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szak fõ céljait, pályázási prioritásait. Beszélt az
európai programokról és a romániai felhívá-
sokról is.

Egyebek mellett innováció, kutatás, élelmi-
szeripar, biogazdálkodás, vidékfejlesztés és a
humán tõke képzése témakörökben is lehet
majd pályázni, hangzott el. Az egynapos kon-
ferencián természetesen kérdéseket is felte-
hettek a résztvevõk, illetve sikertörténeteket is
bemutattak. A megjelenteket a szakemberek,
a Goodwill Consulting, az OTP Bank és a
Bechem Partners tanácsadó cég, valamint a
ROVE képviselõi a pályázatfigyelés gyakorla-
táról, az EU-s pályázatokhoz felhasználható
alternatív finanszírozási forrásokról, a pályáza-
tok írásának és a projektek kivitelezésének út-
vesztõirõl tájékoztatták.

Fried Noémi Lujza

A megjelenteket Vincze Lóránt, az
RMDSZ külügyi titkára köszöntötte elsõként,
õ elmondta, hogy az elmúlt idõszakban meg-
lehetõsen kevés uniós támogatást sikerült le-
hívni, ennek több oka is volt, például a megfe-
lelõ felkészülés hiánya vagy a túlzott bürokrá-
cia. A megjelenteket Huszár István nagyvá-
radi alpolgármester, Szabó Ödön parlamen-
ti képviselõ, a szövetség megyei szervezetének
ügyvezetõ elnöke és Nagy Gábor, a ROVE
elnöke is köszöntötte, majd Szávics Petra
pályázati szakértõ, volt Európa-ügyi államtit-
kár ismertette a 2014–2020-as pénzügyi idõ-

Pályázati jó tanácsok
Fedezzük fel! – új kezdet az EU-s
finanszírozásban címmel szervezett
tanácskozást a múlt hónapban
Nagyváradon a Romániai Vállalkozásokért
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az RMDSZ és a Wilfried Martens Központ.
A vándorkonferencia – melyet például
Kolozsváron és Marosvásárhelyen is
megtartottak – fõ célja a kis- és közepes
vállalkozások képviselõinek vagy akár
a civil szervezetek és önkormányzatok
munkatársainak tájékoztatása
a 2014–2020-as EU-s költségvetési idõ-
szakban elérhetõ pályázati lehetõségekrõl.
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|önkormányzat

A Poynár-házat a Bémer téren (ma Grigo-
rescu utca 6. sz.) már felállványozták június-
ban. Az 1907-ben épült ház 199 BH-II-m-B-
01049 számmal szerepel a mûemlékek listá-
ján. Itt az elmúlt fél évszázadban nem végeztek
javításokat, ezért a vakolat megrepedezett, fel-
puffadt, levált, a festés az épület egészén káro-
sodott. Az épület asztalosmunkái is nagyon
rossz állapotban vannak. A Poynár-házon a dí-
szítõelemeket állítják helyre, kijavítják a tetõt,
kicserélik a csatornákat, illetve helyreállítják a
vakolatot. A munkálatok értéke 534 662,86
lej áfával együtt.

A Stern-palota a Fõ (10/A sz.) és a
Szaniszló (ma Eminescu) utca sarkán található,
mûködését tekintve két különálló, de szerkeze-
tileg egy egységes épülettömbbõl áll egy közös

A Fõ utca 13. szám alatt található az egy-
kori Széchenyi Szálloda. A tetõszerkezet
megõrzõdött, azonban a deszkák egy része, a
tégla- és bádogborítás, az esõcsatorna, a sarki
torony és a Fõ utca felõli, központi kupola fö-
démje megrongálódott az idõk során. A felújí-
tás részeként a különféle borítások és csator-
nák teljes cseréjét javasolják. Ha a munkálatok
során a tetõszerkezetnek gyenge pontjaira
bukkannának, azokat is kijavítják. A padlás
kõmûvesmunkáit is kijavítják, illetve megvizs-
gálják majd a díszítõelemek stabilitását is. A
vakolat javításával egyidejûleg elvégzik a szük-
séges épületasztalossági javításokat, és ezek
környékét is rendbe hozzák mind kívül, mind
belül. A cinkelt lemezbõl készült párkányzatot
rézre cserélik, az ereszcsatornák szintén réz-
bõl készülnek majd. A munkálatok becsült ér-
téke áfa nélkül 792 549,40 lej; júniusban még
tartott a közbeszerzési eljárás.
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A Poynár-házat már
felállványozták

Nagyvárad önkormányzata több mûemlék
épület felújításába is belevág(ott),
a költségek egy része azonban az épületek
lakóit terheli. Huszár István alpolgármester
egyik júniusi sajtótájékoztatóján a tanügyi
intézményekben végzendõ javítások
mellett ezekre a renoválásokra is kitért.

Lassan szépülõ
nagyváradi mûemlékek

A Stern-palota tetejét, ablakait, vakolatát is újjávarázsolják

Még állvány nélkül, egy régebbi felvételen 



anyag elemeket, és a famunkákat egységesen
állítják helyre. Megjavítják majd a tornyokat, a
díszítõelemeket és a tetõt is. A munkálatok ér-
téke 1,3 millió lej fával együtt, a kivitelezési ha-
táridõ 2016 decembere.

A szintén a Fõ utcára nézõ Moskovits-
palota (ma Traian park 2. szám) vakolatának
nagy része szintén levált, ezt kijavítják. A beázá-
sok okozta károkat is kijavítják, úgyszintén a ka-
pukat, és kiegészítik a kovácsoltvas elemeket is.
Kijavítják és lefestik a fa ablakkereteket, erkély-
ajtókat, redõnyöket, kicserélik a tetõzet tégláit,
és a tetõ egyéb részeit, például a díszítõeleme-
ket is helyreállítják. A munkálatok becsült érté-
ke megközelíti a 792 ezer lejt áfa nélkül; június-
ban még folyt a közbeszerzési eljárás.

Tovább dolgoznak Nagyvárad emblemati-
kus épületén, a Fekete Sas palotán is. Az
épület LMI, BH-II-m-A-01086 megjelöléssel
szerepel a mûemlékek országos listáján. Az
épületegyüttes tetõzetét és homlokzatát az
északnyugati részen már megerõsítették, júni-
usban a fõtér felõli oldalon végezték el ugyan-
ezt. A passzázs fémszerkezete károsodott,
ezért ezt ellenõrzik és újra cserélik. A vízszivár-
gás miatt sok helyütt a beltér vakolata is káro-
sodott, ezt is helyreállítják, mégpedig az ere-
deti díszítõ mintákkal. Ezek egy része ugyanis
elõkerült a vakolat alól.

Miután a tetõszerkezetet megerõsítik, a tetõ
üveglapjait biztonsági üvegre cserélik. Új eresz-
csatornákat is felszerelnek. Elvégzik a vízszige-
telést is, és visszaállítják az épület eredeti álla-
potát, megszüntetik például a lépcsõházbõvíté-
seket, s a különféle vezetékeket a föld alá köl-
töztetik. A munkálatok értéke 4,5 millió lej áfá-
val, a kivitelezési határidõ október 15.

Fried Noémi Lujza

belsõ udvar körül, ezt jelenleg kerítés választja
el. Mind a Fõ, mind a Szaniszló utcára nézõ
homlokzaton levált a vakolat egy része, ennek
javítására szükség van. A tervek szerint a vako-
latot az eredeti textúrának megfelelõen állítják
helyre. Az emeleteken az ablakok javítására és
újrafestésére is szükség van, eltüntetik a mû-

A Fõ utcai
Moskovits-palota is

a renoválásra vár

A Sas passzázs
tetejének
megkopott
vasszerkezetét is
kicserélik

önkormányzat|

A Sas palota
Kossuth utcai
szárnyán már

befejezték a külsõ
renoválást, a fõtér

felõli bejáratnál
még nem végeztek

vele 

A fedett átjáró
falain még
fellelhetõ
az eredeti díszítés
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|mestermunka

Eleinte nem szándékozott gumis lenni.
Mikó Sándor hároméves mezõgazdasági gép-
kezelõ szakiskolát végzett Margittán, utána le-
töltötte a kötelezõ katonai szolgálatot, majd az
iskolával fennálló ötéves szerzõdésnek eleget
téve visszament szülõfalujába, Poklostelekre,
és traktorosként ledolgozta az idejét. Utána
megszerezte a szakképesítést, és a margittai
közmû-szolgáltató és ingatlankezelõ vállalatnál
(IGCL) helyezkedett el mint fûtõ. Késõbb önál-
lósította magát, és egy ideig taxizott. Nem eb-
ben látta jövõjét, ezért közben elkezdte elõké-
szíteni gumis mûhelyét. Ez komolyabb befek-
tetéssel járt. A helyiséget a garázsából alakítot-
ta ki, és apránként beszerezte a szükséges fel-
szereléseket. Tudta, hogy már többen vannak
a „piacon”, ezért a legmodernebb gépeket vá-
sárolta meg. Egy ideig párhuzamosan taxizott
és „gumidoktorkodott”, késõbb, nyugdíjba vo-
nulása után, úgy döntött, hogy minden idejét
vállalkozásának szenteli. Ekkortól már hétfõtõl
péntekig teljes munkaidõben „rendelt”, és
egyre több kliense lett. Köszönheti mindezt a
modern felszerelésnek és pontos, megbízható
munkájának. „A klienst könnyû megszerezni,
de megtartani már nehezebb” – mondja. – A
kliensekre pedig szükség van, mert a nyugdíj
nem valami magas. A család megélhetését a
vállalkozás teremti elõ.”

– Miért éppen a gumis szakmát választot-
ta? Hol, hogyan lehet ezt megtanulni?

– Rokonszakmának éreztem azzal, amit ta-
nultam, és mindig is érdekelt ez a mesterség.
Traktoristaként és taxisként sok gumidefektet
megéltem. Akkor úgy gondoltam, majd vala-
mikor én fogom ezeket javítani. Így is lett.
Nem tudok róla, hogy a környékünkön lenne
ilyen irányú képzés. Én saját tapasztalatokra
alapozva tanultam bele, s felkerestem távolab-
bi települések gumisait, akiknek nem jelentet-
tem konkurenciát, és tanácsot kértem tõlük.
Mindannyian szívesen segítettek. Olyasmikre
hívták fel a figyelmemet, amiket másképp
csak a saját káromon tanulhattam volna meg.
Ezenkívül a gépekhez mellékelt kezelési leírá-
sokat figyelmesen áttanulmányoztam, és talán
tehetségem és hajlamom is van ehhez a szak-
mához. A szaktudáson kívül rengeteg türelem
is kell, hiszen minden kliens azonnal szeretné
a defekt megjavítását. Sokan útra indulás elõtt
jönnek be gumit javíttatni, s természetesen tü-
relmetlenek. Ezt tudni kell kezelni. Mindehhez
sokéves tapasztalat szükséges.

– Mi a fõ profilja a mûhelyének? Van ál-
landóan munkája?

– Személygépkocsik gumiragasztása, akár
külsõrõl, akár belsõrõl van szó, valamint mo-
torok és kerékpárok gumijának javítását is vál-
lalom. Természetesen a téli és nyári gumik
cseréjét is elvégzem centrírozással együtt.
Ezeknél a szezonmunkáknál idõpontot adok a
klienseknek. A guminyomást díjmentesen el-
lenõrzöm. Munkám általában mindig van,

Garázsból lett
mûhely

Mindannyian, akik valamilyen jármûvel
közlekedünk, elõbb vagy utóbb rászorulunk
a gumijavítók segítségére. Margitta
városában többen is vannak, MIKÓ
SÁNDORT mutatjuk be az olvasóknak.

A gumidoktor
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Mikó Sándor gépjármûvezetõként sok defektet megélt
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Munka közbenvisszajárnak a klienseim. Ha éppen szabadsá-
gon vagyok, sokan kivárják, amíg újra nyitok.
Természetesen ezért a bizalomért tenni kell.
Mindig úgy kell dolgozni, mintha a saját maga-
mét csinálnám. Hosszú távon ez a kifizetõdõ
hozzáállás. Sajnos az adóhatóság keményen
megsarcol bennünket vállalkozókat. Elég sok
tételt kell kifizetnünk. Az adón túl a betegbiz-
tosítás és a gépjármû-nyilvántartónak fizeten-
dõ összeg külön megterhelést jelent. Utóbbi-
nak én évi 1200 lej járulékot fizetek. A gépe-
ink egy részét kétévenként hitelesíttetni kell,
ami szintén anyagi teher. Nem állíthatom,
hogy a rendszer vállalkozópárti. Ennek ellené-
re dolgozom, mert szeretem csinálni, és vala-
mibõl meg kell élni.

Szõke Ferenc

ból fakadó hiszékenysége, hogy talán ezúttal
tiszta marad a tiszta. Felnõtt fejjel ezért örül-
tem a díszpolgári titulus tájainkon való meg-
honosodásának. Hisz követendõ példaként,
egyfajta zsinórmértékként tekintettünk a
cím viselõire, mert õk voltak azok, akik érté-
ket teremtettek, hozták a szépet. Manapság
e téren is fals a becsület. Nem is olyan rég
úgy osztottak ki efféle címeket az Érmellé-
ken, a „dobj koncot a rád támadó kutyának,
mindjárt megszelídül” elvtõl vezérelve, hogy
a politikai ellenfél semlegesítése volt a cél.
Persze a történet a megye más tájain is elõ-
fordulhatott volna, hisz a Fekete-Körös völ-
gyében vagy Dél-Biharban ugyanazok az ér-
dekkombinációk mozgatják a közéletet, mint
a nádvágók ivadékainak földjén.

Az ember alkati felépítése már csak olyan,
hogy el is hiszi magáról, hogy érdemei alap-
ján kapta a papirost és a plecsnit, miközben
körötte mindenki tudja, hogy fácánt fogott a
csapda, méghozzá balt. Hogy ez éppen poli-
tikai behatárolhatóság szerint is helytálló, az
csak a véletlen mûve.

Az viszont már egyáltalán nem lesz a vé-
letlenre fogható, ha majd jövõre vagy azután
a politikai sunyiság miatt háttérbe szorított
valós értékteremtõk, díszpolgári címre pre-
desztináltak visszautasítják az alibikeresés
kényszere alatt felkínálandó titulust, hisz a
hó mindig fehér marad, csak a hólé kevere-
dik pocsolyával.

D. Mészáros Elek

ikor gyermek voltam, felnéz-
tem tanítómra; késõbb tudtam
meg, hogy alkoholista. Aztán
példaképként tekintettem pa-
pomra, s kiderült róla, hogy

csalja a feleségét. Majd tanúja voltam, hogyan
véreznek el a kisiskolás koromban eminens ta-
nulók, míg a fabatkát sem érõk ilyen-olyan su-
tyi-mutyi húzásokkal megtalálják a boldogulás
elixírjét, s egykettõre meggazdagodnak. Csõ-
szerelõbõl lett prédikátor, az igazmondó ju-
hász mellõl meg elszéledt a nyáj.

Változnak az idõk, mondják, minden más,
mint annak elõtte. Ezt én nem érzékelem,
nekem a lehorzsolt térdem éppúgy fáj, mint
gyermekkorom focimeccsei után.

Ennyi okboncolgatás, háborgás-hõbörgés
után ildomos a részemrõl némi magyarázat-
tal feltöltenem az olvasó memóriatárát. A
legbosszantóbb az, hogy manapság, amikor
már senki sem kötelez, mi mégis gyártjuk a
hamis példaképeket. És a felnõtteket is tele-
maszatoljuk szennyes, hiteltelen magyaráza-
tokkal, pedig álságos voltunk átka fejünkre
hull vissza.

Ezüstös halántékomra való tekintet nélkül
gyermekkorom fals ideálteremtõinek jog-
utódjai ismét a bolondját járatják velem – és
másokkal. Pedig a mélyszocializmus eljátszot-
ta rég a méltatlan plecsniaggatás sosem volt
becsületét, de a szokás manapság is dívik.

Az ember genetikai kódolása okán a rossz
tapasztalatot felülírja az igazság iránti vágyá-

Ideálrombolók
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A Csanád nemzetség birtokaként szerepel
Vluend néven egy 1282-es feljegyzésben elõ-
ször Örvénd. Minden feltételezés szerint már
az Árpád-korban lakott volt, valószínûleg azo-
nos azzal az Örvényesligete nevû helységgel,
amelyet 1336-ban a Csanád és a Rátold nem-
zetségek elcseréltek. 1388-ban a Putnokyakat
találjuk birtokosként, a XVII. században Bocs-
kai István fejedelem lett a földesura, s õ 1606.
december 17-én kelt végrendeletében Örvéndi
Pálnak, egyik kedves fõurának adományozta.

Az 1880-ban végzett népszámlálás idején a
falunak 686 lakosa volt, közülük 618 magyar
– 586 református, 31 római katolikus. Az
1992-es népszámláláskor 946-an lakták, 675
magyar, 120 román, felekezeti megoszlás sze-
rint 614 református, 125 római katolikus, 125
ortodox, 44 baptista. 2011-ben Örvéndnek
1036 lakosa volt, közülük 892 magyar, 71 ro-
mán, 53 szlovák, illetve 597 református, 90
ortodox, 132 római katolikus, 197 baptista.

Már a falu szélén szépen rendbe tett porták
fogadják az Örvéndre érkezõt, sok a virág, áru-
sok az út mentén. Az országút mellett lakóknak
bizony nem egyszerû együtt élni a nagy forga-
lommal, az E–60-as úton a falun átrobogó jár-
mûvek – nem ritkán több tíz tonnás kamionok
– nagy zajt csapnak és veszélyesek is, minden-
napos a baleset, történt már tragédia is.

A helyi iskola elõtt találkozom a község pol-
gármesterével, Sorbán Leventével és Grim
András megyei tanácsossal. Együtt tekintjük
meg a tanintézet példásan rendbe tett udvarát,
ahol játszótér is van, hiszen két óvodás cso-
port is itt tanul.

Örvéndi a polgármester

Közigazgatásilag Alsólugos községhez tar-
tozik a falu. A nagyszámú románság jelenléte
ellenére 2008 óta a községben élõk az
RMDSZ örvéndi jelöltjét, Sorbán Leventét vá-
lasztották polgármesterüknek. A fiatal közgaz-
dász 2004–2008 között alpolgármester volt –
akkor, 23 évesen, õ volt Romániában a legfi-
atalabb ebben a tisztségben. Amikor arról kér-A falut átszelõ

E–60-as úton nagy
a forgalom
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Sorbán Levente, Alsólugos polgármestere örvéndi

Az örvéndi iskola, udvara és kertje is rendezett

A párbeszéd községe
a Sebes-Körös mentén
Örvéndrõl az elsõ írásos feljegyzés a XIII.
század végérõl származik.
A Nagyvárad–Kolozsvár országút mentén
fekvõ település közigazgatásilag
Alsólugoshoz tartozik.

Grim András
megyei tanácsos is

örvéndi lakos



zésnek minõsítették, ezért nem fizet helyi
adót; ez nagy érvágás számunkra. Közben
bennünket is sújt az idei költségvetés-elosztás,
40 százalékkal kaptunk kevesebb központi
hozzájárulást, mint tavaly.”

Az örvéndi utcák le vannak aszfaltozva –
egy kivételével, azon csak három ház van.
Minden házba be van vezetve a vezetékes víz.
„Azért komoly nyomás is van rajtunk, hogy ne
legyen túl sikeres egy magyar vezette román
többségû község” – teszi hozzá az elöljáró.

Nagyon szeretnék az örvéndiek, ha az or-
szágút elkerülné a falut, korábban hallani lehe-
tett egy elkerülõ út tervérõl, de ma úgy tudni,
csak az Élesdet elkerülõ szakasz készül el. A
másik nagy gond a gyümölcsös sorsa, hiszen
három állami gazdaság is mûködött itt. Ezeket
a területeket a gazdák visszakapták, de mivel
nem volt megfelelõ felszerelésük, gépparkjuk,
a gyümölcsös nagy része mûveletlenül maradt.

A falubeli gazdák kisebb parcellákon fõleg
búzát és kukoricát termesztenek, s van némi
szõlõ is. A munkaképes lakosok zöme Élesden,
Váradon és a közeli Mezõszabolcson dolgozik.

Külön osztályban a másodikosok

Ottjártunkkor a kultúrházban nagy volt a
sürgés-forgás, a kisdiákok készültek az aznapi
tanévzáró ünnepségre. A tanáriban váltottunk

faluról falura|

Kálmán Mónika
tanítónõ 

Óvodások
és kisiskolások
pedagógusaik
társaságában

A református
ravatalozó

kápolna.
A falubeliek

eljárnak
a temetésekre

Kánya Endre
református
lelkipásztor



dezem, minek tulajdonítja azt, hogy a 70 szá-
zalékban román többségû községben immár
kétszer nyerte meg a polgármester-választást,
a személyes kapcsolatot említi.

„A község lakói, nemzetiségtõl függetlenül,
látták, hogy kialakult köztünk egy hathatós, a
közösség érdekét szolgáló párbeszéd. Azt is
látták, hogy az utóbbi idõben az egész község
javát szolgáló fejlesztéseket valósítottunk meg.
Az egyéni gondok megoldására is figyelmet
fordítottam, amit a község román lakosai
ugyancsak értékeltek. Hamar beleszoktam eb-
be a munkába. Az elsõ mandátum kitûnõ pe-
riódus volt, a község bevételei jelentõsek vol-
tak, a központi hozzájárulás is számottevõ, így
megvolt a lehetõség a fejlõdésre. Késõbb
megszenvedtük a válság hatásait, de több kor-
mányrendelet is rontott a helyzetünkön. Pél-
dául a Hidroelectrica cég itteni részlegét,
amely 800 hektárt foglalt el, speciális építke-

Négyszáz éves alapokon áll a meg-
nagyobbított református templom

A baptisták száz éve vannak jelen
Örvénden 
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Az istentiszteletek látogatottsága a bihari át-
lagnak megfelelõ, 10 százalék körüli, nagy ün-
nepeken több. „Érdekes – jegyzi meg a tiszte-
letes –, hogy temetésre sokan járnak, feleke-
zettõl függetlenül szinte mindenki elmegy egy-
egy búcsúztatásra, nem számít, milyen vallási
szertartás szerinti. Megadják egymásnak a
végtisztességet az itt élõk.” Sajnos az elmúlt
években sok volt az elhalálozás, annál keve-
sebb az újszülött. „Ilyen még sohasem volt,
amióta itt szolgálok: sem keresztelõ, sem es-
ketés, sem konfirmáció nem volt 2014-ben,
csak tíz temetés” – sorolja Kánya Endre. Idén
volt már keresztelõ, és még kettõ van kilátás-
ban, hat fiatal pedig konfirmált. Amúgy sok a
fiatal Örvénden, legalább ötvenen-hatvanan
vannak házasodó korban.

