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Várszínházi esték
Hetedik alkalommal érkezik Nagyváradra a Nyári
Színházi Fesztivál, ezúttal július 19. és augusztus
26. között. Az idei rendezvénysorozat 7+1 előadást
tartalmaz.
A nagyváradi várbeli szabadtéri színpadon
ismét remek magyarországi és hazai színészek
lépnek fel. A fesztiválra évek óta rendszeresen
járó közönség kérésére, tekintettel a nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat által a busz- és
villamosjáratok idén megváltoztatott menetrendjére, a megszokott 21 óra helyett idén egységesen 20 órakor kezdődnek az előadások.
Rossz idő esetén a Szakszervezetek Művelődési Házában adják elő a darabokat.
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A bérleteket, illetve az egyes előadásokra szóló jegyeket már meg lehet vásárolni az RMDSZ
Bihar megyei szervezetének Fekete Sas palotabeli székházában, az első emeleten, valamint a
Körös (Tudor Vladimirescu) utcai Gekko klubban. A produkciókkal kapcsolatos információk a fesztivál Facebook-oldalán is megtalálhatók: a www.facebook.com/nyariszinhaz, illetve
a www.bit.ly/nyari-szinhaz vagy a http://bit.ly/
szinhazberlet linkeken.
A fesztivál részletes programja a következő:
Július 19., csütörtök 20 óra (esőnap:
július 22., vasárnap): Pasik a pácban – zenés
vígjáték két részben. Szereplők: Csomor Csilla,
R. Kárpáti Péter, Rátonyi Hajni, Heller Tamás,
Házi Anita, Némedi-Varga Tímea.
Július 26., csütörtök 20 óra (esőnap:
augusztus 18., szombat): Sybill – nagyoperett
három felvonásban, élő zenekarral. Szereplők:
Vörös Edit, Vadász Zsolt, Domoszlai Sándor,
Sáfár Mónika (Jászai-díjas), Egyházi Géza, Szirtes Gábor (Jászai-díjas), Teremi Trixi (Bársony
Rózsi-díjas), Kiss Zoltán, Molnár Erik, Halász
Aranka, Nagyhegyesi Zoltán, Hábel Ferenc.
Augusztus 3., péntek 20 óra (esőnap:
augusztus 6., hétfő): Bérgyilkos a barátom –
vígjáték két részben, a nyíregyházi Mandala
Dalszínház saját produkciója. Szereplők: Kovács Attila, Bódis Gábor, Bencze István,
Bánhidi Péter, Krutilla Fruzsina, Vajnárovics
Viktória, Petrényi Írisz, Szendrei Gábor.
Augusztus 12., vasárnap 20 óra: Szerelmes komédiások, avagy Miss Arizóna – zenés vígjáték két felvonásban. Szereplők: Heller
Tamás, Gregor Bernadett, Csengeri Attila, Sáfár Anikó, Szarvas Attila, Cseke Katinka.
Augusztus 16., csütörtök 20 óra (esőnap: augusztus 17., péntek): Két nő – cekkerdráma.
Augusztus 21., kedd 20 óra: Utcakölykök! – élőzenés előadás (Charles Dickens alapján).
Augusztus 26., vasárnap, 20 óra: Bányavakság – tragikomédia, a nagyváradi Szigligeti Színház előadása.
Bónuszelőadás, melyre a jegyek 40 lejbe
kerülnek, de a bérletet váltók 50%-os kedvezményt kapnak: augusztus 7., kedd 20 óra:
Operettgála – a XIII. Országos Musical & Operett Gála produkciója.
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A normalitás útján
a megyei tanács
Előrelépés a révi menedékház és a duális képzés ügyében
Bírósági ítélet kellett hozzá, de végül a június
14-i tanácsülésen az ellenzéki liberális frakció
többsége is hozzájárult az új szociáldemokrata
megyei tanácsos mandátumigazolásához.
Az így teljes létszámúvá vált testület fontos
projektekről határozott.
Túlhordták a problémát, de végre, tíz hónap elteltével elfoglalhatta helyét a Bihar megyei önkormányzati döntéshozók között a
Szociáldemokrata Párt (SZDP) új tanácsosa,
Adrian Szatmari. A pártból korábban kizárt
Ana Maria Tiron helyét foglalhatta el mint a
választási listán következő jelölt, ám beiktatására csak azután kerülhetett sor, miután erre a
táblabíróság jogerős és megfellebbezhetetlen
ítéletben kötelezte a tanácsot. Az ítélet június
8-án született, és a mandátumigazolás megtörtént a következő rendes tanácsülésen.
A beiktatást hol igazolatlan, testületi távolmaradással, hol ellenszavazattal, hol már a
napirend elutasításával korábban megakadályozó nemzeti liberális párti frakció tagjainak
végül semmilyen kibúvójuk sem maradt. Ennek ellenére a mandátumigazolás előtt Dacian Foncea – aki maga is nemsokára megválik tanácsosi tisztétől, mivel a városi kórház
vezetője lett, s a két funkció összeférhetetlen –
A liberálisok
frakciója újra
kisebbségbe
került

Kiegészült
az SZDP–ALDE–
RMDSZ alkotta
megyei koalíció
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Letette az esküt Adrian Szatmari

nem átallotta azt hangoztatni, hogy lám, a
bíróság nem marasztalta el őket, és nem az
esetleges büntetőeljárásoktól való félelmükben szavaznak majd igennel, hanem azért,
mert tiszteletben tartják a bírósági ítéletet. Azt
is megjegyezte, hogy nem akar „szerepelni”,
de hogy bizonyítsa, őt nem ijesztették meg a
büntetőperek kilátásba helyezésével, nemmel
voksolt Szatmari mandátumigazolásakor. Persze ezzel nem kockáztatott semmit, hiszen a
többség igent mondott rá, így a bírói döntésnek érvényt szerzett a grémium.
Ionel Avrigeanu frakcióvezető szintén
visszautasította a büntetőperrel való fenyege-

önkormányzat

A szebb napokat
megélt, hajdan
igen népszerű
Zichy-menedékház
ma siralmas képet
mutat
Az EU-s pénzből
felújítandó révi
menedékház
látványterve

tést, sőt mosolyogva azt tanácsolta Pásztor
Sándor megyei tanácselnöknek, hogy mostanában ne legyen beteg, mert ha a városi kórházba kerül, Foncea doktor biztosan gondosan kezeli majd. Azt is bizonygatta, hogy ők
„felelős” tanácsosokként mondanak igent az
új tanácsos beiktatására. Ennek a felelősségnek azonban az eltelt tíz hónap alatt nem sok
jelét adták…
Adrian Szatmari mandátumát 32 igen
vokssal, egy nem ellenében és egy tartózkodás mellett végül igazolta a testület, s az új
tanácstag letette az esküt. A továbbiakban –
az NLP-s ellenzékiek gyakori közbekérdezéseivel, helyenként a tárgyhoz nem kapcsolódó
hozzászólásaival tarkítva – a napirenden lévő
határozatok többségét elfogadta az immár újra
35 fős testület. A liberálisok egyben következetesek maradtak: két év elteltével is nemet
mondtak a megye köz- és magánjavainak leltárára.
Pásztor Sándor az ülés végén sajnálatosnak tartotta, hogy tíz hónapot kellett várni arra, hogy érvényesüljön a demokrácia,
hiszen a 2016-ban kifejezett választói akarat
szerint az SZDP-t kilenc tanácsosi hely illeti
meg, ennek gyakorlati megvalósulását akadályozta mindeddig az NLP. A bírósági ítélet után „a sarokba szorultak”, jogászokkal
is konzultáltak, és nem volt más választásuk,

mint a mandátumigazolás – nyilatkozta a tanácselnök.
Az ülésen egyebek mellett egyhangúlag elfogadták, hogy Bihar megye részese legyen a
Bihor West Professional Társulásnak, ami lehetővé teszi, hogy a nagykágyai, a belényesi
és a vaskohsziklási szakoktatási intézményekben ősszel beinduljon a duális képzés. A német mintájú, szakmai gyakorlatot is adó tanintézetekben magyar osztályok is lesznek, amint
erről a Biharországban már írtunk is korábban.
Ellenszavazat nélkül hagyta jóvá a tanács
azt is, hogy megkössék a partneri szerződést
a Pronature munkacímet viselő, határon átívelő EU-s projekt megvalósítására Rév és a
magyarországi Körösszegapáti önkormányzatával, illetve a Bihar Megyei Védett Területek és Fenntartható Fejlődés Központjával.
Amint Pásztor Sándortól megtudtuk, a pályázatot a megyei önkormányzat nyújtotta be, a
cél a révi Zichy-barlang melletti, igencsak leromlott állapotban lévő egykori menedékház
rekonstruálása és környékének a rendbetétele, ott idegenforgalmi tájékoztatóközpont berendezése és működtetése. A szerződéskötések után rövidesen kiírják a versenytárgyalást
a kivitelezésre. A Román–Magyar Határ Menti Együttműködési Program természetvédelmi kiírásában megnyert, mintegy 2,5 millió
euró értékű támogatásból fizetendő beruházást 2020-ra kell befejezni.
További egy hónappal meghosszabbította
a tanács a Körösvidéki Múzeum bérleti szerződését a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel. Amint az ülésen felszólaló Aurel
Chiriac múzeumigazgató elmondta, ez az
utolsó ilyen határozat, hiszen a műtárgyak 80
százalékát már átszállították az új székhelyükre, és a püspöki palotában már csak néhány
helyiséget foglalnak el.
Bérleti díjak egy másik határozat vitájában
is szóba kerültek, a megyei önkormányzat
ugyanis már korábban változtatni akart azon,
hogy a tulajdonában levő ingatlanok bérlői túl
keveset fizetnek neki, miközben a megye alárendeltségében lévő és bérleményben működő intézmények magas bérleti díjat fizetnek.
Korábban az NLP ezt leszavazta, most egyhangúlag átment a megyei ingatlanok bérleti díjának megemeléséről szóló határozat. A
következő ülésre a tanácstagok megkapják a
részletes pénzügyi kimutatást is.

Máté Zsófia
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Hajdúvárosi hírcsokor
Támadnak a varjak
Nagyszalontai önkormányzati döntésekből,
tervekből, városi kezdeményezésekből állítottunk
Az önkormányzat már régóta küzd a parkban
lakó
varjakkal. Mindenféle módszert próbáltak
ismét össze egy csokorra valót.
Jelzőlámpa-dilemma
A hajdúvárosi helyi tanács az év elején arról
döntött, hogy költségvetésébe foglalja a város
főutcájának jelzőlámpássá alakítását. A döntést tett követte, és elkészült a körforgalom és a
Vasút utcai háromszög közötti szakasz számára
a terv. Először a helyi, majd a megyei közlekedési rendőrség bevonásával mutatták be az elképzelést. Utóbbi intézmény írásba is adta a véleményét, miszerint az engedélyt megadnák a
terv némi változtatása után.
A kért módosítások áttanulmányozását követően a városvezetés a helyi önkormányzat
által kiadott Városháza újság hasábjain közvélemény-kutatást is tartott. Azért kérték ki a
lakosság véleményét, mivel a rendőrségi változtatások legfőbb következményeként megszűnne a körforgalom nyugati oldalán lévő zebra,
az egyik legforgalmasabb átkelőhely a városban. A tanácsosok is újra megvizsgálták a jelzőlámpa felszerelésének szükségességét. Ezen
a megbeszélésen újra jelen volt a helyi rendőrség képviselője, és elmondta, hogy csak tavaly
5 halálos áldozatuk volt a zebrákon történt baleseteknek.
A tanácsosok egyelőre tanácstalanok, hiszen nem tudják, hogy a jelzőlámparendszer
üzembe állításának később eredménye vagy
következménye lenne-e. Az ügyben egyelőre
nem sikerült döntésre jutniuk.
A jelzőlámpák
felszereléséről
egyeztettek
a rendőrség
és a hivatal vezetői

már arra, hogy elköltöztessék őket, mert sajnos
a varjúnemzetség miatt nem telepednek meg a
városban másfajta madarak, ugyanis félnek tőlük. Hogy elijesszék a madarakat, idén ismét felszerelték azt a szerkezetet, ami hangos, károgó
hangot ad ki, de a varjak már megszokták ezt a
hangot, így nem mentek el. Az önkormányzat
vezetői most a Marosvásárhelyen székelő Milvus
madárvédelmi alapítványhoz fordultak segítségért, hogy jövőre a varjak már ne tudjanak
megtelepedni a parkban lévő fákon. Hogy ezt
elérjék, még tojásrakás előtt át fogják helyezni a
fészkeket a városon kívüli övezetbe.

Segítik az ingázó tanárokat
A hajdúváros iskolái nem tudják betölteni
helybeliekkel a szabad posztokat, így a környező településekről is foglalkoztatnak tanárokat.
Az önkormányzat támogatja az ingázó pedagógusokat azzal, hogy állja az utazással járó
költségeiket. A tanárok ingáztatása jelenleg 25
ezer lejbe kerül a műszaki iskolában, 40 ezer
lejbe a Teodor Neş Főgimnáziumban, 33 500
lejbe az Arany János Elméleti Líceumban, illetve 18 500 lejbe a Toldi óvodás csoportban.
Összesen tehát a város 117 ezer lejt költ a tanintézetek pedagógusaira. Ez az összeg mintegy
3 hónapig fedezné a város közvilágítását.

Hűsülés kánikulában
A klímaváltozás következtében egyre szélsőségesebb időjárás tájainkon abban is megnyilvánul, hogy a nyarak már jó pár éve folyamatos
kánikulával telnek el. Épp ezért az önkormányzat egy hűsítő helyet alakított ki a városházán.
Legfőképpen az idős emberek számára lehet
hasznos, hogy napközben a hőség elől betérhetnek a polgármesteri hivatalba, és a portánál
megpihenhetnek, valamint ivóvízzel is kiszolgálják őket; egészségügyi személyzet ott egyelőre nincs ügyeletben.

Balázs Anita
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vélemény

Támadás védtelenek ellen
A

z élővilágban a növények képesek a legkevésbé védekezni az őket érő támadások ellen. Ha patetikus akarnék lenni, azt
mondanám, hogy csupán némán tűrnek és szenvednek. Ám nem az érzelgés a célom, hanem dühöm kibeszélése, nemrég ugyanis olyasmit láttam, amitől napokig nem tudtam szabadulni.
Nem tartom magam ádáz természetvédőnek, de ami sok, az sok. Próbáltam megérteni,
sőt másoknak is magyarázni, hogy nem baj, ha
egy utcának frissítik a növényzetét, s ha a túl
sok árnyékot adó hatalmas gesztenyefák helyére platáncsemetéket ültetnek. A két-három éve
lezajlott főtéri átalakítás dühödt fanyüvését is
így magyaráztam, s az azóta meggyökeresedett
díszfák idén tavasszal gazdag látvánnyal igazolták a megelőlegezett bizalmat. De tavasszal a
régi váradiak Rédaiként becézett parkjában, a
Rhédey kertben elkövetett, ámokfutáshoz hasonló fairtás, majd a színház előtti egész tér rajtaütésszerű lekopaszítása és különösen a helyszínen tetten ért abszolút szakszerűtlen, barbár
öldöklése a tiszafáknak felháborított. Csak tetéz-

te a mérgemet, hogy nem a tél végi, biológiai ébredés előtt vitték véghez mindezt, hanem már jóval a fiziológiai folyamatok beindulása után. S az
tovább fokozta a felháborodást, hogy a máskor
ímmel-ámmal, többrendbeli pihenést beiktató,
szakszerűtlenül dolgozgató emberek keze alatt
most – csodák csodája! – égett a munka.
Nem voltam egyedül a felháborodásommal,
az egész világ tudomást szerezhetett a közösségi oldalakon háborgóktól, mi is történik Váradon
a védtelen fákkal. Legutóbb aztán a Körös jobb
partján, épp szemben a városházával újabb merényletet követtek el: a tiszafák nyiszálása ehhez
képest tökéletes szakmunka volt. Ezzel most már
végképp bebizonyosodott a jó ideje bennem lappangó, mélylélektani elemzésekre támaszkodó
gyanúm: olyan emberek műve mindez, akik gyerekkoruktól kezdve elvágytak világvégi kis falvaikból, folyton arról álmodozva, hogy végre aszfaltot taposhasson pucér talpuk. Városra kerülve
elég hamar megbarátkoztak ugyan a cipőviselés
gondolatával, de a falusi világ tagadása az élő növényzet iránti ádáz gyűlöletben koncentrálódott:
kiirtani mindent, ami a régi, megvetett életterükre emlékeztetne. A lakásokba művirágot és üveghalakat hordtak és megkezdték az erőltetett betonozást, a támadást a védtelenek ellen.
A városban azt beszélik, hogy a vízparti fagyilkolásra azért került sor, mert égető szükség lett a
folyó fölé hajló negyedik (vagy ötödik?) „kocsmakölteményre”. S ha rongyrázóék körében ez az új
divat, az ülepünk alatt csobogó víz, akkor nem
lehet a kiszemelt helytől néhány lépésre, hajdan
„budi bárként” tisztelt és közkedvelt szórakozóhely mellett felépíteni!
Nem tudom, a város melyik részén, milyen
mértékben következik be egy újabb pomicídium,
de jó volna, ha az akciót beintő(k) egyetlen pillanatra elgondolkodnának bár azon, hogy a fák
csak oxigénnel frissíteni képesek a városi élet
mindenekelőtt kipufogógázzal szennyezett levegőjét, árnyékot tudnak adni a nyári, egyre kegyetlenebb hőségben, és élő szépséggel teszik
vonzóbbá az élettelen köveket. De bármennyire
is akarnának, az emberi irtásvággyal nem bírnak
szembeszállni, nem tudnak sehogy védekezni ellene: lehajtott lombkoronával adják meg magukat, búcsúznak el az élettől.

Molnár Judit
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Gazdák lehetőségeiről
értekeztek az Érmelléken
Az érmelléki termékek népszerűsítése,
a gazdáknak nyújtott szakmai lehetőségek
ismertetése, újdonságok felmutatása szerves
részévé vált a Székelyhídi Városnapoknak.

Közel kétszázan
vettek részt
a gazdanapi
konferencián

A III. Érmelléki és Bihar Megyei Gazdanapnak adott otthont Székelyhíd június 16-án. A
központi park melletti kis utcát már napokkal
a rendezvény előtt lezárták a forgalom elől,
óriási sátrat húztak fel, ott kínálták a gazdák
termékeiket. Maga a vásár szakmai kiállítás
is volt egyben, hisz mezőgazdasági gépeket
gyártó magyarországi cégek és romániai forgalmazók hozták el készletük javát.
A vásár megnyitását ünnepélyes szalagvágás jelképezte, majd megcsodálhattuk a levendulából készült különböző termékeket, a hazai
és magyarországi borféleségeket, a küllemükben is mutatós sajtokat, füstölt sertéshús-készítményeket. A méhészek és a gyümölcstermelők sem hagyták ki a lehetőséget, és
találkoztunk biotermékeket forgalmazóval is.
A sátor előtti téren sokan mustrálták a nagy
kapacitású erőgépeket, hasonlóképpen „körüldongták” a házi pálinkafőzéshez szükséges
eszközöket.
A vásározás idején a városi múzeum aulájában kezdetét vette a városban harmadik alkalommal megtartott gazdatalálkozó, melyet

Politikusok vásári szemlén

a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH)
nagyváradi irodája szervezett, és Székelyhíd
önkormányzata, a Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete (RMGE), valamint az RMDSZ Bihar megyei szervezete támogatott. Sárközi Zoltán, az MNKH nagyváradi irodájának
vezetője és Béres Csaba helyi polgármester köszöntötte a résztvevőket. A városvezető a gazdanap céljaként az információ- és
tapasztalatcserét jelölte meg, Sárközi pedig elmondta, hogy az elmúlt két gazdatalálkozó bebizonyította, szükség és igény van ilyen ös�szejövetelekre, ahol rangos előadókat sikerül
felvonultatniuk. Telegdi Andrea, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának külgazdasági attaséja a magyar kormány határon túliakat
célzó támogatásáról beszélt. Ehhez társulnia
kell több szinten a magyar–magyar kapcsolatoknak. A magyar gazdaság az utóbbi években látványosan fejlődött, eredményeit érezniük kell a határon túl élőknek is. A nagyváradi
regionális irodára fontos feladatok hárulnak –
jegyezte meg az attasé.
A találkozón jelen lévő Pajna Zoltán, a
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke beszédében a fiatal gazdák szakmai képzésének
fontosságára fókuszált. Szóvá tette, hogy elégedetlen az Európai Unió 2021–2027-re előirányzott költségvetésével, a közös agrárpolitikai irányelvekkel, amelyek az EU gazdagabb

Ø
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Ünnepelt a hajdúváros
A városalapítás 412. évfordulóját ünnepelték
május utolsó hétvégéjén Nagyszalontán. A helyi
önkormányzat idén is többtucatnyi programmal
készült a város ünnepére, volt sok szórakoztató
műsor, sportrendezvény és koncert is.
A három napon át tartó vigadalomra már
egy héttel korábban megkezdődött a ráhangolódás, ugyanis a Toldi néptánccsoport ekkor
tartotta évadzáró gálaestjét csupa kiváló táncprodukcióval. A néptáncos mulatságot követIdén is az Arny
Dance Táncstúdió
fiataljai vezették
a megnyitó
felvonulást

Az autós ügyességi verseny helyezettjei a szervezőkkel

Fotók: Szenkó Melinda

te a Múzeumok éjszakája nevet viselő rendezvény. Ennek abban állt a különlegessége, hogy
az érdeklődők kivételesen az esti órákban járhatták be a Csonkatornyot, igéző szépségében
csodálva meg Arany János hagyatékát.

