá a legközelebb. Akkor nyílt arra lehetõ-
sége, hogy ezzel foglalkozzék, amikor vissza-
kapták az elkobzott földjüket. 1994-ben elõ-
ször a visszaigényelt kisebb területet kezdte el
megmûvelni bérbe vett gépekkel. Aztán szán-

tókat, gépeket vásárolt, másoktól is bérelt
megmunkálandó földet, így fõ megélhetési
forrásukká a gazdálkodás vált.

Apró lépésekkel, sok munkával haladt felfe-
lé az érvényesülés lépcsõjén. Eleinte magán-
vállalkozóként dolgozott, de nõttek a felada-
tok, ezért 2001-ben egy társsal, Ferma Alex
néven, mezõgazdasági vállalkozást alapított.
Közben képezte magát, és esti tagozaton le-
érettségizett, majd elvégezte az agrármérnöki
egyetemet. Telephelyként megvásárolták a
volt állami gazdaság épületeit a hozzájuk tarto-
zó területtel. Amikor még asztalosként dolgo-
zott ott, álmodni sem mert róla, hogy valami-
kor tulajdonosa lesz a létesítménynek.

Egyre jobban ment a vállalkozás, hiszen so-
kan akarták bérbe adni földjüket, mivel nem
tudták megmunkálni. Nem volt meg hozzá
sem a szakértelmük, sem az eszközeik. Sághi
Sándor késõbb – közös megegyezés alapján –
függetlenítette magát társától, és 2013-ban
Agrosaghi néven megalapította saját családi
vállalkozását, ennek ügyvezetõje leánya,
Sághi Brigitta lett. Õ is agrármérnökként vég-
zett, de még most is tanul a tervezõmérnöki
szakon.

Jó munkához
modern gépek
kellenek

Sághi Sándor szerint a repce jó termést ígér

Apró lépésekkel,
sok munkával…

SÁGHI SÁNDOR érszõlõsi agrármérnökkel,
mezõgazdasági vállalkozóval arról
beszélgettünk, hogyan tud manapság
egyrõl a kettõre jutni valaki,
aki agrártermelésre alapít céget.
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Vállalkozásuk jelenleg 330 hektáron gazdál-
kodik, ennek kisebb része saját tulajdon, a töb-
bi pedig bérelt terület. Modern gépeket kellett
vásárolniuk a hatékony munka érdekében. Ez
komoly befektetést jelent, ami csak évek múl-
va térül meg. A gépparkot folyamatosan bõví-
teni kell, hogy ne húzódjanak el az aktuális
idénymunkák. Terveikben szerepel még egy
kombájn beszerzése.

– Az önökén kívül van még mezõgazdasá-
gi vállalkozás Érszõlõsön? Ha igen, milyen
az egymás közötti viszony? Akarnak terjesz-
kedni?

– Még két hasonló vállalkozás van a község-
ben. Mindegyikünknek megvannak a saját
ügyfeleink. Méltányosan, megegyezés alapján
adunk terményt vagy kérésre készpénzt a bér-
be vett terület után. A legtöbben az utóbbit vá-
lasztják. Nincs közöttünk rivalizálás, az egy-
másra licitálás sem jellemzõ. Tudomásom sze-
rint szinte mindegyik vállalkozás nagyjából
azonos százalékot ad. Jó a viszony közöttünk,
idénymunkában, ha tehetjük, gépekkel, jó ta-
náccsal segítjük is egymást. A terjeszkedés
nincs szándékomban, de ha akarnánk, sem
volna rá lehetõségünk, mivel a bérelhetõ föl-
deket a három vállalkozás már „felfogta”. Úgy
értékelem és tapasztalom, hogy a most meg-
mûvelt földeken okosan gazdálkodva biztosíta-
ni tudjuk családunk megélhetését. Sõt további
öt embernek adunk állandó munkát. Négyen
a mezõgazdaságban dolgoznak, egy pedig õr-
zi a telephelyünket, és mûködteti a takar-
mánymalmot. Ugyanitt van a terményszárí-
tónk is, ott szükség esetén a saját használatra
megtartott terményt szárítjuk raktározás elõtt.
Eladásra nem tárolunk, inkább túladunk rajta
már betakarításkor. Általában már vetéskor le-
szerzõdjük. Ennek fejében elõlegbe kapunk
vetõmagot, gyomirtót és mûtrágyát. Fizetni a
terménnyel kell. Ennek egyetlen hátránya,

hogy az árat a felvásárló cég szabja meg. A ta-
valyival meg voltunk elégedve.

– Mit tenyésztenek, illetve termesztenek?
– Van 350 birkánk, de sajnos nem igazán

éri meg foglalkozni vele, mert a gyapjú felvá-
sárlási ára alacsony, és a bárány ára is nagyon
visszaesett. Talán a sajtkészítés jövedelme-
zõbb, de mi eddig ezzel nem foglalkoztunk.
Sertést csak annyit tartunk, amennyivel saját
húsfogyasztásunkat elláthatjuk. Van három
hektár szilvásunk és tíz hektár almásunk, az ál-
lami gazdaságtól visszakapott területeken. A
szilvából pálinka készül, az alma sajnos csak
konzervgyári feldolgozásra alkalmas. Amióta
a nagykárolyi üdítõgyár megbukott, gondunk
van az értékesítéssel. Szeretnénk a régi helyé-
re tíz hektár új gyümölcsöst telepíteni, vegyes
gyümölccsel. Arra gondoltunk, hogy erre pá-
lyázatot adunk be.

– Volt már nyertes pályázatuk?
– Eddig még nem pályáztunk, de szándé-

kunkban áll ezen az úton is elindulni. Elkezd-
jük életünk pályázási szakaszát. Szerencsére a
vállalkozás a lányom nevén van, õ 40 év alat-
ti, így nagyobbak az esélyek. Szeretnénk pá-
lyázat útján felújítani, bõvíteni a gépparkot.
Ha nyerünk, 90 százalékban vissza nem térí-
tendõ támogatást kapunk. Ez nagyot lendíte-
ne a vállalkozásunkon. A fiam is agrármér-
nöknek tanul, és nagyon szereti a szakmáját.
Most elsõéves, ha végez, õ is megpróbál pá-
lyázni a fiatal farmer kategóriában. Remélhe-
tõleg átveszi majd tõlem a stafétabotot. Fele-
ségem egészségügyi asszisztensnõ, õ tartja
egészségesen a családot, és a háztartást is õ
vezeti.

– Idén mit vetettek, és milyen termésre
számítanak?

– Egyelõre úgy néz ki, jó termésünk lesz.
Persze csak akkor, ha az idõjárás kegyes lesz
hozzánk. 200 hektáron vetettünk búzát és
tritikálét, 80 hektáron repcét, 15 hektáron ku-
koricát, 10 hektáron szóját és egy kisebb terü-
leten zabot. Természetesen a vetésforgót kö-
telezõen alkalmazni kell. Idén nem vetettünk
napraforgót, de jövõre arra is sor kerül. Vállal-
kozásunknak jókora teher a biztosítási díj kifi-
zetése, de a mellõzése nagy kockázatvállalást
jelentene. Természeti csapás okozta kár ese-
tén sajnos elég nehezen és sok utánajárással
kapjuk meg a kártérítést, és soha nem fedezi
a teljes kárt. Nem leányálom a mezõgazdasá-
gi munka, de aki szereti, azzal a betakarítás
öröme minden fáradságot és küzdelmet feled-
tet. Mi szeretjük, ez az életünk!

Szõke Ferenc

agrárvilág|

Az egyik
gyümölcsösben
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A személygépkocsi rendben, tisztán tartása
általában a férfiak dolga a családban. Õk igye-
keznek is négykerekû kedvencüket a legjobb
színben feltüntetni. Ha hosszabb útra men-
nek, a sofõrök nemcsak arra figyelnek oda,
hogy a szükséges kellékek rendben legyenek,
hanem arra is, hogyan mutat a kocsi. Az ott-
honi „fürdetésre” nem mindenkinek van lehe-
tõsége, ezért egyre többen fordulnak az „autó-
kozmetikushoz”. Legtöbbször elég egy kiadós
mosás és porszívózás, de az elhanyagolt kár-
pitot is lehet kozmetikázni. Ez már idõigénye-
sebb és szakértelmet, megfelelõ felszerelést
megkövetelõ munka.

Mivel egyre több a gépkocsi, egyre na-
gyobb igény lett az autómosókra, -kozmetiku-
sokra. Ezt a lehetõséget látva Bradács Zsolt
úgy döntött, belevág ebbe a szakmába. Tóti-
ban nyitotta meg mûhelyét, ahol az autómosá-
son, -kozmetikázáson túl vulkanizálással, gu-
mik értékesítésével, sõt a felnik centrírozásá-
val, illetve megrepedt vagy horpadt alufelnik
javításával is foglalkozik. Utóbbi kettõ kurió-
zumnak számít, hiszen elég nagy körzetben
ezt a munkát csak az õ mûhelyében tudják el-
végezni. A közeli városokban sincs olyan gép,
illetve szakember, ami/aki erre képes. A cent-
rírozó gép önmagában is drága, de meg kell
tanulni kezelni is. A felniket speciális hegesz-
tõfelszereléssel javítják. A motort is le lehet
mosatni náluk, ezt a legtöbb autómosó mû-

helyben nem vállalják. Bradácsék szõnyeget is
mosnak igen rövid határidõre, mivel különle-
ges centrifugájuk eltávolítja a kimosott szõ-
nyegbõl a víz 80 százalékát, így az hamar
megszárad.

A mûhely vezetõje monospetri születésû,
ott járt iskolába, majd szülõi ráhatásra a
szilágysomlyói agráripari középiskolában foly-
tatta az állategészségügyi szakon. Õ azonban
az autókkal szeretett volna foglalkozni, ezért
átiratkozott a nagykágyai szakiskolába, és ott
nehézgép-kezelõi és kamionsofõri szakképzést
kapott. Ezzel egyidejûleg estiben végezte a lí-
ceumot. Kamionsofõrként szeretett volna el-
helyezkedni, de nem sikerült. Tótiba nõsült, és
feleségével kereskedelmi vállalkozásokba fog-
tak. Viszont hiányzott az életébõl az autó. Ek-
kor jött az ötlet, hogy autókozmetikai mûhelyt
nyissanak. A felesége is talált itt munkát, õ
végzi az elõkönyvelést, követi, jegyzi az alkal-
mazottak teljesítményét. Mára a mûhely tartja
el a családot, és további három embernek ad
állandó munkát.

– Hogyan lesz valaki autókozmetikus, hol
lehet a szakmát tanulni? Mibõl is áll ez?

– Tudtommal nálunk nincs ilyen szakiskolai
képzés, ezért autodidaktaként kellett megta-
nulnom, majd betanítanom az embereimet.
Ezt a munkát nem elég tudni, szeretni is kell.
Sok türelemre van hozzá szükség, hiszen elég
babramunka. Szerencsém volt, mert olyan al-
kalmazottakat találtam, akik külföldön ebben
a szakmában dolgoztak, így tanulhattunk egy-
mástól. Külföldön ugyanis van ilyen irányú
szakoktatás. Szakkönyveket szereztem be, és

Divat az autókozmetika
Amilyen a háza, olyan a gazdája, tartja
a régi mondás. Ma már szinte minden
háztartásban van személygépkocsi,
és újabban az a mondás is járja:
„Nézd meg az autót, ítéld meg a gazdáját.”

A szõnyeg-
centrifuga

Bradács Zsolt az irodájában
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elég sok anyagot lehet letölteni az internetrõl.
A legfõbb tanító viszont a sokéves tapasztalat.
A kozmetikázásnak a mosás csak az egyik ele-
me. A kárpittisztítás, a mûszerfal rendbetéte-
le, szilikonozása, a belsõ rész kimosása, teljes
tisztítása meríti ki az autókozmetika fogalmát.
Speciális gépeket használunk, vízzel mosnak,
és vissza is szívják a vizet, ezért gyors a szára-
dás. Alapesetben azt a kocsit, amit reggel át-
veszünk, estére tisztán, frissen átadjuk. Kivé-
tel, ha nagyon elhanyagolt a jármû, és az
egész kárpitot le kell bontanunk. Ez fõleg a
külföldrõl behozott olyan használt kocsikkal

fordul elõ, melyekben házi kedvencet tartot-
tak, szállítottak, vagy nagyon erõsen dohá-
nyoztak. Ilyenkor a szag befészkeli magát a
kárpit és a lemez közé. Mondhatom, hogy az
importált kocsik 90 százalékát a tulajdonosok
használat elõtt kozmetikáztatják. A klienseink
általában elégedettek és visszajárnak hozzánk,
akkor is, ha ez esetleg plusz kilométereket je-
lent.

– Beszéljünk egy kicsit a gumikról is. Mi-
kor esedékes a cseréjük?

– Évente kétszer mindenképpen gumit kell
cserélni, hiszen 7 Celsius-fok alatti külsõ hõ-
mérsékleten tanácsos felszerelni a téli gumi-
kat, télen pedig kötelezõ. Aztán ahogy meleg-
szik az idõ, fel kell tenni a nyári gumit. A me-
legben ugyanis a téli jobban kopik, így nem
érdemes járni vele. Ennél is fontosabb az,
amit sokan nem tudnak, hogy nagy melegben
a téli gumi fékhatása romlik, így balesetveszé-
lyessé válik. Semmiképpen ne járjanak vele
nyáron. A négy évszakos gumit azoknak aján-
lom, akik keveset használják autójukat. Hosz-
szabb túrára vagy gyakori használat esetén ér-
demesebb az évszakos gumikat felrakatni,
mert hatásfokuk, fõleg fékezéskor, sokkal
jobb. A gumi elhasználódását a rajta lévõ jelek
mutatják. Ha a kopás elérte a jelzést, minden-
képpen cserélni kell. Ezzel érdemes szakem-
berhez fordulni. Oda kell figyelni a márkára, a
súly- és sebességi teherbírásokra, a bordázatra
és mintázatára, valamint a gyártási évre. Arra
is, milyen minõsítése van vizes útra, illetve
üzemanyag-fogyasztásra. Ez mind leolvasható
a feliratokból. Lehet, hogy a kicsit drágábbal
járnak jól, mert a többlet néhány év alatt meg-
térül üzemanyagban. Mi mindezt megbeszél-
jük a klienssel, majd megrendeljük a terméket,
s az legtöbb két nap alatt megérkezik. Hasz-
nált gumit is forgalmazunk, de azt ajánlom,
aki teheti, vegyen újat. Az általunk felszerelt
gumikra garanciát vállalunk. Az autó legfonto-
sabb alkatrésze, véleményem szerint, a kerék
és a rajta lévõ gumi. Ezért saját biztonságunk
érdekében fordítsunk rájuk kiemelt figyelmet.

– Két gyermekük van, vajon õk ezt a szak-
mát választják?

– A fiam már nagyobbacska, de más az ér-
deklõdési köre, a kislányunk még csak két hó-
napos. Nem tudhatjuk, mit hoz a jövõ, de azt
hiszem, ez nem nõknek való munka. Termé-
szetesen a mûhely ajtaja mindig nyitva áll a
gyerekeim elõtt. Ha ezt a szakmát választják,
megtanítom õket arra, amit tudok. Én szépnek
tartom ezt a szakmát, és nagyon szeretem.

Szõke Ferenc

A kozmetikázást
gyorsan,

begyakorlottan
végzik

Egy emeléssel
mind a négy
kereket lecserélik

A felnik
kiegyengetéséhez

külön gépük van
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Az egykor katonai terepjáróként funkcioná-
ló masinéria könnyedén halad a kavicsos
úton. Amit az elõbb az aszfalton suhanva röp-
ke pillanatig láttunk, most, a kicsinyke emel-
kedõrõl a völgybe jutva, teljességgel a sze-
münk elé tárul: a hatvan évvel ezelõtti Érmel-
lék tenyérnyi valósága. Nagy Barnának kö-
szönhetõ ez, aki értarcsai birtokából visszaad-
ta a természetnek a jussát. Ma már tizenhá-
rom hektárnyi tóban ficánkolnak a halak, a
nádasban madarak fészkelnek.

Fertályórányi kiruccanásunkon való részvé-
telre sikerült megnyernünk dr. Wilhelm
Sándor halbiológust is, aki az érmelléki letûnt
mocsárvilág szakavatott ismerõje, és nem mel-
lesleg Nagy Barnát is szakmai tanácsokkal lát-
ta el tervének véghezvitelekor.

A tavat körös-körül nyárfák szegélyezik,
egyik része síkvizû, a másik felében a nád az
úr. A hatvanas évekbeli lecsapolás elõtt így
nézhetett ki az egész vidék. Mintegy 90 kilo-
méter hosszúságban, átlagosan 10 kilométer
szélességben húzódott a nádvilág, s a magyar-
országi Pocsajnál érte el a Berettyót – segít az
azonosításban Wilhelm tanár úr, akit már fia-
tal korában lenyûgözött ennek a vidéknek a
szépsége. Egyetemi évei alatt vonattal gyak-
ran átutazott Székelyhídon, megcsodálta az
összefüggõ vizes helyeket, az apró szigeteket,
ahol tölgyesek vagy éppen kisebb szántók hú-
zódtak. Gyurkó István professzorral kezdte el
a halak tanulmányozását, így fogant meg ben-
ne a szándék, hogy mindenképpen az Érmel-
lékre kerüljön. Mert ahol nád van, ott víz is ta-
lálható, a vízben pedig halak élnek – vezette le
a logikus következtetést.

Sajnos mire Székelyhídra került tanárnak,
már haldoklott a vidék, de azért felkutatta azo-
kat a helyeket, zugokat, ahol még remény volt
a halak túlélésére. Kutatásainak eredményeit

tanulmányok egész sorában, önálló kötetek-
ben tette közzé. Így született meg az Érmellék
kincsérõl, a lápi pócról szóló könyve is.

A fordulat után sokan zászlajukra tûzték az
Érmellék visszamocsarasításának szándékát,
Wilhelmet is megkeresték, szaktanácsot kér-
tek tõle. De sajnos a szándék csak szándék
maradt, nem volt meg hozzá az igazi akarat –
mondja elkedvetlenedve a tanár úr. Egyedül
Nagy Barna volt az, aki a lehetõségéhez mér-
ten tett is lépéseket ez ügyben.