Benéztünk a fõutcán levõ baptista imaház-
ba is. Fekete Mihály gyülekezeti tag foga-
dott, s elmondta, hogy felkarolják a roma kö-
zösséget is. „Igyekeztünk bevonni õket az egy-
házi életbe, Isten igéjét hirdetjük nekik is. Õk
is jönnek az imaházba, s Bányai János lelki-
pásztor testvér kijár közéjük. Péntekenként
foglalkozunk az ifjúsággal, keddenként itt van
összejövetel. Akik komolyan veszik az igét,
azok szinte mindig itt vannak” – hangzik el.

Az örvéndi baptista imaház száz évvel ez-
elõtt épült, pár éve ünnepelték a centenáriu-
mot. „Istennek köszönhetünk mindent, amit
elértünk, de az önkormányzat is támogat ben-
nünket” – összegzi helyzetüket Fekete Mihály.

Végezetül a temetõ felé vettük utunkat,
hogy megtekintsük a kápolnát s mellette a
szépen felújított XIX. századi gyászkocsit.
Közben arra gondoltam, jó lenne, ha nem a
temetések jelentenék a legfontosabb társadal-
mi eseményt. Legyen elég fiatal, aki élettel töl-
ti meg Örvéndet, s legyen kellõ lehetõség szá-
mukra, jó ok az itt maradásra.

Deák F. József

szót Demeter Földessy Éva óvónõvel és
Kálmán Mónika tanítónõvel.

Az óvodába 32 gyermek jár egy napközis
és egy rövid programos csoportba. A napkö-
ziseknek Élesdrõl hozzák az ebédet. „Az étel
árát a szülõk állják – tudjuk meg az óvónõtõl.
– Nincs gondunk, vannak jelentkezõk erre az
oktatási formára, amely már 3-4 éve mûkö-
dik. Váradtól a Király-hágóig a Sebes-Körös
mentén hasonló óvodai oktatás magyar nyel-
ven sehol máshol nincs” – teszi hozzá.

Kálmán Mónika másodikosokat tanít.
„Örvénd történetében rég volt példa a mosta-
ni helyzetre, hogy a másodikosok nincsenek
más osztállyal összevonva, mivel 13-an van-
nak. A többi osztály összevont, az elõkészítõ
az elsõvel, a harmadik a negyedikkel. A gim-
náziumban is összevont oktatás folyik, az V. a
VI.-kal, a VII. a VIII.-kal van együtt. Ennek az
az oka, hogy sok szülõ Élesre vagy Váradra vi-
szi tovább a gyermekét.”

A pedagógusok egy része ingázik, de van-
nak helybeliek is. A következõ tanévben önál-
ló elsõ osztály indul, 12 gyerekkel.

Kapcsolat a megyével

Grim András, az RMDSZ megyei tanácsosa
Örvénden él a családjával. Ide nõsült, amúgy
Torda szülötte, történelem szakos tanár, s az
alsólugosi önkormányzatnál dolgozik. Arról
faggattam, sikerül-e az illetékesek tudomására
hoznia a Sebes-Körös menti települések lako-
sainak gondjait. Így válaszolt: „Megyei taná-
csosként fontosnak tartom, hogy az arra hiva-
tottak megismerjék a vidék problémáit. A me-
gyei önkormányzat a költségvetésébõl támo-
gatni tudta a szórvány közösségeket, köztük a
mi vidékünket is. Tartom a kapcsolatot nem-
csak a helybeliekkel, de az egész térség ma-
gyarságával, részt veszek a rendezvényeiken,
sok a személyes találkozás avégett, hogy minél
jobban megértsem a problémáikat, és ezekre
mások segítségével megoldást találjunk.”

Reformátusok, baptisták

Kánya Endre református lelkipásztor 18
éve szolgál a ma mintegy 530 fõs örvéndi
gyülekezetben. A templom két részbõl áll: a
régebbi, a keleti – ez a kisebbik – az 1600-as
évek elején épült, az XIX. század elején bõví-
tették, akkor emelték a tornyot is. Az istenhá-
zára ráférne a nagyjavítás.

|faluról falura  
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A XIX. században
készült, ma már

használaton kívüli
halottaskocsit
karbantartják



abban az évben megtalálta élete párját Móricz
Hajnalka személyében, felesége a Babeº–Bo-
lyai Tudományegyetem könyvelõi szakán vég-
zett késõbb. Rákosi Jenõ püspöki kihelyezés-
sel került Szentjobbra, s több mint egy évtize-
det töltött el az ottani református közösség
szolgálatában. Itt született meg 2007-ben elsõ
gyermekük, Jenõ Ferenc. Johanna Hajnalka
már Székelyhídon született, ugyanis 2011 de-
cemberében oda helyezték a tiszteletest – már
esperesként.

Szerette elsõ állomáshelyét, Szentjobbot,
ahol a nagy római katolikus közösség mellett
aránylag kevés – 200 – református él. Hogy
leküzdje a felekezetek között még érezhetõ el-
lentétet, jó példával járt elöl, s baráti kapcso-
latokat épített ki az ott szolgáló katolikus plé-
bánosokkal. Ennek hatására gyülekezeteik is
nyitottabbak lettek egymás iránt, mondhatni,
a katolikusok befogadták a reformátusokat.
Rákosi Jenõ szentjobbi tevékenységének gaz-
dasági sikere, hogy 5 hektár földdel vette át az
egyházközséget, és 61 hektárral adta át az
utána jövõnek. A birtoknövelésre valót pályá-
zatokkal és holland segítséggel teremtette elõ.

Hatodikos korában – emlékszik vissza Rá-
kosi Jenõ – egy osztályfõnöki óra után, mely-
nek témája a pályaválasztás volt, hazafelé me-
net a templom elõtt elhaladva fogalmazódott
meg benne a gondolat, hogy lelkipásztor lesz.
Attól kezdve biztos volt abban, hogy életcéljá-
ul ezt a hivatást választja. A zilahi református
Wesselényi kollégiumban tanult és érettségi-
zett le, a kolozsvári Protestáns Teológiai Inté-
zetben 2001 nyarán diplomázott. Még ugyan-
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Árpád-kori településen, a Szilágy megyei
Selymesilosván született 1978. augusztus
3-án, a család harmadik fiúgyermekeként
RÁKOSI JENÕ, az Érmellék református
esperese. Szülei becsületes, dolgos,
templomba járó reformátusok voltak.
Az õ életvitelük, istenhitük volt az egyik
meghatározó tényezõ, mely a lelkészi pálya
felé terelte.

Rákosi Jenõ
és családja

Székelyhíd
református
temploma

Befogadó gyülekezet
a székelyhídi esperesé
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adatnak, az akkori esperessel, Gellért Gyulá-
val sokat utaztunk, sokat tapasztaltam, megis-
mertem a presbitériumokat, a gyülekezeteket,
és õk is engem. Az esperesválasztás 2010-
ben volt, és én tudtam, hogy ötévi helyettesi
tapasztalattal van esélyem. Elõbb azonban
megkerestem néhány idõs lelkipásztort, és
megkérdeztem, õk indulnak-e a választáson.
Ha igen, mögéjük álltunk volna. Õk azonban
nem vállalták, így kerültem én a képbe, és két-
harmados többséggel megválasztottak. A fia-
talok egy része a másik jelöltre, Mike Pálra
szavazott, de mi nem mocskoltuk be egymást
a választások során, elõtte és utána is jó vi-
szonyban vagyunk, nincs közöttünk harag
vagy rivalizálás. A jelölést a presbitériumok
végzik, a döntést pedig az Egyházmegyei Köz-
gyûlés hozza meg, ennek a lelkészek és a
gondnokok a tagjai.

– Mik az esperes legfontosabb feladatai?
– Két részre osztanám a feladatokat: lelki és

anyagi. A lelki oldalon az egyházmegyei ren-
dezvényeket említeném elsõ helyen. Épp a na-
pokban volt a felnõtt kórustalálkozó Bihardió-
szegen, 14 kórus vett részt rajta több mint
250 személlyel. Emellett ifjúsági táborokat,
egyházmegyei zenetábort, bibliaismereti és
egyháztörténelmi vetélkedõket szervezünk
minden évben. Ezeknek a koordinálása az es-
peres feladata. Természetesen ehhez meg kell
találni a megfelelõ munkatársakat. Szintén es-
peresi feladat a gyülekezetek látogatása. Ha
valahol gond van, ott sûrûbbek a látogatások.
Azt már fõjegyzõként megtanultam, hogy
gond esetén azonnal lépni kell, hogy ne mér-
gesedjen tovább a helyzet. A rendszeres egy-
napos esperesi vizitációkor hattagú bizottság
megy a gyülekezetbe, és teljes vizsgálatot vé-
gez lelki és anyagi téren egyaránt. Nem azért
megyünk, hogy bárkit is bántsunk, hanem
hogy segítsünk, ha gondok vannak. Nagysza-
bású rendezvényekre általában meghívják ige-
szolgálatra a püspököt vagy az esperest, ezt il-
lik elfogadni. Ez évente 15-20 istentiszteleti

Ebbõl a földbõl tartja el a kis lélekszámú gyü-
lekezet a lelkészt.

– Székelyhídon is volt felekezeti elkülö-
nülés?

– Mivel ez nem egy tõsgyökeres, zárt közös-
ség, sokkal nyitottabb is, itt nem tapasztaltunk
ellentéteket. Elmondhatom, hogy jól érezzük
itt magunkat. A székelyhídi egyházközségben
1700 hívet tartunk nyilván, a passzív tagokkal
a lélekszám eléri a 2000-et, az egyházfenntar-
tók, vagyis a rendszeresen járulékot fizetõk
száma 1217 fõ. Vannak, akiknek idõs koruk-
ra való tekintettel nem kellene fizetniük, de ra-
gaszkodnak hozzá.

– Mennyire látogatják a hívek az istentisz-
teleteket?

– Vasárnap délelõttönként általában 350-
en, 400-an vagyunk, a délutáni alkalmon pe-
dig húszan-harmincan. Az 500 férõhelyes
templom délelõtt 80-90 százalékban megtelik,
ez véleményem szerint jobb az érmelléki átlag-
nál. A református a város legnépesebb feleke-
zete, a katolikusok nagyjából 1000 hívet
számlálnak, az ortodoxok pedig kevesebb
mint 200 fõt. Szeretõ és befogadó emberek
lakják Székelyhidat, hamar megtaláltuk a kö-
zös hangot. Nem bántuk meg, hogy ide jöt-
tünk, és elmondásuk szerint a híveink sem.

– Ön esperesként az egész érmelléki re-
formátus közösséget szolgálja. Hogyan lesz
a papból esperes?

– Amikor elkezdtem a lelkészi szolgálatot,
hamarosan megválasztottak egyházmegyei if-
júsági elõadónak. Viszont a kis szentjobbi gyü-
lekezetemben alig-alig volt fiatal, ezért jelez-
tem, hogy nem tudok eleget tenni ennek a fel-
kérésnek, mert nincs hol tapasztalatot szerez-
nem. 2005-ben a kollégák megválasztottak
fõjegyzõnek, ami gyakorlatilag espereshelyet-
test jelent. Igyekeztem eleget tenni az új fel-
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ezek a családok megjelentek az istentisztelete-
ken. A presbitériummal jó az összhang, meg-
bízunk egymásban. Van egy 40 tagú felnõtt
kórusunk és egy ifjúsági énekkarunk is. A val-
lásórákat rendszeresen látogatják a gyerekek.
Idén 36 kis konfirmandusunk és 30 nagykáté-
sunk volt. 35 aktív IKE-tagunk van. Õket igé-
vel, törõdéssel, szeretettel lehet az egyház kö-
telékébe csalogatni. Meg kell nyerni a bizal-
mukat. Idõnként kirándulásokat, közös prog-
ramokat is szervezünk. Gyülekezeti újságot
szerkesztek, havonta jelenik meg, ingyenesen.
Könyvstandunkon vallásos köteteket terjesz-
tünk nyomdai áron. Igyekszünk ápolni holland
és magyarországi testvér-gyülekezeti kapcsola-
tainkat. A székelyhídi gyülekezet anyagilag
stabil, éppen ezért törõdhetünk jobban a dia-
kóniával és a rászorulók megsegítésével. Télen
15-20 családnak adunk naponta meleg ételt.
Ebben jó partnerek a holland testvéreink. A
hangsúlyt a jövõben a lelki építkezésre és a
szegényebb családok támogatására akarom
helyezni. Véleményem szerint ezek a lelkipász-
tor legfõbb feladatai. Családommal és gyüle-
kezetemmel egyaránt elégedett vagyok. Egyik
kedvenc igémmel búcsúznék az olvasóktól:
„Az Úr az én pásztorom, nem szûkölködöm”.
(23. Zsoltár)

Szõke Ferenc
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Az újjávarázsolt
régi parókia
vasárnap
délelõttönként
gyermekmegõrzõ

Az új parókia felsõ
szintjeit is rendbe

fogják tenni

Egyelõre az ifjúsági
központban

mûködik
az esperesi hivatal,
de épül az állandó

székhely

szolgálatot jelent. Az esperes dolga az egyház-
megye anyagi egyensúlyának a fenntartása is.
Már rég szeretnénk, hogy az Érmelléki Egy-
házmegyének legyen állandó esperesi hivata-
la. Trianon óta vagyunk önálló egyházmegye,
de székhely közel száz esztendeje nincs. Ezen
szeretnék változtatni; kidolgoztam egy tervet,
s aszerint több szempontból is Székelyhíd tûnt
a legalkalmasabb székhelynek. A közgyûlés
2013-ban megszavazta, megvettük a telket, és
elkezdtük az építkezést. Már állnak a falak, és
reméljük, Isten segítségével rövidesen tetõ alá
kerül. Itt fog helyet kapni az Érmelléki Refor-
mátus Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) is. Segít-
séget kapunk az RMDSZ közbenjárásával a
Bihar Megyei Tanácstól.

– Az Ön lelkipásztorsága alatt miben ha-
ladt elõre a székelyhídi gyülekezet?

– Idejövetelemkor felújított mûemlék temp-
lomot találtam, egy ifjúsági központot, mely-
ben helyet kapott az esperesi hivatal és a re-
formátus napközi is, és az épületben van szol-
gálati lakás és konferenciaterem is. A parókia
alsó szintjét már én tetettem rendbe, s tervbe
vettük a felsõ szint rendbetételét meg a tetõ-
cserét. A régi parókia elég romos állapotban
volt, ezt is sikerült önerõbõl felújítanunk. Itt
gyermekmegõrzõ mûködik a vasárnapi isten-
tisztelet alatt. Tervezzük a ravatalozó felújítá-
sát és egy másik épületünkét is, utóbbit szoci-
ális célokra fogjuk használni. Tavaly felújítot-
tuk a székelyhídi vár makettjét, parkosítottuk a
templomkertet. Lelki vonatkozásban azt tar-
tom a legnagyobb eredménynek, hogy vasár-
naponként szinte megtelik a templom, és az
évek során ez nem hagyott alább. Telente
meglátogatom azokat is, akik nem jártak ez-
elõtt templomba. A látogatás után sokszor



beszerzik, június elején pedig megjelentek a
várva várt aszfaltöntõ gépek a faluban.

Az eddig hitetlenül legyintgetõk közül többen
elismerõen csettintettek. „Csak ügyes ez a Béla
gyerek, pedig ki gondolta volta, hogy sikerül ki-
járnia a dolgot” – mondogatták az idõsebbek.

A polgármester elmondása szerint a brassói
Eurostrada kivitelezõ cég munkáját lassítja,
hogy a szennyvízelvezetõ rendszer szakszerû
elhelyezésére is ügyelnie kell, illetve hogy az
aszfaltozással egyidejûleg a vízelvezetõ árko-
kat is kibetonozzák. A megnyert 2,5 millió
euróból az aszfaltozás megközelítõleg 2,15
millió eurót visz el, az after scool 300 ezer
euróból épült fel, s a fennmaradó összegbõl
gazdagítják az ottományi kultúrotthont.

Persze még így is marad tennivaló, hisz a
község 26 kilométernyi utcáiból a mostani
munkálatok végezte után is marad 11 kilomé-
ter aszfaltborítás nélkül. Szerencsére az
Ottományon áthaladó 8 kilométeres aszfaltút
karbantartása nem az õ feladatuk, az a Megyei
Utak kezelésébe tartozik. A munkálatok befeje-
zési határideje szeptemberben jár le, Horváth
Béla szerint idõben elkészülnek mindennel.

D. Mészáros Elek

A szalacsi önkormányzat még 2010-ben si-
keresen pályázott a településfejlesztési kiírás-
ra, de késõbb a közbeszerzés körüli formai hi-
bákra hivatkozva mégis visszavonták a finan-
szírozást. Következett az aszfaltsiratás, hogy
mostantól mindennek vége, inkompetens mó-
don elbaltázták a falufejlesztést. A 2012-ben
polgármesterré választott Horváth Béla ellen-
lábasai pocskondiázásba kezdtek, egyes sajtó-
orgánumok kárörvendõ lelkesedéssel vetették
rá magukat a témára. A polgármester nem
hagyta magát, vélt igazát törvényszékre vitte,
s két év hadakozás után 2014-ben kimonda-
tott a szentencia: márpedig a sikeres pályázat-
ra járó pénzt köteles átutalni Szalacsnak a ki-
fizetési ügynökség.

A hárompólusú pályázat egy iskolai napkö-
zi (after scool) megépítését foglalja magában,
emellett a Szalacshoz tartozó Ottomány kultúr-
otthonába való felszerelések beszerzését, vala-
mint hét kilométernyi út leaszfaltozását. A
községközpontban már felépült a gyerekek
délutáni foglalkozásának helyet adó ingatlan,
a belsõ berendezések szerelésével egy hét alatt
végeznek – közölte lapunkkal az elöljáró. A
kultúrházba szánt eszközöket a közeljövõben

|önkormányzat

Szalacson
megkétszerezõdött
az aszfaltos utcák
hossza

Már lecsengõben van a több Bihar megyei
önkormányzat által sikerként elkönyvelt
322-es pályázati kiírás. Az egységesen
2,5 millió eurós beruházás nagy segítséget
jelentett a települések arculatváltásában.
Szalacson körülményesen alakult
a megnyert pályázat sorsa.

Aszfaltsiratók öröme
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Horváth Béla polgármester visszaperelte
a megválasztása elõtt elnyert, majd megvont EU-s
támogatást
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masszírozás, ezért hasznos hetente kétszer
ápoló olajjal átmasszírozni a körmöt és a kö-
römágyat. A lábfejet szintén heti két-három-
szor kenjük be este valamilyen tápláló, zsíros
krémmel, és húzzunk rá zoknit, így a meleg-
ben a krém kifejti jótékony hatását, és puha,
selymes lesz reggelre a bõr.

– Hogyan lakkozzunk?
– Elõször is nézzük meg, hogy körmünk fel-

színe mennyire barázdált, és ha azt tapasztal-
juk, hogy vannak barázdák, akkor használjunk
valamilyen alaplakkot, lehetõleg világos, matt
árnyalatot, amitõl egyenletes hatású felszínt
érhetünk el. Nyugodtan használjunk élénk szí-
nû körömlakkot, ettõl csak csinosabbnak fog
tûnni a lábkörmünk. Tehát amit adott esetben
a kezünkön nem mernénk viselni, azt a láb-
körmünkre nyugodtan felkenhetjük. Ha nincs
idõnk lakkozásra, akkor egyszerûen csak polí-
rozóval fényesítsük át a körmünket, és kenjük
be körömápoló olajjal, amitõl természetes ha-
tású, szép fényt kap.

– Milyen más hasznos praktikákat alkal-
mazhatunk lábkörmünk ápolása, szépítése
végett?

– A körömreszelésrõl szeretném elmonda-
ni, hogy mindig kívülrõl haladjunk a köröm
közepe felé, és fontos, hogy csak egy irány-
ban reszeljük, mert így kevésbé fog betöredez-
ni a körmünk. Jó tudni továbbá, hogy a szo-
kásos körömlakklemosó nagyon erõsen szárít-
ja a körmöt, ezért jobb, ha valamilyen olajos
lemosót választunk. Ezzel kapcsolatban egy
apró trükk: lemosáskor az átitatott vattát tart-
suk a körmünkön pár másodpercig, így job-
ban feloldódik a lakk, mint ha egybõl törölget-
ni kezdenénk, s ezáltal könnyebben tudunk
megszabadulni a már nem kívánt körömlakk-
tól.

– Hogyan frissíthetjük fel a fáradt lábun-
kat?

– Talán a legegyszerûbb, mégis szerintem a
leghatásosabb technika a mai napig az illóola-
jos lábfürdõ. Nyugodtan használjunk menta
vagy levendula illóolajat, mert mindkettõ erõs
revitalizáló és nyugtató hatású. Cseppentsünk
3-4 cseppet a lábfürdõ vizébe, és áztassuk a
lábunkat a kellemes meleg fürdõben. Akár he-
tente többször is elvégezhetjük ezt a mûvele-
tet; pihenteti a lábat, és közérzetünkre is jó
hatással lesz.

Balázs Anita

– Mit tehetünk lábunk megóvásáért a
nyári hónapokban?

– Nemcsak nyáron, hanem mindig nagyon
fontos az egészséges étkezésre törekedni,
ugyanis – ahogyan minden másra is a szerve-
zetünkben – a lábkörmeink állapotának alaku-
lására is hatással van a táplálékunk. Töreked-
jünk arra, hogy vasban és cinkben gazdag éte-
leket fogyasszunk, mert ezektõl egészséges
lesz a lábkörmünk. Ezenkívül ügyeljünk arra
is, hogy ha egyik nap magas sarkú cipõt visel-
tünk, akkor másnap hordjunk alacsony sarkút,
mert így megóvhatjuk a hát- és lábizmainkat.

– Mit kell tudni a helyes körömvágásról?
– Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a láb-

körmüket a széleknél is levágják, pedig ezt
nem szabad, mert körömbenövéshez vezet-
het. Szintén fontos, hogy a körömágyi bõrt ne
vágjuk le, mert könnyen felsérthetjük. Ezt a
munkát érdemes inkább szakemberre bízni.
Nagyon jó hatással van a lábkörmökre a

A nyári melegben gyakran hordunk
szandált, strandpapucsot, nyitott
körömcipõt, éppen ezért a környezetünk
számára is szembetûnõ lábunk ápoltsága.
FLUTUR HAJNALKA pedikûrös
az alábbiakban néhány igen hasznos
tanácsot ad.

