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Olyan VI–X. osztályba járó, magyar nyelven
tanuló diákok szülei/gyámja adhatja be a pályá-
zatot, akiknek a családjában az egy fõre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az 550 lejt,
és a gyerek tanulmányi átlageredménye leg-
alább 8,50 volt. A szölõnek/gyámnak vállalnia
kell, hogy a támogatás megítélése esetén leg-
alább érettségiig biztosítja a gyermek továbbta-
nulását magyar nyelven.

Az egyesület immár 15 éve segíti a tehetsé-
ges, ám nehéz körülmények között élõ diákok

továbbtanulását. Ha a támogatók részérõl a
program számára felajánlott adomány folyama-
tossága lehetõvé teszi, egy tanuló ösztöndíja ha-
vonként maximum 13 500 forintnak megfelelõ
összeget jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek
adják, akik személyesen is figyelemmel követhe-
tik a támogatott tanulók tanulmányi elõmenete-
lét, illetve a családok szociális helyzetét.

A támogatást az egyesület ösztöndíj-bizottsá-
ga ítéli oda a felajánlott támogatások és igény-
lõk számától függõen, egységes értékelés alap-
ján. A pályázókat az egyesület levélben értesíti a
kuratórium döntésérõl. A nyertes pályázókkal
támogatási szerzõdést köt, ezt követõen az
ösztöndíj folyósítása szeptember hónaptól kez-
dõdik, és egy évre szól. Ha jelentõs eltérés mu-
tatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jöve-
delem és a család reális jövedelme között, a ku-
ratórium akár év közben is megszüntetheti az
ösztöndíjat. Ha a tanuló a szerzõdésben foglalt
tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz,
a támogatási szerzõdés újrapályázás nélkül a kö-
vetkezõ évre is meghosszabbítható.

Az egyesület törekszik folyamatosan biztosíta-
ni a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kö-
tött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt
az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garan-
ciát vállalni. Az alapösztöndíj felét (81 000
Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak
igyekszik biztosítani. A támogatásban részesülõ
tanulók munkáját, tanulmányi elõmenetelét és a
család anyagi helyzetét az egyesület munkatársai
családlátogatások során ellenõrzik.

A pályázat kizárólag a 2017/2018-as támo-
gatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtha-
tó be, ehhez mellékelni kell az adatlap végén fel-
sorolt dokumentumokat. Hiányos pályázatot
nem fogadnak el. A pályázati csomag (felhívás,
adatlap, ûrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthetõ
a www.nyilasmisi.ro honlapról, vagy igényelhe-
tõ e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen, il-
letve személyesen az egyesület székhelyén.

A pályázatok benyújtásának határideje
2017. július 31. A pályázat benyújtható pos-
tai úton vagy az egyesület székhelyén: Asociaþia
de Protejare a celor Talentaþi „Nyilas Misi”,
400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie
1989, nr. 116., jud. Cluj.

Érdeklõdni az alábbi elérhetõségen lehet:
tel.: +40-264/531–153, +40-787/671–137;
e-mail: nyilas_misi@yahoo.com; honlap:
www.nyilasmisi.ro.

|hirdetés

Ösztöndíjpályázat
A kolozsvári székhelyû Nyilas Misi
Tehetségtámogató Egyesület ismét
meghirdeti a tehetséges és szociálisan
hátrányos helyzetû diákok megsegítését
szolgáló ösztöndíjpályázatát.
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Kerékpár nyergében
értékeink nyomában

gye legnagyobb szõlészeti-borászati vállalkozá-
sa, több városban saját boltjaiban forgalmazza
itókáit. Akadt horgász is szép számban a bicik-
lisek között, így nem hagyhatták ki a szentimrei
halastó megtekintését sem.

A szentjobbi római katolikus templomnál
Zatykó Jácint alpolgármester fogadta õket,
majd László Sándor borász a település gazdag
történetével ismertette meg a csoport – vidéken
kevésbé jártas, többnyire nagyváradi – tagjait,
bemutatva nekik a várromokat is. A Nyulas er-
dõn áthaladva a friss levegõ, a szép panoráma
szusszanásnyi pihenõre késztette a bringásokat.
Szentjobbról távozóban a hegyközszentmiklósi
strand körül is tettek egy kört, a napi tekerés
után szívesen fürdõztek volna egy kiadósat, de
menni kellett tovább, a székelyhídi pincesoron
már várták õket, sorra nyíltak a nedûk tárházai-
nak ajtai.

Mielõtt még a célállomáson, a Stubenberg-
kastély kertjében elfogyaszthatták volna az ízle-
tes vacsorát, a városi múzeumban megtekintet-
ték a halászati eszközöket bemutató kiállítást. A
látnivalókról dr. Wilhelm Sándor halbiológus
tartott román nyelvû ismertetõt, ugyanis a túra
résztvevõinek több mint kétharmada román aj-
kú volt. Érdekes módon a többnyire magyarok
lakta tájegység jobban vonzotta õket, mint
nemzettársainkat.

Dr. Bántó Norbert, a TDMÜ ügyvezetõ igaz-
gatója elmondta, hogy a 36 kilométeres távot
mindenki sikeresen teljesítette, hisz igyekeztek
gyakori pihenõket közbeiktatni. Az járt jobban,
aki terepbiciklivel indult útnak, mert 16 kilomé-
tert földúton karikáztak. Nagy volt az életkorbe-
li szórás: tízéves a legfiatalabb, a 40-es éveinek
végén jár a legidõsebb részvevõ.

A kerékpáros felfedezõ utak folytatódnak.
Bántó lapunknak elmondta, hogy Barátka kör-
nyékén a fatemplomokat járják be, és idén sze-
retnének még visszatérni az Érmellékre
Érmihályfalva, Gálospetri és Szalacs érintésé-
vel. Útitársnak bárkit szívesen látnak, aki elég
edzettnek érzi magát egy ilyen vállalkozáshoz.
Feltétel, hogy a résztvevõknek legyen védõsi-
sakjuk, láthatósági mellényük, és ajánlott a te-
repkerékpár.

D. Mészáros Elek

Júniusban immár harmadszor szállt nyeregbe
a biciklizést és a turizmust kedvelõk népes cso-
portja. Elsõ alkalommal hatvan-hetvenen indul-
tak el karikázni, másodjára már száz körül volt a
résztvevõk száma, a harmadik, A bor útja elne-
vezésû túrára már százötvenen jelentkeztek.

Bihardiószeget a kora délelõtti órákban szo-
katlan, zsibongó tömeg lepte el. Onnan startol-
tak ugyanis a 36 kilométeres útra indulók.
Mados Attila polgármester a Zichy-kastély fel-
újított szárnyában köszöntötte a nemes feladat-
ra vállalkozókat, egyúttal az ottani tárlat megte-
kintésére invitálta a jelenlevõket. A bor útján
karikázók ezután felkeresték a Mados és a
Szõnyi pincészetet, hogy aztán a drótszamárra
ülve a következõ célállomás, a hegyközszent-
imrei Ur pincészet felé vegyék útjukat. Ez a me-

Messzi tájakra utazunk szépet látni,
miközben nem vesszük észre a bennünket
körülvevõ értékeket. Utóbbiak
népszerûsítésére hirdette meg a Fedezzük
fel Bihar megyét kerékpáron elnevezésû
túrasorozatát a Bihar Megyei Turisztikai
Desztináció Menedzsment Ügynökség
(TDMÜ) és a Bihar Megyei Tanács.

Dr. Wilhelm Sándor
(jobb szélen) a régi
halászati
eszközöket
mutatta be
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Egy tõrõl legtöbb
7 kg bogyót
szedtek le

Katedra
és köszméteföld

Egy biztos, jelenleg õ foglalkozik jelentõs terü-
leten köszmétével. Ötven árt ültetett be. Egy
ismerõs agronómus barátjától kért szakszerû
szakmai segítséget, három járásra osztották fel
a területet.

Mintegy ötezer tõ cserje ültethetõ egy hek-
tárra, a sorok között bõ két méter a távolság,
a tõtávolság pedig 90 centiméter. Már a kiül-
tetés utáni évben megmutatkozott a termés,
két-három év múlva pedig már elérték a várt
hozamot. Mivel a növény nem önhordó,
aranyribiszkébe van oltva 90 centi magasság-
ban, ezért egy huzalra kötözték fel a termõko-
ronát. Az elsõ években alakító metszést végez-
tek, onnantól pedig csak igazítanak a bokro-
kon a fagymentes februári napokon. A met-
széssel azért kell igyekezni, mert az egres már
márciusban virágozni kezd.

A metszése külön tudományág, teljesen
más, mint a szõlõé. Nem elég a visszametszés,
ritkítani kell az ágakat, másként sündisznófor-

Egy barátja kereste meg 2009-ben Karan-
csi Bélát azzal, hogy egy magyarországi fais-
kola „ingyen” ad köszmétecserje-csemetéket,
a terméssel kell majd kifizetni. Gondolta, ha
csak annyi a dolga, hogy elõkészítse a talajt és
a támasztórendszert kialakítsa, akkor érdemes
belevágni. Soha nem tervezte ezt fõfoglalko-
zásnak, mindössze értelmesen akarta eltölteni
a szabadidejét, ugyanis feleségével mindketten
pedagógusok. A házigazda a nagykágyai szak-
középiskola igazgatója, felesége Székelyhídon
tanárkodik.

Induláskor többen is voltak, akik kapva kap-
tak az ötleten, de rajta kívül végül mindannyi-
an feladták. Ennek oka a talaj nem megfelelõ
minõségében vagy az elültetett cserje esetle-
ges silányságában keresendõ – véli Karancsi.

Manapság egyre többen
mellékfoglalkozást is felvállalnak a napi
nyolc óra munka mellé. Ki némi
pluszjövedelem reményében próbálkozik,
ki hobbiként keres tartalmas elfoglaltságot
önmaga és családja számára. Érolasziban
KARANCSI BÉLA a katedrától felállva
zöldellõ ligetben teszi hasznossá magát.

Karancsi Béla pedagógusként keresett és talált
hasznos elfoglaltságot 

(folytatás a következõ oldalon)
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mára besûrûsödik, olyannyira, hogy nem lehet
hozzáférni a bogyókhoz szüretkor. Oda kell fi-
gyelni a különbözõ kórokozók, gombák elleni
védekezésre is. Feltétlenül el kell végezni az
õszi és a tavaszi lemosó permetezést. Nagyon
fontos a lemetszett ágak elégetése, hogy az ül-
tetvény fertõzését ezáltal is gátolják. Karancsi
Béla nagy örömére az utóbbi idõben a termé-
szet is jótékonyan segít a védekezésben: a
nagymértékben elszaporodott katicabogarak
és fülbemászók elõszeretettel fogyasztják a le-
véltetveket.

Június elejére a konzervipar számára már
feldolgozható a termés, a bogyók édeskéssé
válásáig még további egy hónapot kell várni –
sorolta a teendõket és a várható fejleménye-
ket a köszmétés gazda. De nemcsak az élelmi-
szergyártó-, hanem a gyógyszeripar is feldol-
gozza az egrest, nem csoda, hogy szupergyü-
mölcsként szokás emlegetni, hisz a vitaminok,
ásványi anyagok koncentráltan vannak jelen
benne. Karancsiék amellett, hogy értékesítik a
termés nagyobb részét, a maradékot saját
szükségletre dolgozzák fel: szörpöt, dzsemet,
kompótot készítenek belõle, de ínyencségnek
számító köszmétepálinkát is fõztek már. Ez
utóbbi igen drága mulatság, túl sok alapanyag
kell hozzá.

Mint minden mezõgazdasági vállalkozásnak
Romániában, a Karancsiénak is a termés érté-
kesítése a legnagyobb gondja. A legbiztosabb
megoldás egy nagybani felvásárlót felkutatni,
mert ha alacsonyabb áron sikerül is túladnia
rajta, legalább nem marad nyakán a termés.

Eddig Debrecenben kínálta sikerrel portékáját,
az ottaniaknak nagy hûtõházuk van az áru
„várakoztatására”, amíg a németországi im-
portõrhöz kerül feldolgozásra.

A köszméte fogyasztása nálunk jóval kevés-
bé elterjedt, mint a nyugat-európai országok-
ban. Vendéglátónk azt tartaná ideálisnak, ha
maga dolgozná fel a leszüretelt bogyókat, ak-
kor jóval nyugodtabb lenne: nem rohad el a
portékája, és vélhetõen nagyobb profitra is
szert tehetne. A tõhozam rekordját is megtud-
tuk: az érolaszi köszmétésben 7 kg termés az
eddigi csúcs. Legutóbb 4 tonnát szüreteltek
egy évben, és 3-5 lejes kilónkénti áron sikerült
értékesíteniük. Amikor nagy a szárazság, bi-
zony a kiadós öntözést meghálálják a tüskés-
fejûek.

Az ültetvényt nem szándékszik tovább nö-
velni az érmelléki köszmétés gazda, hisz az ér-
tékesítés mellett mostanság a munkaerõhiány
is fejtörést okoz neki. A köszmétetermesztést
nem lehet gépesíteni, a metszést, a betakarí-
tást kézi erõvel végzik.

D. Mészáros Elek

A beoltott cserje
termõkoronáját fel
kell kötözni
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Lekvár, befõtt, szörp és pálinka is készülhet
a vitamindús termésbõl

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Nyolcszáz éves múltú
mártírfalu Dél-Biharban
Mezõbikácsot a Nagyvárad–Arad országúton
lehet megközelíteni. Várad felõl Gyapjú után
balra letérve a római katolikus temploma
adhat irányt, hiszen tornya már legalább tíz
kilométer távolságról jól kivehetõ.

Az Árpád-kori dél-bihari település nevének
elsõ feljegyzése – egy oklevélen Bykac formá-
ban – 1291–1294-bõl származik. A XIII. szá-
zad elején már egyházas hely volt.
1332–1337 között szerepelt a pápai tized-
jegyzékben is, Bykach néven. Papja 1332-ben
20 garas pápai tizedet fizetett. 1374-tõl a fa-
lu a latin szertartású váradi káptalan birtoka
lett. Az 1880-as népszámlálás 998 lakosát je-
gyezte fel, ebbõl 463 román, 399 szlovák, 65
magyar, felekezeti megoszlás szerint 487 orto-
dox, 461 római katolikus, 23 izraelita. 1910-
ben 1287-en éltek Mezõbikácson, 585 ro-
mán, 456 szlovák, 135 magyar, felekezeti
megoszlás szerint 654 római katolikus, 585
ortodox, 35 református. 1992-ben lakóinak
száma már csak 591 volt, 368 román, 168
magyar, 38 szlovák, illetve 356 ortodox és
219 római katolikus. Tíz évvel késõbb 588-an
éltek a településen, 378 román, 172 magyar.

Hajdanán a jelenlegi helyétõl délkeletre, a
Haraszti-patak partján állt a falu, ott találták
meg még az 1880-as években õsi templomá-
nak nyomait, a középkori kõépület alapját és
maradványait. Ezt írta róla 1883-ban az akkori
plébános, Trusza Lajos: „Kiástuk nagyjából a
törökdúlás elõtti bikácsi templom alapjának
maradványait a kenderesben. A faltöve tele volt

csontvázakkal, alig 50 cm mélységre a földszín-
tõl. Még lehetne róla alaprajzot csinálni.”

