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zerencsésen túlélte a közel húsz
éve tomboló nyári jégvihart a
nagyváradi Eminescu Fõgimnázi-
um sportpálya felé esõ tornater-
me: a hajdani tulajdonos premont-

rei rendiek által felhúzott építmény dereka-
san állta a sarat, illetve a ráboruló egy-két ha-
talmas nyárfa döndülését. Nemhiába, hisz
amikor épült, nem volt még divat az össze-
csapott, folytonosan félbehagyott munka.

Mostanában viszont gyászos idõk várnak
a tornateremre, mert nagyon szúrja az épí-
tés ürügye alatt mindenfelé rontó-bontó pol-
gármester szemét. Az nem izgatja, hogy az
iskola körülbelül ezerötszáz diákjának szük-
sége van arra a tornateremre is, ami már ele-
ve iskolai igények kielégítésére épült – na-
gyon sokkal kevesebb tanulólétszám idején
–, majd építenek másikat a szomszédos
sportpályán, vetette oda az érdeklõdõ kér-
désre. Ezzel újfent megfeledkezett egy sem-
miképp sem elhanyagolható tényrõl, arról,
hogy a visszaigénylési per is már „nagyko-
rú”, túllépte a tizennyolc esztendõt. Nem ér-
dekli, ráadásul nem is jogi csûrcsavarokra hi-
vatkozik az elutasításkor, hanem esztétikai
szempontokra: rontja az épület mûemléki
hatását. Igen, arról a magas kerítéssel elzárt,
kizárólag a hátsó iskolaudvarról látható tor-
nateremrõl van szó, amirõl, ha véletlenül
észre is venné valaki az utcáról, rögtön tud-
ja, mi célt szolgálhat egy iskola mellett.

Szégyenletesen átlátszó ürügy ez a derült
égbõl lecsapó elkötelezett mûemlékvéde-
lem annak a városatyának a szájából, aki
észre sem veszi a városházával átellenben
futó utca egyik felének egy eltolt tervezés-
kivitelezés, magyarán elmutyizás miatti egy-
szerû elorzását. Belvárosi utcák járdáinak
mondhatni életveszélyes állapotát vagy a
hajdan gyönyörû épületeket rondító mocs-
kos, szakadt fátyolóvszereket, a kivágott
életerõs fák közelében meredezõ kiszáradt
törzseket-ágakat. Nem, õneki épp az a tor-
naterem fáj, azt akarja romba dönteni. Gon-
dolom, az évek óta rétesként nyúló jogi pro-
cedúrát húzatná ezzel tovább, rátenne még
egy lapáttal az olyan halasztási indokokra,
miszerint a kis híján hetven éve villámgyor-
san lezavart államosításkori utcanév nem
azonos a mostanival, ergo a visszaigényelt
iskolaépület sem lehet azonos önmagával.

Azonos vagy nem azonos, neki úgyis
mindegy, a lényeg, hogy hirtelenül felfede-
zett mûemlék, aminek egyetlen „szégyen-
foltja” a tornaterem. Egyáltalán, ki hallott
még ilyet, iskolához hozzáragasztani egy
tornatermet?! Elcsúfítani vele az eredeti
szépségét szigorúan õrzõ, gyönyörûen kar-
bantartott, makulátlanul felújított városké-
pet?! Hová jutnánk, ha ilyesmire vetemed-
hetne egy egyszerû tornaterem?! Porba hát
vele, porba, de nagyon gyorsan!

Molnár Judit

|vélemény

S
Derült égbõl mûemlék

Az udvar végében
álló épület bántja

az újsütetû
mûemlékvédõ
polgármester

szemét
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Mûvészetek a XXVI.
Festum Varadinumon

A debreceni Alföld folyóirat szerkesztõi
gárdája is bemutatkozott egy alkalommal. A
megújult lapról elsõként Szirák Péter be-
szélt, aki 2016-ban vette át az Alföld felelõs
szerkesztõi posztját. Az Alföld lokális lapból
nõtt országos jelentõségûvé. Az eseményen a
folyóiratban is publikáló Térey János felolva-
sott egy részletet új regényébõl.

Kormányos László Nagyvárad krónikája
címû, több száz értékes képpel illusztrált mûve

Az egyházi programok, iskolai vetélkedõk,
családi majális stb. mellett mûvészeti rendez-
vényekben is bõvelkedett a május 7–21. kö-
zött megtartott XXVI. Festum Varadinum. Az
irodalmi események sora azzal a Törzsasztal
Könyvdélutánnal kezdõdött, amelynek vendé-
ge Kertész Edina író, szerkesztõ volt. Sors-
fordító volt számára a Horváth Mónika
könyvillusztrátorral kötött barátság, aki egyik
rajzával az Aranyvackor-pályázatra készült, s
az õ alkotásához írott szövegbõl lett az elsõ
könyv. Kertész Edina szerint a mesék univer-
zálisak, ezért nehezen választható szét a gyer-
mek- és felnõttirodalom. S hogy van-e külön
„nõi” és „férfiirodalom”? „Ha egy szöveg mû-
ködik, mindegy, ki írta.” Gyermek- és ifjúsági
könyveinek történeteibe „belopja” gyermekei-
nek ötleteit is.

Molnár Krisztina Rita író, költõ, mûfordí-
tó szerint a versek teremnek, arra nem lehet
készülni. Nem hisz az irodalom életkori határo-
lásában. „Hiszek a közös olvasásban, a hangzó
szövegben.” Vallja továbbá: finomabb eszkö-
zökkel erõsebb hatás érhetõ el, és azt is, hogy
az irodalmi alkotásokkal „gyógyítani” lehet.

Számos kulturális eseményt szerveztek
idén a kéthetesre terebélyesedett Festum
Varadinum során. Az alábbiakban említést
teszünk néhány rendezvényrõl.

Varga Gábor
drámakötetének
bemutatóján
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Tolnay Tibor Ecsetvonásai a szecessziós múzeumban

Sok hangulatos koncert volt a Varadinumon. 
Íme, az egyik: a fantasztikus hangú Falusi Mariann
és Magyarország egyik legjobb dzsessz-zongoristája,
Sárik Péter a várbeli nyári színházban



kultúra|
az élõszó, a lélektõl lélekig közvetített üzenet.
Elõbb rövidprózákat írt, aztán drámaírással is
kezdett foglalkozni. Az üres színpadot mági-
kus erõvel tölti meg a képzelet. Van olyan drá-
mája, ami novella alapján született. A
Kriterion vezetõje elmondta: a drámakötetek
elsõsorban színházi embereknek szólnak, ez
nem tömegmûfaj. Varga Gábor életmûvében
e drámakönyv fontos mérföldkõ.

A Varadinum alatt volt színházi minifesztivál
is. A színházi eseményeket nyitó Traviata
gyönyörû produkció volt, a Verdi-opera cso-
dálatos tánccal „elmesélve” az egri GG Tánc
jóvoltából. A békéscsabai Jókai Színház Macs-
kajátékának szép és megható mozzanata volt
Vindis Andrea színmûvésznõ jelenete Cs.
Bruckner Adelaida szerepében. A fiatal mû-
vésznõ nemrégiben elhunyt édesanyja, V.
Csíky Ibolya játszotta ezt az öregasszonysze-
repet, és Vindis Andrea elvállalta az alakítást
most, egyszeri alkalommal.

Érdekes volt a szatmári Harag György Tár-
sulat Shakespeare-elõadása, a Tévedések víg-
játéka Bocsárdi László rendezésében. A díjki-
osztó ünnepség után pedig a debreceni Cso-
konai Színház Mûvészet címû elõadását lát-
hatta a nagyérdemû. Yasmina Reza komédiá-
ja a barátság mibenlétérõl szól, egyúttal a kor-
társ képzõmûvészet furcsaságait is fricskázza –
csak úgy finoman, franciás könnyedséggel, jó
humorral és kiváló színészi játékkal. Ezenkívül
volt meseelõadás az Árkádia Bábszínházban,
Páskándi Vendégsége egri színészekkel a
Szigligeti Stúdióban, továbbá (nem a fesztivál
keretében, hanem a református egység nap-
ján) Bánk bán a várban.

Fontos képzõmûvészeti tárlatok is nyíltak.
Bölöni Vilmos festõmûvész, grafikus, szín-
házi és bábszínházi díszlettervezõ, aki több éve
él Magyarországon a családjával, egy vernisz-
százs erejéig újból visszatért szeretett városá-
ba, Váradra. Szürreális, meseszerû, illetve va-
rázsos váradi hangulatokat megjelenítõ fest-
ményeit a vár fejedelmi palotájának földszinti
galériájában lehetett megszemlélni. Az Ecset-
vonások címû Tolnay Tibor-emlékkiállítás a
Darvas–La Roche-házban válogatás az élet-
mûbõl; a Tolnay család birtokában lévõ fest-
ményekbõl több mint harmincat tekinthettek
meg a látogatók. A képek egy része téli tája-
kat ábrázol, a mûvész kedvenc évszakát, jel-
legzetesen tolnaysan.

Kitárta kapuját a Körösvidéki Múzeum új
székháza; az egykori királyi hadapródiskola
impozáns épületében öt termet nyitottak meg.
Errõl külön cikkünkben számolunk be.

Tóth Hajnal

õsszel jelenik meg, s a készülõ munkába a Va-
radinum idején bepillantást nyerhettek az ér-
deklõdõk.

Az irodalmi rendezvények az Illyés Gyula
könyvesboltban zajlottak, kivéve Varga Gá-
bor kötetének bemutatóját, ezt a Szigligeti
Stúdióban tartották meg. Elõször a Kriterion
Könyvkiadó vezetõje, H. Szabó Gyula is-
mertette néhány kiadványukat, majd Varga
Gáborral Szûcs László, a Várad folyóirat fõ-
szerkesztõje beszélgetett a szerzõ új könyvé-
rõl, Az üres tér dicsérete címû drámakötetrõl.
Ez hét drámát tartalmaz, meg egy rendhagyó
elõszót, mely voltaképpen a szerzõ publiciszti-
kája arról, hogy mitõl is színház a színház.
Varga Gábor elmondta: a jó színház vonzása

Kertész Edina
ifjúsági íróval

a várban is lehetett
találkozni

Molnár Krisztina
Rita és Szûcs

László
a Törzsasztal

Könyvdélutánján

Bölöni Vilmos
mesevilága
a várban
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Szalonta 411 éve város
A hajdúváros megalapításának immár
411. évfordulóját ünnepelték május végén
a nagyszalontaiak. A háromnapos fesztivál
többtucatnyi programot tartogatott,
sportesemények, koncertek,
gyermekrendezvények, fõzõverseny,
kulturális mûsorok sorakoztak a kínálatban.

A hagyományokhoz hûen a városnapi ren-
dezvények sorát idén is a legkisebbek, az óvo-
dások és kisiskolások felvonulása nyitotta. A
menet élén a nagyszalontai Arny Dance Tánc-
stúdió tehetséges fiataljai vonultak, és idén is
bebizonyították, hogy méltán említik õket az
ország legjobb táncosai között. Több százan
vettek részt a megnyitó rendezvényen, és még
ennél is többen kísérték figyelemmel a hajdú-
város központján át kanyargó menetet.

Sportesemények

Számos programot szerveztek a sportked-
velõk számára a Szalontai Napokon. Össze-
mérték tudásukat a labdarúgók, akadály- és
vadászhajtásban mérkõztek meg a fogathajtó
verseny indulói, pályára léptek Nagyszalonta
és Gyula városának kosárlabdázói, izgalmas
mérkõzéseket játszottak a lábteniszezõk, Haj-
nal Károly ökölvívó emlékére rendezett gálát a
Basti Box Sportklub. Idén elõször izgalmas au-

tós driftbemutatót is megcsodálhattak a nagy-
szalontaiak, sõt a legbátrabbak a drift-taxikban
ki is próbálhatták, hogy mekkora adrenalin-
bombát jelent egy feltuningolt autóban ülve
égetni a gumit.

A helybeli Arny
Dance Táncstúdió
tanítványai
a felvonuláson
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A Voltaj is koncertezett

Kosarasok is megmérkõztek



Táncosok, énekesek,
mutatványosok
a nagyszínpadon

A városnapi események java a piactéren
felállított nagyszínpadon zajlott. A hétvége
minden napján táncosok, énekesek produkci-
ói szórakoztatták a közönséget. Fellépett az

Arany János Elméleti Líceum III. D osztálya,
bûvészelõadásnak örülhettek a gyermekek a
nagyváradi Eduard és Bianca jóvoltából, be-
mutatkoztak a helybeli tánccsapatok: a Toldi
néptánccsoport, a Happy, a Spirit, a Famous
és az Infinity tánccsoport, volt urbhanize- és
zumbabemutató, valamint színpadra léptek az
Arny Dance Táncstúdió és a székelyhídi Tini
Dance Center tehetséges táncosai is. Mulatós
koncertet adott a Melody együttes, rockzené-
vel jött a Gladiators Acoustic Band, illetve
könnyûzenei slágereket adott elõ Tania
Pantea, Farcaº Johanna és Fenesi Alexandra,
Simona Briscan, Sarah Paula, meg Andrei és
Narcisa Badea. Természetesen közismert fel-
lépõk is érkeztek, akik több ezer fõs közönség
elõtt koncerteztek: a V-tech, Anda Adam,
Csordás Tibi a Fiesta együttesbõl, a Voltaj, Mr.
Siid és Dynamic, Randi, továbbá a Kowalsky
meg a Vega.

Tûzijáték, finom falatok, jókedv

A 2017-es Szalontai Napokat az égiek is
kegyeikbe fogadták, hiszen az ünneplõ hajdú-
városiakra kellemes, nyárias idõ köszöntött a
városnapok alatt. A lacikonyháknál már mesz-
szirõl illatoztak a finom falatok, volt minden,
mi szem-szájnak ingere, az emberek pedig jó-
kedvûen vettek részt az ünnepi forgatagban, s
a szórakozás tûzijátékkal lett teljessé.

Balázs Anita

városünnep|

A hajdúváros
kabalaállata,

az oroszlán vezette
fel a hagyományos

menetet 

Fogathajtó verseny
a Szalontai

Napokon

A székelyhídi Tini
Dance Center
táncosai
a nagyszínpadon
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Gyakran elõfordul, hogy a gazdák mindent
megtesznek a jó termés érdekében, de az idõ-
járás keresztülhúzza a számításukat. Az idei
„májusi tél” is sok helyen okozott kárt a vete-
ményesekben és gyümölcsösökben. Tóth Já-
nos Monospetriben gazdálkodik igen tekinté-
lyes területen. Sajátja mellé másoktól is vett
bérbe termõföldet, hiszen gazdálkodni kicsi-
ben nem érdemes.

A rendszerváltás után az emberek vissza-
kapták földjüket, de sokan nem tudtak mit
kezdeni vele. Gépeik, felszereléseik nem vol-
tak, korábban kényszerbõl más szakmát tanul-
tak, kiestek a gazdálkodásból. Vagy vesztesé-
gesen gazdálkodtak, vagy parlagon hagyták a

földjüket. Voltak azonban olyanok is, akik visz-
szatértek a gazdálkodáshoz. Gépeket vásárol-
tak, és a sajátjuk mellé vásároltak vagy bérbe
vettek területeket olyanoktól, akik nem tudtak
vagy nem akartak gazdaéletet élni. Sokan fel-
ajánlották földjüket a gazdálkodni vágyóknak,
így mindenki jól járt. A föld nem maradt mû-
veletlen, a vállalkozók pedig nagyban sokkal
kifizetõdõbben gazdálkodhattak. Megegyezés
szerint a tulajdonost illeti meg a termény egy
része.

– Mikor kezdte el a gazdaéletet? – fagga-
tom Tóth Jánost.

– Monospetri születésû vagyok, a gazdálko-
dás szeretetét valószínûleg a génjeimben hor-
dozom, az általános iskola elvégzése után
mégis szakmát tanultam: nehézgépkezelõ let-
tem. A rendszerváltás azonban felcsillantotta a
lehetõséget a gazdálkodásra, és két barátom-
mal együtt belevágtunk. Vásároltunk gépeket,
sõt egy ideig forgalmaztunk is. ABC-ket is nyi-
tottunk, megpróbáltunk több lábon állni. Ele-
inte mindössze 10 hektáron gazdálkodtunk,

Ember tervez,
idõjárás végez

A mezõgazdasági munka egyértelmûen
az egyik legnehezebb, ezért nem tartozik
a legvonzóbb foglalkozások közé. Ráadásul
valószínûleg listavezetõ az idõjárásfüggõ
szakmák között. Szakmai hozzáértést,
rengeteg munkát és nagyon sok türelmet
igényel. Vannak, akik rendelkeznek ezekkel
a tulajdonságokkal, és vállalják
a gazdálkodást minden nehézsége ellenére.
A monospetri illetõségû TÓTH JÁNOS ilyen.

Tóth János
repcetáblája nem
szenvedett jelentõs
fagykárt

A gazdálkodó alapfelszerelése a traktor
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a termést is támadja, letarolja. Ha jelentjük, az
a válasz, hogy építsünk elektromos kerítést, és
szereljünk fel hangriasztókat. Azért több tíz
hektárt nem lenne egyszerû bekeríteni, sõt ál-
lítom, hogy semmiképpen sem lenne kifizetõ-
dõ. Elméletileg elképzelhetõ a dolog, de a gya-
korlatban nem valószínû, hogy mûködne. A
tulajdonosoknak a leszerzõdött mennyiséget
oda kell adnom, így a természeti károk csak
engem érintenek.

– Az idei késõi fagyok az ön gazdaságá-
ban is okoztak kárt?

– Idén nem épp a legkedvezõbb az idõjá-
rás. Én szerencsés vagyok, mert komolyabb
kár nem ért. A repce nem fagyott le, a veté-
sem sem ment tönkre, csupán késleltették a
kikelést vagy a növekedést a szokatlan hideg
és a talaj menti fagyok. Gazdálkodótársaimnál
viszont okozott komolyabb károkat. A gyü-
mölcsösökben a cseresznyét és a barackot ká-
rosította. A sok esõ hátráltatta a vetést, de
nem vagyunk nagyon elkésve. Ha mostantól
kedvezõ idõ lesz, behozható a lemaradás.

– Érdemes-e gazdaéletet élni?
– A nehézségek ellenére érdemes. Ha nem

lenne az, nem csinálnánk. Az anyagiakon túl
az motivál leginkább, hogy szeretem ezt az
életformát. A magam ura vagyok, és nagyon
nagy öröm az, amikor betakaríthatjuk a ter-
mést. Ezt csak az érezheti, aki már gazdálko-
dott, akár kicsiben, akár nagyban.

– Van-e valamilyen fejlesztési terve?
– A gépparkomat mindenképpen fiatalítani

kellene. Ezt önerõbõl nagyon nehéz megolda-
ni. A fiatal gazdák uniós támogatását már
nem kaphatom meg, mert betöltöttem a 40
évet. Ezért társulok az unokaöcsémmel, aki
megkaphatja, és együtt fogunk dolgozni. Ter-
mészetesen meg kell felelni a kiírás feltételei-
nek. A pontszámot zöldségtermesztéssel vagy
biogazdálkodással lehet emelni. Igyekezni fo-
gunk úgy gazdálkodni, hogy megkapjuk a tá-
mogatást.

Szõke Ferenc

agrárvilág|
próbálgattuk, hogy érdemes-e. Ezenkívül a gé-
peinkkel bérmunkát vállaltunk szülõfalunkban
és a környéken. Késõbb szétváltunk, társaim a
kereskedelmet választották, én pedig a mezõ-
gazdaságot. Egyre többen ajánlották fel a föld-
jüket megmûvelésre, el is vállaltam annyit,
amennyit még el tudok végezni. Ez 25 tulajdo-
nost jelent. Egy uniós pályázattal, melyet fiatal
vállalkozóknak írtak ki, sikerült újabb lendüle-
tet kapnom. 2010-tõl 2015-ig vissza nem té-
rítendõ támogatást kaptam, évi 1500 eurót.
Ezt bármilyen mezõgazdasági tevékenységre
vagy gépekre fordíthattam.

– A terményeket tudja értékesíteni? Van
elegendõ felvásárló? Érdemes elõre leszer-
zõdni?

– Tárolni nem érdemes, ezért eladom. Vi-
szont aratáskor mindig olcsóbb a termény.
Ráadásul nem egybõl a fogyasztónak, hanem
viszonteladóknak tudom eladni. Sajnos az ára-
kat nem a termelõ, hanem a felvásárló szabja
meg. Véleményem szerint nem érdemes elõre
leszerzõdni, legalábbis én ezzel nem foglalko-
zom.

– Gazdaságának mi a fõ profilja?
– Legnagyobb területen kukoricát és búzát

vetek, de repcével és napraforgóval is próbál-
kozom. Tavaly cukorrépát is vetettem, de nem
hozta meg az általam várt hasznot. A termés
egy részét érdemes „visszaforgatni”, vagyis
feletetni állatokkal, így talán nagyobb hasznot
hoz. Ez sem garantált, mert az állatok eladási
ára is erõsen változó. Én sertésekkel foglalko-
zom. Saját felhasználásra szárnyasokat is tar-
tok.

– Mi nehezíti a gazdálkodó ember életét?
– Leginkább a szélsõséges idõjárás vagy a

természeti csapás: jégesõ, késõi fagyok, szá-
razság, nagyon sok esõ. Ezek közül bármelyik
károsíthatja a termést. Ezekhez még hozzá-
adódik a vadállomány okozta kár és a lopá-
sok. Sajnos egyik ellen sem tehetünk semmit.
A varjak és a vaddisznók okozzák a legtöbb
kárt. Kiszedik a friss vetést, a vaddisznó pedig

Ennél modernebb
kombájnra lenne
szükség

Tóthék
állattenyésztéssel

is foglalkoznak
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|faluról falura 

Dorogfalva és Nagydorog-Felegyhaza né-
ven említi elõször XIII. századi püspöki tized-
jegyzék. Ekkor a Gutkeled nemzetségbõl szár-
mazó Dorog család tulajdona. Zsigmond király
a Dorogiak kihalta után Raveni Mátyásnak
adományozta, 1393-ban a Vetésyek, 1397-
ben a Jankafalviak, 1405-ben a Felegyháziak
tulajdona, késõbb a Csáky és Jakocs család-
nak volt itt birtoka. Az 1800-as évek elején
Esterházy Pál herceg volt a földbirtokos.

A falu nevének eredetérõl több változat is-
meretes, az egyik szerint az 1784-es nagy tûz-
vészben az egész falu elpusztult, csak a szélén
maradt másfél ház, innen származna az elne-
vezés. A másik – talán logikusabb – magyará-
zat, hogy az egyházközsége csak leányegyház-
ként létezett – volt ugyan presbitériuma és
gondnoka, de saját papja nem –, tehát fél egy-
ház volt. Ezt Szabó Zsolt református lelkipász-
tor is fenntartja.