Lábápolás nyáron
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A kikapcsolódás, a feltöltekezés, az új isme-
retek játékos formában való megszerzése jegyé-
ben az idén is színes programokat állítottak ösz-
sze a szervezõk. A táborok sora július 6-án a
kézmûves táborral indult a Sinka István Kéz-
mûves Kör tagjainak jóvoltából. Itt számos népi
kézmûves praktikát sajátíthatnak el a résztve-
võk: például szalmafonást, agyagozást, üvegfes-
tést és sok más érdekességet, természetesen a
hagyományõrzés szellemében.

A folytatásban, július 20. és augusztus 6. kö-
zött az elõzõ évek nagy sikerére való tekintettel
idén is kitárja kapuit a Learning Enterprises
tábor Nagyszalontán. Ide olyan 5 és 18 év kö-
zötti gyermekeket és fiatalokat várnak, akik
szeretnének három héten át részesei lenni egy
nagyszerû angol nyelvi programnak. Egy USA-
ból jött egyetemista vezeti majd a játékos, szó-
rakoztató, interaktív foglalkozásokat. A cél az
angol szóbeli kommunikáció fejlesztése.

Július 27-én a Peter Iskolában megkezdõdik
a bibliahét, oda a nagyszalontai vallástanárok
várják majd a gyermekeket lelki feltöltõdésre.
Természetesen a bibliai ismeretek elmélyítése
mellett itt is lesznek egyéb szórakoztató tevé-

kenységek, mint például kézimunka, közös
éneklés, sportolás.

Két nappal késõbb a sportrajongó gyermekek
vehetik birtokba a nagyszalontai strandot a
sporttábor résztvevõiként. A program évek óta
nagy sikert arat a diákok körében, a legnagyobb
népszerûségnek érthetõ módon az úszásoktatás
örvend, hiszen a júliusi melegben nagyon kelle-
mes megmártózni a medence hûs vizében.

Augusztus végén a sport, az angol nyelv
és a kézimunka érdekes kombinációját ötvö-
zõ táborba várják a diákokat, már az egész ki-
csiket is. Itt már a 4 évesek is bekapcsolódhat-
nak bizonyos tevékenységekbe. Ez a tábor is
már sok éve színesíti a nyári események sorát,
és idõrõl idõre remek kikapcsolódási és szóra-
kozási lehetõséget nyújt a gyermekeknek.

Végül, de nem utolsósorban augusztus 31. és
szeptember 4. között, már az iskolára hangoló-
dás jegyében nyitja meg kapuit a IV. osztályo-
sok elõtt a román nyelv tábor; a résztvevõk
az V. osztály megkezdését megkönnyítõ nyelvi
felkészítést kapnak majd.

Balázs Anita

Színes táborkínálat
Nagyszalontán

A hajdúvárosban immár hagyomány, hogy
a nyári vakációban a diákok számára
változatos táborokat szerveznek
a pedagógusok. Sportos, vallásos,
nyelvtanulós programok közül minden
korosztály kiválaszthatja a számára
megfelelõt.
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Felvételeink
a tavalyi
táborokban
készültek



portán mondtam, hogy Borbáth Magdát kere-
sem. Nem volt bent, mire én kérdeztem, hogy
elõadás van-e, mert arra bemennék. Volt,
hogyne, de a nyári színházban. Megmutatták,
hová kell mennem – néhány lépésre volt csu-
pán –, és én becsöppentem a Csárdáskirály-
nõ nagyoperett kellõs közepébe. Olyan él-
mény volt, amit soha nem fogok elfelejteni.

– A társulat hogyan fogadta a frissen ér-
kezett fiatal kolléganõt? Ismerte néhányu-
kat?

– Inkább csak hallásból. És meg kell monda-
nom, hogy egy kicsit tartottam is az idõsebb
kollégáktól. Különösen a hölgyektõl, akikrõl
azt képzeltem, hogy majd visszautasítóan fog-
nak bánni velem. Ilyesmirõl aztán szó sem
volt, nagyon hamar befogadtak, és én is na-
gyon hamar otthonosan mozogtam már a
színházban. Természetesen a fiatal lány szere-
peket kaptam, két évig ez volt a „skatulyám”,
aztán jött Halasi Erzsi, felváltva játszottuk eze-
ket a szerepeket, de volt úgy is, hogy kettõs
szereposztásban. Az elsõ szerepem egy kor-
társ román darabban, A láz címûben volt, dí-
jat is nyertünk vele Bukarestben, pedig félig-
meddig beugrás volt: valakit leváltottak, és ne-
kem adták a szerepet. Majd következett Sütõ
András Tékozló szerelem címû darabjának
Zsuzsikája, ezt a szerepet is nagyon szerettem.
Miután megszületett a kislányom, annak elle-
nére, hogy nem változott az alakom, elkez-
dõdtek a gyerekszerepek, kislányok is, de in-
kább fiúcskák. Abban az idõben sok meseda-

– Mennyire ismerte Nagyváradot, amikor
a színmûvészeti fõiskola elvégzése után ide
jött?

– Semennyire. Nem közvetlenül a fõiskolá-
ról jöttem, hanem két évad után Sepsiszent-
györgyrõl. Nem tudom, miért, de valahogy
úgy éreztem, mintha nyomott volna engem
Szentgyörgy. Pedig mindent megadtak, hogy
egyebet ne mondjak, Schiller Szent Johanná-
jának címszerepét. Nem sok kezdõ színésznõ
dicsekedhet ilyesmivel. De nem ilyen egyszerû
a kérdés, mivel nem tudom, miért, de akkori-
ban majdnem mindenütt nagy hiány volt fiatal
színésznõkbõl. A Váradhoz kapcsolódás is így
kezdõdött: Tusnádon játszottunk, ott volt
Borbáth Magda rendezõ, akkoriban a váradi
színház igazgatója vagy társulatvezetõje, már
nem emlékszem pontosan, tény, hogy õ kér-
dezte meg, nem akarnék-e eljönni Szent-
györgyrõl. El akartam, 1961-ben el is jöttem
Váradra, ahonnan éppen távozott Kovács
Apollónia. Felvételiztem, és sikerült.

– Megmaradtak-e a benyomásai az elsõ
találkozásáról a várossal?

– Nem, az elsõrõl nem, a másodikról vi-
szont, amikor már biztosra jöttem, nagyon is.
Az történt, hogy sikerült a versenyvizsgám,
megkaptam a távozó mûvésznõ lakását is,
csakhogy a szentgyörgyiek elkezdtek telefo-
nálgatni az illetékesekhez, hogy engem nem
engedhetnek el, mert az egész következõ éva-
dot rám építették. Azt még „le kellett húz-
nom” ott. De a váradiak becsületére legyen
mondva, az állást is, lakást is fenntartották ne-
kem, úgyhogy 1962. augusztus elején – talán
10-én – leszálltam a vonatról, és elindultam a
színház felé. Megérkeztem, kora este volt, a

vastaps|

Sokan azok közül, akik nem itt születtek,
azt tartják, hogy Nagyvárad csak
pillanatnyi boldogsággal tud szolgálni,
ezért kell innen gyorsan továbbmenni.
Nekünk, született lokálpatriótáknak viszont
az ad igazi örömet, hogy az ellenpélda sem
ritka. Mint F. BATÓ IDA színmûvésznõ
példája, aki több mint fél évszázada jött
a városba, és hamarosan már úgy érezte,
hogy igazi otthonává lett.

A színházban
és a városban is

megtalálta a helyét 
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Otthonváros, csodaváros

Hódító
titkárnõként – még
Szentgyörgyön



rabot játszottunk, minden évadban egyet-ket-
tõt. És alig valamivel késõbb „utolértek” az
idõsebb feleségek, anyák, anyókák. 32 éves
voltam, amikor Sütõ Anyám könnyû álmot
ígér mûvének színpadi változatában én ját-
szottam a szerzõ édesanyját. De 35 éves ko-
rom körül játszottam a nálam idõsebb kollégák
édesanyját, például Kós Károly Budai Nagy
Antaljában Miske Lászlónak és Varga Vilmos-
nak voltam az édesanyja. Közben pedig fel-
váltva kisfiúkat is játszottam. Örültem ezeknek
a szerepeknek, mivel Szentgyörgyön inkább
csábító, gyönyörû nõket kellett alakítanom,
ami szintén eléggé szoros skatulyává lesz egy
idõ után. Váradon ebbõl a szerepkörbõl csak a
Csongor és Tünde Ledér figurája jutott, sze-
rencsére. Aztán a sok öregasszony is kezdett
volna rutinossá válni, ha nagyon tudatosan
nem akarom épp az egyformaságot elkerülni.
És végre bele mertem vágni a humoros szere-

pekbe. Érdekes, hogy van humorérzékem, de
azt sokáig nem tudtam, hogyan lehet ezt a
színpadon elõhívni. Balla Miklós kollégám és
Farkas István rendezõ tanítottak meg rá, elsõ-
sorban arra, hogyan is kell elõkészíteni a po-
énhelyzeteket.

– A szavaiból kiérezni, hogy nagyon ha-
mar megszokta a váradi színház és társulat
hangulatát. Magát a várost is?

|vastaps 

A Szent Johanna
címszerepében
Sepsiszent-
györgyön 

Elsõ váradi fõ-
szerepe a Tékozló
szerelem
Zsuzsikája volt

Major Andrással
az Újesztendõ címû

darabban 
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Csíky Ibolya
édesanyjaként

Méhes György
Duplakanyar címû

színmûvében Balla
Miklóssal 



– Igen, nagyon hamar nemcsak megszok-
tam, de meg is szerettem. Számomra a mai
napig csodaváros amellett persze, hogy ötven
éve otthonvárosom is. A férjem, Földes Lász-
ló – Isten nyugtassa –, nehezen szokta meg:
brassói lévén, neki hiányoztak a hegyek. Ami-
kor tehette, ment is fel hol egyedül, hol a kis-
lányunkkal a környezõ dombokra. Mivel a
gyermekem itt született, én úgy éreztem, hogy
általa kétszeresen váradi lettem. Akármi jelent
meg Váraddal kapcsolatban, megvettük,
ahogy a lányom nõtt, és folyton magyaráztam
neki a város történelmét és kultúrtörténetét,
vele együtt tanultam én is. A több ezer kötetes
könyvtárunkból mára már csak a színészekrõl
szóló és a Váraddal kapcsolatos könyveket tar-
tottam meg.

– Visszatérnék a színházhoz: szeretném,
ha kedvenc szerzõjét is elárulná, illetve az
egyéni mûsorairól is beszélne röviden.

– Nagy örömmel teszem, kedvenc szerzõm
ugyanis Csehov. Nem hiszem, hogy magyará-
zatra szorulna a ragaszkodásom hozzá. A ver-
sek pedig? Engem a versek vittek a fõiskolára,
egészen kiskoromtól folyton verset mondtam.
Gyerekkori képeimen is ez látszik: valamilyen
alkalomból épp szavalok. Legszeretettebb köl-
tõm József Attila, egy idõ óta Pilinszky is, az
örök kedvenc pedig a népköltészet. Csakhogy
önálló mûsor összeállítására nem gondolha-
tok: az utolsó fellépésem az 50 éves színészi
évfordulóm volt, szív- és érrendszeri bajaim
miatt már nem tudom elviselni azt az izgalmat,
ami – érdekes, ugye? – még ennyi idõ után is
úrrá lesz rajtam, ha a „világot jelentõ deszkák-
ra” kell/kellene lépnem.

Molnár Judit

vastaps|

Egy a kisfiú-
szerepekbõl (Rácz
Marival és Biluska
Annamáriával)
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Váradi költõk
verseibõl össze-
állított önálló
estjén 

Miske Lászlóval
O’Neill Egy igazi úr
címû darabjában

A pillangók
szabadok (1993),

ifj. Kovács
Leventével

A kedvenc, Csehov
Ványa bácsijának

dadájaként (1986)



Szivárványív Székelyhíd
és Monostorapáti között

Csütörtöki napon, éjféltájban, 1945. márci-
us 22-én esett el a székelyhídi születésû Tóth
Ferenc honvéd õrmester. Egy mondatnyi hír-
adás, de mögötte ott húzódik a máig tartó csa-
ládi gyász, egy viruló, reményekkel teli élet
tragédiája. És mégis, a közhelyeken túl, halála
mégsem volt hiábavaló. Hetven év múltán a
határokkal szétosztott magyar hon két telepü-
lése egymásra talált, szivárványívként feszülve
közöttük néhai Tóth Ferenc emlékezete. A két
település az õrmester szülõhelye, Székelyhíd
és a végsõ nyughelyéül szolgáló magyarorszá-
gi Monostorapáti.

A II. világháborúban katonák ezrei tûntek el
nyomtalanul, Tóth Ferenc emléke – megma-
gyarázhatatlan módon – mégis mindmáig élõ
és ható. 1945 tavaszán került hadtestével Mo-
nostorapátiba a székelyhídi honvéd. A ma
1200 lelket számláló Veszprém megyei falu is-
merõsnek tûnhetett számára, hisz sok min-
denben hasonlít a szülõfalujához közeli
Szentjobbhoz. Bár Apátiban soha nem õrizték
Szent István király jobbját, és talán király sem
járt ott, nem úgy, mint az érmelléki Szent-

jobbon, ahol Nagyvárad alapítója, Szent Lász-
ló is megfordult, viszont a történelmi-földrajzi
párhuzam fellelhetõ. Szent László idejében
mindkét települést erdõségek övezték, a
Szentjobbra telepített szerzetesek erdõirtásba
kezdtek, szõlõt telepítettek, õk tanították meg
a helyi lakosságot a borkészítés tudományára.
Monostorapátiban 1117-ben bencés monos-
tort alapítottak, innen ered a település neve is.
A Bakony déli nyúlványának erdõségei megél-
hetést adtak a helyieknek, ahogyan a bencé-
sek által meghonosított szõlõmûvelés is mind-
máig megmaradt.

A fiatal székelyhídi katonát hamar megsze-
rették a helybeliek, beszédes, társalkodó fajta,
vidám természetû legény volt. A régiek el-
mondása szerint egy Ajkán élõ tanárnõvel kö-
zelebbi kapcsolatba került, a háború befejezé-
sét várva már egybekelésüket is tervezgették.
Nem alaptalanul, hisz akkor már mindenki ér-

Monostorapátiban
immár kõoszlop
jelzi a székelyhídi
katona nyughelyét

Hetven évvel ezelõtt egy székelyhídi
születésû honvéd õrmester szülõhelyétõl
több mint négyszáz kilométerre elesett.
Sírja fölé, a múltmentõk jóvoltából, nemrég
emlékkõ került.

|hagyomány 

A megsárgult fotón bal oldalon áll Tóth Ferenc
õrmester
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zékelte, hogy nem tarthat sokáig a harc, az
oroszok elõrenyomulását nem lehetett feltar-
tóztatni, kisebb-nagyobb megszakításokkal fo-
lyamatos volt a bombázás. Tóth Ferenc azon
az éjszakán már nyugovóra tért az õt elszállá-
soló helyi családnál. Egy orosz bomba besza-
kította a ház födémét, ez oltotta ki az életét.
Másnap a helyi káplán segédletével tisztesség-
gel eltemették.

Évekig fakereszt állt a hant fölött, a helyiek
pedig ápolták, gondozták a katonasírt. Halot-
tak napján gyertyaláng lobbant a messzirõl jött
hantján. Azóta generációk nõttek fel, a kis fa-
keresztet az enyészet eltüntette, de Tóth Fe-
renc emlékét az apátiak tovább hagyományoz-
ták az utódokra.

Hangodi László kutató-történész életét a
katonasírok, háborús helyszínek felkutatásá-
nak szentelte. Nem könnyû a munkája, el-
mondása szerint manapság nagy divat lett az
illegális detektoros kutatás. A vandálok hábo-

rús relikviákat keresnek, katonasírokat foszta-
nak ki, majd az elorzott tárgyakat a feketepia-
con értékesítik. „Ekkor halnak meg igazán a
katonák, nem pedig amikor elesnek, hisz az
azonosításukat segítõ tárgyak híján örökre
névtelenek maradnak” – mondja Hangodi.

Õ több mint két évtizeddel ezelõtt hallotta
elõször a székelyhídi katona végzetes históriá-
ját. Kutakodásba kezdett, és hadtörténeti pub-
likációk, hadijelentések révén, de legfõképpen
a még élõ szemtanúknak köszönhetõen kiraj-
zolódott elõtte a rádiós õrmester jelleme, sor-
sa. Megpróbálta felkutatni a székelyhídi csalá-
di szálakat. Sok információ nem állt rendelke-
zésére. Segítségére sietett a szintén háborús
históriák kutatására szakosodott, székelyhídi
származású Nagy Mária. A jelenleg Franciaor-
szágban tartózkodó hölggyel telefonon beszél-
gettünk, majd neki köszönhetõen sikerült egy
Tóth Ferencet ábrázoló fényképhez hozzájut-
nunk. Nagy Mária nyolc éve kutakodik ezen a
szakterületen, eddig több mint kéttucatnyi ka-
tonasorsot, történetet örökített videóra. Nagy
terve a Székelyhídról deportált több mint fél-
ezer zsidó történeti megjelenítése.

Tóth Ferenc azonosítása nem volt könnyû
feladat, hisz hasonló nevû honvédek többen is
részt vettek a háborúban. Nagy Mária kiderí-
tette, hogy Tóth János és Rácz Anna gyerme-
ke volt a huszonhat évet élt õrmester, ettõl
kezdve már gördülékenyebbé vált az idõpör-
getés. Székelyhídon megtalálta a néhai katona
egyik testvérének gyermekét és annak család-
ját, valamint a Nagyváradon élõ anyai ági le-
származottakat.

A már felhalmozott és a Nagy Mária által
hozzátett információk birtokában Hangodi
László indíttatást érzett arra, hogy emlékkövet
állíttasson a jeltelen sírra. Nem volt könnyû
dolga, hisz idõközben a régi temetõt felszá-
molták, parkosították a helyét. A sír helyét vé-
gül sikerült megközelítõleg betájolni. A hõsök
vasárnapján, május 31-én ünnepélyes keretek
között felszentelték az emlékkövet, amelyen
Nagy-Magyarország vésett kontúrja alatt a kö-
vetkezõ szöveg olvasható: „A hazáért! Tóth
Ferenc honvéd õrmester emlékére. 1919 Szé-
kelyhíd, 1945 Monostorapáti”.

Az ünnepségen beszéde végén Hangodi a
katonaköltõ, Gyóni Géza sorait idézte: „Hazai
domb lesz, vagy idegen árok, / Bús sirom fü-
ve amelyen kihajt, / Kopott fejfámon elmosó-
dó írás / Bolygó vándornak ezt hirdesse
majd: // Boldog, ki itt jársz, teéretted is /
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt”.

D. Mészáros Elek

Hangodi László
az emlékhely

avatásán

Nagy Mária,
a székelyhídi

kutatótárs

hagyomány|
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A címben fölvetett kérdésre – afféle csatta-
nóként – a befejezésben kívánok válaszolni.
Ezt megelõzõen néhány igaznak bizonyult ta-
pasztalatot szükséges beiktatnom, hogy a sze-

mélyes szókincs vizsgálatára
több idõt fordíthassak.

A magyar nyelv több ezer
éves életfolyamata során – más
nyelvekhez hasonlóan – állandó-
an változott. Ez mind a szókincs-
re, mind a nyelvtanra vonatko-
zott, és jelenünkben is vonatko-
zik. Az 1200-as évek elején ke-
letkezett Halotti beszéd szöve-
gét nem értjük meg, sõt a XIX.

században élt Arany Jánosnak a
Toldi szerelméhez egy „glossariu-

mot” kellett mellékelnie, hogy olvasói
a leírottakat megértsék, közöttük az apol,

bakfity, bajmester, csótár, dürgés szavakat. Vi-
szont az vitathatatlan, hogy jelenünkben szó-
kincsünk gazdagodásáról gyõzõdhetünk meg,
amit a kulturális fejlõdésnek, a társadalmi kap-
csolatok szélesbedésének, a gazdasági élet
lendületének köszönhetünk.

Ideje feleletet keresnünk ama kérdésre,
hogy kinek-kinek milyen gazdag a szókészlete.
Hány szóval fejezi ki gondolatait egy gyerek,
egy serdülõ s egy író? Hallottam olyan szülõk-
rõl, akik napról napra jegyezték a gõgicsélés-
rõl gagyogásra áttérõ csecsemõjük szavait.
Csak esztendõnyi ideig tartottak ki tervük mel-
lett. Utána úgy meglódult az emberpalánta ér-
telmi gyarapodása, hogy nem tudták követni.
Ám a gyermeklélektanászok türelmesebbek és
felkészültebbek. Kiderítették: egy középsõ

csoportos óvodás kb. 2000 szót használ ját-
szás és beszélgetés közben. Persze csak akkor,
ha otthon és a napköziben beszéltetik, ösztön-
zik a hallott új szavak használatára.

A nyolc osztályt végzett serdülõtõl elvárjuk,
hogy szókincséhez 6000-7000 beszédelem
tartozzék. Hogy ez mily tetemes mennyiség,
kiderül dr. Pásztor Emil nyelvtudós kutatásá-
nak eredményébõl: a Toldiban 2874 önálló
címszót talált. Fölmérték költõnk lírai versei-
nek anyagát is. Ezekben 23 000 önálló egy-
ség számolható meg. Jó lenne gazdag epiká-
jának anyagát is melléje helyezni. Ennek hiá-
nyában is kijelenthetõ: irodalmunkban Arany
János szókincsével az élen jár. József Attila
munkássága szerencsésebb helyzetbe jutott:
25 ezer szavát tartják nyilván. Kortárs nyelvé-
szünk, Wacha Imre szerint a leggazdagabb
nyelvû írónk Jókai Mór. Száznyi regényében
40-50 ezer önálló szó fordul elõ. Jómagam
ezt azzal egészítem ki, hogy a gyakori latin
szavakat kivonandóknak ítélem.