Egy szép fényes júniusi napon jártam
Mezõbikácson, a helybeliek számára nagy ün-
nepélyen. A Nagyváradi Római Katolikus Egy-
házmegye itt tartotta a Szent László-év tisztele-
tére szervezett regionális találkozóját. Dr. Fü-
gedy Antal Levente helyi plébánossal a nap
folyamán sikerült szót váltanom. Elmondta,
hogy a lakosság mintegy 35 százaléka katoli-
kus, a magyar nemzetiségûek aránya ennél va-
lamivel kevesebb, hiszen a szlovákok is katoli-
kusok. Kisebb számban vannak más vallást gya-
korló magyarok, reformátusok, baptisták és ad-
ventisták. Arról is tájékoztatott, hogy a lakosság
nagy része nyugdíjas, a lehetõségük szerint me-
zõgazdasággal is foglalkoznak. A fiatalabbak
többnyire helyben, egy olasz vállalkozó által
mûködtetett malomban és pékségben, illetve a
mezõgazdasági társulásokban dolgoznak, vagy
Nagyváradra ingáznak. Olyanok is vannak, akik
külföldön próbálnak szerencsét.

Aszfaltozásra váró
utcarész Bikácson

Dr. Fügedy Antal Levente helyi plébános


(folytatás a következõ oldalon)
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A tisztelendõvel természetesen a helyi római
katolikus egyházközség történetérõl is beszél-
gettünk. A plébánia már 1332-ben létezett, és
1812-ben a nagyváradi püspökség a gyapjúi
lelkészségi hivatal átköltöztetésével újraalakí-
totta; öt éve ünnepelték ennek 200. évforduló-
ját. A templom alapkövét 1813-ban tették le,
építését 1822-ben fejezték be, elkészültekor
Haller Ferenc váradi kanonok áldotta meg. A
templom védõszentje Szent László magyar ki-
rály. Az idén sort kerítenek az istenháza belsõ
felújítására „sok jó ember hozzájárulásának kö-
szönhetõen” – mondta a tisztelendõ.

Fügedy Antal Leventét mint újmisést a né-
hai Tempfli József püspök 1992. július 1-i
kezdettel nevezte ki a mezõbikácsi plébánia
élére, azóta itt szolgál, nemrég ünnepelte pap-

ságának negyedszázados évfordulóját. Ezüst-
miséjét megtisztelte jelenlétével Böcskei Lász-
ló, az egyházmegye püspöke.

Gyapjúhoz tartozik

Mezõbikács most közigazgatásilag Gyapjú
(Gepiu) községhez tartozik. Az ország 1968-
as közigazgatási átszervezése után Cséffa köz-

A falu bejáratánál
elhelyezett tábla

leleplezése 

A Szent László
tiszteletére
felszentelt

istenháza oltára

Breczkó Mihály
bikácsi lakos
a gyapjúi helyi
tanács tagja

Mezõbikács római
katolikus

temploma
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Rendszeres autóbuszjárat nincs Mezõbikács
és Nagyvárad között, pedig igény lenne rá –
tette hozzá a tanácsos. Ami a magyar nyelvû
oktatást illeti, az gyerekhiány miatt már több
éve megszûnt.

Mártírfalu

Mezõbikácsot 2015. május 27-én a román
törvényhozás mártírtelepülésnek nyilvánította
az 1949. augusztus 2-i vérengzés miatt. Azon
a napon – a világhálón is fellelhetõ informáci-
ók szerint – a kommunista uralom (illetve a kí-
méletlen beszolgáltatási kötelezettség) ellen
fellázadt helybeliek közül a karhatalmi szervek
négy embert kivégeztek, tizenöt családot pe-
dig deportáltak. A meggyilkoltak egyike a falu
plébánosa volt.

A falu bejáratánál tábla adja tudtára az érke-
zõnek román és magyar nyelven, hogy ez a
helység mártírtelepülés. A Mezõbikács státu-
sát jelzõ táblát mintegy másfél évvel ezelõtt a
törvényt kezdeményezõ Szabó Ödön parla-
menti képviselõ, Ioan Purge, Gyapjú község
polgármestere és dr. Fügedy Antal Levente
tisztelendõ leplezték le. Azt meg kell említeni,
hogy a jogszabály kidolgozásához szükséges
dokumentációt a római katolikus plébános
gyûjtötte össze.

A mártírfalu nem csak 1949-ben szenve-
dett. A II. világháború vége felé, amikor a ro-
mán csapatok visszaverték a magyar hadsereg
támadásait, 1944. szeptember 27-én öt telje-
sen ártatlan helybeli lakost végeztek ki, akik-
nek csak egy bûnük volt: magyarok voltak. Az
egyik a kivégzettek közül cigányzenész volt,
neki állítólag azért kellett meghalnia, mert ma-
gyar nótákat húzott a helybelieknek.

A római katolikus templomkertben emlék-
mûvet állítottak a kivégzett és a deportált áldo-
zatok nevének feltüntetésével. Az emlékoszlo-
pot 2006-ban ünnepélyes megemlékezéssel
leplezték le, ma is ott áll méltóságteljesen a
templom bejáratától néhány méterre. Érde-
mes figyelni az emlékoszlop aljára felvésett
bibliai idézetre: „Nagyobb szeretete senkinek
sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért.”

A szeretetteljes légkör a mai bikácsiakra is
jellemzõ. Jólesõ volt megtapasztalni, hogy mi-
lyen nagy szeretettel fogadták a helybeliek a
váradi egyházmegye regionális találkozójára a
faluba érkezõket, akik több településrõl jöttek.
A találkozó végén a szeretetvendégség hosz-
szan tartó beszélgetéssé alakult.

Deák F. József

faluról falura|

séghez került, de a 2001-ben tartott sikeres
népszavazás eredményeként 2003-ban meg-
alakult az önálló Gyapjú község, mely magá-
ban foglalja Mezõbikácsot is.

A 11 fõs helyi tanács egyik tagja a
mezõbikácsi Breczkó Mihály, a magyar ér-
dekvédelmi szervezet képviselõje. Vele is sike-
rült felvenni a kapcsolatot. Elmondta, hogy az
új község megalakulása óta nem tapasztalha-
tók látványos megvalósítások Bikácson. Az
idei tervükben szerepel az utak további aszfal-
tozása, mintegy tíz kilométeren, fõleg a falu
fõutcáján. Az ivóvízhálózatot már rég kiépítet-
ték, de a hálózat elavultsága miatt szükséges a
vezetékek kicserélése. Idén 700 méteren ter-
vezi a gyapjúi önkormányzat a csõcserét.
Tervben van még a járdák felújítása és más te-
lepülésfejlesztési munka.

Az emlékmû egyik
oldalán
a vérengzések
áldozatainak
névsora

A kitelepített
családoknak is
emléket állítottak
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Zsebtelefonjaikon matatva már napokkal a
rendezvénysorozat megkezdése elõtt szorong-
va érdeklõdtek a IV. Székelyhídi Városnapok
szervezõi a várható idõjárás felõl. A beharan-
gozott esõdömping elmaradt, egy-egy zápor
idõlegesen frissítette csupán a levegõt, a fel-
hõk zömét más irányba terelték a magasságos
béresei.

Valós értékek felmutatására is törekedtek a
rendezvényszervezõk. A helyi önkormányzat, a
Magyar Nemzeti Kereskedõház (MNKH) Nagy-
váradi Regionális Irodája, a Romániai Magyar
Gazdák Egyesületének (RMGE) megyei szerve-
zete, a Bihar Megyei Helyi Akciócsoport és az
RMDSZ Bihar megyei szervezete közös szerve-
zésében tartották meg június 17-én, a városna-
pok második napján a II. Érmelléki és Bihar
Megyei Gazdanapot. Az esemény szalagvágás-
sal vette kezdetét: a gazdák és gyártó cégek ter-

mékbemutatója a kifeszített szalag mögött óriás
sátorban kapott helyet. A „kiállítási tárgyakat”
nemcsak megtekinthették, de meg is vásárol-
hatták az érdeklõdõk. A turulmadaras park fái
alatt pedig faházikókban kínálgatták eladásra
boraikat a gazdák; pálinka és biotermékek is
voltak a standok polcain. Igazi különlegesség-

Gazdatársadalomról
és az Európai Unióról
Júniusban tartották a IV. Székelyhídi
Városnapokat, s a szervezõk a könnyed
szórakoztatás mellett igyekeztek
értékhordozó programokat is felmutatni.
Három napon át zajlott az Európai Unió
támogatásával az Európa a polgárokért
címû elõadássorozat, testvértelepülések
részvételével. A gazdanap pedig szakmai
elõadásokkal, vásárral, termékkiállítással
gazdagította a kínálatot.

Tartalmas
elõadásokat
hallgattak
a mezõgazdászok
Székelyhídon

Helyi és magyarországi elöljárók, politikusok,
agrárszakemberek nyitották meg a rendezvényt

Termékbemutató és -vásár a II. Gazdanapon
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nek számító köszmétepálinka és levendulaszörp
is szerepelt a termékpalettán. A kiskerti munka-
eszközök mellett a nagytermelõk erõgépeit is
megcsodálhatták a látogatók.

Miközben a standok körül forgolódtak a né-
zelõdõk, addig a közelben lévõ városi múzeum
aulájában szakmai konferencia vette kezdetét.
A megjelenteket Sárközi Zoltán, az MNKH
nagyváradi irodájának vezetõje, Pajna Zol-
tán, Hajdú-Bihar megye közgyûlésének elnö-
ke, valamint Béres Csaba, Székelyhíd pol-
gármestere köszöntötte. Utóbbi azokat a gon-
dokat, nehézségeket is vázolta, amelyekkel
szembetalálják magukat a térségben élõ gaz-
dák, például a piacképtelenség és a termékfel-
dolgozás hiánya. A gazdanap ötletadója, Sza-
bó Ödön parlamenti képviselõ úgy véleke-
dett, hogy a gazdatársadalom sikerének há-
rom alappillére van: a stabil jogi háttér, a ha-
tékony finanszírozás és a modern technológia.
Dr. Nagy Miklós, az RMGE megyei vezetõ-
je örömmel állapította meg, hogy nõtt az ér-

deklõdés a gazdanap iránt, ezúttal a több mint
húsz hazai mellett tizenöt magyarországi cég
és termelõ hozta el termékeit.

A konferencián jelen lévõ Tánczos Barna
szenátor, agrárszakember a családi gazdasá-
gok, farmok létrehozását tartja járható útnak.
E felé tendál az Európai Unió támogató szán-
déka is. Érdemes nyitni nemcsak a termelés,
hanem a helyi feldolgozás irányába is – fogal-
mazta meg ajánlásait a szenátor. Skapinyecz
Péter, az MNKH Közép-európai Kereskedel-
mi Fejlesztési Hálózat Kft. igazgatója munká-
juk lényegérõl szólt, ami a partnerkeresésben,
ajánlásokban, valamint naprakész informáci-
ók átadásában áll. Cristian Buzlea, a Vidéki
Befektetéseket Finanszírozó Ügynökség
(AFIR) megyei igazgatója a megpályázható tá-
mogatásokról beszélt, amelyekre interneten is
lehet jelentkezni. Florian Pavel, a Mezõgaz-
dasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség
(APIA) megyei vezetõje és Nicolae Hodiºan,
a Bihar Megyei Mezõgazdasági Felügyelõség
igazgatója a régió mezõgazdasági helyzetérõl
tartott ismertetõt, egyúttal a termékek minõ-
ségének javítására szólították fel a gazdákat.

Miközben a termelõket okosították jó taná-
csokkal a múzeumban, addig a városháza ta-
nácstermében folytatódott a már elõzõ nap el-
kezdõdött, Európa a polgárokért címmel futó
rendezvény. A romániai, magyarországi, bel-
giumi, horvátországi és szlovákiai testvértele-
pülések találkozóját az Ér Hangja Egyesület
szervezte, a megnyitón annak elnöke, Asza-
lós Tímea és Béres Csaba városvezetõ kö-
szöntötte a vendégeket.

A „Gyûljünk össze közös jövõnk érdeké-
ben!” mottójú együttlét elsõ napján a települé-
sek küldöttei mutatkoztak be, elõadásaikban
vázolták azokat a fejlesztési projekteket, inf-
rastrukturális és kulturális eredményeket, ame-
lyeket elértek az EU-ba való belépésük óta.
Elõnyként fogalmazták meg a határok légiesí-
tését, ami lehetõvé tette többek között a kap-
csolattartást, a fejlesztési támogatások elérését.

A szombati megbeszélésen Szabó Ödön az
unió létét egy társbérlethez hasonlította,
amelyben különbözõ érdekek és értékrendek
feszülnek egymásnak, ahol a megoldás nem a
kiköltözés, hanem párbeszéddel megoldást ke-
resni a problémákra, mert az unióra szükség
van. Winkler Gyula európai parlamenti kép-
viselõ „tûzközelbõl” ismerve a helyzetet, EU a
Brexit után címmel fejtette ki véleményét az
Egyesült Királyság kilépésérõl, illetve annak
várható következményeirõl.

D. Mészáros Elek

Winkler Gyula
EP-képviselõ
Brüsszelbõl hozta
a híreket
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települések
találkozóján

az EU-tagság
hozadékait
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medencébe. Mivel nincs hígítva, gyógyértéke
is sokkal magasabb. Ezzel a megoldással tulaj-
donképpen két legyet ütöttek egy csapásra.

A strandolók kérésére tíz külsõ zuhanyzót
szereltek fel, ezek vezetékes vízzel mûködnek,
és a vizet napelemek melegítik. A medencék vi-
zének tisztaságát naponta többször ellenõrzik.
A részleges vízcsere folyamatos, de szükség
esetén leengedik az egész vizet, és tisztítják, fer-
tõtlenítik a medencét. A feltöltés elsõ napján a
nagymedence gyerekmedenceként mûködik. A
kicsik ennek nagyon örülnek, mivel külön gye-
rekmedence nincs, pedig szükség lenne rá.

Tény, hogy a margittai strand szebb és jobb,
mint tavaly volt, de idén sincs mellette szállás-
lehetõség. Ezáltal elveszíti azokat a klienseket,
akik szabadságukat töltenék a szabadidõköz-
pontban. Van ugyan egy félig kész szálloda, de
az magántulajdonú, és félbemaradt az építése.
Idén már biztosan nem készül el. Az igazgató
elmondta, hogy sátorozók, illetve lakókocsival
érkezõk fogadására készen állnak. Áraik min-
den téren a legalsó szinten vannak. Javaslatá-
ra a polgármesteri hivatal komolyan fontolgat-
ja faházak telepítését, hiszen területük van hoz-
zá bõven. De ez még a jövõ zenéje.

Belépõjegyekbõl nehéz lesz nyereségessé
tenni a strandot. Ha majd szállást és étkezést is
tud nyújtani a létesítmény – saját erõbõl –, akkor
már a haszon is egy kézbe fut össze, és nyeresé-
gessé tehetõ. Addig viszont a margittai szabad-
idõközpont „fél lábon álló vállalkozás” marad.

Szõke Ferenc

A nyitás késésének elsõ számú oka az volt,
hogy idéntõl megváltozott a szabadidõközpont
és ennek szerves részét képezõ strand jogi stá-
tusa. Részvénytársasággá alakult, egyedüli
részvénytulajdonos a margittai önkormányzat,
igazgatója Koppányi Zsolt eddigi ügyintézõ. A
létesítmény eddig is a helyhatósághoz tarto-
zott, de immár tulajdonosként nagyobb sza-
badsággal tud befektetni.

A strand eddig veszteséges volt, ennek is
szeretnének pontot tenni a végére. Ahhoz vi-
szont, hogy nyereséges legyen, vonzóvá kell
tenni, növelniük kell a látogatók számát és
csökkenteniük a fenntartási költségeket. En-
nek érdekében például javítottak a pázsit mi-
nõségén, nagy gonddal nevelték az elültetett
fákat, hogy árnyékot adjanak, a fiatalok kíván-
ságára az egyik medencében nem termál-, ha-
nem melegített víz van, ez úszáshoz sokkal
praktikusabb. A kisebbik medencébe továbbra
is termálvizet engednek, az idõsebb korosztály
ezt kedveli jobban. Egy hõcserélõ rendszer be-
iktatásával a termálvíz melegíti fel a nagyobbik
medence vizét, a termálvíz ezáltal lehûl, és hi-
deg víz hozzáadása nélkül kerülhet a másik

Sokan választják
a margittai
strandot
kikapcsolódásra

Kempingezni már lehet
a margittai strandon
Nyár van, idõnként kánikulának beillõ
hõség is elõfordul. Ilyenkor szívesen töltik
az emberek szabadidejüket a vízpartokon,
strandokon. Ezt június közepe óta
a margittaiak is megtehetik, mert – bár
kissé megkésve – megnyitotta kapuit
a városi strand.