Világszerte pótolhatatlan kincs az édesvíz,
de nálunk képtelenek felismerni azt az értéket,
amit a természettõl kaptunk. A lecsapolás utá-
ni években ügyeltek arra, hogy a levezetõ ár-
kokat rendszeresen takarítsák, nehogy vissza-
mocsarasodjon egy talpalatnyi terület is. Csak
az árkokat kellene visszatemetni, a zsilipeket
lezárni, és a természet önmagától is tenné a
dolgát. Néhány év után a mocsárosodás meg-
történne, a növényzet, a halpopuláció megje-
lenne, a madarak otthonra lelnének. Tudni
kell, hogy a halikra évtizedekig is ép marad-
hat, de a madarak is ideszállítanák bélrendsze-
rükben az elfogyasztott halak ikráit. Minden
tenné szépen a dolgát, csak éppen az emberi

|faluról falura
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A visszalopott
tarcsai lápvilág

Lassan töri át a nádas sûrûjét a délelõtti
napsugár. Még harmattakaró alatt
mozgolódik a rét. Szél himbálja
a búzatáblákat, pipacsvágyakozással teli.
Cuppanva csuka csattan a tükörsima vízen.

Itt mindenütt víz volt – mutatja Nagy Barna; mellette
dr. Wilhelm Sándor 



nak ahhoz, hogy visszacsalogassa a vadlibákat
vagy a darvakat: ha nem lehet szemmel ellát-
ni a vízterület közepéig, akkor az már ideális a
fészekrakásra.

Annak idején Értarcsán egy 22 hektáros
„rezervátumot” mégis sikerült megmenteniük
arra hivatkozva, hogy szüksége van rá a ter-
melõszövetkezetnek a növények öntözéséhez,
illetve tûzesetekkor onnan veszik az oltáshoz a
vizet. Ceauºescu érájának utolsó évében azt is
felszámolták, a diktátor parancsba adta, hogy
zsebkendõnyi lecsapolatlan terület sem ma-
radhat az országban. Még figyelmeztetett is,
hogy személyesen ellenõrizni fogja a rendelet
betartását, helikopterrel körbejárja az érintett
övezeteket. Így 1989 májusában az érmelléki
lápvilág teljesen eltûnt.

A tó egyik sarkától messzire látni, Nagy
Barna mutatja, hogy merre voltak a nagy vi-
zek, amelyek gyöngyszemekként kapcsolód-
tak egymáshoz. Elõfordult, hogy Tarcsa kör-
nyékén többhetes szárazság volt, mégis meg-
emelkedett a vízszint. Ez úgy volt lehetséges,
hogy máshol esett, így a vízszint kiegyenlítõ-
dött, meggátolva a kiszáradást. A Nagy Bar-
na-féle tónak nincs ilyen szerencséje, ezért,
hogy a szárazságot kivédjék, egy sávot kimé-
lyítettek a tóban. Ennek köszönhetõen a víz
visszahúzódása esetén a mélyebb részen min-
dig marad elegendõ víz a halaknak a túlélésre.

Vendéglátóm nem akarja idealizálni a régi
idõket, de a halak, a madarak léte és a mezõ-
gazdaság biztosította a több lábon való megél-
hetést. Télen pedig, amikor befagyott a víz, a
nádvágás jelentett pénzkeresetet. A nádkévé-
ket az érmihályfalvi vasútállomáson vagoní-
rozták be, onnan a dési papírgyárba kerültek.

A nádas tavacska 2011. május 24-én telt
meg teljesen vízzel – emlékszik a dátumra a tu-
lajdonos. Vizét több forrás adja, illetve két, tá-
volabbról odaterelt patak. Míg a nyárfás a víz
közelében érzi jól magát, addig az akácnak a
homok az édesanyja. Három évvel ezelõtt ti-
zenötezer akáccsemetét ültetett Nagy Barna a
homokos részre.

Miután jól kibeszélgettük magunkat, hallgat-
juk a csendet. Apró neszek erõsödnek hallha-
tóvá, itt-ott csobbanva tûnik tova egy-egy – a
növényzettõl nem látható – vízi állat. Egy szót
sem szólunk, csak a békességet szívjuk ma-
gunkba. Wilhelm tanár úr hirtelen mégis
csendre int, mély búgó hang remegteti a ná-
dast. A bölömbika az, a csepp óriás! Ritka ki-
váltság hallani errefelé. Õ a nádasok minden-
kori X-faktor-gyõztese.

D. Mészáros Elek

ostobaság mindezt felülírja – fogalmaz a szak-
tekintély.

Nagy Barna jól emlékszik a megcsonkítás
elõtti tájra, hisz fiatalember volt már a lecsa-
polás idején. A kíváncsiság nem hagyta nyug-
ton, ellátogatott a Duna-deltába, és mint
mondja, semmivel sem különb az, mint ami-
lyen a mi Érmellékünk volt. Madárpopuláció-
ban is vetekedett vele – toldja meg Wilhelm ta-
nár úr. Közérthetõen határozza meg, hogy
mekkora területûnek kellene lenni egy nádas-
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Apró források
és két patak vize

ömlik a tóba

Tizenötezer
akáccsemete
a kilátó mögött



Fekete Katalin moderátor mondott kö-
szönetet a szervezõknek, a kiállított anyag tu-
lajdonosának. Hangulatkeltõként a Béres Csil-
la zenepedagógus vezette helyi Búzavirág
Népdalkör kalotaszegi népdalokat énekelt,
majd pedig Szûcs György muzeológus, az
ottományi kiállítóház vezetõje értekezett a be-
mutatandó gyûjteményrõl.

Rozsnyai Isván létavértesi magángyûjte-
ménye megközelítõleg ezer különféle díszített
tárgyat foglal magában. A Székelyhídon kiállí-
tott eszközök a népi fafaragást bemutató
szemléletes darabok: guzsalyok, mángorlók,
ivókannák és kulacsok. Ezeket a tárgyakat kü-
lönféle foglalkozású személyek használták, ké-
szítõik fontosnak tartották, hogy ne csak egy-
szerûen használhatók legyenek, hanem eszté-
tikai szempontból is kellemes hatást keltsenek.
A kiállított tárgyak között található olyan tal-
pas guzsaly, amely nemcsak a szövés egyik
eszköze, de mintája és színvilága azt is elárul-
ja, miként lett az egyszerû használati tárgyból
szerelmi ajándék.

A karikás ostort tõlünk nem is olyan mesz-
sze, a Szatmár megyei Érszakácsiban Kana-
las Szimba Sándor készítette, õ a sajátsá-
gos mintázatú tárgynak viharûzõ hatást is tu-
lajdonított.

|kultúra 

A Faragott csodavilág tárgyai között ki-
emelkedõ jelentõségûek a kenderfeldolgozó
eszközök. A kender kis mennyiségben kábító-
szert tartalmaz, éppen ezért több hiedelem is
fûzõdik a megmunkálásához. A megtépett
kendert az emberi szõrzethez hasonlították,
ami szexuális asszociációra adott okot. Mivel a
testiséget bûnnek vélték, így alakult ki az a hit,
mely szerint a feldolgozás során használt esz-
közökre vésett minták megvédik a kísértéstõl a
munkaeszközök használóit – derült ki Szûcs
György érdekes ismertetõjébõl.

A tárlatot június 29-ig tekinthetik meg
az érdeklõdõk.

D. Mészáros Elek

Faragott eszközök
tárlata Székelyhídon

Faragott csodavilág címmel idõszaki
kiállítás nyílt a székelyhídi múzeumban.
A régi, fából készült használati tárgyak
a létavértesi Rozsnyai-gyûjtemény értékes
darabjai.

Fából készült
használati
eszközök
a székelyhídi
múzeumban 

Fekete Katalin
és a Búzavirág

Népdalkör
a megnyitón

Szûcs György muzeológus

14|Biharország|2016. június



hitvilág|

2016. június|Biharország|15

Harmincöt évvel ezelõtt a kommunista
rendszer mindent és mindenkit igyekezett el-
lenõrizni, fõként a magyarság volt szálka a
szemében. A magyar egyházak kiváltképp po-
tenciális ellenségként voltak elkönyvelve, a
belbiztonságiak minden mozgásukat megfi-
gyelték. Ennek ellenére 1981 tavaszán a
Szentjobbi Református Egyházközség Gellért
Gyula lelkipásztor vezetésével parókiaépítés-
be fogott. Pedig jól tudták, hogy az egyházak
építkezési szándékát akkoriban már nem tole-
rálta a politikai vezetés.

Az alig kétszáz lelkes kis gyülekezet ember-
felettit teljesített, alig ötvenkét nap leforgása
alatt felhúzták az új paplakot. A hívek önkén-
tes munkában hordták a téglát, keverték a ha-
barcsot. Pénzük kevéske volt, de bátorságuk,
hitük, hogy úgyis megcsinálják, erõs összefo-
gással párosult. Az egykor történteket a pün-
kösdhétfõi ünnepi istentiszteleten idézték fel,
és emléktáblát lepleztek le.

Az igei üzenetet ebbõl az alkalomból az
Apostolok cselekedetei alapján Gellért Gyula
nyugalmazott esperes tolmácsolta a híveknek.
Nem elég csak a templom falai között hallat-
nunk Isten szavát, hanem a hétköznapokban,
a világban való forgolódásaink közepette is
látszódjék rajtunk, nyilvánuljon meg általunk
az örömüzenet – fejtette ki prédikációjában.

Fábián Tibor jelenlegi szentjobbi parókus
lelkész az istentisztelet után a parókia elõtt be-
szélt az ünneplõkhöz. A harmincöt évvel ez-

elõtti bátrakat méltatta, mint mondta,
szükséges, hogy ne csak az évszázadok-
kal ezelõttiekre emlékezzünk, hanem
korunk hõseire is, akik itt vannak kö-
zöttünk, felidézhetik az általuk megélt
eseményeket, bizonyságot tehetnek
róluk. Az akkori történések tanulságát
ekként összegezte: egy közösség vagy

akár egy nemzet csak akkor tud nagy dolgokat
véghez vinni, ha összefog. A széthúzás nem
szolgálja a haladást, együtt viszont hegyeket is
képesek lehetünk elmozdítani.

Gellért az építkezés mozzanatait idézte fel,
amikor õ maga is cipelte a cementes zsákokat,
s férfiak és asszonyok egyaránt lelkesen kivet-
ték részüket a munkából. A visszaemlékezõ
beszédek után a tiszteletes és László Attila,
a gyülekezet gondnoka leleplezte a parókia fa-
lára elhelyezett emléktáblát.

Az esemény szeretetvendégséggel zárult,
közben kötetlenül beszélgetve az immár deres
üstökû építõk meséltek a régi rendszerben
megélt félelmeikrõl, amelyeken csak hit által
tudtak úrrá lenni.

D. Mészáros Elek

A parókiaépítõ lelkész
és gyülekezete ünnepelt
Három és fél évtized elmúltával
a szentjobbi reformátusok emléktáblát
avattak a diktatúrával dacolva lelkészlakot
építõ, bátor lelkipásztoruk és a mellé
felsorakozott hívek tiszteletére.

Az egyházközség
gondnoka
és egykori
lelkipásztora
leplezi le
az emléktáblát

László Attila,
Gellért Gyula
és Fábián Tibor
a 35 éve felépült
lelkészlak elõtt

Az emléktábla 



|portré

Az érmihályfalvi Toroczkaiaknak két közös
vonásuk van nemzedékek óta: a Károly ke-
resztnév továbböröklése mellett a természet-
szeretet, illetve a régi idõk tárgyi emlékei utá-
ni kutakodás. Riportalanyunk édesapja trakto-
rosként kereste a mindennapit. Igencsak fur-
csa látványt nyújthatott, amikor szántás köz-
ben hirtelen leállította a traktort, kiugrott a ka-
binból, és már szökellt is az épp arra röpködõ
pillangó után. Amint fia cseperedni kezdett, õt
is magával vitte barangolásaira; hatszáz dara-
bos lepkegyûjteményük értékes egyedekkel
büszkélkedett.

Szakkönyveket forgattak, úgy ismerekedtek
meg a lepkefajokkal és a szakszerû preparálás
technikájával, követelményeivel. E tudomány-
ból számomra eleddig csak a gombostûvel ki-
tûzött cserebogár gyerekkori emléke jutott.
Toroczkaiéknál az édesapát megelõzõen a
nagyapán is eluralkodott a gyûjtõszenvedély:
õ ólombányász lévén az ásványok iránt érdek-
lõdött.

Toroczkai Károlyról eddig annyit tudtam,
hogy szenvedélyesen járja a határt tárgyi em-
lékek után kutatva. Mint kiderült, õ ennél sok-
kal színesebb egyéniség, az érmelléki növény-
világ avatott ismerõje, mindemellett lelkes ter-
mészetfotós is. Még mielõtt édesapja megis-
mertette volna vele a nagyvilágot jelentõ me-
zõket, lápos-homokos zugokat, õ már apró
gyerekként felfedezõ útra indult a Szalacson
lakó anyai nagyanya házának padlásán. A

Toroczkai Károly
leleteinek egy
része a helyi
múzeumban
látható 
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Az apró, finoman megmunkált nyílhegyeket mutatja a
gyûjtõ

Az érmihályfalvi
idõutazó

A mezõket, szántókat járva mindig földnek
szegzi a tekintetét. Nem búsulásában teszi,
szégyenkeznie sincs miért, TOROCZKAI
KÁROLY a földet mesélteti ilyenképpen régi
tárgyak, cseréptöredékek után kutatva.
Általuk visszautazik az idõben.

Bronzkori lakóház makettje – Toroczkai rekonstrukciója



Avar kori gyepvasércbõl készült fegyveracél,
szerszámok is elõtûntek a föld mélyébõl. Ár-
pád-kori településnyomokra utaló üstök, edé-
nyek vannak Toroczkai gyûjteményében, a
helyi patak mellett szarmata és kelta nyomok-
ra is bukkant. A becserkészett tárgyak száma
több ezerre tehetõ, egy részüket szakemberrel
azonosíttatta.

Édesapja, a lepkefogó, tudományát átadta
fiának, így neki már csak egy lépést kellett ten-
nie ahhoz, hogy a növényvilág sokszínûségére
irányuljon a figyelme. Mert hát a lepkék és a
növények egymásnak lettek teremtve. A nö-
vénypopuláció változásai befolyásolják a pillan-
gók, bogarak életét, a madarakét is. Ahogyan
egy növényfaj kipusztul, a hozzá társult lepke is

eltûnhet. Toroczkai több,
mára már kihalt vagy
eltûnõfélben lévõ növényt
is azonosított az Érmellé-
ken, és új, eddig tájidegen-
nek számító fajok megjele-
nését észlelte.

A mezõgazdaságban
használt intenzív vegyszere-
zésnek tudható be az éjjeli
pávaszem néven ismert má-
jusi lepke kihalása. Az egy-
re kevesebb tölgyes miatt

ritkultak meg az óriás szarvasbogarak. Viszont
jégkorszaki maradványnövényekkel méltán
büszkélkedhet a térség. A tõzegben gazdag ta-
lajon 4-5 féle orchideát is találni. A szibériai nõ-
szirom pedig ritkaságnak számít – állítja
Toroczkai, aki szerint nem tudatosulnak kellõ-
képpen az ott élõkben ezek az értékek. A klí-
maváltozásnak tudható be az új lepkefajták
megjelenése, ilyen például a fehérsávos lepke,
amely kimondottan dombvidékinek számított
eddig. Talán még meglepõbb a nagy gyöngy-
házlepke feltûnése, amely hegyvidéken volt ho-
nos. Ez utóbbinak a „legelõt” adó kedvenc nö-
vénye a szurokszegfû. Az újonnan megtelepe-
dett növény egy része vasúti töltések mentén
nõ. Esetükben feltételezhetõ, hogy magjukat az
átrobogó szerelvények szállították vidékünkre.

Toroczkai Károly 2009 óta a helyi fotóklub
tagja. A természet titkait, érdekességeit örökí-
ti meg. Alkotásait kiállításon is megtekinthet-
ték az érdeklõdõk, tárgyi gyûjteményének egy
része pedig a városi múzeumban található. Jó
lenne, megfelelõ szponzorálással, e nagysza-
bású és egyben szerteágazó gyûjteményt rend-
szerezni, illetve még nagyobb teret adni az el-
helyezésére.

D. Mészáros Elek

használaton kívül került tárgyakat leporolta, a
látottak magával ragadták. Késõbb egész gyûj-
teményre való mozsarat szedett össze, függõ-
lámpákból is kiállításnyi mennyiségre tett
szert. Gyerekként leginkább a régi pénzér-
méknek örült, a varrógépfiókok mélyén rejtõz-
tek ezek a számára ritka kincsek. Aztán fel-
nõttként múzeumokat látogatva érlelõdött
meg benne a szándék, hogy a régmúlt meg-
idézésébe fogjon.

Elsõdleges feladat volt a kutatási területek be-
határolása. Úgy gondolta, hogy a vizekhez kö-
zeli térségek lehetnek leggazdagabbak lelõhely-
ben, hisz az emberi közösségek rendre ott tele-
pedtek le. Feltételezése helyesnek bizonyult.
Véleménye szerint a vidéken már több tízezer
éve élnek emberek. Megtalálta a Neander-völ-
gyi õsember „svájci bicskáját”, az úgynevezett
szakócát, ami valójában egy marokkõ.

A tárgyak révén idõutazásba kezdett, s a le-
letei bizonyítják: lépésrõl lépésre kifinomul-
tabb eszközöket készítettek a régiek. Néhány-
ra magam is rácsodálkozom, mérnöki precizi-
tással, no meg tengernyi türelemmel készül-
hettek a borotvaéles kõpengék, nyílhegyek.

portré|

Nagy
gyöngyházlepke

szurokszegfûn 

A nemrég
megjelent sávos

lepke
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Szibériai nõszirom



|hagyomány

A megyeszékhelyen rendezett egyik íjászbe-
mutatón kapta az ötletet Létai Zoltán, hogy
Élesden is kellene alakítani egy íjászcsapatot.
Az elgondolást tett is követte. Elõször tanul-
mányozta, mit is jelent ennek a hagyományõr-
zõ közösségnek a mûködése. Az elsõ íjász-
edzéseket 2010-ben kezdték el tizenhárom
gyermek részvételével. Kezdetben az Élesdi
Sólymok nevet viselték, majd 2014-ben csat-
lakoztak a Bihar megyei hagyományõrzõ íjá-
szok nagy családjához, ekkor adták a jelenlegi
nevet a csapatnak: Pusztai Farkasok – Sólyom
Nemzetség.