Ø

(folytatás a következõ oldalon)

Bihardiószegről
finom borokat,
különleges torma
készítményeket
hoztak a vásárra

Ø

és szegényebb régiói közötti szakadékot tovább mélyítik. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke elmondta, hogy nemrég
a román agrárminisztert győzködte a megye
mezőgazdasági potenciáljának jelentőségéről. Mindemellett a következő magyarországi
fejlesztési projektnek a Partiumra kellene irá-

nyulnia, hisz Aradtól Szatmárnémetiig jó minőségű, összefüggő mezőgazdasági területek
vannak – érvelt Pásztor. Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének
elnöke támogatásáról biztosított minden olyan
kezdeményezést, amely megmaradásunkat
szolgálja: „a gazdatársadalom felkarolása létérdekünk” – mondta.
Szabó Ödön parlamenti képviselő, az
RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke azokról a mezőgazdaságot érintő törvénytervezetekről szólt, amelyek kidolgozásán a szövetség szakemberei dolgoznak.
Dr. Nagy Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének megyei elnöke Béreshez
hasonlóan a találkozó jelentőségét a tapasztalatcserében látta.
A gazdatalálkozó utolsó részében a gépeket és vegyszereket gyártó és fogalmazó cégek képviselői mutatták be termékeiket.

D. Mészáros Elek
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(folytatás az előző oldalról)

Sportos felvezetés

Ø

A Szalontai Napok első programjai között
a sportrendezvények sorakoztak, egyébként a
különböző sportos tevékenységek egész hétvégén váltották egymást. Bizonyítottak a pályákon és a sporttermekben a focisták, nők és
férfiak egyaránt, a lábteniszezők, a kosárlabdázók, az ökölvívók, a fogathajtók és az autóvezetők. Utóbbiak a Zilahy Lajos Művelődési Ház melletti útszakaszon tették próbára
ügyességüket és gyorsaságukat. Az első helyezett nyereménye három láda sör volt, a második helyezett két, a harmadik pedig egy láda
árpalevet vihetett haza. Tíz férfi jelentkezett a
versenyre; az akadálypályán mindenki kétszer
mehetett végig, majd a jobb teljesítményt figyelembe véve született meg a végeredmény:
harmadik lett Nagy Zoltán, második helyezést
ért el Szél Ádám, a dobogó legfelső fokára pedig Szegi Zoltán léphetett.

Számos tánccsoport
is bemutatkozott.
Felvételünkön
a Spirit forrósítja
a hangulatot
Fogathajtás is
volt a sport
rendezvények
között. Akadályés vadász
hajtásban
bizonyíthattak
a versenyzők

Ízek versenye
A Romániai Magyar Nyugdíjas Szövetség
szervezésében immár 16. alkalommal rendezték meg a Sándor Péter Sportterem árnyékában az ízek versenyét, a nagy népszerűségnek örvendő bográcsgulyásfőző versenyt. A
megmérettetésen minden eddiginél több, ös�szesen 32 társaság vett részt: a Romániai Magyar Nyugdíjas Szövetség két csapata, a Vá-
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A dobogós
gulyásfőzők,
előtérben
a főszervező,
Nagy Irma

rosi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület és a
komádi (Magyarország) Aranykor nyugdíjas
csapata, a nagyszalontai, a mezőbaji RMDSZ,
az árpádi Favillások, az erdőgyaraki Bográcsbűvölők, az Apostolok, az Ancora és a Slavia
étterem, a Trandafir Roşu, a Mérleg Technika, az Erdélyi Magyar Néppárt, a Tripa karate, az Inteva Kft., a Sógorok, Telekgerendás,
az ADA bútorgyár, az Eternal Beauty, a református egyház, az Autoflex, a Nagyszalontai Polgármesteri Hivatal, a Metalul Mesa, a
horgaséri Kádár-tanya, a mezőmegyeri nyugdíjasok, az Együtt Mezőmegyerért, a Nemzeti Liberális Párt, a Jász-Plaszt Kft., a Mentsük
Meg Romániát Szövetség, a Reavan Trans
Kft. és a Szalontai Szivacsok gárdája. A versenyzők mindent megtettek a győzelemért,
igyekeztek minél finomabb gulyást készíteni,
és nagyon odafigyeltek az asztalok díszítésére
meg az összhangra is.
Kora délután elérkezett a zsűrizés ideje,
az ítészek – Szász Dénes közjegyző, Patricia
Ivanciuc jegyző, Kis Annamária főkönyvelő,
Szatmári Sándor állatorvos és Klein Gyöngyi
vállalkozó – sorra végigkóstolták a gőzölgő gulyásokat, majd alapos mérlegelés után eredményhirdetésre szólították a csapatokat. A
részvételi ajándékok átadása után az értékes

városünnep

A legnagyobb
érdeklődés
kétségkívül Smiley
és zenekara
koncertjét övezte
Demjén Ferenc
is koncertezett
a Szalontai
Napokon

különdíjakat osztották ki a szervezők, emellett
a 16 éves verseny tiszteletére a 16. sorszámot
viselő csapat, a magyarországi Telekgerendás
küldöttsége meglepetés ajándékcsomagot vehetett át. Fény derült a dobogósok kilétére is:
a győztes a Slavia csapata lett, második a Kádár tanya, a harmadik pedig a Nemzeti Liberális Párt bográcsosa.

Minden este buli a színpadon
A piactéren felállított nagyszínpadon változatos zenei és táncos produkciókat láthattakhallhattak az érdeklődők, és valóban minden
korosztály megtalálhatta a kedvére valót a kínálatban. A péntek este Cripto bűvész nagy-

Több ezren
voltak kíváncsiak
a fellépőkre

színpadi előadásával indult, majd a Bonitas
Iskola, az Arany János Elméleti Líceum és
a Teodor Neş Főgimnázium tehetséges diákjai léptek fel. Utánuk a Mioriţa néptánccsoport és az újkígyósi (Magyarország) néptáncosok vették birtokba a színpadot, majd Az én
hobbym az egészségem címmel meghirdetett nyereményakció díjainak kisorsolása következett. A testmozgást támogató kezdeményezés fődíját, egy autót a 16 éves Andreea
Neag nyerte meg. Ő csupán egyetlen tombolaszelvényt dobott be az elmúlt hetekben a
gyűjtőládába, és a több ezer cédula közül épp
azt húzta ki Pásztor Sándor megyei tanácselnök kislánya, Bori. A péntek esti mulatság az
Infinity Dance Egyesület táncosainak produkciójával folytatódott, majd az Elit zenekarral
utcabálozhatott a közönség.
Szombaton először két tehetséges rapper,
Spliff és D.A.G mutatkozott be, majd a More
Than Rock elnevezésű formáció jó hangulatú koncertje következett a nagyszínpadon.
Farcaş Johanna kedvenc dalaival érkezett,
az este fő előadóiként pedig a Sonny Flame,
majd Demjén Ferenc és zenekara koncertjén
szórakozhattak a résztvevők. Végül ünnepi tűzijáték koronázta meg az estet.
A rendezvény utolsó napján, vasárnap
Simona Brişcan énekesnő könnyűzenei előadása nyitotta a koncertprogramot, majd
Sarah Paula, a romániai X-Faktor egyik tehetséges felfedezettje szórakoztatta dalaival a
közönséget. Este 9-től a magyarországi énekesnő, Rony vette birtokba a színpadot, majd
Smiley és zenekara fokozta a hangulatot. Ezrek voltak kíváncsiak az előadókra, nemcsak
helyi lakosok, hanem a megye más részeiből
érkezők is. Az elmúlt évek nagy sikerére való
tekintettel idén is lézer-show-ban gyönyörködhettek a jelenlévők, méltó lezárásaként a
2018-as Szalontai Napoknak.

Balázs Anita
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Hagyománytisztelet
és szórakozás
Az elmúlt évek nyomvonalát követve állították
össze az V. Székelyhídi Városnapok programját.
Értékes és szórakoztató rendezvényekkel várták
az érdeklődőket június közepén.

Hivatalos megnyitó
a központi
parkban, a Zajgó
táncos lábú
gyermekeivel
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A környék egykori birtokosainak, a Stuben
bergeknek a borospincéje az utóbbi időben
számos közösségi mulatozásnak, nótaestnek
adott helyet. Az idén június 14–17. között
megrendezett Székelyhídi Városnapok is az
uradalmi pincében megtartott batyus mulatsággal kezdődtek, szólt a nóta, sírt a hegedű.
Volt idő kipihenni az éjszakába nyúló borozgatást, hisz másnap, pénteken délután rajtolt
hivatalosan a sok műfajú eseménysor. A városközpont parkjában lévő turulmadaras emlékmű köré gyülekeztek az ünnepélyes megnyitóra érkezők. A Táncmanók és a Kölyök
Dance akrobatikus mozdulatsorokban bővelkedő műsora vezette fel az eseményt, majd a
szép hangúak, a Búzavirág népdalkör asszonyai alakították dalaikkal a hangulatot, a Zajgó néptánccsoport fürge lábú táncosai pedig
tovább fokozták a jókedvet.
Hirtelen szellő suhant át a park fái között,
esőt ígérő fellegek jelentek meg az égen. De
talán a tekintélyt parancsoló turulmadár közelsége bátortalanította el csakhamar a hangulatromboló természeti elemeket, így zavarta-

2018. július

Felléptek a csokalyi ifjú táncosok is

lanul folytatódtak az események. Az emlékmű
talapzatánál elsőként a város polgármestere,
Béres Csaba lépett a mikrofonhoz. Megnyitóbeszédében jó és hasznos időtöltést kívánt
mindenkinek, azt, hogy az ott lakók még inkább közeledjenek egymáshoz, magukénak
érezzék a várost, amelyben élnek, tartalmasan
szórakozzanak a következő napokban. Szabó Ödön parlamenti képviselő a városnapok
fontos hozadékaként az emberi kapcsolatok
megerősítésének lehetőségét emelte ki, amikor az elektronikai kütyük rabságából kilépve időt szakítunk egy jó beszélgetésre. Tasó
László magyarországi országgyűlési képviselő a megnyitón tapasztaltak alapján, a népviseletbe öltözött gyermek táncosokra utalva
kijelentette, hogy száz esztendő múlva is lesz
még magyar jövő, ha úgy neveljük fel gyermekeinket, ahogyan Székelyhídon teszik. Ehhez nagy segítséget nyújt az RMDSZ, amely
jól képviseli a Romániában élő magyar közösséget – nyomatékosított Tasó.
Az emlékmű megkoszorúzása után, az eddigi városnapok hagyományát követve, a múzeumban folytatódtak az események. Kerekes Teréz könyvtárvezető nyitotta meg a
többszegmensű kiállítást. A múzeum aulájába
vezető folyosó falain az Ér hangja havilapban
megjelent, érdekesnek vélt írásokat böngészhették a látogatók. Az emeleten múltidéző

városünnep
fényképeket állítottak ki, a dédszülők Székelyhídját idézték fel a Nagy Mária és Todoszi
Miklós által felajánlott fotók. A helyi alkotóknak is újra megmutatkozási lehetőséget adtak
a szervezők, Orosz Tamás pedig első alkalommal állíthatta ki munkáit. Vendégművészt
is köszöntöttek, a székelyudvarhelyi Balla
Melinda textilmunkáival gyönyörködtetett. A
múzeumi eseménysor az Ér Hangja Egyesület
jubileumi ünnepségével zárult, ennek apropójául az öt éve működő Ér Tv, valamint a századik alkalommal megjelenő Ér hangja helyi
havilap szolgált. Az eseményt Pallagi Ildikó
Beethoven- és Bach-művet megszólaltató zongorajátéka, illetve Marosán Csaba kolozsvári színművész Humor az irodalomban című
előadása tette emlékezetessé.
Szombaton több helyszínen sorjáztak a
programok. A leginkább értékhordozó kétségtelenül a gazdanapi vásár és az ahhoz kapcsolódó szakmai konferencia volt (lásd külön cikkünket – szerk. megj.). Mindeközben
a központi vendéglőben csend honolt, még
a felszolgáló személyzet is a teraszra szorult:
elkezdődött bent a sakkverseny. A szenior kategóriában a magyarországi Vass Levente
lett a győztes a versenyt szervező helyi Gardó
Ferenc, illetve a magyarországi Szabó Lajos előtt. A felnőttek viadalát Major Norbert
nyerte, második Bondár István lett (mindketten magyarországiak), harmadik Gulácsi

A gyerekek
szórakozásáról
is gondoskodtak
a szervezők

Hamar megtelt
a színpad előtti tér

Több műfajú
kiállítás
a múzeumban

Mihály Érmihályfalváról. Az ifi kategóriában
a debreceni Pósán Máté teljesített a legjobban, alig előzve meg a helyi Braun Dávidot,
illetve a magyarországi Kis Marcellt.
Míg a sakkozókra a csend volt jellemző, közben a líceum előtti téren berregtek a motorok,
csikorgott a fék, füstölt az autógumi. A több
nehézségi fokozatú autóvezetői ügyességi pályán a legjobb időeredményt a margittai Kürti Zsolt érte el, Mészáros Sándor lett a második, a székelyhídi Nagy Csaba a harmadik.
Immár szokássá vált a városnapokon a kártyabajnokság megszervezése is, ennek győztese
ezúttal George Borodan lett Madarász Gábor, illetve Todoszi László előtt. Utóbbit a
legtöbben Toldóként vagy natúr erős emberként emlegetik. Vasárnap ebbéli minőségében
is a közönség elé lépett, társával, Kiss Attilával lélegzetelállító produkciót mutattak be: óriás kőgömböket emelgettek, cipelték a tömör
vasakat, többmázsás kerekekkel gurigáztak.
Szombat délután a Tini Dance Centeré volt
a főszerep. Utcahossznyi táncos csapat vonult
fel a központi parktól a városi stadionban felállított szabadtéri színpadig, s ott közel háromórás show-műsorral örvendeztették meg a közönséget. Az esti fellépőkkel a könnyű műfaj
kedvelőinek kedveskedtek a szervezők, többnyire így volt ez vasárnap délután és este is.
Emellett a gyermekek alkotta csokalyi Fényes
Néptánccsoport és a hasonló korosztályt felvonultató Zajgó tagjai is pörögtek a színpadon. A
füves területen pedig hagyományőrző íjászok
és önvédelmi sportok ismerői jeleskedtek.
A programzáró esemény a Republic együttes sokak által várt fellépése volt. A teret megtöltő tömeg együtt énekelte a jól ismert dalokat. Az utolsó akkordok elnémulta után tovább
skandálták a legendás együttes nevét, majd a
tűzijáték fénye töltötte meg az égboltot.

D. Mészáros Elek
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Fontos az egészséges
fogsor
Sokan nem fordítanak kellő figyelmet
a fogápolásra, pedig kellene, mert ép fogsor
nélkül nem teljes az egészségünk. Hibát követünk
el, ha fogainkat elhanyagoljuk, hiszen a rossz
fog hátrányosan befolyásolja mindennapjainkat.
Dr. LOVAS FERENC margittai szakorvos évtizedek
óta gyógyítja, kezeli a rossz fogakat. Megkértem,
hogy ossza meg olvasóinkkal tapasztalatait.
– Miért fontos, hogy egészséges legyen a
fogsorunk?
– Kezdjük azzal, hogy a rossz fog vagy a
foghiány nagyfokú esztétikai probléma. Munkájában vagy társasági életében korlátozza az
embert, hiszen igyekszik takargatni, nem mer
megengedni magának egy széles mosolyt.
Egyes munkakörökben egyszerűen nem lehet
dolgozni rossz fogakkal. Gondoljunk az ügyfélszolgálatra vagy az előadóművészekre. Egy
munkát kereső fiatal sem mehet el rossz fogakkal állásinterjúra, mivel azzal gondozatlanságot sugall, ami nem előnyös. Az esztétikán túl a nagyobbik gond az, hogy igen sok
betegség okozója lehet a rossz fog. Ízületi és
szívbetegséget válthat ki, ezért kell folyamatosan odafigyelnünk fogaink épségére, ápolására. A legjobb gyógyszer a fogak esetében is
a megelőzés. A beteg fogat idejében kezelni
kell, vagy legrosszabb esetben meg kell szabadulni tőle, mert állandó fertőzésforrást jelent.
Vannak olyan páciensek, akiket már belgyógyászok küldenek hozzánk, mert betegségük
okozója egy elszuvasodott vagy elgennyesedett foggyökér. Sajnos gyakori jelenség, hogy
a páciensek csak akkor jönnek, amikor a fájdalom kényszeríti őket. Ilyenkor előfordul, hogy
menthetetlen a fog, ki kell húzni. Persze lehet
és kell is pótolni, de az már soha nem olyan,
mint az eredeti. Erős foghiány esetén nem tudják az emberek megrágni az ételt, ez a gyomor megterheléséhez, megbetegedéséhez vezethet.
14
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– Mi lehet az oka annak, hogy elhanyagoljuk fogainkat?
– Az egyik oka anyagi, hiszen az egészségbiztosító támogatása nem sokat ér. Olyan minimális, hogy nincs mit kezdeni vele. A rendelő fenntartása, a műszerek és kellékek elég
drágák, ezért a kezelés sem lehet olcsó. Másokat talán a saját magukkal szembeni hanyagság tart távol a fogorvostól, de a legtöbbjüket a
kezeléstől való félelem. Azt tapasztaltam, hogy
a páciensek sokkal jobban félnek a fogászati
kezelésektől, mint más gyógyászati beavatkozásoktól. A szájban való kaparászás ösztönszerű félelmet, fenntartásokat vált ki.
– Indokolt ez a félelem?
– Véleményem szerint alaptalan, hiszen
mindent megteszünk azért, hogy a fájdalmat a minimálisra csökkentsük. Szaktudásunkon túl ezt ma már a megfelelő műszerek és
gyógyszerek is segítik. Úgy vettem észre, hogy
első alkalommal mindenki jobban fél, de miután megtapasztalják, hogy a fogorvosi rendelő
nem „kínzókamra”, a páciensek sokkal felszabadultabbak lesznek. Ez tulajdonképpen bebeszélt félelem. Természetesen igyekszem viselkedésemmel, magatartásommal meggyőzni
őket arról, hogy nincs mitől félniük. A fogorvosnak bizonyos szinten pszichológusnak
is kell lennie. A váróban megnyugtató zene
szól, hogy elterelje a figyelmet a fúró kellemetlen hangú visításáról. Kezelés közben tartjuk

egészség
a kapcsolatot, és azonnal megállok, ha fájdalmat érez a páciens. Sajnos egy nagyon elhanyagolt fog esetében nem hat kellően a zsibbasztó, ilyenkor egy kis fájdalmat el kell viselni.
Ezért hívom fel pácienseim figyelmét az időközi ellenőrző vizsgálatra. Ez nem kerül pénzbe, de előre gondolkozva időt és pénzt spórolhatnak meg vele, és elkerülhetik a felesleges
fájdalmakat. Legalább évente egyszer érdemes
fogorvosi szűrővizsgálatot végeztetni. Külföl
dön vannak már olyan munkahelyek, ahol a
munkaadó megköveteli az egészséges fogakat,
a rendszeres szűrővizsgálatot.
– Önnek van kialakult páciensköre? Vis�szajárnak kezelésre?
– Sok olyan páciensem van, aki külföldön
dolgozik, de hazajár kezelésre, fogpótlásra. Az
egyetemisták közül is sokan a nyári vakációra időzítik fogaik rendbetételét. Ennek is két
oka van. Az egyik, hogy itt olcsóbb a kezelés, mint külföldön, a másik az, hogy ragaszkodnak a megszokott orvosukhoz. A rendszeres ellenőrzésre járóknál azonnal észreveszem
a szuvasodást vagy egyéb rendellenességet, és
hatékonyabb a kezelés. Az elhanyagolt fogsor
esetében sor kerülhet a szájpadlásos pótlásra,
ezt egy kicsit nehéz megszokni, de akkor már
nincs más megoldás.
– Régebben az is elriasztotta a fogorvoshoz
járástól a pácienseket, hogy a váróban óriási
sorok voltak. E tekintetben javult a helyzet?
– Úgy gondolom, ez teljesen megszűnt.
Elég sok fogorvos van a városban, képesek vagyunk ellátni a lakosságot. Ma már időpontra jönnek az emberek, és jó szervezéssel be
tudjuk tartani. Kisebb csúszás előfordulhat, ha
sürgősségi esetet kell ellátni, de ez nem jellemző. Előfordul az is, hogy nem jön a beteg a
megbeszélt időpontra. Ez kellemetlen, mert kizár egy olyat, aki szívesen megjelent volna. Ezúton is kérem a pácienseimet, hogy ilyenkor

Munka közben

Lovas Ferenc Margittán született 1957 decemberében. Szülővárosá
ban érettségizett 1976-ban, majd Kolozsváron diplomázott fogorvosként 1982-ben. Első munkahelye a Krassó-Szörény megyei Újmoldován
volt, majd másfél éves tordai kitérő után került haza Margittára. A városi fogászaton dolgozott 1995-ig, amikor is lehetősége adódott, s elsőként nyitott fogorvosi magánrendelőt. Nem is nagyon tehetett mást,
mert intézeti szinten már akkora anyag- és gyógyszerhiány volt, hogy
nem lehetett minőségi munkát végezni. A szülői ház egy részét alakította át rendelővé, és a városban elsőként helyezett el rajta kétnyelvű
hirdetőtáblát. Precíz, megbízható munkája eredményeként a város legkedveltebb rendelője lett, és az is maradt mind a mai napig.