Az 1880-as népszámlálás szerint a telepü-
lésnek 1434 lakosa volt, közülük 1318 ma-

gyar, 61 román. 1992-ben 1162 félegyházi
lakost jegyeztek fel, 1044 magyart, 59 ro-
mánt és ugyanennyi romát. Közülük 1030 re-
formátus, 42 római katolikus, 42 ortodox, 30

Önállósodva töretlenül
fejlõdik Biharfélegyháza
Nyolcszáz esztendeje lakott település
a Nagyvárad–Szatmárnémeti országút
mentén, a Berettyó partján fekvõ
Biharfélegyháza. Zömében magyar
reformátusok lakják, tizennégy esztendeje
önálló községet alkot Biharvajdával
és Újteleppel (Mihai Bravu). Áprilistól
ideiglenes határátkelõhelyként is mûködik
a Hajdú-Bihar megyei Pocsaj irányába.

A települést átszeli
a forgalmas
Nagyvárad–
Szatmárnémeti
országút

Kelemen Zoltán, Biharfélegyháza polgármestere

Kerecsenyi Imre, a község alpolgármestere
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baptista. Jelenleg mintegy 1200-an élnek a
községközpontban.

Napsütéses májusi hétvégén érkeztem a
helységbe, éppen a falu legnagyobb ünnepe,
a Mi Majálisunk rendezvénysorozat zajlott.
Biharfélegyháza egyike azoknak a Bihar me-
gyei településeknek, ahol teljes összhang van
a helyi és egyházi elöljárók, civil szervezetek
között, együtt, közösen munkálkodnak a tö-
retlen fejlõdésért. Errõl számtalanszor szemé-
lyesen is meggyõzõdhettem az elmúlt negyed-
század alatt. Évente több megyei szintû ren-
dezvénynek is helyet ad a község.

Határátkelõ

Kelemen Zoltán polgármester 2008 óta
tölti be a tisztséget, elõtte egy mandátumban
alpolgármester volt. Nagy megvalósításnak
tartja, hogy még 2011-ben sikerült kiépíteni
az aszfaltos utat Biharfélegyháza és a magyar-
országi Pocsaj között. A két ország egyezmé-
nye alapján áprilistól szombatonként itt lehet
átkelni a határon. Az elöljáró abban bízik,
hogy nemsokára a hét minden napján át lehet
majd járni.

Kerecsenyi Imre alpolgármester arra em-
lékeztetett, hogy Biharfélegyháza fejlõdési fo-
lyamata 2003-ban, az önállóság elnyerése
után kezdõdött. Akkor levált az addigi község-
központról, Bihardiószegrõl, és Biharvajdával
meg Félegyházi Újteleppel (Mihai Bravu) önál-
ló községgé alakult, Félegyháza központtal.
„Ezután kezdõdtek a nagyobb beruházások,
többek között új vízhálózatot, utakat építet-
tünk, ma Biharfélegyháza utcái 99 százalék-
ban aszfaltosak. Elkezdtük a csatornázást is,
de ez kudarcba fulladt, mert a kivitelezõ cég
tönkrement. A középületeink mind fel vannak
újítva, új óvoda épült, az iskolát bõvítettük is.
Átadásra vár az újonnan épült idõsek otthona,
és befejezéshez közeledik a kultúrház felújítá-
sa” – sorolta az alpolgármester.

Az elöljárótól megtudtuk, hogy a félegyházi-
ak egy ideig kis mezõgazdasági, fõleg családi

vállalkozásokat hoztak létre, most inkább na-
gyobb társulások alakulnak. Ezek gazdaságilag
kifizetõdõbben tudnak termelni, pályáznak kü-
lönféle forrásokra. De a gazdálkodók sajnos
egyre kevesebben vannak. A lakosság nagy ré-
sze Váradon dolgozik; a vállalatok versenyez-
nek a munkásokért, autóbusszal szállítják na-
ponta az ingázókat a megyeszékhelyre. Aki
nem dolgozik Félegyházán, az nem akar, vagy
alkalmatlan a munkára, mondta az alpolgár-
mester.

Jakó Zsigmond a névadó

Biharfélegyháza általános iskolája 2012-
ben vette fel a falu történész szülötte, Jakó
Zsigmond nevét. Tiponuþ Mónika igazgató
második éve vezeti a tanintézetet; itt kezdte a
pályáját, és itt végezte el a nyolc osztályt. Je-
lenleg – az óvodásokkal együtt – 242 gyerek
tanul itt. Az óvodásokat, szüleik kérésére,
napköziben fogadják. Az V–VIII. osztályosok
mintegy 190-en vannak, Biharvajdáról is ide
járnak. „Sajnos ott mind kevesebb a gyerek.”

Az igazgatónõ azt is elmondta, hogy nincs
képesítés nélküli pedagógusuk, a legtöbbjük
Váradról ingázik, ketten-hárman laknak csak
helyben. Az ingázás nem jelent gondot az is-
kola mûködésében, inkább az, hogy szinte
évente cserélõdnek a tanárok – mondja Tipo-
nuþ Mónika –, meg az, hogy egyre több szülõ
viszi a gyerekét Váradra tanulni. „A megye-

(folytatás a következõ oldalon)



Tiponuþ Mónika
iskolaigazgató

A Jakó Zsigmond
Általános Iskola 
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székhely közelsége ily módon nekünk hátrányt
jelent. Úgy érzem, itt minden adott a normá-
lis tanításhoz. Ezt bizonyítja az is, hogy tan-
tárgyversenyeken szépen szerepeltek a gyere-
keink. Aki tanulni akar, az itthon is tanulhat”
– véli a pedagógus.

Elmondása szerint a helyi önkormányzattal
nagyon jó a kapcsolatuk, kölcsönösen segítik
egymást. A majális kulturális programjában is
részt vettek a gyerekek óvodáskorúaktól nyol-
cadikosokig.

Reformátusok

Szabó Zsolt igazi pásztora a Bihar-
félegyházán legnépesebb református gyüleke-
zetnek. Vele is beszélgettem. „Az egyházköz-
ség tagjainak száma mintegy 770, de ez távol
áll a népszámlálási adatoktól, hiszen sokkal
többen deklarálták magukat reformátusnak,
tehát van még kit megkeresni és megtalálni. A
templomlátogatók aránya ma már nem éri el
a hívek egytizedét, az istentiszteleteken inkább
csak 8 százalékuk jelenik meg. Évente 8-12
gyerek konfirmál. Amióta itt vagyok, általában
2-3 esküvõ van egy évben, de az elmúlt évti-
zedben volt két olyan év is, amikor egy sem
volt. A ’70-es, ’80-as években õsztõl tavaszig
tartottak lagzikat, egy évben legalább 15 pár
házasodott össze. A temetések mínuszba visz-
nek bennünket. Ha figyelembe vesszük, hogy
roma gyerekeket is keresztelünk, akkor néha
több a keresztelõ, de ezek nagy része gyüleke-
zeten kívüli.”

Mártírok emlékezete

A templom minden bizonnyal annak a ba-
rokk katolikus istenházának a helyén áll,
amely 1784-ben leégett, teljesen megsemmi-
sült. A feltárt alaprajz szerint mintha ikertemp-
loma lett volna a székelyhídinak. A mostani
református templom 1827–1834 között
épült. A közelében található emlékmû a két vi-
lágháborúban elesett helyiek, az orosz partizá-
nok által Nádudvar közelében meggyilkolt 13
mártír levente és a kommunizmus áldozatai
elõtt tiszteleg. A félegyházi Úr Imrét 21 éve-
sen végezték ki két hodosival együtt a kommu-
nista diktatúra idején. Az emlékmû Deák Ár-
pád szobrászmûvész tervei alapján készült, a
tetején látható turulmadár a hármas honfogla-
lásra utal. A leventék emlékét õrzi az egyház-
község tulajdonában lévõ, szépen rendbe tett
parasztporta, a leventeház is.

Deák F. József

|faluról falura
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Önállósodva…
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emlékmûve
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önkéntesek segítségével végezték, többek kö-
zött tanintézetek bevonásával. Több száz fiatal
megfordult náluk, különbözõ táborokban vet-
tek részt, megismerkedtek a természetközeli
lét értékeivel.

Az elnöknõ geológusként évtizedekkel ez-
elõtt gyakran járt az Érmelléken, de akkoriban
a föld alatti értékeket kutatva még csak nem is
képzelte, hogy mekkora ökológiai kincs talál-
ható a térségben. Az alapítvány nemrég kap-
ta meg a botanikai rezervátumnak nyilvání-
tott, a környezetvédelmi Natura 2000-es terü-
lethez tartozó Csíkos-tó felügyeleti jogát. A
teljes terület 740 hektárt foglal magában, eb-
bõl a Székelyhíd melletti tó alig 10 hektárnyi.
A közeli érolaszi erdõben szintén rezervátum-
ként tartják nyilván a szürkegémek fészkelõ-
helyét.

A Csíkos-tó már nevében is hordozza, hogy
valaha gazdag csíklelõhely lehetett, de amint
azt dr. Wilhelm Sándor halbiológus érdek-
lõdésünkre elmondta, ma már nyoma sincs
benne e mocsári élõlénynek. Ez elsõsorban az
emberi gondatlanság következménye, mert –
amint azt a szaktekintély állítja – úgy lehet leg-
inkább tenni egy terület élõvilágáért, ha nem
tesznek érte semmit. Vagyis ha nem háborgat-
ják feleslegesen.

Több mint negyedszázada, 1991-ben hoz-
ták létre a nagyváradi Ecotop Alapítványt,
amelynek születésénél már ott bábáskodott
Mircescu Eleonora, a társaság elnöke is.
Eredetileg a környezetvédelem, a természet
megóvása volt a kizárólagos céljuk, de mint
mondotta, mostanra a fiatalok környezettuda-
tos nevelése is látókörükbe került. Az eltelt hu-
szonhat év alatt tevékenységüket legfõképpen

Népszerûsítve mentik
a Csíkos-tó értékeit
Érmellék lápvidékének gazdag növény-
és állatvilága már a múlté. Az itt-ott
mutatóban még fellelhetõ
mocsárfoszlányokat egyre inkább óvják,
védik. A Székelyhíd határában lévõ
Csíkos-tó felügyeleti jogát tíz évre
a nagyváradi Ecotop Alapítvány nyerte el.

Mircescu Eleonora tájékoztatott az Ecotop Alapítvány
munkájáról

(folytatás a következõ oldalon)



Tíz hektár
háborítatlan lápos
terület a Csíkos-tó

Fiatal
természetvédõk

érkeztek
a székelyhídi
vetélkedõre 
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Mircescu asszony kifejtette, hogy elsõdleges
feladatuk a tó mostani állapotának megõrzése;
további területek visszamocsarasítása nem az õ
kompetenciájuk, lehetõségük sem lenne rá.
Vannak elképzelések a lápos területek növelé-
sére, mert mint mondta, idõközben az is kide-
rült, hogy árvízvédelmi szempontból sokkal
jobban mûködtek, mint a mai gátrendszerek.

A következõ két évben el kell készíteniük a
terület kezelési tervét, elõtte kutatássorozatot
folytatnak. Az összeállított terv alapján hozzák
meg a különbözõ szabályozásokat, meghatá-
rozva azokat a tevékenységeket, amelyek vé-
gezhetõk az adott területen, valamint cselek-
vési tilalmakat vezetnek be.

Sokan félreértik a Natura 2000-es progra-
mot, hiszen nem azt jelenti, hogy a védett te-
rületre belépni sem szabad. Ipari tevékenysé-
gen kívül a tevékenységek széles skálájára van
lehetõség. Az Ecotop környezetvédõi felada-
tuknak tartják, hogy a helyi közösséggel meg-
értessék a védett területek jelentõségét, és
hogy tájékoztassák az érintetteket arról az
anyagi lehetõségrõl, amit azok magukban hor-
doznak. Elsõsorban a turizmus számára lehet
fontos ez a térség, olyan rendezvényeket szán-
dékoznak szervezni, amelyek népszerûsíti ezt
a jobbára még érintetlen tájat. Egy sikeres pá-
lyázatnak köszönhetõen már idén lépni szeret-
nének ezen a téren. Elõkészítenek egy tanös-
vényt a szürkegém-rezervátum és a Csíkos-tó
között. Terveik között szerepel erdei iskola be-
indítása, itt hetente egyszer tartanak majd is-
meretterjesztõ foglalkozásokat. Pontos dátu-
mot még nem tudnak, de a nyáron a székely-
hídi önkormányzattal együttmûködve meg-
szervezik a Csíkos-tó napját – sorolta nagysza-
bású terveit az elnöknõ. És hogy mennyire ko-
molyan gondolják mindezt, azt a május köze-

pén iskolások számára megrendezett termé-
szetvédelmi vetélkedõ is bizonyítja.

Tizennyolc csapat érkezett a megmérette-
tésre Nagyváradról, valamint a székelyhídi Pe-
tõfi Sándor Elméleti Líceumból. A négytagú
csapatok mindegyikét felkészítõ tanár kísérte.
Az eredeti tervek szerint a gyakorlati próbák a
Csíkos-tónál zajlottak volna, de az elõzõ na-
pok esõzései és a verseny idõpontjára elõre
jelzett újabb csapadék óvatosságra intette a
szervezõket. Így a vetélkedõt a székelyhídi kö-
zépiskolában, illetve az elõtte húzódó parkosí-
tott zöldövezetben tartották meg.

A megmérettetés elméleti és gyakorlati pró-
bákból állt, a végeredményt az összesített
pontszám alapján állapították meg. A diákok-
nak írásban kellett válaszolniuk tesztkérdések-
re, ezek összeállításakor a helyi természeti
specifikumokra fókuszáltak. A védett növé-
nyek ismeretébõl is próbára tették a verseny-
zõket, illetve a Csíkos-tó állatvilágának felso-
rolása is szerepelt a feladatok között. A fiata-
lok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a
gyakorlati próbákba is, ezek során ügyességü-
ket, leleményességüket kellett bizonyítaniuk.
Az elsõ helyezést a székelyhídi Gekkos csapa-
ta érdemelte ki – nevüket a csapattagok nevé-
nek kezdõbetûibõl rakták össze –, felkészítõ
tanáruk Cservid Levente volt. Másodikok
lettek a nagyváradi Friedrich Schiller iskola di-
ákjai, a harmadik helynek a Borsos Mária
irányításával versenyzõ helyi Földanya csapat
négyese örülhetett.

D. Mészáros Elek


(folytatás az elõzõ oldalról)

Népszerûsítve…

Ha a csík már el is
tûnt, béka még van
a Székelyhíd
melletti védett
területen

Az iskola elõtti
térség ideális

helyszínnek
bizonyult

a gyakorlati
próbákhoz
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Amint azt köszöntõbeszédében Nyakó
József, Érmihályfalva város polgármestere
el is mondta, az együttgondolkodás mellett a
találkozó célja az volt, hogy vendégszeretetü-
ket, valamint a jubileumi, negyedszázados
évfordulójához érkezett fesztivál hangulatát
megmutassák a meghívott elöljáróknak, me-
gyei vezetõknek, politikusoknak.

A Gödör rendezvényházban szép cicomá-
san feldíszített, étellel-itallal teli asztalok vár-
ták a résztvevõket, csipegetni is lehetett az
arra érdemesített meghívottaknak, miközben
Póti Csaba az Érmelléki Fejlesztési Ügy-
nökség képviseletében az intézmény eddigi
tevékenységét, célkitûzéseit ismertette. Hogy
a tudományos kerete se csorbuljon az össze-
jövetelnek, dr. Székedi Levente, a Partiu-
mi Keresztény Egyetem tudományos igazga-
tója Kutatás az Érmellék társadalmi-gazda-
sági fejlesztésének megalapozásához cím-
mel tartott elõadást. Már beszéde legelején

mindenkit megnyugtatott, igyekszik egysze-
rûen fogalmazni, úgy, hogy azt a résztvevõk
is megértsék.

A majdani kutatást egy debreceni és egy
nagyváradi csoport fogja majd végezni. A
térségi lét több aspektusát is górcsõ alá ve-
szik. Az elõadó a feladatok közé sorolta a de-
mográfiai helyzetfeltárást, ezen belül a nép-
mozgási mutatók elemzését az iskolázottság
és a szakismeret figyelembevételével. Majd
prognózist állítanak fel, a várható fejlemé-
nyeket határozzák meg. A vállalkozások és a
munkalehetõségek közötti különbségeket is
vázolni kívánják, településekre, kisebb régi-
ókra lebontva az adatokat. Vizsgálódásaik
során kitérnek az idegenforgalmi vállalkozá-
sok lehetõségeire, de érintik majd az etnikai
eltéréseket is, illetve azt, hogy melyik nép-
csoportnak milyen egyéni sajátosságai van-
nak régiófejlesztési szempontból. Az iskolá-
zottság elemzése során a felzárkóztatási
programok adta lehetõségeket is kutatják.
Székedi itt kiemelte a szakképzés és a fel-
nõttképzés fontosságát, ezek nagyban hozzá-
járulhatnak a foglalkoztatottság növeléséhez.

Mire az elõadás a végéhez közeledett, a
résztvevõket egyre inkább csábította a gõzöl-
gõ leves illata, így Szabó Ödön parlamenti
képviselõ jó étvágyat kívánt az asztal körül
ülõknek, miközben jómaga, Cseke Attila
szenátor és Pásztor Sándor, a Megyei Ta-
nács elnöke az utóbbi idõszak országos és
megyei szintû politikai történéseirõl számol-
tak be, illetve a várható fejleményekre mutat-
tak rá. Az eseményen jelen lévõ Pajna Zol-
tán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyûlés elnöke
a két megye közötti további együttmûködést
szorgalmazta, méltatva ugyanakkor az
RMDSZ szakvezetésének felkészültségét, a jó
csapatmunkát. A találkozó a polgármesterek
részérõl felvetett néhány kérdéssel és az arra
kapott válaszokkal, utána a menüsor elfo-
gyasztásával zárult.

D. M. E.

önkormányzat|

Dr. Székedi
Levente vázolta
a fejlesztési
stratégiát

Nyakó József
polgármeter
köszöntötte

a rendezvényre
érkezetteket

Egyelõre különösebb gyakorlati haszonnal
nem járt, legfeljebb az együttlét örömét
hozta a XXV. Nyíló Akác Fesztivál részeként
az Érmelléki Fejlesztési Ügynökség
érmihályfalvi konferenciája.
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Érmellék fejlesztésérõl
tudományos
alapossággal
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Április derekán az Arany János
bicentenáriumi évhez kapcsolódva
csodálatos kiállítás érkezett a költõ szülõ-
városába, Nagyszalontára. Holesch Dénes
festõ munkáit mutatták be a hajdúvárosban,
a tárlatnyitón – majd külön koncerten –
fellépett Koós János és lánya, Réka.

Nagyszalonta
a mûvészetek ölelésében

Különleges lovas festményeket bemutató
tárlatot hozott a hajdúvárosba a budapesti
Abigail Galéria és Aukciós Ház vezetõje, a
nagyszalontai születésû Hajdú Kata. Az õ
közremûködésével már nem elõször láthattak
kiemelkedõ jelentõségû képzõmûvészeti alko-
tásokat Nagyszalontán a helybeliek. A tavaszi
kiállításon Holesch Dénes festõmûvész mun-
káit ismerhették meg a mûvészetkedvelõk. Ar-
ról, hogy miért éppen ez a tárlat érkezett a
hajdúvárosba, illetve hogy mit kell tudni az al-
kotóról, a fõszervezõ Hajdú Katát kérdeztük.

„Hagyományosan az elõzõ mûvészeti év
legsikeresebb kiállítását viszem Nagyszalontá-
ra. Tavaly ezt a kitüntetõ címet Holesch Dé-
nes tárlata érdemelte ki – válaszolta a buda-
pesti galériatulajdonos, és az alkotóra vonat-
kozó tudnivalókkal folytatta. – Holesch Dénes
a XX. század legnagyobb lovas festõje. Hat-
van év alatt végigvándorolt az egész világon,
ám világpolgárként is mindig magyar maradt.
Egyedi, mással össze nem téveszthetõ, külö-

nös módon ábrázolja a lovakat, féktelen, dina-
mikus mozgásukat. A szalontai kiállításon saj-
nos nem volt alkalmam bemutatni, hogy port-
réfestõként is sikert sikerre halmozott, de tud-
ni lehet róla, hogy királyok, államfõk, holly-
woodi sztárok elismert portréfestõje volt.”

Hajdú Katától azt is megtudtuk, hogy ha raj-
ta múlik, jövõre sem maradnak rangos képzõ-
mûvészeti bemutató nélkül a szalontaiak. „A

Szili Katalin
nyitotta meg
a tárlatot, beszédet
mondott Hajdú
Kata
galériatulajdonos
és Török László
polgármester
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Koós Réka is elõadott egy dalt a megnyitón

Koós Jánosnak még ma is sok rajongója van





A községháza udvarán is nemrég befejezett
földmunka tanúja lehettem. A lapályos terüle-
tet feltöltötték termõfölddel, és esztétikusabb
külsõt adnak neki. Az udvaron a polgármester
kíséretében szakemberek mérték éppen a te-
repet, kijelölve azt a részt, ahol az új orvosi
rendelõ fog megépülni. Ezt hozzátoldják a
községházához, és az egész új, közös tetõszer-
kezetet kap. Most a rendelõ Érbogyoszló
egyetlen tömbházának emeleti részén mûkö-
dik, és ez a betegek szempontjából nem a leg-
szerencsésebb helyszín. Többen jelezték, hogy
a lépcsõmászás eléggé megterhelõ. A köz-
pontban felhúzandó új épület megkönnyíti az

érbogyoszlói páciensek orvosi ellátását. A köz-
ségben van családorvos, meghatározott óra-
rend szerint rendszeresen fogadja Albison és
Bogyoszlóban is az ellátásra szorulókat. Az

önkormányzat|

Aki most Albison vagy Érbogyoszlóban jár,
azonnal tapasztalhatja, hogy nagy
munkában vannak. Gödrök, árkok,
földhalmok az utcákon, munkagépek zaja
ûzi el a megszokott csendet. Ez azonban
csöppet sem zavarja a helybelieket, mivel
tudják, hogy mindez késõbbi kényelmüket
szolgálja. A község polgármesterét, KÓCZA
ISTVÁNT kerestem fel tájékoztatásért.