Végezetül feleljünk a címbeli kérdésre!
Nyelvtudósaink szerint, ha a felsoroltakat ki-
egészítjük a nyelvjárások, a szaknyelvek s
egyéb nyelvi rétegek használta kifejezésekkel,
a magyar nyelv jelenlegi állományát egymillió
szóra becsülhetjük. Mily gyönyörûséges feladat
diák és felnõtt számára, hogy e mérhetetlen
kincsbõl minél többet magáénak mondhasson!

Dánielisz Endre

Édes anyanyelvünk gondolataink, érzelmeink
tolmácsolásának eszköze, szellemi
fejlõdésünk legfõbb tényezõje, sõt föltétele.
E nélkülözhetetlen kincset a nemzedékek
végeláthatatlan sora teremtette meg.
Az alábbiakban arra keresem a feleletet,
milyen gazdag ez az aranybánya, és ebbõl
ki-ki mennyit birtokol.

Hány szó van
a magyar nyelvben?



– Hogy kerülhet egy bojti fiú reflektor-
fénybe? – érdeklõdöm Petõ Istvántól, a da-
rab egykori fõszereplõjétõl, aki néhány éve
Berettyóújfaluban él, itt nõsült meg és alapí-
tott családot.

– Anyukám fedezte fel a Hajdú-Bihari Nap-
lóban a felhívást, hogy szereplõket keresnek a
Légy jó mindhalálig címû elõadásra a Csoko-
nai Színházban. Már akkor látszott, hogy
nemcsak verset tudok jól mondani, hanem a
prózai szövegekkel is jól boldogulok. Õ küldte
el a jelentkezésemet, hiszen én azt sem tud-
tam akkor, hogy mi az a színház. Egészen sa-

játos világot alakítottam ki magam körül. Ne-
kem nem voltak kisautóim, de nagyon tudtam
játszani a tyúkokkal! Leosztottam nekik a sze-
repeket, és utánoztam mindenkit a faluban. Ez
utóbbit az apukámtól lestem el. A színháztól
kaptunk egy levelet, hogy délután három óra-
kor jelenjek meg a meghallgatásra, de ezt nem
tudtam teljesíteni, ezért anyukám haladékot
kért, amit meg is kaptam. Én voltam az utol-
só, akit meghallgattak az elsõ fordulóban.
Énekeltem egy népdalt, és mondtam egy me-
sét. Aztán kérdezték, hogy tudok-e valami ma-
it. Nem értettem. Mi az, hogy mai? Aztán
eszembe jutott a nagy Exotic-sláger, és harsá-
nyan rázendítettem, hogy „Trabanton szállni
élvezet”. Nevettek. Pinczés István mondta is
nekem, hogy küldjem be anyukámat. Nagyon
megijedtem, nem tudtam elképzelni, mi rosz-
szat tettem. A rendezõ végül csak annyit mon-
dott anyukámnak, hogy szíve szerint már most
odaadná nekem Nyilas Misi szerepét, de úgy
vélte, még túl kicsi vagyok hozzá. Akkor még
nem töltöttem be a tíz esztendõt. A második

szomszédoló|

Petõ István néhány relikviával

Régi távirat
a rendezõtõl; a
Vitray-interjúval
kapcsolatban vár
választ

Akinek a karaktere
más, mint a lelke

Debrecenben közel másfél évtizede
tartották a Légy jó mindhalálig címû
musical õsbemutatóját Pinczés István
rendezésében. Szövegkönyvét és verseit
Miklós Tibor írta, zenéjét Kocsák Tibor
szerezte. Nyilas Misi szerepében
125 elõadásban felváltva láthatta
a közönség Petõ Istvánt és Dózsa Gergely
Pétert. „PETÕ ISTVÁN móriczi Nyilas Misi,
a megszólalásig hasonlít a bánatával
és a csalódásával magára maradt
kollégistára.” (Kurír, 1991. május 7.)
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meghallgatáson jöttek a darab szerzõi. Kazet-
táról tanultam meg a Szívek melegében címû
dalt, mert nem ismertem a kottát, és nem kí-
sért engem soha zongora. A 24 fiúból, aki a
darabban szerepelt, csak én voltam vidéki.

– Debreceni diák lett a kezdet kezdetén,
mint Nyilas Misi…

– Negyedikes voltam, amikor elkezdõdött a
munka, 1990 decemberében, akkor nem tud-
tam megoldani a bejárást. Elõször beraktak a
tanyasi gyerekek közé, de végül a 4/2-es ze-
nei osztályba jártam az Újkerti Általános Isko-
lába. Ez nagyon kemény idõszak volt. Nem az
iskola és nem is a sok próba miatt, hanem
azért, mert nagyon hiányoztak a szüleim, a
család. Ötödikben már este megaludtam vala-
hol, aztán reggel 5 órakor irány Bojt. Vonattal
tettem meg az utat, ami nagy kerülõnek tûnik,
de Püspökladánynál mindig volt közvetlen
csatlakozás. Anyukám a vasútnál dolgozott,
így ez nem került pénzbe. Hetedikes koromig
ingáztam, addig tartottak az elõadások. Négy
évadon keresztül volt a darab mûsoron, a
125. elõadással lett vége. Az utolsó három
évadot egyedül játszottam végig, mert a másik
Nyilas Misi kinõtt a szerepbõl, és mutált a
hangja is.

– Hogyan fogadta a falu, hogy rendszere-
sen szerepel a színházban?

– A gyerekek nem túl jól kezelték, de a fa-
lu, úgy érzem, büszke volt rá. Az akkori pol-
gármestertõl érkezett egy levél, amely így kez-
dõdik: „Kedves Pityu! Engedd meg, hogy köz-
ségünk képviselõ-testülete szívbõl köszöntsön
gyermekkori álmod valóra váltása alkalmából,
amit a Légy jó mindhalálig címû darabban
Nyilas Misi szerepének magas mûvészi fokon
való megformálásával értél el.” Az elismeré-
sen kívül kaptam 5000 forintot is. 1991-ben
jobban kerestem, mint édesapám. Anyuval

együtt vehettem fel a tiszteletdíjat. A próba-
pénzre nem emlékszem, de egy elõadásra
ezer forint járt, egy-egy jubileumi elõadásra
pedig dupla pénzt kaptunk.

– Mennyire kísérte figyelemmel más szín-
házak bemutatóit?

– Az ország összes Nyilas Misijét megismer-
tem, mert ha volt egy bemutató az országban,
meghívtak engem is mint a musical elsõ fõsze-
replõjét. Volt egyszer egy vendégszereplésünk
Budapesten az Operett Színházban, ahova vé-
letlenül betért egy idõs olasz úr, aki nyugdíjas
életét csavargással töltötte. A Marica grófnõ
helyett megnézett minket, és utána sokat segí-
tett abban, hogy eleget tudjak tenni a meghí-
vásoknak. Amikor Békéscsabán volt a Légy jó
bemutatója, érkezett Mario Gagliardini, és el-
vitt a színházba. Sajnos meghalt korán, jó em-
ber volt. Az elõadások után elkezdtem az Ady
Gimnázium drámatagozatát, ahol szerencsére
hamar észrevette Rózsavölgyi Gábor és Vár-
halmi Ilona, hogy többet és mást is tudok,
mint ahogy a színházban tartották felõlem.
Tanított Jantyik Csaba, Csendes László,
Csikos Sándor. Utóbbi volt a beszédtanárom,
és meg volt gyõzõdve róla, hogy belõlem szí-
nész lesz. Nem értette, miért nem nyertem fel-
vételt a színmûvészeti fõiskolára. Talán azért,
mert a felvételin nem mindig a tehetség szá-
mít, hanem az adott osztály vezetõje karakte-
reket keres.

– Voltak még más emlékezetes pillanatok
a musicallel kapcsolatban?

– Õrzöm Zenthe Feri bácsi autogramját.
Friderikusz Sándor, amikor még nem volt or-
szágosan ismert, a debreceni Kölcsey Mûvelõ-
dési Központban tartotta a talk show-it. Egy-
szer én is vendége voltam, és rajtam kívül ott
ült Koncz Gábor, a Pa-dö-dõ zenekar és
Zenthe Ferenc, aki már egy nappal elõtte ér-
kezett, és látta a Légy jót. Megnézte az elõ-
adást, és behívott az öltözõbe, gratulált. Akkor
kaptam ezt a kis fecnit az aláírásával. Abban
az idõben ment a tévében a Szomszédok,
nem volt olyan ember, aki ne ismerte volna, és
én is nagyon szerettem. A másik történetem
az, mikor a Tv2-n, a Kölyökidõ címû mûsor-
ban interjúvoltak meg, és ország-világ elõtt ki-
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Ma is
színpadközelben:

általános iskolások
„Ki mit tud?”

gálája
a berettyóújfalui
Nadányi Zoltán

Mûvelõdési
Központban 

Fõpróba a József
Attila Általános
Iskola másodikos
diákjaival 





A bábszínházban sem éreztem jól magamat,
ahol utána egy esztendõt dolgoztam. Nem
kaptam nekem való szerepeket. Ahogy az
egyik tanárom mondta egyszer, az a baj ve-
lem, hogy a karakterem és a lelkem nincs
összhangban. Nekem nincs fõiskolám, talán
majd egyszer, de akkor nagyon el fogok gon-
dolkodni, hogy mit is válasszak. Szeretek dol-
gozni a gyermekotthonban, és annak is örü-
lök, hogy itt is megtalált a színjátszás. Nekem
is van egy felfedezettem, aki sikeresen vette az
elsõ akadályokat, és lassan elvégzi azt a kö-
zépiskolát, ahova én is jártam. Rengeteg szí-
nész lett a Légy jó mindhalálig gyerekszerep-
lõibõl. Érdekes, a két Misinek, sem nekem,
sem Dózsa Gergelynek nem sikerült. Mercs
János Debrecenben, Posta Viktor a Madách
Színházban játszik, Keresztes Tamás a Katona
József Színház vezetõ színésze, Varjú Kálmánt
is említhetem, és vannak, akik zenekarokban
kamatoztatják tudásukat.

– Van-e valami nagy terve?
– Hogy színházban szerepeljek reggeltõl es-

tig, arra nem vágyom, nekem fontosabb a
család, a feleségem és a kisfiam, Marci, akire
nagyon büszke vagyok, õk most kitöltik az éle-
tem. Azt nem mondom, hogy soha, de egy-
elõre jobb a nyugalom. Megmaradtam ugyan-
annak a bojti kisfiúnak közel nyolcvan elõ-
adással a hátam mögött. Az utolsó, a 125.
elõadást végigsírtam, mert éreztem, hogy vé-
get ér valami. Talán ha akkor többet foglalkoz-
tatnak, vagy a középiskola végeztével a siker-
telen felvételik után kitartóbb vagyok, más-
képpen alakul az életem…

Kocsis Csaba

jelentettem, hogy színész vagy sportriporter
szeretnék lenni, „de nem olyan, mint Knézy
Jenõ, mert az õ közvetítéseit nem szeretem,
hanem olyan, mint Vitray”. Két nap múlva
jött a távirat, hogy Vitray Tamás is szeretne
velem interjút készíteni…

– Hogyan alakult az élete a középiskola
elvégzése után?

– Visszamentem a színházba, énekeltem a
kórusban, és pár mondatos szerepeim is vol-
tak. Porcsin László felnõtt csapatában is meg-
fordultam, ez is jelentett egy-két elõadást. Saj-
nos Lengyel Gyuri bácsinak lejárt a mandátu-
ma a Csokonai Színház élén. Õ volt az igazga-
tó, amikor a színi pályafutásomat kezdtem, és
õ volt akkor is, amikor a középiskola után visz-
szatértem. Csutka Istvánnal már nem volt
ilyen felhõtlen a viszonyom, lassan minden
megváltozott körülöttem. Nem találtak rám a
szerepek. Egy kicsit megkeseredett a szám íze.

szomszédoló|

Csutka István
és Petõ István

a legendás
darabban

Apa és fia együtt
a színpadon.
A próbaképen jobb
oldalon Petõ Marci
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A lámpa fénye már meg-meglobbant, fo-
gyóban volt a petróleum. Az asszony csicser-
gett, az aznapi munkáról beszélt, majd tervek-
rõl szólt, amint asztalra tette a vacsorát. Bra-
un István gondolatai már messze jártak, túl a
Tiszán, az érmelléki dombok között. Keveset
evett, inkább csak kavargatta az ételt, igyeke-
zett úgy tenni, mintha odafigyelne a fehérnép

csacsogására. Aztán csak kimondta: hazame-
gyek. Majd azt is hozzátette, csak azért, mert
aggódik az otthoniak miatt, semmit sem tud
felõlük. Másnap útnak indult, de meg kellett
ígérnie, hogy visszatér. Hazug ígéret volt, ke-
gyes hazugság. És ezt mindketten tudták.

A Tiszáig simán eljutott. Szerencséjére még
idejében észrevette, hogy a hidat orosz kato-
nák õrzik. Igazoltatás nélkül lehetetlen volt az
átjutás. Nem maradt más hátra, mint átkelni a
folyón. Télbe fordult az idõ, lassan vastagodott
a jégréteg a Tiszán, a szélvédettebb szakaszo-
kon még kásás léként csordogált. Veszélyes-
nek tûnt a jégen való átkelés, de nem mutat-
kozott más lehetõség. Szökdelve, balerina-
mozdulatokkal, alig érintve a jeget nekivesel-
kedett. Hallotta, amint a talpa alatt recseg-ro-
pog a jég, de visszaút már nem volt. Még egy
szökkenés, és partot ért. Hanyatt vetette ma-
gát a deres földön, zihált a mellkasa. Imádkoz-
ni kezdett, kereste a szavakat a hálaadásra.
Észre sem vette, hogy kiverte a hideg veríték.
Fázni kezdett, vacogott. Felállt, továbbindult.

Nem õ volt az egyedüli, aki útnak eredt Er-
dély felé. Sorra lopakodtak haza a sorkato-
nák. Egy ritkás akácerdõ szélén Braun István
tüzet rakott, elfáradt, fázott, kimerült volt.
Bármennyire igyekezett ébernek maradni,
ahogy mindinkább átmelegedett, figyelme fo-
kozatosan lanyhult. Hátulról megbökte valaki.
Egy nála legalább tíz évvel idõsebb, nagy baj-
szú ember állt mögötte. Végigmérték egymást,
azonnal megállapították, hogy sorstársak,
mindketten katonaszökevények. „Vas József-
nek hívnak” – nyújtotta kezét az idõsebbik.
Késõbb kiderült róla, hogy tizedesi rangig vit-
te Horthy mundérjában. A Székelyföldre igye-
kezett, három gyermek, feleség várta a Hargi-
tán. A háború utáni években felkereste Braunt
Szentjobbon. Nem gyõzte dicsérni a vendéglá-
tó borát, persze õ is elégedettséggel nyugtáz-
ta, amikor bajtársa szép szavakkal illette az ál-
tala ajándékba hozott fenyõpálinkát. Az egy-
naposra tervezett látogatásból három nap ke-
rekedett, hosszú volt felidézni háborús bolyon-
gásaikat, itt-ott még ki is cifrázták a helybeliek

A Nagy Háború kitörésének centenáriumi
esztendejében elindított sorozatunkban
a II. világháborúra emlékeznek Bihar
megyei egykori katonák vagy
leszármazottaik. Folytatjuk a szentjobbi
BRAUN ISTVÁN és testvére, ILONA
elbeszélését édesapjuk hányattatásairól.

Braun István
és testvére,…

SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT

A svábmagyarok kettõs
szenvedése (2.)
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elõtt. Meg aztán Vas Józsit be kellett mutatni
a szomszédoknak, a családnak, rokonságnak,
a vendéglátás meg sehol sem maradt el.

Az erdõszéli melegedéssel egybekötött is-
merkedés után együtt indultak útnak. Úgy ész-
lelték, hogy a Tiszán inneni ellenõrzés lany-
hább, mint a túloldali. Valószínûleg úgy okos-
kodtak az oroszok, hogy a hídon való ellenõr-
zéskor már eleve kiszûrték a gyanús személye-
ket, a jégen való átkelés pedig túl veszélyes
módja a hazatérésnek. A két katona is felbá-
torodott, egyre közelebb húzódtak az úthoz.
Debrecent elhagyva pedig már szinte fütyö-
részve mentek, a szántásokon bukdácsolást
megunva a szekérútra merészkedtek. Szinte a
semmibõl elõbukkant két biciklis katona: egy
õrnagyi rangban lévõ magyar meg egy német
egyenruhás. „Igazoltatás!” – ordította el ma-
gát egyikük, s miközben leugrott kerékpárjá-
ról, elõrántotta pisztolyát. A két szökevény a
meglepõdéstõl szólni sem tudott, nem készül-
tek fel erre az eshetõségre. Leleplezõdtek.
„Sorakozó, mocskos kutyák, megszöktetek
bajtársaitokat cserbenhagyva! Ezért megdög-
lötök!” – üvöltötte a tiszt. Vas lélekjelenléte
mentette meg a helyzetet. „Mi is ketten va-
gyunk, õrnagy úr, és nekünk is van fegyve-
rünk, nem messze pedig jönnek utánunk a tár-
saink – szólott. S folytatta, közben igyekezett
határozottnak tûnni – Mi csak felderítjük a te-
repet. Ha meghallják a lövést, azonnal itt te-
remnek.” Erre az õrnagy visszahelyezte pisz-
tolyát a tartójába, felült a biciklijére, de még

fenyegetõen visszaszólt: „Elkaplak még ben-
neteket, büdös kutyák!”

A két bajtárs egy jó félóráig nem is szólt
egymáshoz. Aztán Braun ennyit mondott:
„Nekem nincs is fegyverem”. „Nekem sincs”
– válaszolta Vas. Egymásra néztek, éktelen ka-
cagásba kezdtek. Soha nem látták viszont az
õrnagyot.

1945. február 6-ra, vízkereszt napjára ha-
zaért Braun István. Szentjobbon a háború vé-
ge felé sem könnyebbedett az élet. Megjöttek
az oroszok, a német nevû személyeket begyûj-
tötték, kényszermunkára vitték a Szovjetunió-
ba. Braun István fiútestvére, József is felkerült
a lajstromra. Édesapjukat tartalékosként vo-
nultatták be, reménykedtek, hogy bármelyik
nap õ is hazatér. Négy esztendõ telt el várako-
zással. Szibériába hurcolták a családfõt; on-
nan lesoványodva, megbetegedve, de élve ha-
zajutott.

István, amint hírét vette, hogy testvérét be-
gyûjtötték az oroszok, azonnal szekérbe fogta
a lovat, és elindult Nagyváradra, hogy még lát-
hassa fivérét. Közben a vasútállomáson a be-
vagonírozás során adódott zûrzavart kihasz-
nálva Braun Józsefnek egy falubelijével,
Tornel Istvánnal a vagonok alatt kúszva sike-
rült megszöknie. Egy Kovácsiba igyekvõ pa-
raszt szekerére kéredzkedtek fel, befeküdtek a
kasba, nehogy meglássák õket. Amint a Várad
felé haladó István melléjük ért, a két kocsis il-
lendõen megsüvegelte egymást, Jóska is kiku-
kucskált a szekérdeszka résein. „István, István,
én vagyok az, Jóska!” – szökkent fel, mint aki
parázsra lépett.

Nem mindenki volt ilyen szerencsés. Varga
Károly is útnak indult Nagyváradra, hogy de-
portálásra váró mátkájának egy kis csomagnyi
elemózsiát vigyen. Öt évébe került ez a kiruc-
canás. Annak ellenére, hogy nem volt német
felmenõje, vagonba rakták a babájával együtt.

Braun István 1946-ban megnõsült. Még ab-
ban az évben megszületett elsõ gyermeke, Jó-
zsef, majd mostani beszélgetõtársaim: Ilona,
aki hatvanöt esztendõs, és István, aki ma a
hatvankettõt tapossa. A kollektívbe lépésig
gazdálkodtak. Késõbb a termelõszövetkezet-
ben is megbecsülték apjuk szorgalmát, har-
minc éven át volt brigádvezetõ.

Ma már szerteágazóvá terebélyesedett a
család, az elõdök bölcsességét nemzedékrõl
nemzedékre hagyják: mindegy, hogy nácik,
románok vagy oroszok a megszállók, a hábo-
rú mindig megszüli a fájdalmat, a szenvedést
mint édes gyermekét.

D. Mészáros Elek

…Braun Ilona
mesélt

édesapjukról
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A Bihari Múzeum 1974-ben nyitotta meg
kapuit a Fényes család egykori lakóházában, a
Kossuth utca 36. szám alatt. 1992. július 1-jé-
tõl Kállai Irén állt a gyûjtemény élére, megje-
lenésével stabilitás következett az intézmény
vezetésében. Új korszak kezdõdött az új épület-
be való átköltözéssel, megnyílt a lehetõség a
fejlesztések elõtt, s ezzel kiválóan éltek az intéz-
mény munkatársai. Háromszor pályáztak Az
év múzeuma címre; a 2004-es és a 2011-es
tevékenységükért minisztériumi különdíjban ré-
szesültek, idén pedig végre a megkapták Az év
múzeuma 2014 címet a hozzá tartozó réztáb-
lával és anyagi támogatással. Közben 2012-
ben a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi
Egyesület Kismúzeumi Tagozata ismerte el a
berettyóújfalui szakmai munkát, Poroszlay Ildi-
kó-díjat adományozott az intézménynek. Egye-
bek mellett ezeket is hallottuk tavaly október
20-án, a Bihari Múzeum 40. születésnapján
dr. V. Szathmári Ibolya nyugalmazott me-
gyei múzeumigazgatótól, aki tanúja lehetett
annak, hogyan lett az egyszemélyes kis köz-
gyûjteménybõl napjainkra a település és a bi-
hari térség számára meghatározó kulturális-
közmûvelõdési intézmény, országosan is pél-

A táj és az ember – Herpálytól a faluváro-
sig címû állandó kiállítással nyitotta meg kapu-
it 2003–2004-ben a Bihari Múzeum a jelenle-
gi helyén, Berettyóújfaluban, a XIX. század vé-
gi egykori községháza emeletén. A hét kiállító-
térben régészeti, néprajzi, helytörténeti, iroda-
lom- és játéktörténeti gyûjteménnyel várják az
érdeklõdõket. Két éve kihelyezett múzeumi
órákat is tartanak a bihari járás iskoláiban, táj-
házaiban, egyéb kiállítóhelyein. A városban, a
járásban és már határon túl is ismertek a Mú-
zeumok Éjszakáján és a Múzeumok Õszi Fesz-
tiválján szervezett nagyrendezvényeik. Tavalyi
évük különösen sikeres volt, de korábban is fo-
lyamatosan pályáztak; közel 100 millió forint
EU-s forrást szereztek három pályázattal, újí-
tottak, fejlesztették szolgáltatásaikat, ezért idén
megkapták a múzeumok számára elérhetõ leg-
magasabb szakmai elismerést.

|szomszédoló

A magyarországi Bihar központjában,
Berettyóújfalu szívében áll az 1874-ben
épült egykori községháza, ennek emeletén
kapott helyet jó egy évtizede a Bihari
Múzeum. A negyven évet betöltött
intézményt 2014-re Az év múzeumának
választották.