értesítsenek, hogy tudjak mást fogadni helyettük.
– Rendelője ad-e munkát fizetett alkalmazottnak?
– Két asszisztenst alkalmaztam, a papírmunkában és a kezelésben is segítenek. Sajnos
nem könnyű jó munkaerőt találni, mivel a fizetés kisebb, mint egy kórházban, ahol különböző bérpótlékok is vannak. Az asszisztensek
dolga a műszerek fertőtlenítése is, erre nagyon
nagy gondot kell fordítani. A legmodernebb
gépeket szereztem be, hogy a rendelőben fertőzés ne történjen. Fogtechnikusoknak is munkát adok a fogpótlások kivitelezése esetében.
Margittai és nagyváradi laborokkal egyaránt
együttműködöm, a laborok ugyanis szakosodtak. A távolság nem számít, hiszen futárszolgálattal ez nem okoz késedelmet a kezelés befejezésében. Jobb lenne, ha mindent Margittán
lehetne kivitelezni, de sajnos fogtechnikusokból hiány van a városban. Pedig nekünk orvosoknak, a technikusoknak és a városnak is
jobb lenne, ha itthon készülnének el a munkák.
– A sürgős fogászati panaszok ellátása
meg van oldva Margittán?
– Sajnos intézményi szinten nincs. Egy megyei jogú városban véleményem szerint egy állandó nyitvatartású rendelő is kellene. Erre a
városvezetésnek kellene fedezetet, megoldást
találnia. A hétvégi és éjszakai sürgősségi eseteket úgy oldom meg, hogy soron kívül fogadom a pácienseket. Ez lelkiismereti és becsü
letbeli ügy, hiszen senkit sem szabad hagyni
órákig, esetleg napokig szenvedni. Aki bajban
van, azon segíteni kell! Akkor is fogadom a beteget, ha nem az én páciensem. Úgy tudom,
orvostársaim közül többen is ezt a példát követik. Akkor van gond, ha elutazunk a városból. Nagyon hasznos lenne egy iskolai fogorvos, aki felmérné a fiatalok fogainak állapotát,
és figyelmeztetné őket a mielőbbi kezelés fontosságára. Úgy tapasztaltam, hogy a fiatalok
között is egyre több a rossz, elhanyagolt fogazat. A megelőzést minél fiatalabb korban kezdene elkezdeni.

Szőke Ferenc
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Nagyszalontai
pedagógust díjaztak
Az RMDSZ Nőszervezet országos pályázatot
hirdetett abból a célból, hogy kiemelt társadalmi
elismerésben részesítse azokat a magyar
közösségüket építő hölgyeket, akik az elmúlt 100
évben sorsformáló életutakat segítettek. Május
végén a Sorsfordító nők múltja, jelene, jövője
pályázat nagyszalontai díjazottjának, KOSZORÚS
ERZSÉBET nyugalmazott pedagógusnak adták át
az elismerést.
A rendezvény első perceiben Szabó Tünde, a Nőszervezet nagyszalontai elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Kéry Hajnal,
a Bihar megyei RMDSZ Nőszervezet elnöke
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy „mindenképp álljunk meg egy kicsit ebben a rohanó
világban, és szánjunk időt arra, hogy megköszönjük azoknak a hölgyeknek a munkásságát, akik olyan sok mindent tettek értünk, illetve gyermekeinkért, és ünnepeljük meg őket
egy kicsit”. A megyei elnök után Patócs Júlia, a nagyszalontai Arany János Művelődési
Egyesület elnöke idézte fel Koszorús Erzsébet nyugalmazott pedagógus életútját, majd a
visszatekintés percei után átnyújtották a díjazottnak a különleges díszoklevelet, emlékplakettet, illetve egy gyönyörű tortát. A tanárnő
könnyeivel küszködve vette át az elismerést és
az ajándékot.
Az esemény záró perceiben Koszorús Erzsébet megköszönte a megbecsülést, Arany
János Petőfihez írt leveléből idézve kezdte beszédét: „Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom; / Örűl a szívem és mégis sajog belé, /
Hányja veti a hab: mért e nagy jutalom?” Feltette a kérdést, hogy négy-öt emberöltő múltán megkérdőjelezhetik, vajon valóban megérdemelte-e a kitüntetést. „Hiszen nem vittem
véghez nagy cselekedeteket, a központi helyeket sem nekem találták ki. Én csupán egy éle16
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Koszorús Erzsébet számára nem várt megtiszteltetés
volt a kitüntetés

ten át csendben végeztem a kötelességemet,
eleget tettem a rám hárult feladatoknak, és
igyekeztem valóra váltani a kitűzött célokat a
legjobb lelkiismeretem szerint. Amikor mégsem sikerült valami, nem keseredtem el, újrakezdtem, mert a mai napig nem felejtem el az
érettségi tablónkon levő négy sort: »Előtted a
küzdés, előtted a pálya, / Az erőtlen csügged,
az erős megállja. / És tudod: az erő micsoda?
– Akarat, / Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat« – mondta a legnagyobb példaképem, Arany János. Most örül a szívem, hogy
mindig vannak olyan önzetlen emberek, akik
felfigyelnek a jóindulatú és építő igyekezetre. Hálás szívvel szeretném megköszönni ezt
a különleges, nem mindennapi megtiszteltetést azoknak, akik évek óta tanúi a tevékenységemnek, és a bíra ilyen kedvesnek találta.”
A hála és köszönet szavai után a díjátadó
kötetlen beszélgetéssel zárult.

Balázs Anita
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Hallat magáról
az élesdi magyarság
Mára a Sebes-Körös völgyi település lakosságának
csupán mintegy tizenhét százaléka tartja magát
magyarnak, ennek ellenére a városban minden
utcanév két nyelven, románul és magyarul fel van
tüntetve. Az is beszédes, hogy hosszú évek óta
a város alpolgármestere magyar, bár a 17 városi
tanácsosból csak ketten magyarok.
Szép júniusi napon utaztam Élesdre. Amikor a főtéren kiszálltam az autóból, bizony nem
a legkellemesebb érzés fogott el, látva a várost
átszelő E60-as jelzésű, Nagyvárad–Kolozsvár országúton zajló hatalmas forgalmat. Az
élesdiek évtizedek óta várják, hogy megépüljön az elkerülő út, de erre csak ígéretek meg
elkészült tervek vannak, a kivitelezés várat magára. Pedig ez az állapot szinte elviselhetetlen,
s a város vezetése hiába tett meg minden tőle
telhetőt, sajnos az elkerülő út megépítése nem
tőlük függ.
Élesd a Réz-hegység lábánál, a Sebes-Körös völgyében, a Nagyvárad–Kolozsvár vasútvonal mentén, a bihari megyeszékhelytől
mintegy 40 kilométerre fekszik. A várost átszeli a Sólyomkő patak. A középkorban a közeli
Sólyomkővár urai birtokolták, mostani helyétől
északabbra feküdt, de a gyakori áradások miatt lakói a dombok irányába húzódtak. A XIX.
század elején gróf Batthyány József birtoka, s
a főúr szép kastélyt építtetett itt. Az 1880-ban
végzett népszámláláskor Élesdnek 1400 lakosa
volt, 62 román, 1234 magyar, közülük 879 református, 343 római katolikus, 94 izraelita, 73
Élesdet átszeli
a Nagyvárad–
Kolozsvár országút

Ioan Coloman Todoca
polgármester

Kajántó Pál
alpolgármester

ortodox. Az 1992-es adatok szerint a városban
7609 polgár élt, 4605 román, 1868 magyar,
811 roma, 305 szlovák; felekezeti megoszlás
szerint 4009 ortodox, 1500 római katolikus,
1313 református, 326 pünkösdista. A legutóbbi népszámláláskor, 2011-ben a 7486 élesdi lakosból 4179 román, 1293 magyar, 418 szlovák, 1171 roma volt.
A nap folyamán alkalmam nyílt találkozni a város polgármesterével, Ioan Coloman
Todocával, s kellemes meglepetésemre magyarul beszélgethettünk. Városfejlesztésről váltottunk szót, elmondta, hogy régóta stagnáló munkálatokat indítottak újra, az ivóvíz- és a
csatornahálózat kiépítését, s remélhetőleg egy
év alatt elkészülnek. „A kultúrház felújítása késésben van, de ezt is megmozgatjuk, és a terveknek megfelelően be fogjuk fejezni. Van még
tíz nyertes projektünk iskola, bölcsőde, óvoda építésére, egy park kialakítására az ANLtömbházak közelében. Pályáztunk a tüdőszanatórium energiaellátásának korszerűsítésére,
és 99 százalékban biztos vagyok benne, hogy
nyerünk. Irodaházak építésére HU–RO projektünk van közösen Margittával, Sólyomkővárral,
Szarvassal és Berettyóújfaluval, remélhetőleg
ugyancsak megnyerjünk, s egy másik pályázattal az ipari iskola több kurzusára meg egy iskolai hotel megépítésére kértünk finanszírozást
kétmillió euró összértékben.”

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)

A helyi magyarság mindenese

Ø

Kajántó Pál első mandátumát tölti az alpolgármesteri tisztségben, ő a helyi magyar közösség mozgatórugója, szinte minden rendezvényüknek a főszervezője. Nagyon rég ismerjük
egymást, ezért is fordultam bizalommal hozzá
a városgazdálkodást érintő további tájékoztatásért. (A beruházások korábbi stádiumáról lapunk 2017. szeptemberi számában olvashatnak – szerk. megj.)
– Az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése
hét évre nyúlik vissza. Négy évvel ezelőtt bírósági per nyomán nyerte el a kivitelezést egy
konstancai cég, felvett másfél milliárd lej előleget, a város utcáinak nagy részét feltúrták, a
csöveket lefektették, de a házak bekötése elmaradt. Most is a régi, elavult vezetékből látjuk
el a várost ivóvízzel, hetente történik csőtörés.
A kivitelezővel a finanszírozó minisztérium felbontotta a szerződést, és új pályázatot írt ki a
folytatásra. Egy Bihar megyei cég nyert, ígérte, hogy igyekszik, de egyelőre csak két helyen
végzi a munkát. Novemberben kellene befejezni, de kitolták a határidőt 2019 márciusára, ám
szerintem addigra sem lesz kész. Az elkerülő út
építésének ügye jó néhány éve egy helyben topog. Már jeleztem parlamenti képviselőinknek
is a gondot, semmi befolyásunk sincs erre a beruházásra. Bukarestben annyit sikerült elérni,
hogy az út továbbra is része az országos tervnek, de nem Élesd dönti el, hogy mikor épül
meg. A tervek elkészültek, megvolt a kivitelező,
de időközben csődbe ment, ezért nem haladtunk előre. Az elkerülő út Alsólugas körül kezdődne, átmegy a Sebes-Körösön, folytatódik
Tinódig, onnan vissza a Körösön, és ott csatlakozna az országúthoz.
– Miként alakul a város jövedelme?
– A személyi jövedelemadókból folyik be
a legtöbb pénz, de ez a bevétel drasztikusan
csökkent a kormány pénzügyi politikája miatt:
a tavalyihoz viszonyítva idén mintegy 2,5 mil-

Kétnyelvű
utcanévtáblák
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Bucsiás Levente, az élesdi elméleti líceum aligazgatója

lió lejjel kevesebb. Ezért nagyon oda kell figyelnünk a kiadásokra. Befektetésekre nem jut,
örülünk, ha a szükséges javításokat el tudjuk
végezni a tönkrement útszakaszokon, vagy járdákat teszünk rendbe. Nincsen földterületünk,
legelőnk, ezek a közbirtokosság tulajdonában
voltak, és ma is ők gazdálkodnak velük. Erdőnk
is nagyon kevés van, két-háromszáz hektár.
Bármilyen önkormányzati építkezéshez tehát
előbb telket kell vásárolnunk, s amikor az emberek ezt megtudják, drasztikusan árat emelnek. Ipari parkot szeretnénk létrehozni, ehhez
kellene most terület. A település kis területen
fekszik, ami volt, az be van építve. Élesd sohasem volt mezőgazdasági jellegű, nagyszüleink
idejében sem.
– Hogyan él itt a magyar közösség?
– Szerintem már csak papíron igaz, hogy 17
százalék a magyar, nagyon sokan külföldön élnek, bár még élesdi lakosként vannak nyilvántartva. Azt, hogy az utcanevek magyarul is ki
legyenek írva, a mintegy húsz évvel ezelőtti tanácsi határozat írta elő; akkor még 22 százalékos volt a magyarság aránya. A határozat azt is
kimondta, ha ez a szám 20 százalék alá esik, a
magyar kiírás akkor is megmarad.
– Annak ellenére, hogy elég kevés magyar
él már Élesden, sok rendezvényt szerveznek,
megyei szinten is kiemelkedően. Miként sikerül ez?
– Sok munkával. Igyekszünk ezzel is a helybeli magyarságot kiszolgálni. Sajnos egyre nehezebb, mivel kevesebb pénz is jut rá az infláció
miatt. Ha néhány évvel ezelőtt a szüreti bálra egy zenekar eljött 800 lejért, ma már 2000
lejt kér. Az ár több mint kétszeres, amit nyúj-
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Élesd impozáns
református
temploma

tanak, ugyanaz. A helyi magyar érdekvédelmi szervezet létrehozta a Castrum Alapítványt,
ennek és az egyházaknak a hozzájárulásával
szervezzük a rendezvényeket. Megünnepeljük
minden évben március 15-ét, a temetőben felállított kopjafát szoktuk megkoszorúzni. Januárban borkóstolót tartunk, februárban farsangi bált, majd a Sebes-Körös menti borversenyt.
Alakítottunk egy egyesületet, mellyel azt szeretnénk elérni, hogy Élesdet és környékét is
borvidéknek nyilvánítsák, utána lehetne pályázni, borokat palackozni. Ez az egyesület borbált szervez, nemcsak magyarok részvételével.
Egyébként szőlőtermesztéssel négyen foglalkozunk Élesden, van vagy 4-5 borász, ők megveszik a szőlőt. Minden május-júniusban megrendezzük már 25 éve az Ifjúsági hetet, aztán
következik a Találkozások hétvégéje, ez általában háromnapos. Másik nagyobb rendezvényünk a Várnapok, ezt még Létai Zoltán indította el, szeptemberben szokott lenni. Az idén
Sólyomkővár környékén szeretnénk lebonyolítani. Szeretnénk a várat is felújítani, pályáztunk, de a vonal alá kerültünk, talán sikerül ezt
is valamiképpen kivitelezni. A szüreti bálunk
nagyon sikeres, kellenek a gyerekek is hozzá,
de mint említettük, egyre kevesebben vannak.
Kiemelkedő esemény még a Márton-napi borkóstoló, talán ez a legsikeresebb, sokan lemaradnak róla, mert nincs elég helyünk.

Még van magyar oktatás
A Constantin Şerban Elméleti Líceum aligazgatóját, Bucsiás Leventét kértem meg,
beszéljen az élesdi magyar tannyelvű oktatásról. „Az iskolánkban van magyar oktatás is
óvodától VIII. osztályig. Az óvodába 11, az előkészítő osztályba 5 gyerek jár, az I–IV.-be ös�szesen 24-en, V–VIII.-ba 28-an, tehát összesen
68 gyerek. Jövőre minden szinten összevont
osztályok lesznek, az elemi oktatásban csak két
tanító marad, az egyik két, a másik három évfolyammal. A tanulók legtöbbje élesdi, de jönnek a környező falvakból is, ebben a tanévben

Ø

A református egyház
Kajántó Pál nemcsak mint városi elöljáró jeleskedik, ő a helyi református egyházközség
főgondnoka is. Mivel néhány hónapja nincs
lelkipásztoruk, a gyülekezetről is vele beszélgettünk.
– Egyházközségünk a hivatalos nyilvántartás alapján 740 hívet számlál, mintegy 450en fizetnek egyházfenntartói járulékot. Többen
csak akkor lépik át a templom vagy a parókia
küszöbét, ha szükségük van az egyházi szolgálatra. A templomlátogatottság elfogadható, átlagban 140-150-en vesznek részt a vasárnap
délelőtti istentiszteleten, délután már keveseb-

ben. Minden évben van konfirmáció, de csökken a konfirmandusok száma is. A keresztelő sajnos mostanában kevesebb, és a négy-hat
gyerek egy része nem idevaló, a nagymama
hazahozza megkeresztelni az unokát. Temetés
általában évi húsz is van, ami bizonyítja, hogy
fogy a magyarság Élesden is. A templom 1907ben épült, ez a harmadik istenháza ezen a helyen. Amikor az árvizek miatt feljebb költözött
a település, az 1710-es években építettek egy
fatemplomot, az száz év múlva leégett, akkor
emeltek egy másikat, de száz év után az is leégett. Ekkor épült a jelenlegi, egy falrész még
megmaradt a régiből. Nagyon szép, világos
épület, most lett újrafestve kívülről, az alapok
köré vízelvonó anyagot tettünk. Nagy megvalósítás a Bocskai István Kulturális és Szórványközpont létrehozása, ez teljes egészében az
egyházközség tulajdona: a visszakapott hajdani
egyházi iskola épületét alakították át. Meg kell
még említenem a Kajántó Mária Gyermek- és
Ifjúsági Otthont, mely a Királyhágómelléki Református Egyházkerület fennhatósága alá tartozik. Gyermeklétszáma évről évre csökken.
Az, hogy EU-s normák szerint kell működnie,
sok változást hozott az otthon életében.

(folytatás a következõ oldalon)
A Bocskai István
Kulturális Központ
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három nyolcadikos örvéndi volt” – tájékoztatott
az aligazgató.
A magyar osztályokban tanító pedagógusok
között van egy óvónő, három tanítónő, a gimnáziumban két kinevezett tanár oktat csak magyar tagozaton. Más iskolákból is érkeznek óraadó tanárok.
A matematika szakos Bucsiás Levente elmondta még, hogy az élesdi gyerekek nagyon
szép eredményeket értek el tantárgyversenyeken, matematika és magyar olimpián, továbbá
közművelődési versenyeken is. Arról is tájékoztatott, hogy a gyermekotthonban élő diákok az
általános iskolát Élesden járják ki. A gyermeklétszám drasztikus csökkenése miatt nem látja az élesdi magyar oktatás jövőjét. Borúlátását
azzal támasztotta alá, hogy 2006-ban 28 nyolcadikosuk volt, idén 10, jövőre már csak 5 lesz.
Az apadáshoz az is hozzájárul, hogy magyar
szülők román osztályba adják a gyereküket.

Homonnai Gábor
elismert borász

Elismert helyi borok
Nem lehet úgy elmenni Élesdről, hogy ne
keresse fel az ember Homonnai Gábor szőlőtermesztőt és neves borászt. Ő is egyik mozgatórugója, ötletgazdája az itteni magyarság rendezvényeinek. Lakásán beszélgettünk, majd
megmutatta a ház alatti pincéjét, no meg a
kertjét és a szőlősét.
– Miként kezdődött a borászkodás?
– Nem is tudtam 2000 előtt, mi az a borverseny, aztán értesültem róla, hogy Székelyhídon
rendeztek ilyet. Én is elmentem, s a szervezők
csodálkoztak rajta, hogy Élesden szőlőtermesztéssel is foglalkoznak, hiszen ez már hegyes vidék. Nem tudták összekapcsolni a vidékünket a
szőlőtermesztéssel. Ma már tudják, hiszen nélkülünk már nem is rendeznek borversenyt. A jó
minőségű bor előállítása hosszú évek munkája
Homonnai Gábor
szépen rendben
tartott kertje

az élesdiek számára. Én Hegyköztótteleken találkoztam a szőlészettel és borászattal, onnan
származom, nagymamámmal jártam az ottani
szőlőhegyre, s úgy látszik, ez mély nyomot hagyott bennem.
– Hogyan került a Sebes-Körös menti településre?
– Amikor elvégeztem az építészeti technikumot, ide helyeztek. Az első három végzősnek kínáltak itt munkahelyet, de amikor idejöttünk, csak két hely volt; végül sorshúzással dőlt
el, hogy itt maradok. Meg is nősültem. Szőlészettel a ’90-es években kezdtem foglalkozni, a
feleségemnek volt a hegyen szőlőse hibrid fajtákkal. Áttértem jó minőségű szőlőre, mindent
másképpen csináltam. Az első borversenyen
2001-ben vettem részt Székelyhídon. Akkor
még nem volt sikerem, de a következő évben
elnyertem az első két helyet a száraz borokkal.
Ezután helyi lapok szerkesztői felkértek, hogy
írjak a szőlőtermesztésről. A révi magazinba
írtam, rendszeresen közlök az Erdélyi Gazda
folyóiratban, és a Bihari Naplóban is jelentek
meg ismertetőim. Sokan fordulnak hozzám tanácsért különböző mezőgazdasági gondokkal,
nem csak szőlészeti kérdésekkel, én mindenkin
segítek. A szőlőskertem nem nagy, 45-50 ár,
a diószegiek csóválják is a fejüket, amikor hallják, hogy az nem nagy gazdaság. 1600 tőke
szőlőm van, 150 fajta. Volt fajtagyűjteményem,
szőlőoltványokat készítettem eladásra, de ma
már ezzel nem foglalkozom. Több sikeres rendezvényt tartunk a bor „főszereplésével”. Egy
idő után átvettük a mezőtelegdiektől a SebesKörös menti borverseny szervezését is, eddig
tízet rendeztünk Élesden. Bihar megye borvidékeiről sokan vesznek részt, s nem marad el a
színvonala a megyében rendezett más borversenyekétől.