Munkálkodnak Albison
és Érbogyoszlóban

(folytatás a következõ oldalon)



Kócza István polgármesternek a következõ három
évre is vannak tervei

A fiatal
és az idõsebb
korosztály is
kíváncsi volt
a tárlatra

terv az, hogy ápoljuk a megkezdett hagyo-
mányt, és minden évben érkezzen egy-egy tár-
lat szülõvárosomba. Jövõre az Abigail Galéria
és Aukciós Ház 2017-es legsikeresebb, legláto-
gatottabb anyagát bemutató kiállítással jelent-
kezem majd.”

A Holesch Dénes-kiállítás megnyitását és
méltatását Szili Katalin magyarországi minisz-
terelnöki megbízott vállalta, mellette ünnepi be-
szédet mondott Hajdú Kata és Török László,
Nagyszalonta polgármestere is. Az eseményt
Koós János táncdalénekes és lánya, a szintén
énekes Réka is megtisztelte jelenlétével, és egy-
egy dallal ajándékozták meg a jelenlévõket.

A képzõmûvészet után a zene örömében
merülhettek el a hajdúvárosiak az Arany zenés
est elnevezésû produkcióval. A zsúfolásig telt
Zilahy Lajos Mûvelõdési Házban lépett színpad-
ra Koós János, felesége, Dékány Sarolta, va-
lamint lányuk, Koós Réka. A jó hangulatú ze-
nés esten ismert slágerekkel, örökzöld dalla-
mokkal örvendeztették meg az õket vastapssal
jutalmazó szalontai közönséget.

Balázs Anita
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albisi rendelõ a falu központjában van, és
megvannak benne a szükséges felszerelések.

Kócza István polgármester „régi motoros”
a közéletben, hiszen az RMDSZ-nek megala-
kulása óta aktív tagja. Tavaly támogatóinak
biztatására „ringbe szállt” a polgármesteri szé-
kért, és sikerrel járt. Arról kérdeztem, mit si-
került elérnie az eltelt tíz hónap alatt. Elmond-
ta, hogy gyors ütemben folytatódik a csator-
názás mind Albison, mind Érbogyoszlóban.
Ahol már lefektették a csöveket, ott alapoz-
zák, majd aszfaltozzák az utcákat, járdákat. Az
utak mellett természetesen elkészítik a vízleve-
zetõ árkokat is. Az a biztosíték az utak tartós-
ságára. A csatornázást és az utcák egy részé-
nek aszfaltozását kormánypénzbõl fedezik.
Azoknak az utcáknak az aszfaltozására, me-
lyeken közintézmény – orvosi rendelõ, iskola,
posta, templom stb. – van, uniós támogatást
kaptak. Reményeik szerint a nyár folyamán
mindkét pályázatuk párhuzamosan és jól fog
haladni. A szennyvíztisztító berendezést
Albison állítják fel, de mindkét települést ki
fogja szolgálni. Elvileg jövõre kellene készen
lennie, de mivel a pénzutalások idõnként aka-
doznak, a határidõ csúszására kell számítani.
A lényeg azonban az, hogy ha késõbb is, de
meglesz. Sikerül a faluból a mezõre, legelõre,
valamint a temetõbe kivezetõ utat is leaszfal-
tozniuk. A fõútra is az uniós pályázati forrás-
ból kerül majd aszfaltburkolat.

– Milyen tervekkel kezdi mandátumának
további három évét?

– Terveim vannak, hiszen azok nélkül értel-
metlen minden. Fõ helyen a polgármesteri hi-
vatal bõvítése áll, oda kerül majd az orvosi
rendelõ és egy irattár is. Az épület teljesen új

vakolatot kap, és akadálymentesítjük. Ezt ön-
erõbõl akarjuk megvalósítani, bele is foglaltuk
az idei költségvetésbe. Az ígéretek szerint a
megyei tanácstól is kapunk hozzá segítséget.
Idén elkezdjük a munkát: elkészítjük a hatásta-
nulmányt és beszerezzük az engedélyeket, az-
tán jövõre szeretnénk teljes egészében befe-
jezni. Jelenleg is folynak kisebb munkálatok a
községházán. Leválasztottunk egy irodát a
pénztárnak, és a konyharészt bõvítjük egy ét-
kezõhelyiséggel. Érbogyoszlóban ki fogunk
alakítani egy piacot, már rég igényelték ezt a
lakosok. Ezt is saját költségvetésbõl finanszí-
rozzuk. Egy kormányrendeletnek engedelmes-
kedve be kell szereznünk egy tûzoltóautót,
ugyanis tûz esetén Margittáról több mint 15
perc alatt érnének el hozzánk az ottani egysé-
gek. Elkülönítettünk rá 45 000 lejt, de sajnos
az árak közben felmentek. Éppen azért, mert
megnõtt a kereslet. Megvesszük az autót, de
hogy miként mûködtetjük, ki és hogyan fizeti
a személyzetét, az még a jövõ titka… A tanács
udvarára gépszínt akarunk építeni, ahová be-
állhatnak a munkagépeink, a szolgálati kocsi
és a tûzoltó. Renoválni fogjuk az érbogyoszlói
iskolát, kiegészítjük új mosdókkal. Az albisi is-
kola épületét az egyháztól béreljük, ott a tulaj-
donos végzi a javításokat. Mindkét település
óvodáinál játszótereket fogunk kiépíteni. En-
nek most folyik a közbeszerzési eljárása.

Bogyoszló egyetlen
tömbháza

a kultúrotthon
mögött

Albison
a csatornacsöveket

fektetik

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Munkálkodnak Albison és Érbogyoszlóban



számunkra elfogadható. Azért persze nem ha-
ragudnánk, ha többet kapnánk. Én úgy ér-
zem, jól gazdálkodtunk és jó helyre különítet-
tük el az összegeket. Remélhetõleg látványos
eredményeket hozó évünk lesz.

– Az önök községe az utóbbi idõben nem
járt élen a pályázatok benyújtásában. Ho-
gyan akarnak ezen változtatni?

– A pályázatokhoz mindig egy csomó doku-
mentum szükséges. Sok esetben ezek hiá-
nyoztak. Tanultunk a hibából, és most már
elõre elkészítjük a szükséges dokumentációt,
hogy adott esetben rögtön léphessünk. Persze
ehhez is pénz kell, ezért korlátozottak a lehe-
tõségek, de nem leszünk felkészületlenek. Ter-
mészetesen a már elkészült, de nem nyert pá-
lyázatokat, ha lesz rá lehetõség, újra beadjuk.
Tisztában vagyunk azzal, hogy igazán nagy
beruházást csak pályázat útján valósíthatunk
meg. Ezért igyekszünk majd pályázati téren
aktívabb lenni.

Szõke Ferenc

Albison szeretnénk a régi magtárat úgy felújí-
tani, hogy befogadhasson egy kisebb termelõ-
egységet. Ez munkahelyeket teremtene, lako-
saink egy részének nem kellene ingáznia.
Hosszadalmas feladat lesz, mivel az épület tu-
lajdonjoga rendezetlen. Elindítjuk a kültelkek
telekkönyvezését, ezt részben az EU finanszí-
rozza. Alkalmaztunk erre egy földmérõt, a
mûszereket a helyi tanács vásárolta meg. A ta-
nácsháza elé parkolót akarunk építeni, mivel
elég sokan érkeznek ügyintézésre gépjármû-
vel, és jelenleg ezek zavarják a közúti forgal-
mat.

– Meg van elégedve az idei költségvetés-
sel? A helyi bevételek milyen arányban tel-
jesültek?

– Örök igazság, hogy pénzbõl soha nincsen
elég, de nem vagyunk elégedetlenek. Türe-
lemmel kivárjuk, hogy teljesüljenek elképzelé-
seink. Sajnos az adóból származó bevételünk
mindössze 65 százaléka a tervezettnek, de
dolgozunk azon, hogy mindenki teljesítse kö-
telezettségét. Az országos és megyei leosztás

Készül
a községháza új
ebédlõje

Itt épül majd fel
az új orvosi

rendelõ
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Bogyoszlóban
az utakat
alapozzák, építik
a hidakat
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A munkát húsvétkor kezdték el, és két hét
alatt faragták ki a dombormûvet, melyet a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
(KREK) és Csûry István püspök védnöksége
alatt készítettek el, s melynek alapanyagát, a
vadcseresznyét a szentjobbi huszárok ajánlot-
ták fel. A dombormûvet Kiss János buda-
pesti fafaragó és Szalai Norbert nagyatádi
iparmûvész faragta ki a budapesti Csoma
Gergely szobrászmûvész vezetésével, a
szalárdi alkotótábor szervezõje pedig Sipos
Béla volt, maga is fafaragó. A munkának a
régi szalárdi községháza adott otthont, a fara-
gókat a Dani Zoltán vezette szintén szalárdi
Agapé Alapítvány látta vendégül, de a helyi
református egyházközség és Kindle Norbert
vállalkozó is támogatta a tábor.

A dombormûvet hat, kétszer egyméteres
táblából állították össze egységes egésszé.
Csoma Gergely szobrászmûvész elmondta,
hogy Sipos Béla a tavalyi fafaragó táborban –

annak a Himnusz volt a témája – vetette fel az
ötletet, hogy idén a magyar reformációnak ál-
lítsanak emléket. A tervet Csoma Gergely ké-
szítette el, megrajzolta a magyar nyelvû Bibli-

A magyar reformációnak
faragtak emléket
Idén ünnepeljük az 500 éves reformációt,
és ugyanebben az évben 450 éves a
magyar reformáció. Ez utóbbinak állítottak
emléket egy hatszor két méteres, fából
faragott dombormûvel a IV. Partiumi
Fafaragó tábor résztvevõi.
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A reformáció fél évezredének és a magyar biblia-
fordítás 450. évfordulójának állít emléket a dombormû

A budapesti Kiss János szobrászmûvész munka közben

Elõbb felrajzolták
a fára a tervet,
majd értõ kézzel
kifaragták



át felmutató bibliafordító vagy hitszónok alak-
ját, aki a nemzetnek, a közösségnek mutatja
be, adja át az elkészült magyar Szentírást. A
terv szerint az erdélyi, partiumi táj jelenik meg
az alkotásban, és a református emberek szá-
mára egyértelmû jelképek is láthatók, ezek
használatával azonban nem törekednek fele-
kezeti kizárólagosságra. Amint Csoma Ger-
gely fogalmazott, azt szerették volna, hogy a
szobrászi igénnyel kivitelezett reliefet látva
„minden nemzettag esztétikai élményt kap-
jon”.

Az alkotás ugyanakkor nem egy hatalmas
téglalap, hiszen egyes elemei a keret fölé
emelkednek. A hitszónok feje fölé a kezét ál-
dón emelõ Krisztus alakja például, vagy a
bánffyhunyadi, négy fiatornyos, mûemlék
templom ábrázolása, továbbá egy madárraj,
felhõmotívumok emelkednek ki a képbõl.

Mint megtudtuk, az alkotók a modern szobrá-
szat elemeit is bele akarták építeni a mûbe.

Annak kapcsán, hogy ez tekinthetõ-e egy-
fajta transzcendens kapcsolódásnak, Csoma
Gergely elmondta: „Óhatatlanul is az. Az ég
felé törõ Krisztus alakra rímel, tudatosan a
kompozíció része a madárraj, vagy a Bibliát
felmutató hitszónok mozdulatára rímel vele
szemben a nép egyik tagja, az asszonyfigura,
aki a magasba emeli a leánygyermekét, aki
csodálkozva rámutat a Szentírásra. Ez a kom-
pozíciós elemeknek olyan páros rímeltetése,
ami jobban a kompozíció középpontja felé
vonzza a tekintetet.”

A relief elkészítése egyébként két hétig tar-
tott. Megtudtuk azt is, hogy idén még egy al-
kotótábort szerveznek a fafaragók, annak té-
mája a Szent László-év lesz. A magyar refor-
mációnak emléket állító fa dombormû Nagy-
várad-Õssi gyülekezeti termébe kerül. Így tel-
jesül a mûvészek óhaja is, azaz jobb, ha belsõ
térben lesz a faragvány az idõjárás miatt is.

Fried Noémi Lujza

hitvilág|

Csoma Gergely,
Szalai Norbert,
Kiss János, Sipos
Béla és Dani
Zoltán

A tábor résztvevõi
külön-külön

dolgoztak
a táblákon

Két méter magas,
egy méter széles

táblákból áll össze
a teljes alkotás 
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Ladányi Árpád 1957-ben született a köz-
igazgatásilag Margittához tartozó Magyarké-
cen. Ott végezte el az általános iskolát, majd a
nagyváradi Szövetkezeti Szakiskolában tanulta
a hûtõgépszerelést és -javítást három éven ke-
resztül. Szakdiplomával a kezében szövetkeze-
ti alkalmazottként Margittán kezdte el a mun-
kát. Az elméleti tudáshoz munkahelyén töké-
letesíthette a gyakorlati képzettségét. Házi és
ipari hûtõgépek javítását egyaránt gyakorol-
hatta nap mint nap. Jól képzett, magabiztos
szakember lett belõle. Közben esti tagozaton
elvégezte a középiskolát és leérettségizett. A
rendszerváltás után egy társával együtt merték

önállósítani magukat, és kisiparosként dolgoz-
tak tovább. Nem csalódtak, munkájuk került
bõven, vállalkozásuk elismertté vált. Késõbb,
2004-ben különváltak, utána más-más kliens-
kört szolgáltak ki. Ladányi Árpád az ügyfelei
szempontjából Margittát és annak 20 kilomé-
teres körzetét mondhatja magáénak. Rugal-
mas vállalkozó, ha lehetséges, a kliens ottho-
nában javítja meg a gépet, ha viszont nagyobb
a baj, elszállítja a „beteget” a mûhelyébe, és
javítás után haza is viszi. Ha a kliens úgy óhajt-
ja, erre az idõszakra póthûtõt vagy -fagyasztót
ad, hogy megmentsék az elromlott háztartási
gépben tárolt termékeket. Szállításkor, anyag-
mozgatáskor van egy állandó segítsége, aki-
nek ez a munka adja a megélhetést. Reklám-
ra nem kell költenie, hiszen elégedett kliensei
egymásnak ajánlják.

– Mi a titka annak, hogy megszerezze és
megtartsa ügyfélkörét?

– Jó munkát kell végezni, be kell tartani a
megjelölt határidõt, és jótállást kell vállalni az
elvégzett munkára. Soha nem szabad becsap-
ni a klienst, mert az durván visszaüthet. Kü-
lönben az elveimmel is ellenkezik, nem tudnék
becsapni másokat. Az általam megjavított
vagy kicserélt alkatrészre egy év garanciát vál-
lalok. Elmondhatom, hogy állandóan van
munkám, és tisztességesen meg tudunk élni
belõle. Természetesen a családi költségveté-

Minden szakma
csodálatos

LADÁNYI ÁRPÁD hûtõgépszerelõ,
és a címbeli állítás tõle származik. Teljes
odaadással, elkötelezettséggel mûveli,
szereti a saját szakmáját, örömét leli benne,
és nem cserélne egyetlen elméleti okleveles
emberrel sem. Meggyõzõdése, hogy
bármelyik szakmából tisztességesen meg
lehet élni, ha az illetõ szakember rendelkezik
a kellõ felkészültséggel. Vallja, hogy egy jó
szakma felér egy diplomával, ennek egyik
bizonyítéka éppen az õ életpályája. Ladányi Árpád kedvét leli a munkájában
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Megjavított
hûtõgépek
a mûhely
raktárában
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sünket kiegészíti a feleségem jövedelme, õ ta-
nítónõként dolgozik Érszõlõsön. 1983-ban
házasodtunk össze, gyerekeink – Hajnalka és
Zsolt – már kirepültek a családi fészekbõl, je-
lenleg Németországban élnek. Lányom meg-
örvendeztetett bennünket Annabell unokánk-
kal. Számunkra örömhír, hogy van remény ar-
ra, hogy a fiam végleg hazajön.

– Jó a mostani adózási rendszer a kisipa-
rosoknak? Segíti, ösztönzi õket?

– Azt mondhatom, hogy igazából nincs
okunk panasza. Ha van elegendõ munka, ak-
kor megfizethetõ a ránk kirótt adó. Nem kis
összeg, de el kell fogadni, hiszen ha céget ala-

pítok, bonyolultabb a helyzet, és nem biztos,
hogy jobban járnék anyagilag. Így nem kell
könyvelõt fogadnom, és egy csomó papír-
munkától megszabadulok. Van idõm az érde-
mi munkára koncentrálni. Ha viszont egy kis-
iparosnak nincs állandó munkája, akkor ki-
sebb a bevétele, és többnek tûnik az adóköte-
lezettség. Hála istennek, nálam ez nem áll
fenn. Persze nem veszek ki hosszú szabadsá-
got, mert arra az idõre nincs keresetem. Min-
dent egybevetve elmondhatom, hogy elége-
dett és boldog ember vagyok. Szeretem a
szakmámat, és örömet szerez a munka.

– Szakemberként mit javasol a pályavá-
lasztás elõtt álló fiataloknak?

– Elsõsorban azt, hogy ne ragaszkodjanak
görcsösen az elméleti diplomához. Ma már
egyre könnyebb azt megszerezni, de nem biz-
tos, hogy állást is találnak vele. Szakemberek-
bõl viszont hiány van, így könnyebb munkát
találni. Ne azt nézzék, hol lehet többet keres-
ni, hanem azt, hogy milyen munkát végezné-
nek örömmel. A jól és pontosan végzett mun-
ka elõbb-utóbb meghozza az anyagi biztonsá-
got is. Szerintem nem kell félni a szakmától.
Meg kell tanulni, és becsületesen meg lehet él-
ni belõle. A régi igazság ma is érvényes: egy
jó szakma felér egy diplomával.

– Ön a közéletben is aktívan tevékenyke-
dik. Kérem, foglalja össze röviden ez irányú
munkásságát!

– Igyekszem a református egyház berkeiben
is hasznossá tenni magamat. Aktivitásomnak
köszönhetõen elõször presbiternek, majd
2009-ben gondnoknak, 2015-ben pedig fõ-
gondnoknak választottak. Örömmel végzem
ezt a feladatot is, szívesen segítek mindenben,
amiben tudok. Fõgondnokságom mellett tagja
vagyok az egyházmegyei és egyházkerületi ta-
nácsnak is.

Szõke Ferenc

Munka közben

Március 15-i
koszorúzáson idén

a lelkipásztorral

Presbiteri eskütétel
tavalyelõtt, balról

a harmadik
Ladányi Árpád

fõgondnok
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A hajdú-bihari huszárbandérium már tizen-
három éve szerepel a Partiumban, illetve Er-
dély több térségében huszárhagyomány-õrzõ
eseményeken. Idén az immár hatodik, Hu-
szárokosító elnevezésû programjukat úgy ala-
kították, hogy a hajdúsági huszárok mellett
több erdélyi huszárcsapat tagjai is részt vettek
a Létavértesrõl indult lovas túrán, és Érsem-
jénbe is eljutott a túrázók mintegy százhúsz fõs
csapata. A túrán több mint negyven huszár-
egyenruhás résztvevõ volt jelen, közülük tizen-
egyen lóháton teljesítették a távot, a többiek
és a civilek négy lovas fogaton, illetve autókon
haladtak. A lovas határátlépés szép példája
annak, hogy milyen sokszínû is lehet a két or-
szág határ menti kapcsolatépítésének tár-
háza…

A jelentõs csoportot Csontos János fõszer-
vezõ, a Hajdú-Bihar megyei huszárcsapat el-

nöke irányította, az õ létavértesi lovas bázisá-
ról indultak útnak a résztvevõk szombaton
reggel. Elsõként Álmosdon meglátogatták a
Kölcsey-emlékházat, majd Bagamérban meg-
koszorúzták az elsõ világháborús emlékmûvet.
Itt Orvos Mihály polgármester, Csontos János
és Szabó Gábor mondott beszédet, majd Rá-
kóczi Lajos érköbölkúti pedagógus, lovas szak-
ember szavalata következett. Ezután történel-
mi tettet hajtott végre a huszárcsapat és civil
kísérete, hiszen sohasem történt még meg ko-
rábban, hogy a Bagamér–Érkenéz új kishatár-
átkelõn magyar lovas huszárok lépjék át a ma-
gyar–román határt.

A nem kis feltûnést keltõ menet Érkenézen
át haladt Érsemjénbe, ott a fõtéren elhelyezték
az emlékezés csokrait Semjén kiváló szülöttei

Lóháton, szekéren
át a határon

A magyarországi Hajdú-Bihar Megyei Lovas
és Huszár Hagyományõrzõ Sport-
és Kulturális Egyesület az érsemjéni
önkormányzattal együttmûködve történelmi
emlékezést szervezett május 13-án a bihari
település fõterén. Történelmi tettet
hajtottak végre a rendezvény résztvevõi:
a Bagamér–Érkenéz ideiglenes
határátkelõn lépték át az államhatárt
szekéren, illetve nyeregben.
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Huszár-hagyomány-
õrzõk lépték át
a magyar–román
határt
az ideiglenes
átkelõnél.
A határrendészek
„hivatala”,
a kisbusz
a háttérben

Emlékfotó az államhatáron 

Debreceni huszárok tisztelegnek Csiha Kálmán
szobránál 



– Fráter Loránd, a „nótás kapitány”, Kazinczy
Ferenc irodalmár, nyelvújító és Csiha Kálmán
református püspök – szobránál. Ünnepi be-
szédet mondott Balazsi József polgármester,
kiemelve annak jelentõségét, hogy a települé-
sen még soha nem volt ilyen rendezvény, és õ
ezt történelmi pillanatnak nevezte. A házigaz-
dák kulturális és néptáncmûsorral kedvesked-
tek a hagyományõrzõknek. Érdekes véletlen
volt, hogy egy iskolai csoport a dunántúli
Nagykanizsáról éppen ekkor járt Érsemjén-
ben, és végig is nézték a huszáreseményt…

Csontos János huszár százados köszönte
meg az érsemjénieknek a fogadtatást, és ígé-
retet tett arra, hogy a hajdúsági huszárcsapat

szoborállítást kezdeményez Kazinczy Lajos
honvéd ezredes emlékére. Emlékeztetõül: Ka-
zinczy Lajos (1820–1849) honvéd ezredes,
hadtestparancsnok, Kazinczy Ferenc fia, a
szabadságharc vértanúja volt. Õt 1849. októ-
ber 25-én, 29 éves korában lõtték agyon az
aradi vár sáncárkában; a tizenötödik aradi vér-
tanúként szokás említeni. Az emlékmû megva-
lósítását a huszárok százezer forinttal (1400
lej) támogatják majd. Az ünnepi emlékezést
Rákóczi Lajos szavalata, gróf Fráter Loránd
huszárkapitány mellszobránál a mai huszárok
nótázása, valamint a magyar és a székely him-
nusz eléneklése zárta.