Kitüntették a Bihari
Múzeumot

A Bihari Múzeum
munkatársai
és Kolozsvári
István kulturális
menedzser (hátsó
sor, balról
a második)
a Múzeumok
Majálisán
a Nemzeti Múzeum
kertjében 
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Kállai Irén igazgató vette át a kitüntetést



elevenítettük fel zenében, táncban, ruhákkal,
kiállításokkal. Volt már témánk a sport, a fény,
a vízi világ, a katonaélet, de a méz körül is per-
gett már éjszakai program. Idén az Utazás a
Gutenberg-galaxisban volt a téma, hiszen ez-
zel is ünnepeltük városi könyvtárunk fennállá-
sának 65. évfordulóját. Ma vendégünk lesz Mi-
cimackó és a bojti származású Petõ István, aki
a Légy jó mindhalálig musical elsõ Nyilas Mi-
sije volt. A József Attila Általános Iskola diák-
jai A rátóti csikótojást viszik színre, városunk
néhány középiskolása és a püspökladányi F &
F duó pedig versekkel, dalokkal és komolyze-
nével idézi meg a könyvek „szellemét” a szín-
padon. Az épület minden zugában zajlik vala-
mi érdekes programelem, mindenki találhat itt
valami kedvére valót.

– A múzeum egyik nagyon fontos felada-
ta, hogy a lokális kulturális örökséget meg-
õrizze…

– Nem az egyik, hanem a legfontosabb fel-
adata egy vidéki kismúzeumnak, hogy össze-
gyûjtse, megõrizze, megóvja a táj, a terület kul-
turális értékeit, örökségét, és azt bemutassa ne
csak az idelátogatóknak, hanem az itt lakóknak
is, ezzel erõsítse az identitást bennük. A bihari
emberek, gyerekek és felnõttek legyenek büsz-
kék bihariságukra, ismerjék õseik életét, gyö-
kereiket, tudják, honnan indultak.

– Az év múzeuma díj indoklásában ki-
emelték a közgyûjteményben felhalmozott
tudás széles körû megosztását…

– Honlapunkon is látható, hogy a három
nagy programcsomag mellett 35-féle foglalko-
zással várjuk az óvodásokat, általános és kö-
zépiskolásokat, de több foglalkozásunk is
adaptálható a felnõtt, nyugdíjas korosztály szá-
mára is. Az elmúlt tíz év alatt a Bihari Múzeum-
ban megerõsödött a múzeumpedagógia: sok-
féle múzeumi órát, tematikus foglalkozást, sõt
szakköröket is ajánlunk az iskoláknak, tizenöt
éve szervezünk vetélkedõket, idén 39. alka-
lommal szervezzük meg a Bihari Honismereti
Tábort.

– Az év múzeuma elismerés remek vissza-
jelzés. Hogyan tovább?

– A múzeumi szakmában Az év múzeuma díj
a csúcs. Ezt elértük, és szeretnénk ezt a szintet
megtartani. Ezért sokat kell dolgozni, forráso-
kat szerezni, megújulni úgy, hogy az értékmeg-
õrzés a középpontban maradjon. Folytatni kell
a munkát, hiszen a múlt értékeit, tárgyait ezen-
túl is össze kell gyûjteni, meg kell õrizni, be kell
mutatni a felnövekvõ nemzedéknek. Ennek a
munkának sosincs vége.

Kocsis Csaba

daértékû múzeumi komplexum, ahol a szakmi-
nisztérium megbízásából elsõként járási ható-
körû mintaprojekt valósulhatott meg.

A Bihari Múzeum 2013. január 1-jétõl Be-
rettyóújfalu város fenntartásába került, és idén
május 16–17-én, a 20. Múzeumi Majálison a
Nemzeti Múzeum kertjében az ott megjelenõ
110 közgyûjtemény között is bemutatkozott.
Sátrában megismerhették és felpróbálhatták a
jellegzetes rátétes bihari szûrt, a gubát a pász-
torkalapokkal, a hölgyek a hímzett derecskei
kisbundát, a gyerekek a szûrrátétes mellényt.
Berettyóújfalui társasjátékkal és más népi játé-
kokkal is várták az érdeklõdõket. Standjukon
megtekinthetõ volt a múzeum legújabb év-
könyve, néhány egyéb kiadvány, valamint Az
év múzeuma 2014 elismerés réztáblája és ok-
levele. Ezt a magas szakmai elismerést idén a
budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglá-
tó-ipari Múzeum is kiérdemelte. A berettyóúj-
falui intézmény a bírálóbizottság indoklása sze-
rint: „A múzeumban õrzött tudás széles körû
megosztásáért, az oktatásban, nevelésben ját-
szott szerepéért a városban és a gyûjtõkörébe
tartozó teljes területen” kapta meg. Kállai Irén
vette át a Bihari Múzeum és Sinka István Váro-
si Könyvtár ötfõs múzeumi szakmai csapatá-
nak, valamint Vitányi István országgyûlési
képviselõnek, Bulcsú László megyei közgyû-
lési alelnöknek, Muraközi István polgármes-
ternek és Kolozsvári István városi kulturális
menedzsernek a jelenlétében.

A kitüntetett intézmény vezetõjével június
20-án az egyik legnagyobb rendezvényükön, a
Múzeumok Éjszakáján beszélgettünk.

– Mióta rendezik meg Berettyóújfaluban a
Múzeumok Éjszakáját?

– Egyike voltunk annak a 16 vidéki múze-
umnak, amely már 2005-ben bekapcsolódott
a Budapestrõl indult kezdeményezésbe. Elõ-
ször még csak egy éjszakai tárlatvezetést tartot-
tunk, 2006-ban honfoglaló õseink korát idéz-
tük meg, 2007-ben Berettyóújfalu két világhá-
ború közötti életét, 2008-ban a XX. századot
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szisztéma szerint tanultunk mindent, de intenzív
volt a francia és a latin nyelv tanítása, sõt az
ógörög is kötelezõ stúdium volt. Angolt és né-
metet az iskolában nem tanultunk, de az angolt
magánszorgalomból otthon, »divatból« magol-
tuk be, a német pedig mindannyiunkra
»ráragadt« a Monarchia hadseregében németül
megtanult apáinktól, nagyapáinktól. Ez a nyelvi
sodródás Váradon nemzedékeink természetes
jelensége volt. Mindenki többnyelvûként nõtt fel
közülünk.”

Egyetemi évek, pályakezdés

Már gimnazista korában bölcsészi pályára ké-
szült, de apja mellett kitanulta az órásmestersé-
get, aminek egyetemi hallgatóként nagy hasznát
vette, hiszen elsõ szakmája jó ösztöndíjpótlék-
nak bizonyult. Késõbb kutatóintézeti vezetõként
is elõszeretettel javítgatta munkatársainak
óráit…

A háború miatt nem kezdhette el felsõfokú ta-
nulmányait. 1943 õszén vonult be, s hogy a
frontra kerülést elkerülje, szökni próbált. Kétszer
is kudarcot vallott, a kolozsvári honvédségi bör-

Az 1922-ben, már „román világban” szüle-
tett tudós a 85. születésnapján készült interjúban
(91 évet élt!) így idézte fel ifjúsága éveit: „Apám,
aki felvidéki, beregszászi születésû volt, véletle-
nül került Nagyváradra és lett megbecsült váradi
mesterember. Budapesten tanulta ki a vésnök-,
órás- és ötvösmesterséget, és még ifjúként ván-
dorolta végig Európát, mint az akkori mesterle-
gények általában. Éppen Belgiumban dolgozott,
amikor 1914-ben megkapta katonai behívóját
és hazajött. 1916-ban orosz fogságba esett,
ahonnan 1919-ben tért haza Pestre, majd állást
keresve indult Erdélybe. Családi ajánlólevéllel állt
meg Nagyváradon kalaposmester anyai nagy-
apám házában. Itt találkozott és szeretett bele
nagyapám lányába, édesanyámba, akit rövide-
sen feleségül is vett. Hamarosan egy kis mûhelyt
is nyitott Váradon, ami szerény, alsó középosz-
tálybeli életet tett lehetõvé számukra. Én 1922-
ben születtem, öcsém három évvel késõbb.
Nagyapám házában laktunk, ott mûködött a he-
tivásárokra »termelõ« kalapos mûhely is. Iskolás
koromban igen nagy hatással volt rám és bará-
taimra a »nagyváradi értelmiségi légkör«. Ma
»multikulturális« hatásnak neveznénk azt az at-
moszférát, amelyben egy nyitott szemû, érdek-
lõdõ és kíváncsi fiatalember mindennapjait tölt-
hette. Lüktetõ, zajos és élénk, nagymûveltségû
és sokszínû városban nõttünk fel. Sok könyves-
bolt, számos mozi, jó magyar és román színtár-
sulat, többféle napi- és hetilap, havi folyóirat
mûködött a városban. Apám több újságot jára-
tott, és az évek során segítségünkkel egy kisebb
könyvtárat is összegyûjtött. Az iskolában viszont
magyar anyanyelvünknek már alig vettük hasz-
nát, hiszen román nyelven, francia oktatási

Ádám György orvos,
az ELTE volt rektora

A Nagyváradon született akadémikusok
alkotta csillagképnek egyik legkiválóbb
tagja, aki a pszichofiziológia mûvelõjeként,
agykutatóként, esszéíróként, egyetemi
tanárként, intézmények vezetõjeként
elévülhetetlen érdemeket szerzett a XX.
és XXI. századi magyar tudományosság
nemzetközi hírnevének öregbítésében.
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tönbe került, ahonnan a szovjet hadsereg be-
nyomulásakor szabadult. A háborús szörnyûsé-
gek, a börtönbeli rettenet hatására érlelõdött
meg benne az elhatározás, hogy az orvosi hiva-
tást válassza. Már 1944 decemberében beirat-
kozott a Bolyai Tudományegyetem orvosi sza-
kára. A magyar orvosképzést hamarosan átköl-
töztették Marosvásárhelyre, a harmadik és ne-
gyedik évfolyamot már ott végezte el.

„1947 nyarán terjedt el a hír, hogy rövidesen
megszûnik a szabad átjárás az anyaország és Er-
dély között – mesélte a pályafutását felidézõ in-
terjúban –, mert a párizsi békeszerzõdés értel-
mében lezárják a határokat. Ekkor sok erdélyi
hallgatótársammal együtt budapesti illetõségû
kollegáink csapatához »sodródtunk«, és elhatá-
roztuk, hogy felülünk a vonatra, és átiratkozunk
a budapesti orvosi karra.”

A doktorálása utáni egy esztendei belgyó-
gyászkodás meggyõzte arról, hogy a kutatás és
az oktatás az „igazi” közege. A pesti orvosegye-
tem Élettani Intézetében kapott gyakornoki,
majd tanársegédi állást. Alig két évet töltött ott,
amikor nem remélt lehetõség nyílott meg elõtte:
az Akadémia aspiránsbizottsága több kollégájá-
val együtt 1952 õszén ösztöndíjas aspiránsnak
jelölte a Leningrád melletti világhírû Pavlov Inté-
zetbe. Ott írta és védte meg 1955 õszén oroszul
kandidátusi disszertációját a vesemûködés és az
agy kétoldalú kapcsolatáról, s ennek adatait ké-
sõbb cikkek sorozatában angolul publikálta.
Ezek tették aztán ismertté eredményeit nemzet-
közi szakmai körökben.

Egy epizód, mely a korra jellemzõ: házasem-
berként ment ki a Szovjetunióba tanulni – fele-
sége szintén Nagyváradon született, gyermekko-
ri szerelem volt az övék –, és amikor itthon a kis-
lányuk megszületett, a magyar nagykövetségen
elutasították a hazautazási kérelmét, de biztosí-
tották arról az ifjú apát, hogy meglátogatják
majd a kórházban az elvtársnõt, és ajándékot is
visznek neki…

A pálya delelõjén

Ádám György hazatérve az Élettani Intézet-
ben folytatta a kutató- és oktatómunkát, immár
docensként. Alkalma nyílt önálló pszichofizioló-
giai laboratóriumot alapítani a pesti intézetben,
részt vett az oktatásban és a Bálint Péter által in-
dított, magyarul és németül megjelentetett
orvosélettani nagy tankönyvsorozat megírásá-
ban. A docensi évtized 1956-tól 1966-ig sok te-
kintetben nemzetközi kapcsolatainak és ismert-
ségének felfutó idõszaka lett. 1957-ben és

1958-ban több hónapot töltött francia állami
ösztöndíjjal Párizsban és Lyonban, majd
1963–1964-ben fél évet a neves Horace
Magoun meghívására az Egyesült Államokban,
a Kaliforniai Egyetem Agykutató Intézetében.
„A meghívásokat, úgy gondolom, a Pavlov Inté-
zetben szerzett jártasságaim iránti fokozott nyu-
gati »kíváncsiság« és nyitottság jeleinek köszön-
hettem” – szerénykedett.

1965-ben írta és védte meg akadémiai dokto-
ri értekezését Interocepció és viselkedés cím-
mel. Angol fordítása monográfia formájában
hamarosan nagy siker lett az Egyesült Államok-
ban, Kanadában és Mexikóban, ennek nyomán
kongresszusi és vendégtanári s újabb tanul-
mányutakra szóló meghívásokat kapott.

1966 újabb mérföldkövet jelentett az életé-
ben: „Az Akadémia Biológiai Osztálya, Straub
F. Brúnó osztályelnök [szintén nagyváradi szü-
letésû – szerk. megj.] szorgalmazására kaptam
egyetemi tanári kinevezést és felkérést az Eötvös
Loránd Tudományegyetem vezetésétõl egy fizi-
ológiai kutatóbázis és tanszék alapítására, hogy
a fiziológiai szemlélet kikerüljön az orvosegye-
tem szûk, jobbára klinikai befolyása alól.”

A pálya csúcsán, mindhalálig

Az ELTE-n eltöltött több évtized egyben a
szintén Ádám György alapította Akadémiai
Pszichofiziológiai Kutatócsoport megszilárdulá-
sának és felvirágzásának korszaka is volt. Több
nagy nemzetközi rendezvényt is szerveztek:
1980-ban az Élettani Világkongresszust, 1987-
ben pedig az Agykutató Világkongresszust. Há-
rom, több hónapos meghívásnak eleget téve az
Egyesült Államokban, illetve Mexikóvárosban
tanított.

Az intézetben Ádám professzor a tudatkuta-
tásokat fogta össze, a belsõ szervekbõl szárma-
zó információk agyvelõi feldolgozásának elem-
zése volt a téma. „Ez az elméletileg és klinikailag
is fontos kutatási terület vezette és vezeti ma is
tudományos törekvéseimet – vallotta 85 évesen.
– Munkatársaimmal együtt száznál több nemzet-
közileg is jegyzett közleményem és két igen jó
visszhangot keltett angol nyelvû monográfiám
született ekkoriban. A Nobel-díjas Békésy
György nyomán olyan módszerekkel dolgoz-
tunk, amelynek segítségével a tudattalanból a tu-
datos érzékelésbe átcsapó mérési érték regiszt-
rálható, számítógépen nyomon követhetõ.”

Ádám György 2013-ban hunyt el Budapes-
ten.

Szilágyi Aladár összeállítása
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A Zsidó lexikon adatai szerint a török hódolt-
ság után a zsidóság elsõ nyomai Váradon 1713-
tól mutathatók ki. A Mózes-hitûek 1722-ben
megalakították az ortodox zsidó hitközséget. A
XVIII. század végén a zsidóság még jobbára az
általuk 1783-ban hivatalosan is megalapított
Váralján lakott. Szervezettségüket bizonyítja,
hogy 1796-ig a Körös-parti város többi zsidói-
nak ügyeit is a váraljai bíró intézte. Elsõ templo-
mukat, egy barokk stílusú zsinagógát is Váralján
építették fel 1803-ban az egykori Krisztina utcá-
ban, a mai Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika
új szárnya helyén. Ez volt az úgynevezett
Ótemplom. Alapítólevelébõl arra lehet követ-
keztetni, hogy ugyanitt már egy régebbi zsidó
templom is állt. Ez utóbbi zsinagógára 1749-
ben történt elõször utalás, majd 1779-ben.
Ludovico Marini 1769 körüli rajzán is feltüntet-
ték. Ennek szomszédságában, a Kolozsvári út
mellett emelték 1851-ben a már jóval nagyobb,
közel ezer személy befogadására alkalmas temp-
lomot. Az 1950-es években mindkét templo-
mot lebontották.

A zsidó lakosság számának állandó gyarapo-
dása és a városi közéletben való egyre fokozódó

részvétele megkívánta, hogy a város központjá-
ban is zsinagógát építsenek. Így került sor 125
évvel ezelõtt, 1890-ben egy új templom építésé-
re a Zárda (ma Mihai Viteazul) utcában.

Egy példásan
felújított zsinagóga

Nagyvárad központjában, az egykori Zárda
(késõbb Fuchs Mór, ma Mihai Viteazul)
utcában 125 éve építették az ortodox
zsinagógát. Nemrég újították fel, igen
szakszerûen.

Így nézett ki a Zárda utcai ortodox zsinagóga
Borovszky Samu monográfiájában

A neológ zsinagóga Kossuth utcai képe
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Egyházszakadás, templomépítés

A már említett Zárda utcai zsinagógát már az
után építették, hogy 1870-ben többen kiváltak
az ortodox hitközségbõl, és megalapították Vá-
radon is a kongresszusi, azaz a neológ hitközsé-
get. Újváros neológ zsidó lakossága nem sokkal
az egyházszakadás után, 1878-ban felépítette a
Sas (késõbbi Kossuth) utcában az impozáns zsi-
nagógáját. Ez a templom a XIX. század végi his-
torizmus jegyében épült, mór stíluselemek fel-
használásával. Busch Dávid városi fõmérnök a
tervezésekor a nürnbergi zsinagóga képét kö-
vette. A kivitelezéssel id. Rimanóczy Kálmánt
bízták meg. A csodálatosan szép belsõ díszítés
Horovitz Mór kassai festõmûvészt dicséri. Amint
a Nagyvárad napilap 1878. május 26-i számá-
ban olvasható: „A nagyváradi Czion templom
kupolája is felépült már, s a tetõzet gerendái a
tegnapi napon felrakattak. Most már látható a
szép épület impozáns képe, s gyönyörködve néz

arra mindenki, mert az csakugyan méltóságosan
emelkedik ki a város fölé.”

Az azóta eltelt közel 140 esztendõ alatt a zsi-
nagóga állaga megromlott, komoly felújításra
szorult. A most folyó átfogó felújítás végeztével
remélhetõleg eredeti szépségében fog majd
pompázni a városnak immár egyetlen neológ
zsinagógája.

A felújított ortodox zsinagóga

A Zárda utcai, mór stílusú zsinagógát Bach
Nándor terve alapján Knapp Ferenc építette. A
templom utcára nézõ oromzatán a kettõs táblán
a héber betûkkel írt tízparancsolat olvasható. A
fõbejáratot eredetileg a férfiaknak tartották
fenn, a két szélsõt a nõk használhatták, ezek a
karzatra vezettek. Belül a templom festett motí-
vumai a mór stílus szépségét dicsérik. A közé-
pen korláttal körülvett emelvény, a bema a szent
szövegek felolvasására szolgál. Az itt található
asztalra helyezik a Tórát (Mózes öt könyvét). A
tóraszekrényt a középkortól szokásos módon a
templombelsõ keleti végében levõ fali fülkében
alakították ki.

A zsinagóga földszintjén 600, az emeleti ga-
lérián 450 hely található. Napjainkra a zsinagó-
gát szépen felújították.

Az udvaron a nagytemplomon kívül egy jóval
szerényebb imaház is található. Ennek tervét a ki-
vitelezõ Incze Lajos és Társa készítette 1908-ban.

Péter I. Zoltán

Kívülrõl már új
köntöst kapott
az épület, belül
hangversenyterem
és kiállítótér lesz

A felújított
zsinagóga mai

képe
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1830-ban bekövetkezett halála után 85 év-
vel Kosztolányi Dezsõ ébreszti fel, és remél-
hetõleg máig ébren is tartja emlékét az Ének
Virág Benedekrõl címû versével. „Itt szom-
szédomban, az ordas hegyek közt / a „szent
öreg” élt, Virág Benedek. / Kovakõvel gyúj-
totta meg a gyertyát, / s lúdtollal körmölt ma-
gyar éneket. / Akkor sem ismerték nálunk a

költõt, / futó, szegény vad, elbújt reszketeg, /
görcsös szókat gyalulva gyúlt szemekkel, / tág
pupillával nézte az eget. / Sokszor megállok
most, hol õ lakott rég, / s alázatos és magam-
ba szálló / lélekkel kérdem, mi maradt belõ-
le? / Egy kis küszöb s egy villamos-megálló. /
De én gyakran elmentem volna hozzá, / hogy
lelkemet szava beharmatozná, / piruló arccal
néztem volna rája, / hogy mit mond papos és
szigorú szája.”

Kosztolányi az idézet utolsó mondatával
visszaigazolja az életrajzi adatokban olvasotta-
kat, miszerint õ maga ritkán, akkor sem szíve-
sen mozdult ki otthonról, viszont nagyon
gyakran keresték fel ismerõsei, alkotótársai az
egyszerû, hétköznapi beszélgetésektõl egé-
szen a költészet gondjait-bajait taglaló vitákat
megbíró, lélekmelegítõ, erõt adó együttléte-
kért. Némi túlzással akár azt is lehetne mon-
dani, hogy Virág Benedek budai otthona amo-
lyan egyszemélyes irodalmi szalonná vált, ha
azokban az idõkben nem ment volna már ki a
divatból az irodalmi szalon elõzõ századi divat-
ja. Végsõ soron mindegy is, minek nevezzük
ezeket a gyakori találkozásokat, egy biztos:
csak olyan emberhez mennek szívesen taná-
csért, jó szóért, s eltûrik a dorgálást is, akit
bölcsnek tartanak.