A Bihar megyében az elsõk között alakult
Pusztai Farkasok négy nemzetséggel büszkél-
kedhet: Turul, Kartal, Ordas és Sólyom, ezek
a székelyhídi, érmihályfalvi, nagyváradi és
élesdi íjászcsapatok. Az élesdi íjászok a meg-
alakulás után egy évvel már versenyeken is
részt vettek, s szép eredményeket értek el.
Kezdetben fõleg a Sebes-Körös menti város-
ban évek óta nagy sikerrel megrendezett Ifjú-
sági Héten találkozhattunk velük.

Az íjászmozgalomnak Élesden a fõ célja a
hagyományõrzés, ennek része, hogy meghí-
vásos alapon évrõl évre részt vesznek Ópusz-
taszeren a Nyílzápor rendezvényen, korabeli
ruhákban és felszerelésekkel felvonulnak Deb-
recenben a Virágkarneválon és ennek más-
napján Nagyváradon. A csapatot vezetõ Létai
Zoltán – aki egyébként a Pusztai Farkasok
nagyváradi Ordas Nemzetségének tagja – ta-
lálkozókat szervezett a csapat tagjainak, és
meghívta a nagyváradiakat is Élesdre, hogy a
felnõttekkel is kiegészült „sólymoknak” ne
csak az íjásztechnikájuk fejlõdjék, hanem szel-
lemileg is hagyományõrzõvé váljanak. A két
csapat tagjai közösen vettek részt a Várasfene-
sen tartott edzõtáborokban.

Létai Zoltán azt is elmondta, hogy 2012-tõl
minden évben elõadásokat szerveznek, Só-
lyom szárnyán címmel, hogy az íjászok job-
ban megismerjék ennek a tevékenységnek a
jelentõségét. Az eddigi öt elõadáson az õsma-
gyarság életmódját, harci szokásait, harcmû-
vészetének történetét, a honfoglalás kori csa-
tákat stb. ismertették neves személyiségek, a
Pusztai Farkasok más nemzetségének képvi-
selõi. A hagyományõrzés jellemezte azokat a
találkozókat is, melyeken a nomád népek haj-
lékával, életmódjával, fegyvereivel ismerked-

A Sólyom
Nemzetség
emblémája

Jó néhány évvel ezelõtt az élesdi Ifjúsági
Napokon tartott bemutatójukon figyeltem
fel a helyi íjászcsapatra. A Pusztai
Farkasok Sólyom Nemzetsége a városhoz
közeli Sólyomkõvárra utaló nevet visel.
A csapat vezetõje LÉTAI ZOLTÁN
alpolgármester.

Létai Zoltán a nemzetség legfiatalabb tagjával, Fésüs
Márkkal 
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Tért nyert Élesden
a hagyományos íjászat

Az elsõ Sólyom
Kupán 2011-ben
jurtájuk mellett 



tek meg. Maga Létai a tavalyi találkozón a fo-
kosról tartott elõadást, ez volt õseink egyik
meghatározó fegyvere. Idén februárban a ma-
gyarországi Hajdúnánásról érkezett Mónus
László távlövõ világbajnok értekezett, Íjaim-
mal harcolva a múlt tiszteletéért címmel. Az
elõadás mellett lenyûgözõ volt a találkozás a
világbajnokkal, a közös fotózás, a kötetlen be-
szélgetés vele.

Ahhoz, hogy valaki tagja legyen az íjászcso-
portnak, Létai Zoltán szerint elsõsorban aka-
ratra, gyakorlásra, kitartásra van szüksége és
az edzések rendszeres látogatására. Náluk
egyelõre nincs semmilyen eskü- vagy fogada-
lomtétel a csatlakozáskor. Az edzéseket két
csoportra osztva tartják: a kisebbek 17 fõs

csapata hetente egyszer, a nagyobbak és a fel-
nõttek – õk összesen 19-en vannak – kétszer
gyakorolnak. Az edzések a helyi sportcsarnok-
ban zajlanak, nyáron pedig a Bocskai István
Kulturális Szórványközpont udvarán. Az íjá-
szathoz tartozó kellékeknek egy részét a nagy-
váradi Nomad Archery íjászboltban szerzik be,
de a nemzetség egyes tagjai, akiknek ehhez
kézügyességük van, maguk is készítenek fel-
szereléseket, mint például Fésüs Andrea és
Létai Zoltán. Az élesdi Sólyom Nemzetségnek
egyebek mellett saját készítésû nomád jurtája
is van, a versenyek, bemutatók idején úgy-
mond belakják. A csapat tagjai több verse-
nyen is részt vettek, az általuk szervezett Só-
lyom Kupán vagy a nagyváradiak által szerve-
zett Ordas Kupán, de egyéb itthoni, illetve
magyarországi íjásztalálkozókon ugyancsak.

Lenyûgözõ az a komolyság, ahogyan a csa-
pat tagjai megjelennek egy-egy hagyományõr-
zõ rendezvényen. Mind korhû öltözékük, mind
az ilyenkor szükséges fegyelem betartása jelzi,
hogy az idõsebbektõl a legkisebbekig átérzik
mozdulataik jelentõségét. Ez akarva-akaratla-
nul felkelti a nézõk érdeklõdését, a közönség
feszülten figyel mindenre, ami a bemutatókon
történik. És természetesen minden bemutató
után felhangzik az elismerõ taps.

Deák F. József

hagyomány|
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Az élesdi íjászok
a tavalyi ifjúsági
napokon,
nyílzáporra
készülve 

Ópusztaszeren
a Pusztai Farkasok

más
nemzetségeinek

képviselõivel 

Tavaly is
felvonultak
a Virágkarneválon,
majd Nagyváradon

Lányok is lehetnek
hagyományõrzõ

íjászok



– Talán az is felmerült, hogy nem a szín-
házzal kapcsolatos életpályát választ?

– Felmerült bizony, mégpedig a sport felé
keresgettem a helyemet. És nem is sikertele-
nül: a 7–14 éves korosztályban országos te-
niszbajnok voltam, hívtak bukaresti sportisko-
lába, de inkább otthon maradtam, és futballoz-
ni kezdtem. Az ASA ifik közt, majd egy C di-
víziós csapatban, illetve a katonaságnál is ját-
szottam, de akkorra már tisztán láttam, hogy
a sport inkább csak az energia levezetését
szolgálja. Szenvedélyesen jártam színházba,
minden elõadást megnéztem, nem kímélve je-
lenlétemtõl az amatõröket sem. Édesapám ve-
zette a Majomcsoport nevû mûkedvelõ színját-
szókat, ahová elsõsorban az orvosisok és azok
jártak, akik a színire akartak felvételizni, de
természetesen voltak civil tagok is. Most nem-

rég volt a megalakulásuk 50. évfordulója, jól-
esett újra látni õket. Közben viszont én elég
rossz tanuló voltam, meg is buktam, külön-
órákra járattak a szüleim matekból és fiziká-
ból, na meg kémiából, de ez utóbbit a kémia-
tanár nagybátyám vállalta magára, a család
ugyanis azt szerette volna, ha faipari mérnök
leszek. Csakhogy 1985 augusztusában elmen-
tem apámhoz Szentgyörgyre, aki épp akkor
rendezte a Három nõvért, és kértem, áldoz-
zon rám egy fél órát. Ebbe épp belefért József
Attila Ódája és Arany János A fülemüle címû
verse, valamint – ha már Három nõvér, meg
akartam adni a módját – Tuzenbach monológ-
ja. Apu meghallgatott, azt mondta, hogy sze-
rencsére nem fog velem szégyent vallani, de
most tûnés haza. És otthon megkezdõdött a
felkészülésem: Csorba András, az akkori rek-
tor, Gergely Géza és Ferenczy István foglal-
koztak velem, természetesen folyamatosan
csodálkoztak, hogy miért nem fordultam egye-
nesen apámhoz. Nem sokat beszéltem én er-
rõl, de elég nehezen nõttem ki, hogy az apám
fia legyek.

– Nagyvárad hogy került a képbe?
– Olyan helyre jöttem, ahová nem hívtak, il-

letve Hajdu Géza, az akkori társulatvezetõ azt
mondta, hogy ha akarok, jöjjek nyugodtan Vá-
radra. Nem volt éppen teljesen ismeretlen a
város, mert ’82-ben részt vettem itt egy sport-
eseményen, a társulatot is ismertem nagyjából

|vastaps

Martin szerepében
a Szerelem-
bolondja címû
darabban Fábián
Enikõvel

Ifjabb Kovács Levente beleszületett a színházba 
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A csapatjátékos
IFJ. KOVÁCS LEVENTE neve elõtt
a korosztályi jelzés félreérthetetlenül
elárulja, hogy már születésekor „haza-
érkezett” a szakmába. Kovács Levente
marosvásárhelyi rendezõ, egyetemi tanár
fiaként mondhatni természetes, hogy
a színészi életpályát választotta. Ám az,
hogy az egyetem elvégzése után Nagy-
váradra jött, és azóta is az itteni társulat
tagja, azt sejteti, hogy édesapja védõ-
szárnyaitól távol akarta bizonyítani alanyi
jogát a színpadhoz.



vastaps|

a vendégszereplésekrõl. Tény, hogy 1991.
szeptember 1. óta vagyok váradi színész. Sze-
retettel fogadtak, egymás után kaptam a sze-
repeket is, úgyhogy nem volt semmi gátlá-
som. Elsõ szerepem egy beugrás volt: Fekete
Karcsi helyett léptem fel Sütõ darabjában, a
Vidám siratóban. Majd jött A néma levente
Szombati Gille Ottó rendezésében, a szilvesz-
teri kabaré, évad végén pedig kiderült, hogy a

tizenkét produkcióból tizenegyben benne vol-
tam, egyet pedig segédrendeztem is. Életem
egyik legszebb periódusa volt 2000-ig ez az el-
sõ tíz év: mivel hiányzott egy fiatalember erre
a szerepkörre, nemcsak sokat játszottam, de
iskolásokkal is foglalkoztam, amolyan utó-
Kortárs munkában, sõt a ’90-es évek végén, a
Három nõvérben a fiammal együtt szerepel-
tem. Nagyon sokat köszönhetek a kollégák-
nak, akikkel együtt játszottam, mindenekelõtt
Medgyesfalvy Sándornak, akit ismertem már
a Majomcsoportból, Fábián Enikõnek, Molnár
Julikának, Ács Tibinek, Szentmiklósi József-
nek, Halasi Erzsikének – az én váradi „anyám-
nak”, utólag is megköszönve neki, hogy be-
vett a jutalomjátékába. Földes Lászlótól, Csíky
Ibolyától, Dobos Imrétõl is sokat ellestem,
Miske Lászlónak köszönhetem a Kakukkfé-
szek Billy Bibbit figuráját, és nem szeretném
kihagyni a zenészeket – Verthán Gusztávot,
Boross Lajost, Rézmûvest – és azokat az idõ-
sebb kollégákat sem, Gulácsy Albertet, Borsos
Barnát, Mogyoróssy Pötyit, akiktõl a szakma
mellett kártyaszinten is sokat tanulhattam.

– Örülök, amikor vidám, megelégedett
visszaemlékezést hallok.

– Nekem van egy jelmondatom, pontosan
nem is tudom, eredetileg ki mondta, miszerint
egy színész életében két fölösleges nap létezik:
a tegnap és a holnap. Légy boldog, légy vi-
dám, add ki a legrejtettebb titkaidat, s akkor
semmi rossz nem lesz az életedben. S még mi-
elõtt némi negatívumot is említenék, szeret-
nék beszélni a Kiss Stúdió Színházzal való
együttmûködésrõl a Volt egyszer egy kabaré
összeállításban, illetve Molnár Ferenc A
cukrászné címû darabjában, amikkel nagyon
sikeres, nagyon jó hangulatú európai turné-
kon vehettem részt. Köszönet érte. Most vi-
szont nem akarom elkerülni azt az
1997–2007 közötti tíz évet, amikor a szink-
ronmunka miatt, úgy érzem, egy kicsit mélyre

Zárt tárgyalás;
Garcin szerepében
Gajai Ágnessel

A Hegedûs
a háztetõn

Mótel 
szabójaként 

Szõcs Erikával

Kisfiával, Dáviddal
a ’90-es évek

végén bemutatott
Három nõvérben,

Szoljonij százados
szerepében

(folytatás a következõ oldalon)
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kerültem, mivel csak a kereset számított, az
volt a fontos, nem a színpadi jelenlét. Nem is
nagyon emlékszem, hogy 2000–2010 között
milyen elõadásaink voltak, talán csak az
Othello, a Zárt tárgyalás jut eszembe. Meleg
Vilitõl is jó feladatokat kaptam, sokat játszot-
tam, majd következtek a Szabó K. István ren-
dezte darabok, Parti Nagy Mauzóleuma, a kí-
sérleti jellegû Európa, Dürrenmatt A nagy
Romulusa. Szívesen emlékszem vissza Al.
Colpacci rendezéseire és hát természetesen az
apámmal való közös munkákra, kezdve a ’91-
es Körmagyarral, a Mûtéttel, a Jubileum-
mal, a Régimódi történettel, és hirtelen nem
is tudnék mindent felsorolni. Amikor együtt
dolgoztunk, sokat vitatkoztunk, de mindig ne-
ki volt igaza. Egyébként õ a mindenem, meg
a fiam és a mostani feleségem.

– Pillanatnyilag, a 2015/16-os évad vége
felé, hogy érzi magát ifj. Kovács Levente, a
negyedszázada váradi színész?

– Jól. Örülök Novák Eszternek, hogy õ a
mûvészeti igazgatónk, mivel olyan ember, aki
látja a jövõt, a színészi fejlõdést, és építõ jelle-
gû színházat vezetne.

– Egyéni mûsort nem tervez?
– Nem. És szerepálmom sincs, illetve min-

dig éppen az a szerep a kedvenc, amit ját-
szom. Annak örülök, hogy a mi társulatunk
mára már igazi csapattá állt össze, nem vélet-
len A mi osztályunk elõadásnak óriási, a
kisvárdai szerepléssel külön megkoronázott si-
kere. Én nem szerepekrõl álmodozom, hanem
a jó színházat, jó hangulatú próbákat szere-
tem. Persze a színész örökös félelmétõl, hogy
nem jut eszébe a szerep, nem felel meg a ren-
dezõnek, én sem szabadulok, bár a félelemrõl
nagyrészt sikerült nagyszerû tanáraimnak, Ily-
lyés Kingának és Kovács Katinak leszoktatni-
uk. Háromévesen voltam elõször színpadon, a
Médeában, majd a Gyerekkeresztesek elõ-
adásban gyerekkoromat mint utcagyerek is
megéltem, de a fõiskola tantermeiben is ott-
hon voltam. Sokat rosszalkodtam, mindig be
voltam zárva az iskolában, de elsõ igazi szere-
pem az Amadeusban volt. Lohinszky Loránd
játszotta Salierit, és egy alkalommal valami
miatt késtem. Soha nem felejtem el, ahogy
komolyan, de jóindulatúan – Bács Miklós is je-
len volt, tanúsíthatja – azt mondta, hogy a szí-
nész soha nem késik. Mai napig Lohinszky
szavaihoz igazodom hát: mindig megtanulom
a szerepet, és soha nem kések. Ehhez tartom
magam, nevezzen bár strébernek a hátam
mögött bárki, engem az sem érdekel.

Molnár Judit

(folytatás az elõzõ oldalról)



A csapatjátékos

Legelsõ színpadi szerepében, háromévesen (baloldalt) a
Médeában Marosvásárhelyen Váli Zita „gyermekeként”

A pillangók
szabadok; Don
szerepében Molnár
Julikával 

A Kakukkfészek
Billy Bibbitjeként

(jobboldalt)
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Csécsi Lajos régi
családi fotókkal:
„Ez a nagyapám!”

gyûjtemény létrehozásán, amirõl úgy gondol-
ja, a város minden polgárának el kellene láto-
gatnia oda, „hogy megismerje Derecske kultu-
rális örökségét. Mert annak a közösségnek,
amely nem becsüli örökségét és nem ápolja
hagyományait, nem lehet egészséges az önér-
tékelése és teljes a jövõképe. Az a nemzedék,
amely nem ismeri múltját, csak magának és
nem a közösségnek építi jövõjét. A közösségi
összetartás fontos része a közös múlt ismere-
te. Ezért meg kell ismerni a múltat, annak tár-
gyi eszközeit és épített örökségét”.

– Mi motiválta, hogy elkezdje a régi tár-
gyak gyûjtését, hogy kutassa a múltat?

– Amikor az 1960-as évektõl gyûjteni kezd-
tem a régi használati tárgyakat, még nem
gondoltam, hogy egyszer Derecske Város
Gyûjteményébe kerülnek. Ez a gyûjtõszenve-
dély akkor teljesedett ki, amikor az 1970-es
évektõl a régi nádtetõs házakat bontani kezd-
ték, hogy helyükbe új és korszerû otthonokat
építsenek. Építõipari foglalkozásom miatt

Derecske város polgármestere, Bakó István
bevezetõjében így ajánlja a Néprajzi fotók
egy észak-bihari városból címû kiadványt:
„Minden derecskeinek és városunkból elszár-
mazottnak, valamint a környezõ településeken
élõknek, hiszen náluk is hasonló képek készül-
hettek volna; sok díszítõelemre, épülettípusra
rá fognak ismerni. Természetesen ajánlom a
kiadványt a Kárpát-medence valamennyi nép-
rajzzal foglalkozó szakemberének, illetve a
néprajz iránt érdeklõdõnek. Bízom benne,
hogy a könyv örömet okoz azoknak, akik ke-
zükbe veszik, és fokozza az érdeklõdést múl-
tunk, õseink iránt.” Bihari-Horváth László
néprajzkutató reméli, hogy „a könyv felhívja a
jelen és jövõ nemzedékek figyelmét a város
veszélyeztetett építészeti örökségére, melyet a
hagyományos építõmûvészet nemes esztétiká-
ja, emberformálta egyszerû szépsége jelle-
mez”.

Csécsi Lajos, a szerzõ nem elõször veti be-
le magát a múlt szépségeinek kutatásába.
Munkája mellett sokáig fáradozott egy köz-

Múltunk tovább él
a jelenben

CSÉCSI LAJOS illusztris könyve épp azt
tárja elénk, amit magam is szeretek
biharországi útjaim során: a mindennapi
építészet szépségeit.