A rendezvényen jelentõs számban vettek
részt romániai magyar hagyományõrzõk is, hi-
szen a magyarországi, valamint közeli bihar-
diószegi és szentjobbi huszárok mellett képvi-
selve volt Koltó, Kraszna, Mezõpanit, Maros-
sárpatak, Szentegyháza, Székelyudvarhely és
Szováta is. A túra résztvevõi az érsemjéni
ebéd után visszaindultak a magyar oldalra, is-
mételten átlépve a határt, majd Bagaméron át
Álmosdra vonultak. Közben sajnos egy kiadós
esõ tette próbára a lovasokat.

Álmosdon a közelmúltban elhunyt Ármós
Zoltán huszárhagyomány-õrzõ bajtársuk sírján
kopjafát avattak és koszorúztak a résztvevõk,
majd Kokadon költötték el az estebédet. Va-
sárnap köszöntek el végleg egymástól, a Vér-
tesi Református Egyházközség (Létavértes) Iri-
nyi úti templomában az erdélyi származású
Rozsnyai István lelkipásztor által tartott isten-
tisztelet után.

A „huszárdiplomácia” újabb szép példáját
láthatták mindazok, akik az ünnepi eseménye-
ken részt vettek vagy részesei voltak a túrának,
hiszen a példás katonai fegyelemmel lezajlott
menet alatt sehol sem volt semmilyen problé-
ma, békében emlékeztek híres elõdökre, az el-
sõ világháború hõsi halottaira. Köszönet illeti
mind a magyar, mind a román határõrizeti
szerveket is, maximális segítõkészségükért.

Szoboszlai Endre, Debrecen

szomszédoló – hagyomány|
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Semjéni ünnepség,
a polgármester

köszöntötte
a vendégeket

Mai huszárok
énekelték a nótás
kapitány, Fráter
Loránd dalait

Bagamérban
a szentjobbi

huszárok nevében
Zatykó István

koszorúzott
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Május utolsó elõtti szombatján, Irinyi János
születésének kétszázadik évfordulóján emlékez-
tek meg a két híres testvérrõl: míg József a for-
radalomban szerzett érdemeket, addig János, a
zseniális tudós, zsenge fiatalként feltalálta a rob-
banásmentes gyufát, amit az egész földkereksé-
gen használnak.

A megemlékezés a helyi református temp-
lomban kezdõdött. Dénes Béla lelkipásztor a
reformáció kezdetének 500. évfordulója kap-
csán fogalmazta meg mondandóját. Kócza
István, Érbogyoszló község polgármestere is
házigazdaként köszöntötte a résztvevõket, majd
Bakó Lajos, a helyi Irinyi József Társaság el-
nöke szólt az egybegyûltekhez. Bejelentette,
szándékukban áll a gyufa feltalálójának is szob-
rot emelni. A templomkertben már áll Irinyi Jó-
zsef szobra, nevét viseli a helyi iskola, valamint
egykori lakóhelyük kertjében is emlékhellyel
tisztelegnek az albisiak az Irinyiek elõtt. A pol-
gármester késõbb lapunknak elmondta, hogy
tervezik egy Irinyi-emlékszoba kialakítását is.

A helyi óvodások és iskolások mûsora után
ez alkalomra íródott versét olvasta fel
Mészárosné Fodor Etelka, aki idõs kora el-
lenére ügyesen bánik a szavakkal. Dr. Szabó
József bihardiószegi helytörténésznek, a ren-
dezvény fõ szervezõjének az ünnepi megemlé-
kezésre tudós szakembereket is sikerült meg-
nyernie. Elsõként dr. Szálkai Tamás debrece-
ni levéltáros-történész nyújtott betekintést az Iri-
nyi család történetébe. Kijelentette, hogy a hi-
teles történetkutatás nem feltételezésekre, hal-
lomásokra, hanem tényekre alapoz. Egy román
lapban 1932-ben azt taglalták, hogy az Irinyi
család valójában ortodox vallású volt, eredetileg
az Irimie nevet viselte. E feltevésre a történész

ekként replikázott: „Ha a források ellent is
mondanak egymásnak, és arra nem is derül
fény, hogy az Irinyiek eredetileg Irimiék voltak-
e, annak fényében, hogy Irinyi János és öccse,
József magyarul alkotott, s mindketten a ma-
gyar ügy oldalán álltak a forradalom és szabad-
ságharc idején, és ezért börtönbüntetést is el-
szenvedtek, magyarságukat nem vonhatjuk két-
ségbe.”

Dr. Tószegi Gizella, a budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem docense Irinyi János
sokoldalú tehetségérõl számolt be. A gyufa felta-
lálása mellett alig huszonegy évesen tudomá-
nyos munkákat írt, jelentõs nyelvújító munkát
végzett. A gyufa szavunk is neki köszönhetõ.
Még harmincéves sem volt, amikor kidolgozta a
szikes talajok kezelési módszerét. A maga eszkö-
zeivel õ is hozzájárult a forradalom ügyéhez,
Kossuth salétromsavgyár alapításával bízta meg
Nagyváradon – sorolta az Irinyi-kutató.

Dr. Szabó József kutatásai bizonyítják, hogy
a bihardiószegi görögkatolikus templomba vitte
a család megkeresztelni a fiúkat, de azok ké-
sõbb a református vallást gyakorolták. Szabó
azt is kiderítette, hogy az ominózus templomot
1868-ban lebontották, ma pékség áll a helyén.
Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar me-
gyei szervezetének elnöke biztató szavakkal
szólt az egybegyûltekhez: kis települések is ad-
hatnak nagy embereket a nemzetnek.

A templomban megtartott ünnepi megemlé-
kezést és tudományos elõadásokat az Irinyi-em-
lékhely megkoszorúzása zárta.

D. Mészáros Elek

A gyufa feltalálójára
emlékeztek Albison

Dr. Szabó József
fõszervezõ,
helytörténész
civilben
neonatológus,
lapunk is több
írását közölte már

Mészárosné Fodor Etelka saját költeményét mondta el
az évfordulón

Az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc lánglelkû küzdõje, Irinyi
József albisi szobra magas fák árnyékából
emlékezteti az arra járókat, hogy
családjára nemcsak az érmelléki szülõfalu
lehet büszke, de a magyar nemzet is
méltán tartja meg jó emlékezetében.
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Jelenits István, a hajdú-bihari kisváros dísz-
polgára, Berettyóújfaluban született 1932-
ben. Itt lakott nyolcesztendõs koráig, utána
néhány évig Nagyváradon élt. Idén április 8-
án Pilinszky Jánosról tartott elõadást a
Nadányi Zoltánról elnevezett újfalui mûvelõdé-
si házban, vasárnap pedig szentmise volt a
nagyváradi Posticumban. Az újfalui elõadás
után közös sétát tettünk az egykori Levente-
háztól a régi Tisztviselõtelepig, ahol az elõadó
töltötte gyerekkorát. A sétára én magam is el-
kísértem, és közösen elevenítettük fel a gyer-
mekkor emlékeit, hisz én magam ugyanabban
az épületben jártam az általános iskola elsõ
osztályát, csak egy negyedszázaddal késõbb,
és ugyanabban az utcában cseperedtem fel,
csak néhány házzal odébb.

Jelenits István fiatalon nemcsak foglalkozott
az irodalommal, hanem maga is verselt,
Tótfalusy István álnéven: „Azért harcoltam ed-
dig mindenki ellen, / mert azt akartam, hogy
legyõzzenek. / Azért szaggattam ízekre annyi

embert, / mert azt vártam, hogy megszelídít-
senek.” (A gubbói farkas éneke).

– Édesapám 1899-ben született. Érettségi
után Kecskeméten tanult jogot, mellette egy
újságnál is dolgozott, így tudta finanszírozni a
tanulását. Szegeden tett jogi doktorátust, és
mivel Berettyóújfalu megyeszékhely lett, sok
volt az üres hivatalnoki állás, ahova nem tola-
kodtak a jelentkezõk. Így kerültünk ide. Édes-
anyám református volt. Még református püs-
pök is volt a családban. Tótfalusynak hívták,
ami talán azért érdekes, mert ezen a néven
publikáltam a verseimet a Vigíliában. Azért
nem írhattam a saját néven, mert ha kitudó-
dik, hogy katolikus lapba írok, kitettek volna
az egyetemrõl. Nagyapám Már Zoltán volt.
Most is, ha Kunszentmiklósra megyek, na-
gyon megbecsülnek, mert a településen tisz-
telték a Már családot. Nagyapám jogász volt,
az elsõ világháborúban olyan súlyosan megbe-
tegedett, hogy odamaradt. Nem harcokban

Séta a faluvárosban
Jelenits Istvánnal

Nemes István, a nagyváradi Posticum
programigazgatója a költészet napja
közeledtével meglepõ ötlettel állt elõ. Úgy
vélte, ha dr. Jelenits István, az ismert
piarista szerzetes személye összekapcsolja
Berettyóújfalut és Nagyváradot, ünnepeljük
meg együtt ezt a jeles eseményt.
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Sétára indul
a társaság
az emlékezés
ösvényein

Jelenits István református felmenõk utódjaként
piarista szerzetes lett 
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(folytatás a következõ oldalon)
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esett el, de hõsi halottként tartották számon
így is. Édesanyám Kecskemétre került tanulni,
itt ismerkedett meg édesapámmal, aki meg-
kérte a kezét. Mikor a kunszentmiklósiak meg-
tudták, hogy egy katolikushoz ment férjhez,
nagyon kegyetlenül bántak vele. Azt mondta
anyám, hogy akkor inkább katolikus lesz, de
apám azt mondta, várjon vele pár évet. Ha el-
múlik a haragja, és akkor is katolikus akar len-
ni, akkor legyen. Így is történt, amikor én szü-
letettem, katolizált. Emlékszem az artézi kútra
itt a leventeházzal szemben. Édesapám szere-
tett gyalogolni, és sokfelé elmentünk a romok-
hoz, (a herpályi csonka toronyhoz) és a Be-
rettyó-partra is.

– Arra volt strand is, a vasúti hídnál…
– Emlékszem, de a nagybátyám belefulladt

a Tiszába, ezért nagyon féltettek engem a fo-
lyótól. Kécskeiek voltak. Érettségire készült a
piaristáknál Kecskeméten. Hiába volt jó úszó,
a legnagyobb melegben ugrott a vízbe hirte-
len, felhevült testtel, és odamaradt. Én még
akkor nem éltem, de ez a tragédia mindig ar-
ra figyelmeztette a családot, hogy a víz veszé-
lyes. Amikor Pestre kerültünk, és már na-
gyobb voltam, édesanyám akkor engedett el a

vízi cserkészekhez. Emlékeim egy kicsit gyer-
metegek, bár a katolikus templomhoz segítség
nélkül is eltaláltam volna innen, hisz oda jár-
tam iskolába. Sokat gomboztunk. Eleinte
hagytak nyerni, de aztán mindenemet elvet-
ték. Osztatlan iskola volt, sok cigánygyerekre
emlékszem. A tanító bácsi megtanított bicikliz-
ni, ami aztán nagyon fontos része lett az éle-
temnek. Sokat kerékpároztam életemben,
gyakran Erdélybe. Ilyenkor Újfalun is keresz-
tülmentünk, és soha nem mulasztottam el,
hogy a diákjaimnak megmutassam azt a há-
zat, ahol felcseperedtem. Elmentünk egészen
Brassóig, de visszafelé már vonattal jöttünk.

A Tisztviselõtelepen, Nadányi Zoltán egy-
kori lakóházánál megszakítjuk sétánkat, a
Kurucz Imre által készített Nadányi-emléktáb-
lánál. Dr. Benke Mária, a ház mostani lakója
fogad minket. Elfogódott, mint mindig, ha ne-
ves vendég érkezik. Megfordultak itt a magyar
irodalom fontos személyiségei az elmúlt két
évtizedben. Az elsõ költészet napján, 1997-
ben nagyon hideg volt. Bakó Endre tartotta a
táblaavató beszédet, és már akkor is eljött a
„bihari trubadúr” lánya, Gerti néni. Az unoka,
Kovacsóczy Katalin 1998-ban látogatott el
hozzánk. A Rendhagyó lyukasóra Benke

|szomszédoló

A Nadányi nevét
viselõ újfalui
mûvelõdési ház
vezetõje, Lisztes
Éva is koszorúzott
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Dr. Benke
Máriával, Nadányi

Zoltán egykori
házának mai

lakójával

Találkozó
az ötletgazdával,
Nemes Istvánnal
a szülõház elõtt

(folytatás az elõzõ oldalról)

Séta a faluvárosban…





doktornõ ötlete volt, így Mészöly Dezsõ két-
szer is a vendégünk volt, 1998-ban és ’99-ben
is. De megfordult itt április 11-én Konrád
György, Kõrössi P. József, Kukorelly Endre,
Buda Ferenc, Nagy Gáspár, Kiss Judit Ágnes,
Fecske Csaba, Mezey Katalin, Molnár Kriszti-
na Rita, Berecz András, Kinde Annamária,
Vass Tibor, Körmendi Lajos és még sokan
mások…

A koszorúzás után folytattuk a sétát és az
emlékezést:

– Édesapám árvaszéki ülnök volt, majd ké-
sõbb elnökhelyettes. Az elnök Ularik Frigyes
volt. Fontos intézmény volt akkoriban az árva-
szék. Aki árván maradt, annak volt gondvise-
lõje, de az árvaszék vigyázta, hogy ki ne for-
gassák a vagyonából. Édesapám parasztiva-
dék volt, értett az állatokhoz, néha maga ment
a piacra, és ha szép árut talált, megvette és
hazaküldte, hogy édesanyám süsse vagy fõzze
meg. Egyszer egy parasztember állított be
hozzánk két libával, édesanyám dicsérte is
apámat, mikor hazatért, hogy milyen szép li-
bát küldött. Édesapám nagyon mérges lett,
mert egy ügyfél hozta hálából a szárnyasokat.
Felkerekedett, és az állomáson még utolérte.
Nagyon megszidta, hogy ilyet máskor ne te-
gyen, mert õ azért kapja a fizetését, hogy
ilyen ügyeket intézzen, és neki ezért nem jár
ajándék, és visszaadta a libákat.

Aztán elérkeztünk a szülõi házhoz, amely
jelenleg a Bihari Népmûvészeti Alkotóház:

– Kõrisfák álltak a veranda elõtt. Sík Karcsi-
ra emlékszem az utcából, de õ nem az én kor-
osztályom volt, inkább a nõvéremé, aki jóval

idõsebb volt nálam. Õ Makk Karcsinak volt az
osztálytársa, a neves filmrendezõnek. Hajdú
Gyula volt a református tiszteletes, õ jó barát-
ja volt édesapámnak. Szilárd Zoltán katonaez-
redes felesége pedig édesanyám lánykori ba-
rátnõje volt, itt találkoztak ismét. Az udvar vé-
génél még nem volt akkor utca, deszkakerítés
volt. Amikor édesapám katona volt, mert to-
vábbképzésre hívták be, akkor megbontották
a kerítést, és ott járt haza. Édesapám gyakran
olvasott fel a családnak abból a könyvbõl, amit
éppen olvasott. Ezeken a történeteken nõt-
tünk fel. Amikor Észak-Erdély visszakerült Ma-
gyarországhoz, ismét Nagyvárad lett a megye-
székhely, nekünk is menni kellett, mert költöz-
tek a megyei hivatalnokok is. Kikerültem a
gyerekkorom világából egy ellentétekkel teli
nagyvárosba… Kezdetben a Stark-iskolába
jártam. Szerencsére odakerült Rákosi Miklós
tanító is innen, aki megtanított kerékpározni,
így nem okozott nagy törést az életemben a
váltás. A premontreieknél kezdtem a gimnázi-
umot, amit aztán Budapesten fejeztem be.
1944 õszén az alispán elrendelte, hogy a tiszt-
viselõk és hozzátartozóik hagyják el Váradot.
Pár nap múlva a család felkéredzkedett egy
német teherautóra, és felmentünk Budapest-
re. Nagymama Berettyóújfaluban maradt,
mert „nem bírta ezt a gyûrõdést”. Nagyon sok
érdekes dolog összegyûlt itt akkor Berettyóúj-
faluban, már amire egy nyolcesztendõs gyerek
emlékezhet. De ahogy összerakom az emléke-
imet, nem egy Piripócs volt, ahogy Nadányi
írta egy kicsit gúnyosan, hiszen õ Váradhoz
mérte a falut, amelyik sokáig az otthonom
volt.

Kocsis Csaba

szomszédoló|

Arany János
berettyóújfalui

szobránál; Kiss
István alkotása
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tartott elõadást
Berettyóújfaluban



mányait, majd a család Budapestre költözött,
így ott folytatta. Margittai házuk a kereskedel-
mi negyedben, a fõutcán állt, a szocializmus
évei alatt lebontották, és tömbházak kerültek a
helyére. Konkrét elhelyezkedését ma már
nem tudják meghatározni.

Érettségi után Ákom Lajos elõször vegyé-
szetet tanult, majd 1915-ben beiratkozott a
Zenemûvészeti Fõiskolára, és Antalffy Zsíros
Dezsõ tanítványa lett. 1919-ben fejezi be ze-
nemûvészeti tanulmányait, utána Magyaror-
szágon és külföldön (Ausztria, Olaszország,
Svájc) is sikerrel hangversenyezett. 1930–
1931-ben a Nemzeti Zenede orgonaszakának
tanára volt. Kórusmûveket, filmzenét és mese-
játékokat komponált, az õ tervei alapján ké-
szült el a pápai református templom orgonája
1949 és 1959 között. Legismertebb zenemû-
vei a Magyar szerenád és az Adj, Uram Is-
ten. Igazán jól a templomi orgona mellett
érezte magát, és ez az öröm megadatott neki,
mivel 1921-tõl az 1967. május 18-án bekö-
vetkezett haláláig a budapesti Kálvin téri refor-
mátus gyülekezet karnagya és fõorgonistája
volt. Hivatását nagy szeretettel és odaadással

Az ünnepséget úgy idõzítették, hogy a mû-
vész halálának 50. évfordulója közelségében
legyen. Már tavaly felvették a kapcsolatot leá-
nyával, Ákom Mártával, a budapesti Kálvin té-
ri Református Egyházközség által szervezett
Ákom Lajos-emléknapon. Örült az ötletnek,
nagyon jónak tartotta, s megígérte, hogy jelen
lesz a margittai táblaavatón. Sajnos azonban
nem érte meg ezt a napot, így a családot a
mûvész unokája, Szegedy-Maszák Zoltán
Munkácsy-díjas képzõmûvész képviselte. Tasó
László, Magyarország Miniszterelnöki Hivata-
lának államtitkára is elkötelezettje lett az ügy-
nek, olyannyira, hogy fõtámogatója volt. Saj-
nos objektív okokból az ünnepségen õ sem tu-
dott jelen lenni.

Ákom Lajos 1895. március 7-én született,
szülõvárosában végezte általános iskolai tanul-

|zene

Régi adósságát törlesztette Margitta,
amikor emléktáblát avatott és emléknapot
szervezett neves szülöttének, Ákom Lajos
orgonamûvész-zeneszerzõnek. Életpályáját,
munkásságát kevesen ismerték
szülõvárosában, mondhatni, már-már
feledésbe merült. Ezt a hiányosságot
ismerte fel a Berettyó-menti és Érmelléki
Közmûvelõdési Egyesület és elhatározta,
hogy kõbe véseti a nevét. A református
egyház segítõtársként csatlakozott,
és helyet adott az emléktáblának
a mûemlék templom falán.

Ákom Lajos „hazatért”

Ákom Lajos zeneszerzõ, orgonamûvész
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be, a zenei élet fontos szereplõje lett a két vi-
lágháború között. Ismertté, elismertté vált, és
én is megtanultam tisztelni. Egyházzenei tevé-
kenységét sohasem helyezte háttérbe. Na-
gyon komolyan vette, ez volt a kedvenc terü-
lete. A kommunizmus derékba törte polgári
zeneszerzõi karrierjét, de egyházzenei tevé-
kenységét ez nem érintette. Szívesen folytatta
pályáját Kálvin téri orgonistaként, kicsit távo-
labb a reflektorfénytõl, mely számára talán
egy kicsit terhes is volt.”

Cseke Attila szenátor is jelen volt az ün-
nepségen, méltatta a mûvész tevékenységét,
kiemelve, hogy az emléktábla méltó helyre ke-
rült az Ady-mellszobor és Horváth János em-
léktáblája szomszédságában. Beszédét idéze-
tekkel tette szemléletesebbé. Mint mondta, ez
az emléktábla kellett ahhoz, hogy a mûvész
„hazatérjen”. Kõbe vésve bizonyítja, hogy „ki-
csi közösségek is adnak nagy embereket, és
nincs az az akadály, ami egy szorgos, szakma-
ilag felkészült magyar embert meg tudna gá-
tolni abban, hogy közössége és nemzete szá-
mára hasznos legyen”.

Az emléktáblát, melynek készítõje Tatár At-
tila margittai kõfaragó mester, Szegedy-
Maszák Zoltán és Bódiss Tamás leplezte le. El-
helyezték a megemlékezés koszorúit, majd zá-
róénekként a gyülekezet nemzeti imánkat
énekelte.

Szõke Ferenc

végezte. Õ alapította meg 1948-ban a temp-
lom énekkarát, a Kálvin kórust, s az mind a
mai napig fennáll. Jelenlegi vezetõje Bódiss
Tamás orgonista-kántor. Õ ismerte is elõdjét,
szüleivel egyetemben személyes kapcsolatban
állt az alapítóval.

Az emléknap istentisztelettel kezdõdött,
Kovács Botond Árpád személyében ven-
déglelkész hirdette az igét, õ a szentgáli (Ma-
gyarország) református gyülekezet papja. Lel-
kipásztorkodása elõtt egy ideig õ volt a Kálvin
kórus szakmai irányítója. A kapcsolat mind a
mai napig megmaradt, mivel énekesként visz-
szajár. Az istentiszteleten a zenei szolgálatot a
Kálvin kórus és a margittai Mi-Kis Kórusunk
végezte. Utóbbiak elénekelték a komponista
talán legismertebb dalát, az Adj, Uram Istent
Puskás Miklós zenetanár vezényletével.