Virág Benedek bölcs ember lehetett, A
bölcsrõl írott versének sorai is bizonyítják: „A
bölcs magában bízik; az ellene / felkelt szeren-
csét, mint valamely kemény / Szirt a habok-
nak csapkodásit, / Érzi, de férfiasan megáll-
ja. // A Nap, mikor feljön, s köd emelkedik /
Súgári ellen, fényszekerén nevet, / És meg-
szokott útját kijárja: / A buta pára lehull, s
enyészik. // Amaz kiszegzett célja felé siet; /
Ha néki gátot vetnek irígyei, / Nagy lelke,
csendessége mellett, / Érezi emberi hivatal-
ját. // Bár sok veszélyek közt forog élete, /
Azt tiszteletben tartani nem szünik. / Ha sor-
sa nem változhatatlan, / El meri várni dicsõ
halálát. // Zengd gyõzedelmét mennyei lanto-
don, / Múzsám! S azoknak szíveiket, kiket /
Kaján szemekkel tart az álnok / Cimbora, bá-
torodásra gerjeszd!”

Kosztolányi a költõelõdjét ébresztgetõ ver-
sét száz esztendõvel ezelõtt, a Nagy Háború
idején írta (1916-os, Mák címû kötetében je-
lent meg), ezzel magyarázható a panaszoló

IRODALMI DIVATKERGETÕ

„A bölcs magában bízik”
Hiába tudott abszolút magabiztossággal
alkalmazni huszonnégy klasszikus
versformát, hiába fordította le a teljes
Horatius-életmûvet roppant mûgonddal
és tudatossággal, hiába írta meg pártatlan
szemléletmódra törekedve Magyar
századok címmel a XVI. századig terjedõ
eseményeket – mindez nem volt elég
ahhoz, hogy a XIX. század második
évtizedétõl „nekilóduló” magyar közélet
jelesei mellett a hálás-hálátlan emlékezet
megõrizze Virág Benedek alakját.

Virág Benedek
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verskezdet, illetve a második szövegrész ehhez
a hangvételhez visszatérõ két sora. „Jaj, hogy
szerettem volna élni régen, / vén századok
bús mélyein, korábban, / mikor a lélek nyílt, a
jóság, s nem ma, / a buta »modern technika«
korában. / (…) Ma, hogy a föld vérünk, köny-
nyünket issza, / szeretnék futni: vissza, vissza,
vissza.”

Nevetséges volna száz év távlatából vitába
szállnom Kosztolányival, még inkább az, hogy
„figyelmeztessem” a Virág Benedek idejében

dúló, közel húsz éven át tartó napóleoni hábo-
rúkra. Ugyanis ha verset írt róla, kizárt, hogy
ne tudta volna: Virág Benedek Békesség-óhaj-
tás címmel írt az akkori háború ellen. Még a
„szellemidézõ” purpárlé ötletének nyomát is
törölve tehát az elõszeretettel nosztalgiázók
számára idézném az említett ötszakaszos bé-
keóhaj kezdõ és záró szakaszát nemcsak azért,
mert aktuális volt a Kosztolányi-vers idején, de
sajnos mára sem vesztett semmit idõszerûsé-
gébõl: „Szállj le felséges palotád egébõl, / Bé-
ke, mennyeknek koronás leánya! / Szállj le s
Európánk mezején jelenj meg / Már valahá-
ra! // (…) Szállj le s vígasztald meg az árvasá-
got, / Béke, mennyeknek koronás leánya! /
Hah /sok országok szava kér, jelenj meg /
Már valahára.”

Igaza lehet annak, aki egy-egy irodalmi al-
kotót, alkotást kitörõ tûzhányónak, gejzírnek
tart, de gondolom, én sem tévedek túl nagyot,
ha az örök irodalmat olyan hatalmas folyónak
hiszem, melynek „egymást ölelik lágy hullá-
mai”. Igen, nem véletlenül került ide József
Attila: itt van a helye Kosztolányi és Virág
Benedek mellett. Utóbbi ugyanis azt „kapta
vissza” Kosztolányitól, amit Elõszózat címû
versének záró soraiban ír, mintegy idézve saját
múzsájának poétikai tanácsát: „Méltatlant ne
dicsérj: hirdesd a régi dücsõült / S mostani
embereket, kik példák jóra lehetnek.” Koszto-
lányitól viszont József Attila búcsúzik el a köl-
tõtársa nevével jelzett, rendkívüli, tizenkét sor-
nyi verssel: „A kínba még csak most fogunk,
mi restek, / de te már aláírtad mûvedet. //
Mint gondolatjel, vízszintes a tested. / Téged
már csak a féreg fal, szeret, // mint mi a csir-
két, bort… Senkim, barátom! / Testvérünk
voltál és lettél apánk. // Gyémánt szavaid
nem méred karáton: / nincs egyéb súly, ha
föld zuhog reánk. // Ezt onnan tudom, hogy
letörtem vágyva, / ahogy letört a halál tége-
det. // Reméltél; én is. Tudtuk, hogy hiába, /
mint tudja, ki halottat költöget.”

Ezzel a kör be is zárul: tudatosan-e vagy
sem, filológiai ismereteinek vagy transzcen-
dentális reléinek, esetleg épp Kosztolányi köz-
vetítésének köszönhetõen, de József Attila ha-
sonlóképpen kezdi egyik legnagyobb versét, a
Kész a leltárt, amint azt Virág Benedek tette,
amikor A bölcsrõl írt: „Magamban bíztam ele-
itõl fogva – / ha semmije sincs, nem is kerül
sokba / ez az embernek. Semmiképp se töb-
be, / mint az állatnak, mely elhull örökre. /
Ha féltem is, a helyemet megálltam – / szület-
tem, elvegyültem és kiváltam.”

Molnár Judit
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Mezõtelegden már korábban meggyökere-
zett a néptáncoktatás, és a nyári vakációban a
Szeged Néptáncegyüttes elismert oktatója,
Nagy Albert (Berci bácsi) tanította, szerettette
meg autentikus táncainkat a gyermekekkel.
Margittán sem volt ismeretlen a diákok elõtt a
néptánc, mivel a Horváth János Társaság fon-
tosnak tartotta oktatását. Négy pár népies ru-
hát készíttetett a civil kulturális egyesület, majd
Barbu Edit és Juhos Márta tanítónõk összeállí-
tottak egy nyolcfõs néptánccsoportot Katicák
néven. Az oktatást a micskei Görböc néptánc-
együttes vezetõje, Hodgyai Edit vállalta el, a
költségeket a társaság pályázati pénzbõl fedez-
te. Õk voltak a „magvetõk”, és késõbb beolvad-
tak a Deák Erika Andrea és Fügedy Anikó Er-
zsébet által létrehozott csapatba.

A telegdi néptánctábor, ahol dunántúli tán-
cokat tanultak a margittai gyerekek, maradan-
dó élményt adott nekik, és hazatértük után is
folytatták a néptánc tanulását, gyakorlását taní-
tónõik irányításával. Õsztõl pedig – kérésükre –
Margittán is elvállalták a néptánc tanítását a
szegedi oktatók: Nagy Albert, Tõtõs Hortenzia
és Preszner Richárd. Mind a 23 diák vállalta a
további tánctanulást.

Ekkor kapott igazán szárnyra Margittán a
néptánc, hiszen gyakorlott és elismert szakem-

berek irányították. A szegedi oktatók havonta
tartottak egy-egy intenzív kurzust, ezen részt
vettek a tanítónõk is, s a szegediek hazatérte
után õk gyakoroltatták a megtanult koreográfi-
ákat. Két csoportot alakítottak, haladót és kez-
dõt. Utóbbiba kerültek a legfiatalabb korosztály
újoncai. Dunántúli táncokat és népi játékokat
tanultak.

A már említett két tanítónõ mellé felzárkóz-
tak kolléganõik, Forgács Enikõ, késõbb Juhos
Márta és Tímár Angéla, valamint Szarvadi Gré-
ti kulturális referens is. 2008-tól már három
csoporttal dolgoztak: kicsikkel (óvodások és I.
osztályosok), közepesekkel (II–VI. osztályosok)
és nagyokkal. Az elsõ nagycsoport tagjai közül
néhányan már egyetemisták, de vakációban
szívesen bekapcsolódnak a munkába.

Közben a helyi oktatók közül egyesek egyéb
elfoglaltságuk miatt távoztak a tánccsoporttól,
így 2009-tõl Deák Erika Andrea és Juhos Már-
ta maradt meg állandó helyi oktatónak. A sze-
gediek 2012-ig jártak rendszeresen intenzív ok-
tatásra, azóta a marosvásárhelyi Maros Tánc-
együttes szakemberei vállalták az intenzív tré-
ningeket. A módszer ugyanaz, távozásuk után
az elõbb említett két tanítónõ/táncoktató foly-
tatja a gyakorlást ingyen és bérmentve. Ma már
a nagycsoport tagjai is tudnak segíteni az okta-
tásban, közülük legtöbbet Bordás Anita dolgo-
zik. Õ már saját koreográfiákat is készít, és el-
vállalta a hegyközszentmiklósi néptáncosok ok-
tatását is.

Mivel a hivatásos oktatók kifizetése, az utazá-
sok és a táncruhák pénzbe kerülnek, létrehoz-
tak Pro Folk néven egy civil szervezetet, ennek
segítségével költségeik egy részét pályázatok út-
ján fedezik. Az alapító tagok: Deák Andrea,
Fügedy Anikó, Tímár Angéla. Támogatók és a
szülõk is segítik a csoportok mûködését. Az a
cél, hogy mindegyik táncot autentikus ruhában
adják elõ. Vannak eredeti népviseleteik, széki,

Tízéves Gyöngyvetõk
A margittai Gyöngyvetõk néptánccsoport
2005 nyarán alakult meg. Akkor kérték fel
Deák Erika Andrea és Fügedy Anikó
Erzsébet tanítónõket, hogy állítsanak össze
egy gyermekcsapatot a mezõtelegdi
néptánctáborra. Az akkor verbuvált
23 diákból és a korábban megalakult
Katicák néptánccsoport négy párjából jött
létre a ma is létezõ együttes.
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rést arattak. Kelet-Magyarország számos tele-
pülésére is szinte már hazajárnak; felléptek már
Debrecenben, Hajdúnánáson és Konyáron.

Repertoárjuk igen gazdag: dunántúli, eszkö-
zös, mezõségi, moldvai, dél-alföldi, gyimesi, ka-
lotaszegi, rábaközi, marosszéki táncokat mutat-
nak be. Díjaik közül büszkék a Magyar Kultúra
Díjra, ezt 2011-ben kapták meg. Az énekes
kedvû táncosokból népdalkórust is alakítottak, s
idõnként szólót is énekelnek. Beke Viktória
Kincsõ 2009-ben az Õszirózsa Népdalvetélke-
dõ országos döntõjében második lett.

A Gyöngyvetõk a néptánc, a népdalok és
hagyományaink õrzését tûzték ki alapvetõ fel-
adatukként. Ars poeticájuknak egy Kodály-idé-
zetet választottak: „Kultúrát nem lehet örököl-
ni. Az elõdök kultúrája egykettõre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg nem szer-
zi magának.” Tizedik születésnapi elõadásukat
az RMDSZ-juniálison mutatták be a margittai
közönségnek. Mindhárom csoport fellépett, és
elsöprõ sikert aratott.

A csapat jövõjérõl kérdeztem Deák Andreát,
akit a néptánccsoport „szülõanyjaként” emle-
getnek a margittaiak. „Nagyon remélem, hogy
még sokáig együtt maradunk – hangzik a válasz
–, és visszajárnak majd hozzánk azok is, akiket
tanulmányaik más városba szólítanak. Szeren-
csére van állandó utánpótlásunk, egyedüli gon-
dunk az, hogy kevés a táncos kedvû fiúgyerek.
Ezt úgy hidaljuk át, hogy olyan koreográfiát vá-
lasztunk, melyben több a lány. Most 61-en tán-
colnak a csoportjainkban. Remélem, hogy a fi-
úk hiánya csak hullámvölgy, s ki fogunk lábalni
belõle. A legnehezebb a kezdet volt, majd pedig
az autentikus táncruhák beszerzése. Ma már
van alapunk, amire építkezhetünk, és mi építe-
ni fogunk. Azért szervezzük meg a táncházakat,
azért hívunk meg zenekarokat, hogy kedvet csi-
náljunk a gyerekeknek és a szülõknek egyaránt
a néptánchoz, a hagyományõrzéshez. Én hi-
szem, hogy Margittán még sokáig élni fog a
néptánc.”

Szõke Ferenc

marosszéki és mezõségi, a többit pedig elkészít-
tetik/elkészítik úgy, hogy nagyon hasonlítson
az eredetire. Õk maguk is szerveznek minden
évben táncházat és tánctábort. Utóbbinak a
helyszíne eleinte Margitta volt, késõbb áthelyez-
ték Sólyomkõvárra. A néptánc mellett kézmû-
ves foglalkozásokon is részt vehetnek a táboro-
zók. Néhány éve képzõmûvészeket is meghív-
nak itthonról és külföldrõl egyaránt. A gyerekek
követhetik a mûalkotások elkészültét, talán ked-
vet kapnak a képzõmûvészethez is. A mûvészek
ellátását ugyancsak a Pro Folk egyesület fedezi,
cserébe egy-egy alkotást kap ajándékba. Ezt ér-
tékesítik, a bevételt pedig táncruhákra fordítják.

Igen közkedveltek lettek a Gyöngyvetõk, sok
meghívást kapnak helyi, megyei rendezvények-
re, sõt az országhatáron túlról is. Ezeknek szí-
vesen eleget tesznek, hisz életük része a tánc,
nekik ez nem munka, hanem életforma. 2006-
ban az RMDSZ megyei szervezete elindította,
és a helyi szervezetek által támogatta a Bihari
Tulipán Turnét, ennek állandó résztvevõje lett a
margittai együttes. A többnapos turnén a me-
gye kiemelkedõ teljesítményû néptánccsoport-
jai mutatkoztak be egymásnak, egymás telepü-
lésein. Így egyik nap a Gyöngyvetõk is házigaz-
dák; általában 250-en vesznek részt egy-egy
helyszínen. Indultak továbbá a Ki mit tud? vetél-
kedõkön, felléptek/fellépnek fesztiválokon,
néptánctalálkozókon, szülõvárosukban pedig
különbözõ ünnepségeken. Meghívták õket Tö-
rökországba is, a Nemzetközi Néptáncfesztivál-
ra. Rábaközi táncokat mutattak be, és elisme-

Néptánctáborban
Sólyomkõváron

Juhos Márta
és Deák Andrea

A középsõ
csoportosok
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mióta Puszi úr felfedezte, hogy Szed-
res Manci, a gátõr Guszti elvtárs fe-
lesége nem visel melltartót az ott-
honkája alatt, azóta szenvedélye-
sen hódolt a horgászat örömei-

nek. Igaz, hogy Szedres Manci nem a hites fe-
lesége volt Gusztinak, de azért nagyon kelle-
mes látványt nyújtott, amint a kis gátõrház ud-
varán teregetve jó magasra kinyújtózott, majd
lehajolva a csorba kék bádoglavórhoz, meg-
ringatta méretes kebleit. Kékfestõ otthonká-
kat, nagyvirágos kartonblúzokat kapkodott a
szél a kötélen, közbe-közbe Guszti elvtárs fér-
fias, bár kicsit avítt klottgatyáival meg szemér-
mes nõi bugyogókkal. Szedres Manci álmodo-
zó arccal, dúdolgatva hajolt, nyújtózott felvált-
va, valami õsi ritmusban, s csöppet sem zavar-
ta, ha eközben terebélyes bájai kibuggyantak a
ruha szorításából.

Épp egy ilyen alkalommal tévedt Puszi úr a
kis árnyékos udvarra, és nyílt alkalma gyö-
nyörködni a látványban. Horgászatból jövet
kis pohár vízért köszönt be Puszi úr, mert bár
Nénnyuka odakészítette neki a csatos üveget,
az valahogyan elborult, és eláztatta még az
ebédjét is.

– Biztosan elavult a gumi – nézett szende arc-
cal Szedres Mancika –, mármint a csatos üveg
szájánál – szólt, és már hozta is a szalonnát
meg a kenyeret a vendégnek. Vizet is húzott a
kis kerekes kútból, szeplõs karján kis izomkí-
gyók feszengtek, amint megforgatta a kereket,
de ez mind semmi volt ahhoz képest, amit mel-
lei mûveltek a kartonruha alatt. Puszi úr tikkadt
torokkal merengett a látványon, és magában
már színezgette, miként fogja ezt elmesélni
törzsközönségének az Aranysárkányban, ami-
kor váratlanul begurult Guszti elvtárs, a gátõr.

Távoli rokonságban állt õ Borsos elvtárssal,
a pártitkárral, s ennek megfelelõen, amikor a

gátõri állásba felelõsségteljesen gondolkodó
elvtársat kerestek, egybõl Rendes Gusztáv ne-
ve merült fel a bizottságban. Azonnal el is fog-
lalhatta a beosztását, csak elõbb le kellett zár-
nia peres ügyét a bíróságon. Történt ugyanis,
hogy egy este hazafelé menet az Aranysár-
kányból igen megtetszett neki egy hölgy, akit
a városban Segges Sári néven becéztek a há-
ta mögött. Rendes Guszti, az elfogyasztott fe-
lesek bátorító hatása alatt, ajánlatot tett a
hölgynek, amit nemcsak õ, hanem a társasá-
gában lévõ férfi is igen sérelmezett, lévén az il-
letõ a hites ura. Szó szót követett, majd pár
pofon is elcsattant, de Segges Sári is kitett
magáért, cipõsarkával csinos lyukat ütött in-
zultálója fején. A felek bíróságon keresték az
igazukat, és Rendes elvtársat meg is mázsálták
volna garázdaságért, ám Borsos elvtárs fel-
emelte a telefont, és odaszólt.

Másnap Guszti elvtárs elfoglalta szolgálati he-
lyét a gátõrházban. Éjjel õrizte a gátat, nappal
meg, de inkább alkonyatkor, kiment a hálóval,
és megszórta a vizet. Másnap hajnalban felpat-
tant gázhajtású biciklijére, és nyitásnál már a pi-
acon villogtatta a fûzfaágra felfûzött halakat.

Guszti elvtárs gázhajtású biciklije már-már
legendásnak számított. Az történt, hogy egy
verõfényes napon Szeredi bácsi tekert észre-
vétlen Guszti úr nyomában az országúton. Vil-
logott a kék ég, sehol egy lélek, gondtalan kis
fürjek csintalankodtak a búzatáblában. Guszti
elvtárs elgondolkodva tekert, s eltelve ennyi
szépségtõl, feszíteni kezdte az érzés. Aprót
megemelkedve az öreg Csepel nyergében,
hangosat és dallamosat szellentett, majd cif-
rábbra véve a figurát, még háromszor megis-
mételte azt. Muzikális ember lévén lenyûgözte
a ritmus változatossága, ezért egész sorozatot
megeresztett. Azt csak a rossz nyelvek és
Szeredi bácsi állította, hogy ettõl fordult volna
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az árokba az Aranysárkány öreg mindenese.
De a tény az tény marad, Guszti elvtárs azóta
is vígan trombitálva rótta az utakat.

Miután Puszi úr rádöbbent, hogy a horgá-
szat ott a csendes füzek alatt, a gátõrház köze-
lében legalább oly jól esik neki, mint Szeder
Manci látványa, rábeszélte Nénnyukát, az
öreg szakácsnét, ugyan vállalja el hetente két-
szer a kiszolgálást az Aranysárkányban. „Min-
den férfit a farka vezérel” – legyintett rezignál-
tan Nénnyuka, majd ropogósra keményített
kötõjében beállt a pult mögé. Onnantól szá-
mítva mindig került friss hal az Aranysárkány
konyhájára, Puszi úron hamarosan lötyögni
kezdett a nadrág, Szeder Mancika meg heten-
te kétszer járt kontyot fésültetni a fodrász kis-
szövetkezet üzletébe, jelentõsen emelve az
említett intézmény forgalmát.

Guszti elvtárs a kiadós ebéd után rendsze-
rint jóízût aludt a gátõrház hûvösében. Álmát
csak hébe-hóba zavarta meg egy kósza légy
idegesítõ vergõdése. Ilyenkor ingerülten éb-
redt, s percekig ült sötét ábrázattal az ágy szé-
lén, s rosszkedvét csak Mancika kis kezének
hûvöse tudta enyhíteni. Így történt ez azon a
délutánon is, amikor nem légy, hanem egye-
nesen egy rosszindulatú darázs zavarta meg a
gátõr legédesebb álmát.

Szilvás gombócot készített aznap Szeder
Mancika, s hogy, hogy nem, egy csepp az
édes-fahéjas töltelékbõl Guszti elvtárs kockás

ingén landolt. Ezt az édes, szilvaillatú mámort
kóstolgatta a vakmerõ darázs, a gátõr meg éb-
redése elsõ pillanatában leütötte. Mondhat-
nánk a darázs bosszújának is, ami ezután tör-
tént, ha nem tudnánk, hogy egy oktalan rovar
esetében bosszúról nem beszélhetünk. A da-
rázs, elmúlásának pillanatában, búcsúzva az
élettõl, nyakon döfte fullánkjával az álomittas
Guszti elvtársat.

– Manciii!!! – bõdült el a derék gátõr, majd
asszonykája keresésére indult.

Azon nem szabad senkinek elcsodálkoznia,
hogy Szeder Mancika nem hallotta meg a ki-
áltást, lévén ugyanis nagyon elfoglalva Puszi
úr botjával. Nem a horgászbotjával, ami ott
hevert egy bokor alatt, hanem a másikkal…
Guszti elvtárs lüktetõ nyakát tapogatva, apró-
kat nyögve közeledett a földúton, a folyó part-
ján, mikor elé tárult a látvány. Késõbb azt
mondta, soha olyan pocsék feneket nem lá-
tott, mint a Puszi úré, de úgy gondolta, igazít
rajta. Ezért óvatos léptekkel közelítve kézbe
vette a kocsmáros horgászbotját, és munká-
hoz látott.

Estére Nénnyuka tizennégy kisebb-nagyobb
hurkát számolt össze Puszi úr hátsóján, majd
miután saját készítésû liliomolajjal bekente a
sebeket, kis kihegyezett tintaceruzát vett elõ,
majd kihúzta a halételeket az Aranysárkány ét-
lapjáról.