A meleg vizes medence, háttérben a félig kész szálloda
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A szobrot elõzõ nap délutánján állították fel
végleges helyére a szentjobbi Kopaszhegyen:
a körös-körül dúló zivatar elkerülte a munkál-
kodókat, sõt szivárványív jelent meg fölöttük
az égen. Az égi jelnek tulajdonított esemény-
rõl az avatóünnepséget levezénylõ Zatykó
István beszélt. A Csáki Miklós Borbarátok
Körének elnöke, László Sándor szólt a nagy
múltra visszatekintõ helyi bortermelés mai ál-
lapotáról, illetve az általa vezetett borbaráti
kör munkájáról. Az ezeréves szentjobbi szõlõ-
termesztés a bencés szerzeteseknek köszön-
hetõ, az általuk megteremtett hagyomány mai

Az elõzõ napok rossz idõjárása már tovail-
lant, napsütés fogadta a szoboravatóra érke-
zõket. A szõlõsorok között libbent a pára, az
esõnyomokat „felhörpintette” a kellemes me-
leg. A közeli nyárfák szellõ fésülte ágai között
énekesmadarak koncerteztek. A jól ismert ze-
nemû szerzõje maga Isten. Az égiek ily módon
járultak hozzá Szent Orbán püspök szobrának
leleplezéséhez, de mindemellett a földi össze-
fogás sem hibádzott az esemény sikeres kime-
neteléhez.

Szent Orbán oltalmában
a szentjobbi borászok
A szõlészek, borászok, kádárok
és kocsmárosok védõszentjének állítottak
szobrot május utolsó csütörtökén
Szentjobbon. Az eseményre egyházi
és politikai személyiségek is ellátogattak,
s eljöttek borosgazdák a közeli
és távolabbi vidékekrõl.

(folytatás a következõ oldalon)



Szent Orbán
oltalma alatt állnak

a Kopaszhegy
szõlõi

László Sándor,
az ötletadó helyi
borbarátok
körének vezetõje

A leleplezés
pillanata
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ápolói különbözõ rendezvényeken népszerûsí-
tik a szõlészetet és a borkészítést. Ennek a cél-
nak a jegyében született meg a szobor állításá-
nak ötlete is, megvalósulását a borbarátok kö-
re mellett a Pro Szentjobb Alapítvány és a Bi-
har Megyei Tanács is támogatta.

Az eseményen jelen volt Kurilla Gábor
helyi plébános, valamint két szolgatársa, Bog-
dán István és Giosanu Leonard. Megáldot-
ták az alkotást, imát mondtak, megemlékezve
az egy éve elhunyt Tempfli József római kato-
likus váradi püspökrõl, illetve az élõk sorából
szintén eltávozott Erdei József helyi borászról.
Fábián Tibor korábbi szentjobbi református
lelkipásztor elismerésként kifejtette: ha létezik
hungarikum, akkor a helyi borászatot joggal
lehet szentjobbikumnak nevezni. A szobor le-
leplezése László Sándorra és Pásztor Sán-
dor megyei tanácselnökre hárult, aki beszédet
mondott a maga rendjén, ahogyan Zatykó
Jácint, Szentjobb község alpolgármestere is.
Elõbbi biztosította támogatásáról a helyi bo-
rászközösséget, mivel a borászat messze túl-
mutat az anyagi értékek elõteremtésén, hisz
magmaradásunk, élõ hagyományaink hordo-
zója. De a szentjobbi eseményen kívül más-
képp is segítik a borászokat megyei szinten, az
érmellékiek mellett a Berettyó mentiekre is
odafigyelnek. Jó kapcsolatot tartanak fenn
Hajdú-Bihar megye vezetõségével, Debrecen
önkormányzatával, elõbbivel közös találkozót
tartottak nemrég Bihardiószegen, éppen a
bortermelés és -értékesítés témakörében.

Az alpolgármester, aki maga is a borbarátok
körének tagja, elmondta, hogy bár katolikus
jellegû szoborról van szó, õk az egész közös-
ségnek szánták, mert szerencsére a borkultúra
újraéledõben van Szentjobbon. Egyre több fia-
tal fogott szõlõtermesztésbe, borversenyeken
szerepelnek sikeresen. Az italokat palackoz-
zák, címkézik – újságolta az alpolgármester.

A szobor megalkotója, Stolmár István sze-
rényen csak bútorasztalosnak tartja magát, hol-
ott a szentjobbi hegyen felállított mûve valós te-
hetséget sejtet. Az alkotó sokáig Nagyváradon
élt, nemrég telepedett vissza szülõfalujába,
Szentjobbra. Szent Orbán fába álmodásának
körülményeirõl kérdeztük. László Sándor keres-
te meg azzal az ötlettel, hogy készítsen egy pla-
kettet a szentrõl. Már akkor úgy vélekedett,
hogy a „téma” ennél többet érdemel, legalább
egy büsztöt faragjanak. De egy akkora diófarön-
köt kaptak adományba alapanyagul, hogy kár
lett volna nem egész alakos formában „kihá-
mozni” belõle Szent Orbánt – mesélte Stolmár.

Elõször jól kiszárította a rönköt, aztán idén
januárban nekilátott a faragásnak. Változó len-
dülettel haladt, volt, hogy két hétig felé sem
nézett, aztán pedig három napon át reggeltõl
estig pattogott a forgács. Németországban élõ
tervezõmérnök sógorától kért segítséget a szo-
borforma kialakításához, az egy vázlattal állt
elõ. Ezt formálta át három dimenzióba a mû-
vész.

Az esemény hangulatát emelte Rákóczi
Lajos érköbölkúti tanár a fröccs feltalálásáról
szóló anekdota elmondásával, valamint a Szé-
kelyhídi Férfikórus, a helyi Vadvirágok kórus
és Tóth Anna Kyra népdalénekes a fellépésük-
kel. A borászok nem feledkeztek meg arról a
régi szokásról sem, hogy borral öntözzék Or-
bánt, így köszönve meg az elõzõ évi bõ ter-
mést. Ha netalántán rossz termést hozna az
idei õsz, akkor szõlõvesszõzésre számíthat jö-
võre az oltalmukra állíttatott szobor.

D. Mészáros Elek


(folytatás az elõzõ oldalról)

Szent Orbán…

Az egyházak
képviselõi is
megáldották
az alkotást

Stolmár István
készítette el

a szobrot
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Tóth Zsuzsanna pedagógus, a tanfolyam ve-
zetõje szerint a különbözõ nemzetek közötti jó
viszony és együttélés érdekében fontos, hogy a
többség és a kisebbség nyelvét is beszéljék az
egymás mellett élõ emberek, hiszen csak így
tudnak igazán harmonikus kapcsolatot teremte-
ni. „A nyelvtanulást kicsi kortól el lehet kezdeni
játékos formában, sok mozgással, versekkel és
mondókákkal, népi játékokkal, megfelelõ szem-
léltetõanyagok segítségével. Ennek jegyében a
nagyszalontai érdekvédelmi szervezet bátor el-
határozást ültetett gyakorlatba, amikor elindítot-
ta a nyelvtanfolyamot. Immár a másodikon is túl
vagyunk, és nagy örömömre szolgál, hogy ezút-
tal is sokan bekapcsolódtak a programba” –
mondta a pedagógus.

A rendkívül hasznos órákon hétrõl hétre szá-
mos tanulni vágyó gyermek és felnõtt vett részt.
A kitartó munka meg is hozta gyümölcsét, errõl
május végén gyõzõdhettek meg mindazok, akik
részt vettek a nyelvtanfolyam záró ünnepségén.

A rendezvényen a gyerekek elõadták a megis-
mert dalokat, verseket, bemutatkoztak, és még
egy drámajátékban is részt vettek.

A darabot Tóth Zsuzsanna írta, Rejtélyes szi-
get a címe, és kiváló lehetõséget kínált az aktív
kommunikáció és az auditív figyelem fejlesztésé-
re, a rugalmas problémamegoldás elõsegítésére,
a szabályok tudatosítására, az egymás iránti szo-
ciális figyelem fokozására, a tanult anyag felis-
merésére és gyakorlatba ültetésére. A játék so-
rán a gyerekek relaxációs gyakorlatokat is vé-
geztek, részt vettek kiszámolós játékokban, és
számos kreatív feladatot oldottak meg közösen.
A gyerekekhez hasonlóan a felnõttek is számot
adtak tudásukról, és magabiztosan töltötték ki az
elhangzottakhoz kapcsolódó kérdõíveket.

A nyelvtanfolyam ezúttal is jó kezdeménye-
zésnek bizonyult, a végzõsök átvehették az ün-
nepség végén a kitartó munkájukért járó jutal-
mat, Török László helyi RMDSZ-elnök, polgár-
mester pedig köszönetet mondott Tóth Zsuzsan-
na pedagógusnak önzetlen munkájáért és fá-
radtságot nem ismerõ hozzáállásáért.

Balázs Anita

oktatás|

A gyerkõcök
nagyon élvezték
a drámajátékot

Októberben immár másodszor indult
nyelvtanfolyam a hajdúvárosban
az RMDSZ helyi szervezetének égisze alatt,
Tóth Zsuzsanna pedagógus vezetésével.
Az egy évvel korábban nagy sikert arató
kurzus folytatásaként ezúttal is a magyar
és a román nyelv alapjaival
ismerkedhettek meg a beiratkozott román
és magyar ajkú gyermekek és felnõttek.
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Lépésrõl lépésre
a nyelvtanulás útján

Tóth Zsuzsanna tanfolyamvezetõ köszöntötte
a résztvevõket
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Különleges kiállítás érkezett
Nagyszalontára május derekán
a bicentenáriumi Arany János-év
alkalmából: okmányok és egyéb tárgyak
segítségével idézték vissza azt
az idõszakot, amelyben a neves költõ élt
és munkálkodott. A tárlatot a hajdúvárosi
református egyházközség szervezte
a templom galériájában.

Megismerhettük
Arany János korát

Az Arany János és kora elnevezésû kiállí-
tás megnyitójával egybekötve bûnbánati isten-
tiszteletet is tartottak a nagyszalontai reformá-
tus istenházában, s ebbõl az alkalomból Arany
Jánosról is megemlékezett a gyülekezet. Az
igét a magyarországi Református Szeretetszol-
gálat lelkészi igazgatója, Balogh Barnabás
hirdette. Arra hívta fel a hallgatóság figyelmét,
hogy minden igehallgatás lehetõséget ad arra,

hogy egyre jobban megismerjük az Urat, s ez-
által megtanuljuk egymást elfogadni.

Az igei szolgálat után Mikló Ferenc lelki-
pásztor köszöntötte a gyülekezet tagjait és a

Rózsafából készült
kegytárgytartó
a XIX. század

végérõl

Egy keresztelési,
himlõoltási

és konfirmációi
jegy 1885-bõl
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Arany korabeli Bibliák és énekeskönyvek

Dr. Gyõri János irodalomtörténész tartott elõadást
a templomban
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meghívott vendégeket. Elmondta, nagy örömé-
re szolgál, hogy a bûnbánati héten olyan rend-
kívüli tárlatnak adhat otthont a templom galéri-
ája, melynek tárgyai magyar nemzetünk ki-

emelkedõ értékei. A folytatásban dr. Gyõri
János irodalomtörténész, tanár elõadásában
érdekes információkat hallhattak a jelenlévõk
Arany Jánosról és arról a korról, amelyben élt
és munkálkodott. Elhangzott egyebek mellett,
hogy Arany idejében milyen követésre méltó
értékek jellemezték a református magyar embe-
reket, hogy miben nyilvánult meg a hitgyakor-
lat, milyenek voltak az akkori olvasási szokások
és oktatási módszerek, majd Arany János taní-
tói munkássága és versírásának módja került
górcsõ alá, valamint Arany verseinek és a bibli-
ai igeverseknek a párhuzamáról is szó esett.

Az istentiszteleti alkalmat az érdekes elõ-
adás mellett irodalmi percek is gazdagították,
ugyanis az Arany János Elméleti Líceum két
tehetséges tanulója, Györgypál Gergõ és
Zsorda Dorottya egy-egy szavalattal örven-
deztette meg a gyülekezetet.

A különleges alkalom programja a templom
galériájában folytatódott, nagy érdeklõdés
mellett itt nyílt meg az Arany János korát be-
mutató tárlat. Mikló István Boldizsár lelki-
pásztor köszöntötte az érdeklõdõket és meg-
fogalmazta a rendezvény célját. Mint mondta,
azokat a tárgyakat – például könyveket, Bibli-
ákat – igyekeztek bemutatni, amelyeket a köl-
tõ is kezébe vett, amelyek formálhatták a jeles
irodalmár személyiségét, és amelyek tükrözik
a kort is, amelyben élt.

A tárlat legfõbb érdekessége kétségkívül az
az anyakönyv, amely tartalmazza Arany János
születési, keresztelési és házasságkötési, vala-
mint gyermekeinek keresztelési bejegyzését,
illetve az elhalálozási bejegyzéseket. Ezt a Ro-
mán Nemzeti Levéltártól kapták meg. Továb-
bi különlegességként megjelennek a kiállítás
tárgyai között olyan korabeli Bibliák, énekes-
könyvek, amelyeket vélhetõen a neves költõ is
forgatott. Láthatók mindezek mellett a nagy-
szalontai református templom orgonájának
tervei 1855-bõl, az a kegytárgytartó, amely
Arany János halálának évében készült rózsa-
fagyökérbõl, de vannak a kiállított tárgyak kö-
zött korabeli keresztelési emléklapok, igazolá-
sok, kivonatok, orvosi és konfirmálási jegyzé-
kek, illetve korabeli képes hetilapok és egy-
házkerületi közgyûlési jegyzõkönyvek is.

Az elmúlt hetekben több százan keresték fel
a nagyszalontai templomgalériát és csodálták
meg az Arany korát felidézõ dokumentumokat
és tárgyakat, így a kiállítás kétségkívül elérte
célját, hiszen látogatói olyan értékeket ismer-
hettek meg, amelyek magyar nemzetünk ki-
emelkedõ kincsei.

Balázs Anita

Mikló Ferenc
lelkipásztor
elárulta, hogy
a tárlat
megszervezése
a fia és a felesége
munkáját dicséri

Az Arany János
születését,
keresztelését
és házasság-
kötését tanúsító
bejegyzést
tartalmazó
anyakönyv

Mikló István
Boldizsár nyitotta
meg a kiállítást
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Schneider Lilla Bernadeth 24 éves, ötöd-
éves fogászhallgató, Nagyszalontán született,
az Arany János Elméleti Líceumban érettségi-
zett. Egyetemi tanulmányai miatt öt éve Nagy-
váradon él. Lapunk kérésére szívesen mesélt
terveirõl, céljairól s az énekléshez fûzõdõ vi-
szonyáról.

– Miért éppen a fogorvosi szakot válasz-
totta?

– Nehéz olyan szakmát választani, amit sze-
retettel végez az ember, ugyanakkor jól jöve-
delmezõ. Sokat gondolkodtam középiskolás
koromban, hogy melyik lenne ez a szakma.
Szerettem volna az egészségügyben dolgozni,
segíteni valamilyen formában az emberek
egészségének megõrzésében. A fogászat volt
a legvonzóbb számomra. A Nagyváradi Egye-
temet választottam, mivel nem akartam távol
kerülni a családomtól.