Dérer Ferenc
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Néptánccal, irodalommal
ünnepeltek Margittán
Margitta, Micske és Berettyószéplak együtt
ünnepelte a nemzeti összetartozás napját egy
nagyszerűen összeállított verses-néptáncos
műsorral a megyei jogú város felújított
művelődési házában. Eredetileg hamarabb lett
volna a bemutató, ám Deák Andrea, a margittai
magyar iskola aligazgatója javaslatára június 4-re
időzítették.
A program a nagyváradi Szigligeti Színház Színház az iskolában, iskola a színházban című projektje által valósult meg. Alcíme Hídavatás, mivel Arany János balladáit
dolgozták fel a megye több középiskolájának
diákjai, amatőr néptáncosai részvételével,
Fodor Réka színművész, valamint Forgács
Zsombor és Rácz Lajos táncművészek irányításával. Hat várost vontak be a programba: Nagyváradot, Nagyszalontát, Margittát,
Érmihályfalvát, Belényest és Székelyhidat. A
margittai bemutató volt a programsorozat záróeseménye, az előadásba a margittai Horváth János Elméleti Líceum amatőr színjátszóin és a Gyöngyvetők Néptáncegyüttesen kívül
bevonták a berettyószéplaki Bodzavirág és a
micskei Görböc néptánccsoportot is. Ezek a
tánccsoportok együtt is készültek, a kisebbek
Margittán, a nagyobbak pedig Micskén. A teljes program megvalósításán mintegy százötven diák dolgozott együtt. Céljuk volt az is,
hogy emléket állítsanak a 201 éve született
költőóriásunknak.

Micskei
néptáncosok

A berettyószéplaki
néptánccsoport

Margittai színjátszók Ágnes asszony balladáját
adták elő

Margittán moldvai, szilágysági, marosszéki,
kalotaszegi és rábaközi táncokat mutattak be
az igen szépszámú közönségnek. A színjátszók pedig Arany János balladáit – Ágnes as�szony, A walesi bárdok, Vörös Rébék –, illetve A tudós macskája című versét mutatták be
színpadi feldolgozásban. A műsor fináléjában
a néptáncosok közösen gyermekjátékokat, valamint sóvidéki táncokat adtak elő. A Hídavatás projekt a magyar kormány, a Miniszterelnökség államtitkársága és a Bethlen Gábor
Alapítvány támogatásával jöhetett létre.
A műsorvezetés feladatát Deák Andrea aligazgató, néptáncoktató, a Pro Folk Társaság
elnöke látta el. A bemutató után köszönetet
mondott a három iskola vezetőinek és diákjainak a színvonalas műsor létrehozásáért, s
okleveleket adott át nekik. Kiemelten köszön-
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Egy lelkész naplója
Könyvbemutatóra került sor a szalacsi
református templomban június elején.
A rendhagyó helyszínválasztást az indokolja,
hogy az egyházközségben évtizedekig szolgált
Keresztesi József lelkész kötetbe szerkesztett
naplórészleteit adták közre.
Nagy református templom áll az érmelléki
falu központjától kőhajításnyira lévő magaslaton. Szomszédságában a római katolikusok

istentiszteleti helye. Az imádság házai jól elférnek egymás mellett, ahogyan a különböző
felekezetű hívek is. Nem volt ez mindig így –
okosít bennünket Szabó Zsolt lelkipásztor,
akivel a délelőtti istentisztelet előtt váltunk néhány szót. A két felekezet elkülönülve élt a faluban, még a pincesoruk is más-más helyen
volt. Valamennyit az utókor is átvett e rossz
szokásból, bár manapság már gyakori a vegyes házasság.
A tiszteletes kávéval és ásványvízzel kínál,
de mi sokkal szívesebben megkóstolnánk a
négylukú artézi kút adta nedűt. Szerencsénkre

Néptánccal, irodalommal ünnepeltek Margittán
(folytatás az előző oldalról)
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te meg a Szigligeti Színház és a Nagyvárad
Táncegyüttes művészeinek munkáját, ők több
mint fél éven át irányították hétvégeken a diákok munkáját. A micskei iskola igazgatója,
Hodgyai Edit néptáncoktató is kifejezte köszönetét.
A közönség nagyszerűen érezte magát,
hálájának vastapssal adott hangot. Nemzeti összetartozásunkat hagyományaink, közös
nyelvünk, irodalmunk és kultúránk fejezi ki a
legjobban, aminek tanúi lehettek ezen a műsoron. A szervezők egyébként szeretnék folytatni az együttműködést mind a táncosokkal,
mind a színjátszó csoportokkal. Mivel a tanu-
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Margittai táncosok
Össztánc
a fináléban

lók szívesen csatlakoztak, minden esélye megvan annak, hogy ősztől folytatódjanak a programok.

Szőke Ferenc

kultúra

abból is akad a lelkészi hivatalban. Mire az istentisztelet kezdetét jelző harang megkondul,
a hívek tereferélve sorjáznak felfelé a kaptatón.
A Veszprémben született, több nyelvet beszélő, templomépítő református lelkész, Keresztesi József 1812-ben Szalacson fejezte be
földi pályafutását. Valahol a helyi temetőben
nyugszik, sírhelye ismeretlen, mindössze egy
emléktábla emlékezetet rá – vázolja a lelkész
életútját a kétkötetes kiadvány szerkesztője,
Tavaszi Hajnal. A kötetismertető előtt Szabó Zsolt lelkipásztor több olyan dicséretet iktatott be az istentiszteletbe, amelynek a szövegét Keresztesi írta. Az eseményen jelen lévő
Szűcs László, a könyvet megjelentető Várad
kiadó igazgatója néhány szóban méltatta a
szerző munkásságát. A korszakról dokumentumértékű adalékkal szolgál Keresztesi Napló
cím alatt megjelent munkája.
Az egykori szalacsi lelkipásztor a naplójában beszámolt a külföldi útjairól, de az egyházi
belharcokról is. Szalacsra kerülése előtt mint
a Nagyvárad-olaszi Református Egyházközség
lelkésze templomépítőként jeleskedett. Az ellenreformáció szorítását lazító II. József császár türelmi pátense lehetőséget nyújtott az

Az istentisztelet
után a könyv
bemutatón is részt
vettek a hívek

A Keresztesi
József emlékét
őrző, már alig
olvasható tábla
a szalacsi templom
bejáratánál

Szűcs László,
Tavaszi Hajnal
és Szabó Zsolt
a szalacsi
istenházában
tartott
könyvbemutatón

egyházközség újraszervezésére, az iskolai oktatás bevezetésére. Elindult a missziói munka.
Szókimondó ember lévén, Keresztesi hamar
összetűzésbe került az egyházközséget patronáló uraságokkal, ennek következtében néhány év után távoznia kell. Akkoriban a presbitérium egykönnyen elbocsáthatta lelkészét.
Templomépítő munkáját a pap Szalacson
folytatta, de egyházi-közéleti szerepvállalásáról sem mondott le – hallhattuk a kötetbemutató során.
Tavaszi Hajnal sajnálatának adott hangot
amiatt, hogy Keresztesi feleségéről, nemes
Zemplényi Krisztináról nem maradt fenn értékelhető dokumentum. Pedig feltételezhetően érdekes és értékes asszony lehetett, aki tizenkét gyermeknek adott életet.

D. M. E.
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A város egykori
alkotóira emlékeztek
Nagyváradról 1944 májusának végén, júniusának
elején deportálták Auschwitzba a város
és a vármegye addigra már gettóba zárt zsidó
lakosságát. Az idei évfordulón nem csak
a Nagyváradi Zsidó Hitközségben emlékeztek
a tragédiára, május 28–29-én Az ellenállás.
Az emlékezet jövője című projekt keretében
az áldozatok mellett a túlélőkről is szó esett.

A gettó egykori
kórháza

24
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Az emlékezet jövője címet viselő projekt
a romániai és a moldovai holokauszt eseményeinek feltárásával is foglalkozik, több városban voltak rendezvényeik, váradi partnerük az Ars Nobilis Kulturális Egyesület, a
Nagyváradi Egyetem Képzőművészeti Kara
és a Tikvah Egyesület volt. Utóbbi munkájának köszönhetően kerülhetett a Rhédey kertbe (ma Bălcescu park), a deportáltakat szállító
marhavagonok egykori indulási helyére a soá
gyermek áldozatainak emléket állító, Heyman
Éváról mintázott szobor. Ez a szobor, illetve a
park volt a kiindulópontja a május végi megemlékező rendezvény első napjára meghirdetett emléksétának, ezen nagyváradi zsidó
írók és képzőművészek emlékét idézték fel.
Egy-egy megállásnál Katia Pascariu szín-

2018. július

Heyman Éva szobrával szemben valamikor iparvágány
volt, onnan indultak a vonatok Auschwitz felé

művész román fordításban olvasott fel Salamon Juliska leveleiből vagy Zsolt Béla Kilenc
koffer című könyvéből, utóbbit angolból fordították románra, mivel román nyelvű fordítása nincs… A túrát a Tikvah részéről Livia
Cherecheş, a projekt részéről pedig Olga
Ştefan vezette.
Az első megálló a már említett Salamon
Juliska utolsó ismert címe, az egykori Blaha
Lujza (ma Colonel Ion Buzoianu) utca 7. szám
volt. Innen, immár a gettóból küldte utolsó levelét 1944. május 7-én Salamon Juliska, aki
évtizedeken át számolt be Bukarestben élő
gyermekeinek a városban történtekről. A második megálló a Várady Zsigmond (ma Mihail
Kogălniceanu) és az egykori Zárda (ma Mihai
Viteazul) utca sarka: a ma Kis Lorántffyként
emlegetett iskola igazgatója volt Biró Márk,
Biró József európai hírű művészettörténész
édesapja. Fia a többi között a nagyváradi barokk építészetről írt könyveket, de erdélyi főúri
kastélyok leírása is neki köszönhető. Érdemeiért elméletben mentességet kapott a zsidótörvények alól, édesapját sikerült Budapestre
menekíteni, de ez csak haladékot jelentett. A
nyilasterror idején egy Váradról elszármazott
rikkancs felismerte őket – mindkettőjüket a
Dunába lőtték Budapesten…
Az egykori pénzverde, a Dreher sörgyár
épülete következett, itt a vészkorszakban han-
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gos zeneszó mellett kínozták a gettó lakóit
árammal, veréssel, hogy vallják be, hol vannak az értékeik. Klein Magdolna angol verse
hangzott el (Susan Geroe fordítása), majd a pirosban maradt vizsnyici zsinagógához vezetett
az utunk, ez volt a gettó „kórháza”. „A csendőrök nem engednek temetni. »Majd egyszerre valamennyit!« – mondja jeges humorral a
csendőr ezredes –, s a hullák egyre gyűlnek.
Két meztelen gyerekhulla tetőzi a dombot,
amely a mennyezetig ér” – írja a helyről Zsolt
Béla.
A bábszínház felé vesszük utunkat, ott Fux
Pálról, a valamikori díszlet- és bábtervezőről
esik szó, ő munkaszolgálatos volt, de túlélte a
megpróbáltatásokat. Tibor Ernő, Barát Móric,
Grünbaum Ernő és Leon Alex nem tért vis�sza. Talán kevesen tudják, hogy Tibor Ernő
és a Petrozsényban Lőwinger Sándor néven született Leon Alex is tanult a nagy hírű
Sonnenfeld-nyomdában, utóbbi pedig Párizsban Marc Chagallal tanult együtt.
Miközben A Holnaposok szoborcsoportnál állunk – az első antológiát szerkesztő Antal Sándor szintén a holokauszt áldozata lett –,
szó esik a Weiszlovits-szállodáról. Ma védőháló borítja az egykori Ritz-lánchoz tartozó szál-

Salamon Juliska
innen írta utolsó
levelét

lodát, melyben Rabindranath Tagore Nobeldíjas indiai író, költő is megszállt annak idején.
Másnap Emilia Teszlert, Rodica Indiget és
Olga Ştefant házigazdaként Ştefan Gaie, a
képzőművészeti kar képviselője köszöntötte a
Nagyváradi Egyetem könyvtárában. Ott elsőként a Tikvah Egyesület Heyman Éváról iskolásoknak készített dokumentumfilmjét láthattuk. Éva mostohaapja, Zsolt Béla újságíró és
édesanyja, Rácz Ágnes túlélte a koncentrációs
tábort. A 13 éves kislány 1944 februárjában
kezdte naplóját, őt június 3-án deportálták
Auschwitzba. A projekt részeként összeállított
katalógusról Rodica Indig beszélt: ebben természetesen nemcsak váradi képzőművészek
alkotásai szerepelnek. A túlélők munkáiban
óhatatlanul visszaköszönnek az át- és túléltek.

A jilavai erdőben is
öltek embereket

Ștefan Gaie, Emilia
Teszler, Rodica
Indig és Olga
Ștefan

A második, Iluziile mele című filmben négy
idős ember beszélt az 1941-es legionárius pogromról. A képeken a jelenkori és az egykori
Bukarest helyszínei láthatók. Verés, fosztogatás, kényszermunka, pogrom: fekete-fehér archív képeken láthatjuk, mi is történt, láthatunk
kényszermunkára hurcoltakat, a jilavai erdőben agyonlőttek testét, feltört, kifosztott épületeket. Láthatjuk azok holttestét, akiket kivégzésük után mészároskampóra akasztottak
„kóser hús” felirattal…
Elgondolkodtató képek, történetek – nem
kellemes szembenézni a nem is oly távoli múltunkkal, de szükséges, hiszen a váradiak mintegy egyharmadát hurcolták és pusztították el
rendkívül rövid idő alatt. S játsszunk el egy
pillanatra a gondolattal: milyen lehetne, lenne
ma Nagyvárad és Bihar megye, ha az a több
mint 30 ezer ember itt marad, él, alkot és dolgozik…

Fried Noémi Lujza
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Egy elfeledett polihisztor,
Beöthy Leó (3.)
A Magyar Tudós Társaság megalakulásától, 1830tól Trianonig Bihar vármegye 42 – azon belül
Várad 27 – szülöttét „küldte” az Akadémia tagjai
közé. Sorozatunk hőse, a sokoldalú tudással
felvértezett és ismereteit tovább is adó Beöthy
Leó is az MTA levelező tagja volt.
Beöthy érdeklődése egyre inkább kimondottan társadalmi kérdések felé irányult, de
nem hanyagolta el a gazdaságra és a statisztikára vonatkozó kutatásait sem. Az általa szervezett statisztikai tanfolyamok eredményes lezárulásával Beöthyt tevékenységének
elismeréséül osztálytanácsossá nevezték ki,
és beválasztották az Országos Statisztikai Tanácsba.
1871-ben megvalósult Keleti Károly régi elképzelése, és a statisztikai osztály kivált a minisztériumból, s később létrejött az Országos
Statisztikai Hivatal. Ezzel az ország társadalmi, gazdasági, kulturális életét vizsgáló intézmény nemcsak szervezetileg, de tartalmilag
is teljesen önálló lett. Keleti Károly Beöthyt
nevezte ki aligazgatóvá, és ő lett az egyetlen
olyan munkatársa, akire fontos irányítási és
szervezési feladatokat bízott.
Ezekben az években Beöthy nemcsak a statisztikai hivatal kiadványait szerkesztette, illetve számos, saját összeállítást közölt, hanem
1875-ben A bankügy elmélete címmel terjedelmes pénzügyi munkát is kiadott. Következő, Nemzetlét című munkájának nemcsak
kimondott vagy rejtett társadalmi mondanivalója, hanem új gazdasági, pénzügyi és politikai
következtetései is nagy visszhangot, heves vitát váltottak ki. Tanulmánya nemcsak annak a
tételnek a jogosultságát vonta kétségbe, hogy
egyes társadalmi rétegeket örök alárendeltségre lehet ítélni, hanem azt is, hogy vannak
első- és másodrendű népek vagy nemzetek. A
Nemzetlét minden eddiginél határozottabb állásfoglalást jelentett a védvám, sőt az Ausztriától való teljes elkülönülés mellett.
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Akadémiai székfoglalója
Főnöke, Keleti Károly javaslatára, tudományos munkásságának elismeréseként 1877ben az MTA levelező tagjává választották.
Székfoglalójának témájául a társadalom keletkezésének problematikáját választotta. Keleti
Károly 1876. március 24-én küldött ajánlásában Beöthy munkásságát méltatva különösen a Nemzetlétre hívta fel az Akadémia figyelmét: „… mind mély és komoly tanulmány,
mind a széles ismeretek, mind az őszinte meggyőződés valamint független nézetalkotás tekintetében egyike a legjobbaknak, mik újabb
időben a társadalmi tudományok körében
megjelentek.”
Az 1878-as akadémiai nagygyűlés bizonyos
fokig utat engedett a Beöthyéhez közel álló
nézeteknek, így lettek eszmetársai, Hunfalvy
János és Barsi József is a Magyar Tudományos Akadémia nemzetgazdasági bizottságának a tagjai.
A társadalom fejlődését Beöthy szerint a
szakadatlan haladás jellemzi, ezért csak átmenetinek tartotta azt a megtorpanást, sőt
törést, amely Magyarországon Tisza Kálmán
rendszerével bekövetkezett. Véleményének
közvetve adott kifejezést abból az alkalomból,
hogy a Budapesti Szemle szerkesztősége felkérte: ismertesse August Comte munkásságát. A tanulmány 1879-ben jelent meg Comte
Ágoston társadalomtani nézetei címmel, és
igen figyelemreméltók a bíráló megjegyzéseket tartalmazó részei. Beöthy a Comte eszméin nevelkedett nemzedékhez tartozott, ezért a
kritika jelezte, hogy miben és mennyiben jutott ő maga túl a comte-i pozitivizmuson.
Beöthy – számos kortársával ellentétben
– nem tekintette az emberek többségét „kiskorúnak”, tagadta, hogy csupán egy vezető
réteg hivatott a társadalmi fejlődés törvényszerűségeinek felismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására. Beöthy szerint ezek a felfogások az emberiség történetének mondanak
ellent, az eredmények nem egy mindent tudó
elitnek, hanem a többség tudatos munkájának
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Az Akadémia
székháza. Beöthy
1877-ben lett
az MTA levelező
tagja

köszönhetők. Hozzáfűzte, nem helyes a fejlődés eredményeit egyedül az anyagi körülmények javulásán mérni, hanem a szellemi életet is figyelembe kell venni, az emberi haladás
megértéséhez az „emberi ész történetének
kell vezetőül szolgálnia”.