Szilágyi Perjési Katalin
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TTÓÓTTHH ÁÁGGNNEESS

Csíkos pizsama
Nem kell csíkos pizsama,
Tiltakozik Sári,
Nem engedem magamat ily
Pizsamába zárni!

Nem leszek én rab, se zebra,
Ne is akarjátok,
Adjátok rám éjszakára
Inkább a kabátot!

Mákvirág jelentkezik
Köszöntelek titeket, kis barátaim!
Remélem, nekiveselkedtetek már a

nyárnak, játszottatok, pihentetek, új vi-
dékeket fedeztetek fel, és új baráto-
kat is találtatok. Persze, ne feledkez-
zetek meg a régiekrõl, így rólam
sem, hiszen tudjátok, én csak akkor
virulok, ha ti írtok, rajzoltok nekem.

Örömmel mutatom meg most
kedves és ügyes nagyszalontai baráta-
im rajzait, akik a mesémet illusztrál-
ták. Hoztam nektek barkácsötletet és
verset is. És feltétlenül várom továbbra is az
írásaitokat, rajzaitokat a pályázatomra! Ugye

emlékeztek még, a címe: Álmaim vakáci-
ója. Azt írjátok le, hogy hol és mivel töl-

tenétek el legszívesebben a nyarat –
akár létezik az a hely a világon, akár
csupán a ti fantáziátokban él. Sem-
mi sem szabhat határt a gondolata-
itoknak!

Várom tehát a leveleiteket a már
ismert címekre: Biharország (Mákvi-

rágnak), 410068 Oradea, Piaþa 1
Decembrie nr. 12., és írhattok a

w w w . f a c e b o o k . c o m / m a k v i r a g .
jelentkezik címre is.

Mákvirág

BARKÁCSOLJUNK!

Pillangós meghívó
A színes, légies pillangókat mindenki szereti. A pillangó akkor

is segíthet, ha bulit szervezünk: szárnyain célhoz érnek a meghí-
vók. Az elkészítés egészen egyszerû,
mindössze egy pillangó alakú sablon,
ragasztószalag, nyalókák és mozgó mû-
anyag szemek kellenek hozzá. A sablon
alapján színes papírokból kivágjuk a
lepkéket, a szárnyukra ráírjuk, kinek
szól a meghívó, hova és mikorra. A
nyalókákra ráragasztjuk a szemeket, és
az immár a pillangó testévé alakított
nyalókát ragasztószalaggal vagy dekor-
tapasz csíkkal rögzítjük a szárnyhoz.
Készen is van!
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olt egyszer egy szegény ember, aki
gondterhelten bandukolt az erdõ
szélén. Amikor elfáradt, leült pi-
henni, és a hátát egy fának tá-
masztotta. Ekkor még nem tudta,

milyen fát választott. Különös, mágikus fa volt
ez. Olyan fa, ami minden kívánságát teljesíti
annak, aki hozzáér…

A vándor elõször arra gondolt, milyen jó
lenne most egy pohár víz. Hirtelen azt vette
észre, hogy egy pohár kristálytiszta víz van a
kezében. Meglepetten nézte, vizsgálgatta, még
meg is szagolta. Végül úgy döntött, hogy nem
lehet veszélyes, és megitta. Aztán megéhezett,
és valami ennivalót kívánt. Az étel ugyanolyan
hirtelen és bámulatos módon jelent meg elõt-
te, mint a víz. „Úgy látszik, teljesülnek a kíván-
ságaim!” – gondolta meglepetten.

Most már hangosan mondta ki:
– Akkor hát szeretnék egy gyönyörû házat!
Az elõtte lévõ völgyben megjelent a ház.

Az ember, arcán széles mosollyal, szolgákat
kívánt, akik a háznak gondját viseljék. Amint
ezek is megjelentek, úgy érezte, hihetetlen erõ-
vel áldotta meg az Úr. Kívánt hát magának egy
gyönyörû szép és rendkívül intelligens asz-
szonyt, akivel szerencséjét megoszthatja. Ami-
kor ez is valóra vált, meglepõdve szólt a nõhöz:

– Várjunk csak egy kicsit! Mi történik itt?
Nekem nincs ilyen szerencsém! Ez velem nem
történhet meg!

Abban a pillanatban, ahogy ezeket a szava-
kat kimondta, minden eltûnt.

– Tudtam – mondta, és csüggedten megráz-
ta a fejét. Azután felállt, és gondterhelten ban-
dukolt tovább az erdõ szélén.

Tanulság: A sikertelenség legnagyobb oka
a hitetlenség. Az emberek legtöbbje minden
lehetõségben a problémát látja. A maradék
kevés minden problémában a lehetõséget ke-
resi. Te melyik csoportba tartozol?

A varázslatos fa

V

gyereksarok|
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Rajzolta Szathmáry
Viktória,
Nagyszalonta, III. B

Sárközi Eszter
(Nagyszalonta,
III. B) rajza 

Imre Szabolcs
(Nagyszalonta,

III. B) rajza

Rajzolta Fábián Viktor (Nagyszalonta, III. B)
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„A magyar ásványvizek ismét egy kitûnõ, idõ-
vel nagy hirre szert tevõ vizzel szaporodtak. T. i.
a Bihari helyi érdekû vasutak r.t. Biharmegyében
Paptamási állomáson uj kutat fúratott, amely
276 méter mélységnél magától feltörõ vizet
adott. Ezen vizet dr. Lengyel Béla [1844–1913]
min. tanácsos, egyet. tanár elemezte (Budapesti
Tudomány Egyetem II. Chemiai Intézet). Ez arra
a frappáns eredményre vezetett, hogy a kut egyi-
ke a legnagyobb lithium tartalmú ásványvizek-
nek. A víz kórházi kipróbáltatása valóban csodás
gyógyeredményekre vezetett különösen krónikus
bajnál, hólyag- és veselobnál. Úgy tudjuk, hogy a
r.t. a vizet a szenvedõ emberiség érdekében Pap-
tamási Lithium-gyógyviz elnevezéssel a közel jö-
võben forgalomba fogja hozni.”1 Sajnos a vegyi
elemzés hivatalos adatai eddig még nem kerültek
elõ, kivéve egy bizonytalan eredetû, rossz repro-
dukciót egy korabeli reklámcéduláról.

Nem is késlekedtek az ásványvíz forgalmazá-
sát elõsegítõ intézkedésekkel. „A magyar királyi
államvasutak vonalain gyors- és teherárúk szállí-
tására 1908. évi január hó 1-tõl érvényes helyi
díjszabásban ásványvízre, valamint üresen vissza-
szállítandó ásványvizes palaczkokra és ásványvi-
zes korsókra érvényesített XVI. kivételes díjsza-
básba Paptamási feladási állomás, 1908. évi feb-

ruár hó 15-tõl való érvényességgel, fölvétetik.
Budapest. 1908. évi február hó 6-án.”2 „A m.
kir. földmívelésügyi minister a Bihar vármegye
területén levõ és a bihari helyi érdekû vasutak
részvénytársaság tulajdonát képezõ paptamási
gyógyforrás részére a vízjogi törvény 16. §-a
alapján védõterületet állapított meg (1913).”3

Az árusítási jogot legelõször Wahlkampf Fe-
renc Károly és Görög Kálmán 1901-ben alakult
cége szerezte meg. A tulajdonosok 1908-ban in-
tenzív reklámkampánnyal vezették be a Papta-
mási Lithium Gyógyvizet a már közismert lítiu-
mos Salvator és Hungária gyógyvizek mellé
(Wahlkampf és Görög még 1910-ben is reklá-
mozta változatlan kinézetû hirdetésekben).4 A
„paptamási Lythia gyógyvíz” kizárólagos árusítá-
si joga 1912-tõl Brázay Kálmáné volt, bár hiva-
talosan csak az 1913-as tavaszi vásáron szere-
pelt elõször cége portfóliójában. Õ ugyancsak új-
sághirdetésekkel népszerûsítette az italt, s õ for-

Borovszky Samu mûve, Bihar vármegye
monográfiája még nem említi 1901-ben
a paptamási gyógyvízforrást. Téves
az az elképzelés, hogy a gyógyvízforrást
már a XIX. század végén ismerték, viszont
értéke hamar közismertté vált. Az alábbi
adatokkal szeretném ennek az elfeledett
értéknek a történetét megvilágítani.

Dr. Lengyel Béla miniszteri tanácsos, egyetemi tanár
elemezte elõször s mutatta ki a tamási víz lítiumtartalmát

ELFELEDETT ÉRTÉKEINK

A paptamási gyógyvíz
története 1945-ig

1. Tolnai Világlapja, 1908. 05. 24., 8. évf./22. sz.: 869.

Lengyel Béláról lásd Ijjas Gáborné Rácz Judit: Lengyel

Béla (1844–1913) kísérleti eszközei az Országos Mû-

szaki Múzeum Kémiai Gyûjteményében. Technikatör-

téneti Szemle, XXVII. Köt. (2005–2006), Budapest,

2007: 126–133.

2. Vasuti és Közlekedési Közlöny, 1908. 02. 14., 39.

évf./20. sz.: 155.

3. Földmívelési Értesítõ, 1913. 08. 17., 24. évf./33. sz.:

1041.

4. Pesti Hírlap, 1910. 06. 03., 32. évf./132. sz.: 18.

42|Biharország|2015. július



história|

galmazta még 1916-ban is.5 Az õ hirdetései már
sokszínûbbek. Az Országos Balneológiai Egyesü-
let 1913. évi rendes közgyûlésén a plakátpályá-
zatot a Paptamási-forrás plakátja nyerte meg.6

Szó, ami szó, nem néz ki rosszul a plakát. Sõt,
az interneten tetszetõs kivitelû számolócédula is
felbukkan a Lythia gyógyvíz reklámjával.

A következõkben idézünk Brázay árjegyzé-
kébõl.7 „Paptamási LYTHIA gyógy- és asztali víz.
Legelsõ szaktudósok véleménye szerint a legtisz-
tább lythium-tartalmu szénsavas bicarbonatos víz
s mint ilyen kiválókép javallva van a vese-, hó-
lyag-, gyomor- és bélbántalmak, valamint asthma
bronhiale, köszvény és húgysavas diathesis ellen,
mindennapi használatra pedig kiváló asztali víz.
Ára helyt budapesti raktáramban: 100 drb 1 lite-
res üveg szabadon K 48.-; 100 fél literes üveg
szabadon K 34.-; 25 drb 1 literes üveget tartal-
mazó ládában K 13.-; 50 fél literes üveget tartal-
mazó ládában K 18.-. Ára Paptamási vasútállo-
máson átadva: 25 drb 1 literes üveget tartalma-
zó ládában K 11.25; 50 fél literes üveget tartal-
mazó ládában K 14.-.”

Az I. világháború után a Bihari HÉV Rt. rész-
vényeit a háborús jóvátételi bizottság elárverezte
Párizsban, 1925-ben sikerült a magyar államnak
visszavásárolnia a részvényeket.8 A Bihari HÉV
Rt. tulajdonaként valószínûleg a paptamási for-
rás is a háborús jóvátétel részeként került román
kezelésbe. Néhány évig kiaknázatlan maradt a

forrás, majd jó nevû bukaresti orvosok is bevizs-
gálták, és megerõsítették gazdagságát lítiumban
és más alkáli elemekben. A forrást Mihail Boca
és Traian Marian elõbb három évre vette bérbe,
és az általuk alapított „Lythinia” közkereseti tár-
saság forgalmazta a gyógyvizet közvetlenül vagy
közvetítõkön át (ezt kétnyelvû szórólapokon hir-
dették). A társaságot a Bihoreana Bank finanszí-
rozta, amelynek épületében mûködött elõbb.
Modern berendezéseket vettek, 320 m-re mélyí-
tették a meglévõ kutat, odafigyeltek a gyógyvíz
tisztaságára. Egy nagy üveg ásványvíz 6 lejbe,
egy félliteres üveg 5 lejbe került, 10 literes rende-
lés fölött házhoz is szállították. Ha a csomagolást
nem küldték vissza, 100 lejbe került.9

1940-ben is Bihar megye turisztikai értékei
között volt felsorolva a gyógyforrás.10 Siettek is a
reklámozást újra beindítani. „Erdély visszatérté-
vel újból kapható a hírneves paptamási
»LITHYUMOS« ásványvíz, mely legbiztosabb
gyógyszere a vese, gyomor, epe és hólyagbeteg-
ségeknek. Egyetlen ivókúra meggyõzi ezen ás-
ványvíz felülmulhatatlan gyógyhatásáról. Kapha-
tó Alter Bernáth ásványvízkereskedõnél,
Nyíregyháza.”11

A sikert az alábbi rövid reklámtudósítás bizo-
nyítja. „A Paptamási »Lithiumos« ásványvíz Er-
dély visszacsatolása után hónapok alatt óriási
»karriert« csinált az egész országban. A Nagyvá-
rad melletti gyógyforrás vizét szénsavval telítve
palackozott formában hozták forgalomba. A
»Paptamási Ásványvíz« kitûnõ gyógyhatását
nagy lithium tartalmának köszönheti. Az orvos-
professzorok megállapítása szerint a víz ivókú-
rákra kiválóan alkalmas. Különösen gyomor, bél,
vese és hólyag megbetegedéseknél segíti elõ a
beteg gyors gyógyulását. Eredményesen használ-
ják köszvényes megbetegedéseknél is. A
»Paptamási Ásványvíz« népszerûségét bizonyítja,
hogy a forrás alig bír eleget tenni a rendelések tö-
megének. Az ország minden részében a betegek
ezrei bizonyítják, hogy a lithiumos víz ivókúrák-
nál milyen gyógyhatású.”12

Nem tudjuk, a II. Világháború alatt kinek a tu-
lajdonában volt a forrás, 1943-ban a Bihari HÉV
Rt.-t is felszámolták.

Dr. Szabó József neonatológus, 
amatõr helytörténész, Bihardiószeg

Wahlkampf
és Görög, az elsõ
forgalmazók
hirdetése
a Budapesti
Hírlapban (1908.
szept. 22.)

5. Budapesti Hírlap, 1912. 07. 11., 32. évf./162. sz.: 15;

Budapesti Hírlap, 1912. 11. 24., 32. évf./278. sz.: 22;

Pesti Hírlap, 1912. 10. 08., 34. évf./238. sz.: 19; Pes-

ti Hírlap, 1912. 08. 23., 34. évf./199. sz.: 21; Nép-

szava, 1912. 11. 10., 40. évf./267. sz.: 16; Budapesti

Hírlap, 1913. 05. 08., 33. évf./108. sz.: 10.

6. Pesti Hírlap, 1913. 05. 06., 35. évf./106. sz.: 36.

7. Brázay Kálmán Sósborszesz-, Kozmetikai Cikkek és

Szappan-Gyárának Árjegyzéke, Korvin Testvérek, Buda-

pest [191?]: 7 idézve Takács Anett: Higiéniai és tisztál-

kodási szokások változása 1850–1920 között Magyar-

országon, különös tekintettel Budapestre. Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Dok-

tori (PhD) disszertáció, témavezetõ: Kósa László, Buda-

pest, 2014: 251.

8. Pesti Napló, 1925. 03. 07., 76. évf./54. sz.: 11.

9. Ardealul Economic, 1926. 11. 26–12. 25/30–37 sz.: 10.

10.Papp Lajos: Biharország idegenforgalmi feladatai.

Turisták Lapja, 1940. 08., 52. évf./8. sz.: 168.

11.Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1940. 12. 07., 8.

évf./280. sz.: 3.

12.Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1943. 05. 20., 11.

évf./113. sz.: 5.

Brázay idejében
már plakáton is
népszerûsítették
a sok bajra jó vizet
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Ifj. Major Imre kettesfogat-hajtó nem elõször
ért el ilyen szép eredményt a sportágban,
azonban hazai terepen most elõször vehette át
a legjobbnak járó díjat. Az alig 23 éves hajtó-
nak a vérében van a lovassportok iránti szere-
tet, hiszen már elõdei is elkötelezetten foglal-
koztak a lovakkal, a lovaglással, s mindazzal,
ami ezekhez a nemes állatokhoz kapcsolódik.

– Milyen tapasztalatokkal zárta ezt az ön
számára különleges megmérettetést?

– Nagyon jó élmény volt a verseny, rendkí-
vül erõs mezõnyben kellett helytállni, hiszen a
helyi és a magyarországi indulók is jól felké-
szültek. A nagyszalontaiak mellett bemutat-
koztak például Sarkad, Szarvas, Vadász, Szé-
kelyhíd, Árpád, Diószeg és más Nagyvárad
környéki települések hajtói is, akik természe-
tesen tudásuk legjavát nyújtották a versenyen.
A szervezés szintén kifogástalan volt, a meg-
mérettetés tisztaságához kétség sem férhetett,
mindenki láthatta az elért idõeredményeket, s
a pályabírók is tisztességesen helytálltak. A
verseny során két próbában, akadályhajtásban
és vadászhajtásban kellett bizonyítani. Az aka-
dályhajtás 27 indulója közül azok jutottak be a
második fordulóba, akik hibátlan teljesítményt

nyújtottak. Összesen hét ilyen hajtó volt, s kö-
zülük sikerült nekem a legjobb eredményt elér-
nem. A vadászhajtásban pedig szintén az én
eredményem volt a legjobb, igaz, csak 1 má-
sodpercen múlt az elsõ hely sorsa.

– Milyen érzés volt megtudni, hogy az öné
a legjobb hajtónak járó megtisztelõ cím?

– Természetesen nagyon boldog voltam,
hogy itthon sikerült elérnem ezt a szép ered-
ményt, s megkapnom a vele járó díjakat.
Nagy örömömre idén én vihettem haza azt a
vándorserleget, amit a jelenleg Magyarorszá-
gon élõ, de szalontai születésû hajtó, Veres At-
tila ajánlott fel néhány évvel ezelõtt. Ezt a ser-
leget évrõl évre az kapja meg, aki az akadály-
hajtásban a legjobb teljesítményt nyújtja, s ha
három egymást követõ évben sikerül valaki-
nek elhódítania a kupát, akkor a harmadik
gyõzelem után meg is tarthatja azt. Nekem te-
hát még a következõ két évben kellene a leg-
jobbnak lennem akadályhajtásban, és töreked-
ni is fogok rá, hogy ez így legyen. Az elsõ he-
lyért járó jutalmak mellett nagyon örültem két
másik különdíjnak is, amit a számomra na-
gyon fontos emberek ajánlottak fel. Az egyi-
kõjük a fõnököm, az Eurobuffalo Kft. fõtulaj-
donosa, akinek jóvoltából pénzjutalomban ré-
szesültem, valamint szintén pénzdíjjal jutalma-
zott Opre Alexandru (Mocan), aki nemcsak
most támogatott, hanem egész évben mellet-
tem áll, és évrõl évre segíti a fogatot.

|sport

Magabiztosan aratott gyõzelmet
a Szalontai Napok alkalmával
megrendezett kettesfogat-hajtó versenyen
a nagyszalontai IFJ. MAJOR IMRE: saját
fogatával és lovaival utasította maga mögé
vetélytársait a megmérettetésen.

Ifj. Major Imre
a bakon,
a segédhajtó
az édesapja 
(Fotók: ªtefan Muji)

Nagyszalontán is
a lovak közé csapott
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– Meséljen kicsit önmagáról is! Mivel fog-
lalkozik szívesen a szabadidejében?

– Igazából a szabadidõmben is a legszíve-
sebben a lovakkal foglalkozom, nagyon szere-
tek mindent, ami a lovakkal, a lovassportokkal
kapcsolatos. 2011-ben végeztem az Arany Já-
nos Elméleti Líceumban, de mindig a lovászat
érdekelt. Aztán megtaláltam azt a munkát,
amelyben erre lehetõségem van, mégpedig az
Eurobuffalo Kft.-nél, ahol lovászként dolgo-
zom.

– Honnan ered a lovassportok iránti sze-
retete?

– A családom már nemzedékek óta foglal-
kozik lovakkal, lovassportokkal. Gyerekként a
nagyszüleimtõl, szüleimtõl hamar megtanul-
tam, hogy milyen különleges dolog az, amikor
valaki ezekkel az állatokkal dolgozhat. Nálunk
igazi családi hagyomány, hogy lovakkal foglal-
kozunk, ezért számomra természetes volt,
hogy felnõttként én is ezen a területen helyez-
kedem el, hiszen nagyon szeretek mindent,
ami a lovakkal kapcsolatos.

– A fogathajtás mellett más sportot is ûz?
– A fogathajtás a legfõbb terület számomra,

mellette alapfokon lovagolok, de inkább csak
hobbiként. A fogathajtás az elsõdleges, na-
gyon szeretek a lovakkal dolgozni, naponta
több órát foglalkozom velük, ezért is hallgat-
nak rám, kötõdnek hozzám, így a versenye-
ken is jó eredményeket tudok elérni a lovaim-
mal. Sokan csodálkoztak is, hogy ilyen jól sze-
repeltünk, pedig ez nem csoda, csak nagyon
fontos, hogy a lovakkal megfelelõen foglalkoz-
zunk, ezen múlik minden. Én például, amikor
versenyre indulok, lábon megyek a lovakkal,
vagyis nem teszem fel õket autóra, hogy úgy
szállítsuk el a helyszínre, hanem a saját lábu-
kon mennek, így már ez is egyfajta edzés szá-
mukra, és együtt töltjük az idõt.

– Ha valaki kedvet érez a fogathajtáshoz,
van-e módja rá, hogy közelebbrõl is megis-
merje ezt a sportágat?

– Természetesen van, bár jelenleg Nagysza-
lontán sajnos nincs lovasklub, viszont a lovas
társaimmal tervezzük, hogy a jövõben alapí-
tunk egyet, ahol a lovassportok kedvelõi meg-
ismerhetik majd a fogathajtást, a lovaglást s
minden más ilyen sportot. Addig is azonban,
aki hivatalos keretek között szeretne ismer-
kedni a lovassportokkal, beiratkozhat Magyar-
országon a közeli sarkadi lovasklubba, de ter-
mészetesen mi, a helyi lovasok is szívesen se-
gítünk minden érdeklõdõnek, bátran keresse-
nek minket, hiszen örömmel megmutatjuk a
fogathajtás alapjait.

– Jelenleg készül valamilyen versenyre?
– Igen, július 27-én a magyarországi Mezõ-

megyeren lesz egy nemzetközi fogathajtó ver-
seny, jelenleg arra készülök, és remélem,
hogy sikerül majd ott is hasonlóan szép ered-
ményeket elérnem.