Présház

(folytatás a következõ oldalon)
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kapukkal folytatódott. A hobbinak indult fotó-
zás – látva az épületek gyorsuló pusztulását –
küldetéssé alakult. 1990 és 2014 között több
mint 200 épületet és kaput fényképeztem le,
sokszor az utolsó pillanatban, ezek válogatása
szerepel a jelen kiadványban. Sajnos sok
olyan épület látható a fotókon, melyet azóta
elbontottak.

– Hogyan változtak a lakóházak és mel-
léképületeik Derecskén?

– A régi derecskei lakóházak szobából,
konyhából és kamrából álló, úgynevezett há-
romosztatú parasztházak voltak. Az 1960-as
évektõl, a nagyüzemi gazdálkodás elterjedésé-
vel már nem volt szükség a régi paraszti por-
tákra és azok építményeire. A kertek, szérûk
nagy részét zöldséges és virágoskertté alakítot-
ták. A régi lakóházak sorsa is megpecsételõ-
dött. A vályogból épült és náddal fedett háza-
kat nem javítgatták, tatarozták, hanem inkább
lebontották. Helyükre – a vezetékes víz elter-
jedésével – fürdõszobás, komfortos lakásokat
építettek. Ezek anyaga eleinte még vályog, ké-
sõbb többnyire tégla volt. A századokon át
uralkodó tetõfedõ anyag, a nád is kiszorult az
építõ gyakorlatból, helyette megjelent a cse-
rép és a pala. A XXI. századtól ismét új irány-
zat van terjedõben. Miközben a tökéletes mû-
vészi harmóniát tükrözõ régi házak sajnos
egyre pusztulnak, a helyükön áttekinthetetlen
stílusú és formájú, új lakóháztípusok jelennek
meg. Jó lenne, ha a mérnökök továbbéltetnék
a régi, hagyományos népi formákat is, kombi-
nálva a modern, a komfortigényeknek megfe-
lelõ belsõ terekkel. Eltûnnek a parasztporták
melléképületei, az istállók, pajták, górék és
ólak is. Derecskén nem volt jellemzõ és csak
kevés maradt meg a bihari típusú „kõlábas”
góréból. Ugyancsak elpusztultak az utcafront-
ra épült deszkaólak, azok alapanyagát vándor-
árusok hozták a bihari hegyekbõl.

– Milyen épületek, építmények állnak
legközelebb a szívéhez?

– Szerintem a sütõ- vagy kisházak Derecske
legegyedibb népi építészeti emlékei. Ezek az
utcafrontra épített katonaházak, újabb nevü-
kön sütõházak is lassan eltûnnek, csak kevés
maradt meg belõlük. Ez az épülettípus a XIX.
században terjedt el. Egyik felében a beszállá-
solandó katonák lakóhelye, a másik felében
lóistálló volt. A beszállásolási kötelezettség
megszûnése után a katonaházak sütõházi
funkciója erõsödött meg. Ez idõtõl „kisház-
nak” nevezték, mindig volt benne kemence és

ugyanis sok-sok új típusú lakóház építésében
vettem részt, így alkalmam volt összegyûjteni
a padlásokra számûzött, a szemétdombra ki-
vetett régi tárgyakat. Ezek jó esetben a hoz-
zám hasonló gyûjtõkhöz kerültek, rosszabb
esetben sajnos szeméttelepen vagy kályhában
végezték. Szépen gyarapodó gyûjteményem
nagy részét 2007 õszén Derecske városának
adományoztam. Örömmel töltött el, hogy az
önkormányzatnak is fontos volt egy kiállítótér
megteremtése a Gála üzletház melletti egyko-
ri óvodában. Bár adományom csak kisebb ré-
szét képezi az ott található gyûjteménynek,
nagy örömmel ajánlottam fel a közösségnek
az általam megmentett tárgyakat. Több mint
két évig hetente dolgoztunk a helyi gimnázium
volt igazgatójával, Nagy Józseffel azon, hogy
azt a több száz tárgyat, amit több mint százan
„hordtak össze”, kiállítássá formáljuk. Nem hi-
ába dolgoztunk, mert a város vezetése 2009
tavaszán ünnepélyes keretek között felavatta a
gyûjteményt.

– Hogy került képbe a másik szenvedély,
a fotózás?

– A gyûjtéshez hasonlóan örökségünk meg-
óvása és dokumentálása céljával kezdtem el a
régi épületek fotózását is. Az 1980–1990-es
években már egyre kevesebb néprajzi tárgyat
lehetett fellelni, és az egykori parasztporták –
régiségeim lelõhelyei – is folyamatosan pusz-
tultak. Ekkor határoztam el, hogy a még meg-
lévõ régi lakóházakat, sütõházakat lefotózom,
hogy legalább fényképek formájában marad-
jon hírmondójuk. Munkám a lakóházakkal
kezdõdött, majd szõlõskertek pajtáival, illetve
a Derecskére oly jellemzõ deszka kis- és nagy-

|szomszédoló

Dedikálás
a gyûjtemény
tárgyai között
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(folytatás az elõzõ oldalról)

Múltunk tovább él a jelenben





rakott tûzhely. Itt fõzték az ételt, szappant,
lekvárt, de a disznótorok, lakodalmak, keresz-
telõk kiszolgáló épülete is a kisház volt. Helyet
adott fiatal házasoknak és öregeknek egy-
aránt. Derecskén a XIX. században jelentek
meg a deszkakerítések és a díszesen összeállí-
tott kis- és nagykapuk. Biharban az állatok és
szekerek beengedését szolgáló nagykapuk fe-

dél nélkül, míg az emberi közlekedést segítõ
kiskapuk fedéllel készültek, megvédve haszná-
lójukat az idõjárástól. A deszkakerítések a
XIX. század elsõ felétõl a XX. század elsõ ne-
gyedéig uralkodtak a kerítésépítészetben. Az
1950-es évektõl a deszkát felváltotta a vasle-
mez, a vasrács, majd a beton. Régen szokás
volt az is, hogy a fedeles kiskapuk mellé kispa-
dot tettek, erre ültek le „tanyázni”, megpihen-
ni a szomszédok, barátok. Az 1950-es, 1960-
as években még nagyon sok ilyen padot lehe-
tett látni. Mára ezek is eltûntek, az emberek a
televíziót nézik, és egyre kevesebbet szomszé-
dolnak.

– Mi volt a célja ennek a kiadványnak a
létrehozásával?

– Ezzel a könyvvel üzenni szerettem volna a
most felnövõ nemzedéknek, az építkezõknek,
a tervezõknek, a kivitelezõknek, hogy ne eze-
ket az új, tájidegen épületeket részesítsék
elõnyben. Vannak figyelemre méltó értékeink.
Derecske épített környezetével már több jeles
szakember foglalkozott, de ebben a témában a
város egészére kiterjedõ fotódokumentációt
eddig senki nem készített. Úgy gondolom,
ezért is hiánypótló a munka, amit ebben a
könyvben közzéteszek. A terjedelmes szöveg
helyett beszédes képekkel kívánom felhívni a
figyelmet Derecske népi építészeti örökségé-
re. Szeretném, ha az itt élõk és az ide látoga-
tók is büszkék lennének mindarra, amit õseink
felépítettek és utódaik megõriztek.

Kocsis Csaba

Évszámos
oromzatú, szép
lakóház fedeles

kiskapuval,
deszkakerítéssel 
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Régi, nádas
sütõház a Bacsó
Béla utcán
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Apja, Márton, a Sebes-Körös menti falut
birtokló Telegdi Miklósnak „literátus” jobbá-
gya volt. Kántortanítóként fiát gondos katoli-
kus nevelésben részesíthette. Telegdi Miklós if-
júkoráról igen kevés adatot ismerünk. Mint
ahogy minden jobbágyfiú felemelkedésében,
így õnála is igen fontos szerepet játszottak a
pártfogók. Köztük az elsõ Ilosvai István
mezõtelegdi plébános és váradi káptalani
nagyprépost, a Magyar Királyság törvényei-
nek elsõ összeírója volt. Felismerte a gyermek
tehetségét, s képzésében maga is részt vett.
Az õ jóvoltából Telegdi ifjúságának és nevelte-
tésének, tanulmányainak két biztos pontja,
Telegd és Krakkó közt Várad az összekötõ ka-
pocs. Egyetemi tanulmányainak ösztönzõje és
támogatója is Ilosvai lehetett.

Krakkó, egyetemi évek

Telegdi tehetsége felsõfokú tanulmányainak
idején hamar nyilvánvalóvá vált, ugyanis a
krakkói magyar tanulók házának, bursájának
jegyzékében ezt olvashatjuk: 1557. október
idusán Telegdi Miklós, a tudományok és a filo-
zófia baccalaureusa „a testvérek egyetértõ kí-
vánságával kiválasztatott ugyanazon ház
seniorjává”. Krakkóban ugyanis az ott tanuló
sok magyar diák egy önmûvelõ, a tagok kö-
zött fegyelmet tartó és segítséget adó diákkö-
zösséget alkotott. A bursa (vagy coetus) feje és
vezetõje a senior volt, akit az ifjúság maga kö-
zül választott. Az akkori egyetemeken minden
nemzetbeli ifjúságnak volt ilyen kollégiuma.

Nem érdektelen megjegyezni, hogy a krak-
kói univerzitás, amely megadta Telegdinek a
humanista mûveltséget, a teológiai képzettsé-
get, az ellenreformátori meggyõzõdést és a vi-
tatkozó harci készséget, ugyanaz a szellemi
mûhely volt, ahol negyed évszázaddal koráb-
ban Kálmáncsehi Sánta Márton, Dévai Biró
Mátyás, Gálszécsi István szívta magába a ké-
sõbbi reformátori tevékenységüket nagyban
elõsegítõ eszméket… Kálmáncsehi az 1525.
év elsõ felében lett a magyar diákközösség
seniorja. Az egyetem anyakönyvébe a késõbb
ott tanuló Telegdi Miklós ezt jegyezte be lati-
nul Kálmáncsehi Márton neve után: „A tévely-
gés szellemétõl megkapatva késõbb a sacra-
mentariusok (így hívták akkor a reformátuso-
kat) eretnekségével Magyarország nagy részét
megfertõzte.”

Krakkói tanulmányainak elvégzése után
Telegdi magisteri címmel tért vissza hazájába
1558-ban. Viszont történelmileg „késõn” érke-
zett, hiszen Váradon már nem találta sem a
káptalant, sem Ilosvait, így õket követve Nagy-
szombatba ment. Bunyitay Vince így írta le a
reformáció gyors elõretörésének a katolicizmus
számára oly drámai éveit: „A váradi püspökség
egyik gyöngye, Debreczen 1557-ben keblébe
fogadá az elsõ protestáns zsinatot, mely mint-
egy útját készíté az ugyanazon évi s a helvét val-
lás történetében oly nevezetes csengeri zsinat-
nak. És ugyanazon 1557. évben a tordai gyû-
lés már intézkedett, hogy az új hit követõi Vá-
radon iskola-helyiséget nyerjenek. A két
Thelegdi, Miklós és Mihály közül az elõbbeni
mind Telegden Szent-István egyházába, mind
terjedelmes birtokai mindenikébe az új hit pap-
jait s tanitóit helyezé be; a földeket, malmokat,
szõlõket azonban, sõt az egyházi szerelvénye-
ket is (…) magok között osztották szét vagy
szolgáikat ajándékozák meg velök. A kegyúri
intézmény, mely annyi századon át nevelte az
egyház örömét, nagyságát, most az egyház el-
len fordula. Kegyuraink amint elfogadták az új
hitet, nem késtek birtokaik lelkészeit az új hit-
nek szintén megnyerni, vagy pedig másokkal
helyettesiteni. Ezek többnyire fiatal emberek
valának, kik a külföld forrongó egyetemeirõl
épp akkor kerültek haza, telve újítási vággyal-
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Az ellenreformáció
úttörõje (1.)

TELEGDI MIKLÓS (Mezõtelegd, 1535 –
Nagyszombat, 1586) a nagyszombati
papnevelõ tanára, pécsi püspök, esztergomi
érseki helynök, nyomdaalapító, hitszónok
és hitvitázó, a magyar értekezõ próza jeles
képviselõje, Pázmány Péter kiemelkedõ
elõdje volt a katolikus egyház megújulási
törekvéseiben. A felsorolás korántsem teljes.
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tûzzel. (…) Így lõn, hogy amint azelõtt még csak
nehány évvel titkon és szórványosan valának
protestans papok, úgy most már csak titkon és
itt-ott voltak katholikus lelkészek, többnyire ko-
ros férfiak, kik napról napra fogytanak és nem
vala, ki nyomukba lépjen.”

Esztergomi kanonok,
Nagyszombatban

Telegdi Nagyszombat városában régi pártfo-
gójának, Ilosvainak a házában lakott. Oláh
Miklós esztergomi érsek is szívesen fogadta, s
még abban az évben Bécsben pappá is szentel-
ték. A következõ években Oláh lesz Telegdi
legfõbb pártfogója és részben tanítómestere is.

Az esztergomi érsek és a káptalan a török
elõl menekülve 1543-ban költözött Nagyszom-
batba. Telegdi 1561. január 25-én lett a kápta-
lan tagja, 1562. február 25-én kelt zólyomi
fõesperesi kinevezése. A káptalani hierarchia
lépcsõit bejárva 1565 novemberétõl az olvasó-
kanonoki tisztet töltötte be. Õ lett a káptalan
második embere, jegyzõje és az iskolák igazga-
tója. 1572-tõl nagyprépost, a káptalan vezetõje.

A város, az egyház kulturális szintjének eme-
lése érdekében Oláh Miklós az esztergomi káp-
talan nagyszombati iskoláját több lépésben
gimnáziumi, sõt fõiskolai szintre emelte. Az is-
kolában feladatot kapott Telegdi is: elõször ta-
nárként, majd rövid ideig õ volt az iskola igaz-
gató-mestere. 1561-ben némiképp megválto-
zott a helyzete, az iskola vezetését ugyanis a
megérkezõ jezsuiták vették át. A tanításban to-
vábbra is részt vett: a kezdõ tagozat vezetését

bízták rá. A jezsuiták távozása, 1567 után pe-
dig ismét közvetlenül õ irányította az egész is-
kolát. Az Oláh Miklós által 1566-ban alapított
nagyszombati szemináriumot is részben õ ve-
zette, egészen annak megszûntéig, 1578-ig.

Tanári mûködését beárnyékolta igencsak
megromlott viszonya a jezsuitákkal. A konflik-
tus hátterében mindkét részrõl személyi, anya-
gi és presztízsbeli okok húzódhattak. 1563-tól
Telegdi székesegyházi plébánosi, illetve hitszó-
noki kinevezést kapott, ez újabb alkalmat te-
remtett a jezsuitákkal való összetûzésre. Mind-
azonáltal Telegdi jellemében is lehettek olyan
vonások, melyek magyarázhatták a viszony el-
mérgesedését. A konfliktussorozat lezárulását
az 1567. májusi nagyszombati tûzvész jelen-
tette. Akkor leégett az épülõ jezsuita kollégi-
um és templom is. Ez megadta a végsõ lökést
ahhoz, hogy a jezsuiták 1567 szeptemberé-
ben elhagyják a várost.

Ez az idõszak több szempontból is cezúrát
jelentett Telegdi életében, mivel nemsokára,
1568. január 14-én elhunyt pártfogója, a ma-
gyar katolikus egyház elsõ megújítója, Oláh
Miklós. Az uralkodó a protestáns rendek nyo-
mására (!) is csak 1569. október 17-én nevez-
te ki Verancsics Antalt esztergomi érsekké.
Telegdi szerepét kiemeli az a tény, hogy a
széküresedés ideje alatt, 1569 januárjában õ
tesz jelentést Rómának az esztergomi érsek-
ség és a magyar püspökségek helyzetérõl. Bár
az új érseknek is teljes bizalmát élvezte, még
ez sem tudta teljesen elhárítani a rá váró meg-
próbáltatásokat.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

Krakkó a XVII. században.
Egyeteme egyaránt nevelte
a protestantizmus, illetve
a katolicizmus bajnokait
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rokban, az a nagy kerek asztal az újságírók
törzsasztala. A vendégek ott a leghangosab-
bak és a legfurcsábbak. A múlt [XIX.] század-
beli, vagy inkább a századeleji vidéki újság-
írók egész külön típusa ez; nem csak újság-
írók nem csak lármásak, boglyasak és bohé-
mek, õk fantaszták, költõk és mûvészek,
nyughatatlanok és lázasak: a város kovászai,
vagy sarkantyúi. Felcibálták a polgárokat és
most diktálják a rohanást. De mind úgy megy
az utcán, úgy jön be a kávéházba, hogy õt itt
mindenkinek ismerni kell: a szerkesztõ úr!
[…] Egy fogasról átdöfött plakátpapír lóg:
»Ma és minden este a Bura testvérek zeneka-
ra játszik«… és az egész fölött füst és zsibon-
gás terjeng, valami meleg és élénk otthonos-
ság.”

A kellemes kávéházi esték ellenére sem fe-
ledte a Nagyváradi Napló egyik névtelen
cikkírója a XIX. század utolsó évtizedének
derekán, hogy 1900-ban lejár a kávéház bér-
leti szerzõdése, és akkor az, az épülettel
együtt, Rimanóczy Kálmán tulajdonába
megy át, s õ „az egész kávéházat átalakíttat-
ja olyanformán, hogy a mostani emeletes
ház szárnyépülete lesz a Rimanóczy szállodá-
nak”. Id. Rimanóczy Kálmán ekkor még va-
lóban azt hangoztatta, hogy ezt a házat csak
átalakítják, de ma már tudjuk, lebontatta –
ráadásul már 1900 februárjában –, és helyén
egy teljesen új épületbõl álló szárnyat „ra-
gasztottak” a Körös-parti Rimanóczy szállo-
dához.

1900. február 24-én az egyik napilap már
a bontás megkezdésérõl számolt be: „Az új-
ságíróknak, színészeknek, szóval a bohémek-
nek õsi tanyáján, a volt Magyar Király kávé-
ház épületén tegnap ejtették az elsõ csákány-
ütést, hogy örökre eltûntessék a föld színé-

Az elsõ képeslapon az 1872 januárjában
megnyílt Magyar Király kávéház látható. Ere-
detileg a Kávéház a Magyar Királyhoz nevet
viselte. A korabeli sajtó szerint ez elõtt Ola-
szinak nem volt „egy jóravaló kávéháza”,
nem úgy, mint Újvárosnak. Az idõk folya-
mán a bérlõk egyre gyakrabban újították fel
a szórakozóhelyet, igyekezve a mindenkori
törzsvendégek igényeit kielégíteni.