A torzóban maradt nagy mű
Beöthy Leó 1880. május 27-én levélben
fordult az MTA könyvkiadó bizottságához közölvén, hogy elkészült A társadalmi fejlődés
kezdetei címmel nagy terjedelmű munkájának első két kötetnyi kézirata. Súlyos betegsége azonban megakadályozta a tervezett további kötetek megírásában. Beöthy könyve a szó
igaz értelmében úttörő volt, és helyzetét nagyon megnehezítette, hogy egy új tudományág művelőjeként jelentkezett Magyarországon,
így nem állt módjában hazai tapasztalatokra
és eredményekre támaszkodni. Hasznosítani
tudta azonban a hazai tudósok közül Vámbéry
Ármin munkáit, és mint hozzánk legközelebb
eső anyagot, a szerb Baltazar Bogisič kutatásait is.
Művének megírásához Beöthy közel kétszáz munkát használt fel, de mennyiségüknél
is imponálóbb a minőségük. Munkájának első
részében részletesen tárgyalta a patriarchális
család történeti előzményeit, és megállapította, hogy a család a nőközösségből a matriarchátuson át fejlődött a patriarchátus szintjére. A nőközösségi család szintjén az emberi
közösség horda-szervezettségben élt, munkamegosztása nem eredményezett politikai
megoszlást a társadalomban. A fejlődés második szintjén a termelés bonyolultabbá válásával
kialakultak a társadalom életének folytonosságát megteremtő társadalmi-politikai intézmé-

nyek, a hadvezéri, bírói, termékelosztói, papi
funkciók. Beöthy felfogása tehát rendkívül közel állt Pjotr Kropotkin ezekben az években
megfogalmazódó álláspontjához, amely a politikai intézmények létrejöttében nem a társadalmi elnyomás végrehajtóját látta, hanem a
társadalmi együttműködés szervét.
Beöthy evolúciós társadalomfejlődési sémája a korabeli tudományos irányzatok és eredmények, az egyetemes és főleg magyar történeti, politikai fejlődés hatása alatt állt, annak
szerves része és szülötte volt. Beöthy társadalomelemzése érdekfeszítő és izgalmas, egész
világra kiterjedő bizonyító anyaga mellett mélyen nemzeti fogantatású olvasmány. Vakmerően vágott bele az időben és térben szinte
határtalan anyagba, hogy nemcsak hazája, de
minden nép számára is a társadalomtervezés
optimális rendszerét dolgozza ki.
Közel ezer oldalra rúgó művének kiadásakor Beöthy már súlyos beteg volt. Éjszaka is
dolgozott, és szellemi frissessége megőrzéséért hideg fürdőket vett. Végzetes betegség
támadta meg, s négy évig ágyhoz láncolta.
Hosszú szenvedés után halt meg 1886 januárjában.
Haláláról hírt adtak a lapok, Findura Imre a
Pesti Hírlap január 8-i számában írt róla nekrológot. A fiatal statisztikus munkatárs szép
portrét rajzolt Beöthyről, kiemelve önerejéből
szerzett óriási tudását és mély emberségét.
A Magyar Tudományos Akadémián a szokásos emlékbeszédet György Endre, a rendkívül
képzett gazdasági szakember tartotta. Méltatása szerint a „magyar viktoriánusok” – köztük Beöthy Leó is – osztoztak névadóiknak
abban a hitében, hogy a tudomány és technika az emberiség törvényszerű fejlődésében
rendkívüli szerepet tölt be.
Szilágyi Aladár összeállítása
2018. július
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Eseményforgatagban
Bajgyik-Baranyi Emma maholnap húsz
esztendeje résztvevője, majd irányítója Bors
közösségi-kulturális rendezvénysorozatának,
az évente ismétlődő eseményforgatagnak.
Számára a néptánc hozta el a megmutatkozási
lehetőséget még gyermekkorában.
Már a középiskolában kiderült BajgyikBaranyi Emma veleszületett szervezőtehetsége: nem a feltűnési vágyból eredő nyüzsgölődés, hanem az eredményt előre érző-látó
tettvágy, és ami még ennél is fontosabb talán, hogy nemcsak maga köré tudja gyűjteni
az embereket, de képes együtt tartani is a kialakult közösséget. Egy adottság, hajlam, tehetség eredete az örökölt génekben kereshető és megtalálható, de az sem mellékes, hogy
Néptáncos múltját
sem tagadta meg

A Galagonya
néptáncegyüttes
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Bajgyik-Baranyi Emma lassan két évtizede szervezi
a közösségi rendezvényeket Borson

mikor, milyen körülmények között tört felszínre, mutatkozott meg a világ számára ez a tehetség.
– Mikor kezdődött ismerkedése a néptánccal?
– Tizenegy éves koromban vettem először
részt az évente rendezett szüreti bált megnyitó
táncban, ami talán a legegyszerűbb lépésekből áll, szüreti táncnak vagy bihari csárdásnak
nevezik. Tizenhat éves voltam, amikor Miklós
János bevett a néptánccsoportjába. Eleinte négyen bejártunk Váradra, majd ő járt ki Borsra
foglalkozni velünk. Néptánctáborokba is mentünk, három évig a Szatmár megyei Hadadra,

portré

majd a Maros megyei Vajdaszentiványra, azután pedig elkezdtük mi szervezni a táborokat.
– Meddig volt aktív táncos, és mikor tért
át a néptánc oktatására?
– Négy éven át párhuzamosan futott a két
foglalkozás: 2008-ig, Boti fiam közelgő születéséig táncoltam, de már 2004-ben elkezdtem
foglalkozni a kicsikkel, vagyis elemistákkal.
Most megint van kiscsapatom, kb. harmincan
járnak táncra.
– Ilyen nagy hagyománya van Borson a
néptáncnak?
– Nem, egyáltalán nincs hagyománya, jobban mondva létezik egy réteg, amelynek tagjai szívesen megnézik, de a többség a mulatóslakodalmas műsoroknak a híve. Nem tagadják
a néptánc értékeit, de nézni-hallgatni a másfajta szórakoztatást szeretik. 1996-ban alakí-

Hangulatos
és egyedi
rendezvény
a káposztafesztivál
Az elkészített
káposztás
ételek mellett
a meghívott
csoportok
a standjuk
dekorációjával is
versengenek

A borsi táncosok
az országhatáron
túl is népszerűek

totta néhai Kiss Éva a Galagonya néptánccsoportot, és amikor már hívtak minket ide-oda,
a gyerekek fel-felléptek Magyarországon vagy
a váradi színházban, akkor kezdtünk Borson
is népszerűbbek lenni.
– Magyarországon merre jártak? Kedveltek-e ott a bihari táncok?
– Létavértesen voltunk többször, hisz Forgács Zsombor, a Nagyvárad Táncegyüttes
tagja az ottani csapatot tanítja. Többször volt
közös fellépésünk, de mi borsiak mentünk
többször hozzájuk. Van Borson három-négy
olyan család, ahonnan több testvér is táncol.
Olyan fiatal is van, aki ötéves korában kezdte,
és most, már felnőttként is táncol.
– A táncszínház ezek szerint élethivatássá
avatta egyesek számára a táncot?
– Igen. A Galagonyából került át a színház
táncegyüttesébe, mondhatni alapítóként Rácz

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
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Lajos és Forgács-Popp Jácint, később pedig
Schmith Nándor és Forgács Zsombor is.
– Bajgyik-Baranyi Emmát nem hívták a
színházba?
– Ha hívtak volna, sem mennék, a család
az első, nem tudnám összeegyeztetni a kettőt.
Az iskolában viszont tanítok néptáncot: benne
van az órarendben az elemistáknak, egy héten egyszer, a tanító nénik nagy örömére, akik
szintén jelen vannak a foglalkozáson.
– Bors község híres a sok érdekes, vonzó
eseményéről. Ezek szervezésében tudtommal részt vesz…
– Olyannyira igen, hogy tavaly, amikor második kisfiam, Bálint még csak négyhetes volt,
egy új eseményt is megszerveztem, a kemencés ételek ünnepét. Nem okozott sok gondot,
azzal kezdődött, hogy a férjemet megkértem,
rakjon egy kemencét. Nagyon jól sikerült, a
főzés mellett napközben voltak gyermekfoglalkozások, nagy népszerűségnek örvendett
egyik meghívottunk, az idős pék bácsi, aki régebben a borsi pékségben dolgozott, és még
sokan emlékeztek az általa gyúrt híres borsi
kenyérre. Érdekes történeteket elevenített fel,
ám az esemény fénypontja a Csillagocska csoport zenetanárának, Benedek Árpádnak a vezetésével megszervezett táncház volt.
– És a többi rendezvény, például a híres
káposztafesztivál?
– Az a menetrend, hogy előbb a szüreti bál,
majd egy hét múlva, már szeptember utolsó
harmadában a káposztafesztivál. Opre Zsuzsával közösen szervezzük az eseményeket,
nagyon pontos forgatókönyv szerint. A káposztafesztiválon például civil és állami szervezeteknek rendezünk főzőversenyt, melyben
csak káposztás fogások szerepelnek. Fontos,
hogy csakis azok vehetnek részt, akiket meghívunk, így lehet elkerülni a rendezvény szétesését. Ahogy mondtam, azt főznek, amit
akarnak, csak káposztából legyen. Minden
csapat egy rövid, általában csattanós bemutatkozó szöveget mond el, és díjazzuk a dekorációt is. Arra nagyon figyelünk, hogy egyik rendezvényünk se fulladjon bele a vásári giccsbe.
Példaként említeném, hogy talán a gyerekek
nem vennék rossz néven, sőt örülnének neki,
de szóba sem jöhet a gumivárnak nevezett
óriás, műanyagból készült csúszda, nemcsak
Biharország
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Táncpróba
a kicsikkel

giccses ormótlansága miatt, de a tömeg közé
lecsúszó gyerekekkel akár kisebb balesetek is
történhetnek. Az éves eseménynaptárban előreugrottunk szeptemberre, holott a tavaszi
bállal kezdődik. Farsangi bált egyszer szerveztünk, kötelező volt a jelmez, és ezért-e vagy
sem, bár szuperül sikerült, kevesebben jöttek
el, mint egy átlagos bálba. Júliusban tartjuk
a néptáncgálával egybekötött Borsi Napokat,
szeptemberben a szüreti bált és a káposztafesztivált, majd a kemencés ételek fesztiválja
következik novemberben, végül pedig a szilveszteri bál – hogy hamarosan kezdődjék minden elölről. Jó ez az eseményforgatag, ez az
örökös pörgés.
– A rendezvényekben való folytonos részvétel netán valamilyen státust is jelent, állandó állást?
– Nem, papíron nincs státus, de húsz éve
szervesen hozzátartozom Bors kulturális életéhez. Ezt tavaly, 2017-ben, a jubileumi, 25.
Borsi Napok alkalmából kiválósági diplomával és emlékplakettel ismerték el. Nagyon jól
esett.
– Végezetül az érdekelne, hogy időnként
nem hiányzik-e egy kötött munkaidejű, csendesebb ritmusú állás, és a fiai fognak-e majd
táncolni?
– Boti máris táncol: az előkészítő osztályban kezdte, most harmadikos, és Bálintka is,
gondolom, hamar rákap majd a táncra. Hogy
hiányzik-e a kötött munkaidő?! Azt hiszem,
meg is bolondulnék tőle. Ezt szeretem, az állandó feladatokat, az egész napos programokat, a forgatagot.

Molnár Judit
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Akinek a zenéje
huszonöt éve költészet
Szentmártoni Imre sokoldalú művész.
Negyedszázad óta ismerik St. Martin néven szerte
a világban. Lemezei, CD-i nagy példányszámban
fogynak, 2004-ben Az év hangszeres szólistája
kategóriában eMeRTon-díjat, 2010-ben Regionális
Prima díjat kapott, 2014-ben jótékonysági
munkájáért átvehette a Magyar Érdemrend
lovagkeresztje kitüntetést. Az interjút Nagyrábén
rögzítettem a templomi fellépése előtt, aztán,
ha megakadtam az írásban, telefonon folytattuk
a beszélgetést.
Győrfi András vezette be a festészet világába, s a zenész szívesen jelenít meg csigákat, szitakötőket, pipacsokat és természetesen
az elmaradhatatlan hangszerét, a szaxofont.
Elsősorban zenész Szentmártoni Imre, vagy
ahogy világszerte ismerik, St. Martin, de jelent meg már fotóalbuma és számos verseskötete is. Reneszánsz emberként is írtak róla, de
szerintem az igazi költészete a zenéjében rejlik, akár szaxofonon, akár pánsípon szólaltatja meg.
– Mit jelentett az életében Hódmezővásárhely?
– Mit jelent a település, ahol él a gyerek?
Mindent. Rácsodálkozik a világra, elkezdi az
életet, a szülei mellette… A József Attila Általános Iskolába jártam, de már óvodás koromban is minden érdekelt. Édesanyám szoknyája mellett lábatlankodtam a konyhában, és
mindig voltak kérdéseim. Talán túl sok is. Miért ilyen íze van ennek vagy annak a tésztának, miért kell keleszteni, miért kell kisütni?
Nem voltam akadékoskodó, de kellett hozzám türelem, az biztos. Még óvodás voltam,
amikor javasolták, hogy járjak zeneiskolába is.
A szüleim örültek, mert minden évben olyan
jól teljesítettem, hogy tandíjkedvezményt kaptam. Bár a tanárom keményen fogott, ha nem

Szentmártoni
Imre, alias
St. Martin a nagy
rábéi templomban
muzsikált

ment valami, kaptam a dobverővel fejre, kézre, és ha ez sem használt, következett a fekvőtámasz. Tudta, kiből mit lehet kihozni. Akiben látott fantáziát, azt még keményebben
ösztönözte. De fogékony voltam az élet más
dolgaira is. Érdekelt a sport, s közben jártam
modellező és fotószakköre is. Sok mindenbe
belevágtam. A szüleim mindenben támogattak, de azt elvárták, ha valamit elkezdtem, azt
tisztességgel csináljam is végig. A szüleim sírját minden évben felkeresem, de az emlékeim
mindig velem vannak.
– Az idei Sárrét Íze Fesztiválon a zsűriben
foglalt helyet. Ez a felkérés az ismertségének
szólt, vagy van valamilyen kötődése a szakácsművészethez is?
– Annyi nincs, mint Serényi Zsolt konyhafőnöknek vagy Bede Róbert mesterszakácsnak. De nem idegen tőlem ez a mesterség.
Az általános iskolából művészetibe szerettem
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volna menni, de 13 jelentkezőből csak kettőt
vettek fel. Másodiknak a vendéglátóiparit jelöltem meg, ezt el is végeztem, de közben nem
hagytam abba a trombitálást sem. A gasztronómiához való vonzalmam, ami már gyerekkoromban is megmutatkozott, megerősödött
bennem a középiskolás évek alatt. Nemcsak
hazánk étkezési kultúráját tanultam meg, hanem más nemzetekét is. Az iskolában nemcsak szakács szakmából kellett érettségizni,
hanem cukrászatból, felszolgálásból is. Kevesebb gyakorlattal, mint egy szakmunkásképzőben, de mégis felvértezve végeztünk arra, ha
mégis ebben a szakmában helyezkednénk el.
– Aztán egy újabb fordulat következett be
az életében…
– A sors fintora, hogy a Vendéglátóipari Főiskolára jelentkeztem, de most oda nem vettek
fel. A zeneművészeti főiskolára viszont igen,
de ez egy kicsit később volt. A sikertelen felvételi után elvittek katonának, három évet szolgáltam. Trombitás voltam a seregben, de allergia miatt abba kellett hagynom egy év után.
Szerencsére tanultam dobot és zongorát, így
nem maradtam hangszer nélkül. Tizenöt év
múlva már nyoma sem volt az allergiámnak…
Hiába, az életben mindig mindennek megvan
a maga miértje. Jó volt, hogy dobolhattam,
mert más volt a szolgálat egy zenésznek, mint
egy mezei honvédnek. Egy idő után beszéltem
a raktárossal, hogy én mégiscsak fúvós lennék, és láttam egy szaxofont a raktárban. Ideadta a bakelit fúvókás hangszert, amin aztán
három hónapon át éjjel-nappal gyakoroltam.
Olyan sikerrel, hogy januárban elkezdtem a
munkát egy zenekarban. Mellette feljártam
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Serényi Zsolt
konyhafőnök,
St. Martin
és Bede Róbert
mesterszakács
együtt zsűrizett
Nagyrábén a Sárrét
Íze Fesztiválon

Pánsípon is játszik

Budapestre egy magántanárhoz, Benke Imréhez, ő úgy felkészített a következő életszakaszomra, hogy szaxofonnal meg tudtam állni a
helyem. Játszottam egy-két esztendőt ismert
magyar együttesekben: a Prognózisban, Első
Emeletben, a Névtelen Nullában, de ez az útkeresés időszaka volt. Amikor már nem tudtam többet hozzátenni egy-egy zenekar munkájához, továbbálltam. Ebből sohasem volt
harag, mindent meg tudtunk beszélni. Aztán
luxushajókon játszottam, 17 szigeten megfordultam. Fantasztikus zenekarokkal muzsikáltam együtt. Volt köztük mexikói, csehszlovák,
barbadosi. A munka mellett egész éjszaka tudtam gyakorolni. Éjfélig dolgoztunk, utána még
hajnali négyig fújtam a taton, csak úgy a magam örömére… Egyszer egy vezetőváltás után
az új főnök azt mondta, vágassam le a hajamat és vegyem ki a fülbevalómat, de erre nem
voltam hajlandó. Nagy elégtétel volt, hogy a
szerződés lejártakor, az elszámolás után bocsánatot kért.
– Mikor lett St. Martin?
– Amikor visszatértem Amerikából, elkezdtem a zeneművészeti főiskolát, de mellette
már részese voltam a hazai zenei életnek. Éjszaka is muzsikáltunk. Kísértük Szulák Andreát vagy Luiékat és más nevezetes előadókat.
Amerika a pénzkeresésről szólt, és amit kerestem, be is fektettem a felszerelésbe, mert
nem mindegy, hogy miképpen szólal meg valaki. Azzal, hogy lett saját cuccom, megterem-

szomszédoló

tettem az önállóságomat is. Azzal muzsikáltam, akivel szerettem, és akinek hasonló volt
a szemlélete, mint az enyém, mégpedig hogy
a közönséget a legnagyobb szakmai igénnyel
ki kell szolgálni. Sorra nyitottak a fővárosban
a neves pubok, mint a Made Inn, a Saigon
vagy az Azték. Mi hetente ötször játszottunk
ilyen környezetben, nem is beszélve a nagykoncertekről, amelyek jelentősen megszaporodtak a lemezünk megjelenése után. 1994ben már St. Martin névvel láttak napvilágot a
lemezeim. A Szentmártoni név csodás örökség apámtól, de hosszúsága miatt a rövidítés
célravezetőbbnek tűnt. Tudja, Szentmártoni
Imre Hódmezővásárhelytől, a Szántó Kovács
János utcáról kicsit körülményes, ezért esett a
választás a St. Martinra. Néhányan óvtak tőle,
hogy nem kellene, mert mindenki majd valami rituális muzsikára gondol, de a kiadó elfogadta, és az idő is engem igazolt. A Mártonból
Martin lett, de úgy gondolom, apám öröksége így él tovább.
– Nagyrábén egyedül játszott. Július 28án Berettyóújfaluban, a zenés nyári estéken
is magányosan áll a színpadon?
– Van ilyen is. Nagy elismerés volt olyan
nemzetközi projektben szerepelni, amit úgy
hirdettek, hogy a világ hét legjobb szaxofono-

Szekeres
Adriennel, aki
vendégművész
lesz az aggteleki
jubileumi
koncerten

Feleségével,
Ildikóval
és Norman
fiukkal egy
közös előadáson
az Astoriában

sa. Ez nem csak azt jelentette, hogy olyan nevek mellett szerepelhetek egy lemezen, mint
Candy Dulfer, Tom Scott, Warren Hill, Nelson
Rangell, Eric Marienthal, Kenny G., hanem új
koncerthelyszíneket is, mint Portugália, Japán, Svájc, Franciaország, az USA, Új-Zéland
vagy a németországi Borkum-sziget, emellett
több önálló lemezem is megjelent odakint.
Szívesen voltam részese Bob Bales kezdeményezésének. Az ír zenész összehívott egy hétfős alkalmi zenekart, amelybe mindenki más
országból érkezett. St. Martin 25 éve azonban nem szólókarrier, hisz a zenekar mindig is mögöttem volt, de sajnos nem tudom
mindig magammal vinni. Van, hogy másokkal együtt lépek színpadra, ez néha plusz 12
embert jelent, és volt olyan is, hogy nyolcvanat. Utóbbi esetben a Szolnoki Szimfonikusokat Izaki Maszahiro vezényelte. Jó volt velük
dolgozni. Amikor először jutottam ki Erdélybe, a székelyudvarhelyi fiatalok fórumára, elég
viszontagságos utunk volt. Négy autógumiba és négy felnibe került, de megérte. Aradra Horváth Levente alprefektus hívott először,
nagyon nagy sikert arattunk. Most májusban
pedig a Szabadság-szobor Egyesület 15 éves
fennállásának tiszteletére adtunk telt házas
koncertet az aradi színházban. Azt gondolom,
a jó helyszín megválasztása fél siker. Különösen szeretek játszani Aggteleken, a cseppkőbarlangban, de ez a település ad otthont a St.
Martin Művésztelepnek is, ahol képzőművészekkel dolgozom együtt, és a koncert idején
megtekinthetők a telepen készített munkák.
– Az egészséges léleknek az is elengedhetetlen feltétele, hogy a test is legyen karbantartva…
– A sport a mai napig érdekel. A feleségem,
Ildikó kézilabdázott valamikor. Most már nem
játszik, de azért a torna megmaradt. A fiam is
rendszeresen sportol. A lelki harmónia egyik
fő fundamentuma a család. A feleségem az ásvány ékszerek világában teljesedett ki. Művészettörténész. Van, hogy családilag megyünk
egy-egy találkozóra, együtt lépünk fel, saját
családi előadásunk van. A nejem ül középen,
mi a fiammal, aki nagyszerű énekes, és remek
szerepeket kap már a színházban, közrefogjuk. Ő mesél az ásványok és ékszerek művészet- és művelődéstörténeti hátteréről, mi pedig megfelelő zenét játszunk hozzá. Meghitt
alkalmak ezek, érzi ezt a közönségünk is. Ez
az igazi harmónia.

Kocsis Csaba
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Összefognak a magyar
szülők Biharban
Az anyanyelvi oktatás előmozdítása, a gyermekek
nevelésének segítése és a hatékonyabb érdek
képviselet ellátása céljával mintegy kéttucatnyi
magyarul is oktató tanintézet szülőbizottságának
képviselői megalakították pénteken a Bihar
megyei magyar szülők egyesületét.

Kéry Hajnal
vázolta, milyen
lehetőségekkel
élhet a magyar
szülők megyei
képviselete

Hatvan olyan Bihar megyei tanintézetbe
küldött értesítést Kéry Hajnal megyei főtanfelügyelő-helyettes, ahol magyar nyelven (is)
oktatnak. Találkozóra hívta június 15-én délutánra a szülőbizottságok tagjait, hogy megvitassák, szükség van-e ezen testületek megyei
összefogására. Huszonnégy iskolából több
mint félszázan el is jöttek a nagyváradi Szent
László Római Katolikus Gimnázium dísztermébe. A házigazda iskola igazgatója, Konrád
Katalin azt hangsúlyozta, milyen nagy segítség a pedagógusoknak, ha a szülők törődnek
a nevelési folyamattal, közös felelősségvállalásra biztatta őket, mivel azt tartja előremutatónak, hogy ne csak a saját gyerekükre figyeljenek oda, hanem a máséra is.
Bevezetőként Kéry Hajnal maga is szülőként emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy
a nevelésért éppúgy felelős a szülő, mint a
pedagógus és a helyi közösség, s e hármas
együttműködéssel érhető el a gyermekek optimális fejlődése. Amellett, hogy a tanintézetek
szülőbizottságai vagy működnek, vagy nem,
tisztában vannak azzal is, hogy a magyar szülőknek specifikus igényeik vannak, ezeket pedig az egész megyére kiterjedő magyar szülőbizottság képviselheti hatékonyan. A tanügyi

Közel ötvenen
vettek részt
az alakuló ülésen
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A bejegyzendő új civil szervezet vezetősége, középen
Bíró Emese elnök

törvény lehetőséget ad ilyen civil szervezet létrehozására, Biharban is van megyei szülőbizottság, de tudomása szerint annak egy magyar tagja sincs – tette hozzá.
A szülőbizottságnak egyebek mellett joga
van meghatározni egy-egy tanintézményben
a választható tantárgyakat, illetve azt, hogy
az oktatók milyen segédanyagokat, munkafüzeteket használjanak, az iskolaszékekben lévő
reprezentánsaik révén minden döntésbe beleszólhatnak, például a beiskolázási számok
meghatározásába. Az iskolaszéki határozatokról pedig a reprezentánsnak tájékoztatnia
kell a szülőket, ám ez a visszacsatolás nemigen működik. A szülők megyei érdekképviselete az információáramlásban is segíthet. Jelentős erőt tudna felmutatni a testület, hiszen
Biharban évfolyamonként átlagban 1200 magyar gyerekkel számolhatunk, vagyis több
mint 15 000 diák szüleit foghatja össze a grémium – mondta még Kéry Hajnal.