– Melyek a legérdekesebb órái?
– Jelenleg a fogszabályozás, a szájsebészet

és a protetika (fogpótlás) érdekel leginkább,
már csak azért is, mert ezekbõl a tárgyakból
több a gyakorlat. Minden reggel 8-9-kor kez-
dünk, általában gyakorlati órákkal, melyeken
egyszerre csak egy kisebb csoport vehet részt
az évfolyamról. Ezek az órák az egyetem fogá-
szati klinikáján, valamint a város különbözõ
kórházaiban zajlanak. A fogászhallgatók is ta-
nulnak általános gyógyászatot, például belgyó-

gyászatot, nõ- és bõrgyógyászatot és sok
mást, azzal a különbséggel, hogy nem merü-
lünk bele minden részletbe. Délben elméleti
órákon veszek részt, ahol jelen van az egész
évfolyam. Mind az elméleti, mint a gyakorlati
foglalkozásokon megkövetelik a 70 százalékos
jelenlétet. Egyes napokon akár este 8-ig is el-
tart a tanítás, kisebb-nagyobb szünetekkel.

– Milyen gyakorlatokra van lehetõségük a
hallgatóknak?

– Az egyetem klinikáján, tanáraink felügye-
letével, különbözõ fogászati beavatkozásokat
végezhetünk ismerõseinken vagy olyan hátrá-
nyos helyzetû embereken, akik nem engedhe-
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Fogásznak készül,
hobbiból énekel

Tehetséges emberekben sosem volt hiány
Nagyszalontán, az évszázadok során
a hajdúváros számos szülötte jeleskedett
a tudományok vagy a mûvészetek terén.
Nincs ez másként napjainkban sem.
Méltán lehetnek büszkék a
nagyszalontaiak SCHNEIDER LILLÁRA is.
A Nagyváradi Egyetem fogorvosi karának
hallgatója csodálatos énekhangjával is
kivívta a hallgatóság tetszését, s bár tanult
szakmáját tekinti hivatásának, életének
részét képezi a zene is.

Protetikaórán az egyetemi klinikán



Rendezvényeken is
szívesen fellép

– Mi az eddigi legjobb egyetemi élménye?
– Talán az volt, mikor a csoporttársaimmal

részt vettünk egy önkéntes programban: ellá-
togattunk a város összes iskolájába, és fogápo-
lásról tartottunk elõadást másodikosoknak.

– A diploma megszerzése után hogyan
tervezi a jövõjét?

– Mivel jövõre végzek, egyre többet foglal-
koztat ez a gondolat. Több lehetõség közül vá-
laszthatok, de úgy érzem, még jó néhány dol-
got meg kell tapasztalnom ahhoz, hogy el tud-
jam dönteni, hogyan tovább, mi az, amit iga-
zán szeretnék, ami a legközelebb áll hozzám.
Lehetõség van további szakosodásra, már egy
ideje ezen gondolkodom, ami a 6 év egyetem
után még minimum 3 év tanulást jelent.

– A fogászat mellett, úgy tudom, nagy
szerelme az éneklés. Mióta foglalkozik vele?

– Gyerekkorom óta szeretek énekelni. Na-
gyon sok kedvezõ visszajelzést kaptam a baráta-
imtól és a környezetemben lévõktõl, akik hallot-
tak énekelni. Ebbõl jött az ötlet, hogy nekem ez-
zel komolyabban is kellene foglalkoznom. Isko-
lás éveim alatt tanáraim többször kértek, hogy
elõadjak egy-egy dalt az ünnepségeken. Az elsõ
színpadi fellépésem a színjátszó körben volt, 14
éves koromban. Az utóbbi pár évben is többször
felkértek, hogy lépjek fel különbözõ rendezvé-
nyeken. Úgy éreztem, szükségem van egy szak-
ember megerõsítésére: valóban van-e bennem
tehetség, ezért fel is kerestem egyet. Két évvel
ezelõtt felvételt nyertem a nagyváradi Francisc
Hubic Mûvészeti Iskola könnyûzenei ének sza-
kára, ahol Deac Lãcrimioara énektanár foglal-
kozik velem. Életem egyik legjobb döntése volt,
hogy felkerestem õt, mert rendkívüli szakmai tu-
dása mellett szívvel-lélekkel, kellõ szigorral és
odaadással egyengeti utamat a zene világában.
A legfontosabb számomra pedig az, hogy tehet-
ségesnek tart, és hisz bennem.

– Szeretne esetleg énekesnõként szeren-
csét próbálni a késõbbiekben?

– Kisiskolás koromban, mikor anya megkér-
dezte, mi leszek, ha nagy leszek, a válaszom
csak annyi volt, hogy „Natalia Oreiro” (színész
és énekesnõ). Azonban ez mára már megválto-
zott. Az éneklés hobbi, kikapcsolódás szá-
momra, általa sok mindent közölhetek. Nem a
szereplés miatt csinálom, hanem azért a sok
pozitív dologért, amit a zene nyújt nekem. Esz-
köz a kezemben, amely segít leküzdeni az aka-
dályokat. Az elsõ helyen a hivatásom áll, de to-
vábbra is szeretnék a zenével foglalkozni. Még
nem tudom, mit hoz a jövõ, de éneklés nélkül
nem tudom elképzelni az életemet.

Balázs Anita

tik meg maguknak, hogy felkeressenek egy
magánrendelõt. A kórházakban pedig külön-
bözõ betegségek tüneteit vizsgáljuk.
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Schneider Lilla
énekhangja nagy

sikert aratott
a megyei

tehetségkutató
versenyen
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– Pontosan mikor és milyen körülmé-
nyek közt lépett elõször a világot jelentõ
deszkákra?

– Tizedikes koromban, 1998-ban, megkap-
tam a Nem élhetek muzsikaszó nélkül elõ-
adásban a kiscseléd szerepét. Tulajdonképpen
nem volt ez éppen szokatlan, mivel akkor már
mûködött a színitanoda, és elõfordult, hogy
egyikünket-másikunkat már a nagyok közé is
bevontak. Egyébként már gyermekkoromban
közel voltak hozzám a versek és nóták, a
zetelaki nagyszüleim és dédnagymamám sok
mesét, verset olvastak nekem. Édesapám
amatõr színjátszó volt, anyai dédnagymamám

pedig itt dolgozott a váradi színházban, az
emeleten volt ültetõ. Nagytatám mesélte,
hogy õ kisgyerekként látta Tolnay Klárit,
Dayka Margitot, Karády Katalint itt játszani.
Ezért mondom, hogy genetikailag színházzal
lettem beoltva.

– Magyarán: elkerülhetetlen volt a színé-
szi pálya?

– Igen, de tulajdonképpen mégsem. Az is-
kolában nagyon érdekelt az informatika és a
régészet. Ez utóbbi elsõsorban a kutatás miatt.
Közben jártam a tanodába is, ahol készítettek
velünk egy rádióinterjút, kérdeztek õk is a szí-
ni pályáról, mire azt feleltem, hogy természe-
tesen nem. És jött az újabb kérdés: miért
nem? Valójában akkor kezdtem el gondolkod-

Színházzal beoltva
ABABI CSILLA színmûvésznõt már közel
húsz esztendeje, még középiskolás korából
ismeri a nagyváradi közönség, mondhatni,
azóta „tartozéka” a színpadnak. Õ viszont
nem így fogalmaz, hanem a nagyszülõkig,
sõt a dédnagymamáig visszavezethetõ
teátrum iránti vonzalomról úgy beszél,
hogy „genetikailag lett színházzal beoltva”.
Szerintem teljesen igaza van.
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Ababi Csilla felmenõi is színházi emberek voltak

A kezdeti szerepek
egyike, Marja

Antonovna
A revizorban



ni: miért is nem?! És a nembõl igen lett. Emel-
lett máig megmaradt a matematika iránti sze-
retetem, a kutatói vágyamat pedig átirányítot-
tam a színészethez, hiszen egy szerep megfor-
málása végsõ soron a személyiségkutatást is
magában foglalja. F. Bathó Ida készített fel a
felvételi vizsgára, emlékezetes, szép munka
volt. Kolozsvárra jelentkeztem, ott kiestem
ugyan az elsõ rostán, de ugyanabban az év-
ben, mivel ott késõbb kezdõdtek a vizsgák,
Marosvásárhelyen bejutottam. Csak színész
osztály indult abban az évben, úgyhogy a dra-
maturgiai munkákat is mi csináltuk, ami a mai
napig nagy hasznomra van, elsõsorban a
Színház az iskolában – iskola a színházban
program elõadásai során. Nagyon jó munka
volt. Negyedéven Örkény István Kulcskere-
sõk, Kleist Amphytrion darabját adtuk elõ,
kötelezõ egyéni mûsorként pedig Szabó Mag-
da Az õz címû kisregényének drámai változa-
tát készítettem el. Érdekes, hogy a közönség

szerette, de én nem annyira. Kifejezetten hi-
ányzott a csapatmunka, azért nem gondolkod-
tam késõbb sem egyéni mûsorokban. Csak
kezdõ színészként fogadtam el Kinde Anna-
mária felkérését, hogy mutassam be a Szand-
ra May a zombigyárban címû versciklusát.
Minimálszínháznak nevezte, tizenhárom per-
ces elõadás volt, de mondom, nem igazán
vonz az egyéni fellépés.

– Amikor végzett, felmerült-e, hogy eset-
leg más városba szerzõdjék?

– Nem, haza akartam jönni, ezt valahogy
úgy fogtam fel, mint egy küldetést. Közben
egyetemi hallgatóként mint mûvészvendég fel-
léptem Camus Félreértés és Brian Friel Fordí-
tások címû darabjában, mindkettõ nagyon iz-
galmas feladat volt, de még filmeztem is köz-
ben: Bollók Csaba filmjében, az Iszka utazá-
sában játszottam. Valós történetet dolgoz fel,
a Zsil-völgyi bányavilág, jelesen Petrozsény
tönkremenetelérõl, leépülésérõl szól. A film-
szemlén közönségdíjas lett, megérdemelten. A
Fordítások elõadása után, 2006 februárjában
felvételiztem a váradi társulathoz, fel is vettek,
tehát hivatalosan is visszatértem, hazajöttem.
A társulattal természetesen ismerkedési gond-
jaim nem akadtak, csak az volt egy kicsit fur-
csa, hogy közben felnõttem, már nem voltam
középiskolás. Nincs okom panaszra, hogy
esetleg kispadra ültettek volna, épp ellenkezõ-
leg, jöttek sorra a szerepek. Elõször Az õrült
és az apáca, majd a Phaedrában a hírnök,
amit épp a sorsszerûség miatt szerettem. De
jó volt A revizorban és a Leonce és Lénában
is játszani, s különösen jó mûhelymunkaként
emlékszem a Weöres Sándor mûveibõl össze-
állított Hazatérésre. Egyébként nem vagyok
válogatós, minden szerepnek örülök, hiszen
minden új elõadást úgy élek meg, mint egy-
egy új látószöget, újrakezdést. Annak örülök,
hogy érzésem szerint egyre jobban tudunk

vastaps|

Az eset; Csíky
Ibolya és Kocsis

Gyula partnereként

A Leonce és Léna
nõi címszerepében
Varga Balázzsal

(folytatás a következõ oldalon)
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A mizantrópban
Eliante szerepében
Szotyori Józseffel



|vastaps

összedolgozni, egyre inkább vagyunk igazi
csapat. Különösen az utóbbi évek formabon-
tóbb, mûhelymunkához közelebb álló elõadá-
sai során derült ez ki, mint amilyen A hetedik
lépcsõfok címû Hrabal-összeállítás, illetve Az
eset volt. De az elmúlt évad két nagy sikerû
elõadásában, a Bányavirágban és a Leánder
és Lensziromban is tökéletesen együtt tudott
lenni a csapat. Igazi örömmunkák voltak.

– Azt mondta, a pályaválasztás környé-
kén a szerepmegformálást is mint egyfajta
kutatást fogta fel. Mennyire maradt meg
mostanra ez a látásmód?

– Minden szerepben megkeresem, miért
van jelen az a szereplõ, mi az, amivel segíti a
drámai kibontakozást. És talán ezért is nincse-
nek úgynevezett szerepálmaim, mert megtalá-
lom a szerepeim belsõ értelmét. Közhely,
hogy minden életkorban más és más az egyes
ember, de épp az lehet az igazi kihívás, ha al-
katilag különbözik a színész a szereptõl. A
Leonce és Lénát például nagyon magamra
írottnak éreztem, a Három nõvér Irináját vi-
szont egyáltalán nem. Ezért csalóka, ha alkat
alapján történik a szereposztás, hiszen hoz-
zám Irina is nagyon közel került. Sõt, egy még
jobb példa: negyedéven Mrozek Tangójában
a nagymamát alakítottam, éreztetnem kellett,
ahogy öregszik. Akkor sikerült, amikor rájöt-
tem, hogy nem külsõ eszközökkel, maszkíro-
zással lehet éreztetni a változást, hanem belül-
rõl fakadóan, belsõ eszközökkel lehet igazán
átvarázsolni: a nagymama lélekben öregedett
meg. S akkor még föltétlenül megemlíteném
az elmúlt évad Az én kis hûtõkamrám elõ-
adását, melyben az ázsiai származású raktáros
férfit kellett alakítanom. Rájöttem, ezt csak

energiából lehet megoldani, nyitott lélekkel.
Olyan volt, mintha meztelen lenne az ember,
és hogy mennyire sikerült, azt bizonyítja: volt
olyan nézõ, aki azt hitte, valóban férfi játszot-
ta. Persze szükség volt a rendezõ nagyon fi-
nom irányítására, s hogy olyan elõadás kere-
kedjék ki a keze alatt, ami húzza, röpíti a szí-
nészt. Különben ez sem volt hagyományos
elõadás, de amikor azt mondtam, küldetésnek
éreztem a hazatérést, ezt is értettem rajta:
azért jöttem vissza, hogy egyre többen legye-
nek vevõk erre a mûfajra, s hogy a színház el-
érje, hogy a nagyváradiak ne csak szeressék,
de büszkék is lehessenek az õ színházukra.

Molnár Judit

A Három nõvér
Irináját is közel
hozta magához 

Jó csapat-
munkaként
emlékszik
a Hrabal-
összeállításra
(A hetedik
lépcsõfok; Dobos
Imre, Hunyadi
István, Kocsis
Gyula, Ababi Csilla,
Tóth Tünde)

(folytatás az elõzõ oldalról)



Színházzal beoltva
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Bevallom, nyelvszokásainkban kétféle elv ke-
veredik. Többnyire az illetõ nép használta ala-
kot követjük: Plzen (Pilzennek ejtik ki),   Wales
(Velsz). Azonban olykor magyar jellegû elneve-

zést használunk, amit helyes-
írási szabályzatunk is elfogad.
A német térképeken szereplõ
Leipzig (olvasd Lájpcih) helyett
mi Lipcsét emlegetünk, s ezzel
nem bûnözünk. Úti beszámo-
lónkban vétség nélkül így szól-
hatunk: „Lipcsében fölkeres-
tem a hagyományos könyvvá-
sárt. Ezután keleti irányba au-
tóztunk, s egy teljes napot töl-
töttünk Drezdában (Dresden).

Bejártuk a Zwingert és a
Frauenkirche termeit.” Lám, a vi-

lághírû múzeumegyüttes és a temp-
lom nevét nem magyarítottam.

Természetes, hogy az idegen írásmód
szerint papírra vetett városnevekhez latin ere-
detû ábécénk betûit használjuk. Szerintünk Kí-
na fõvárosa Peking, viszont az ottaniak beszé-
dében Bejcsing, egyéb tájakon Beijing. A ma-
gyar egyének számára az idegen írás- és be-
szédmód használata stilisztikailag nem ajánla-
tos. Fitogtatásként hat.