Az ünnepség templomi részének végén a
házigazda, Kovács Gyula református lelki-
pásztor mondott köszöntõt és köszönetet
mindazoknak, akik megszervezték, illetve
szebbé tették az emléknapot. Záróénekként a
Szózatot énekelték el, utána a templom külsõ
falára felszerelt emléktábla elé vonultak az em-
lékezõk. Itt mondták el gondolataikat az ünne-
pi szónokok. Szegedy-Maszák Zoltán a nagy-
apjához fûzõdõ emlékeit elevenítette fel. Sze-
mélyesen nem ismerte ugyan, de tanulmá-
nyozta életútját. „Szédületes életpályát futott

zene|

Kovács Gyula
margittai

és Kovács Botond
Árpád szentgáli

református
lelkipásztor

A Mi-Kis Kórusunk
Ákom-
szerzeményeket is
énekelt

Vendégek
és szervezõk

az emléktábla elõtt

A budapesti Kálvin
kórus tagjai is
tiszteletüket tették
a gyülekezeti ének-
kar alapítójának
szülõvárosában
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– Kezdjük talán a szokatlan bemutatkozás-
sal, a „szoborszereppel”: szavak, mozgás és a
darab szempontjából funkció nélküli, inten-
zív jelenlét. Hogy élte meg ezt a furcsa talál-
kozást Kocsis Gyula a váradi közönséggel?

– Az elõtt az elõadás elõtt már játszottam a
Bodolay Géza rendezte Vízkeresztben, de való
igaz, hogy többen is mondták: a szoborral rög-
zült a társulati jelenlétem. Egyébként elég nehéz
volt ott üldögélni némán és mozdulatlanul, de
Emil Sauciuc rendezõnek ez az ötlete támadt.
Különben már találkoztunk a váradi közönség-
gel régebben is, mûkedvelõ koromban.

– Ezek szerint a színészpálya megcélzása
korán tudatosodhatott.

– Nyolcadik osztályban talán, és elsõsorban
a versszeretet miatt. Erdõgyarakon születtem,
Érköbölkúton nevelkedtem, s már az általános

iskolában szívesen mondtam verset. József At-
tila azóta is a kedvenc költõm. A középiskolát
Nagyváradon, az Adyban végeztem, és bár XI.-
ben ismét nagyon konkrétan merült fel a színé-
szi pálya gondolata, érettségi után gépgyártó

Jó munkához
jó játszótársak kellenek
Sokkoló volt KOCSIS GYULA bemutatkozó
szereplése: Jean-Paul Sartre Zárt tárgyalás
címû darabjában tulajdonképpen egy
díszletelemet alakított. Mindvégig úgy tûnt,
hogy valami tervezõi akaratosság rakatta
a felsõ polcra az ülõszobrot, de az elõadás
végén következett a döbbenet: a szobor
leugrott, és meghajolt a közönség elõtt.

Kedvenc szerzõje,
Csehov
drámájában,
a Három nõvér
Andrejeként

Kocsis Gyula mûegyetemi kitérõ után visszatalált igazi
közegébe, a színjátszáshoz

A Bányavirág Féleszû Sánta Ferije
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ha egyszer sikerülne. Nem mondanám hason-
ló karakternek, de az idei évadnyitó darabban,
Az én kis hûtõkamrámban játszottam egy
megközelítõ figurát, Estelle öccsét. Lételeme a
rosszat tevés, viszont megváltozik, átalakul, mi-
után bemegy a fõnökhöz a kórházba.

– Átugrottunk néhány évet, térjünk visz-
sza még a végzõs színész Kocsis Gyula ter-
veihez. Nagyvárad volt az egyetlen cél és le-
hetõség?

– Három helyre hívtak, Váradra, Udvarhely-
re és Szatmárra, mindhárom színháznál kellett
vizsgázni. Visszajöttem Váradra, itt lehettem
legközelebb a szüleimhez, az akkori barátok-
hoz, ismertek is, jól fogadtak, és a szerepek is
kezdtek jönni. Egyben visszatértem az immár
Oberon Csõszínház néven mûködõ színitano-
dai csapathoz, a mai napig tagja vagyok, ját-
szottam is, de most már inkább a szakmai irá-
nyításban veszek részt, bár az utóbbi idõben,

mérnökire mentem. Elvégeztem becsülettel, de
nemcsak hogy nem tartom magam gépész-
mérnöknek, de még azzal sem büszkélkedhe-
tek, hogy otthon ezermesterkedem. Negyed-
éves koromban viszont a Kortárs Színpad fel-
vételit hirdetett, jelentkeztem, majd végigjár-
tam az átalakulás lépcsõfokait: az immár Csat-
lós Lóránt vezette Fintorgó csapatban, majd a
Szigligeti Társulat Színitanoda csapatában ját-
szottam. Végül 1999-ben felvételiztem Maros-
vásárhelyre, fel is vettek. Farkas Ibolyától és B.
Fülöp Erzsébettõl tanultam elsõsorban a mes-
terséget, a negyedéven játszott elõadások pe-
dig az ízlésemet véglegesítették. Csehov Sirá-
lyában játszottam Trepljov szerepét, és mai
napig Csehov a kedvenc szerzõm. Mellesleg ti-
zenhárom évet kellett várnom, amíg eljátszhat-
tam egy Csehov-szerepet: Andrejt a Három
nõvérben. A színmûvészetivel kapcsolatban
még azt is elmondanám, hogy Hentz József is
nagy hatással volt rám, a zenés darabokkal,
mint például a Chicago musicallel vagy Szép
Ernõ Lila ákác darabjával õ foglalkozott.

– Vegyem úgy, hogy elárulta a szerepál-
mát: mindegy, csak Csehov legyen?

– Nem, ez így nem igaz. Minden szerepben
megpróbálom megtalálni azt, ami közel áll
hozzám, azt, hogy miként tudnék belebújni a
színpadi alak bõrébe, hogy tudnám megtalálni
a figura igazát. De ehhez hozzátartozik, hogy
mielõtt a színire mentem volna, III. Richárd el-
játszása sokat foglalkoztatott. Nem volna rossz,

Hazatérés;
Pitz Melindával

A hetedik
lépcsõfokban
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Jó csapat-
munkaként

emlékszik
a Hrabal-

összeállításra,
A hetedik

lépcsõfokra.
A képen Hunyadi

Istvánnal és Bödök
Zsigmonddal

Az én kis
hûtõkamrám;
Estelle öccseként
kedvére
„gonoszkodhatott” (folytatás a következõ oldalon)
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Jó munkához jó játszótársak kellenek

amióta mûködik az iskolaprogram, kevésbé
van rá idõm. Nehéz volna minden színházi sze-
repemet felsorolnom, ezért, ha lehet, inkább
azokról beszélnék, amelyek a legközelebb áll-
nak hozzám. Nagyon szerettem a 2013-as
Weöres Sándor-centenáriumra készített, Haza-
térés címû elõadást, ami kollektív munka volt,
Fazakas Márta irodalmi titkár is besegített. Lé-
nyegében hasonló volt 2015 januárjában a
Hrabal-összeállítás, ez a próbafolyamat alatt is
alakult. Nagyon szeretem az ilyen kísérleti jel-
legû munkát és próbafolyamatot, ráadásul Be-
nedek Zsolt dramaturggal jól tudtunk együtt
dolgozni. Legutóbb 2015 szeptemberében Az
eset volt ilyen, ami képes még jobban összeko-
vácsolni a szereplõket. Örülök, hogy az utóbbi
idõben egyre több az olyan rendezõ, aki alko-
tótársnak tekinti a színészt, és elõnyben része-
síti az improvizatív elemeket, a nézõnek is be-
mutatott mûhelymunkát. A véget érõ évadban
a Bányavirág volt a kedvencem: a kizárólag
féleszû, sántaként emlegetett Ferit játszhattam
el, aki az eredeti darabban nem is jelenik meg,
csak folyton beszélnek róla. Hunyadi Isti, a
rendezõ ötlete volt a megjelenítés, és nagyon
bejött. Óriási sikere volt a székelyföldi turnén-
kon, a magukénak érezték az elõadást. Nekem
pedig külön elismerést jelentett a mérnökirõl

egy volt kollégámnak a magvas véleménye, aki
annyit mondott: „Huuuh!” Ugyancsak az idei
évad elõadása a Trónok arca casting; ez is kö-
zös mûhelymunka eredménye, és a fiatalok,
akiknek tulajdonképpen készült, nagyon szere-
tik. Stílusosan úgy mondanám, hogy rákattan-
nak az interaktivitásra. S hogy zárjuk az évadot
Molière-rel: A mizantróp Du Bois-ja, a fõhõs-
nek, Alceste-nek a szolgája, úgy érzem, mara-
dandó élményem lesz. S akkor a gyerekdara-
bokról még nem is szóltam: 2004-ben a Mici-
mackóban én játszhattam Róbert Gidát, majd
játszottam az Áni Mániban és a Leánder és
Lensziromban – mindkettõt Tóth Tünde ren-
dezte –, szintén nagy kedvvel. Nagyon szere-
tem a gyerekközönséget, mert õszinték, és
azonnal meglátszik a szemükben a véleményük.

– Egy ideig gyakran lehetett találkozni
Kocsis Gyulával az egyik belvárosi könyvüz-
let pultja mögött, mielõtt bezárt volna. Be-
szélne errõl röviden?

– Tulajdonképpen a feleségem dolgozott
ott, átvette az alapító testvérpártól a bolt irá-
nyítását. Amikor tehettem, besegítettem én is,
hiszen a kislányunk akkor volt egészen kicsi.
Szerettem a könyvek közt lenni, mert olvasó
embernek tartom magam; már említettem,
hogy a verseket szeretem leginkább, József
Attila mellett – ezt afféle érdekességként mon-
dom – épp a könyvüzletben fedeztem fel Er-
dõs Virág budapesti költõnõ verseit. Drámá-
kat olvasok szívesen, Háy János mûveit na-
gyon szeretem. De ha nem vers vagy nem
dráma, akkor történelemmel kapcsolatos írá-
sokat szoktam olvasni. És a kislányunknak
minden este legalább egy mesét, felváltva a fe-
leségemmel, ugyanis így kívánja: apa is, anya
is egy-egy mesét olvasson.

– Utódja lesz vajon a színpadon?
– Nem tudom, énekelni szeret, balettre jár,

de én nem akarok semmit ráerõltetni, a tehet-
ség majd kiforrja magát.

– A következõ évaddal kapcsolatos tervei?
– Még semmi nem végleges, ezért nem is

említenék konkrét terveket, elõadásokat, csak
azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon jó a
hangulat a társulatban, jó csapat alakult ki, jól
érzem magam, és nagyon örülök, hogy jó ját-
szótársak vesznek körül. Gondolom, nem tû-
nik majd dicsekvésnek, ha azt mondom: ilyen
körülmények között a munka eredményét is
nehéz volna elrontani, hisz jó munkához jó ját-
szótársak kellenek.

Molnár Judit

|vastaps

Az esetben A Férfit
játszotta

(folytatás az elõzõ oldalról)
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„Arany János az a magyar író, aki
a legmagyarabbul írt, akinek költõi
kifejezési eszköze mindeddig
a legmagasabb szintre emelkedett.” 

(Lõrincze Lajos)

des anyanyelvünk legismertebb egy-
kori tanulmányozója, értelmezõje e
szavakkal fejezte ki meggyõzõdését
a szalontai származású poéta mûve-
iben föllelhetõ szókincsrõl. A XX.

századvég meghozta a számokkal igazolt ered-
ményt, dr. Pásztor Emil Toldi-szótárát. Az
1986-ban megjelent mû 272 oldalt igényelt.
Ebbõl tudomásunkra jutott, hogy a trilógiát in-
dító Toldiban 2874 önálló szócikk szerepel.
Ámde az idõk folyamán ezek jelentése, értel-
me esetenként változott. A fönt említett szó-
cikkeket eltérõ jelentésük alapján vizsgálva
4370 változatról szerzünk tudomást.

Azért, hogy e nyelvi jelenség érthetõvé vál-
jék, vizsgálódjunk a Toldi elsõ énekének kez-
dõ sorát idézve! „Ég a napmelegtõl a kopár
szík sarja” – csupán az utóbbi három szót vizs-
gálva kiderül, hogy Arany költészetében ez hét

eltérõ jelentéssel szerepel.
Kopár: 1. növényzet nélküli,
sivár terület; 2. átvitt értelem-
ben: üres, reménytelen.
„Puszta a szívem, mint kopár,
õszi tarló.” (Toldi, VII., 9.) 3.
sivár, dísztelen hely. „Meg-
mozdul az élet felül, a kopá-
ron.” (Mindvégig, 7. vers-
szak). Szík: 1. sziksót tartal-
mazó földterület. 2. ilyen tala-
jon támadt pörlekedés. „…

egymást egy szík szamukába
(pocsolyába) teríték.” (Az elve-

szett alkotmány, I., 443.) Sarj: 1.
a növény fiatal hajtása. 2. átvitt érte-

lemben: utód, leszármazott. „Gyulafi sar-
ja mind a kettõ.” (Toldi estéje, II., 17.) 3. va-
lamely létrejött alkotás. „Törvényes a sarj,
vagy törvénytelen.” (Bolond Istók, II., 2.)

A jelzett idõpontig ennyivel kellett beér-
nünk, ámde igen-igen örvendetes ama hír,
hogy jelenünkben akadt egy olyan szorgalmas

nyelvész, aki a Pásztor Emil megkezdette ku-
tatást folytatva költõnk születésének 200. év-
fordulójára az érdeklõdõk kezébe adta a há-
rom kötetre rúgó Arany-szótárt. Alkotója a
nagykõrösi gyökerû Beke József nyelvész, a
szegedi, késõbb a budapesti egyetem profesz-
szora. Három vaskos kötete összesítve a 3000
oldalt is meghaladja. Ezeken 22 423 szótári
egységgel találkozunk, amelyeket csupán
Arany költõi alkotásaiból emelt ki a szerzõ. A
fenti, már-már kápráztatóan gazdag szóanyag
tovább fog növekedni, amikor a jövendõ nyel-
vészek Arany prózáját is felmérik. Ide tartozó-
nak ítélem az elbeszélések, újságcikkek, pró-
zafordítások, vitairatok szerkesztõi, majd aka-
démiai hivatalos és magánjellegû szövegek
szókincsét.

Búcsúzóul szerzõnknek a kecskeméti For-
rás folyóiratban közölt, rokon tárgyú tanulmá-
nyáról szólok, tõle idézve. „Arany János köl-
tõi szókincsébõl érdemes megvizsgálnunk a
régies szavak szerepét.” Arany ezek sorából
egyesekhez lapalji jegyzetében fûzött magya-
rázatot. Példák a Toldi II. énekébõl: „dandár-
ja – halmaza, csoportja; léha – gyáva, henye;
csihés – akin a többi kifog, belõle tréfát, csú-
fot ûz, s mindenkinél alább való.” A. J.

Az elavult szavak értelmét tisztázandó, poé-
tánk nem átallotta, hogy egyik-másik mûvét
maga készítette glosszáriummal lássa el. Beke
József szerfölött szükségesnek ítéli az Arany
János használta táj- és kihalt szavak napjaink-
beli jelentését az olvasók számára közzétenni.

Dánielisz Endre

Arany költõi nyelvének
gazdagsága

É
Dr. Pásztor Emil, a Toldi-
szótár szerzõje

Beke József professzor
Arany-szótárt állított össze



telnek a múzeum termei. Az éppen az Ameri-
kai Egyesült Államokban lévõ Ionuþ Vulpes-
cu kulturális miniszter üdvözletét Alexandru
Pugna államtitkár tolmácsolta, s egyebek mel-
lett elmondta, hogy új székhelyén a maga 14
ezer négyzetméterével a Körösvidéki Múzeum
Románia legnagyobb közgyûjteménye lesz.

A megnyitón beszédet mondott még Cor-
nel Popa szenátor, a megyei tanács volt el-

Az új múzeumi székhelyen még csak öt ter-
met lehetett látogatni. Amint Pásztor Sán-
dor Bihar megyei tanácselnök köszöntõbeszé-
dében is elmondta, körülbelül egy évet vesz
igénybe a teljes átköltöztetés, ám ez idõ alatt
folyamatosan nyitnak majd meg újabb és
újabb termeket a látogatók elõtt.

Elsõként Aurel Chiriac múzeumigazgató
köszöntötte a megjelent világi és egyházi elöl-
járókat, köztük Böcskei László római katoli-
kus, Virgil Bercea görögkatolikus és
Sofronie Drincec ortodox váradi püspököt.
A beszédek után a már megnyitott termeket
be is járhatták a zárt körû rendezvény meghí-
vottai. A nagyközönség a múzeumok éjszaká-
ján láthatta a tárlatokat.

Visszatértek a normalitáshoz – fogalmazott
a megnyitón Pásztor Sándor, és azt is elmond-
ta: szeretnék, ha a Körösvidéki Múzeum regio-
nális jelentõségû közgyûjteménnyé válna.
Claudiu Pop prefektus üdvözölte mindazo-
kat, akik hozzájárultak a felújítás befejezésé-
hez, és hozzátette: reméli, mihamarabb meg-
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Egyelõre négy
teremben
rendezték be
a múzeumok
éjszakáján látható
tárlatokat,
de folyamatos
a költözködés

Az ország
legnagyobb

múzeumává válik
a hajdani királyi

hadapródiskolában
berendezkedõ

Körösvidéki
Múzeum

Világi és egyházi elöljárókat hívtak meg a megnyitóra

Megnyílt a Körösvidéki
Múzeum új székhelye
Május 18-án, a múzeumok világnapján
ünnepélyesen megnyitották a Körösvidéki
Múzeumot. A közgyûjtemény hosszú évek
után új székhelyén, az egykori nagyváradi
királyi hadapródiskola Rulikowski út eleji
épületében lelt otthonra.



nöke, Ioan Mang jelenlegi alelnök és Virgil
Niþulescu volt államtitkár, az ICOM volt elnö-
ke is. Utóbbi felidézte a 2005-ben történteket,
mikor az egykori hadapródiskola épülete átke-
rült a megyei tanács kezelésébe.

Dr. Papp László, Debrecen polgármeste-
re szerint a közintézmény új székhelyének
megnyitója bizonyíték arra, hogy a kultúra
nemzeteket is képes összekötni. Nagyvárad és
Debrecen a földrajzi közelségen túl hosszú év-
századok óta kulturális, gazdasági, sõt vallási
kapcsolatokat is ápol egymással, emlékezte-
tett az elöljáró. Kitért arra is, hogy Hajdú-Bi-
har megye székhelye megpályázta 2023-ra az
Európa kulturális fõvárosa címet, ennek kap-
csán a váradi és a Bihar megyei tanáccsal is
felvette a kapcsolatot, s megköszönte támoga-
tásukat. A cím elnyerése ugyanakkor az egész
régiónak fontos lehet, tette hozzá. Maurizio
Passerotti, az olaszországi Dél-Tirol tarto-
mány romániai tiszteletbeli konzulja a gratulá-
ciók és a jó kapcsolatok említése mellett ki-
emelte, hogy bár az épületet „háborúra ter-
vezték, most a kultúrát és a békét szolgálja”.

Ezt követõen Varvara Buzilã, a kisinyovi
Néprajzi és Természettudományi Múzeum
munkatársa beszélt a gyûjteményükbõl szár-
mazó szõnyegeken megjelenõ jelképekrõl,
Magyari Márta, a debreceni Déri Múzeum
képviselõje pedig a néprajzi gyûjteményükbõl
válogatott kalotaszegi, dunántúli és matyóföldi
viseletekrõl szólt, felhíva a figyelmet egy két-
száz éves bõrövre. Ezután megnyitották az új
székhelyen bemutatott harmadik kiállítást, a
2013-ban elhunyt Nistor Coita festményei-
bõl összeállított tárlatot, majd a látogatók bir-
tokba vehették a már berendezett termeket.

Fried Noémi Lujza

A Körösvidéki
Múzeum saját

gyûjteményébõl
összeállított

festményválogatás
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Aurel Chiriac
igazgató

A debreceni
testvérintézmény-
bõl érkezett nép-

rajzi kiállítás egyik
darabja, a kétszáz

éves torockói bõröv



|a régi Várad

„A várad-velencei római kath. templom
melletti országúton egy földalatti beroskadt
boltozatra bukkantak, melybe ásatás után
négy, már-már porladozni kezdõ koporsót ta-
láltak, melyek egy felnõtt és három gyermek
hullát tartalmaztak. Amint hallottuk, a ham-
vak még tegnap tétettek a kath. sírkertbe
örök nyugalomra. Alkalmasint ott valaha te-
metkezési hely volt.” (1875. január 29.)

Valószínû, hogy az ezen a helyen levõ elõzõ,
az 1750-es évekre befejezett Szent Katalin-
templom körüli cinterem egyik sírjáról lehetett
szó. A cikk is erre utalhatott azzal, hogy ott va-
laha temetkezési hely volt.

Egy nappal késõbb a lap visszatért erre a hír-
re: „A tegnap említett Katonavároson talált
hamvakat illetõleg, már a plébánia útján rá-
jöttek, hogy azok az 1776-ban elhalt szolgabí-
ró Kalibán János hamvai, továbbá neje Fritz
Mária és két gyermeke porladtak ott a temp-
lom melletti kriptafélében. A koporsók se-
lyemmel vannak kibélelve, a férfiún látszik
talár volt. A gyermekek ezüsttel kivarrt se-
lyem fejkötõcskékben feküdtek. A lelet on-
nan jön, mert akkoriban kivált jobb móduak-
nak még szabad volt a templom körül temet-
kezni.”

Az elsõ cikkben volt egy mondat arról, hogy
a hamvakat a velencei katolikus sírkertbe te-

mették el „örök nyugalomra”. Honnan tudhat-
ta volna a cikkíró, hogy a velencei temetõket
1952-ben felszámolják majd, így az egykori
szolgabíró és családja itt sem lelhetett örök nyu-
galomra.

De váltsunk témát, következzék egy olyan
reklám, amilyenre a mai sajtóban valószínûleg
nemigen akadnánk: „Figyelmeztetés. Olcsó és
jó reverendát, cimádát készít és templomi ru-
hák kijavítását a legillendõbb módon elvállal
Lobótka István férfiszabó. Úri utca, a postá-
val szemben.” (1875. április 15.) A szövegben
szereplõ cimáda egy liturgikus ruhadarab, a re-
verenda egyik formája.

Ezek után evezzünk „civil” vizekre, azokon
belül is egy zajos, agresszív helyszínre: „A Bun-
da. Nem azt akarjuk mondani, hogy »mégis
bunda a bunda«, hanem inkább »miért Bun-
da még a Bunda?« – értvén alatta a hasonne-
vû kocsmát. Múlt éjjel ismét halálra sebzet-
tek ott egy szegény szolgát. Változatosság
kedvéért most az egyszer közös hadseregbeli
bakák helyett vörös nadrágos honvédek vol-
tak a vitézek. Ebben a félreesõ korcsmában
annyi embert halálra sebzettek és megöltek
már, hogy bezárását hatóságilag el kellene
rendelni.” (1875. április 20.)