Ø
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Hazajáró festőművésznő
Molnár Ibolya neve ismerősen cseng
a képzőművészek világában. Nagyváradon
született, Margittán nevelkedett, majd nyugdíjba
vonulása után a magyarországi Sárvárra
költözött. Lélekben azonban mindig megmaradt
margittainak.
Margittához kötik a gyökerei, barátai, ismerősei, tisztelői. Gyakran rendez itt kiállítást,
ahol hazajáró művészként ismerik, és mindig nagy szeretettel fogadják. Molnár Ibolya
– az otthoniaknak csak Ibi – legutóbbi kiállítása stílszerűen a Hazajáró címet viselte. Június közepén nyitotta meg Papp Gábor, a helyi
képzőművészek vezetője a művelődési ház galériájában, s mint mindig, most is igen népes
érdeklődő közönség előtt. Méltató beszédet a
Molnár család barátja, dr. Kékedi Imre tartott,
s ez időnként interaktívvá vált, mivel a múlt

Ø

Munka közben
a volt hétvégi
házukban

Az egybegyűlteket tovább nem is kellett
győzködni, mindannyian egyetértettek abban,
hogy élni kell a lehetőséggel, és kézfelemeléssel el is döntötték, hogy megalakítják az egyesületet. A gyakorlati tennivalókkal kapcsolatos
kérdések egy részére Fenesi Tibor jogtanácsos adott választ, ő szintén érintett apukaként
volt jelen. A névválasztás, a székhely megjelölése, a név levédetése, az alapító tagok kijelölése, az alapító okirat megfogalmazása, az
abba bekerülő tevékenységi körök meghatározása, a bírósági bejegyeztetés, alaptőke előteremtése – e legfontosabb teendők elvégzését ő
maga ingyen el is vállalta, csak a hivatalos illetékek megtérítését kérte.
Az adminisztratív eljárás gyorsítása érdekében a találkozó ott helyben alakuló üléssé is
változott, erről jegyzőkönyv készült, és ki is jelölték a 9 tagú alapító vezetőséget. Helyet kapott benne a nagyváradi 16. számú általános
iskola, az Ady Endre líceum, a Szent László
középiskola és a Szacsvay Imre Gimnázium,
a margittai Horváth János Elméleti Líceum,
a micskei Miskolczy Károly Általános Iskola szülőbizottságának reprezentánsa, illetve a
köröstárkányi általános iskola iskolaszékének

emlékeit a művésznővel együtt osztották meg
a hallgatósággal. „Mindegy, mit fest, tájképet,
csendéletet, eseményt, életképet vagy egy
csokor vadvirágot, mindennek a belső magva ugyanonnan ered: a hazai tájból, az itteni
mentalitásból és életérzésből. Az itthon benne van egyéniségében, génjeiben, látásmód-

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
tagja. Elnökké Bíró Emesét választották,
mellé egy váradi (az Adyból) és egy tárkányi
helyettest.
A nonprofit szervezet fenntartásának lehetőségeit is megvitatták, s végül elvetették
a tagdíjat, és a szacsvays, illetve Szent László-s apukaként érintett Szabó József javaslatára a pályázati pénzek lehívásában állapodtak meg. Az elnöki teendőket elvállaló Bíró
Emese – kétgyermekes édesanya – pályázatíróként dolgozik, s mint mondta, eddig is számos olyan kiírással találkozott, amit igénybe
vehet egy ilyen szervezet a nevelés, oktatás
segítésére. Még azt is megbeszélték, hogy félévente legalább egyszer összeül a testület, és
természetesen a továbbiakban bármelyik tanintézet szülőbizottsága csatlakozhat hozzájuk.
Mindössze egy óra telt el, s a megye minden szegletéből – Érsemjéntől Nagyszalontáig, Berettyószéplaktól Paptamásiig – érkezett
résztvevők gyakorlatias, operatív megbeszélése nyomán megvetették az alapjait egy új érdekvédelmi szervezetnek, amely várhatóan
hallatja a szavát a magyar oktatás, a magyar
gyerekek nevelése érdekében.

Máté Zsófia
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jában, egész életében. Képei bemutatnak, ábrázolnak, de nem értelmeznek, mesélnek, de
nem magyaráznak” – hangzott el.
Jelen alkalommal félszáz művet állított ki,
s a képek igen nagy százaléka már a megnyitó után rögtön gazdára talált. Helyiek és külföldiek egyaránt vásároltak, volt olyan család,
mely három képpel is gazdagította gyűjteményét. Sok Margittáról elszármazott a kiállítás
kedvéért jött haza erre a hétvégére. A legfiatalabb vásárló egy külföldről érkezett kilencéves kislány volt.
Molnár Ibi meghatódva mondott köszönetet a kiállítás részvevőinek és a Gyöngyvetők
Népdalkórus tagjainak, akik énekükkel színesítették az eseményt. A kiállítás utáni állófogadás a helyiek és elszármazottak találkozójává
vált, a művészet szépen összehozta őket. Ekkor kértem interjút a művésznőtől, és szívesen
eleget tett a kérésnek a volt hétvégi házukban,
Érbogyoszlón. Egy baráti család vásárolta
meg a házat, így szívesen látták a képzőművészt és férjét egy kis nosztalgiázásra.
Érkezésemkor is a ház tornácán festegetett.
Alapvető kellékeit mindig magával viszi, így
bármikor eleget tehet az ihlet késztetésének. Új
festménye vázlatának elkészülte után érdekes
életpályáját vázolta. 1939-ben született Nagyváradon, de már kisgyermek korában Margittára költöztek. Így az ő tudatában ez a szülőváros. Szerencsés volt a költözésük időzítése,
hiszen néhány nap múlva lebombázták a váradi
házukat. Az általános iskolát Margittán járta ki,
majd a középiskolát Nagyváradon (Margittán
akkor még nem volt). Ugyanott végezte el az
orvos asszisztensi technikumot (a Mózes-iskolában), de szakmájában nem dolgozott.
– Akkor már kacérkodott a képzőművészet gondolatával?
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Molnár Ibolya
úgy érzi, festésre
hivatott

Legutóbbi
tárlatának
megnyitóján
a szülővárosának
tekintett Margittán

– A festészet szeretete gyermekkorom óta
bennem van. Egy nagyváradi tehetségkutató versenyen felfigyeltek rám. Felvételi nélkül
bejuthattam volna a képzőművészeti főiskolára, de a szüleim szerint ez gyenge megélhetési forrás lett volna, ezért lemondtam róla.
Ma már úgy látom, hogy akkor másképp kellett volna döntenem. Akkor még nem tudtam,
hogy nekem ez az út van rendelve, de később
rájöttem, hogy festészet nélkül nem lehetek
igazán boldog.
– Egészségügy helyett a ruhaiparban helyezkedett el. Szerette azt a munkát? Volt
köze a művészethez?
– Tulajdonképpen igen, hiszen tervezőként
dolgoztam, a rajztudás alap volt. Szerettem
a munkámat, hiszen rajzolhattam. Elvégeztem a ruhatervezői képzést is. Évszakonként
különböző kollekciókon dolgoztam, meg kellett felelniük az elvárásoknak, komoly alkotómunka volt. Szerették a munkámat, mert amikor 1990-ben áttelepültünk a magyarországi
Sárvárra, nehezen engedtek el. Végül aláírták a papírjaimat, és új életet kezdhettem egy
Margittához hasonló városban. Kedvesen fogadtak, eleinte segítségként lakást is kaptunk,
később vásároltunk sajátot. Egyetlen csalódásom az volt, hogy nem tudtam a ruhaiparban
elhelyezkedni. Férjem tanácsára elmentem
óvónőnek, és ilyen minőségemben vonultam
hat év múlva nyugdíjba. Jó volt foglalkozni a
gyermekekkel, rajzolásra tanítani őket.

kultúra

Margittát ábrázoló
festmények

Emlékfotó
a legfiatalabb
vásárlóval

– Rajzolni már gyermekkorában szeretett,
de befutott festőművész nyugdíjazása után
lett. Miért csak akkor?
– Óvónőként rengeteget rajzoltam, festettem a gyermekeknek, valószínűleg ez
ébresztette fel bennem a régi vágyat, nyugdíAz abaligeti
művésztáborban

jasként több időm is volt rá. Úgy gondolom,
a felső vezérlés is erre a pályára terelt. Semmi sincs véletlen, én pedig festéket és ecseteket kaptam ajándékba, mintegy annak jeleként, hogy ez a küldetésem. Első festményem
1994-ben egy napraforgóvirág volt; az egyik
fiam falán lóg. Két fiam és három unokám
van. A családom sokat tett azért, hogy a régi
vágyam valóra válhasson, ezúton is köszönetet mondok nekik.
– Művészeti szempontból milyen kategóriába sorolná magát? Hány kiállítása volt eddig? Hány festményt készített?
– Valójában nem magamat soroltam be
bármilyen kategóriába. A Kisalföldi művészeti lexikon írója, Salamon Nándor művészettörténész tette ezt meg először, amikor természetelvű festőnek nevezett könyvében, és
én szívesen tettem magamévá ezt az elnevezést. A későbbiekben már több katalógusban
is így emlegettek. A természet folyamatosan
változik, így állandóan új témát, új feladatot
ad a festőnek. Általában akvarell technikával
festek, de néha kérésre olajjal is dolgozom. A
mostani kiállításom a 171. volt, képeim száma meghaladja a 2000-et. Magyarországon
és Románián kívül Európa több városában,
például Nürnbergben, Regensburgban, Bázelben, Türnitzben is kiállítottam. Képeim a vásárlások útján több kontinensen megtalálhatók. Büszke vagyok arra, hogy az egyik képem
a magyar parlament falát díszíti. Igyekszem,
hogy alkotásaim nyugalmat, pozitív érzelmet
sugározzanak, és megfeleljenek a három alapértéknek: szép, jó, igaz. A színek harmóniájához mindenképpen ragaszkodom.
– Mit jelent önnek a festészet? Milyen
rendszerességgel fest?
– A fényt jelenti. Fény nélkül élni pedig nem
lehet, tehát számomra az életet jelenti. Festőnek születtem, egész életemben erre készültem. A festészet olyan érték, mely számomra semmi máshoz nem hasonlítható. Van úgy,
hogy mindennap dolgozom, de olyan is van,
hogy várni kell az ihletre. A témakeresés néha
időben annyi vagy több, mint a festésre fordított idő.
– Úgy tudom, ön a festés tanításával is
foglalkozik. Mióta és hol?
– Húsz éve működtetem az abaligeti festőkört. Büszke vagyok rá, hogy igazi tehetségeket indíthattam el ezen a rögös, de nagyon
szép úton.

Szőke Ferenc
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Szókincsünket képzőkkel
is gazdagíthatjuk
Mindennapi beszélgetéseink, társalgásaink
során azt tapasztaljuk, hogy gondolataink
s a minduntalan felbukkanó események
közlésére szókincsünk szegényesnek bizonyul.
Ezen segítenünk kell!
A nyelvtudósok megnyugtatnak: két útonmódon lehetséges szókincsünk gazdagítása:
szóösszetétellel és szóképzéssel. Néhány példa az előbbire: háziasszony, mosogatógép,
porszívó, diszkontkölcsön, Down-kór, elektromágnes. További példákkal
nem hozakodom elő, mert itt és
most nem ezzel a szókincsgyarapítással, hanem a képzők használatával kívánok foglalkozni.
Életpályámhoz erősen kötődik
a tanul ige. Lássuk, hogy ebből
a tőből képzők segítségével milyen új szavakkal gazdagíthatjuk
nyelvünket! Tanuló, tanítás, tanulatlan,
latlan tanulékony, tanulandó, tanulva, tanult (ember), tanulság, tanulnulva
mány. Úgy vélem, ebből az egyetlen
mány
példából világossá vált: az alapszóhoz illesztett, néhány betűből álló képzőkkel bárki
már-már nyelvészeti csodát teremthet.
A szabályos szóképzés útjának-módjának
bemutatása után ideje a nincs, nincsen ragozhatatlan ige ellentmondásos voltát feltárnom.
Egy üzletben világosan tudtomra adták, hogy
a keresett árucikk náluk nincs. Az érthetőség
kedvéért még románul is közölték: nu este, nu
avem. Az elárusító válaszát tudomásul véve
távoztam. Azonban – napok múltán – barátom ezt a nem létező tárgyat – a -telen fosztóképzővel bővítette: nincstelen. Ejnye! Miért
fokozza a tagadást a hiányt érzékeltető -telen
képzővel? A választ keresve föllapoztam a
70 000 szavunkat ismertető Magyar értelmező kéziszótárt. Őszintén bevallom, meglepetés ért. A nincstelen az elfogadott szavaink
halmazában helyet kapott, sőt használhatóságát példamondatokkal bizonyították: „Nincs38
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telennek tekintjük a földhöz ragadt szegény
embert.”
Hasonló ellenvéleményem támadt az
-andó, -endő képző olykori használatával
kapcsolatban. Jól tudom: erre tagadhatatlan
szükségünk van. Életpályám során a tanóra
végén néha ennek segítségével jelöltem ki további feladatukat: „Időtöket úgy osszátok be,
hogy a fogalmazás már e héten leírandó, ám
a házi olvasmány beszámolóját a félév végén
tekintem elvégzendőnek.” Lám, a kiválasztott
igékből könnyűszerrel alkottam melléknevet
(a szakmabeliek szerint melléknévi igenevet),
így bővítve szókincsünket.
Azonban mérhetetlen bosszúságomra e
melléknévi igenév használatával egyre többen visszaélnek. Tanult emberek, közöttük
országgyűlési politikusok így szólalnak föl:
„Képviselőtársaim nyugodjanak meg, mert
ezt a problémát pártom az elkövetkezendő
hetekben megoldja.” Jaj! – visítok fel a helytelenül képzett kifejezés hallatán. Elegendő lett
volna a „következő” melléknevet használnia.
Ez önmagában jövőidejűséget fejez ki. Miért illesztette hozzá az ugyancsak jövőt idéző
-endő képzőt?
Elő a Magyar értelmező kéziszótárt! Lapozok, kutatok. Végül azzal a tapasztalattal
tettem a helyére, hogy a 70 000 magyar szó
között nem szerepel az „elkövetkezendő”!
Nyugalmas nap köszöntött reám. Lám, igazam volt, amikor e téves szóalkotást helytelenítettem.

Dánielisz Endre
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Kopótól a kongóig
Hét érdekes, új kiadványát mutatta be
a közelmúltban a budapesti Tinta Könyvkiadó.
A változatos témájú művek megjelenését
az ünnepi könyvhétre időzítették.
„A szó nekem ópium” – ezt az Ady-idézetet választotta a Tinta Könyvkiadó a május végén megtartott könyvbemutatójának mottójául. A hét könyvújdonságot látva kijelenthetjük,
hogy ismét sikerült bizonyítani a magyar nyelv
sokszínűségét. De lássuk sorban, melyek is
voltak ezek a könyvek!
Kezdésként Ambrus Károly varázslatos
tárogatójátékának hangjai töltötték be a Józsa
Judit Galériát, majd Kiss Gábor kiadóigazgató bevezető szavai után Bedő István mutatta
be Rácz János Kutyaszótár című könyvét. Ebben – mint alcíméből kiderül – 410 kutyafajta nevének eredetét adja meg a szerző a fajták
bemutatásával együtt. Bedő István kiemelte,
hogy „szótárolvasó mániájával” a kisebbséghez tartozik ugyan, de a Kutyaszótár a szélesebb közönség számára is érdekes, hiszen
egyebek mellett megtudhatjuk belőle, hogy
a vadászkutyák közül a rattler a patkányfogó, a retrieverek visszahozzák a lelőtt vadat,
a levrierek nyulászok, a kopók nevében pedig
a kap/kop ige található meg, hiszen elkapják
a vadat.

Fotók: Terjéki Tamás és Muszka Ágnes

Kiss Gábor
kiadóigazgató az új
mesekönyvvel

Másodikként a Fundi kirándulni megy
című mesekönyvet mutatta be Horváth Ágnes, a kötet illusztrátora. Megemlítette, hogy
a főszereplő gömbölyű kismacskának ez már
a harmadik kalandja (először óvodába ment,
és a beilleszkedéssel küzdött meg, másodszor
a kézmosás fontosságát tanulta meg). Megtudhattuk, hogy a szerző, Ambrus Izabella saját
gyerekkori plüssmacskájáról mintázta a mesék főhősét, „aki” a történetekben a 3–5 évesek jellegzetes problémáival küzd meg.
Grétsy László és Kiss Gábor szerkesztésében jelent meg egy érdekes antológia, melynek címe egyből elárulja a témáját is: A magyar nyelvről. A kötetet bemutató Raátz
Judit először azt emelte ki, hogy nem nyelvészek értekezéseit olvashatjuk anyanyelvünkről a kötetben, ahogy azt a cím alapján vélhetnénk, hanem klasszikus íróink és költőink
gondolatait (egészen pontosan 37 szerző 75
alkotását). Különböző korokból származnak
az írások a humanizmustól a XX. század közepéig (a legtöbb, 21 szerző XIX. századi).
Sylvester Jánostól Apáczai Csere Jánoson és
Mikszáth Kálmánon át József Attiláig terjed a
szerzők sora – utóbbi szépséges szóképeit külön kiemelte Raátz Judit. Végül megemlítette,
hogy az irodalomtörténetben kevésbé járatosaknak segítségükre lehet, hogy minden szerzőről rövid ismertető található a kötetben.
Negyedikként Maticsák Sándor A mókusbőrtől az euróig – Pénznevek etimológiai
szótára című művét mutatta be – a helyszínen
lévő szerzőt is megszólaltatva – Kiss Gábor.
Mint mondta, hasznos lehet, ha a változatosság kedvéért nem úgy tekintünk a pénzre, mint
olyasvalamire, amiből sosincs elég, hanem inkább kultúrtörténeti érdekességeket hordozó
dologként. Megtudhattuk, hogy a pénznevek
eredetéről más országokban sem jelent még
meg gyűjtés, nemhogy Magyarországon, tehát világszinten is egyedülállónak mondható
a kötet, amely kereken 400 pénznév eredetéről lebbenti fel a fátylat. Kiderül belőle például, hogy a pengő (amely eredetileg ezüstpénz
volt) a peng igéből nyerte a nevét – az aranypénzt akkoriban csengőnek, a rézpénzt pedig
kongónak nevezték. De megtudhatjuk azt is,

Ø
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hogy Costa Rica hivatalos pénzneme, a colon
Kolumbusz Kristófról kapta a nevét.
„Hadd mondjak el egy mesét!” – kezdte
Tóth Etelka, az ELTE Bölcsészettudományi
Karának oktatója az ötödik könyv, Zsák Éva
Indira és Petróczi Andrea Meseszótárának
bemutatását, hiszen – mint mondta – az 1400
régi, népies szó és szófordulat magyarázatát
tartalmazó kötet egy megvalósult mese. A kiadvány összeállítói a szerkesztői ismeretek
nevű képzés egyik kurzusára készítették el A
mese enciklopédiája című projektjüket, ebből
– egy másik kurzus keretében – végül megszületett a gyönyörű illusztrációkkal ellátott, színes kötet. Az illusztrációk szintén a projektben
részt vevő lányok munkái. A diákjaira joggal
büszke Tóth Etelka szerint a Meseszótár olyan
„létra”, amely segít megmászni az irodalom fáját – nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is.
Hatodikként egy nyelvészeti szakkönyv,
az antiproverbiumokról, azaz kiforgatott közmondásokról szóló került terítékre. HrisztovaGotthardt H., T. Litovkina A., Barta P., Vargha
K. társszerzők öt nyelv vizsgálatával állították