Befejezésként a fentiekben ismertetetteket
egészítsük ki a földrajzi nevek helyhatározós
alakjainak használati szabályával! Az idegen
nyelveken is a hol? kérdésre -ban, -ben a fe-
lelet, viszont a hova? kérdésre -ba, -be, vala-
mint a honnan?-ra -ból, -bõl mondandó, íran-
dó! Hol voltam a nyáron? Moszkvában, Pá-
rizsban, Bukarestben, Bécsben. Õsszel hova
kell utaznom? Rómába, Párizsba, Lipcsébe,
Gyõrbe. A fentiekkel ellentétben nem az
oroszországi Pétervárban, hanem Péterváron
jártunk. Hasonló jelenséggel más városok
esetében is találkozunk: Visegrádon, Újvidé-
ken, Bécsújhelyen. Ámde ez utóbbi német
neve a szabályos -ban ragot kéri: Wiener
Neustadtban. 

A volt magyar területek egykori helységne-
veit az 1919-ig tartó szokás szerint ragozzuk!
Hol? Pozsonyban, Nagykárolyban, Belényes-
ben, Csíkszeredában, de Eszéken, Kolozsvá-
ron (elfogadható az egykori -tt rag: Kolozsvá-
rott), Nagyváradon, Tordán, Udvarhelyen
(vagy Udvarhelyt), Munkácson, Huszton, Zi-
lahon, Désen. Érdekesség, hogy pusztán a ra-
gozással világossá tehetjük, ha nem az olasz-
országi Velencében, hanem a nagyváradi vá-
rosrészben, Velencén nyaraltunk.

Az idegen, több szóból álló városnevekhez
is többnyire a -ban, -ben, -ba, -be, -ból, -bõl
ragot társítjuk, ennek megfelelõen a nagy
Tolsztojt Jásznaja Poljánában temették el
(nem Poljánán), továbbá Nova Hutában jár-
tunk (és nem Nova Hután).

Dánielisz Endre

A földrajzi nevek
helyesírásáról

Reánk köszöntött a nyár, a pihenés,
a szórakozás és nem kevésbé az utazások
évszaka. Ez utóbbival együtt jár a soha
nem látott hazai tájak fölkeresése, sõt
mind többek számára a szomszédos,
esetleg távoli országok hegyeinek,
völgyeinek a bejárása, a városaival,
helységeivel való ismerkedés. A társas
együttlét megannyi eszmecserére nyújt
alkalmat, s a beszélgetés során olykor
nyelvhelyességi gondjaink támadnak.
Az alábbiakban ezek egyikét-másikát
kívánom nyelvi szempontból elemezni.
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|mestermunka

A háztartásban használatos eszközök és
szerszámok egy része is a helyi kovácsmûhe-
lyekben készült. A kések, húsvágó bárdok, ha-
rapófogók, piszkavasak, lapátok, kalapácsok,
balták, csizmalehúzók, a ház elõtt álló sárka-
paró vasak szintén a helyi kovácsmûhelyek
termékei voltak. A legmódosabb gazdák és az
uradalmi birtokok kerítését is õk készítették.

Az „aranykor” aztán mindent megváltozta-
tott. Kevésbé volt szükség a kovácsokra, ezért
ezt az igazán szép és gazdag tudást igénylõ
szakmát is egyre kevesebben választották. Bár
az ipari termelés és a gépesített mezõgazda-
ság a kovács munkájának nagy részét átvette
vagy szükségtelenné tette, a rendszerváltás
után újra virágzásnak indulhatott volna a szak-
ma. A mûhelyeket meg lehetett volna építeni,
de nagyon kevés volt a szakember, aki a tudást
átadhatta volna. Nagyon sok településen hi-
ányzik a kovács, így szerencsés az, ahol vala-

milyen módon megmenekült ez a szakma a ki-
halástól. Ezek közé tartozik Érbogyoszló, ott
egy fiatalember, Móricz Attila ûzi ezt az õs-
idõkre visszanyúló mesterséget. Mûhelye elsõ
pillantásra tükrözi a kovácsszakma változásait.
Megvan a nélkülözhetetlen kohó, a klasszikus
vasfogó szerszámok, de mellettük megjelentek
a modern kori kovácsszerszámok is: hegesztõ-
gép, elektromos fúró- és csiszológépek. A mai
kovácsok ugyanis bizonyos szinten lakatos-
munkát is végeznek. Ez a két szakma mára
spontán módon ötvözõdött.

Vidéken a gazdálkodóknak szükségük van
egy jó kovácsra, szinte naponta szembesülnek
az általa elvégzendõ feladattal. Móricz Attilá-
nak nincs órarend kitûzve a kapujára, mivel ál-
landóan fogadja a munkát adókat. Amelyik
munka vassal kapcsolatos, azt õ elvállalja, és
mielõbb teljesíti. A gyors és megbízható mes-
teremberre mindig, de kampány idején külö-
nösen nagy szükség van. Ilyenkor elõfordul,
hogy éjt nappá téve dolgozik, ugyanis két te-
lepülésen – Albison és Érbogyoszlóban – õ az

Kihalóban
a kovácsmesterség

Régebben minden településen volt egy
kovács, a nagyobbak pedig kettõt vagy
hármat is eltartottak. A kovács munkája
elengedhetetlen volt, hiszen õ tartotta
rendben, õ javította a mezõgazdasági
eszközöket, mûhelyében készült a szekerek
vasmunkája, és a lovakat is õ patkolta.
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Õ is azt vallja:
addig kell ütni
a vasat, amíg
meleg

Móricz Attila a klasszikus kovácsszerszámokkal



egyedüli kovács, pedig véleménye szerint há-
romnak is lenne munka. Még a szomszédos
Ottományból is érkeznek hozzá megbízással,
mivel ott sincs megfelelõ szakember. Sajnos
úgy fest, hogy ezután sem lesz, sem ott, sem
Érbogyoszlóban, mivel nincs érdeklõdõ a szak-
ma iránt. Pedig Móricz Attila szerint „ez a leg-
szebb szakma a világon. A fiatalok viszont
nem akarják megtanulni. Talán azért, mert
egy kicsit nehéz munka, de meg lehet élni be-
lõle, és nagy öröm, amikor a kész munkát
megelégedve viszi el a kliens. Az is jó érzés,
amikor a falvakban járkálva viszontlátom az ál-
talam készített dolgokat.”

Mégsem talál állandó segítséget, idõnként –
ha nagyon sürgõs a munka – a testvére segít
neki, aki viszont vas helyett inkább fával szeret
dolgozni.

Móricz Attila Érbogyoszlóban született
1972-ben, ott végezte el az általános iskolát,
majd az érmihályfalvai szakiskolában folytatta,
mezõgazdaságigép-szerelõ szakon. Akkor
még volt kovácsmûhely Érbogyoszlóban, ott
kezdett el dolgozni. A szakma fortélyait az idõ-
sebb kovácstól tanulta meg, az késõbb elment,
így Attilára maradt a mûhely. Önálló munká-
val egyre jobb kováccsá „kovácsolódott”. El-
méleti tudása a mûhelyben szerzett gyakorlat
által teljesedett ki.

A rendszerváltás után a téesz megszûntével a
mûhely is megszûnt, Móricz Attila gyakorlatilag
munkanélküli lett. Egy ideig Margittán, majd az
érbogyoszlói polgármesteri hivatalban dolgo-
zott kovács-lakatosként. Látta, hogy nagyon hi-
ányzik egy községi kovács, ezért úgy döntött, a
maga ura lesz, és kisiparosként kezdett dolgoz-
ni. Saját házának udvarán építette meg a mû-
helyét, felszerelte, és folyamatosan tökéletesíti.
Azonnal híre ment, és érkeztek sorban a meg-
rendelõk. Mindenki elégedetten távozott, így
rövidesen elismert szakemberré vált.

Elégedett, boldog ember, aki a mûhelyben
érzi igazán jól magát; elképzelhetetlennek
tartja az életét íróasztal mellett.

Szõke Ferenc

mestermunka|
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Hidegen is
megmunkálja
a vasat

Ezt a kaput is õ
készítette
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Az egykori Bémer téri hotel id. Rimanóczy
Kálmán nevét viselte, õ nemcsak tulajdonosa,
hanem tervezõje és építõje is volt a gõzfürdõt is
magában foglaló szállodának. Késõbb, 1900-
ban Nagyvárad jeles építésze a szállodájához
hozzáépítette a város felé nézõ szárnyat is.

A szálloda bejárata az épület Körös-parti
homlokzatának tengelyében található. Fölötte
díszes kovácsoltvas elõtetõ, illetve az emeleti
homlokzatot is díszítõ kovácsoltvas konzol
volt. Ma már csak az utóbbi látható, az elõte-
tõt ugyanis az 1990-es évek derekán, a szállo-
da külsõ tatarozásakor lebontották és elszállí-
tották azzal az ürüggyel, hogy restaurálni fog-
ják, de máig sem került vissza a helyére.

A Körös-partra nézõ homlokzat klasszicizá-
ló jellegû a késõ romantika korából, átmene-
tet képezve a korai eklektika felé. Az enyhén
kiugró, öttengelyes középrizalit, illetve az egy-
tengelyes sarokrizalitok oldják fel a homlokzat
egyhangúságát. A földszinti rész kváderes ki-
képzésû, míg a középrizalit két szélsõ tenge-
lyét pilaszterek sora tagozza. A fõpárkány me-
zejét vakkeretek sora, a tetõrészt két kis, csú-
csain lecsapott oromzatos rész, illetve a
sarokrizalitokat bábos korlát díszíti. A földszint

nyíláskialakításai a vállpárkányra futó ívezettel
még a klasszicizmust példázzák, de az elsõ
emelet keretelt ablakai, állógyámokon nyug-
vó, erõs szemöldökpárkánnyal, háromszögû,
illetve szegmensíves timpanonnal hangsúlyoz-
va, már az eklektikát jellemzik. A középrizalit
ablakainak köténymezejét bábos korlát díszíti.
A második emelet falát egyszerûbb, egyenes
záradékú, tagozott keretelésû, zárókõvel ellá-
tott ablakok sora töri át. Hasonló az épület
Mészáros (ma Grigorescu) utcai homlokzatá-
nak a kiképzése is. E kettõ között a sarki ajtó
fölötti fülkében egy nõi szoboralak található.
A régi szárnynak a Bémer tér felé nézõ hom-
lokzata öttengelyes, amelybõl három tengely a
középrizalit része. Ez utóbbi középsõ tengelye
díszes oromzatban végzõdik. Az ablakok meg-
felelnek a Körös-parti homlokzatnál leírtak-
nak. A tetõzet gerincén az épület elkészülte-
kor nagy betûkkel még az állt: RIMANÓCZY
GÕZFÜRDÕ.

A Rimanóczy szálloda
125 éves szárnya

A szálló Körös-parti
szárnya egy régi
képeslapon

Itt már látható a szálloda új szárnya is

A gõzfürdõvel együtt, 1892-ben építette
id. Rimanóczy Kálmán a Rimanóczy
szálloda Körös felé nézõ szárnyát.
Az alábbiakban erre emlékezünk.
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A szállodának az 1900-ból való szárnya im-
már egyértelmûen az eklektikus építészetet
példázza, túlsúlyban neoreneszánsz stílusje-
gyekkel, de úgy, hogy azért némileg igazodjon
a Körös-parti szárnyhoz.

Az építkezés során lassan körvonalazódott a
kétemeletes épület belsõ beosztása is. Szá-
munkra az 1891 novemberében a Nagyvárad-
ban megjelent újságcikknek az a része az érde-
kes, amelybõl megtudhatjuk, hogy „a Magyar
Király felõli oldalon elegánsan berendezett sör-
csarnok lesz, a szükséges konyhával és mellék-
helyiségekkel, s felette az elsõ emeleten díszes
kávéház. Az elsõ emelet többi részét kádasfür-
dõk foglalják el. A második emeleten kényel-
mesen berendezett vendégszobák lesznek…” A
sörcsarnokból végül vendéglõ lett.

A kávéház és étterem elsõ bérlõje Walter
M. Antal volt, 1892. június havának végén
nyitotta meg mindkettõt. Rövid idõ alatt nagy
látogatottságra tett szert a kávéház, sorra lép-
tek fel ott a város ismert cigányzenekarai

Hamza Miska, Dula Mik-
lós, Rácz Jóska prímá-
sokkal az élen, de nem
maradt zeneszó nélkül a
vendéglõ sem. Walter
M. Antal kávéházába
meghívta az elsõ nagy-
váradi nõi zenekart, s az
1893 nyarán minden-
nap válogatott mûsorral
hangversenyt rendezett.

Talán éppen a Pöschl
Anna vezetése alatt álló
nõi zenekar sikerétõl ka-
pott vérszemet Walter
Tóni, és 1893 novem-
berében egy miskolci or-
feumtársulatot is meghí-
vott az emeleti kávéház-
ba. Tetszhetett a közön-
ségnek, hiszen a követ-
kezõ év tavaszán azt írta

az újság, hogy jó ideje Walter M. Antal kávé-
házában esténként egy orfeumtársulat szóra-
koztatja a közönséget, miközben az étterem-
ben katonazenekar játszik.

Az orfeum okozta késõbb Walter Tóni vesz-
tét, mivel az csõdbe juttatta a vállalkozását.
Elõször, 1895 novemberében még csak a fe-
leségének adta át az étterem vezetését, és ez-
zel a törzsközönség megdöbbenését váltotta
ki. De nem sokáig maradt ez beszédtéma, mi-
vel decemberben akadt ennél nagyobb szenzá-
ció is. Bostonból négy fekete bõrû pincért ho-
zattak, akik orrukat nemzetiszínûre festve szol-
gálták ki a vendégeket.

Mikor már úgy tûnt, sohasem lesz vége a
Rimanóczy kávéházban az „orfeumi korszak-
nak”, 1896. április 3-án a Nagyváradban A
Walteráj vége címmel az alábbi cikk jelent
meg: „A Rimanóczy fürdõ mellett levõ kávé-
ház és vendéglõ helyiségben, melyet közös
gyûjtõnevén Walteráj címen ismert a nagyvá-
radi közönség, pár nap óta síri csönd uralko-
dik. Az ott tanyázó pókok, legyek és egyéb
bújkáló rovarok néma melankóliában gyászol-
ják az eltávozott örökké vígkedélyû gazdát,
Walter M. Antalt, aki olcsó áron mérte a bort,
sört és egyéb szeszes italokat, azonfelül pedig
teljesen ingyen mondott ezekhez pompásabb-
nál pompásabb vicceket a lõcsei kalendárium-
ból. Szegény derék Walter Tóni bizony jobb
sorsot érdemelt volna, de hát több lévén a jó-
kedve, mint az aprópénze, el kellett hagynia
azokat a helyiségeket, amelyeket õ saját süte-
tû viccein kívül orfeummal, katonazenekarral
és a legszebb Hébék kiállításával igyekezett
népszerûvé tenni. A Walteráj most egy hóna-
pig zárva lesz, de májusban új bérlõ veszi át.
Az új bérlõ hír szerint Demetrovits Miklós lesz,
akit mint a Püspökfürdõ bérlõjét elõnyösen is-
mer a nagyváradi közönség.”

A jövendõ bérlõ, Demetrovits Miklós szak-
mai múltjáról annyit talán illik megjegyezni,
hogy vezette õ már Nagyváradon 1876 tava-
szától 1877 õszéig a Komló sörcsarnokot is,
igaz, akkor még a családnevét „-vics ” végzõ-
déssel írta. A Komlókertbõl elõször Tenkére
ment, ahol a fürdõtelep bérlõje lett, és csak
utána került Püspökfürdõre.

A Bémer téri éttermet 1896. május 2-án
nyitotta meg az új bérlõ, de a kávéház zárva
maradt. Nem akadt rá bérlõ. Késõbb a belsõ
átalakítási munkálatok során a kávéház helyén
szállodai szobákat alakítottak ki. Szerepét
1900 októberétõl a szálloda új szárnyának
földszintjén kialakított Royal kávéház vette át.