Balázs Anita
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Családi hagyomány
Majoréknál
a lovakkal való
foglalkozás

Az akadályhajtás
vándorserlegét is
megszerezte 



Kétszer szolgált már a bihari megyeszék-
hely az utánpótlás csapatok kontinensviadalá-
nak helyszíneként, idén viszont már az euró-
pai elitbe tartozó felnõtt válogatottak csaptak
össze a Pece-parti Párizsban. A 35. nõi Euró-
pa-bajnokságot Magyarország és Románia kö-
zösen rendezte meg, húsz nemzeti csapat
részvételével.

Hosszú távú befektetés

A június 11-én elrajtolt, közös magyar–ro-
mán rendezésû Európa-bajnokság két románi-
ai csoportjának Temesvár (itt játszott a házi-
gazda csapat) és Nagyvárad adott otthont, s
mindkét helyszínen felújítási munkálatokat
hajtottak végre. A torna elõtt egy nappal
Nagyvárad alpolgármestere, Huszár István
büszkén tájékoztatta a sajtó képviselõit a vál-
tozásokról, s az elöljáró rendhagyó öltözékben
jelent meg a találkozón: a Nagyváradi Városi
Sportklub (VSK) férfi csapatának testre sza-
bott kosaras mezét viselte. A 625 ezer lej ér-
tékû fejlesztés hosszú távon segíti majd a
váradi kosárlabdát, legyen szó a jelenleg jóval
sikeresebb férfi (tavalyelõtt és tavaly is az
Eurochallenge Kupában szerepelt a VSK csa-

pata) vagy az eredmények szempontjából gaz-
dagabb múlttal rendelkezõ nõi szakágról.

Borsos jegyárak

A váradi sportkedvelõk öt napon át láthat-
tak nõi Európa-bajnoki mérkõzéseket. Ám a
nemzetközi szövetség szabályai miatt a belé-
põjegyek árát nem a romániai fizetésekhez
igazították, ezért kevesen engedhették meg
maguknak, hogy belépõt váltsanak a konti-
nenstorna B csoportjának találkozóira. Csak
tájékoztatóul, az egy napra szóló belépõ 20
lejbe került a legolcsóbb szektorba, az ötnapos
bérletért pedig 110 lejt kellett fizetni. Ráadá-
sul sem a magyar, sem a román csapatot nem
láthatták Váradon a sportkedvelõk.

|sport

Nagyvárad az európai
kosárlabda térképén

Látványban nem volt hiány az EB-n

A nõi Eb hivatalos
emblémája

A helyiek
kevesebben,
a vendégcsapatok
szurkolói viszont
nagy számban
kísérték
figyelemmel az Eb
váradi meccseit

Négy év alatt harmadszor rendeztek nõi
kosárlabda Európa-bajnoki meccseket
a váradi Antonio Alexe Sportcsarnokban.
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Elégedett vendégek

Az Antonio Alexe Sportcsarnokban öt válo-
gatott (Olaszország, Fehéroroszország, Len-
gyelország, Törökország és Görögország) küz-
dött a továbbjutásért. A mérkõzések színvo-
nalára nem lehetett panasz, ráadásul a pályá-
ra lépõ válogatottakat szépszámú szurkoló is
elkísérte a tornára.

Az elsõ napokban még elégedetlenségük-
nek adtak hangot a fehérorosz csapat képvise-
lõi a sportcsarnokban lévõ túl magas páratar-
talom miatt, ám a csoportkör végén minden
résztvevõ elégedetten távozott Nagyváradról.
Az öt nap során a vendégek megismerkedhet-
tek Nagyvárad nevezettességeivel is; az olasz
csapat néhány tagja már járt Váradon a négy
évvel ezelõtti A csoportos U18-as Eb-n.

Korán búcsúztak a házigazdák

Az Eb-n húsz csapat vett részt, közülük 12
folytatta a küzdelmet a csoportkör végén. A
román válogatott nyeretlenül zárta a temesvá-
ri csoportot, pedig szinte minden találkozón
esélye volt a gyõzelem megszerzésére. A ma-
gyar csapat a szlovákok elleni 86–74-es gyõ-
zelemmel búcsúzott a kosárlabda Európa-baj-
nokságtól. Az már korábban eldõlt, hogy a
magyarok sem jutnak tovább a gyõri közép-
döntõbe.

Az Eb-csoportkör végeredménye, az A
csoportban (Temesváron): 1. Franciaország
(4 gyõzelem / 0 vereség), 2. Montenegró
(3/1), 3. Csehország (2/2), 4. Ukrajna (1/3),
5. Románia (0/4); a B csoportban (Nagyvá-
radon): 1. Fehéroroszország (4/0), 2. Törökor-
szág (3/1), 3. Görögország (2/2), 4. Olaszor-
szág (1/3), 5. Lengyelország (0/4); a C cso-
portban (Szombathelyen): 1. Oroszország
(3/1), 2. Szerbia (3/1), 3. Horvátország (2/2),
4. Lettország (1/3), 5. Nagy-Britannia (0/4); a
D csoportban (Sopronban): 1. Spanyolország
(4/0), 2. Szlovákia (2/2), 3. Litvánia (2/2), 4.
Svédország (1/3), 5. Magyarország (1/3).

Magyarországon folytatták

A középdöntõ csoportok mérkõzéseit júni-
us 18. és 22. között rendezték meg Debre-
cenben és Gyõrben, a negyeddöntõkre 24-én
és 25-én került sor immár Budapesten. Az
elõdöntõknek és a döntõknek, valamint a

helyosztóknak
szintén a ma-
gyar fõváros
Syma-csarnoka
ad otthont. Az
Európa-bajnok-
ság gyõztese
kvalifikálta ma-
gát a 2016-os
nyári olimpiai
játékokra, míg a

második, harmadik, negyedik és ötödik helye-
zett az olimpiai selejtezõ tornán folytathatja a
versenyt a riói kvótáért.

Nemzetközi mérföldkõ

A sport kulcsfontosságú lehet Nagyvárad
nemzetközi hírnevének öregbítésében. A ko-
sárlabda mellett vízilabdában jegyzik nemzet-
közi szinten a várost. A 2006-ban átadott
olimpiai uszodában tartották a 2007-es U19-
es férfi vízilabda Európa-bajnokságot, majd
2008-ban olimpiai kvalifikációs tornának
adott otthont a létesítmény. 2011-ben a világ-
kupa nyolcas döntõjét látta vendégül Nagyvá-
rad, majd 2012-ben a férfi Bajnokok Ligája
négyes fináléját rendezték meg a Ioan Alexan-
drescu Uszodában. Az idei kosárlabda Eb és a
már említett pólótornák lebonyolításában is
önkéntesek segítették a szervezõk munkáját.

Hajdu Attila

sport|
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Modern
sajtószobát
alakítottak ki
a sportcsarnokban
a kontinenstorna
idejére

Huszár István
alpolgármester
és Florin Birta,

a VSK elnöke
elégedetten

nyugtázta
a fejlesztéseket

A megmérettetés
egyik plakátja



Következõ számunkban az õszi kikericcsel
és az õszi margitvirággal ismertetjük meg
olvasóinkat.

|fûben-fában

Megtalálható sós, szikes talajon is. Népi elne-
vezése fehérmályva, románul nalbã mare.

Húsos, 10-30 cm hosszú, 2-3 cm vastag
gyökereiben és akár tenyérnyire is megnövõ
leveleiben van a gyógyászatban használt ható-
anyag. A kevéssé elágazó szára 1,5-2 m ma-
gasra nõ, júliustól szeptemberig virágzik. A
kettõs csészéjû, 5 szabad sziromlevélbõl álló
virága fehér, halványrózsaszínû vagy lilás.

A gyökér 10-12, a levelek kb. 6 százaléknyi
nyálkaanyagot tartalmaznak, ez fõleg arabino-
galaktánokból és galakturonramnánokból áll.
A légutak heveny gyulladását enyhíti, rekedt-
ségre, légcsõ- és hörghurutra javallott. A gyö-
kérbõl a vizes kivonatot hidegen készítik, 5 g
drogra 1 dl vizet számítva. A levelekbõl forrá-
zatot készítenek hasonló arányban. A vízzel
áztatott zilizleveleket lágyító hatású meleg bo-
rogatásként nehezen érõ kelésekre alkalmaz-
zák. A szájüreg nyálkahártyájának gyulladásá-
ra a ziliztea öblögetõszerként használható (cu-
kor nélkül).

Gyógynövény-ábécé

Orvosi ziliz

Orvosi veronika 

114. Orvosi veronika 
(Veronica officinalis L.)

Évelõ növény. Népi nevei: veronikafû, vér-
szopóka, vérharmatfû, Isten botja, dicsõfû,
drágajó, erdei zsálya, patikai szigoráll, sarlófû;
román elnevezése: ventrilicã.

Árnyékos, erdõs helyeken gyakori, de utak
mentén is megtalálható. Szára 10-30 cm
hosszú, részben heverõ és gyökerezõ, részben
felemelkedõ, szõrös. Kicsi, fûrészes szélû,
ezüstösen csillogó levelei vannak, virága vilá-
goskék vagy lila, májustól augusztusig virágzik.
Toktermése háromszögû, szív alakú.

A föld feletti részeit használják gyógyászati
célokra. Ezek 0,5-1 százalékban iridoidokat
(katalpolt, veronikozidot, verprozidot), flavo-
noidokat, triterpén szaponinokat, fahéjsav-
származékokat tartalmaznak. Teája vértisztító
hatása mellett megelõzi, csökkenti az érelme-
szesedést. Gyomorerõsítõként is hatásos, ser-
kenti az emésztést, megszünteti a gyomorhu-
rutot és a bélzavarokat is. Csillapítja a köhö-
gést, a száraz hörghurutot. Nõknek a változás
korában fellépõ panaszok enyhítésére is ajánl-
ják. Kiváló sebgyógyító, ekcémára is javallott;
külsõleg a tinktúráját használják.

115. Orvosi ziliz (Althaea
officinalis L.)

Európában, Ázsiában, Afrika északi részein
elõforduló, a folyóvizek menti üledékes talajt,
ligeteket, nádasokat kedvelõ évelõ növény.
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Roston sült csirkemell rizibizivel

Hozzávalók: 0,5 kg csirkemellfilé; só,
bors, bazsalikom, kevés olívaolaj; a körethez:

rizs, zöldborsó, petre-
zselyem, medvehagy-
ma, kevés olaj és só.

Elkészítés: A
csirkemellfilét befûsze-
rezzük, kicsit állni hagy-
juk, majd olívaolajon
szép pirosra sütjük
mindkét oldalát, meg-
szórjuk bazsalikommal,
és készre sütjük. A kö-
rethez a rizst kevés ola-

jon megpirítjuk, sózzuk, és hozzáadjuk a zöld-
ségeket, vízzel felöntjük, és fedõ alatt – több-
ször megkeverve – puhára pároljuk. Ha elké-
szült, már tálalhatjuk is.

Spanyol nyárs (Pincho moruno)

Hozzávalók: 0,5 kg sertéslapocka, 2 ge-
rezd fokhagyma, 5 evõkanál olívaolaj, 1 evõ-
kanál citromlé, 1/2 evõkanál spanyol fûszer-
paprika, 1 kávéskanál só.

Elkészítés: Elkeverjük a paprikát, a finom-
ra vágott fokhagymát és a sót az olajjal és a cit-
romlével. Fél órára vízbe áztatjuk a fa nyársa-
kat. A húst felkockázzuk, 3-4 kockát a nyár-
sakra tûzünk. Egy lapos, lefedhetõ edénybe

fektetjük a nyársakat,
ráöntjük a páclevet,
megrázogatjuk, és pár
órára a hûtõbe rakjuk.
Ha összeértek a fûsze-
rek, kivesszük a nyársa-
kat, lecsepegtetjük, és a
kerti grill rácsán (vagy a
konyhai grill alufóliáján)
oldalanként 3 percig
erõs tûzön megsütjük.

ínyenceknek|

Süllõ roston

Hozzávalók: 4 db süllõ, zsemlemorzsa,
olaj, só.

Elkészítés: A lepikkelyezett és kibelezett
süllõt szárazra töröljük, oldalait centiméteren-
ként, nem túl mélyen, bevagdaljuk. A halakat
kívül-belül besózzuk, majd zsemlemorzsába
hempergetjük. Egy serpenyõben felhevítjük az
olajat, majd abban mindkét oldalukon megsüt-
jük a halakat.

Olasz zöldséges grilltál

Hozzávalók: 3 paprika, 3 nem túl érett pa-
radicsom, 1 zöld és 1 sárga cukkini, olívaolaj.

Elkészítés: A paprikákat megmossuk, szá-
razra töröljük, kicsumázzuk és négyfelé (ha na-
gyobbak, akkor nyolcfelé) vágjuk. Olajjal véko-
nyan beecseteljük, és a héja felõl enyhén meg-
grillezzük. A megmosott paradicsomokat
egycentis szeletekre vágjuk, és dupla réteg
konyhai papírtörlõre terítjük. Néhány perc
múlva olajjal beecseteljük, és kétoldalt grillez-
zük. A kétféle cukkinit is megmossuk, 1 centi
vastagságú szeletekre vágjuk, olajjal beecsetel-
jük, és kétoldalt grillezzük.
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Roston sültek
Nyári hõségben a konyhai fõzés
kínszenvedés lehet. Kellemesebb idõtöltés,
ha szabad tûzön, parázson vagy grillezõn
készítjük el az ebédre, vacsorára valót.
Néhány ötletet adunk.



Vízszintes: 13. …-hamva sincs – eltûnt.
14. Fiatal növényi hajtás. 15. Hacsaturján
személyneve. 16. Ócska, kopott. 18. Mikló-
sa … – operaénekesnõ. 20. Román napilap.
21. Albán pénz. 22. Élettanilag fontos szén-
hidrát-összetevõ (RIBÓZ). 24. Kuroszava
filmje (1985). 26. Õ – Bécsben. 27. Táncot
jár. 28. Mely helyen? 29. Ford-modell. 30.
Sportcsónak. 32. Az egyiptomi uralkodók
testõrségének tagja. 34. Becézett Eliza. 36.
Maros-parti városba való. 38. Erõs megráz-
kódtatás – névelõvel. 39. Kényelmes gyalog-
lás. 41. Joris … – holland filmrendezõ
(1898–1989). 43. Tömegesen pusztító. 44.

Nagy Olga regénye. 46. Régi stílusú. 48. Fül
– angolul. 49. Hangszeres együttes. 51. Ne-
gatív töltésû ion. 53. Tágas mélység. 54. Vá-
laszra ösztönzõ kérdés. 56. A legnagyobb
amerikai internetes és hálózati kapcsolattartó
rendszer – rövidítve. 57. Éneklõ szócska. 58.
Dickens írói álneve. 59. Delon személyneve.
61. A hajó hátsó része. 62. Hiszen (nép.).
64. A Dél-amerikai Kordillerák-hegység. 66.
Város Finnország délnyugati részén. 68. Bi-
zánci görög ifjú, Gárdonyi A láthatatlan em-
ber címû regényének hõse. 70. A Volga kö-
zépsõ folyásánál élõ, török nyelvû nép. 72.
Kanadai születésû, Oscar-díjas szupersztár
(Céline).

Függõleges: 2. Folyó – angolul. 3. … a
gyümölcs – Steinbeck regénye. 4. A New
York-i operaház népszerû neve. 5. A kén és a
szén vegyjele. 6. Kabáton is van. 7. Szövetsé-
gi tartomány Ausztria nyugati részén. 8.
Hosszú idõn át megtart. 9. Német, osztrák és

kambodzsai gépkocsijel. 10. Szolmizációs
hang. 11. Algéria második nagyvárosa.
12. Gyom. 17. Ókori görög város. 19.
Élelmiszer illata és zamata. 23. A gazdaság
egyik ágazatával kapcsolatos. 25. Jean … –
egykori Forma–1-es francia pilóta. 27. A
-re párja. 28. Feltételes kötõszó. 29. Sza-
kácsinas. 30. Rugalmas szerves anyag a ge-
rinctelenek páncéljában. 31. Mozgatással
forgat. 32. Ismétlõdõ dísz. 33. Sophia … –
Oscar-díjas olasz filmszínésznõ. 35. Kohe-
rens fénynyaláb. 37. Dánia NOB-jele. 40.
Elõtag, mirigyekkel való összefüggést jelent.
42. …-félsziget – Egyiptomhoz tartozó terü-
let. 45. …éder – húszoldalú mértani test.
47. …ja a vérét – életét áldozza. 50. Len-
gyelországi író, költõ (Sólem, 1881–1957).
52. Kutyaház. 55. Fuvola (rég.). 57. Bûn-
hõdik. 58. Beszédhang írott képe. 59.
Nyilvántartott tény. 60. Fa, virágát a méhek
is kedvelik. 61. Háromtagú együttes. 63.
Vissza: édesség. 65. A nitrogén és a tellúr
vegyjele. 67. Rúd betûi. 69. Antonov repü-
lõgépe. 71. Óegyiptomi napisten.

Barabás Zsuzsa

|üdítõ

Henry Ford (1863–1947) amerikai
nagyiparos, autómágnás gondolatát idézzük:
„Az akadály az …” – folytatása a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függõleges 13. alatt.

Júniusi rejtvényünk (Bölcs gondolat) helyes megfejté-
se: „A világ utat nyit annak az embernek, aki tudja,
hogy merre menjen.” Könyvjutalmat nyert: Kerezsi El-
la (Berettyószéplak) és Tóth Erzsébet (Nagyvárad). 
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Az akadályról

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók
között könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határ-
idõ: július 31. Postacím: Biharország, 410068 –
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.
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A június elsõ hétvégéjére idõzített városna-
pokat több keretrendezvény is övezte, így a hét
során volt például néptáncgála, aranylakodal-
masok köszöntése, tanítók napja, labdarúgó-

mérkõzés, nyílt
nap a Slavia Ho-
telben, ingyen
ölelés a vállalko-
zó kedvû önkén-
tesek jóvoltából
és koszorúzás is
a hajdútelepítés
emlékére.

A péntek dél-
utáni hivatalos
megnyitóval az-

tán több ezer érdeklõdõ részvételével startolt a
programok java. A legfõbb hangsúly az önfe-
ledt szórakozáson volt. Természetesen az idei
Szalontai Napok megnyitója is a legkisebbek
részvételével zajlott. Az óvodások és kisiskolá-
sok ünneplõbe öltöztek, s kezükben zászlóval,
léggömbbel menetelve hirdették a város szüle-
tésnapját. A gyerekek a városalapítási szobortól
indulva végighaladtak a központon egészen a
rendezvénytérig. Az ünnepi felvonulást Nagy-
szalonta neves tánccsoportja, az Arny Dance
vezette, az ügyes táncosok nagyszerû bemuta-
tóval örvendeztették meg a parádé nézõit.

Este a nagyszínpadon egymást követõ fellé-
põk minden korosztálynak felhõtlen szórako-

zást nyújtottak.
A legkisebbek
táncházban szó-
r a k o z h a t t a k ,
majd helybeli fia-
talok táncos és
énekes produk-
ciója követke-

Színes forgatag
Nagyszalonta ünnepén

zett. Késõbb zenekarok és énekesek vették bir-
tokba a teret: koncertezett a The Faded Moon,
a Wrong Way, a Black Rock, Andrada Tulvan,
Alex Tobi és Mr. Siid. Utánuk a Happy, a
Famous, az Infinity, a Black Style tánccsopor-
tok, illetve Zumba Magdi csapatának ügyessé-
gén ámulhattak a nézõk. A péntek estét mula-
tós hangulatban zárták a nagyszalontaiak a Só-
gorok és a Rustic nevû formáció jóvoltából.

Szombaton egy idõben számos rendezvény
zajlott, így mindenki találhatott az ízlésének
megfelelõ programot. Volt fogathajtó verseny,
bográcsgulyásfõzés, bokszmeccs, sakkverseny,
kosárlabda-mérkõzés, aerobic-bemutató. Dél-
után a nagyszínpadra könnyûzenével érkezett
Sarah Paula, Andrei és Narcisa Badea, vala-
mint a nagyváradi Francisc Hubic Mûvészeti Is-
kola növendékei. A Today nevû csapat zenés-
táncos bemutatóval ajándékozta meg a közön-
séget, majd Alina Eremia énekesnõ vette át a
mikrofont. Utána élõ nagykoncertet adott a
magyarországi Magna Cum Laude. A tavalyi
nagy sikerre való tekintettel idén is lézershow
zárta a napot.

A zárónapon, vasárnap a hubicos táncosok,
majd a helyi Mioriþa és a Toldi néptánccsoport
bemutatója következett a nagyszínpadon. Az
Arny Dance Táncstúdió ügyes fiataljai is fellép-
tek, valamint Nagyszalonta neves divattervezõ-
je, Rozalia Bot is bemutatta gyönyörû kollekci-
óját. A koncertek sorát a Groovehouse nyitot-
ta, majd Alex Velea és zenekara következett.
Tûzijáték tette teljessé a 2015-ös Szalontai Na-
pok programsorozatát.

Balázs Anita

A Groovehouse
koncertjére is
ezrek gyûltek össze

Az Arny Dance
Táncstúdió vezette
az ünnepi
felvonulást
(Koszorús István
és Szenkó Melinda
felvételei) 

Bográcsosfõzésben a karatésok csapata harmadik lett 
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Arany János városában, mint minden
esztendõben, most is változatos program-
sorozattal ünnepelték meg a település
megalapításának immár 409. évfordulóját.
Voltak sportesemények, kulturális
rendezvények, koncertek, elõadások.



Püspökfürdõ (ma Bãile 1 Mai) még álló legrégibb épülete az 1842-ben emelt egykori fõépület. Az István Szálló néven is is-
mert emeletes házat Lajcsák Ferenc püspök építtette. A 46 vendégszoba mellett a nõknek és férfiaknak egy-egy belsõ me-
dencét, tükörmedencét is kialakítottak Erzsébet és István névvel. Az épület az 1994. évi felújítása után gyermekszanatóri-
umként mûködik. A fürdõ, amint egykori neve is mutatja, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség tulajdona volt

Az István Szállóval szemben, nem messze az 1883-ban emelt római katolikus kápolnától, Schlauch Lõrinc püspök 1890-
ben felépíttette az úgynevezett gyógyépületet, amely késõbb kaszinóként lett ismert. Némi átalakítással és otromba, stílus-
talan hozzáépítéssel ma is áll. A századfordulón emelt többi fürdõépületet az utóbbi három évtizedben sorra lebontották