A Kutyaszótár
szerzője, Rácz
János a kötettel

Bánhidi Ágnes
a legfontosabb
olasz szavakat
szedte csokorba

Maticsák Sándor
a különféle
pénzelnevezések
eredetének járt
utána
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össze A közmondásferdítések ma című kötetet. A recenzor, Balázsi József Attila először az antiproverbium elnevezés tökéletlenségére hívta fel a figyelmet, majd egy meglepő
adatot közölt: a közmondások kifacsarásának
37 (!) módja lehetséges, kezdve csupán egy
betű vagy szó megváltoztatásától két szólás
humoros összevonásáig. Az este legszórakoztatóbb pillanatai közé tartozott az elferdített
közmondások felidézése, például: „Ember tervez, de ki az isten végez?” „A munka nemesít.
Ezért én csak egy szegény paraszt vagyok.”
Utolsóként Ágnes Bánhidi Agnesoni munkáját, a Top 2000 olasz szó kiadványt ajánlotta Kelényi István. Megtudhattuk, hogy
átlagosan 5–10 ezer szóval beszélünk, és bár
anyanyelvünkön akár több százezer szót megértünk, ha egy idegen nyelv 2–3 ezer szavát
ismerjük, az már elégséges szókincs ahhoz,
hogy kijelenthessük, beszéljük az adott nyelvet (nyilván bizonyos nyelvtani ismeretekre is
szükség van). Kelényi István saját utazási élményeit is felidézve támasztotta alá a szótárban megtalálható olasz szavak fontosságát,
végül pedig pár megtévesztő szót hozott példának: a stanza nem versszakot jelent, ahogy
gyanútlanul gondolhatnánk, hanem szobát,
akárcsak a camera; a piano pedig nem zongora, hanem emelet.
A tartalmas előadások után ismét a tárogató hangja csendült fel, ezúttal a hivatalos
program végét jelezve. A közönség azonban
csak lassan oszlott el, ugyanis ekkor még lehetőség nyílt megvásárolni, illetve dedikáltatni
a bemutatott könyveket.
Szabó Mihály összeállítása

lektűr

Juliette
A

z asszony az ablaknál állt, és nézte az alkonyatot. Kinn bolond táncot jártak a fák ágai,
és a szél meg-megzörgette az ablakot. Fázósan húzta össze magán a kendőt, pedig a kandallóban vígan ropogott a tűz, fénye játékos arabeszkeket
rajzolt a falra.
A fájdalom immár szabályos időközönként szaggatta testét, mintha külön életet élt volna. Egy ismeretlen belső tenger hullámzott benne. A hullámok
jöttek, tornyosultak, és mikor már azt hitte, végképp
maguk alá temetik, megkezdődött a csendes visszahúzódás, és ő fájdalomtól pókhálós, lázas szemmel
tekintett körül, mint aki ismeretlen világból érkezett.
Nyílt az ajtó, majd testes, főkötős asszonyság viharzott be rajta karján vászontörülközőkkel, és egy
porcelánkannából forró vizet öntött egy virágdíszes
mosdótálba.
– Rögtön itt lesz a doktor úr is. Talán ideje lenne
lepihenni asszonyomnak. Nem tesz jót az álldogálás
– magyarázta, míg felrázta a sarokban álló vetetlen
ágy párnáit.
– Hagyja csak, Terka néni – támasztotta meg derekát az asszony. – Így talán könnyebb. – De rögtön
ezután halkan feljajdult, és a közelben álló székbe kapaszkodott.
– Jöjjön csak, óvatosan – vezetgette asszonyát,
mint járni tanuló gyermeket. – Hiába, ezen minden
asszony keresztülmegy. Majd meglátja, micsoda gyönyörűség lesz dajkálni a kicsikét!
Óvatosan megbontotta asszonya ruháit, megvárta,
míg a fájdalom alábbhagy, majd lefektette, és elrendezte rajta a könnyű takarót.
– Amennyit vártunk rá! Isten csodája, hogy végül
megszületik – sóhajtott az anya.
– Térülök-fordulok, megnézem már, hol marad ez
az orvos – pislogott aggodalmasan Terka néni, majd
csendben behúzta az ajtót.
Az asszony arca nedvesen fénylett, tekintete megállt a tűz fényén, majd továbbvándorolt a kandallón
álló órára. A tűz pattogásán kívül csak az óra ketyegése hallatszott. Négy esztergált falábon álldogált, porcelán számlapján gyöngéd rózsák kanyarogtak, de ami a legszebb volt rajta, az a kis ingája volt.
A régi mester apró kis hintát fabrikált, rajta szőke,
kék kalapos porcelán kislány hintázott, túl percen és
időn.
Szállt a hinta, számolatlan üldözve a perceket, órákat. Talán hajnalodott már, az apa aggodalomtól elfáradva a karjára borulva aludt a folyosón, odakinn eső

verte az ablakot, amikor a kimerült anya végre magához ölelhette gyermekét. Terka néni elsírta magát,
és keresztet vetett.
A kislányt Juliette-nek keresztelték az anya hugenotta őseinek tiszteletére, kik hitük miatt menekülve
valamikor, pár emberöltővel ezelőtt keveredtek erre
a tájra. A házaspár oly sokáig várt gyermekáldásra,
hogy a kislány megszületése után szinte minden percet vele töltöttek. Felrúgva minden szokást és hagyományt, az apa maga dajkálta szőke, kék szemű kislányát, míg felesége lábadozott. Órákig elnézegette
a békés kis arcot, lehunyt szemét a barna szempillák árnyékában, szőke fürtjei kigöndörödtek főkötőjének csipkéi alól. Örömmel kutatta rajta a maga és
felesége vonásait, és boldogan nyugtázta szerelmük
beteljesülését egy új kis lélekben. Lassan kiismerte
szokásait, tudta, mikor sír az éhségtől, és mikor kell
ruhácskáját cserélni.
– Tündér ez, nem is igazi kislány – lelkendezett
Terka néni, és korall szarvacskát kötött kis kezére.
Már majdnem egyéves lehetett a kis Julie, akit Terka néni következetesen csak Juliskámnak szólított,
mikor szájacskájában megjelentek az első csipkés
szélű fogak, és felborították a már szépen kialakult
rendet. A kislány fel-felriadt éjjelente, keserves sírását
tehetetlenül hallgatták a szülők. Az orvos megnyugtatta őket, ezen a fogzási időszakon minden baba túlesik, lehet, hogy Juliette-et jobban megviseli.
Egyik éjjel, amikor ismét szívet tépően zokogott,
anyja kendőjébe ölelve ringatta, és dúdolt neki, majd
sétára indultak az alvó házban. Végül a szalonban kötöttek ki, ahol még javában égett a tűz. Julie könnyben úszó szemmel nézte a lángok játékát, kis ökle
szájában, fürtös fejét anyja vállába fúrta. Pillantása
az órára esett, nézte elkerekedett szemmel a gondtalanul hintázó kislányt. Azontúl ez lett a kedvenc játéka, anyja vagy apja karjaiba bújva hosszú ideig elnézte a kislányt, s ha különösen szomorú vagy beteg
volt, még azt is megengedték neki, hogy apró ujjaival
óvatosan megérintse, megsimogassa.
Az idő mint bűvöletes selyemszalag lebegett felettük, és amikor a kis hercegnő, ahogy apja nevezte,
hároméves lett, szépen faragott kerti hintát kapott.
Ezután repült a hinta, lobogtak a kis csipkés szoknyák, és Juliette nevetése szállt a kert felett.
Történt egyik este, hogy a szülők vendégségben
voltak. Juliette rég aludt már, Terka néni csendben
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dúdolva, kötögetve őrizte az álmát. Éjfél elmúlt, amikor felsírt a kislány, és nyugtalanul forgolódva nem
tudott elaludni. Terka néni vastag, hálóréklis teste
szuszogva hajolt mellé, keze csitítva simogatta a fürtös kis fejet.
– Aludni kell ám ilyenkor már, kisasszonykám,
mert míg mi alszunk, addig itt minden körülöttünk
életre kel, megelevenedik.
– Minden? – nyíltak tágra a kis szemek.
– Bizony ám. Éjjelente beszélgetnek a székek, a tányérok, a poharak, néha még táncra is perdülnek.
Nekem is öreganyám mesélte, hogy ő még meg is
leste őket egyszer. Hej, de vígan vannak ilyenkor!
Táncol a villa a kanállal, még a szobrok is leszállnak,
megropogtatják a derekukat, nyújtózkodnak, hogyisne, egész nap állni kell szegényeknek.
– Terka néni, kérem, a kék kalapos kislány is megáll ilyenkor? Tudja, a kis óráról, amelyik hintázik.
– Hát azt nem hiszem, lelkecském, neki az időt kell
mutatni, az a dolga, éjjel-nappal hintázik, hogy mi
tudjuk, hány óra van, mikor kell felkelni, lefeküdni,
mert mindennek megvan a maga ideje. Ez nagyon
fontos dolog, szívecském – takargatta be a kislányt.
– Aludjon, virágom! Hanem nem kell ám mindent elmondani a felnőtteknek erről, amit meséltem – hunyorított kedvesen a szemével. – Hunyja csak be a
szemit! – fújta el a gyertyát.
Juliette nagyon sajnálta a kék kalapos kislányt,
amiért állandóan hintáznia kell. Hát mikor bújik oda
az anyukájához?
Közelgett a nap, mikor Julie ötéves lett. Napokkal előtte már kérdezgették, mit szeretne, mihez lenne kedve. Kiskutyát vagy inkább egy szép babaszobát? A kislány összeráncolt homlokkal gondolkodott,
majd átölelte anyját, és szégyenlősen a fülébe súgta:
– Jöjjön, mama, megmutatom.
A kandalló előtt álltak, Juliette az órára nézett.
– Mama, csak egyszer, egyetlenegyszer állítsuk
meg, csak egy éjszakára. Borzasztó, hogy szegénynek mindig hintáznia kell!
Szülei mosolyogva, büszkén néztek össze: a mi lányunk! Milyen irgalmas, nagyszerű kis lélek! Büszkék
voltak rá.
Aznap éjjel Juliette álmot látott. A kertben hintázott, amikor megérezte, hogy nézik. A bodzabokrok mellől egy kislány lépett elő, szőke, kék kalapos.
Mintha ismerős lett volna valahonnan, de Juliettenek nem voltak barátai. Bátran lépett hozzá, mert a
kislány mosolyogva a kezét nyújtotta felé.
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– Julie! Úgy vágytam rá, hogy találkozzunk végre,
hogy játszhassak veled! Megváltottál engem, cserébe megmutatom neked az én titkos kertemet. Gyere!
Azzal szelíden maga után vonta, egyenesen az illatos bodzabokrok közé, melyek hirtelen szétválva egy
alacsony kőfalat és benne egy zöldre festett régi ajtót
fedtek fel. Csöppet nyikkant az ajtó, amikor belépett
a lány után, aztán ámulva nézett körül.
Csodaszép, zöld pázsitos kert, nem is, inkább erdő
tárult elé. A magasra nőtt fák lombja sátorként borult össze, alattuk zöld-arany félhomály. Valami megnevezhetetlen, áttetsző boldogság remegett a levegőben. Virágok mézédes illata keveredett a levelek
fanyar szagával. Olyan édes és ismerős volt mindez,
hogy Juliette azt érezte, mindjárt megszakad a szíve
gyönyörűségében. A biztonság és boldogság érzése
töltötte el.
– Ugye szép itt? – mosolygott rá szeretettel a kislány. – Gyere, megmutatom a barátaimat is!
Egy keskeny ösvény két oldalán pávák sétáltak,
hosszú, díszes farktolluk ékszerként remegett a napon. Fejükön kis kék koronát hordtak, Julie óvatosan
meg is simította őket. Aranyszín szemükkel figyelmesen nézték. Odébb, az árnyékban hatalmas barnamedve szundikált egy bokor tövén.
– Csendben! Meg ne ijesszük! – suttogta a szőke
kislány, míg kézen fogva vezette. – Nagyon ijedős –
kuncogott.
Hozzáléptek. Juliette megsimogatta a medve bozontos, kerek fülét, arcát annak erdőillatú bundájába
temette. Az állat álmosan hunyorgott rájuk, aprókat
horkantva tűrte, hogy a kislányok a talpát csiklandozzák. Majd a gyerekek leheveredtek, halkan dúdolgatva koszorút fontak, aztán hanyatt feküdve, fejük alatt
összefont karral tűnődve nézték az andalgó felhőket.
Később élénk szivárvány tűnt fel az égen, mire a szőke kislány felült, s nagyot sóhajtva Juliette-re nézett.
– Gyere, még meg kell neked mutatnom valamit!
Elindultak egy csillogó, zöld színű kövekkel felszórt
ösvényen, amelynek két oldalán színes, dús virágok
nyíltak. A távolban feltűnt előttük egy kis patak, türkizszínű vize fehér kavicságyban bukdácsolt, partján
fák és virágok ígértek felüdülést. Dúsan faragott kőhidacska ívelt át a vízen, túlsó partján fák árnyékolta út
vezetett egy kastélyhoz. Innen gyermekzsivaj és nevetés keveredett a rigók kötekedő hangjával. Juliette
hirtelen megszomjazott, ellenállhatatlan vágyat érzett
arra, hogy a friss, zöld vízbe gázolva szomját oltsa.
– Várj! – intette társa, és leszakítva egy nagyra nőtt
harangvirágot, annak kelyhéből kínálta vízzel. Az ital
egyszerre volt enyhe és üdítő, soha finomabbat!

lektűr

– Ez volt a felejtés vize, hogy később ne emlékezz
semmire, amit itt láttál. Most mennem kell – ölelte
át szorosan a szőke lány, majd megindult a hídon át.
Julie már indult volna utána, mire az szomorúan
fordult felé:
– Nem, te most nem jöhetsz velem. Most még
nem!
– Ne menj el! Maradj még, és játsszunk a medvével, kérlek! Itt minden olyan szép, én nem akarok
visszamenni!
– Visszavárunk, Juliette! Mi mind visszavárunk!
– Legalább mondd meg, ki vagy te! – kiáltott rá
kétségbeesve a kislányra.
Az lassan megfordult, rámosolygott, leemelte kék
kalapját, göndör, szőke fürtjei kibomlottak.
– Hát, nem tudod, Julie? Még most sem tudod?
Másnap Julie későn ébredt, Terka néni csodálkozott is, míg öltöztette.
– Mi lelte az én kis virágszálamat, Juliskámat? –
duruzsolta, míg rendezgette a kis csipkés alsószoknyákat. – Tán rosszul aludt, azért olyan nyúzott a kis
arca. No, nem baj, majd egy jó kis früstök rendbe
hozza minden baját.
De a kislány nem akart enni, nyűgös volt és kedvetlen, délutánra könnyű láz borzongatta. Az orvos

tehetetlenül tárta szét a kezét, talán megfázás. Priznicet rendelt és mézes teát. De minden hiába volt, mert
éjszakára már félrebeszélt a láztól.
– Ne engedjétek! Ne hintázzon többé, soha többé!
– Vajon kivel viaskodik a lelkem? – sopánkodott
Terka néni.
Anyja és öreg dajkája egész éjjel virrasztottak mellette, apja csak ült a kandallónál, és szótlanul bámulta a tüzet.
Harmadnapra Juliette elcsendesedett, arcocskája
viaszosan fénylett, tört szeme alatt sötét karikák. Az
orvos aggodalmas arccal hallgatta zihálását.
– Alighanem tüdőgyulladás. Sajnos nem sokat tehetünk. Imádkozzanak, egyebet nem mondhatok.
Így telt el egy újabb nap. Legtöbbször valami félálomban lebegett. Érzékelte, hogy apja-anyja beszélnek hozzá, anyja kisírt szemmel mosolyog rá, Terka
néni vizes ruhát cserélget a lábán, közben imádkozik.
Csodálatosan könnyűnek és szabadnak érezte magát. Elmúlt a hátát szorító fájdalom, félelem sem volt
benne, inkább valami csiklandós várakozás. Aztán ez
is elmúlt, mert a szoba sarka hirtelen kitárult, és az
ismerős bodzabokrok mellett szőke, kék kalapos kislány mosolygott, és a kezét nyújtotta felé.

Szilágyi Perjési Katalin
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Orsolya zárda,
Ady Endre középiskola
160 éve alakították át az egykori Orsolya zárda
épületének homlokzatát neogótikus stílusban.
Ebből az alkalomból elevenítjük fel az intézmény
közel negyed évezredes történetét.
A Fő utca és az Apáca (a későbbi Szilágyi
Dezső, ma Moscovei) utca kereszteződésében
levő telken az Orsolya zárdát Szentzy István
babolcsai apát, váradi kanonok alapította. Egy
házat vett itt 1771-ben, amit zárda céljára alakíttatott át, egyben 20 ezer forintot adományozott az Orsolya apácáknak egy leánynevelő intézet fenntartására. A zárda legrégebbi
része a későbbi refektórium és konyha körül
épült.
Az apácák 1772. szeptember 5-én érkeztek Kassáról. Szentzy István ezt követően egy
kis fatornyos kápolnát építtetett a Fő utcára, és attól északra 1773-ban egy héttengelyes klauzúraépületet. Ez utóbbit a refektóriumhoz építették, és azzal egy hosszú folyosón
keresztül közlekedett. A templomtól délre
fekvő hattengelyes, valamint a sarkon túli tizenegy tengelyes épületrészt Rier Ferenc kanonok építtette úgyszintén 1773-ban. Az Orsolya zárda első épületeivel egyszerre emelték
a Szent Anna-templomot is, és 1774. október
29-én szentelték fel.
A zárdaépület és a templom külsőleg nem
változott egészen 1858-ig. Akkor Szaniszló
Ferenc püspök a klauzúrától északra egy
újabb, klasszicizáló jellegű, tizenhárom tengelyes résszel bővítette a zárdát. Ekkor nyertek
gótizáló kiképzést a már meglévő épületek. A
Fő utcára néző kis emeleti ablakok alatti kötényrészt páros mérművekkel, míg az erőteljes övpárkányt és az ablakok közötti mezőt rozettákkal hangsúlyozták.
Győrffy László nagyprépost hagyatékából
az Apáca utcai homlokzatot 1877-ben újabb,
tizennégy tengelyes résszel bővítették. Az itteni ablakok kétszer olyan magasak, mint a Fő
utcaiak, ezek alatt csak rozetták láthatók, a
mérművek hiányoznak.
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Kis ablak helyére portál
A Fő utcai zárdaépületek után, egészen az
Úri utca sarkáig, egy magas kőkerítés húzódott.
A most a sarkon álló eklektikus stílusú épületet, az egykori Bihar Megyei Nemzeti Kaszinót
majd csak 1888-ban építtetik az orsolyiták id.
Rimanóczy Kálmánnal. Előtte még lebontották
a zárda udvarának itteni magas téglakerítését,
illetve az ott levő kis kápolnát is. 1918 tavaszán a kaszinó átköltözött a Széchenyi téri Tisza-házba (1939-ben lebontották), ezt követően
az Úri utcai ingatlant az Orsolya rend használta. Az emeleten a tanintézet működött, a földszintet üzleteknek adták bérbe.
A XIX. század derekától a zárdaépületeket
többször is alakítgatták, bővítették. Az első jelentősebb változásra 1905-ban került sor, amikor Sztarill Ferenc terve nyomán a Fő utcán a
templomtól északra levő épületek földszintjén

Az egykori Orsolya zárda sarki része
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öt üzlethelyiséget alakítottak ki. Megszüntették az utcai folyosókat, és az emeleti kis zsalus ablakokhoz hasonló ablakok helyett díszes
portálokkal ellátott, nagy kirakatokat vágtak.
Ekkor építették be a templom melletti zárt
kocsibehajtót (felső íve még ma is látható) és
a tőle északra levő kaput is, amely a Fő utcai, máig meglévő lépcsőházhoz vezetett. Szerepüket az Apáca utcai nagykapu és bejárati
ajtó vette át. Az itteni, hajdan mindössze ablaknyi széles ajtót 1930-ban bővítették ki, és
akkor nyert gótizáló díszítést Sztarill Ferenc
terve alapján.
Legkésőbb a Fő utca sarki zárdarész földszintjét alakították át üzlethelyiségnek. Itt
1917-ben cserélték ki a kis ablakokat nagy nyílásokra. A földszint átalakítása ezzel még nem
ért véget. A régi díszes portálokat az 1950–
1960-as években jellegtelen, fémkeretes kirakatokra cserélték ki, amelyeket az 1990-es
évektől fokozatosan fából készítettek váltották
fel, de ezek formájukban, minőségükben is
különböznek egymástól, ráadásul nem ügyeltek a hitelességre sem, arra, hogy lehetőleg
visszaállítsák az egykori portálokat.
Az egykori Orsolya-zárda épületegyüttese
nemcsak az utcai részen változott, hanem az
udvarit is többször bővítették az évtizedek során, de ezek építészeti értéke nem indokolja
külön tárgyalásukat.

Zárdából iskola
Az Orsolya zárdának 1856-ig csak elemi iskolája volt. Két év elteltével megnyílt a tanítóképző, s 1859-ben megkapta a nyilvánossági jogot. Ez az intézmény 1871-ben három,
1899-ben pedig négy évfolyamúvá alakult. A
tanítóképzővel egyidejűleg az elemi iskola is
fejlődésnek indult. 1868-ban négyről hat osztályosra emelték. 1881-ben pedig a 7. és 8.
osztály helyett felső leányiskolát szerveztek.
A polgári iskolarendszer hálózata országosan 1868-ban létesült. A polgári iskola célja
az volt, hogy növendékeit gyakorlati irányú
általános műveltséghez juttassa, s ezzel őket
egyrészt a gyakorlati életre, másrészt a középfokú szakiskolákra készítse elő. A lányok polgári iskolai képzése négy évfolyamra terjedt.
Az Orsolya zárdában 1890-ben hozták létre a
polgári iskolát az addig működő felső leányiskola átalakításával.
Az impériumváltáskor, 1920-tól az intézetben elemi és polgári oktatás, valamint ta-

A zárdaépület
és a Szent Annatemplom Fő utcai
képe

nítóképzés folyt. Három év elteltével a hatóság megvonta az iskola működési engedélyét.
1923 novemberében az iskolát be is zárták,
ám Széchényi Miklós római katolikus püspök
közbenjárására működését ugyanezen év december 22-én újra megkezdhette, de nyilvánossági jogát csak 1932-ben nyerte vissza.
Már ez előtt, 1928-tól a polgári iskola helyett
új iskolatípust vezettek be, gimnázium elnevezéssel, 4-4 osztályú alsó és felső tagozattal.
Ezzel párhuzamosan működött a négyosztályú tanítóképző is. A tanítás nyelve 1934-ig
magyar. Ezután vezették be a román nyelvet,
előbb csak részlegesen, majd 1937-től kizárólagosan. Az 1940/41-es tanévtől a tanítási
nyelv ismét magyar lett.
1944. október 12. döntő fordulatot jelentett
a város életében, s ez a változás hatott az Orsolya zárda iskoláira is. Az addigi vallásos nevelést egyre inkább átvette a világias oktatás.
Az épület egyik szárnyában állami középiskola jött létre, s ez fokozatosan alakult át pedagógiai líceummá. 1946-tól már Állami Tanítóképző néven működött, de más épületben.
1946 őszétől az intézetben leánylíceum is működött.
Az 1948-ban végrehajtott államosítás és
tanügyi reform következtében az orsolyiták
épületében megszűnt az egyházi iskola. A folytatás azonban már egy másik történet lenne.
Annyit ellenben illendő megjegyezni, hogy az
épületegyüttes 1990 óta a magyar nyelvű Ady
Endre Elméleti Középiskola otthona.