De bizony a hatóság nem hallgatott a cikkíró
szavára. Bizonyság erre, hogy még a századfor-
dulón is vígan üzemelt, immár Grósz Béla tulaj-
donában, ez a Kossuth utcai kocsma. Tanú rá
Krúdy Gyula, aki már az elsõ váradi napján
megtalálta ezt a pálinkamérõ helyet, és kora
reggel itt fizetett italt az aznap hoppon maradt
napszámosoknak.

Nagyváradi sajtóhírek
az 1875. esztendõbõl
Megyeszékhelyünk egyik legrégibb napilapja
a Nagyvárad. E lap megjelenésének elsõ
évtizedébõl válogattuk ki az alábbi
összeállítást; remélhetõleg érdekességeket
rejt a mai olvasó számára is.

A postapalotával
szemben levõ
bérház egyik
lakásában varrták
és javították
a reverendákat

A Kossuth utca
egyik jobb oldali

házában volt
a Bunda kocsma
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Egy nagyjából akkoriban játszódó történet is
ehhez a kocsmához kötõdik: „Nagy volt teg-
nap a nép öröme és riadalma: a régi Sas-ut-
cán Grósz Béla pálinkamérõnek szállítottak
egy szekéren néhány hordó pálinkát. A sze-
kér felborult, a hordók széttörtek a járdán,
és azokból mind kiömlött a szesz. Akadtak
olyan ipsék, akik fel akarták használni az al-
kalmat, hogy ingyen berughassanak. Leha-
saltak a földre és úgy szürcsölték fel a pálin-
kát a járó-kelõk mulatságára mindaddig, míg
aztán a rendõri önkény meg nem akadályoz-
ta a potya élvezetet.” (1894. május 24.)

Maradjunk továbbra is a bundánál, de már a
szõrméknél. Ezúttal egy ilyen reklám követke-
zik: „Mindennemû bundák nyaraltatását a
legnagyobb gondviselés mellett elfogadok.
Tisztelettel Stark Arnold szûcsmester, Sas ut-
ca, Haas alapítványi épület.” (1875. május 2.)

Annak bizonyságául, hogy az 1870-es évek-
ben messze állt még Nagyvárad attól, hogy mo-
dern nagyvárosnak tekinthessék, álljon itt az
alábbi kis cikk: „Az újvárosi csordás zengõ
kürtje ellen csak nemrég emeltük szavunkat,
s most a másik városrészben, Olasziban lakó
és a cukrászdában ozsonnáló elegáns világ
sokkal nagyobb bajáról panaszolkodik. Na-
ponkint d. u. 6 órakor hajtják haza Rusz és
Netyõ cukrászata elõtt ama teheneket, me-
lyeknek habár megvan is »szemgyönyörköd-
tetõ termetök«, mégsem vágyik senki látásá-
ra. Egy-két tehén kiválik a sorból, s úgy ker-
geti egymást e válogatott közönséggel telt
helyre, mintha bizony fagylaltozni akarna
mindenik. Mikor vetõdik gát e hortobágyi
csendéletnek? Vagy akkor sem lesz késõ, ha
valaki felöklelõdik?” (1875. május 21.)

A hírlapíró kérdésére ma már nehéz volna
válaszolni, bár a késõbbi lapszámokban már
nem tértek vissza erre a témára. Annyit talán
érdemes pontosítani, hogy ez a cukrászda a
Bémer téren volt egy néhány évtizede lebontott
házban, amelynek helyén ma már a divatházzal
szomszédos tömbház található.

Május végén már megkezdõdött a fürdõi sze-
zon. Nemcsak a váradiak kedvelték a Püspök- és
Félixfürdõt, hanem más településekrõl is jöttek
fürdõzni vágyók. A nagyállomástól omnibusz vit-
te ki õket a fürdõbe. Errõl szól az alábbi cikk: „Az

omnibuszok délelõttönként még tetejükben is
megrakodva pirospozsgás alföldi arcokkal, jó-
képû nénémasszonyokkal, bundákkal és bár-
sonybõrös mellényekkel érkeznek be a vasút-
ról. A vendégek természetesen mind a
»bányába«” – értsd a Püspök- vagy különösen
a Félixfürdõbe érkeztek.” (1875. május 30.)

Fürödni természetesen Váradon is lehetett,
nyaranta a Körös vizében, korábban pedig a
közfürdõkben is. Ilyen volt a Kert utca végén le-
võ Diána. Errõl szól az alábbi kis híradás: „A
Diana fürdõben a hidegzuhanyok és meden-
ce használata a közönség számára már egész
nap nyitva áll. A díj igen mérsékelt.” (1875.
június 11.)

De hogyan álltak hivatásuk magaslatán a
közrend védelmezõi az 1870-es években? Errõl
tájékoztat az alábbi cikk: „Mióta külrendõrsé-
günk kissé talpra állt, megszünt az éjjeli kó-
borlók éktelen orditozása csaknem egészen.
Ha itt-ott akad mégis egy-két legénykedõ,
azokat szép csöndesen bedugják a kóterbe,
hogy csiklandoztató kedvük lelohadjon. A
közelebbi vasárnap éjjel például egy pár ga-
vallért és konyhakirálynõt csíptek be utcai
garázdálkodásért.” (1875. augusztus 31.)

A kóter fogda volt a korabeli szóhasználat
szerint. Hogy aztán a randalírozók megúszták-e
az ott eltöltött éjszaka után a pénzbírság kifize-
tésével, arról már nem írt az újságíró. Vélhetõ-
en közismert volt az ilyenkor kiszabható bünte-
tés abban az idõben, hiszen még a „jobb embe-
rek” is gyakran éjjeli randalírozásra vetemedtek.

Hogy honnan indulhatott el egy ilyen vidám
csapat? Akár az alábbi kis hírben szereplõ hely-
szín is lehetett a kiindulópontjuk. Természetesen
majd csak a zárás után… „A Zöldfa címû ven-
déglõben esténként német sängerinek (éneke-
sek) rontják a jó levegõt. A kurtakocsmába il-
lõ trágárságoknak akad hallgatója. Sokféle íz-
lés van a világon.” (1875. október 22.)

És mi kellett egy ilyen éjszakai hangoskodás-
hoz? Természetesen jókedv, vidám felszaba-
dultság, amit egyebek mellett a jó bor is ger-
jeszthetett. Ebben pedig nem volt hiány. Sok
helyen lehetett kapni a korabeli Nagyváradon.
Egyetlen példa erre: „Jó bor. A Kis Komló bér-
lõje, Vékony Pál oly kitûnõ óbort tart, mely
igazán megérdemli a dicséretet. Egy magán-
házhoz legalább olyat küldött, melynél job-
bat bármelyik vendéglõben nem talál az em-
ber.” (1875. december 29.) Mivel a cikk meg-
jelenésekor már közel volt az esztendõ vége,
vélhetõen egy szilveszteri házi mulatságra ren-
delték az óbort.

Péter I. Zoltán

Jobb szélen
az egyik ház
cégtábláján

a Magyar Király
olvasható.

1875-ben még
Rusz és Netyõ

cukrászdája volt itt



Könyvkiállítás
a Márai-program
anyagából

|kultúra

Kerekes Terézia esetében az ólombetû hor-
dozta gondolatokkal való „alattomos megfer-
tõzöttség” nem is volt annyira nehéz, hisz már
kora gyermekkora óta megrögzött könyvsze-
retõ volt, és az évek elteltével ez csak erõsö-
dött. Csak belül mosolygok, amint mutatja
legújabb szerzeményeit, simogatja, babusgatja
a míves kiadványokat, amelyeket a Márai-
program során kapott a téka. A programot
több éve mûködtetõ magyarországi Nemzeti
Kulturális Alappal (NKA) a székelyhídi könyv-
tár 2011 óta van kapcsolatban, azóta ennek a
támogatásnak a révén több száz gyönyörû ki-
advánnyal gazdagodott, ahogyan megyénk-
ben még a nagyváradi Gheorghe ªincai Me-
gyei Könyvtár és a nagyszalontai Teodor Neº
Városi Könyvtár is.

Az NKA különbözõ programjai nagy segít-
séget nyújtanak a határon túli könyvtáraknak
– világított rá Kerekes Terézia –, hisz általuk
változatos, minden igényt kielégítõ tematikájú
olvasnivalóhoz juthatnak az olvasók. Mind-
emellett az intézményt mûködtetõ önkor-
mányzat is besegít a könyvkínálat bõvítésébe,
valamint magánszemélyek is gyakorta adomá-
nyoznak. Csak az elmúlt évben megközelítette

A könyvet szeretve
megszerettetni

A székelyhídi városi könyvtár regiszterében
1952-bõl található az elsõ bejegyzés. Az
intézmény jelenlegi vezetõje, KEREKES
TERÉZIA huszonhetedik éve szippantja az
okos gondolatokat hordozó kiadványok
illatát, amely az idõ múlásával már
nemcsak az ember ruhájába, bõrébe, de
jellemébe is beleivódik.
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Gazdára leltek az „elhagyott” kötetek



a másik pedig könyvajánlót tartalmaz, ebben
egy-egy mûvet ismertet, illetve az új könyvek
listája is megtalálható rajta.

Nagy érdemük a székelyhídi könyvtárosok-
nak az is, hogy nekik volt legelõször saját
weboldaluk a vidékiek közül. Az egyetemes ti-
zedes osztályozás (ETO) új rendszerének beve-
zetésében is elsõk voltak. A környékbeli köz-
könyvtárak közül elsõként láttak neki az elekt-
ronikus katalógusos feldolgozásnak. Nagy
nyári lepkevadászat elnevezéssel tavaly ne-
gyedik alkalommal szervezték meg a diákok
nyári olvasóversenyét. Az õszi iskolakezdésig
a harmincöt benevezett tanuló összesen 330
kötetet olvasott el. A felolvasómaraton szintén
a fiatalokhoz fordul, a környékbeli iskolák be-
vonásával szervezik meg minden évben.

A magyarországi Orosháza közkönyvtára
2008-ban szervezte meg elsõként magyar
nyelvterületen a Könyvelhagyó Napot, ezt a
székelyhídiak is átvették, és immár évek óta
nagy sikerrel rendezik. Nem a könyvtár köny-
veibõl, de nem is a kiselejtezettek közül, ha-
nem a kettõzött példányokból „hagynak el”
egyet-egyet – nyomatékosított a könyvtár ve-
zetõje.

Sokoldalú ténykedésében közel egy évtize-
dig Orosz Annamária segítette Kerekes Teré-
ziát. Közös munkájuk elismeréseként 2010-
ben, a könyvtárosok nemzetközi napján (ápri-
lis 23.), Az év könyvtára címmel jutalmazta a
Bihar Megyei Könyvtárak Szövetsége a szé-
kelyhídi városi tékát. Ugyanakkor a könyvtár-
vezetõt a megyei szakmai szövetség alelnöké-
vé is megválasztották.

A mai fiatalokat a klasszikusok már kevésbé
vonzzák, elolvassák, mert a kötelezõ olvas-
mány része, de fõleg a kortárs szerzõk mûvei
felé nyitottak. Olyan könyvek érdeklik legin-
kább õket, amelyek a mai korban játszódnak
és róluk szólnak. Emellett sok minden függ a
pedagógusoktól is, hogy miként, milyen irány-
ba terelgetik diákjaikat – osztotta meg tapasz-
talatait vendéglátónk. Azt is megtudtuk tõle,
hogy amiként mindenfelé a rendszerváltás
óta, Székelyhídon is visszaesett a könyvtárláto-
gatók száma. Mindemellett a közel 600 olva-
sójuk több mint 6000 könyvet kölcsönzött ki
tavaly.

A legnagyobb gondjuk, hogy a mûvelõdési
ház emeleti részében mûködõ könyvtárszobák
szûkösek, állagukban leromlottak. Ezen a terü-
leten lenne szükség változtatásra, egy olyan
közösségi térre, ahol olvasásra nevelõ, azt
megszerettetõ tevékenységeknek is jutna hely.

D. Mészáros Elek

a kilencszázat az újonnan beszerzett kötetek
száma. Ily módon elmondható, hogy a szé-
kelyhídi könyvtár a megye egyik legjelentõ-
sebb vidéki tékája.

A könyvtáralapítás óta a kötetszám nem
süllyedt 30 000 alá. Nyilvánvalóan az évek so-
rán selejtezésre is sort kerítettek. A rendszer-
váltás után a kommunista ideológiát hordozó
kötetek, propagandaanyagok, szocialista írók
mûvei kerültek elsõsorban süllyesztõbe. Meg
aztán az agyonolvasott, elhasználódott nép-
szerû könyvek is, s ezek helyébe igyekeztek
újakat beszerezni. Ottjártunkkor is épp efféle
selejtezés zajlott, a nem olvasott, fõként a ne-
venincs orosz, illetve szovjet szerzõk munkái-
tól igyekeztek megszabadulni, ezek száma
még mindig több mint ezer. A selejtezés elen-
gedhetetlen, hisz a könyvtári tér eléggé beha-
tárolt, helyszûke miatt nem nyílik lehetõség a
dokumentációs célzatú irományok tárolására,
sokkal inkább az élõ könyvtár, a pulzáló téka
megteremtése a cél. Ennek érdekében Kere-
kes Terézia különbözõ akciók, rendezvények
szervezésével igyekszik népszerûsíteni az olva-
sást. A Márai-program könyveibõl évente kiál-
lítást szervez, hogy szemezgessék az olvasók a
legfrissebb újdonságokat, hisz a polcokra ke-
rülve késõbb már nem lesznek együtt láthatók.
Két blogot is indított a könyvtárvezetõ, az
egyiken a könyvtári eseményeket jeleníti meg,

Kerekes Terézia,
a székelyhídi

Városi Könyvtár
vezetõje

Meseolvasással
hozzák közelebb

a könyvek világát
a legkisebbekhez 
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„Õsz van. / És semmi más. / Semmi dol-
gom az õsszel, / mióta nem írok hasonlato-
kat. / Semmi sem szép önmagában, / az õsz
sem. / Nincs tája a fájdalomnak.” Hervay Gi-
zella írja ezt a mélylélektani elemzést provo-
káló mondatsort az 1973-as Ûrlap címû kö-
tetben megjelent Õsz címû versében, de a
pszichoanalitikus gondolatok helyett talán
csak annyit, hogy ezzel Hervay a hasonlat lé-
nyegét és egyben hatalmát mondja ki: „semmi
sem szép önmagában”.

Igen, a hasonlat teljesíti ki a körülöttünk lé-
võ világ egész esztétikumát: megérteti, ember-
arcúvá teszi mindazt, amit esetleg nem tartunk
annak. Magyarázni nem kell, elég a gyermek-
korból mindenki által ismert, a só „erejérõl”
szóló tanítómesére gondolnunk, mely a hagya-
kozó apa vagyonosztó kedvérõl szól annak
függvényében, mennyire szeretik õt a gyerme-
kei. A két nagyobb a csillagos eget is lehozná,
kapnak is érte bõséges jussot, a legkisebb vi-
szont csak annyit mond: úgy szereti apját, mint
a sót. Az öreg felháborodik, kitagadja a szûk-
keblûnek vélt gyerekét, s csak évek múltán,
amikor mégis meglátogatja õt, és teljesen sót-
lan ételeket tálalnak fel neki, döbben rá, mi-
lyen igaz volt az egyszerû hasonlat: akárcsak az
étel, az élet sem ér semmit, ha csak üres sza-
vak töltik meg, és hiányzik a sava-borsa.

A hétköznapi életbõl vett hasonlat tehát a
legelvontabb érzéseket is kézzelfoghatóvá te-
szi, bizonyítja ezt már Balassi Bálint szerel-
mi lírája is: „Ez amaz Júlia, kinek ábrázatja,
mint címer egy pecsétbe / Szívedben fel-
metszve” – írja Ez világgal bíró felséges Cu-
pido kezdetû Júlia-versében. A köznyelvben
általában a hasonlított, hasonlító sorrendet
használjuk, lírai szövegben viszont gyakori a
nagyon hatásos fordított hasonlat. Balassinál
ez is megjelenik: „Mint szép virágok, fák nem
újulhatnak tavaszi harmat nélkül, / Akképpen
örömem nem lehet víg kedvem nekem is ná-
lad nélkül” – írja Engemet régolta sokféle
kénokban kezdetû versében. Egyébként en-
nek a versnek az érdekessége, hogy a korabe-
li divatos körülíró címet egy hasonlatra építi:
„Cupidonak való könyörgés, okul elõl hozván
az Salamandra példáját, azaz, hogy vagy
leszen õhozzá jó valaha vagy sem, de mint az

Salamandra tûz kívül, õ sem élhet az Julia sze-
relme nélkül”.

Balassi kortársa, William Shakespeare
(Szabó Lõrinc mesteri fordításában) ugyan-
csak fordított hasonlattal kezdi 23. és 60. szo-
nettjét. „Mint tökéletlen színész a színen, / ki
féltében elrontja szerepét, / vagy egy vad túl-
zó, kire féktelen / dühe visszacsap, mint szív-
gyöngeség: / kishitûségbõl én akként feled-
tem / az õs szerelmi szertartásokat / s roska-
dozni látszik erõm s szerelmem / saját szerel-
mem túlsúlya alatt.” (23.) „Mint a kavicsos
part felé a hullám, / úgy futnak a halálba per-
ceink / és elõde helyére benyomulván / küz-
delmes láncban mind elõre ring.” (60.)

Irodalmunk XIX. századi csodálatos verster-
mésébõl számtalan hasonlattal példázhatnám
a költõi találékonyságot, de mivel a kisebb és
nagyobb iskolai osztályokban már-már unásig
ismételtetnek sok Petõfi- és Arany-hasonlatot,
ugyanúgy nem idézem, mint a Vajda János
Húsz év múlva versének kezdõ és záró szaka-
szát uraló Montblanc motívumot. Ez utóbbit
azért említem külön, mert a nagy utód, Ady
Endre jóvoltából ez egybeforrt Vajda nevével:
a Találkozás Gina költõjével címû versében
szintén kétszer használva erõsíti meg: „Hahó,
éjszaka van, / Zúgó vadonban õrületéj, / Ha-
hó, ez itt a vaáli erdõ: / Magyar árvaság, /
Montblank-sivárság, / Éji csoda és téli ve-
szély” – indítja a költeményt, a verszárlat pe-
dig: „S homlokomon simogat kezével / A
Montblank-ember / Én szent elõdöm, nagy
rokonom / S itt érzek / Egy szent kezet azóta
mindig, / Egy csontkezet / A homlokomon.”

Ahogy Shakespeare a színpad világából, il-
letve a szigetországban mindenütt jelen lévõ
tenger hullámzásából meríti hasonlítóit, Jó-
zsef Attila is legintimebbnek mondható külsõ
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Hasonlatok hatalma
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és belsõ környezetébõl engedi felszínre törni
hasonlataiban a személyekkel és tárgyakkal
kapcsolatos gondolatokat, érzéseket. Az Esz-
mélet IV. részében például a világmindenség
összefüggéseit, determináltságát a téli fûtéshez
akkoriban elengedhetetlen farakással magya-
rázza: „Akár egy halom hasított fa, / hever
egymáson a világ, / szorítja, nyomja, összefog-
ja / egyik dolog a másikát / s így mindenik de-
terminált.” A Dunánál elsõ részének hasonlat-
sora gondolati és érzelmi vallomássor is egy-
ben: elárulja, mit jelent a vers harmadik és ne-
gyedik sora, az „Alig hallottam, sorsomba me-
rülten, / hogy fecseg a felszín, hallgat a mély.”
Az ezt követõ Duna-meghatározást lírai-filozó-
fiai hidrográfiának is nevezhetnénk, de egysze-
rûbb, ha csak a tökéletes vers iskolapéldájának
mondjuk. „Mintha szívembõl folyt volna tova,
/ zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. // Mint
az izmok, ha dolgozik az ember, / reszel, kala-
pál, vályogot vet, ás, / úgy pattant, úgy feszült,
úgy ernyedett el / minden hullám és minden
mozdulás. / S mint édesanyám, ringatott, me-
sélt / s mosta a város minden szennyesét. //
És elkezdett az esõ cseperészni, / de mintha
mindegy volna, el is állt. / És mégis, mint aki
barlangból nézi / a hosszú esõt – néztem a ha-
tárt: / egykedvû, örök esõ módra hullt, / szün-
telenül, mi tarka volt, a múlt. // A Duna csak
folyt. És mint a termékeny, / másra gondoló
anyának ölén / a kisgyermek, úgy játszadoztak
szépen / és nevetgéltek a habok felém. / Az
idõ árján úgy remegtek õk, / mint sírköves, dü-
löngõ temetõk.”

Szokták emlegetni, hogy a Szabó Lõrinc
fordította Shakespeare-szonettek angol íté-
szek szerint is jobbak volnának az eredetinél,
ne erõltessük a bizonygatását, maradjon meg
egy kedves városi legendának, de az biztos,
hogy az említett szonett-világ nagy hatással
volt a Szabó Lõrinc költõi világára, a Tücsök-
zene verssorozat és A huszonhatodik év szo-
nettjeinek tanúsága szerint. Két példa a Tü-
csökzenébõl: „Mint a csillagokat a távcsö-
vek, / úgy húztam körém, s egyre közelebb, /
könyveken át a Világ Tényeit: / éj-nap olvas-

tam.” (148. Olvasás) „Mint kagylóból bontot-
talak ki, mint / héjból: s nemcsak ruháidból:
amint / felnéztél rám, a végsõ pillanat / elõtt,
mikor megláttad sorsodat, / de még tiltakoz-
tál, igen: amint / felnéztél, akkor már, s lélek
szerint, / te vetkõztél tovább: hívó szemed /
úgy menekült, oly kétségbeesett / álmot tük-
rözött s oly belsõ csatát, / hogy a szívem el-
szorult.”

Pilinszky János költészetét a XX. század
történelmének szörnyû embertelensége hatá-
rozta meg, amit számára egyedül csak az Új-
testamentum mélységes embersége volt ké-
pes valamelyest oldani. Ez a kettõsség a ha-
sonlataiban is megjelenik. „Mindenki táplálé-
kaként, / ahogy már írva van, / adom, mint
élõ eledelt, / a világnak magam” – indítja a
Parafrázist. A Ravensbrücki passió elsõ sza-
kasza a döbbeneté: „Kilép a többiek közül, /
megáll a kockacsendben, / mint vetített kép
hunyorog / rabruha és fegyencfej”, az Apok-
rif gerince pedig az alábbi hasonlatsor: „És
látni fogjuk a kelõ napot, / mint tébolyult pu-
pilla néma és / mint figyelõ vadállat, oly nyu-
godt. // De virrasztván a számkivettetésben, /
mert nem alhatom akkor éjszaka, / hányó-
dom én, mint ezer levelével, / és szólok én,
mint éjidõn a fa: // Ismeritek az évek vonulá-
sát, / az évekét a gyûrött földeken?”