Joggal kérdezheti az olvasó, milyen lehe-
tett a közkedvelt Magyar Király. Nos, talán a
leghitelesebben Nagy Andor mutatta be, aki
váradi újságíró korában, az 1890-es évek vé-
gén figyelhette meg jobban a kávéházat.
„Gázlámpák égnek, a mennyezet alacsony…
csontszínû falak, mint a kiszítt tajtékpipa úgy
barnállanak fent a hajlásban… a kasszában
tornyos frizura… bõrdiványos asztaloknál jól
szituált polgárok, ügyvédek, kereskedõk újsá-
got olvasnak, beszélgetnek… a fõfronton
elegáns urakkal hölgyek ülnek, szép
asszonyok… a külsõ sarokban huszártisztek
és snájdig urak, elõttük sok butélia… hátrább
zöldhuzatos asztaloknál éppen komolyarcú
férfiak kártyáznak… amott dákós fiatalembe-
rek kerülgetik a biliárdasztalt. […] Ott a sa-

|a régi Várad

Elõtérben
a Magyar Király
kávéház épülete,
háttérben
a Rimanóczy
Szálloda régi
szárnya
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Két elfeledett kávéház
A Bémer tér keleti szegletén a Magyar
Király Kávéház volt e városrész
legkedveltebb szórakozóhelye. 1900-ra
lebontották, hogy helyet adjanak
a Rimanóczy Szálloda újabb szárnyának,
benne a Royal kávéházzal. Mára már
mindkettõ emléke a múltba veszett.

A Royal kávéháznak is otthont adó új szállodai szárny



ban folytatott elõtanulmányokat és minden-
nemû, a legelegánsabb mintákat hozta el új
helyisége számára. A Royal kávéház mostani
kész állapotában igazi látványosságot nyújt,
némileg emlékeztet a fõvárosi New-York ká-
véházra, de nem olyan túlzsúfolt díszítésû,
szolidabb, nyíltabb és értékesebb. Falait mû-
vészi becsû freskófestmények borítják, meny-
nyezete a gipszdíszítés remeke…”

A kávéház a késõbbiek során is nagy nép-
szerûségnek örvendett. A vendégek nem
csak öncélú kikapcsolódást kerestek itt, mert
– mint annak idején feljegyezték – a nagy tü-
körablakos, aranyos freskókkal díszített kávé-
ház márványasztalai körül felhangzó disputák
és eszmecserék hevében bontakozott ki sok
életrevaló, okos terv, amelyek megvalósulása
elõbbre vitte Nagyvárad közigazgatását, ke-
reskedelmi, építészeti, ipari és kulturális éle-
tét. A törzsasztaloknál a város fõtisztviselõi,
vezéremberei, a kereskedelem, ipar, vállalko-
zás és pénzügyi világ kiválóságai sorában ott
vitatták meg naponta a legfontosabb köz-
ügyeket. Egy másik asztalnál a nagyváradi
tisztviselõk tárgyalták meg ügyeiket, bajaikat,
a harmadiknál újságírók, mûvészek szõtték
terveiket, a negyediknél a fakereskedõk, az
ötödiknél a jogászok, a hatodiknál a kereske-
dõk értekeztek, és így tovább.

De aztán kirobbant az elsõ világháború, a
Nagy Háború, ahogy akkor nevezték. Az el-
sõ megdöbbenés után a váradiak igyekeztek
folytatni megszokott kávéházi életüket, és az
elsõ évben a szilveszteri mulatságról sem
mondtak le. A Royal kávéház 1914. decem-
ber 31-i estélyén a 101. gyalogezred színhá-
zi zenekara a karnagy személyes vezényleté-
vel játszotta a búfelejtõ melódiákat. Késõbb
is mintha megszaporodtak volna a katonaze-
nekarok koncertjei, egyebek mellett a Royal
teraszán. Errõl írta 1915 nyarán az egyik he-
lyi napilap, hogy „A régi kedves, színes esték
emléke újul meg a Royal gyönyörû fényes te-
raszán, a Bémer tér visszanyeri színes, forró
hangulatát és ismét vidám és népes lesz az
esti korzó Váradon. A Royal teraszán heten-
ként egyszer katonazenekar fog hang-
versenyezni…”

Egyébként a katonazene igen stílusos lehe-
tett a világháború kezdetén, de késõbb már
alábbhagyott a civilek lelkesedése, a megszo-
rítások következtében megcsappant a kávé-
házak forgalma is. Az I. világháború végével
új élet kezdõdött Váradon. Megváltozott a
kávéházak világa, így a Royalé is…

Péter I. Zoltán

rõl, s helyet adjanak egy büszke kétemeletes
palotának…”

A Rimanóczy Szálloda Bémer térre nézõ
új szárnyának építésével jól haladtak, és a
színház ünnepélyes megnyitójának napján,
1900. október 15-én megnyitotta kapuit a
Royal kávéház is. Az eseményrõl egy nappal
elõtte a Nagyváradi Napló is beszámolt:
„Holnap este nyílik meg a Royal kávéház,
amely bámulatos pazar pompájával felülmúl-
ja még a fõvárosi kávéházakat is. […] A ká-
véházépület folytatását képezi a régebben
felépített Rimanóczy-féle szállodának. A
Royal kávéház belsõ tündéries fényû beren-
dezése a bérlõ Rendes Szidor utasításai alap-
ján készült, aki Budapesten, Bécsben, Párizs-

a régi Várad|

A kerthelyiséget is
kedvelték

a váradiak
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A díszes Royal
kávéház egy belsõ

részlete

Biliárdasztal is volt
a Royalban
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könnyét sem látták. Olej nem ismerõs a falusi
szokásokkal. Nem sírt, nem akaródzott neki.
Mit tudta õ, hogy azt így kívánja az illedelem.
A Brezina hallgatag fái nem tanították meg õt
hazudni. (…) A tündér Brezina ki van cserélve
– egy sokkal szomorúbbal! (…) »Tamás!…« Az
erdõ fái közül jön és az erdõ fái közt elsuhan.
A bokrok megrezzennek tõle, a füveken végig-
hullámzik, s mélységes csend ereszkedik utána
a Brezinára. (…) És a brezinai visszhang tizen-
hat éven át mindig odább adta azt a hangot,
erdõ az erdõnek, patak a pataknak elkiáltotta
azon módon, míg most nagy körútján vissza-
jutott ismét az Olej fülébe, szíve közepébe…
Vagy talán nem úgy volna? (…) Ki szólította
meg hát Olejt? Ki tudja? (…) Aki az erdõ fái-
tól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándor-
ló felhõktõl kéri kölcsön a gondolatokat, az
nem is fogy ki soha belõlük. Az a nagy, mély-
séges talány, mely a természet fönséges arcán
honol, betölti még azt a vad lelket is, és beszél
hozzá, az meg felelget neki.”

A romantikus tájábrázolás egyébként alap-
vetõen valósághû: Petõfi verseinek természe-

ti elemeit még ma is fel lehet
használni interaktív térképként.
Érdekes összehasonlítást kínál
a romantika és szimbolizmus
közti nézõpontkülönbségre, ha
összevetjük az emblematikus
magyar tájnak, az alföldnek az
ábrázolását Petõfi Az alföld
vagy a Kiskunság címû versé-
ben Ady Endre A magyar
Ugaron látomásos, a valóság-
hoz csak jelképiségének meg-
fejtése után kapcsolható tájle-
írásával. „Délibábos ég alatt
kolompol / Kiskunságnak száz
kövér gulyája; / Deleléskor
hosszú gémû kútnál / Széles
vályú kettõs ága várja. // Mé-
neseknek nyargaló futása /
Zúg a szélben, körmeik dobog-
nak, / S a csikósok kurjantása
hallik / S pattogása hangos os-
toroknak. // A tanyáknál szel-
lõk lágy ölében / Ringatózik a
kalászos búza (…) A tanyákon
túl a puszta mélyén / áll magá-

romantika továbbviszi az elõzõ évszá-
zad „Vissza a természethez!” pante-

ista gondolatát, de nem elsõsorban
az egyenlõségelvi tartalmát fej-
leszti, hanem az egyén tökéletes

beilleszkedését a megszemélyesített táj nyúj-
totta otthonos biztonságba. Az emberként ke-
zelt természet sok esetben annak az egyetlen
barátnak bizonyul, „akinek” minden szomorú-
ság közepette bizalommal lehet vallani.

A boldogtalan szerelmes és a boldogságát
tanúsítani tudó tájelem intim kapcsolatának té-
makörében az egyik legismertebb költemény
Alphonse de Lamartine A tó címû verse:
„Ó drága tó! az év le sem telt még egészen; /
azt hittük, partodon láthatjuk õt hamar; / s
most nézd! magányosan merengek itt a bér-
cen, / hol õ pihent tavaly. // Így zúgtál akkor
is mély szirtjeid tövében, / megtépett mellükön
így porlott szét az ár, / s tajtékod könnyei így
peregtek a szélben, / áldott lábainál. // Õrzöd-
e még az est emlékét? Szállt a csónak, / s a
messzi ég alatt nem zengett zene más, / csu-
pán a dallamos hab énekébe olvadt / evezõ-
csobogás. (…) Ó, Természet! te
óvd, te õrizd meg ez éjnek /
emlékét legalább. (…) Hogy ha
sóhajt a szél, ha nádasok re-
megnek, / s illattal ittasult bal-
zsamos levegõd, / és minden
látomás, minden hang és lehe-
let / vallja: »Szerettek õk!«” (Ró-
nay György fordítása)

Ugyanez a meghitt kapcso-
lat jellemzi Mikszáth Kálmán
Az a fekete folt címû elbeszé-
lésének fõhõse, Olej Tamás
számadó juhász és a Brezina vi-
dékének sajátos együttélését:
„Olej nem tartozik az érzékeny
emberek közé, kitõl tanult vol-
na meg õ érzékenykedni? Nem
érintkezett az emberekkel, csak
a juhokkal. (…) Az emberek,
azok, akik odaát a faluban él-
nek, és civakodnak egymással,
és akik részt vettek a temeté-
sen, szemére vetik, hogy az
»erdõk vadállatja« még csak
nem is sírt Boris után, egyetlen

A

IRODALMI DIVATKERGETÕ

Tájcsodálat (2.)

Mikszáth Kálmán
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nyos, dõlt kéményû csárda; /
Látogatják a szomjas betyá-
rok, / Kecskemétre menvén a
vásárra” – írja Petõfi Az alföld-
ben. Ady számára viszont „a
magyar Ugar” nem konkrét táj-
egységet, hanem korának el-
maradt magyar társadalmát jel-
képezi: „Elvadult tájon gázo-
lok: / Õs buja földön dudva,
muhar. / Ezt a vad mezõt isme-
rem, / Ez a magyar Ugar. //
Lehajlok a szent humuszig: / E
szûzi földön valami rág. / Hej,
égig nyúló gizgazok, / Hát nin-
csen itt virág? / Vad indák gyû-
rûznek körül, / Míg a föld alvó
lelkét lesem, / Régmúlt virágok illata / Bódít
szerelmesen. // Csönd van. A dudva, a mu-
har, / A gaz lehúz, altat, befed. / S egy kaca-
gó szél suhan el / A nagy Ugar felett.”

Irodalmunk külön szerencséje, hogy olyan
alkotóval büszkélkedhetünk, aki nemcsak idõ-
rendben összekötõ kapocs a két költõóriás kö-
zött, de van olyan költeménye, ami a kétféle lá-
tás- és láttatás-mód közti hídnak is mondható.
Vajda János Nádas tavon címû verse Petõfi
tájköltészetéhez hasonlóan valósághû leírással
indul: „Fönn az égen ragyogó nap, / Csillanó
tükrén a tónak, / Mint az árnyék leng a csó-
nak. // (…) // A vad alszik a
berekben. / Fegyveremmel az
ölemben / Ringatózom önfe-
ledten. // (…) / /Nap alattam,
nap fölöttem, / Aranyos tüzes
felhõben, / Lenn a fénylõ víztü-
körben. // Itt az ég a földet éri.
/ Tán szerelme csókját kéri… /
Minden oly csodás, tündéri. //
Mi megyünk-e vagy a felhõ, /
Vagy a lenge déli szellõ, / A
szelíden rám lehellõ?” Ez a már-
már banálisnak mondható, a
nyári felhõket nézegetõvel
gyakran elõforduló érzéki csaló-
dás váltja ki a változást, ám eb-
bõl az optikai csalódásból az
élet valóságát az álomvilággal
összemosni, az már a romanti-
kán jóval túlmutató lépést, a
XX. századi lélektani forrada-
lom elõszelét jelenti: „Gondola-
tom messze téved / Kék ûrén a
semmiségnek. / Földi élet, hol
a réved? // (…) // S minden
olyan mozdulatlan… / Múlt, jö-

vendõ tán együtt van / Ebben
az egy pillanatban? // (…) //
Hátha minden e világon, / Föl-
di életem, halálom / Csak me-
se, csalódás, álom?…”

A XIX. század második felé-
ben nálunk is felerõsödõ váro-
siasodás gyökeres változást hoz
a természetábrázolás irodalmi
fogalomkörébe is: a nagyvárosi
táj otthonos háttérdíszlete lesz
a költõi én érzésvilágának. Az
elsõk között ismét Ady felisme-
rését idézném, miszerint az ur-
bánus természet éppolyan han-
gulati-érzelmi segítõtársa lehet
a mûvésznek, mint a francia

impresszionista festõk által abszolutizált plein
air. Páris, az én Bakonyom verse már címé-
ben hordozza a metaforát, a világváros azono-
sítását a betyároknak jó rejtekhelyet adó bako-
nyi erdõvel: „Megállok lihegve: Páris, Páris, /
Ember-sûrûs, gigászi vadon. / Pandúrhada a
szájas Dunának / Vághat utánam: / Vár a
Szajna s elrejt a Bakony. (…) Itt halok meg,
nem a Dunánál. / Szemem nem zárják le csúf
kezek. / Hív majd a Szajna s egy csöndes
éjen / Valami nagy-nagy, / Bús semmiségbe
beleveszek. // Vihar sikonghat, haraszt zör-
renhet, / Tisza kiönthet a magyar síkon: / En-

gem borít erdõk erdõje / S ha-
lottan is rejt / Hû Bakony-er-
dõm, nagy Párisom.”

Tóth Árpád is az úttörõk
közé tartozik, amikor a napfel-
kelte színpompáját „a vad kõvi-
dék” környezetében éli át és
közvetíti Körúti hajnal címû
versében, de az igazi áttörést a
városi táj természetlírai polgár-
jogának elnyerése terén Jó-
zsef Attila teszi meg. Nagy
hitvalló külváros-verseiben,
mint például A város pere-
mén, Külvárosi éj, Téli éjsza-
ka, Elégia, a korabeli külvárosi
mikrovilág részletes megrajzo-
lásával túllép a jól ismert, min-
dennapi környezet ábrázolá-
sán: hiteles szociográfiai tanul-
mányt kínál, a legtökéletesebb
lírai tálalással segítve a tragi-
kust közelítõ drámai helyzetek
könnyebb átérzését, feldolgo-
zását és megértését.

Molnár Judit

Vajda János

Tóth Árpád
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Elsõsorban elektronikus kiadványokban,
internetes túraútvonal-ajánlókban, de néha
még az Erdélyi Gyopár hasábjain is a téves
Zichy-határ megnevezés szerepel. Egy világhá-
lón megjelent, jó szándékú, ám amatõr bejegy-
zés megvilágítja a tévedés gyökerét: „Tízfalu
eredeti neve Zichy-határ. A románok Zece ho-
tare-nak, azaz tíz határnak nevezték el. Zichy-
zecse hangzás hasonlóság miatt. Ezt az elneve-
zést magyarították tévesen Tízfalunak…”

A térség török hódoltság elõtti birtokviszo-
nyai jól ismertek, majd a XVIII. században is
aránylag pontosan követhetõ az egyes telepü-
lések tulajdonosainak sora, a tulajdonosváltá-
sok menete. Az 1840-es évektõl a vásonkõi és
zichi gróf Zichy család szerzett óriási ingatlan
vagyont a Sebes-Körös völgyében, õk a XIX.
század derekán a térség legjelentõsebb földbir-
tokosai lettek a Batthyány család mellett.

Az 1780-ban teljes egészében a királyi
fiskus (kincstár) tulajdonát képezõ Rév
conscriptiójában (feljegyzés) a falu tágas hatá-
rában lévõ három nagy erdõrész közül az
egyik a „Sylva Tizfalu Határa” néven szerepel,
s a latin nyelvû levéltári forrás meg is magya-
rázza, hogy tíz szomszédos település (a forrás-
ban: Rév, Birtiny, Krajnyikfalva, Százfalva,
Dubricsony, Galosháza, Rikosd, Magyar-
Kakuts, Oláh-Kakuts és Sonkolyos) közösen
használt birtokáról van szó, amit a végsõkig ki-
szipolyoztak, erdeit kíméletlenül irtják.

Néhány évvel késõbb (1864) Pesty Frigyes
toponímiai gyûjtésében Gálosházánál az aláb-

bi passzus szerepel: „…keletrõl határos egy
16.000 Cat. holdat tartalmazó pusztával mely
10 falusi határ néven ismeretes, minthogy tíz
falu, nevezetesen Vársonkolyos, Birtiny, Dub-
ricson, Olá Kakuts, … Rév, Magyar Kakuts,
Szászfalva, Krajnikfalva, Gálosháza, Ri-
kosd…”

K. Nagy Sándor 1886-ban megjelent úttö-
rõ kötetében, a Biharvármegye földrajzában
mindezen fenti tényeket ismételten a nagykö-
zönség elé tárta, vonatkozó sorait így zárta:
„… ezek a nevek is elenyésznek lassanként,
csupán Tizfalu név fogja magát fentartani egy
község személyében, mely a határ felosztása
után kezd alakulni a volt Tizfalu határának a
Királyerdõ felõli oldalán, hol még csak nehány
ház van…”

A Zichy család csak 1800 után került kap-
csolatba Bihar vármegyével, 1800–1810 kö-
zött jutott a birtokukba Érmelléken a diószegi
uradalom, és majd mintegy három évtizeddel
késõbb szerezték meg a Batthyány család
egyik ágának örököseitõl a sebes-Körös-völgyi
birtok egy részét.