Péter I. Zoltán

A sarki bejárat
fölötti szoboralak
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Az egykori
Rimanóczy
szálloda
napjainkban



A hajdúvárosi könyvtárt vezetõ Ruginã Irina
alapvégzettsége almérnök, a könyvtárosi szak-
ma alapjaival pedig a Bákó Megyei Könyvtár-
ban ismerkedett meg, amikor ott dolgozott.
Aztán a forradalom után könyvtárosi képzé-
sen vett részt, mivel akkor még nem volt ilyen
szak az egyetemen. Áthelyezéssel sikerült visz-
szakerülnie szülõvárosába, Nagyszalontára
1996 januárjában.

– Mit kell tudni a hajdúvárosi könyvtár-
ról? Kérem, mutassa be az intézményt!

– Nagyszalonta közkönyvtára 1952 óta mû-
ködik, 1992 óta viseli Teodor Neº pedagógus
nevét, õ a két világháború közötti idõszak je-
lentõs személyisége volt Bihar megyében. Az
intézményfenntartó a helyi önkormányzat, je-
lenleg négy alkalmazottunk van.

– Milyen könyvállomány várja az olva-
sókat? – Gazdag a könyvállományunk, és folyama-

tosan bõvül. Közel százezer kötet áll a felhasz-
nálók rendelkezésére minden témakörbõl.
Szakkönyvek, enciklopédiák, szótárak, szép-
irodalmi, gyermek- és ifjúsági kötetek, kötele-
zõ olvasmányok várják az érdeklõdõket. Van-
nak olyan kiadványok, amelyeket csak hely-
ben lehet tanulmányozni. Egész éves elõfizeté-
sünk van egyebek mellett a Bihari Naplóra, a
Várad folyóiratra, a Biharországra, és hozzá-
férhetõ a Hivatalos Közlöny I. része is román
nyelven.

– Kapnak pénzt új, magyar könyvekre?
– Az anyagi hátterünk biztos; minden évben

kapunk pénzt új kötetek beszerzésére is, ro-
mán és magyar nyelvûekre egyaránt. Figye-
lembe veszszük az olvasói kéréseket, igyek-
szünk megvenni az újdonságokat is. Nagyon

|kultúra
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Az intézmény
rendszeresen
bekapcsolódik
az Iskola másként
programba is 

Hatvanöt éves
a szalontai könyvtár

Arany János szülõvárosának közkönyvtára
idén fennállásának 65. évfordulójához
érkezett. Az elmúlt évek során a kulturális
intézmény sokat változott: megszépült,
megújult, új nevet kapott, és egyre csak
bõvült, s bõvül ma is könyveinek száma.
A téka mûködésérõl és a közeljövõ terveirõl
RUGINÃ IRINA könyvtárvezetõt kérdeztük.

Ruginã Irina, a nagyszalontai 
Teodor Neº Városi Könyvtár vezetõje



kedveltek a kortárs, fõleg angol és amerikai
szerzõk regényei: családregények, romantikus
könyvek, ifjúsági regények, krimi, sci-fi,
thriller. Fele-fele arányban költünk román és
magyar könyvekre. Szám szerint viszont keve-
sebb a magyar nyelvû kötet, mivel többségü-
ket Magyarországról szerezzük be, így drágáb-
bak, mint a román nyelvû kiadványok. 2011-
ben lehetõséget kaptunk a budapesti Nemzeti
Kulturális Alaptól a Márai-programban való
részvételre. E program célja, hogy a magyar
könyvpiacon megjelent értékes mûvek eljussa-
nak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz.
Így a nagyszalontai könyvtár több mint 1500
értékes szépirodalmi és tényirodalmi kötetet
kapott az évek során. Megkezdtük a könyvek
számítógépes feldolgozását is egy helyi, bihari
program segítségével, de folytatjuk a klasszi-
kus, cédulás katalógust is. Az olvasók tájéko-
zódhatnak az interneten is, megnézhetik a
könyvállományt a városháza honlapján. Még-
is azt javasolom, hogy inkább helyben érdek-
lõdjenek, mert hiába jelenik meg elérhetõként
a keresett cím, lehet, hogy éppen ki van köl-
csönözve, ugyanis címenként többnyire csak
egy példány van.

– Milyen rendezvényeket szoktak szervez-
ni a könyvtárban?

– Nagyszalontán nagyon sok rendezvény
van, könyvbemutatók, kiállítások, elõadások,
megemlékezések, ezeket többnyire a helyi
RMDSZ és az Arany János Mûvelõdési Egye-
sület szervezi. Mi a könyvtárban inkább a gye-
rekekkel – az óvodásokkal és iskolásokkal –
foglalkozunk. Bemutatjuk a könyvtárat, meg-
emlékezünk fontosabb kulturális évfordulók-
ról, és igyekszem felhívni a figyelmüket váro-
sunk jeles szülötteire. A könyvtár idei legfon-
tosabb rendezvénye a Bihar megyei könyvtá-
rosok találkozója volt április 21-én, ennek fõ
témája Arany János volt, hogy azok a kollé-
gák is megismerjék Nagyszalonta legnagyobb
szülöttét, akik olyan településeken dolgoznak,
ahol nincs vagy nagyon kevés a magyar lakos-
ság. A bicentenáriumi év kapcsán a jelenlé-
võknek bemutattam Arany János életét és
munkásságát, meglátogattuk az emlékmúzeu-
mot, a szoborparkot, az Arany-portát. Ez hár-
mas ünnep volt, mert Arany Jánossal megün-
nepeltük a könyv és a szerzõi jogok napját és
a könyvtárosok napját is. A rendezvényen je-
len volt a Békés Megyei Könyvtár vezetõje és
két munkatársa is.

– Milyen állandó programoknak ad ott-
hont a téka?

– Itt jönnek össze havonta a Versbarátok
Körének tagjai. Az Iskola másképp program-
ban is részt veszünk, erre elõre bejelentkeznek
a pedagógusok. Ekkor bemutatjuk a gyerekek-
nek a könyvtárat, beszélgetünk, olvasunk, la-
pozgatják a színes, szépen illusztrált könyve-
ket, és mesefilmet néznek meg.

– Milyen terveik vannak a közeljövõre?
– Még a könyvállomány felleltározása és se-

lejtezése folyik, ez hosszadalmas folyamat, de a
könyvtár nyitva van az olvasók elõtt. Közben a
beszerzéssel és a könyvek feldolgozásával is
foglalkozunk. Szeretnénk, ha minél több olva-
só keresne fel minket, és kihasználná a lehetõ-
séget, hogy városunkban ilyen gazdag állomá-
nyú könyvtár létezik. Hétfõtõl péntekig, na-
ponta 8–16 óra között vagyunk nyitva az olva-
sók és internetezni óhajtók számára, szomba-
ton pedig 8-tól 12 óráig, a nyári szünidõben is.

– Lesz valamilyen vakációs programjuk a
diákoknak?

– Szeretettel várunk minden korosztályt a
könyvtárba, biztosan mindenki találni fog ma-
gának érdekes olvasnivalót. A diákokat pedig
olvasóversenyre várjuk a vakáció alatt, hogy
hasznosan és kellemesen töltsék a nyarat.

Balázs Anita
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A gyerekek mindig
érdeklõdve

forgatják
a mesekönyveket
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Áprilisban itt
tartották

a könyvtárosok
megyei találkozóját



Báthori Gábor hûségén

Különben Rhédeyt Bethlen Gábor már jó
elõre megnyerte Báthori ügyének, s az új feje-
delem is igyekezett õt minél jobban lekötelez-
ni. 1608. május 7-én a Biharban fekvõ Pály
Újlak birtokot adományozta neki, s vagyonát
napról napra öregbítette.

A váradi kapitány most inkább tanáccsal,
mint karddal szolgált urának. Hathatósan mû-
ködött közre a hajdúmozgalmak csillapításá-
ban és a Magyarországgal való egyezség létre-
hozásában. Ezalatt igen fontos fordulat volt,
hogy a szövetséges magyar–osztrák és morva
rendek Rudolfot lemondásra kényszerítették,
és Mátyás fõherceg királyválasztó országgyû-
lést hirdetett Pozsonyba. Erdély fényes követ-
séggel képviseltette magát a gyûlésen, a dele-
gátusok egyike Rhédey Ferenc volt, õt Mátyás
a koronázáskor – érdemeinek elismeréséül –
Szent István kardjával aranysarkantyús vitézzé
ütötte.

A pozsonyi országgyûlésen a Magyarország
és Erdély közötti kiegyezés is terítékre került,
de a tanácskozások nem vezettek végleges
megállapodásra. Mátyás a két állam között kö-
tendõ véd- és dacszövetséget egészen más-
képpen értelmezte, mint annak elõtte. Viszont
Báthorinak is magasra törõ tervei voltak. Míg
egyfelõl nem akart a törökkel végleg szakítani,
másfelõl még a látszatát is kerülte annak,
hogy Erdély a magyar koronától függõ vi-
szonyban állna. Nem akart a portán „néme-
tesség” gyanújába keveredni, mint Rákóczi
Zsigmond, de nem volt hajlandó Erdély önál-
lóságát sem föláldozni. Ifjonti hevében képes-
nek hitte magát arra, hogy Magyarországgal
szövetkezvén, a törökkel, sõt szükség esetén
mindkét nagyhatalommal szemben is megvé-
delmezheti Erdély függetlenségét.

A hajdúk megzabolázása

Rhédey Ferenc Báthori uralkodása alatt
nemigen mozdult ki Váradról, hadat nem ve-
zényelt; sem a havasalföldi háborúban, sem a
lázadó szászok ellen folytatott csatározások-
ban nem vett részt. Mindazonáltal igen fontos

Az öreg és beteges Rákóczinak kevés örö-
me telt már a fejedelemségben, s amikor ta-
pasztalta, hogy Báthori törekvéseit nemcsak a
hajdúk segítik, de a prágai udvar is támogatja,
csak arra volt gondja, hogy lemondásával mi-
nél több anyagi elõnyt szerezzen magának és
családjának. A jámbor fejedelem 1608. már-
cius 5-én a kolozsvári nagytemplomban ünne-
pélyesen lemondott Erdélyrõl, s két nap múl-
va megindult õsi fészkébe. Ugyanezen a na-
pon a rendek Báthori Gábort fejedelemmé vá-
lasztották. Annyi hajdú ment vele Kolozsvárra,
hogy egészen ellepték a várost. Feljegyezték
róluk, hogy szokásuk szerint „zenebonáskod-
tak, szállást adó gazdáikat agyba-fõbe vervén
hirdették, hogy
most már az õ
u r a l k o d á s u k
kezdõdik”. Mód
nélkül elbízták
magukat, vezé-
rük, Nagy And-
rás a fejedelem
után a legelsõ
embernek tar-
totta magát Er-
délyben. Még a
váradi kapitány-
ságra, az ország
legfõbb katonai
méltóságára is
számított a tel-
hetetlen, nagy-
ravágyó ember
– csakhogy
Rhédey Ferenc-
cel mégsem
mert kikezdeni.

|história

A váradi kapitány inkább tanáccsal, mint
karddal szolgált a Rákóczi Zsigmond után
trónra lépõ Báthori Gábornak. Hathatósan
mûködött közre a hajdúmozgalmak
lecsendesítésében, illetve a Magyarországgal
való egyezség létrehozásában,
és megtartotta Erdélynek Végváradot.

A Rhédeyek Váradon (2.)
Id. Rhédey Ferenc várkapitány
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Báthori Gábor
fejedelem



Végvárad veszélyben

Azalatt, míg Báthori török és tatár segítséget
sürgetve Szeben alá gyûjtötte a hadait, jó re-
ménységgel biztatván magát a jövendõre nézve,
addig Rhédey Ferenc – noha testében beteges
és a köszvény miatt magával szinte tehetetlen
volt – hõs lélekkel védelmezte új hazájának õrál-
ló bástyáját, Váradot.

Forgách gyorsan közeledett. Útközben a ma-
gyar és erdélyi urak közül sokan csatlakoztak
hozzá, a hajdúság pedig szaporodtan szaporo-
dott mellette. Lázongásuknak legfõbb oka most
az volt, hogy Magyarország csak azoknak sza-
badságát és nemesi kiváltságait ismerte el közü-
lük, akik a Nagy Andrással kötött egyezség idejé-
ben már hajdúk voltak. Minthogy a számuk az-
óta megkétszerezõdött, és sem Magyarország,
sem Báthori nem volt hajlandó – de nem is gyõz-
te volna – õket letelepíteni, hazátlan bujdosókká
lettek. Bosszúval eltelve a fejedelem iránt, már
csak azért is Forgáchhoz szegõdtek, mert érde-
meket akartak szerezni maguknak Magyarország
színe elõtt, és azt remélték, hogy vérük hullásáért
õk is szabadságot, hajlékot fognak nyerni. De a
többségüket csupán a rablóösztön és nyereség-
vágy lelkesítette, hadnagyaik, szokásuk szerint, a
zavarosban akartak halászni.

Forgách Zsigmond Egry Istvánt, a szalontai
hajdúk kapitányát küldte elõre, hogy Rhédeyt
szép szóval vagy erõvel Várad föladására bírja. A
vakmerõ hajdú – késõbb Bethlen Gábornak je-
les csapatvezére lett – vállalkozott ugyan erre a
feladatra, de nagyon jól kellett tudnia, hogy
Rhédeyvel nem fog boldogulni.

Az alkudozással csakugyan kudarcot vallván,
Forgách ki akarta erõszakolni az utat Erdélybe,
de pórul járt, mert Rhédey Várad alatt elállta az
útját, hadai nagy részét szétverte és megsemmi-
sítette. A fõkapitány képtelen volt lóra ülni, ezért
hordágyon vitette ki magát az ütközet helyszíné-
re. Thurzó György nádornak utólag írt levelében
nem titkolta állapotát: „Ur Isten ezt a nyomorú-
ságot és csapást reám bocsátá, be sem akartam
menni Váraddá. Az vitézlõ nép és vármegye
ispánnya házamhoz jöttenek, és ugy kértenek
azon, hogy bevitessem magamat, mert félõ,
hogy az hajdúság kezében ne akadgyék Várad.
Ezeket meggondolván, nyoszolyámban, gyalog
emberekkel három egész mély földig [mérföldig
– szerk. megj.] ugy vitettem magamat. Mostan is
penig magam erejével csak megsem mozdulha-
tok, még is az én tisztemnek megkellett felelnem
hazám és nemzetségem javáért.”

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

szerepet töltött
be, mert mialatt
a fejedelem ösz-
szes hadaival a
széleken s az or-
szág határain kí-
vül táborozott,
Erdély legfõbb
kapuját vitézül
és híven védel-
mezte. Báthori
tökéletesen nyu-
godt volt abban,
hogy az ellenség
Várad felõl be
nem törhet,
amíg a bástyá-
kon Rhédey õrködik, aki éjjel-nappal serény
vigyázásban lévén, figyelemmel kísérte a ma-
gyarországi hajdúk minden mozdulatát, por-
tyázó csapatokat küldött szerteszéjjel, meg-
mustrálta a táborba induló hadakat, szorgal-
masan levelezett a fejedelemmel, s mialatt Er-
délyt a pártos hajdúk rabló beütéseitõl megol-
talmazta, szigorúan büntette a saját vitézeit is,
ha maguk részérõl legcsekélyebbet is vétkez-
tek a Magyarországgal fennálló békesség
ellen.

Báthori állhatatosan ragaszkodott a Ma-
gyarországgal kötendõ véd- és dacszövetség
eszméjéhez. 1611. június 30-án a prázsmári
táborból kelt levelében megparancsolta
Rhédeynek, hogy az összeütközést kerülje, és
a katonákat, különösen pedig a hajdúkat szi-
gorú fenyítékben tartsa. Báthoriból nem hi-
ányzott a jóakarat, minden lehetõt megtett
azért, hogy a két testvérország között a békes-
ség zavartalanul fenntartassék. Rhédeynek pe-
dig oly nagy tekintélye volt a hajdúk között,
hogy még Nagy András befolyását is ellensú-
lyozhatta.