Parti Nagy Lajos, a keserédes nyelvi játé-
kosság nagymestere Az ifjú Wertheim címû
én-történetében például olyan hasonlatokat
használ, hogy „lám most lakik csak igazán ve-
led / ki elköszönt beköltözött a zárba / a pa-
pírkopott ajtó elõtt állva / egy darabig a sírós
matatása / majd kattan mint egy diplomata-
táska / és rádhagyja a wertheim életed. /
(…) / mint a nyeletlen éjszakában / aszfalto-
zógép nagy piros / olyan kiskocsit húzgálom
a lábam / ezen a jeges papiros / mint akire
ráfagy a blõdli / arcában guggol a vigyor / és
felpattanva elkezd bõgni”.

Azt követõen, hogy Hervay Gizella a szö-
vegindítóban lemond a hasonlatról, a zárszó
legyen élet- és költõtársa, Szilágyi Domo-
kos búcsúvétele a költõiség eszközeitõl. A Bú-
csú a trópusoktól kötet utolsó elõtti gondolat-
sora: „tenyészet-alagutakon / anapesztus-rit-
musra ásít / a tigristorkú unalom / a képzelet
is belevásik / napon-száradt hasonlatok avas
avar alól kiásott / s újból szemétre vettetett /
banánhéjú fogadkozások / mert minden szín
egy szóba fér / ne kísértsd a vadont hazár-
dul / kertem / virágom / otthonod / ismerd /
fogadd / szeresd hazádul”.

Molnár Judit
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Két Rhédey fivér, Ferenc és Pál Habsburg
Ferdinánd szolgálatába állott. Ferenc Dobó Ist-
ván vitéze volt, nagy érdemeket szerzett az eg-
ri vár védelmében. Szintén Ferencnek keresz-
telt fia ugyancsak Eger várában tanulta ki a
hadviselés csínját-bínját. Idõsb Rhédey Ferenc
végvári vitézként számos alkalommal kitûnt ab-

ban a hadjáratban, melyben a felsõ-magyaror-
szági bányavidék jelentõs részét visszahódítot-
ták a töröktõl. A Fülek várát 1593-ban sikere-
sen ostromló csapatok alvezére volt.

Amióta Eger várába 1596-ban befészkelte
magát a török, Fülek a legfontosabb véghelyek
egyike lett egész Magyarországon. Érdemei el-
ismeréseként Rhédey Ferenc 1596–98 között
a füleki vár kapitánya volt. Egész életében ked-
velte a hajdúkat, becsülte a támadásban vak-
merõ, védelemben elszánt, kitartó vitézségü-
ket. Füleki kapitánysága idején befogadta õket
a várba, bár a törvények ezt szigorúan tiltották.
Emiatt a pozsonyi országgyûlés vizsgálatot in-
dított ellene, ezért súlyos büntetéstõl tartva
1602-ben elmenekült Fülekrõl.

Erdélyi fejedelmek szolgálatában

Ez az idõ fordulópontot jelent Rhédey Fe-
renc életében. Kint állott ismét a nagyvilágban,
mint hadi pályája kezdetén, vagyon és pártfo-
gó nélkül. Erõs akaratú, bátor, kitartó ember
lévén azonban sohasem esett kétségbe. Gyor-
san határozott, még gyorsabban cselekedett
minden dolgában, és amihez egyszer hozzáfo-
gott, azt tûzön-vízen keresztülvitte.

A füleki kapitányság szép fizetéssel járt, kü-
lönben is takarékos lévén, a saját költségén
összeválogatott egy csoport vakmerõ, minden-
re kész hajdút, felruházta, fölfegyverezte õket,
és aztán lóra kapván, megindult Erdély felé.

Az Erdélyi Fejedelemség történelme egyik
tragikus idõszakát élte át akkoriban. Báthory
Zsigmond fejedelem a goroszlói csatavesztés
(1601. augusztus 3.) után Moldvába menekült,
Basta generális pár hét múlva meggyilkoltatta
Mihály vajdát, és minden fontosabb helyet ha-
talmába kerítvén, egész Erdélyt meghódoltatta
Rudolfnak. A Habsburg-ellenes erdélyiek fájó
szívvel nézték az ország romlását. Készek vol-
tak törökkel, tatárral szövetkezni, hogy meg-
buktassák Rudolf kormányát, és visszaállítsák
Erdély régi alkotmányát.

Báthory Zsigmond csakhamar ismét bejött
Erdélybe. Rhédey Ferenc csatlakozott pártjá-
hoz, és azon volt, hogy becsületet szerezzen
kardjának. Idegen volt Erdélyben, de Székely

A Rhédeyek Váradon (1.)
Id. Rhédey Ferenc várkapitány

A Rhédeyek a XIII. század derekán tûntek
fel Heves megyében mint elõkelõ
földbirtokosok. Legvalószínûbbnek az Aba
nemzetségbõl való eredeztetésük tûnik.
Zsigmond korában Nógrádban is jelentõs
földterületeket birtokoltak. Mohács után
viszont szinte minden birtokuk a török
hódoltság alá került. A birtokvesztés
következtében a Rhédeyek számára
az egyetlen megélhetési lehetõség
a katonai pálya maradt.

Id. Rhédey Ferenc.
Egerben tanulta

a vitézi életet
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Mózessel és Bethlen Gáborral barátságot kö-
tött, s rövid idõ alatt nagy tekintélyre, befolyás-
ra tett szert. De a hadakozó felek 1602. febru-
ár 13-án fegyverszünetre léptek, kard helyett
diplomáciai alkudozásokkal akarták megoldani
az erdélyi bonyodalmakat. A hóbortos Bátho-
ry Zsigmond, kinek – saját vallomása szerint –
még ekkor sem jött meg az esze, megbánta el-
hamarkodott cselekedetét, megrémült, és haj-
landónak mutatkozott kárpótlás fejében le-
mondani a trónról és távozni Erdélybõl.

Ekkor Székely Mózes állt a függetlenségpár-
tiak élére. A Bethlen vezette erdélyi sereg, va-
lamint Rhédey hajdúkból és tatárokból tobor-
zott csapatai élén eleinte több csatát nyert
Basta hadai ellen. Székelyt 1603. április 15-én
Hátszegnél egy katonai táborban választották
meg az erdélyi rendek fejedelemnek, majd
Gyulafehérvár elfoglalása után, 1603. május
9-én ünnepélyesen be is iktatták. De a Habs-
burg támogatással Erdélybe törõ Radu havasal-
földi vajda csapatokat szervezett a független-
ségpárti erdélyiek leverésére, és az év július
17-én Brassó mellett legyõzte Székely Mózes
katonáit. Mintegy 4000 magyar és székely
vesztette életét Székely Mózessel együtt. Beth-
len Gábor és Rhédey Ferenc néhány emberé-
vel a törököktõl kért menedéket, elõbb Temes-
várra, majd Belgrádba kerültek.

Erdély õrálló bástyájának élén

Bocskai István az õ ösztönzésükre ragadott
fegyvert. 1604-ben, a felkelõk elsõ gyõzelme,
az álmosdi csata után a bujdosók sietve haza-
tértek. Rhédey a legalkalmasabb pillanatban
csatlakozott Bocskaihoz, s az Kassán generális
kapitánynak, a felvidéki sereg fõvezérének ne-
vezte ki õt. Ekkor mutatkoztak meg igazán
Rhédey Ferenc hadvezéri képességei. A bá-
nyavárosok ellen általa vezetett hadjáratban a
hajdúkon kívül török, tatár, cserkesz katonái is
voltak, ennek ellenére vasfegyelmet tartott.

Bocskai a sikeres északi hadjáratban való ér-
demeiért a Bihar vármegyei Szentjobbon ud-
varházat és birtokot adományozott neki. Mi
több, 1606-ban a magyarországi fõrendek kö-
zé emelte. A Hasburgok Bocskai hirtelen be-
következett halála után rögtön elvették tõle
Nyitra várát és az ottani birtokait.

A váratlanul megüresedett fejedelmi trónért
Homonnai Bálint (õt Bocskai jelölte utódául) és
Báthori Gábor vetélkedtek egymással, de az
erdélyi rendek az idõs Rákóczi Zsigmondot vá-
lasztották meg. Rhédey beállt Rákóczi szolgála-

tába Homonnai ellen. A fejedelem Szentjobb
várát is neki adta, hat faluval egyetemben.
Amikor Báthori Gábor megnyerte Prága tá-
mogatását Erdély trónjának elnyeréséhez, Rá-
kóczi leváltotta Bánffy Dénest, Báthori sógorát
a váradi várkapitányság élérõl. Ennek a fontos
véghelynek, Erdély õrálló bástyájának az élére
Rhédeyt nevezte ki.

A váradi kapitányság a legfõbb katonai mél-
tóság volt Erdélyben. A jószág nélkül szûkölkö-
dõ legény, aki egy szál kardjával menekült Fü-
lekrõl, hazátlan bujdosó volt, majd a török csá-
szár kegyelemkenyerén tengõdött, végre a sa-
ját erejébõl elõkelõ méltóságot, dicsõséget, va-
gyont szerzett. És Várad kapitánya, Bihar vár-
megye fõispánja, a fejedelmi tanács legbefolyá-
sosabb tagja lett. De a sok hadakozás miatt ed-
dig nem ért rá, hogy nyugodalmas családi tûz-
helyet építsen magának, pedig már kenyeré-
nek javát megette. Körülnézett tehát az ország-
ban, s mialatt Báthori Gábor Rákóczyval alku-
dozott a fejedelemségre, õ régi bizalmas barát-
ját, Bethlen Gábort küldte háztûznézõbe. Vá-
lasztása losonczi Bánffy István fiatal özvegyére,
Károlyi Katára esett, aki Bethlen Gáborné hú-
ga volt.

A jövendõbeli sógor eljárt tisztében, és
1608. február 10-én már értesítette Rhédeyt a
szerencsés eredmény felõl: „Az Úr Istennek
szent neve legyen áldott, én mindeneket be-
csületesen véghez vittem uram… Az kgd be-
csületes ajándékát szeretettel beadtuk, vissza
kgdnek hasonló ajándékot küldtünk, szolgála-
tunkat ajánlván kgdnek, és kérjük vegye jó
neven. Én pedig kérem a sz. Istent, hogy
kgteknek ebbeli elkezdett dolgának kezdetét az
miképen õfelsége megáldotta, végezésit is így
áldja meg, szentelje szent lelkével.”

Bethlen Gábor jókívánsága beteljesedett, hi-
szen Rhédey Ferenc tizenhárom esztendeig
boldogságban élt Károlyi Katával.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

Fülek vára. Rhédey
hódította vissza,
de hat év múlva

menekülnie kellett
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Három hete küszködik reggeli hányingerei-
vel a fiatalasszony az ötödiken. Az elsõ regge-
lek riadt bizonytalansága mára bizonyossággá
érett. Vannak napok, amikor úgy ébred, ma
nekifohászkodik és megmondja. Aztán este
ránéz férje fáradt és borostás arcára, amint
félrebillent fejjel alszik a tévé elõtt, és elszáll
minden bátorsága. Ilyenkor lábujjhegyen be-
oson a gyerekek angyalillatú szobájába. Há-
rom kicsi test szuszog az ágyakon, a nagyob-
bik õszre iskolás. Mellésimítja könnyes arcát a
párnán, beszívja teste édes szagát, testvéretek
lesz, suttogja bele az estébe, és érzi, jaj, na-
gyon érzi, hogy megszakad a szíve.

Vannak napok, amikor a szimpatikus fiatal-
ember a hatodikról a pokolba kívánja az egé-
szet. Reggelente felveszi frissen vasalt ingét és
öltönyét, megissza kávéját, majd kedélyes bú-
csút vesz a családtól, és elindul. Látszólag dol-

kisnyugdíjas a harmadikról azon me-
reng, ebben a hónapban melyik

gyógyszerét váltsa ki, és miközben
csirkenyakból húslevest fõz, riadt
reménykedéssel gondol a sze-

gény mamára, aki kilencvenkét esztendõt élt,
és álmában szólította magához a Teremtõ. A
templomban hallotta ugyan, hogy megint le-
het segélyt kérni, de azt a minap az unokának
adta, a temetésére megtakarított kis pénzével
együtt. Az unoka egy barátját küldte fel érte.
Jó gyerek, elõtte fel is hívta, kicsit recsegett a
vonal, õ rá is kérdezett, te vagy az, Zsoltikám,
aztán becsengetett egy ismeretlen gyerek, a
Zsolti küldött, mondta, õ meg odaadta a
pénzt. Vannak napok, hogy megfogadja, rá-
kérdez, egy hónap telt el azóta, de a fiú nem
emlegeti. Lehet, elfelejtette, tûnõdik, és bele-
dob egy fényesre pucolt sárgarépát a levesbe.

Vannak napok

A



egészet, gondolja, és váratlanul belezokog a
kávéba.

Lehet, ma újra eljön, gondolja reményked-
ve az özvegyember, és utolsót igazít a kanapé
párnáin. Micsoda marha vagyok, dohogja ma-
gában, míg kinéz az ötödikrõl, és felidézi az
elõzõ este suta próbálkozásait. Vannak napok,
amikor eszébe sem jut, de hat éve nem ölelt
asszonyt, és az a fekete bögyös olyan szépen
mosolygott rá a piacon. Segített neki a szaty-
rát cipelni, másnap már kávézni hívta a presz-
szóba. Rágyújtott a kávé mellé, ez nem tet-
szett neki, nem kedvelte a dohányzó nõket,
meg a tetovált lepkét sem a bal melle fölött.
Mégis egész éjjel ott repkedett az álmaiban az
a lepke. Tegnap feljött, konyakoztak, és ki
tudja, hova fajultak volna a dolgok, amikor
csengettek, és az ajtóban megjelent egy szúrós
szemû fekete férfi. A bátyám, kacarászott az
asszony, mindenhová elkísér, búgta, míg ka-
bátját rásegítette, és beterítette az olcsó kölni
szaga. Talán ma is eljön. Vén hülye, mondta
szelíden a tükörnek, és nekiállt, hogy harmad-
jára is újrakösse nyakkendõjét.

Nem készült rá, de csalhatatlanul megérez-
te, hogy ma jött el a napja. Mikor romlott el
minden, csak sejtette. Talán a balesete után,
amikor végképp rokkantosították. Fél kézzel is
ölelheted az asszonyt, veregették a hátát a kol-
légák. Aztán elmaradtak. Õ megpróbálta foly-
tatni a régi életét, de nyomorékul nem kellett.
A csonkot sokáig kellett kötözni, s amint meg-
látta az undort az asszony szemében, valami
elpattant benne. Inni kezdett, késõbb már bor-
ízû csókjai sem kellettek, és egy nap arra éb-
redt, egyedül maradt. Vannak napok, amikor
mámorából kijózanodva, elszörnyedve nézi a
végrehajtó leveleit, és órákig álldogál az ablak-
nál. Innen fentrõl minden oly kicsi, az embe-
rek és a problémák. Most döntött. Csonkig
csavarta a gázcsapokat és ledõlt egy cigire
gyújtva.

Szilágyi Perjési Katalin

gozni. Valójában az elsõ újságosnál megáll és
bevásárol. Rejtvényújságot, sokat, meg pony-
vát. Aztán kinn, egy városszéli lakótelepen be-
lép egy bérelt garázsba. Itt már otthonos min-
den. Rejtvényt fejt, olvas, várja, hogy teljen a
nap. Mindennap. Úgy nyolc-, kilenchavonta
felnyom egy bankot. Tiszta meló. Otthon es-
ténként ájult álomba zuhan. Apátok elfáradt,
sokat dolgozik. Ne zajongjatok, inti az asszony
a gyerekeket, és halk kattanással kikapcsolja a
tévét.

Ha jó idõ van, egészen a kiserdõig el lehet
látni, majdnem a házig, gondolja a kislány,
míg kiflijét rágcsálja a konyhaszéken ülve. Pa-
pucsos lábai harangoznak, nem is olyan rossz
itt a kilencediken lakni. Csak egy hónapja
még, de anya kijelentette, õ itt nem hajlandó
ablakot mosni. Nem baj, mondta erre apa,
majd kalapáccsal. Nevettek. Apa és anya a
biztonság. És a mackók, amiket anya festett,
ugyanúgy táncolnak a szobája falán, mint ott-
hon, a régi házban. Vannak napok, amikor
minden idegen, hiányzik a ház, a kert, a rigók
és a szomszéd néni macskája. Ilyenkor sírva
ébred, de anya duruzsolása vigasztalja, csik-
landozása megnevetteti. Anya. Mosolya a
nap, szemei csillagok.

Talán ha idõben elindul itthonról, még el-
kerülheti a fiút, tûnõdik a fiatal tanárnõ, míg
sietve kávéját issza. Amikor alig három hó-
napja megkapta az állást a közeli középisko-
lában, hozzá még ezt az olcsó kis albérletet
itt, a másodikon, úgy tûnt, megfogta az isten
lábát. Elsõ nap benézett a III. C-be, kicsit
rossz érzése támadt a túlkoros tanulók láttán.
Amikor óra végén megérezte a diákja tenye-
rét a fenekén, és hallotta félreérthetetlen
ajánlatát, elõbb csak nevetett, késõbb, ami-
kor az apa, a helyi színesfémtelep kiskirálya
megüzente neki, akár kilóra is megveheti a
fiának, már hazáig futott. Vannak napok,
amikor alig bír uralkodni gyomra görcsös re-
megésén. Lehet, hogy hagyom a fenébe az

A Nagyváradi Állami Filharmónia júniusi mûsora
A koncerteket csütörtökönként este 7-tõl a filharmónia
Bartók–Enescu Termében tartják, a bérletek érvényesek,
jegyek a filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezsõ, ma
Moscovei utca 5. szám) válthatók hétköznapokon 11–16
óra között.
15., 19 óra: Szimfonikus hangverseny. Mûsoron: G.
Rossini: Hamupipõke – nyitány; N. Paganini: 2., h-moll
hegedûverseny, op. 7.; P. Dukas: A bûvészinas; A.

Borogyin: Poloveci táncok. Vezényel Romeo Rîmbu, közre-
mûködik Diana Jipa (hegedû), fellép a filharmónia ének-
kara, karvezetõ Lászlóffy Zsolt.
22., 19 óra: Beethoven-fesztivál, évadzáró hangverseny.
Mûsoron: L. v. Beethoven: Coriolan – nyitány, op. 62.; 3.,
c-moll zongoraverseny, op. 37.; VII., A-dúr szimfónia, op.
92. Vezényel Gábor Ferenc (Németország), közremûködik
Balog József (zongora – Magyarország).
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A váradiak döntõt játszottak ugyan idén az
Európa-kupában – ez volt a csapat eddigi leg-
jobb nemzetközi eredménye –, de a román
Szuperligában alulmaradtak bukaresti riváli-
sukkal szemben. A VSK-Digi és a Steaua kö-
zötti különbségre már az alapszakaszban fény
derült, ugyanis a bajnoki serleg visszaszerzésé-
re készülõ váradiaknak csak egyszer sikerült
legyõzniük ellenfelüket, háromszor a katona-
csapat gyõzött, ráadásul a vártnál jóval maga-
biztosabban.

A bajnoki döntõt szintén a fõvárosiak kezd-
ték jobban, s két sima gyõzelemmel zárták a
hazai medencében lejátszott találkozókat. A
váradiak számára az életben maradás volt a tét
a váradi Ioan Alexandrescu Uszodában leját-
szott elsõ meccsen. Ezt sikerült is megnyernie
Kádár Kálmán edzõ együttesének, így a ne-
gyedik találkozóra is sor került, szintén a
Pece-parti Párizsban. A mérkõzés azonban
nem csak a vízilabdáról szólt, inkább a küzde-
lem dominált, s a bukaresti és kolozsvári játék-
vezetõket sem zárták szívükbe a váradi szurko-
lók. A mérkõzést a fõvárosiak irányították, de
a hajrában egy gólra feljött a VSK, majd az

egyenlítésre is volt esélye, ám emberelõnyös
helyzetben a kapufát találta el a labda, így a
gyõzelmet (6–5), egyben pedig a bajnoki cí-
met a Bukaresti Steaua szerezte meg, sorozat-
ban másodszor.

A fõvárosiak a Ioan Alexandrescu Uszodá-
ban vették át a bajnoki gyõzelemért járó serle-
get és mezeket. Idén különdíjból sem jutott a
váradiknak, hiszen a finálé legjobb játékosa a
spanyol Adria Delgado lett, a gólkirály a mon-
tenegrói Nikola Muriszics (mindketten a bajnok-
csapat tagjai), míg a legjobb kapusnak a Criºul
Sportklub nevelését, a jelenleg a Bukaresti Di-
namóban játszó Marius Þicet választották.

A váradi csapat a Román Kupa döntõjében
is kikapott a Steauától, amelyet csak egyetlen
komoly téttel bíró meccsen tudott legyõzni, a
Bajnokok Ligája selejtezõjének második for-
dulójában. A 2016–2017-es idényben a kö-
vetkezõ kerete volt a váradi együttesnek: Goj-
ko Pjetlovics, Dorin Creþu – kapusok, Mihnea
Gheorghe, Tiberiu Negrean, Nicolae Diaco-
nu, Mihnea Chioveanu, Andrei Prioteasa, Bo-

|sport

Három ezüstérem
a váradi
pólócsapat idei
mérlege:
az Európa-
kupában, a Román
Kupában és
a bajnokságban
2016 után
másodszor is
második lett

Edzõváltás követte
a második ezüstérmet
Sorozatban másodszor veszítette el
a bajnoki döntõt a Nagyváradi VSK-Digi
férfi vízilabdacsapata, emiatt a vezetõség
edzõcserét hajtott végre az idény végén.
Dorin Costrãº vette vissza a karmesteri
pálcát Kádár Kálmántól.

Câmpianu és Costrãº váltja… 

…a Kádár–Dunca párost a VSK kispadján
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risz Pavlovics, Mateja Aszanovics, Nikola Rad-
jen, Andrei Creþu, Ramiro Georgescu, Cristi-
an Dobre, Sebastian Remeº, Szabó István,
Kováts Viktor.