A természetjárók és barlangászok körében
közismert tény, hogy a Zichyek mint Rév és a
Jád-völgyi Remec birtokosai anyagiakat sem
kímélve sokat tettek a turizmus fejlesztéséért,
elsõsorban a XX. század elsõ éveiben. A kései
utókor tudatából a Tízfalu elnevezés eredete
kikopott, annál inkább erõsödött a térség tu-
rizmusának története és a Zichy család közöt-
ti asszociáció. Így alakult ki tulajdonképpen a
(tíz-)zece–Zichy szavak véletlen hangzási ha-
sonlóságából eredeztethetõ, tagadhatatlanul
eufónikus, ám téves Zichy-határ elnevezés. A
felsorolt levéltári és szakirodalmi forrásaink,
reméljük, meggyõzték a kétkedõk táborát is,
hogy a Tízfalusi határ – Zece-Hotare elneve-
zés legkésõbb a XVIII. század derekán rögzült,
a dunántúli eredetû Zichy családnak semmi
köze sincs az elnevezéshez, õk majd egy év-
századdal késõbb kerültek kapcsolatba a tér-
séggel.

Emõdi András levéltáros, könyvtáros

A Tízfalusi határ
nevének eredete
Egy téves névértelmezés cáfolata
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Természetjárók, barlangászok, geográfusok
és földtanosok közkedvelt célállomása
a bihari Királyerdõ-hegység, annak a ma már
csak részben erdõ borította fennsíkja, a Tíz-
falusi-karsztfennsík (románul: Platoul carstic
Zece Hotare). Sajnos éppen e széles körben
ismert kistájrészlet megnevezése körül van
zavar.



Újabb eseménydús évadot tudhat maga mö-
gött a hajdúváros Toldi Néptáncegyüttese.

Az elmúlt hónapokban tucatnyi rangos ren-
dezvényen arattak kiemelkedõ sikert táncosai
és vitték hírét a város nevének. A több mint
12 éves múltra visszatekintõ együttes négy
korcsoportban mintegy 100 táncost foglalkoz-
tat. A kicsi, közepes, nagy és felnõtt csoport
néptáncosai számtalan új lépést, megannyi
különleges táncot tanultak meg, ezekkel még
tovább gazdagodott az egyébként is változatos
repertoárjuk.

Az elmúlt évek alatt megszerzett tudásukról
tettek bizonyságot nemrégiben a Zilahy Lajos
Mûvelõdési Ház nagytermének színpadán,
ugyanis évadzárásként gálamûsorral léptek fel.
Természetesen minden csoport bemutatko-
zott, Struber Éva és Bagi Tünde oktatók

sorra szólították színpadra a különbözõ kor-
csoportokat, s azok változatos produkciókkal
lepték meg a közönséget. Az eseményt meg-
tisztelte jelenlétével dr. Mokán István, a ma-
gyarországi testvérváros, Sarkad polgármeste-
re, a néptáncgála fõvédnöke, Mohácsi Bri-
gitta énekesnõ és Török László, Nagysza-
lonta polgármestere. Az elöljáró bejelentette,
hogy az elért szép sikerekért a város megjutal-
mazza a néptáncosokat: a kis táncosok a nyír-
egyházi állatparkba kirándulhatnak az önkor-
mányzat költségén, a nagyok pedig Prágában
tölthetnek majd el egy hosszú hétvégét.

A gálaesten a jelenlévõk láthattak tardonai
karikázót, mezõföldi, kalocsai, dunántúli ug-
róst, tolnai üvegest, marosszéki táncokat, va-
lamint népi gyermekjátékfûzést. A jó hangula-
tú rendezvény zárásaként szeretetvendégségre
invitálták a jelenlévõket a házigazdák, majd a
mielõbbi viszontlátás reményében búcsúztak
el egymástól a néptáncosok és oktatóik.

Balázs Anita

kultúra|

A Toldi
néptáncegyüttes
nagy „családja”

A legkisebbek nagy
sikert arattak

Évadzáró néptáncgála
Mozgalmasan telnek a hetek, hónapok
a nagyszalontai Toldi Néptáncegyüttes
nagy „családjában”, a tehetséges táncosok
rendszeresen gyakorolnak, új lépéseket,
koreográfiákat sajátítanak el, bõvítik
repertoárjukat.

A tolnai üveges tánc az egyik látványos produkció

A középsõ csoport is bemutatta tudását
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iért ne mondhatnám el, édes egy
komám, ha úgy hozza a termé-
szetem. Nem vagyok én hazug
ember, ismer itt éngem min-
denki Sárpusztán. Nahát. Aztán

ha ez az igazság, ez sem az én szégyenem,
vagy a nagyságos grófnéé. Nem félek én sen-
kitõl, annál is inkább, mert ott vótam és lát-
tam. Nem volt épületes látvány, mondhatom.
Mert milyen dolog mán az, hogy a méltóságos
grófné ott kuporog a földön, ölében a Laci fe-
jével, aztán csak siratja, hogy Laci, Lacikám.
Még a kõszent is megindulna erre, azt mon-
dom. Az a bitang Mihócki, az a részeges fuva-
ros meg csak átkozódik, üti, veri a lovat, de az
nem mozdul, csak a szemit forgatja.

Mert akármit agitál most az új párttitkár, a
Rikk Miska, akarom mondani, hogy elvtárs,
igenis a Szepessy grófék fájin emberek vótak.
Na. Én csak tudom, sokszor bejártam én a bir-
tokra, mert náluk szolgált a húgom, az Eszti.
Bejáratos vótam az úrhoz magához is. Még az
öreg tekintetes megvót akkoriban, de már
igen betegeskedett, ezért az uraság vette át a
birtokot.

Ember vót az a talpán. Ember meg ember-
séges. Olyan volt annak a birtok a keze alatt,
mint a pohár. Mert értett az, kérem, minden-
hez. Kitanulta külországokban. Olyan nemes
gyümölcsfái nem voltak senkinek a vidéken.
De olyan állatai sem. Még Budapestrõl is lejöt-
tek az urak megnézni a Kormost, a nagy te-
nyészbikát, olyan híre vót annak. Valami díja-
kat is nyert vele, én már nem tudom.

Elég az hozzá, hogy amilyen vót az állatok-
kal meg a földdel, olyan vót a családdal is. Rit-
ka rendes népek vótak, na. A méltóságos
grófné meg fõzött olyan paprikásokat az ara-
tóbálon, hogy bármék asszony a faluból meg-
irigyelhette. De ez még azelõtt vót, hogy a fi-
uk, a Pali, vízbe fulladt vóna. Akkortájt vót a
másik gyerekük, Zita kisasszony olyan szalad-
gálós forma.

Aztán, hogy ez a szomorúság megesett vé-
lük, csak megroppant az életük nekik is, szegi-
nyeknek. Nem jártak azok többet sehová se.
Pedig azelõtt volt ott élet, de csak úgy módjá-
val, urasan. Meg a grófné se vetette le többet
a feketét, mondták is váltig az asszonyok, ki-
fordult magából szeginyke teljesen. Tudni kell
pediglen, hogy elment õ jó szívvel beteghez,
ha hítták, mert értette nagyon a füveket. Dok-

tor vót neki az édesapja, azt mesélik, csupa in-
gyen gyógyította a szegény embert, azért is
hítták habókosnak. Mert az vót a mániája ne-
ki, hogy a piszkosság termeli a betegségeket,
ezért mindig tanította az asszonyokat, mit ho-
gyan csináljanak. Innen ragadt rá a lányára is
a jótékonykodás, aztán mikor hozzáment a
gróf úrhoz, csak megmaradt olyan egyszerû te-
remtésnek, mint annak idején.

Egyszer, emlékszem, mert azon a télen
esett az a nagy hó, mikor azt a kétszáz kilás
disznót öltük, szóval az történt, hogy az Eszti
húgom, aki várandós vót és akkoriban a gró-
féknál állt szolgálatban, lebetegedett. Közel
volt már az ideje, el is küldött a sógor Lici né-
ne után, aki még akkor a bába vót, de olyan
hó esett, hogy a vénasszony nem mert elindul-
ni. Így aztán a grófné segédkezett a menyecs-
kének. Nem is vót ott hiba, meglett a kislány,
a gróf úr keresztelte.

Hát ennek a szép életnek vége szakadt, mi-
kor a Pali úrfi meghalt. Ekkortájt született a
Laci is, Zita kisasszony meg mindig ott csám-
borgott az istálló környékén, hát belebolon-
dult a szép remonda csikóba teljesen. De fáin
ló is vót a Laci, meg kell hagyni. Valami na-
gyon elõkelõ õse vót neki, ott is volt a jel a bal
füle alatt, az a világos lóhere alakú folt. Ej, mi-
csoda kényen tartott jószág lett az! Zita kisasz-
szony tán még az ágyába is bevitte vóna. Úgy
ment a ló utána, mint egy kutya. Tiszta csuda
vót, mondom. Egyszer meg beszabadult a
grófné gyógyfüves kertjébe, hát mindet lele-
gelte, de azért se bántották a Lacit.

Aztán ahogy jött a háború, a gróf úr is egy-
re többet volt oda, a grófné csak átvette a bir-
tok irányítását, elébb egy részét, majd mind az
összest. Nem vót abban hiba. Megtanulta az
ura mellett. Vót olyan, hogy három zsidó csa-
ládot is bújtatott. A fûszeres Weiszékat,
Schönfeldet, a patikust, meg ennek valami ro-
konságát. Zita kisasszony hordta nekik az élel-
met a Lacival a présházba.

Mikor megjött a hír, hogy a gróf úr elesett,
meggyászolni se vót idõ, máris itt vót a front
a nyakunkon. Eszti húgom váltig állítja, hogy
látta, ki volt, aki a kastélyra vitte az oroszokat,
de ne szólj szám, nem fáj fejem.

Elég az hozzá, hogy nem telt el egy nap, vé-
gigrabolták azok az egész birtokot, már ami
még megvót belõle. Mesélte, aki látta, hogy
tüzet raktak a zongorából meg a gróf úr köny-

M
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veibõl a nagy ebédlõben, a befõtteket meg vé-
gigrakták a teraszon és célba lõttek rá. Aztán
pár nap múlva meg összeszedelõzködtek, és
megindultak a maradék jószággal. Persze,
olyan sok már nem maradt, mert mindent fel-
ettek ezek, de Laci meg még két ló, meg tán
egy tehén vót még az istállóban. Akkor az tör-
tént, hogy Zita kisasszony kimászott a krump-
liverembõl, ahová a többi nõcseléddel a ma-
mája bújtatta, és csak odaállt szó nélkül a La-
ci elé. Hogy õ ezt nem engedi. A Lacit.

Én nem voltam ott, de aki látta, elmondta,
hogy a katonák jó nagyot röhögtek, és úgy fel-
lódították a kisasszonyt az induló teherautóra,
mint a macskát. Sose került többé elõ.

Nem úgy a Laci, mert igaz ugyan, hogy jó
sokára meg soványan, mint a gereben, de egy
nap beállított. Kereste a Laci a kastélyt meg a
kisasszonyát. A kastélyból csak a falak marad-
tak, mert belövést kapott, meg az intézõi la-
kás. Na, itt húzta meg magát a grófné, egé-
szen addig, míg a párt meg nem alakult, mert
akkor meg elsõ dolguk az volt, hogy elzavar-
ták a grófnét az intézõi lakásból, mondván,
nyúzta eddig a népet eleget. Ezt mondta Rikk
Miska, az új párttitkár, aki azelõtt mezei õr vót
a birtokon, de elcsapták, mert nem vót egye-

nes ember. De erre meg a népek nagyon
megharagudtak a Rikk Miskára, és a Sánta
Szabó felesége megfogta a grófnét, és elvitte
magukhoz lakni.

Elég az hozzá, hogy vitték a hírt a grófné-
nak, hogy megjött a kisasszony lova. Futott
szegény és vitte volna, de a párttitkárunk le-
foglalta a nép nevében, és odaadta a sógorá-
nak, aki fuvaros vót, és mindenki csak úgy
hítta, a részeges Mihócki.

Innentõl pokol lett az élete a Lacinak, mert
Mihócki többet ütötte, mint etette. Nem volt
az szegény igához meg fuvarhoz szokva, nem
is értette, mit akarnak tõle. Nem vagy te pari-
pa, legfeljebb igásparipa, ezt ordította neki
mindig, míg csépelte.

A grófné lopva látogatta a Lacit, még cuk-
rot is dugott a pofájába, de egyszer Mihócki
megfenyegette, hogy rajta is megtáncoltatja
az ostort, ha még egyszer itt kapja.

Táncolt aznap is az ostor a hátán a Lacinak,
mikor nem tudta indítani a rakott kocsit,
ahogy mondják. A népek meg körbeállták,
nevették, olyan jólesik a másik ember baját ki-
kacagni. Mihócki szidta a kényes fajtáját meg
a gazdáját, a Laci meg csak reszketett, és me-
rõ egy hab volt az erõlködéstõl. Aztán valaki
azt mondta, gyújtson meg egy papirost a ha-
sa alatt, majd megindul az attól.

Így is lett, mert a Laci ordított egy rettentõt,
majdnem emberi hangon, aztán csak elindult
tántorogva. Nem jutott sokáig, mert a Papék
háza elõtt, ahol éppen a trágyát hordták be,
csak fújt egyet és összerogyott. Onnan már
rugdoshatta a vasalt bakancsával Mihócki,
csak feküdt meg a szemit forgatta.

Hogy ki szólt a grófnénak, én meg nem
mondom, mert ekkor értem oda magam is.
Futott az árvám, de már hályogos volt a Laci
szeme, mire odaért. Lekuporodott melléje, a
feje az ölébe, úgy siratta. Akkor a Mihócki
mondott neki valamit.

Innentõl nem mindenki emlékszik egyfor-
mán. Szabó Pista bácsi váltig állítja, hogy
Mihócki kapta ki a vasvillát a trágyából, és ha-
donászni kezdett véle. A grófné meg elvette
vóna. Hát birkóztak. Mink emberek meg ugye
szét akartuk választani õket. Volt egy kis dula-
kodás is. Én csak azt láttam a legvégén, hogy
Mihócki már tántorog, és két kézzel kapaszko-
dik a vasvillába, ami kiáll a hasából. Hát bele-
futott valahogyan. Nem kár érte, aszondom.

Így történt, komám. Ez a színtiszta igazság,
ahogy mondtam, mert éngem mindenki igaz-
mondónak ismer itt Sárpusztán.

Szilágyi Perjési Katalin

lektûr|
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A csúf kismalac
Egy szép nap egy csúf kismalac
Összetúrta a ketrecét.
Anyukája mérges lett rá,
Ezért érdemelt büntetést.

Új ketrecbe zárták,
Egy hónapig ki nem nyitották.
A kismalac megbánta,
Hogy nem hallgatott a gazdára.

Írta és rajzolta: Vladár Dávid

Este van, este van,
Csendes az éjszaka,
Mindenki alszik,
Még az állatok is alusznak.

A Hold gyönyörûen ragyog,
Mindenki boldog.
De a szarvas búslakodik,
Jut-e élelem neki?

Futkározik az erdõben
Keresi-kutatja a füvet,
Hisz nem szereti a telet.

Társai a fa törzsét eszik
Õ ezt nem érti,
Mit esznek azon a fán?
Majd elmagyarázták neki,
A fa törzse tápláló,
Így nem marad éhen
a szarvas apó.

Írta és rajzolta: 
Costea Szabrina Viktória

|gyereksarok

Szervusztok, Kis Barátaim!
Remek mókát osztok meg veletek! A

nagyszalontai Arany János Elméleti Lí-
ceum IV. B osztályába járó hûséges segí-
tõtársaimtól kaptam az ötletet. Tanító
nénijük, Lukács Gabriella az állatokról
mesélt nekik, és hogy könnyebben meg-
jegyezzék a tanultakat, verset írtak ked-
venc állatukról. Eszükbe jutottam én is,
ezért elküldték nekem a versikéket, sõt mellé

még le is rajzolták a „fõszereplõket”. Szívbõl
köszönöm!

Ugye tudjátok, én csak akkor virulok, ha
így gondoskodtok rólam. Várom hát tovább-
ra is meséiteket, rajzaitokat az ismert cím-
re: Biharország (Mákvirágnak), 410 068
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.

Ne feledkezzetek meg rólam a vakáció
alatt!

Mákvirág

Mákvirág jelentkezik

Az éhes szarvas
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BARKÁCSOLJUNK!

Filcbagoly
Ajtóra-ablakra akasztható, de

kétoldalú ragasztóval akár könyv-
borítóra, dobozra is illeszthetõ
dísz. Ajándékba is adhatjuk. Kell
hozzá: színes filc, kevés színes pa-
pír (mintás és két különbözõ egy-
színû), 2 madártoll, mozgó szem
vagy csillámkõ, fonal; illetve olló,
ragasztó, átlátszó ragasztó, ceruza
vagy toll.

A filcbõl vágjunk ki egy 10 cm
átmérõjû kört. A mintás papírból
akkora egyenlõ szárú háromszöget
vágjunk ki, amekkora épp belefér

a körbe. Csúcsával lefelé illesszük
a filcre, a filc kimaradó körcikkeit
kenjük be ragasztóval. A három-
szög két felsõ csúcsa alá illesszük
oda a két toll szárát, ragasszuk
meg, ez lesz a baglyunk füle. Most
betakarhatjuk a háromszöget a
körcikkekkel, hogy odaragadja-
nak. Hagyjuk száradni lenyomtat-
va, vagy rögzítsük facsipesszel.
Közben a bagoly arcának vágjunk
ki egy fekvõ 8-ashoz hasonló dara-
bot az egyik egyszínû papírból.
Ragasszuk a felsõ részre, majd er-

re rögzítsük a két szemet. A másik
egyszínû papírból (lehet dekorgu-
mi is) vágjunk ki egy kicsi három-
szöget, ez lesz a csõr, s ragasszuk
a szemek alá. Felakasztáshoz rög-
zítsük a fonalat átlátszó ragasztó-
val a bagoly hátára.

A koala
A koala fán él, olyan 

cuki kis lény,
Még egy gombolyagnál is

puhább talán.
Tudnak fára mászni, éles

karmaikkal kapaszkodnak.
Leveleket esznek, és nagyokat

alszanak.

Írta és rajzolta: Szabó Veronika

A nagy víziló
Nagy lábú, vicces állat,
A nagy gülü szemei
Épphogy kiállnak,
Nagy a szája,
Kicsi a háta.