Eleinte hajlottak is a hajdúk a szép szóra,
csendességben maradtak, sõt néhány ezer vá-
logatott vitézzel Báthorit is megsegítették, ki a
havasalföldi vajda támadásának hírére a
törcsvári és a tömösi szorosnál vonta össze
minden erejét. Ide várta Nagy Andrást is, aki
azonban a brassói tanács és a magyarországi
fõurak által megvesztegetve, már áruláson tör-
te a fejét. Radu vajda csapatai 1611. július 9-
én Báthori seregét Brassónál szétverték, mire
a különben is elégedetlen hajdúság elpártolt a
fejedelemtõl. Nagy András körülbelül 10 ezer
emberével Forgách Zsigmond felsõ-magyaror-
szági fõkapitányhoz csatlakozott, aki e hónap
végén már megindult Kassáról Erdély felé.

história|
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– Szüleim tõsgyökeres berettyóújfaluiak.
Amikor kiparcellázták a Berettyó túlpartján a
Morotvát, édesapám ott vett telket. Ketten va-
gyunk testvérek, én már oda születtem. Gye-
rekként voltak álomszakmák, amik foglalkoz-
tattak. Szerettem volna kukásautó-vezetõ len-
ni, rendõr vagy katona… Középiskolában
azonban szakácsnak tanultam, végül határõr-
nek jelentkeztem. Sopronban szolgáltam, de
messze volt, és ez arra sarkallt, hogy váltsak.
2001-ben Siófokra kerültem szakácsnak, két
szezont bírtam. Egy 505 fõs, elsõ osztályú he-
lyen dolgoztam. Meg voltak elégedve a mun-
kámmal, és én is szerettem, de a szezon hosz-
szú volt, három hónapon keresztül reggel 9-
tõl éjjel 2-ig szinte megállás nélkül. Arra vágy-
tam, amire a többi fiatal, hogy nyaralhassak,
utazhassak, bulizhassak. Próbáltam itthon el-

helyezkedni, de a bérek végtelenül alacso-
nyak. Jobban jártam így, hogy beültem egy
irodába, mint ha talpalnék egész nap.

– Azt hittem, biztonsági õrként dolgozik
most is…

– Nyolc esztendeig csináltam a személy- és
vagyonvédelmet. Nemcsak telephelyekre vi-
gyáztam, hanem személyi védelmet is ellát-
tam. Voltak közöttük politikusok, mint
Gyurcsány Ferenc vagy Orbán Viktor, de leg-
jobban a mûvészeket szerettem, különösen
Deák „Bill” Gyulára emlékszem szívesen. Sok
mindent elbeszélt az életérõl. Ahogy a párom
kismama lett, feladtam ezt a munkát, mert sok
éjszakázással járt, és nekem elsõ a család.
Minden idõmet nekik szentelem, mert megta-
pasztaltam, hogy rövid az élet, hiszen én is
csak 23 éves koromig lehettem együtt
édesapámmal… Nem tudom, nekünk a fiam-
mal mennyi idõ adatik meg, de az tartalmas
legyen.

A raktáros,
aki lefõzte a séfeket

Szeretem az olyan embereket, akik többféle
utat is bejárnak, hogy felfedezzék
önmagukat. SZEGEDI RÓBERT raktárvezetõ
messze került gyermekkori álmaitól, de ezt
cseppet sem bánja. Beszippantotta a falu,
Nagyrábé. Elsõ helyen a család áll nála,
és a munkája mellett a dobogón ott van
a fõzés is, amelyben jelentõs
eredményekkel büszkélkedhet.

Munkában

Szegedi Róbert kisfiával
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adatbázisba. Tõlünk megy ki az áru a 12 alvál-
lalkozóhoz és a belsõ gyártáshoz. Pár éve
megszûnt a gyár önálló terméke, a Chatrin,
de így is rengeteg munka van. Világhírû már-
kákat gyártunk, és a legfõbb gond a munka-
erõhiány. Mindig tudunk felvenni varrónõt, de
sajnos nincs belõlük elég. Ennek elsõsorban a
szakmai képzés hiánya és a keleti régió bérei
a fõ okai. Szerintem a fénykorát éli a ruha-
gyár, rengeteg megrendelésünk van. Ennyi be-
vétele és dolgozója még nem volt soha, mint
most.

– Nem lett hûtlen a szakácsszakmához
sem…

– Szoktam vállalni fõzést családi rendezvé-
nyeken, falunapokon. Már negyedik éve én
fõzök Bihardancsházán, 2016-ban 700 ada-
got készítettem egyes-egyedül. Amikor Nagy-
rábéra kerültem a feleségem révén, akkor
megérintett a falu. Berettyóújfaluban is volt la-
kásom, de úgy gondoltuk, inkább itt mara-
dunk, Nagyrábén annak ellenére, hogy mun-
kahelyünk a városban van. Ott hallottam elõ-
ször a Sárrét Íze Fesztiválról. 2012-ben indul-
tunk a fõzõversenyen, és rögtön aranyat ér-
tünk el. Csülkös, velõs, laskagombás pacalt
készítettünk, saját házi sütésû kenyeret szol-
gáltunk fel hozzá és kovászos uborkát. Na-
gyon meglepett az eredmény, hisz ezeken a
megmérettetéseken 70-80 csapat méri össze
a tudását. Ezt az eredményt sikerült szinte
minden évben megismételni. Legutóbb annyi-
ra ízlett a zsûrinek a fõztöm, hogy meghívást
kaptam a Bezermeni Vígasságokra.

– Milyen érzés volt kipróbálni magukat új
helyen, új közegben?

– Bezermen Hajdúböszörmény õsi neve, itt
került sor a megmérettetésre. A helyszínen
szembesültünk azzal, hogy ez nem olyan civil
fõzõverseny, mint a mienk, hanem éttermek,
csárdák, neves vendéglátóhelyek szakácsai
vesznek részt. Mondtam is a többieknek, men-
jünk haza, mert itt nekünk nem sok babér te-
rem. De õk erõsködtek, ha már itt vagyunk,
fõzzük meg, amit elterveztünk. Mi bajunk le-
het belõle? Palóclevessel kezdtünk, és székely
töltött káposzta volt az egyik fogás. Ez utóbbi-
ban a húsarány 25 százalék füstölt sertéshús,
25 százalék sima sertéshús és 50 százalék bir-
kahús. Nem daráltuk, hanem apró kockára
vágtuk az alapanyagot, aztán csomborral (bor-
sikafûvel) fûszereztük. Ez nagyon babra mun-
ka volt. Négy és fél óráig tartott a hús elõké-
szítése. Ezt fõztük meg fehérboros csontlében.

– Mióta dolgozik az újfalui ruhagyárban?
– Kilenc esztendeje vagyok a BERIV-nél

alapanyagraktár-vezetõ. Van néhány embe-
rem, és a gyárba beérkezõ anyagokat, amiket
a cég használ, bevisszük egy számítógépes

A nyertes csapat
Berek-

böszörményben

Nagyrábét
képviselték
a fõzõversenyen

Immár
zsûrielnökként
a Sárrét Íze
Fesztiválon 
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A raktáros, aki lefõzte a séfeket

Készítettünk még egészben sült csülköt tejfö-
lös, fokhagymás lepcsánkakörettel. Ez utóbbit
úgy tálaltuk, hogy az egyik szélére petrezse-
lyemzöldet, a másikra sárgarépát tettünk, ki-
sütés után pedig a közepére tejfölt raktunk.
Míg ezzel foglalatoskodtunk, a csapat másik
része csörögét sütött, ehhez pedig sárgaba-
rack- és szilvalekvárt tettünk. Nem izgultunk.
Egészségesen elfáradtunk. Udvariasságból
megvártuk az eredményhirdetést az esélytele-
nek nyugalmával. Mikor legutoljára bemond-
ták, hogy az abszolút gyõztes Robcsi és csapa-
ta, nem gyõztük magunkra kapni a feleségem
varrta tulipános egyenkötényeket, amikben
egész nap sürögtünk-forogtunk, mert nem
számítottunk arra, hogy fel kell mennünk a
színpadra. Kábán álltam a gyerekkel a kezem-
ben, amíg sorolták a díjakat: erdélyi utazás,
horvátországi nyaralás, és én lettem a Hajdú-
ság legjobb séfje egy esztendõre, így ez a cím
megillet 2017 szeptemberéig. Az oklevelek,
meghívások mellett elnyertük a hatalmas ván-
dorkupát is. Addig csak éttermek nevét vésték
rá, mint Hotel Silver vagy a Véndiófa Csár-
da… Furcsán fog rajta festeni a mi csapatne-
vünk. Társaságunk tagjai a legjobb barátaim is
egyben, nélkülük nem sikerülhetett volna.

– Az idén nem fõzött a nagyrábéi Sárrét
Íze Fesztiválon?

– A polgármester úr felkért, ha már én va-
gyok a Hajdúság séfje, vállaljam el a zsûri el-
nökségét. Szerettem volna más alapokra he-
lyezni a gasztronómiai részt: kapjanak na-
gyobb díjakat a résztvevõk, de több kategóriá-
ban. A megújuláshoz ezért egy kicsit bele kel-
lett nyúlni a zsebbe is, de a támogatás nem

maradt el. A rossz idõ ellenére most is több
mint hetven csapat vett részt a rendezvényen.
Szeptemberben címvédésre készülünk Böször-
ményben, és van egy augusztusi meghívásunk
Korondra töltöttkáposzta-fõzõ versenyre,
azon szintén szeretnénk részt venni. Ezeken a
megmérettetéseken én egyedül kevés lennék,
a családon kívül mellettem áll egy csapat,
melynek tagjai mind amatõrök a fõzés terén.
Szabó Mária ápolónõ, Nagy Szabolcs villany-
szerelõ, Sápi Erika ruhaipari tervezõ, Nagy Vi-
vien és Sárkány Ákos diákok, és persze szá-
momra a legfontosabb a kisfiam, Szegedi Ro-
bika és a feleségem, Szegediné Frank Anita,
akinek nagyon sokat köszönhetek. Egy kicsit
sajnálom, hogy zsûrielnökként kimaradok a
nagyrábéi sütés-fõzésbõl, és ez valószínûleg
így lesz jövõre is, mert a polgármester úr szá-
mít a munkámra még akkor is, ha nem sikerül
Hajdúböszörményben a címvédés, de azon le-
szünk a barátaimmal, hogy sikerüljön.

Kocsis Csaba

|szomszédoló

Deák „Bill”
Gyulával

Berettyóújfaluban

(folytatás az elõzõ oldalról)
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kocsma zsúfolásig megtelt, nagy volt a
hangzavar, hatan is ültek egy asztal-

nál, és sokan a söntésnél tolongtak,
iszogattak, röhécseltek. Nem aka-
rózott senkinek hazamenni, mert

odakint szakadt az októberi esõ. Az ablak bepá-
rásodott, a sör savanyú szaga összekeveredett a
cigarettafüsttel, amit megkoronázott a rum aro-
mája. A falon terpeszkedõ poszterrõl a sörivó
majom kárörvendõn szemlélte az alkohol rabja-
it és a májcirrózis leendõ áldozatait.

Ám volt még valaki az ivóban, aki szintén le-
endõ áldozatait kereste a sokaságban, és rend-
szerint meg is találta. Õ volt itt az egyetlen jól
öltözött és ápolt férfi, aki konyakot ivott és azt
is fizetett egy-egy kiszemelt alanyának, sõt
amerikai cigarettával is megkínálta õket.

A férfi eredeti neve Alex volt, de mindenki
csak Sakálnak hívta. Régebben egy nagy cipõ-
gyárban dolgozott felsõrészkészítõként, és na-
gyon értett az antik dolgokhoz. Régi könyvek-
hez, bútorokhoz, festményekhez, szõnyegek-
hez és porcelánokhoz is, mert értékük felisme-
rését már gyerekkorában eltanulta a szomszéd
Izsák bácsitól, akinek régiségboltjában töltötte
legtöbbször a szabadidejét, fõleg a nyári szün-
idõket. Behunyt szemmel szívta magába a régi
perzsák, bútorok, könyvek áporodott, dohos
szagát, s megkopogtatva, pengetve egy-egy
fémtárgyat, hallásra megmondta, melyik az
ezüst vagy az alpakka. Az öreg pedig fiaként
szerette és tanítgatta a fiút. Aztán egy napon
Alex zárva találta a boltot, a redõnyt csak akkor
húzták fel, amikor elvitték a temetõbe az öreg
Izsákot, és rokonai kiürítették a boltját.

Késõbb virágüzlet nyílt a kincses bolt helyén,
ami cseppet sem érdekelte a fiút. Alex késõbb
a könnyûipari szakiskolában sajátította el a
lábbelikészítés csínját-bínját. Agglegény maradt,
elhunyt szülei szoba-konyhás udvari lakásában
élt. Harmincéves korára unni kezdte a csiriz, ra-
gasztó, aceton meg cserzett bõr szagát. Kény-
szeredetten indult naponta munkába, míg egy
délben, amikor kibontotta az újságpapírba cso-
magolt uzsonnáját, észrevett egy apróhirdetést
a lapban: „Régiségek eladók sürgõsen.” Egy te-
lefonszám is meg volt adva. Nagyon izgatott
lett. Még aznap este felhívta a számot. Öreges,
borízû hang recsegett a fülébe. Megegyeztek,
hogy szombat délután találkoznak a Körös-par-
ti kiskocsmában, és megbeszélik a dolgot.

Ekkor indult el a lavina. Alex ezentúl, akár
volt hirdetés, akár nem, csak bement valame-
lyik kocsmába, ahol sok lecsúszott ember – egy-
kor értelmiségi, kereskedõ, mûvész, orvos – ült
iszogatva, és beszédbe elegyedett velük. Kedves
mosolyával, finom modorával, magabiztos fellé-
pésével és eleganciájával mindenkit levett a lá-
báról.

Egyedül tért be egy-egy ivóba, de hamarosan
másodmagával jött ki, és együtt mentek az ille-
tõ lakására, s õ ott felleltározta az értékesebb
tárgyakat. Aztán az illetõ pénzzel, Alex meg az
értékes portékával jött ki a házból, és tértek be
újra a kocsmába áldomást inni a jó üzletre.

Teltek az évek, és Alex Sakállá változott.
Egyre több és értékesebb antik tárgyra, arany,
ezüst ékszerre, antik bútororra és festményre
tette rá a kezét, mégpedig potom áron. Az ál-
dozatok hamar felélték és elitták a számukra
nagynak tûnõ összeget, õ pedig egyre gyarapo-
dott. Már rég otthagyta a munkahelyét, miért
dolgozzon, ha sétálgatva, iszogatva is flottul él.
Hamarosan emeletes házat építtetett, drága au-
tót vásárolt. Sofõrje, bejárónõje, kertésze volt.
Világraszóló bulikat rendezett. Utazgatott a
nagyvilágban, a legszebb és legdrágább fiatal
nõkkel szórakozott, és szórta a pénzt, de az
egyszer csak elfogyott. Nyugdíj meg semmi.
Kénytelen volt eladni a házat, majd a kocsit, de
az áruk nem tartott sokáig.

Amikor már semmije sem maradt és nem
volt hol lehajtania a fejét, Sakál elment a kocs-
mába, és egy deci vodka mellett bejelentette,
hogy õ este felköti magát. Persze senki sem hit-
te el. Pedig megtette.

Tóth Ágnes

Régiségek

A



– A középiskolát Debrecenben, a Tóth Ár-
pád Gimnáziumban, majd a debreceni Kos-
suth Lajos Tudományegyetemen szereztem
történelemtanári, biológiatanári, majd termé-
szetvédelmi ökológusi diplomát.