Péter I. Zoltán
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Hölgy a bakon
A Szalontai Napok égisze alatt megrendezett
idei fogathajtó bajnokságon igazán példaértékű
dolgot láthattak mindazok, akik ellátogattak
a rendezvényre, ugyanis a sok férfi versenyző
mellett egy női hajtó, Boldi Henrietta is harcba
szállt a legjobbnak járó címért.

Kikapcsolódásként
lovagol
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Mennyire nehéz feladat két lovat kordában
tartani – egyebek mellett erről is kérdeztük a
nagyszalontai fogathajtó versenyen egyedüli
nőként induló Boldi Henriettát. A közönség soraiból sokan biztatták a bátor leányt, aki elsőként indult felnőtt mezőnyben. Számára a ló a
legnemesebb állat.
– Mindig is szerettem a lovakat, az első közelebbi találkozásom velük egy lovastáborban
kezdődött Magyarországon, Sóskúton. Egy hetet töltöttem el lovaglással, ott volt az első emlékezetes esésem is, pontosabban leesésem a ló
hátáról. Pár évvel később megismertem Major
Imit, aki ma már a mindennapokban is a párom, tőle kezdtem lovaglóórákat venni, és azóta is együtt foglalkozunk a lovakkal. Nagyon
sokat tanultam tőle. Nagyon szeretek mindent,
ami lovakkal és a lovassportokkal kapcsolatos. Jelenleg a Nagyszalontai Hajdú Fogathajtó
Egyesület Lovasklubjának tagjaiként tevékenykedünk, Major Imre az elnök.
– Mióta foglalkozik fogathajtással?
– Én még amatőr vagyok ebben, két éve törekszem rá, hogy minél jobban menjen, és bármennyire is veszélyes – mivel itt nemcsak te
gondolkozol, hiszen a ló nem motor, ami pöccintésre megy, hanem élő állat, vannak saját
érzései és gondolatai –, nagyon szeretem a fogathajtást. Egymásra kell hangolódni a lovakkal, összedolgozni és figyelni egymásra a verseny során, ez nagyon fontos. Mi egyébként a
versenyekre is lábon szoktunk elmenni, nem
tesszük fel a lovakat autóra, ez is egyfajta edzés
a számukra.
– Milyen érzés volt a Szalontai Napokon
megrendezett fogathajtó bajnokságon részt
venni egyedüli nőként?
– Szerintem sokkal nehezebb női hajtóként
helytállni, mivel a hajtók többsége férfi, meg
persze ők erősebbek, mert azért nem olyan
2018. július

A szalontai versenyen, mögötte segédhajtóként Major
Imre

könnyű ám hajtani két lovat, illetve a pályára
is oda kell figyelni. Futni tud minden ló, de mikor meg kell állítani, az bizony már nem gyerekjáték. Ám ha az embernek ilyen jó társa, segítsége és egyben tanára van, mint Imi, akkor
menni fog. A legfontosabb a gyakorlás és a lovak szeretete. Ezt a sportot csak akkor lehet jól
művelni, ha az ember szereti a lovat és a vele
járó munkát is. A fogathajtás mellett még alapfokon, inkább csak hobbiszinten, lovagolok is.
– Meg van elégedve a bajnokságon nyújtott
teljesítményével?
– Számomra ez volt az első, amikor a „nagyok” közt hajtottam. Nagyon jó élmény volt a
verseny, megint sokat tanultam. Nekem már az
is nagy öröm, hogy a pályán lehetek akár segédhajtóként, akár hajtóként, és persze a jó barátokkal együtt, mindegy a helyezés. Jó pár alkalommal csak segédhajtó voltam, legtöbbször
az egyik nagyon jó lovas barátunk, Gazsó Attila mellett, ő Vadászon él. Először a gyerek kategóriában próbáltam meg hajtani, és most a felnőttek között indulhattam Major Imi fogatával.
– Jelenleg készül valamilyen versenyre?
– Árpádon augusztus 4-én lesz egy nagyon
különleges megmérettetés, amelyiken indulni
szeretnék. Immár a második éjszakai fogathajtást rendezik meg, este 7 órától indul majd, éjféltől pedig utcabál követi a kastély udvarán.

Balázs Anita

sport

Megyei foci: szezonzárás
Lezárult a 2017–2018-as bihari fociidény,
a felnőttek mellett az ifjúsági bajnokságokban
is kialakult a sorrend, s a Román Kupa megyei
szakasza győztesének kilétére is fény derült.

A Mihályfalvi
Unirea (fehérben)
és a kupagyőztes
gyapjúi csapat
tagjai

Az évad végén a megyei labdarúgó-egyesület képviselői díjazták a bajnokcsapatokat, elismerve a Román Kupa döntőjében szereplő
mindkét együttes teljesítményét. Radu Bitea
elnök mellett Boros Péter főtitkár adta át a
legjobbaknak járó kupát, érmeket és bajnoki
mezeket.
A megyei első osztályban a Váradszent
mártoni KSK meggyőző teljesítménnyel, 76
ponttal (24 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség)
végzett az élen, 19 ponttal megelőzve a második helyezett Biharszentandrási Crişult, 23mal pedig a Mácsapusztai Unireát. A Nagyszalontai Olimpia és a Vaskohi Biharea egy
osztállyal lejjebb kezdheti az őszi idényt.
A Román Kupa megyei szakaszának döntőjére Belényesben került sor a Gyapjúi Dacia KSK és a Mihályfalvi Unirea részvételével.
Bár a bajnokság során mindkét találkozójukon
az érmellékiek győztek, így bennmaradtak az
első osztályban, a kupadöntőben a tartalékosan felálló gyapjúiak nyertek 4–2-re, elhódítva a serleget.
A másodosztály első csoportjában a
Nagyváradi Atlétikai Club (NAC) szerezte meg
az első helyet, így bajnoki serleggel ünnepelte egyéves fennállását. A második helyen a
Nagyváradi Dinamo végzett, a Mezőtelegdi
Foresta lett a harmadik. A második cso-

A megyei bajnok szentmártoniak célja
a harmadosztályba jutás

A legifjabb megyei győztesek, a Bihorul Sportiskola
U11-es tehetségei

portban a bajnoki cím sorsa csak az utolsó előtti fordulóban dőlt el, amikor is az éllovas Fugyivásárhelyi Unirea döntetlent ért el a
fő rivális Biharkabai Gloria otthonában, így a
záró forduló eredményeitől függetlenül biztossá vált a sikere.
A harmadosztályba jutásért rendezett osztályozót lapzártánk után játszották, ám a
megyei bajnok szentmártoniak dolga igencsak nehéz volt, hiszen a párharc esélyesének a Máramaros megyei első, a Nagybányai
Minaur számított. A másodosztályú tagságát megőrző Nagyváradi Luceafărul helyzete egyelőre nem tisztázódott, s bár felvetődött, hogy más városba költözik (Petrozsény,
Târgu Jiu vagy Resicabánya), a piros-kék gárda Szentmártonban kezdte meg a felkészülést
az új idényre.

Hajdu Attila
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zöldövezet

Beültettem kiskertemet
9. Bodza (Sambucus L.)
A bodzafafélék családjába tartozó fa vagy
cserje. A mérsékelt égövön mindenfelé megtalálható, vidékünkön három faja honos.
A fekete bodza (Sambucus nigra L.)
3–9,5 m magas cserje, néha fa; hosszú cikkű ágainak szürke kérge tele van sötétebb
paralencsékkel. Erős illatú, ötös elágazású, fehér sátorvirága a leveledzés után, május második felében bontakozik ki. Bogyója fekete.
A népi gyógyászat minden részét orvosságul
használja köszvény, láz, orbánc és más bajok
ellen. Leghasználatosabb a zöld kérge, virága
és bogyója. Utóbbiból lekvárt is főznek.
A földi vagy gyalogbodza (S. ebulus L.)
méteres kórójú növény összetett, 5–9 levélkéből álló levelekkel, hármas elágazású, piros,
kellemetlen szagú sátorvirággal, mely júniustól augusztusig nyílik. Fekete bogyójának vörös leve erősen fest. Keserűanyagai miatt enyhén mérgező, a nyers vagy éretlen termés
fogyasztása hányást, hasmenést, látászavarokat okozhat.
A hegyi fürtös vagy piros bodza (S.
racemosa L.) faméretű (3–5 m), törzsének
kérge sötétbarna, ágai vastagok, világosszürke kérgűek. Levele páratlanul szárnyasan ös�szetett, többnyire ötös, virágai tojásdad, zöldessárga bogban sűrűn állnak, bogyója vörös,
nem ehető. Április-májusban virágzik. Magasabb erdeink dísze. Ezt, valamint a gyepűbodza hasogatott levélkéjű (petrezselyemlevelű)
vagy tarka levelű fajváltozatát díszcserjeként
gyakran ültetik.

Több
színváltozatban is
kedvelt díszcserje
a japán borbolya

Virágzó fekete
bodza

10. Borbolya (Berberis L.)
A boglárkavirágúak rendjének borbolyafélék családjába tartozó növénynemzetség.
Lombhullató és örökzöld, 1–5 méter magas,
tövises cserje, 450-500 faja ismert.
Igénytelen, a száraz, napos helyet kedveli,
április-májusban virágzik, díszcserjeként több
faja kedvelt, magányosan vagy sűrűn ültetve,
szegélyként, illetve nyírott sövényként is szolgálhat.
Júlia borbolya (Berberis julianae): örökzöld, virágai sárgák, kékesfekete bogyótermése van, ősszel a levelek egy része piros színűre változik.
Puszpánglevelű borbolya (B. buxifolia
„Nana”): alacsony termetű (kb. 50 cm), színpompás sárga virágú, örökzöld szegélynövény. Bogyói pirosak.
Japán borbolya (B. thumbergii): lassan
növő, középmagas, lombhullató cserje, zöld
levelei ősszel sárgára színeződnek, virágai sárgák, bogyói vörösek. Van sárgászöld és barnásvörös levelű változata is, ennek levelei ős�szel sárgára, illetve skarlátvörösre váltanak.
Talaj fölött elterülő, illetve oszloposan emelkedő szárú változatukat is kitenyésztették.
Közönséges borbolya (B. vulgaris): virágai sárgák, bogyótermése narancssárga, ehető. Ősszel vörös lesz a levélzete.

Legközelebb a borsófát és a borzas peremizst mutatjuk be.
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ínyenceknek

Könnyűt nyárra
Kánikulában a „konyhafelelős” családtagok
igyekeznek minél kevesebb sütéssel-főzéssel
elkészíthető ételt az asztalra tenni. A kézenfekvő
hideg levesek, gyümölcsök mellé egy menüt
ajánlunk.
Gombaleves sonkagombóccal
Hozzávalók: 2 sárgarépa, 1 petrezselyemgyökér, fél póréhagyma, 20 dkg csiperkegomba, 3 evőkanál olaj, vágott zöldpetrezselyem; a
gombóchoz: 15 dkg főtt, füstölt sonka, 1 tojás,
4 dkg zsemlemorzsa, kevés vágott snidling, tálaláshoz tejföl.
Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk,
felkockázzuk. Forró olajon megfuttatjuk a
hagymát és a répaféléket, a gombát is hozzáadva összepirítjuk, sózzuk, borsozzuk. Amikor
a gomba levet enged, felengedjük 1 l vízzel,
és lassú tűzön felforraljuk. Addig a gombóchoz
ledaráljuk a sonkát, összekeverjük a tojással,
zsemlemorzsával, snidlinggel, fűszerezzük. 10
perc pihentetés után a fövő levesbe kis gombócokat szaggatunk. Ha megfőttek a gombócok,
a kész levest megszórjuk zöldpetrezselyemmel,
és tejföllel tálaljuk.

Ha már kezd aranybarna színt kapni a hús,
hozzáadjuk az apróra vágott petrezselymet, átforgatjuk, rányomjuk a sajtot, és addig kevergetjük, amíg minden kocka húst bevon a sajt.
Sült krumplival és zöldsalátával tálaljuk.

Tejszínes, málnás torta
Hozzávalók: 6 tojás, 15 dkg cukor, 10 dkg
liszt, 1 evőkanál kakaópor, 1 csomag sütőpor,
2 dl tejszín, 2 csomag habfixáló, 25 dkg málna, 1 csomag piros tortazselé, 3 dl víz.
Elkészítés: A tojások sárgáját kikeverjük
a cukorral, hozzáadjuk a sütőporral elkevert
lisztet és a kakaóport, majd óvatosan beleforgatjuk a kemény habbá vert tojásfehérjéket. A
masszát csatos tortaformába öntjük, 180 fokra előmelegített sütőben megsütjük, ha kész,
kivesszük, hűlni hagyjuk. A krémhez a tejszínbe keverjük a habfixálót és felverjük, a habot
ráhalmozzuk a tortalapra, és beterítjük a málnával. A tortazselét meleg vízben feloldjuk, a
gyümölcsre öntjük, és hagyjuk megdermedni.

Sajtos, petrezselymes csirkemell
Hozzávalók: 2 csirkemellfilé, 1 csokor petrezselyem, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, ore
gánó, 1 tubus natúr krémsajt, olaj a sütéshez.
Elkészítés: A csirkemellet kis kockára vágjuk, fűszerezzük, és forró olajon megpirítjuk.
2018. július
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Államférfi véleménye
Benjamin Franklin (1706–1790) amerikai politikus,
természettudós, író egyik gondolatát idézzük
a rejtvényben a vízszintes 1., függőleges 24. és
43. alatt.
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36. Az áramerősség egysége. 38. Berendezés. 39. Kelmét készít. 40. Elektromos töltésű anyagi részecske. 41. Ivóedény. 42. Cölöpverő eszköz. 43. Előny. 44. Erkölcs. 45.
Fejfedő. 47. Fogyasztotta. 49. La … – Bolívia fővárosa. 50. Város Budapesttől északnyugatra. 51. Hazafele! 52. Rossz minőségű
Vízszintes: 13. Megszégyenít. 14. Ös�- borszőlő. 54. Át tud fogni. 56. Siker határai!
szecsapás 15. A névsor kezdetén áll. 16. Fö- 57. Görög betű. 58. Növényi hajtás. 59. Halösleges holmitól megszabadul. 18. Női ének- tározott névelők. 60. A Tisza egyik bal oldahang. 20. Idegen levegő. 21. Francia király. li mellékfolyója. 62. A rádium és a kén vegy22. Ló jelzője. 25. Becézett szülő. 27. Sze- jele. 64. A házból szólít. 66. Sokáig megtart.
mélyem. 28. Az Attila névváltozata. 29. Tö- 68. Francia festő és grafikus (Édouard). 71.
rök megszólítás. 30. Francia sziget. 31. Men�- … Hari – kémkedéssel vádolt bártáncosnő.
Függőleges: 1. A Földközi-tengerben
nyiséget fejez ki. 32. A ruténium és a foszfor
vegyjele. 34. Celine … – kanadai énekesnő. élő, ízletes húsú hal. 2. Trója másik neve. 3.
…rigó – énekesmadár. 4. Magyar
5
7
8
9
10
11
12
6
Ê iparváros – vissza. 5. Galac határai!
6. Gyümölcsöt tartósít. 7. Kettőzve:
15
14
nagyapa. 8. … és holdvilág – Szerb
Antal útirajza. 9. Ének. 10. Szin17
18
19
20
tén ne. 11. Lola … – Georg Kreisler
monomusicalje. 12. Laser része!
24
22
23
25
26
17. Üveges, fedett hintó. 19. Együt29
30
teshez tartozik. 23. Alvásfázis. 26.
Ülőbútor. 28. Az itt levőn. 29. Ma32
33
34
35
gyar vezér a kalandozások korában.
30. Kedvelt virág. 31. Testedzés.
38
39
33. Erős ellenszenvet érez. 35. Sziget – olaszul. 37. Mely időtől? 38.
41
42
Északkeleti száraz hideg szél az Adriai-tengeren. 41. Görögkeleti pap.
44
46
45
42. Becézett Katalin. 45. Vuk ne49
50
velője. 46. Spanyolfal. 48. Bihar
megyei falu. 50. Közterület. 53.
53
54
55
56
Váltott evező. 55. Apró léptekkel
jár. 56. Háztartási eszköz. 57. … a
58
59
gyümölcs – John Steinbeck regénye.
58. Félrevezet. 59. Felvert tojásfe62
63
64
65
hérje névelővel. 61. Svájci kanton.
63. Az a másik. 65. Bimbó közepe!
68
69
70
71
67. Azok egynemű betűi. 69. Tiltószó. 70. Páratlan tuja!
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Júniusi rejtvényünk (Shakespeare mondotta) helyes megfejtése: „Nincs a világon se jó, se rossz, a gondolkozás teszi azzá.”
Könyvjutalmat nyert: Menyhárt György (Berettyószéplak) és
Ladányi László (Szatmárnémeti).
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Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: július 30.
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1 Decembrie
nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

hirdetés

Ösztöndíjpályázat
A kolozsvári székhelyű Nyilas Misi
Tehetségtámogató Egyesület ismét meghirdeti
a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű
diákok megsegítését szolgáló ösztöndíjpályázatát
a 2018/19-es tanévre.
Olyan VI–X. osztályba járó, magyar nyelven
tanuló diákok szülei/gyámja adhatja be a pályázatot, akiknek a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 650
lejt, és a gyerek tanulmányi átlageredménye legalább 8,50 volt. A szülőnek/gyámnak
vállalnia kell, hogy a támogatás megítélése esetén legalább érettségiig biztosítja a gyermek továbbtanulását magyar nyelven.
Az egyesület több mint másfél évtizede segíti a tehetséges, ám nehéz körülmények között
élő diákok továbbtanulását. Ha a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány
folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 13 500 forintnak
megfelelő összeget jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek adják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális
helyzetét.
A támogatást az egyesület ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától függően, egységes értékelés alapján. A pályázókat az egyesület levélben értesíti
a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázókkal
támogatási szerződést köt, ezt követően az
ösztöndíj folyósítása szeptember hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Ha jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a család reális jövedelme között, a
kuratórium akár év közben is megszüntetheti
az ösztöndíjat. Ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget
tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható.
Az egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem
tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét
(81 000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas ta-

nulónak igyekszik biztosítani. A támogatásban
részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.
A pályázat kizárólag a 2018/2019-es támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, ehhez mellékelni kell az adatlap végén
felsorolt dokumentumokat. Hiányos pályázatot
nem fogadnak el. A pályázati csomag (felhívás,
adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető
a www.nyilasmisi.ro honlapról, vagy igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen,
illetve személyesen az egyesület székhelyén.
A pályázatok benyújtásának határideje 2018. július 31. A pályázat benyújtható postai úton vagy az egyesület székhelyén:
Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”, 400604 Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1989, nr. 116., jud. Cluj.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet:
tel.: +40-264/531–153, +40-787/671–137;
e-mail: nyilas_misi@yahoo.com; honlap: www.
nyilasmisi.ro.
2018. július
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Nagyszalonta egykori zsinagógája látható felső képeslapunkon, valamikor a múlt század tízes éveiből. A
hitközség alapítását a Magyar zsidó lexikon az 1848-as forradalom utáni évekre teszi. A gyarapodó közösség a kiegyezés után már nyilvános iskolát is fenntartott, és 1885-ben saját forrásból új, nagyobb zsinagógát építtetett „Knapp Ferenc nagyváradi építész tervei alapján”. Más forrás szerint Székely Mihály volt
a tervező. A Nagy Háború közel 200 lélekkel csökkentette az 1910-ben 844 fős hitközséget. 1944. június
7-én a megmaradtakat is deportálták, alig 200-an élték túl a holokausztot. Az áldozatok emlékére 1946ban emlékművet emeltek a zsinagóga elé. Az épület fenntartására már kevesen voltak, így azt 1989 nyarán lebontották
Lenti képeslapunk az Orsolya zárda sarki részét ábrázolja valamikor a XIX. század utolsó évtizedében. Még
nyoma sincs az épületek földszintjén az üzletek vitrinjének, helyettük az emeleti zsalus ablakok hasonmásai sorakoznak egymás mellett. Akárcsak az emeleten, itt is még folyosó húzódott az ablaksor mögött. A
neogótikus Szent Anna-templom külső arculata nem változott azóta sem. A fotografáló masina látványára
néhány kíváncsiskodó megtorpant, így őket is megörökítette ifj. Berger Sámuel az utókor számára