Angolul hippo,
Magyarul víziló,
A fülei nem kicsik,
Az izmai mindenben segítik.

Írta és rajzolta: Andor Tibor

Oszkár,
az oroszlán
Voltam a szavannán,
Láttam egy oroszlánt.
Nagy sörénnyel,
Nagy farokkal.

Elneveztem Oszkárnak,
A kedvenc oroszlánomat.
A hús a kedvenc étele,
Nem versenyeznék vele.

Írta és rajzolta: Sárközi Eszter



Az érszõlõsi pünkösdi gyülekezet jó tíz évvel
ezelõtt zeneoktatásba kezdett, s nem várt
számban jelentkeztek a fiatalok. Volt, hogy
egyszerre hatvanan ismerkedtek a különbözõ
hangszerekkel. Látva a lelkesedést, úgy gon-
dolták, hogy hivatalos formát adnak az okta-
tásnak, és más hasznos tevékenységbe is bele-
fognak. Ennek érdekében 2009-ben megala-

kították a Luczi Ministries East
egyesületet, vezetõje Luczi Barna.

Zeneelméletet, éneket, zongorát,
orgonát, furulyát, dobot tanítanak
román és magyar nyelven. Tanára-
ik, Laczkó Benedek Nándor, Ferenc
Vilmos és Jóni Kálmán zenemûvé-
szeti és elõadómûvészi képesítéssel
rendelkezõ szakemberek – tudtuk
meg Luczi Barnától. Az érdeklõdõk
jelentkezését folyamatosan fogad-
ják, akár 4-5 éves apróságokkal is

örömmel foglalkoznak. Elõször felmérik a je-
lentkezõ képességeit, majd személyre szabott
oktatási tervet készítenek minden tanulónak.

Egy ideig a volt református iskolában folyt
az oktatás, fel is újították az ingatlant. Tulajdo-
nosváltás után a helyi iskolában kaptak teret a
tanításhoz. Most újra eladó a volt református
tanintézet, s õk azon munkálkodnak, hogy
megvásárolják, és több célra is hasznosítanák.

Az egyesület elkötelezett híve a felekezetek
közötti együttmûködésnek, jelmondata is ezt

tükrözi: „Különbözõk, de egységesek a cél el-
éréséért”. Idõközben tevékenységi körük kibõ-
vült, ezért az egyesület vezetõjét felesége,
Luczi Tünde is segíti a munkában. Az ifjúság
központi helyet kapott körükben, támogatják
és segítik a kimagasló képességû gyermekek
fejlõdését, elõbbre jutását. Részt vesznek ta-
nulmányutak szervezésében, ösztöndíjalap
elõteremtésében, de a kulturális, mûvészeti és
vallási programok mellé is odaállnak. Szociális
érzékenységük kiterjed a hátrányos helyzetûek
segítésére adományokkal, természetes szá-
mukra az idõsekkel való törõdés. Alkalman-
ként szeretetvendégségre várják a rászoruló-
kat, illetve egy külföldi misszió jóvoltából ha-
vonta adományokat osztanak. Luczi Barna el-
mondta, hogy tervezik egy szenvedélybete-
geknek segítõ központ létrehozását. Minden
évben ifjúsági tábort szerveznek, modern ke-
resztény zenei koncertek létrejöttében mûköd-
tek közre.

Úgy vélik, hogy szükség van a munkájukra,
annak gyümölcse beérni látszik. Sikerük titka
a községben meglévõ felekezeti összefogás-
ban, illetve a polgármesteri hivatallal való jó
együttmûködésben rejlik – mondta az egyesü-
let alapítója.

D. M. E.

Egyesületi zenetanoda
|zene
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Érszõlõs azon községek egyike, ahol jó
viszonyt ápolnak egymással a különbözõ
felekezetek, kölcsönösen eljárnak egymás
rendezvényeire. Közös cél vezérli õket,
az, hogy Jézus szolgálatában
minél eredményesebbek legyenek.

Luczi Tünde és Barna 

A volt református
iskolát szeretné
megvenni
az egyesület 

Minden tanulóval
külön foglalkoznak

Az egyesület logója



oktatás|

A diákkonferencia megnyitójának az iskola
klubhelyisége adott otthont, a fõszervezõk,
Kiss Mária aligazgató és Mészár Julianna igaz-
gató köszöntötték a jelenlévõket, utóbbi ismer-
tette a verseny szabályzatát. Az eseményt szá-
mos érdeklõdõ tisztelte meg jelenlétével, köz-
tük Zsigó Tamás informatikus, a Bihar Megyei
Tanfelügyelõség szaktanfelügyelõje, valamint
Török László, Nagyszalonta polgármestere. Az
elöljáró szerint büszke rá a város, hogy ilyen
rangos eseményt évrõl évre megrendezhet az
Arany János Elméleti Líceum égisze alatt, s a
városvezetés a jövõben is örömmel támogatja
a hasonló rendezvényeket.

A megmérettetésre a nagyszalontaiak mel-
lett a megye és az ország több településérõl is
érkeztek diákok, például a Hargita megyei
Gyergyóalfaluból, a Szatmár megyei Nagyká-
rolyból, Tasnádról, a közeli Nagyváradról, va-
lamint a határokon túlról, a vajdasági Zentáról
és a magyarországi Szeghalomról. Mintegy
110 diák jelentkezett dolgozatával a konferen-
ciára a megszokott tantárgyakból (matemati-
ka, informatika, fizika, kémia, biológia) és az
idén ismét tudománytörténetbõl.

A délelõtt a dolgozatok bemuta-
tásának jegyében telt, a konferencia
szünetében pedig a Kulin György
Csillagászkör szerelte fel távcsövét
az iskola udvarán, és a szikrázó nap-
sütésben érdekes napfolt-megfigye-
lést tartott Csukás Mátyás.

A versenyzõk bemutatóit hozzá-
értõ grémiumok értékelték. A mate-
matika–informatika tagozaton Dana
Canahai matematikatanár, a nagy-
szalontai Teodor Neº Fõgimnázium-

ból, Nagy Olga, Szíjjártó Tünde és Szél Gyön-
gyi matematikatanárok az Arany János Elmé-
leti Líceumból, Zsigó Tamás informatikus,
szaktanfelügyelõ és Tódor Tibor informatikus,
az iskola egykori diákja és jelenlegi rendszer-
gazdája. A tudománytörténet szekcióban
Turzó Zsuzsanna nyugdíjas matematikatanár
és Hosu Magdolna, a váradi Szacsvay Imre Ál-
talános Iskola fizika–kémia szakos tanára;
fizika–kémia–biológia tagozaton Csukás Má-
tyás gépészmérnök, amatõr csillagász, az Er-
délyi Magyar Csillagászati Egyesület tudomá-
nyos titkára, Kiss Ernõ fizikatanár az 1. Szá-
mú Mûszaki Líceumból, Oláh Ildikó, a tenkei
Nicolae Jiga Elméleti Líceum fizika–kémia
szakos tanára, Nagy Zsófia kémia szakos
egyetemi hallgató, az iskola egykori diákja,
Hanesz Annamária biológiatanár a nagyvára-
di Ady Endre Elméleti Líceumból és Szabó At-
tila tenkei biológiatanár.

A zsûri alapos megfontolás után összeállítot-
ta a végsõ rangsort, majd a díjátadás ünnepé-
lyes pillanatai következtek. A 2016-os Tudo-
mányos Diákkonferencián a nagyszalontai ma-
gyar iskola versenyzõi közül a következõk értek
el dobogós helyezést: I. hely: Éles Dávid, Nagy
Szabolcs, Lakatos Tamás; II. lett: Balogh Vio-
la, Bõdi Tímea, Csete Klára, Darvasi Hajnalka,
Bagi Nóra, Bagosi Krisztián, Kádár Gergõ,
Szabó Attila, Dani Norbert, Jámbor Ágnes,
Szalók Balázs, Kádár Gergõ; III. díj: Kenéz Jú-
lia, Oláh Zsófia, Csete Klára, Darvasi Hajnal-
ka, Erdélyi Zoltán, Szalók Balázs, Szabó Márk,
Lõrincz Dorottya, Márkus Anita, Bagi Nóra.

Balázs Anita

Immár 12. alkalommal rendezte meg
a nagyszalontai Arany János Elméleti
Líceum a Tudományos Diákkonferenciát.
Idén Biharból, más megyékbõl, sõt
a Vajdaságból és Magyarországról is
érkeztek tanulók, hogy bemutassák
egy-egy reál tantárgyból írt dolgozataikat.
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A diákkonferencia teljes mezõnye

Reáltudományok
ünnepe a hajdúvárosban

Amíg a zsûri
értékelt,
az udvaron
érdekes
megfigyeléseket
végeztek
a résztvevõk



Biztos, hogy Octavian ªovre partjelzõ leg-
alább egy csoportmeccsen szerepet kaphat az
aradi Ovidiu Haþegan sípmester segítõjeként, a
suceavai Sebastian Gheorghe társaságában.

Anghel Iordãnescu, a román válogatott szö-
vetségi kapitánya lapzártánkig még nem hir-
dette ki végleges csapatát, de a bõvített keret-
ben két váradi gyökerekkel rendelkezõ labda-
rúgó is helyet kapott. Egyikük a Bihar FC ne-
velése, Keserü Claudiu, aki legutóbb a bol-
gár élvonalban szerepelt a Ludogorec Razgrad
tagjaként, és meg is nyerte a bajnokságot. A
másik játékos a Bihorul Sportiskola nevelése,
Ioan Hora, aki a román elsõ osztályban sze-
replõ Târgu Jiu-i Pandurii tagja volt, és igen-
csak gólerõsnek bizonyult a 2015–2016-os
idényben.

A román válogatott története során elõször
játszik nyitómeccset Eb-n vagy világbajnoksá-
gon. Most június 10-én este éppen a házigazda
franciák ellen lép pályára Párizs elõvárosában.

Meccsprogram

A román válogatott mérkõzései: június
10., 22 óra: Franciaország–Románia (Saint-
Denis, Stade de France); június 15., 19 óra:
Románia–Svájc (Párizs, Parc des Princes); jú-

A csoportok
A csoport: Franciaország, Albánia, Románia, Svájc;
B csoport: Anglia, Wales, Szlovákia, Oroszország;
C csoport: Németország, Észak-Írország, Lengyelország, Ukrajna;
D csoport: Spanyolország, Törökország, Csehország, Horvátország;
E csoport: Belgium, Írország, Svédország, Olaszország;
F csoport: Portugália, Izland, Magyarország, Ausztria.
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nius 19., 22 óra: Románia–Albánia (Lyon,
Stade des Lumières).

A magyar válogatott mérkõzései: júni-
us 14., 19 óra: Ausztria–Magyarország (Bor-
deaux, Stade Bordeaux-Atlantique); június
18., 19 óra: Izland–Magyarország (Marseille,
Stade Vélodrome); június 22., 19 óra: Ma-
gyarország–Portugália (Lyon, Stade des
Lumières).

Romániában a Dolce Sport birtokolja a
közvetítési jogokat, de a Pro Tv jóvoltából a

Váradiak is szerephez
jutnak a foci Eb-n
Június 10. és július 10. között Francia-
országban rendezik meg a labdarúgó
Európa-bajnokságot. Ezen elõször vesz
részt 24 válogatott, köztük a magyar
és a román nemzeti csapat is. A 15. Eb-nek
lesznek nagyváradi szereplõi is.
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hátvédek; Mihai Pintilii (Steaua), Ovidiu Ho-
ban (Hapoel Be’er Sheva), Adrian Ropotan
(Pandurii), Andrei Prepeliþã (Ludogorec),
Adrian Popa (Steaua), Gabriel Torje (Osmanli-
spor), Alexandru Chipciu (Steaua), Andrei
Ivan (Craiovai CSU), Alexandru Maxim (VfB
Stuttgart), Nicolae Stanciu (Steaua), Lucian
Sânmãrtean (Al Ittihad) – középpályások; Ke-
serü Claudiu (Ludogorec), Bogdan Stancu
(Genclerbirligi), Florin Andone (Cordoba),
Denis Alibec (Astra), Ioan Hora (Pandurii) –
csatárok.

A magyar válogatott bõvített kerete:
Király Gábor (Szombathelyi Haladás), Dibusz
Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB
Leipzig – Németország), Megyeri Balázs (Geta-
fe – Spanyolország) – kapusok; Fiola Attila
(Puskás Akadémia FC), Lovrencsics Gergõ
(Lech Poznan – Lengyelország), Bese Barna-
bás (MTK Budapest), Guzmics Richárd (Wisla
Kraków – Lengyelország), Juhász Roland (Vi-
deoton FC), Kocsis Gergõ (Puskás Akadémia
FC), Lang Ádám (Videoton FC), Pintér Ádám
(Ferencváros), Korcsmár Zsolt (Vasas), Kádár
Tamás (Lech Poznan), Korhut Mihály (Debre-
ceni VSC-Teva) – védõk; Elek Ákos (Diósgyõri
VTK), Gera Zoltán (Ferencváros), Nagy Ádám
(Ferencváros), Vida Máté (Vasas), Kleinheisler
László (Werder Bremen – Németország), Sallai
Roland (Puskás Akadémia FC) – középpályá-
sok; Dzsudzsák Balázs (Bursaspor – Törökor-
szág), Stieber Zoltán (1. FC Nürnberg – Né-
metország), Gyurcsó Ádám (Pogon Szczecin –
Lengyelország), Szalai Ádám (Hannover 96 –
Németország), Németh Krisztián (al-Garafa –
Katar), Nikolics Nemanja (Varsói Legia – Len-
gyelország), Priskin Tamás (Pozsonyi Slovan –
Szlovákia), Böde Dániel (Ferencváros), Lencse
László (Újpest FC) – csatárok.

Mindkét csapatban 23-an maradnak az Eb-
re utazó keretben.

Hajdu Attila

sport|
román válogatott meccseit, majd pedig az
egyenes kieséses szakasz találkozóit is nyo-
mon követhetik a focikedvelõk. A Mindig Tv
antennáival pedig a határhoz közel a magyar
közszolgálati sportadó összes közvetítését le-
het fogni.

Másodszor Franciaországban

Az Európa-bajnokság megrendezésére
2009. március 9-ig lehetett pályázni. A határ-
idõig négy pályázat érkezett: Franciaország,
Olaszország, Törökország, valamint Svédor-
szág és Norvégia közös pályázata, nem sokkal
ezután a két skandináv állam visszalépett. Az
UEFA 2010. május 28-án döntött arról, hogy
Franciaország lehet a házigazdája a 2016-os
labdarúgó Európa-bajnokságnak. 1984-ben
már rendeztek itt tornát, a román válogatott
akkor is résztvevõ volt.

Az UEFA végrehajtó bizottsága 2008.
szeptember 25-én döntött arról, hogy 2016-
tól az Európa-bajnokságon 18 helyett 24 csa-
pat vehet részt. Az Eb-n a korábbi 31 helyett
51 mérkõzést rendeznek. A 24 csapatos tor-
na lebonyolítása a korábbi, 1986 és 1994 kö-
zötti világbajnokságokéhoz hasonló. Az egyre
növekvõ terrorveszély miatt sokan elõvigyá-
zattal tekintenek a kontinenstorna elé.

A keretek

A román válogatott bõvített kerete:
Ciprian Tãtãruºanu (Fiorentina), Costel Panti-
limon (Watford), Silviu Lung (Giurgiui Astra) –
kapusok; Cristian Sãpunaru (Pandurii), Ale-
xandru Mãþel (Dinamo Zagreb), Vlad Chiri-
cheº (SSC Napoli), Valericã Gãman (Astra),
Dragoº Grigore (Al Sailiya), Cosmin Moþi (Lu-
dogorec), Rãzvan Raþ (Rayo Vallecano), Ste-
liano Filip (Dinamo), Alin Toºca (Steaua) –

Ioan Hora a váradi
sportiskola
növendéke volt

A franciaországi
Európa-bajnokság

emblémája
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Az egykor versenyszerûen sportoló nagy-
szalontai karatésok közül néhányan most nem
mindennapi feladatra vállalkoztak. Elhatároz-
ták, hogy ismét harcba szállnak a május végén
megrendezett Európa-bajnokságon.

A kezdet

A Román Karateszövetség a ’90-es évek
elején alakult meg, s ezzel egy idõben Nagy-
szalontán is létrejött a Shotokan Karate Sport-
klub. Ennek legelsõ karatékái között volt Sze-
mes Szabolcs, Kornya Csaba, Csonka
Tibor és Bede László. Õk mindannyian ha-
marosan kiemelkedõ eredményeket értek el,
országos bajnoki címek, több nemzetközi ver-
senyen elért gyõzelem, példás magatartás, ki-
tartó versenyszellem jellemezte õket.

Szemes Szabolcs 1993 és 1995 között a
70 kg-osok súlycsoportjában mind ifjúsági,
mind felnõtt kategóriában többször volt kupa-
gyõztes és országos bajnok, akár Bukarest-
ben, akár a hajdúvárosban rendezték a verse-
nyeket. Sõt 1994-ben az olaszországi Rimini
Kupát is elhódította. Kornya Csaba ugyaneb-
ben az idõszakban a 65 kg-osok mezõnyét
utasította maga mögé. Érdekesség, hogy
Riminiben a fent említett tornán a 70 kg-osok
között lett ezüstérmes. Ez volt az elsõ olyan
nemzetközi karate edzõtábor és -verseny,
amelyen a romániai szakszövetség válogatott-
ja is részt vett. Nyolc ország 200 sportolója
között ott volt és dobogóra állhatott a két
nagyszalontai is. A tehetséges sportolók tíz
éven át karatéztak versenyszerûen, majd befe-
jezték az élsportot, és családot alapítottak.

Csonka Tibor sportolóként és edzõként is
eredményesen szerepelt a karate mellett a
testépítésben is. A Record Sportegyesület fel-

készítõjeként dolgozott, tíz éve ilyen minõsé-
gében Olaszországban is bizonyított, a 2010-
es temesvári Christophe Pinna Világbajnok-
ságra vezetõedzõként több versenyszámban
készítette fel a karatékákat. Ezenkívül
2010–2014 között edzõtáborokat is szerve-
zett, sportolókat készített fel a Sport Record
égisze alatt. Õ a Shotokan Karate SK veterán
csapatának vezetõedzõje.

A kiváló hajdúvárosi karatésok Sándor Pé-
ter érdemes edzõ elsõ tanítványai voltak, velük
együtt fejlõdött a mester, s az évek múlásával
õ edzõként, a fiatalok pedig versenyzõként
vívtak ki egyre nagyobb elismerést.