Dorin Costrãº visszatér

Az elveszített bajnoki döntõt követõ napon
edzõcserérõl számolt be a váradi klub vezetõsé-
ge. Kádár Kálmánnak és segítõjének, Gheor-
ghe Duncának lejárt a megállapodása a klub-
bal, s a vezetõk nem hosszabbították meg a
szerzõdésüket. Az új idényben Dorin Costrãº
irányítja majd a VSK-Digit, segítõje pedig
Ciprian Câmpianu lesz. A Nagyváradi Körös
SK-val kétszeres bajnok (1985 és 1986)
Costrãº 2013 és 2015 között már irányította
a váradi együttest, s a legrangosabb európai
kupába, a Bajnokok Ligája csoportkörébe ju-
tottak. Az 58 éves szakember Spanyolország-
ban is játszott a Barcelona és a Barceloneta
csapatában, majd mindkét gárdát edzõként is
irányította, ezután pedig a Sabadell, a
Mediterani, a Mataro és Mallorca kispadját is
elfoglalta. Tizenöt éven át (1978–1993) oszlo-
pos tagja volt a román válogatottnak, 276 al-
kalommal szerepelt a nemzeti csapatban 422
gólt szerezve. Az 1980-as moszkvai olimpián,
valamint az 1978-as és 1991-es világbajnoksá-
gon is játszott, továbbá minden kontinenstor-
nán, amelyet válogatottsága alatt tartottak.

Új kihívás

Dorin Costrãº két év szünet után tér vissza a
VSK-Digi kispadjára (egy megnyert bajnoki cím
után épp Kádár Kálmán váltotta õt a kispadon),

s új célkitûzésekkel vág neki munkájának.
„Számomra új kihívást jelent ez a munka, hi-

szen a keret jelentõsen átalakul majd, s célom,
hogy megfiatalítsam a csapatot. A jelenlegi
gárda tagjainak többsége karrierje vége felé jár,
s bár nagyon szép eredményt értek el – a LEN
Eurokupa második helye értékes –, az idény
vége felé már nem tudtak a várakozásokhoz
mérten teljesíteni” – vázolta terveit Costrãº.

Az edzõ a generációváltásban látja a meg-
újulást: „A fiatalokra fogunk építeni, még ak-
kor is, ha emiatt a következõ idényben nem
tudunk majd a bajnoki serlegért küzdeni.”

Az új edzõ segítõje, Ciprian Câmpianu a
Nagyváradi Criºul SK utánpótlásközpontjának
vezetõje volt, így jól ismeri a helyi tehetsége-
ket, akikre a jövõben a VSK majd alapozhat.

Nyolcadik lett a „csikócsapat”

A román férfi élvonalban szereplõ másik
váradi gárda, a kizárólag utánpótlás korú vízi-
labdázókra építõ Criºul SK utolsó helyen zár-
ta a küzdelmet. Az alapszakasz végén hetedik
volt, ám a rájátszásban elõbb a Bukaresti Ra-
pid, majd a sereghajtó Kolozsvári Poli is le-
gyõzte, így a nyolcadik helyen végzett.

Haºaº Marcel edzõ a következõ fiataloknak
szavazott bizalmat az idény során: Denis
Popuþe, Cenk Ferenc, Dominic Sava, Alex
Ihos, Sebastian Oltean, Rareº Mateiaº, Darius
Popa, Cezar Stoica, Nichita Ilisie, Alex Laza,
Majoros Egon, Horia Bãrcan, Bodea Viktor.

A hazai bajnokság rangsorának ötödik he-
lyén az Aradi Amefa zárt, amely a Bukaresti
Rapidot gyõzte le, a bronzéremért a Bukaresti
Dinamo és a Brassói Sportul Corona csatázott.

Hajdu Attila

sport|

Fiatalítani fog
az új edzõ
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Nagyszalonta és Csepel, a magyar fõváros
XXI. kerülete között a millecentenárium jegyé-
ben köttetett az a rendkívül szoros testvértele-
pülési együttmûködés, melynek legújabb gyü-
mölcse a mesepark. Az avatóünnepségen jelen
voltak a két önkormányzat vezetõi, a létesít-
mény építõi és mindazok, akik segítették ennek
a projektnek a megvalósulását.

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere a
nagyszalontai városnapokra idõzített átadó ün-
nepségen elmondta, hogy Arany János városa
a jövõben is számíthat Csepel támogatására, hi-
szen az anyaországban valóban mindig testvéri
szeretettel gondolnak Nagyszalontára. Az
Arany János életmûvét játékokon keresztül
megelevenítõ mesepark egyszerre foglalja ma-
gában a kulturális örökség megõrzését és to-
vábbörökítését, a közösségek fejlesztését, to-

vábbá a testvértelepülési együttmûködés elmé-
lyítését.

Török László nagyszalontai polgármester
egy kis Toldi-szoborral mondott köszönetet cse-
peli kollégájának a csodálatos ajándékért, a me-
separk építõi pedig az Arany János szülõföldjét
rejtõ jelképes ajándékkal gazdagodtak. Né-
meth Szilárd fideszes országgyûlési képviselõ,
korábbi csepeli polgármester személyesen nem
tudott jelen lenni az eseményen, de levélben fe-
jezte ki jókívánságait a nagyszalontaiaknak, s
fõleg a létesítmény „célközönségének”, a gye-
rekeknek: „Fogadjátok szeretettel, használjátok
egészséggel! Kússzatok, másszatok, fogócskáz-

|közélet

Arany János születésének 200. évfordulója
alkalmából Budapest XXI. kerületének,
Csepelnek, Nagyszalonta testvérvárosának
az önkormányzata olyan meseparkot
ajándékozott a hajdúváros gyermekeinek,
amely a neves magyar költõ életmûvét
eleveníti meg a játékokon keresztül.
A 2017-es városnapok alkalmával, május
közepén avatták fel a létesítményt.

Budapestrõl érkezett
a mesepark Szalontára

Sorban állás a vár meghódításáért

A szalagvágás pillanata
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zatok, hintázzatok! Szüleitekkel, nagyszüleitek-
kel, barátaitokkal együtt legyen nagyon boldog
gyermekkorotok!” – írta levelében a budapesti
törvényhozó.

A város lakosai, köztük természetesen leg-
jobban a gyerkõcök, nagyon örültek az aján-
déknak, hiszen a mesepark megyei szinten is

egyedülálló. Az átadóünnepség napja nemcsak
a létesítmény miatt volt különleges, hanem
azért is, mert Nagyszalontára érkeztek Csepel
legfiatalabb labdarúgói, és két barátságos mér-
kõzésen mérték össze tudásukat a szalontai fo-
cistákkal, az Olimpia Sportklub versenyzõivel.
Az együttesek a fair play jegyében a meccsek
elõtt csapatzászlót cseréltek, majd Nagyszalon-
ta és Csepel elöljárói a focistákkal közösen ad-
ták át a meseparkot a nagyközönségnek.

A nap programját a helybeli óvodások be-
mutatói is színesítették. Színpadra léptek Bagi
Tündér, Berek Elza, Neli Ardelean,
Lenuþa Urdea, Corina Morgovan, Dana
Tirban, Rajos Andrea, Megyesi Ildikó és
Domonkos Sarolta óvónõk kis tanítványai,
majd Gali Teréz ajándékozta meg egy dalcso-
korral a jelenlévõket.

A gyermekmosolyban bõvelkedõ délután to-
vábbi részében „aranyos” aszfaltrajzok készül-
tek és színes léggömbök találtak gazdára, vala-
mint édes finomságoknak is örülhettek a
szalontai kisdiákok.

Balázs Anita

közélet|

Fából készült,
hatalmas

Toldi-szobor
mutatja az utat

petrencés rúdjával
Buda felé

Több száz gyermek
örült

a meseparknak

Török László
polgármester Toldit
ábrázoló
kisplasztikát adott
emlékbe Borbély
Lénárdnak
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Legközelebb a tüdõfüvet és a tündérrózsát mutatjuk be.

161. Tövises iglice 
(Ononis spinosa L.)

A hüvelyesek családjába tartozó félcserje.
Nálunk fõleg legelõkön, kaszálókon, cserjés he-
lyeken, homokos területeken, fõleg folyóvizek
mentén terem. Román neve: osul-iepurelui.

Szárának alsó része elfásodik és áttelel.
Gyökértörzsének folytatásában 20-30 cm
hosszú, 1-2 cm vastag, elfásodó, szürkés vagy
szürkésbarna gyökerek képzõdnek. Szára el-
ágazó, hossza elérheti a 70 centimétert, majd-
nem mindig tövises, szõrös és enyvesen miri-
gyes. Pillangós, rózsaszínû virágai kb. 2 cm
hosszúak, a felsõbb levelek hónaljában egyen-
ként fejlõdnek. Júniusban, júliusban virágzik.
Termése tojásdad, mirigyes hüvely 1-2 mag-
gal.

Gyógyászati célra a gyökeret gyûjtik. Mosás
után azonnal feldarabolják, és 25-30 C-fokon
szárítják. 3 kg nyers gyökérbõl 1 kg száraz ter-
mék nyerhetõ. Kevés illékony vegyület
(transzanetol, karvon) mellett szaponinokat és
izoflavonoidokat tartalmaz.

Vizelethajtó hatású, ez a forrázatnál kifeje-
zettebb, mert fõzés során az illékony anyagok
eltûnnek. 2 kávéskanálnyi aprított gyökeret
egy csésze vízzel leforráznak, fél óra múlva
szûrik, az adag aznap megismételhetõ. Né-
hány napi kezelés után egyhetes szünet aján-
latos. Hasonló a készítési mód akkor is, ha ve-
sekõbetegek kezelésére társítják a mezei zsur-
ló (Equisetum arvense) föld feletti részeivel.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

A tölgyfa levele
és termése

160. Tölgy (Quercus robur L.)

A bükkfafélék családjába tartozó, magas,
terebélyes koronájú lombhullató fa. Erdõket
képez, a síkságtól a hegyvidékig megél. Ro-
mán neve: stejar.

Levelei karéjosak, a termés (makk) kupacs-
ban fejlõdik. Gyógyászati célból a kérget gyûj-
tik márciustól májusig, a fiatal, még sima felü-
letû, legfeljebb 10 cm átmérõjû ágakról. Sok
(5–10%) cserzõanyagot (procianidineket,
katechincseranyagokat, ellagitanninokat) tar-
talmaz, ezért összehúzó, helyi gyulladáscsök-
kentõ és vérzéscsillapító hatású.

Külsõleg ekcémára borogatás formájában
használják: 1-2 evõkanálnyi aprított kérget fél
liter vízzel 15 percig fõznek, szûrik, a vizes ki-
vonattal vászoncsíkokat itatnak át, és azokkal
fedik a bõrt, 2-3 óránként cserélve. Fürdõke-
zelésre is alkalmas az ekcémán kívül a végbél-
repedés, fagydaganat utókezelésére, fokozott
izzadás csökkentésére (lábfürdõként). Kb. 500
gramm kérget 5 liter vízzel 15-20 percig fõz-
nek, a kivonatot a fürdõvízhez öntik, esetleg
vásznon szûrve.

Belsõleg ritkán használják, más növényi ré-
szekkel együtt hasmenés ellen.
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Csirkefalatok joghurtos
bundában

Hozzávalók: 4 evõkanál görög joghurt,
só, bors ízlés szerint, 40 dkg csirkemellfilé, 15
dkg extrudált rozskenyér, 2 evõkanál olívaolaj.

Elkészítés: A mosott, tisztított csirkemellet
csíkokra vágjuk. Egy tálkában összekeverjük a
csirkecsíkokat joghurttal, sózzuk, borsozzuk. (Ha
van idõnk, fél órát hagyjuk pácolódni, de azon-
nal is bundázhatjuk és süthetjük.) A sütõt elõme-
legítjük. Egy erõsebb nejlonzacskóba tördeljük
bele az extrudált kenyeret, majd a zsák száját le-
zárva, húsklopfolóval ütögessük addig, amíg
egészen kicsi darabokra törik. Ezt a gabonaõrle-
ményt öntsük a csirkecsíkokra, és dolgozzuk
össze vele. Egyenként, kézzel oszlassuk el a bun-
dát a csirkedarabkákon. Béleljünk ki egy tepsit

sütõpapírral, ke-
vés olívaolajjal
kenjük meg, és
erre fektessük a
darabokat.

Elõmelegített
sütõben, 180
fokon kb. 10-15
perc alatt kész.
Sült krumplival,
ketchuppal, sa-
látával tálaljuk.

Spenótos rakott krumpli

Hozzávalók: fél kg spenót, 1 kg krumpli,
15 dkg reszelt trappista sajt, 2-3 fõtt tojás,
1,5 dl tejszín, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, 1 evõkanál vaj, szerecsendió, só,
bors ízlés szerint.

Elkészítés: A felaprított hagymát olajon
megdinszteljük, hozzáadjuk a megmosott, fel-

ínyenceknek|

darabolt spenótot, és megpároljuk. Ha megpu-
hult, beletesszük a tejszín 2/3-át, a zúzott fok-
hagymát, és fûszerezzük. A héjában megfõzött
krumplit és a fõtt tojásokat meghámozzuk, fel-
karikázzuk. Kivajazunk egy tûzálló tálat, az aljá-
ra egy-két sor krumplit fektetünk, megsózzuk,
és ráfektetjük a spenót felét. Erre egy sor felsze-
letelt tojás kerül, eloszlatjuk rajta a spenót má-
sik felét, a tetejére krumplikarikákat rakunk.
Meglocsoljuk a maradék tejszínnel, és megszór-
juk a reszelt sajttal. Elõmelegített sütõben 40-
45 perecig sütjük.

Epres túrógombóc
mandulabundában

Hozzávalók: 40 dkg tehéntúró, 5 csapott
evõkanál gríz, 1 citrom reszelt héja, 3 evõka-
nál porcukor, fél vaníliarúd, 0,5 dl habtejszín,
20 dkg kisebb szemû eper, 1 csomag szeletelt
mandula.

Elkészítés: Villával áttörjük a túrót, hozzá-
adjuk a vanília kikapart belsejét, a citrom reszelt
héját, a tejszínt, a grízt, a porcukrot, összedol-
gozzuk, és három órára hûtõbe tesszük. Köz-
ben megmossuk, leszárazzuk az epret. A túrós
masszából evõkanálnyi adagokat kiveszünk, be-
lenyomunk egy-egy szem epret, és gombóco-
kat formálunk belõle. Ha kész, a gombócokat
újra hûtõbe tesszük még egy fél órára, aztán tá-
lalás elõtt szeletelt mandulába forgatjuk.
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Praktikus újítások
Hagyományos alapanyagokból a jól ismert
ízeket, zamatokat állíthatjuk elõ
a konyhánkban. Érdemes azonban néha
újítani: vagy a felhasznált alapanyagokat,
vagy a feldolgozás módszerét változtatva is
kellemes ételeket alkothatunk. Ehhez
adunk pár ötletet.



40. Földrõl felveszi. 42. Lesotho, Olaszország
és Zambia autójele. 45. Róma folyója. 47.
…szó – panasz. 48. Szilaj, féktelen. 50. Tudo-
mányos elmélet. 51. … Capone. 52. Létezik.
53. Személyed. 55. Az ezüst vegyjele. 56.
Nem keres hiába. 57. A … következõ. 58.
Meserészlet! 59. Észak-európai aprópénz. 61.
Könnyûfém rövid neve. 63. Egykori fegyver-
hordozó nemesifjú. 65. … Rota – Fellini film-
jeinek zeneszerzõje. 67. Mûszaki alakulatban
szolgáló katona. 70. Londoni madár!

FÜGGÕLEGES: 1. Döntõ érv. 2. Az USA-
ban élt magyar író, költõ (Sándor, 1900–1989).
3. Menekül. 4. Évszak. 5. Ablakkeret! 6. Hen-
geres játékszer. 7. Katolikus napilap Spanyolor-
szágban. 8. Bernarda … háza – F. García Lorca
drámája. 9. …-hegy – a Déli-Bakony legmaga-
sabb csúcsa (599 m). 10. Törött a végein! 11.

A teanövény alkaloidja. 12. Költõi
napszak. 17. Hibáztató. 19. Kéttagú
algebrai kifejezés. 23. A radon vegy-
jele. 24. Zokogni kezd! 26. Nógató
szócska. 28. Az Antilla-tenger másik
neve. 29. Zöldessárga, fémes fényû
vas-diszulfid, a kénsavgyártás alap-
anyaga. 30. Kézjeggyel ellát. 31.
Égéstermék. 32. Rövidebb zenemû.
33. …-ikrek – Kaliforniai filmszínész-
nõk. 35. Mesterkélten, nagyképûen
viselkedik. 36. Város Észak-Francia-
országban. 37. Mázol. 38. Cseppfo-
lyóssá válik. 41. Eljárás. 44. Hegy-
csúcs Belgrádban. 46. Akkád eposz.
49. Becézett Mária. 52. A -va párja.
53. Magyarország (röv.). 54. Japán
táblajáték. 55. Beethoven V. szimfó-
niája, névelõvel. 56. Német eredetû
orosz fizikus (1804–1865). 57. Nõs-
tény szarvas. 58. A Nagy-tavak rend-
szerének legsekélyebb tagja. 60. Fo-
lyó – spanyolul. 62. Nagytestû házi-
szárnyas. 64. Portugália, Belgium és
Luxemburg autójele. 66. A „nagy
varázsló”. 68. Keresztül. 69. Zéró
fele!

Barabás Zsuzsa

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

VÍZSZINTES: 13. Erdélyi magyar író, mû-
fordító (Tibor, 1923–2006). 14. … Lumpur –
Malajzia fõvárosa. 15. Cselekszik. 16. Hatal-
mában tartó. 18. Azonos mássalhangzók. 20.
Hitelben van! 21. Vízi állat. 22. Unitárius püs-
pök, népköltészeti gyûjtõ, költõ (János,
1811–1875). 25. A Duna jobb oldali mellékfo-
lyója (510 km). 27. Kairó része! 28. Két kö-
zép-afrikai ország neve. 29. Fonalféle. 30. La-
tin e betû. 31. Csalogató része! 32. Sütemény
tölteléke. 33. Növényt nemesít. 34. Mester-
ember. 37. Hegyes tárggyal hagyott nyom.
39. … Deo gloria – Egyedül Istené a dicsõség.

|üdítõ

A kínai filozófus (Kr. e. 551–479) gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1. és 43.,
valamint a függõleges 21. alatt.

Májusi számunk rejtvényének (Irodalmár véleménye) helyes
megfejtése: „A szerencse nem más, mint hogy elhiszed, hogy
szerencsés vagy.” Könyvjutalmat nyert: Orosz Irén (Ottomány),
Tóth Erzsébet (Nagyvárad) és Kerezsi Ella (Berettyószéplak).
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Fizessen elõ kiadványainkra!

hirdetés|

Gólyahír program
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Anyák napján, vagyis idén május elsõ vasár-
napján indította el a Rákóczi Szövetség a ha-
táron túli magyar közösségeket támogató leg-
újabb programját, a legkisebbek számára. A
Gólyahír program lényege, hogy minden
olyan újszülött gyermek, aki magyarul beszélõ
családban születik, megkapja a Szövetség El-
sõ könyvem címû kötetét. A kiadvány a csa-
ládra, az újszülöttre és a magyar kultúrára vo-
natkozóan tartalmaz fejezeteket, illetve a Kár-
pát-medencei magyar közösség nevében a
Rákóczi Szövetség köszönti benne a gyerme-
ket családjával együtt.

A Gólyahír programot a Rákóczi Szövetség
azokra a területekre terjeszti ki, amelyeken a
Beiratkozási programja jelenleg is mûködik,
tehát a teljes Felvidékre, a kárpátaljai Felsõ-Ti-
sza-vidékre, a romániai Máramaros, Bihar,
Temes és Fehér megyére, valamint Désre és
környékére, illetve a vajdasági szórványra és
Horvátországra.

A programot a Rákóczi Szövetség a hatá-
ron túli partnerszervezeteivel közösen szervezi
és bonyolítja le, együttmûködve minden olyan
személlyel és intézménnyel, akiknek/amelyek-
nek fontos a magyar megmaradás ügye. A
tervezésénél abból indultak ki, hogy a felsorolt
területeken a Szövetség iskolaválasztási kam-
pánya évente megközelítõleg 8000 magyarul
beszélõ, iskolakezdés elõtt álló gyermeket szó-
lít meg. A Rákóczi Szövetség bízik benne,
hogy a program új, a csecsemõkre figyelõ ele-
me még hatékonyabbá teheti a jelenleg is si-
keres, magyar iskolaválasztást szolgáló Beirat-
kozási programot.

Új elemmel bõvült anyák napja alkalmával
a Rákóczi Szövetség magyar
iskolaválasztást szolgáló Beiratkozási
programja. A határon túli magyar
újszülötteket megszólító kezdeményezés
a Gólyahír nevet kapta.

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

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

Együtt mindkét kiadvány kedvezményes elõfizetési díja:
1 hónapra 8 lej, 3 hónapra 25 lej, 6 hónapra 40 lej, 1 év-
re 75 lej.

A Biharország (és/vagy a Várad) elõfizethetõ a szerkesz-
tõségben készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (man-
dat poºtal), az elõfizetõ nevének és pontos lakcímének, va-
lamint az Abonament Biharország (és/vagy Várad) megjegy-
zésnek a feltüntetésével: Revista culturalã Várad Oradea,
Piaþa 1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod
IBAN RO81 TREZ 0762 1G33 5000 XXXX, Trezoreria Oradea.



Sok helyi festõ- és fotómûvészt is megihletett az idõk során a nagyváradi Körös-partnak talán a legszebb része. A folyó nyu-
gati partján levõ házsor látható képeslapunkon, elõtérben az Andrényi-féle vasüzlet emeletes raktárépületével, amely már
hosszú idõ óta igen elhanyagolt állapotba került, üresen áll. Jól látható a neológ zsinagóga impozáns kupolája is, az elõt-
te levõ épületeket már régebben lebontották. Ugyanez a sors várt 1982-ben a zsinagógától a hídig álló többi házra is. A
folytonosságot csak a háttérben látszó városháza és a Szent László-templom tornya képviseli

A képeslap elõterében a margittai református templom látható, amelyet a XVI. században még a katolikus hívek építettek.
A helybeli református egyház ugyanennek a századnak a vége felé alakult, majd az istenháza a református gyülekezet ke-
zébe került. Nagy átalakítás történt 1790-ben, a templom déli oldalát a szentély felõl kétharmad részben kibontották és
megtoldották, az új rész nagy barokkos, szegmensíves ablakokkal és ajtóval épült. Az anyaház ablakait is hasonlóvá for-
málták. Csak a torony alatti ajtó fölött maradt meg a hármas csúcsív, emlékéül a régi stílusnak. Ekkor készült a kazettás
mennyezet is. A torony barokk stílusú formáját 1815-ben nyerte, de mai alakja már 1944-bõl való