Az újrakezdés

Többéves kihagyás után, két évvel ezelõtt
Sándor Kriszta, az érdemes edzõ Sándor Pé-
ter felesége kezdeményezte, hogy tartsanak
edzéseket a városban a sportág egykori kivá-
lóságainak, illetve a többi veteránnak, akik he-
ti néhány órára szívesen lépnének újra a tata-
mira. Sokan támogatták az elképzelést, így
csakhamar összeállt Nagyszalonta veterán
karatecsapata Csonka Tibor irányításával.

Elszántságára régi klubtársuk, Bede László
is felfigyelt, õ most Temesváron él, a Sport
Record Egyesületet vezeti. Egyesületében ka-
rate-, sí- és úszásoktatás folyik, több települé-
sen vannak kirendeltségei, és tervezik, hogy

|sport

Nagyszalontán több évtizedes hagyománya
van a karaténak. A sportág mûvelõi között
nemcsak napjainkban tûnnek fel ügyes ifjak,
hanem sok évvel ezelõtt is voltak tehetséges
sportolók, akik most újra versenybe szálltak.

Lendületben a szalontai
veterán karatésok

A veterán csapat, balról jobbra: Bede Lászó, Csonka
Tibor, Kornya Csaba, Szemes Szabolcs és egy
temesvári edzõ, Mihail Plop
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A Helyesírási Bizottság további újításokkal
kívánja pártfogásunkat elnyerni: 1. Az írott
alakot a beszélthez közelítették; 2. olykor két
változatot is elfogadtak; 3. az angol szavakat

akár eredeti írásmóddal, akár kiejtésük
szerint vethetjük papírra.

Mindez szép és rokonszenvet kelt
bennünk, ámde kedvemet szegi az,
hogy amit egy életen át két önálló szó-
ként fogadtam el, mostantól egybe kell
írnom. Ennek a fordítottjával is meg
kell barátkoznunk: összetett szavakat
vágunk ketté. Íme néhány példa az el-
sõ szabályra: (hájas tészta) – hájastész-

ta, (járó beteg) – járóbeteg, (szabad piac)
– szabadpiac, (kemény tojás) – kemény-

tojás, (lágy tojás) – lágytojás, (szabad vers) –
szabadvers, (számon kér) – számonkér, (kémia
szakkör) – kémiaszakkör. Eme újszülöttek után
ismerkedjünk meg a szomszédságukban élõ
társaikkal: (harcbavetés) – harcba vetés, (házi-
nyúl) – házi nyúl, (sósperec) – sós perec, (szó-
végi) – szó végi, (nyakoncsípés) – nyakon csí-
pés, (nagyfokú) – nagy fokú, (nagyméretû) –
nagy méretû, (nemzetiszínû) – nemzeti színû,

(vízbefulladás) – vízbe
fulladás, (zártkörû) –
zárt körû. Jól je-
gyezzük meg: a
zárójelbe tett
megoldást tö-
röljük emléke-
ze tünkbõ l ,
de véssük be
a második
alakot!

Furcsállhatják, hogy az asszonynevek írásá-
nak módjáról mindeddig hallgattam. Vétkemet
emlékidézéssel kívánom csökkenteni. A XX.
század derekán azt tanultam, hogy a leányok
férjhezmenetelükig a családi vezetéknevet
használják, ezt keresztnevük, más szóval az
õket jelölõ utónév követi. Például: Kovács An-
na. Házasodás után a férj nevét is feltüntetik:
Nagy Jánosné Kovács Anna. Akik ezt terjedel-
mesnek tartották, megelégedtek Nagy
Jánosnéval. Miután Romániához kerültünk,
más törvényt érvényesítettek: az asszonyok
férjüktõl az õ vezetéknevét kapták, és elé vagy
mögé került keresztnevük: Ana Nagy; magyar
szövegben pedig Nagy Anna. A román törvé-
nyek megengedik, hogy a házastársak egybe-
kelése után is a feleség a leánykori nevét hasz-
nálja. Ezzel fõként az író-, tudós-, politikus-,
orvosnõk élnek. Jelenleg ez Európa-szerte
használatos. E kérdéskörrõl a 12. kiadású he-
lyesírási útmutató így vélekedik: „az asszony-
nevek típusairól nem a helyesírási szabályza-
tok rendelkeznek”, tehát maradhatunk az ed-
digieknél.

Legközelebb az idegen, elsõsorban az angol
közszavaknak az írásmódjáról kívánok eligazí-
tást nyújtani.

Dánielisz Endre

Helyesírásunk
módosítása (2.)

Múlt havi tájékoztatónkban arról
tudósítottam olvasóinkat, hogy A magyar
helyesírás szabályainak 11. kiadását füstre
tehetik. Megjelent egy újabb, a 12. változat.
Helyenként gondot okozó eltérésekkel, noha
az elõszó szerzõje azzal igyekszik bennünket
megnyugtatni, hogy közöttük jelentéktelen
a különbség, sõt a szótári részt szinte
8000 megoldással gyarapították.

Nagyszalontán is nyitnak egyet. Bede ötlete
volt, hogy a szalontai veteránok bemutassák
tudásukat a májusi Európa-bajnokságon. Mi-
vel az indulás alapfeltétele, hogy a sportolók
valamilyen egyesülethez tartozzanak, így a
Record színeiben egyéniben és csapatként is
jelentkeztek a megmérettetésre.

A benevezés után még nagyobb fokozatra
kapcsoltak a sportolók: heti 3 karate- és 3 at-
létikaedzésen erõsítettek. Példaértékû a hoz-
záállásuk, hiszen idõt, energiát nem sajnálva
készültek arra, hogy ismét bizonyíthassanak a
tatamin.

Balázs Anita
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Legközelebb a sárgaviolát és a seprõzanótot mu-
tatjuk be.

137. Sárga tavirózsa
(Nuphar lutea)

A zárvatermõk rendjébe, tündérrózsafélék
családjába tartozó vízinövény. Vízitök néven is
ismert, tájainkon is honos. Román elnevezé-
se: plutã, plãmânã galbenã.

A hideg vizet kedveli, elviseli az enyhe
áramlást és az árnyékot is. Nagyobb tavakban
megtalálható, szív alakú nagy levelei és apró,
sárga színû, csésze alakú virágai vannak. Júni-
us-júliusban virágzik. A töktermésében levõ
magról és a gyökerérõl is szaporítható.

Gyökértörzse nitrogén- és kéntartalmú
laktonokat tartalmaz, ezeket használják fel
egyes országokban a trichomonas vaginalis
nevû ostoros véglény által okozott nemi beteg-
ségek kezelésére szolgáló gyógyszerek nyers-
anyagaként. Szeszkviterpén típusú vegyülete-
ket (nufarin, nufakrisztin, nufamin és elsõsor-
ban tobinufaridin és származékai), összehúzó
hatású cseranyagokat, flavonoidokat és C-vi-
tamint is tartalmaz.

A szárított gyökértörzset forrázatként és fõ-
zetként is alkalmazzák berepedezett bõr vagy
bõrpír kezelésére hideg borogatásként. (5 g
szárított gyökér 2 dl forró vízbe; a forrázathoz
20 percig hagyják állni, a fõzethez 15 percig
fõzzék.)

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Sárga tavirózsa

Sárga tárnics 

136. Sárga tárnics
(Gentiana lutea L.)

Az enciánvirágúak rendjébe, a tárnicsfélék
családjába tartozó, évelõ, lágyszárú növény.
Orvosi tárnicsnak is hívják, román neve: ghin-
þura galbenã, genþiana.

A hegyvidéki sziklás gyepek növénye. Vas-
tag (5-10 cm átmérõjû) gyöktörzse nagyjából
1 m hosszú, 3-6 cm vastag gyökérágban foly-
tatódik, ezek tartalmazzák a hatóanyagot. A
növény élettartamát 40-60 évre becsülik, az
elsõ 10-20 évben csak tõlevelekkel borított,
meddõ hajtásokat növeszt. A virágos hajtás 1-
1,5 m magasra nõ, július-augusztusban nyit-
nak a sárga virágai.

Gyökérzete szekoiridoid keserûanyagokat,
így genciopikrint (kb. 2,5%) és amarogentint
(0,05%), továbbá kevés cseranyagot, flavonoi-
dokat tartalmaz. Az amarogentin a legkese-
rûbb természetes vegyületek egyike, íze 58
milliós hígításban is érezhetõ. A gyökereket
késõ õsszel ássák ki, feldarabolva szárítják,
majd porítják.

Étvágygerjesztõ hatása igazolt. Étvágyjavító
porok és tinktúrák alkotórésze, étkezés elõtt
félórával kell bevenni. Ajánlják felnõttek
emésztési zavaraira, fõként a gyomorsavter-
melés serkentésére. Likõrgyártásban is hasz-
nosítják.
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Gíroszos meleg szendvics

Hozzávalók: csirkemellfilé, gí-
rosz-fûszerkeverék, paradicsom, pap-
rika, uborka, sajt, kenyér.

Elkészítés: A csirkemellfilét fel-
kockázzuk, és beleforgatjuk a fûszer-
keverékbe. Egy kis ideig állni hagy-
juk, majd kevés olajon, kevergetve
megsütjük a húst. Ha elkészült, koc-
kákra vágjuk a paradicsomot, a pap-
rikát és az uborkát, összekeverjük a
hússal, és ráhalmozzuk a kenyérsze-
letekre. Megszórjuk reszelt sajttal, és
pár percre betesszük a sütõbe.

Sárgarépás-paradicsomos

Hozzávalók: kb. 40 dkg sárgarépa, 1 lila
hagyma, 2 evõkanál olaj, 2 dl passzírozott pa-
radicsom, só, õrölt fekete bors, fél kiskanál
szárított bazsalikom, 8 szelet krumplis kenyér,
20 dkg reszelt füstölt vagy egyéb sajt.

Elkészítés: A finomra reszelt sárgarépát
és az apróra vágott lila hagymát az olajon pár
percig pirítjuk. A paradicsommártást ráöntjük,
sózzuk, borsozzuk, a bazsalikommal fûszerez-
zük, majd néhány percig tovább fõzzük. A ke-
nyérszeleteket a krémmel egyformán megken-
jük, a tetejüket sajttal megszórjuk, és grillsütõ-
ben aranysárgára sütjük.

Vegetáriánus

Hozzávalók: krémsajt, kukorica-
konzerv, paradicsom, többféle sajt
szeletelve, cukkini.

Elkészítés: A kenyeret megken-
jük a krémsajttal, meghintjük kukori-
cával, elrendezzük rajta a paradi-
csom- és cukkiniszeleteket, végül az

ínyenceknek|

egészet befedjük többféle sajtszelettel. Sütõ-
ben addig melegítjük, amíg a sajt megolvad.

Hamis pizza

Hozzávalók: toast kenyér, 2 tojás, ke-
tchup, feltét ízlés szerint: sonka, szalámi, ku-
korica, gomba, paprika, paradicsom, ana-
nász, olívabogyó; reszelt sajt.

Elkészítés: Sütõpapírral bélelt tepsi aljára,
egymás mellé illesztjük a kenyérszeleteket.
Összekeverjük a tojásokat a ketchuppal, csi-
pet sóval és egy kis pizzafûszerrel. A szósszal
megkenjük a kenyérágyat, s rárakjuk a felté-
tet. Legfelülre sajtot reszelünk, és elõmelegí-
tett sütõben pár percig pirítjuk.
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Meleg szendvicsek
Alapos fõzõtudomány nélkül is bárki össze
tud dobni egy szendvicset. A reggelire,
uzsonnára vagy vacsorára elkészíthetõ
meleg szendvicsek sem igényelnek
sok tanulást. Használjuk a fantáziánkat!



39. Jövõ-menõ. 41. Európai nép. 43. Öltö-
zéken van. 44. George … – jeles román szí-
nész (1896–1964). 46. Biztonsági szerkezet.
48. Páratlan stóla! 52. Fizetõeszköz. 54. A
lantán vegyjele. 55. Pénzbeli értéke. 56. An-
gol iskolavárosba való. 58. Tupoljev repülõ-
gépének betûjele. 60. Fonalféle. 61. Belgiu-
mi település (EVERE). 62. A galamb „szól”.
63. Földmûvelõ eszköz. 65. Keleti szõnyeg.
67. Ringo … – brit rockzenész. 69. A bantuk
egyik törzse. 71. Ökölvívó mérkõzés egy sza-
kasza. 73. Dalmû része.

FÜGGÕLEGES: 1. …, a véres költõ –
Kosztolányi Dezsõ regénye. 2. Szivárványhár-
tya. 3. Csinos, tiszta. 4. Kuba, Málta és Kam-
bodzsa autójele. 5. Centiméter. 6. Dr. …
László – az Életem, Afrika c. könyv írója
(1890–1978). 7. Tanintézet (rég.) 8. Dóra

betûi. 9. Vesztegel. 10. Lakrész!
11. Háromtagú együttes. 12. Ijesz-
tõ szellem. 17. Szardellagyûrû. 19.
Ferit Orhan … – Nobel-díjas török
író. 23. Kezdõpont. 25. Alacsony
hõmérsékletû. 27. Kiütés (röv.).
28. Sakkfigurák! 29. Japán erede-
tû küzdõsport. 30. Leválasztott
rész. 32. Létrejön. 33. Kossuth-dí-
jas balettmûvész (Adél). 35. Város
Észak-Olaszországban. 37. Fákkal
szegélyezett sétány. 40. Világten-
ger. 42. Hirtelen jött esõ. 45. Erõs
kelet-indiai pálinka. 47. … forint –
a XVI–XVIII. században használt
pénzegység. 50. A nátrium vegyje-
le. 51. James … – amerikai kar-
mester, zongoramûvész. 53. Muta-
tó szócska. 57. Románia egyik nyu-
gati megyéje. 58. Torino másik ne-
ve. 59. Megtréfál. 60. Világbajnok
brazil labdarúgó. 61. Összetevõ.
62. Adriai-tengeri kikötõváros Dél-
Olaszországban. 64. …hegyes –
magyarországi város. 66. Ez a má-
sik. 68. Szélesre nyit. 70. Megszó-
lítás. 72. Támasz a széleken!

Barabás Zsuzsa

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

VÍZSZINTES: 13. Kisplasztikai alkotás.
14. Átír. 15. Sütemény tölteléke. 16. Kevés
van belõle. 18. Észak-amerikai indiánok dia-
dalmi jelvénye. 20. Lám (nép.). 21. Rosta
közepe! 22. Megfelelõ idõben. 24. Téli csa-
padék (névelõvel). 26. Buzãu megye betûjele.
27. Gregorián ének (ék. h.). 28. Vonatkozó
névmás. 29. Pest része! 30. Orvos (biz.). 31.
Egyezkedõ. 34. Nap betûi. 36. Török tiszti
rang. 38. A bibliai Paradicsomot õrzõ angyal.

|üdítõ

Tatiosz (Kr. e. 368–289) hioszi görög író,
erkölcstanító, a „szeretet filozófusa”
volt. Egyik gondolatát idézzük
a rejtvényben a vízszintes 1. és 49.,
valamint a függõleges 26. alatt.

Múlt hónapi rejtvényünk (Közmondás) helyes megfejtése:
„Rossz lelkiismeretû ember azt gondolja, minden õróla
beszél.” Könyvjutalmat nyert: Katona Vilmos (Nagyszalonta),
Hasznosi Csaba (Margitta) és Molnár Ferenc (Erdõgyarak).
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Az emberrõl
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A nagyszalontai Romániai Magyar Nyugdí-
jas Szövetség lelkes tagsága minden esztendõ-
ben színvonalas kórusfesztivállal köszönti az
anyák napját. A hagyományokhoz híven most
is megrendezték a szép eseményt a Zilahy La-
jos Mûvelõdési Ház nagytermében. A színvo-
nalas rendezvényen a házigazdák mellett évrõl
évre számos más nyugdíjas szervezet is képvi-
selteti magát határon innenrõl és túlról, így
volt ez idén is. Az eseményt megtisztelte jelen-
létével Hajdú-Bihar megye, Debrecen, De-

recske, Hajdúböszörmény,
Sarkad, Orosháza, Komá-
di, Mezõmegyer, Földes,
Kaba, Biharugra, Hajdúdo-
rog és Nagyvárad küldött-
sége.

Nagy Irma, a nyugdíjas
szövetség elnöke köszön-
tötte a jelenlévõket, meleg
szavakkal emlékezett meg
az édesanyákról, majd Dar-
vasi Zoltán, a rendezvény
mûsorvezetõje szólította
sorra színpadra a nyugdíjas
csoportokat, hogy ének-
számokkal, szavalatokkal
örvendeztessék meg egy-
mást és a közönséget.
Énekkarok, szólóénekesek,
zenészek, versmondók vál-
tották egymást, és tették
emlékezetessé az eseményt. A találkozó közös
ebéddel és táncos mulatsággal zárult.

Balázs Anita

közélet|

Anyák napi kórusfesztivál

A nagyszalontai
énekkar nyitotta
a fellépõk sorát

A házigazdák
nevében Nagy Irma
mondott köszöntõt,

mellette
a mûsorvezetõ,
Darvasi Zoltán

Majoros Sándor
Nádudvarról 

A váradiakat felállva tapsolta meg a közönség 

Az orosházi dalárda 

Hajdúböszörménybõl zenekar is jött
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A Romániai Magyar Nyugdíjas Szövetség
immár kilencedik alkalommal szervezett
Nagyszalontán kórustalálkozót
az édesanyák tiszteletére itteni
és magyarországi fellépõkkel.



A Fortepan online fotógyûjteményben megjelent két felvétel valamikor 1900–1905 között készülhetett. Mindkettõ a tenkei
római katolikus templomot és a mellette levõ plébánia épületét ábrázolja.
Tenke elsõ katolikus temploma valószínûleg a mai református templom helyén állt, és azt vették át a protestánsok. Késõbb
leégett, ezután építették fel a reformátusok a mai templomukat.
A katolikusok számára báró Patachich Ádám váradi püspök építtetett 1775-ben kápolnát, az 1814-ig állt. A képeken lát-
ható istenházát 1810–1814 között építették. Tornya három, 1833-ban öntött harangnak adott otthont; ezeket elvitték az
I. világháborúban. A mai harangokat 1925-ben öntötték. A II. világháború idején a templomot felgyújtották, belseje telje-
sen kiégett. Az új belsõ 1946-ra készült el