– A zenei véna mikor jelentkezett? Zenei
tanulmányokat is folytatott, vagy önszorga-
lomból tanult hangszeren játszani?

– Hétévesen, szülõi unszolásra kezdtem
szolfézst és zongorát tanulni. A muzsikálás
családi hagyomány, nagyapám és édesapám
is kántortanító volt, édesapám klarinétozott,
nagybátyám hegedült, édesanyám zongorá-
zott. Késõbb furulyázni, majd klarinétozni ta-
nultam, utóbbiakat már önszorgalomból, kö-
zépiskolás koromban. A debreceni zeneiskola

– Honnan ered a sokoldalú érdeklõdése,
és melyik tárgykört mondaná a legfonto-
sabbnak életében?

– Gyermekkorom óta érdekelt a körülöttem
lévõ világ, azt hiszem, ez életkori sajátosság,
és úgy érzem, valamit sikerült ebbõl átmente-
ni a felnõttkorra is. Érdekel a történelem is,
egyik diplomámat ebbõl szereztem. A csillagá-
szat lelkes híve vagyok, máig amatõr
csillagászkodom, emellett a természet és an-
nak védelme érdekel még, így a másik diplo-
mám és munkám is ezzel kapcsolatos. A zene
mindezeken felüli plusz az életemben. Vannak
azonban újabb keletû érdeklõdéseim is, csak
kevesen tudják még rólam, hogy nemrég
kezdtem el méhészkedni.

– Tanulmányait hol végezte?

|szomszédoló
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New Orleanstól
Diószegig

Május végén a bihardiószegi Bakator Bor- és
Gasztrofesztiválon hallhattuk és láthattuk
többek között a Debreceni Dixieland Jazz
Bandet is. A zenekar egyik lelkes és
sokoldalú tagja GYARMATHY ISTVÁN, aki
természetvédõ, ökológus, tanár, a
Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa, sõt
csillagászatkedvelõ is egyben.

Gyarmathy István, a sokoldalú zenész

A debreceni
dzsesszzenészek
– Diószegen is
jártak



A hortobágyi bemutató csillagvizsgáló létre-
jöttében volt-e szerepe?

– 1987 óta dolgozom a parknál, a termé-
szet védelme életre szóló „szenvedélyem”.
Többek között igazgató is voltam itt, de koráb-
bi ciklusban Debrecen önkormányzati képvi-
selõjeként, társadalmi szervezetek vezetõje-
ként – Életreform Egyesület, Rónaõrzõ Egye-
sület, Bihar Közalapítvány – és tanárként is –
évekig tanítottam a Református Tanítóképzõ
Fõiskolán – szolgáltam és szolgálom a termé-
szet védelmének nemes ügyét. Számos külföl-
di tanulmányúton – csak az USA-ban négyszer
– gyarapítottam ismereteimet. A park hagyo-
mányos attrakcióit nem kell külön bemutatni,
hiszen jól ismerik a Bihar megyeiek is. Érde-
mes elõbb a Hortobágyi Nemzeti Park hon-
lapján „körülnézni”, és minden hétvégére talá-
lunk programkínálatot a halas tavi kisvasút, a
vadaspark, a Tisza-tavi tanösvény és számos
más turisztikai érdekesség között. Természete-
sen mostani kedvencemre, a Hortobágyi Csil-
lagoségbolt-parkra is felhívnám a figyelmet,
hiszen az talán még kevéssé ismert, pedig a
háborítatlan csillagos ég látványa, amit a nem-
zeti park szintén nyújtani tud, ma már szintén
fontos vonzerõ. Ritkán láthatjuk a csillagos
eget horizonttól horizontig, minden irány-
ban… E park és a jelenleg még egyetlen léte-
sítménye, a mátai csillagda létrejöttében jelen-
tõs részem volt. A csillagda, akárcsak a Fecs-
keház Erdei Iskola, meghirdetett idõpontok-
ban a nagyközönség számára is nyitva áll. Sõt
már országos híre is lett, hiszen idén itt tartot-
ta a Magyar Csillagászati Egyesület az úgyne-
vezett Messier-maratonját. A tartalmas égbolt-
nézésnek az adott apropót, hogy Charles
Messier francia csillagász halálának kétszáza-
dik évfordulója volt idén áprilisban.

– Mikori keletû a csillagászati érdeklõdé-
se, és milyen munkákat végez a Zajácz
György vezette debreceni Magnitúdó Csilla-
gászati Egyesületben?

– Még általános iskolás koromban léptem
be a nagyszalontai születésû híres csillagász-
professzor, dr. Kulin György által szervezett
országos Csillagászat Baráti Körébe. Érdeklõ-
désem azóta is töretlen, majd debreceni lévén
az immár negyvenöt éve mûködõ helyi csilla-
gászati egyesületbe is beléptem, itt 2003 óta
alelnök vagyok, számos szakmai kirándulást
szerveztem külföldön és itthon. Ma is sokszor
tartok elõadásokat, távcsöves bemutatásokat,
és részem volt több bemutató csillagda létre-
hozásában is.

Szoboszlai Endre, Debrecen

egyik kiváló tanára, Zádor Ferenc volt a men-
torom. Ekkor már a dzsessz felé fordult az ér-
deklõdésem, és a szegedi Molnár Dixieland ki-
váló klarinétosától, Molnár Gyulától is vettem
órákat. Klarinéton, szaxofonon és furulyán
játszom.

– Kérem, mutassa be olvasóinknak a Deb-
receni Dixieland Jazz Band pályafutását,
egyben azt, hogy ön mikortól játszik a csa-
patban!

– A zenekar 1984 õszén alakult, én ott vol-
tam a megalapításakor, és azóta is együtt mu-
zsikálunk, igaz, mára már több tag kicserélõ-
dött. A megalakulástól fogva számos hazai és
külföldi meghívást kaptunk, és 1985 óta a
Debreceni Jazznapok állandó résztvevõje va-
gyunk. Ma is büszkék vagyunk arra, hogy bõ
két évvel megalakulásunk után, 1987-ben, az
Európai Mûsorsugárzók Uniójának tonderi
fesztiválján, Dániában, sikerrel képviseltük
Magyarországot, és már 1989-ben eljuthat-
tunk az európai oldtimers zene kiemelkedõ
ünnepére, a drezdai Dixieland Fesztiválra. A
Debrecen Dixieland Jazz Band azóta Európa
csaknem összes országában és két alkalommal
a dzsessz õshazájában, az Amerikai Egyesült
Államokban, ezen belül New Orleansban is
nagy sikert aratott. Debrecen városa Csoko-
nai- és Debrecen Kultúrájáért díjjal is elismer-
te munkásságunkat. Ezenfelül 2016-ban beke-
rültünk a város Értéktárába.

– Romániában volt már korábban is fellé-
pésük?

– Érdekes módon a szomszédos Romániá-
ban, a mostani bihardiószegin kívül, csak egy
fellépésünk volt, a ’90-es évek elején Élesden
jártunk. De reméljük, ebben is áttörést hozhat
a határ menti jó kapcsolatépítés.

– Fõállásban ön a Hortobágyi Nemzeti
Park munkatársa. Röviden bemutatná hiva-
tását? Milyen programokat tudna ajánlani
az odalátogató Bihar megyei vendégeknek?

Gyarmathy István
bemutatót tart

a hortobágyi
csillagda

mûszerével

szomszédoló|
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„A költõ nincsen otthon, / de mégsem éri
semmi kár. / Két könyv között a polcon / egy
kígyó szundikál. / Az asztal lábánál szagos fa-
törzsre gondol, / s kis térképet vizel / egy iz-
gatott komondor. / A jámbor macska meg /
vad kéjektõl remeg, / s lassan kidönti fönt egy
üvegbõl szelíd / gazdája színezüst, hagymás
heringjeit. / Majd elmélázva ül sok kis gerinc
felett, / a bûze, mint egy vén, iszákos tenge-
részé. / S közben tenger helyett, / patak he-
lyett csobog / a W. C.” – írja Eaton Darr a
Csendélet címû versében. Csakhogy Eaton
Darr fizikailag nem létezett, ám ha a nevét fo-
netikusan visszafelé olvassuk, megjelenik Rad-
nóti. De mi köze lehetne ennek a gunyoros,
nyegle hangvételnek az Erõltetett menethez,
a Hetedik eclogához? Nem tudhatom. 1941.
február 6-án írta a naplójában: „Õrjáratot írok
a Nyugatnak az Eaton Darr-versekbõl. Ha
van humorérzékük – hozzák. De van-é?” Nem
volt, nem közölték.

Radnóti Miklósnak e tizenhárom versbõl
álló sajátos ciklusa (Eaton Darr strófái) csak
1970-ben jelent meg az Új Írásban. Legújabb
monográfusa, Ferencz Gyõzõ írja: „Radnóti
játékosan ugyan, de a felfordult, kiszámítha-
tatlan, veszélyessé vált világ keltette félelmeit
írta ki magából. (…) A ciklus a valósággá vált
rémálom ciklusa.”

Az álnévhasználat egyik sajátos formája az
ismert írói profilhoz képest teljesen más, akár
ellentétes hangvétel a választott név maszkja
mögött. Mintha másnak a bõrébe bújna, ami-

kor ezt a variánst használja az alkotó. A leg-
gyakoribb az anagramma-megoldás, az eredeti
név betûibõl összerakott új név. Tandori De-
zsõ például Nat Roid néven írt krimit, de hasz-
nálja a Tradoni és a D’Tirano neveket is. A len-
gyel származású Antschel Paul Celan néven
lett francia költõ; Vladimir Nabokov írt
Vivian Darkbloom, Vivian Bloodmark, Baron
Klim Avidov, Adam von Librikov néven is.

Visszatérve Radnótihoz: az idézett naplóbe-
jegyzés igazolja, az adott körülmények között
nem számíthatott a saját neve alatti közlésre,
ugyanúgy Méliusz József sem, amikor a XX.
század második felének különbözõ társadalmi
közegeiben járja körül a költõi condition
humaine-t, ezért ölti fel Horace Cockery „bõ-
rét” az 1983-ban, illetve 1988-ban megjelent
A Horace Cockery-Múzeum és a Horace
Cockery darabokra tört elégiája címû regé-
nyeiben. Önmagát travesztálva a következõ-
ket mondja az elégiát hozzá hasonlóan elõny-
ben részesítõ „költõtársról”: „költõ volt, nem
politikus. A politika mesterségbeli fogásait
nem ismerte, humanista volt és moralista; köl-
tõ: a csatavesztés predesztináltja”.

Nem volt ugyan elõzmény nélküli, amit
Weöres Sándor az 1972-ben megjelent
Psyché címû könyvében tesz, a hatása mégis
döbbenetes. Az említett elõzmény ugyanis for-
dított elõjelû: a XIX. század elsõ felében
Aurore Dupin George Sand néven kezd el ír-
ni, miután 1832-ben megjelenik Jules San-
deau-val együtt írt Rose et Blanche címû regé-
nye, Jules Sand álnéven. Ez adta a késõbb
használt írói név ötletét, de nem utolsósorban
az akkortájt felerõsödõ nõi egyenjogúsági moz-
galom melletti elkötelezettsége is. A férfi álnév
mellett állítólag az írónõ viselt elõször nadrágot
és szivarozott nyilvános helyeken. Weöres
Sándor viszont csak szerepként kezeli Psychét,
idõnként átlép az általa alkotott figurába, de to-
vább alkot saját nevén is. Bán Zoltán András
írja, hogy „Weöres Sándor nagyszabású mûvé-
ben szinte regényíróként rekonstruál egy XIX.
század eleji nõalakot, életet és világot teremt
hozzá és e fiktív hõsnõ fiktív életmûvét alkotja
meg. (…) És ne felejtsük el: Weöres Psychénél
150 évvel késõbb írta meg mûvét, ezért költõi
gondolkodásába már öntudatlanul is belerög-

KULTÚRSZILÁNKOK

Másnak a bõrében

Weöres Sándor
egy nõi szerzõ
bõrébe bújt
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A világirodalom egyik legérdekesebb álarcos
szerepjátéka a Romain Garyé. A litván szár-
mazású Roman Kacew Romain Gary néven
lesz francia író. 1956-ban Az ég gyökerei cí-
mû regényét Goncourt-díjjal, a legértékesebb
francia irodalmi elismeréssel jutalmazzák, amit
egy szerzõ életében csak egyszer kaphat meg.
1975-ben egy bombasikert aratott regény, az
Elõttem az élet kapja, szerzõjét, Émile Ajart
senki nem ismeri, a díjért sem jön el. Azt be-
szélik: észak-afrikai arab lévén nem szívesen
mutatkozna Párizsban. Gary 1980-as halála
után derült ki, hogy õ maga Ajar, és ezen a né-
ven még három regény maradt a hagyatéká-
ban. De írt más álneveken is, és õ az egyetlen,
aki így két Goncourt-díjat kapott.

Egy másik sajátos írói „átváltozás” a Márai
Sándoré: az 1940-ben megjelent Szindbád
hazamegy kisregényében mesterének, Krúdy
Gyulának utolsó napját írja meg. A végére
hagytam ezt a mestermûvet, mivel kultúrtörté-
neti sorozatunk is véget ér, és ennél méltóbb
zárszót nem találnék. „Szindbád, a hajós, író
és úriember – fiatalabb éveiben szeretett ez ál-
név mögött rejtõzködni – egy májusi reggel
korán indult el Óbudáról, mert estére hatvan
pengõt kellett szerezni.” Így indul az írás, a
nap végén pedig: „Most csakugyan hazaindult
a hajós. Magánosan feküdt az ágyon, a gyer-
tyaláng mellett, csukott szemekkel, s mosoly-
gott. (…) Így mosolygott és utazott a hajós,
mert végre hazament. A gyertya csonkig égett
s utolsó lobbanásával megvilágította Szindbád
arcát. Most bölcs volt a csukott szemû arc, kö-
zömbös és szigorú. Csak Keleten tudnak ilyen
közömbösen és méltóságteljesen nézni az
urak, mikor vége van valaminek.”

Molnár Judit
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zültek Petõfi, Vörösmarty, Ady és a többiek
megoldásai. (…) Weöres – anyaként – a nyel-
vébe fogadott mindent, hogy szûznemzéssel
mintegy megsemmisítse önmagát. Hogy
Weöres Sándor úgy jöhessen világra, hogy
eközben ne kelljen megszületnie: talán ez volt
lányának és anyjának, Lónyay Erzsébet
Psychének legnagyobb teljesítménye”.

A sokak által Weöres fõmûvének tartott
Psychét a jelenkori magyar irodalom két zse-
niális fegyverténye követi: 1987-ben Ester-
házy Pétertõl Csokonai Lili: Tizenhét haty-
tyúk és 1997-ben Parti Nagy Lajostól Sár-
bogárdi Jolán: A test angyala. A két kisre-
gény nagyon sok rokonságot mutat, különö-
sen a szubkulturális közegbõl induló „szerzõ-
nõk” sokszor az érthetetlenségig finomkodó-
an nyakatekert kifejezésmódja, illetve az álta-
luk nem értett, de itt-ott hallott szavak haszná-
lata és a szappanoperák világát idézõ sekélyes
szerelmi történet elregélése. Esterházy az elsõ
kiadásban a saját nevét le is hagyja, sõt az
Élet és Irodalom fõszerkesztõjével egyetértés-
ben, az õ nevében egy üdvözlõ ismertetõt is ír
a bevezetõ részhez a lapban, késõbb viszont –
természetesen – felvállalta a szerzõséget. „Én,
Csokonai Lili löttem e nyívvel tellyes világra az
1965. esztendõben 17. septembris virradólag
Csepel szürke lapályában, az igazi római hit-
ben és hitetlenségben megmaradván hóttig” –
idézi Zsámboki Mária az ötödik kiadás borító-
jának szövegében, majd azzal folytatja, hogy
„Regény és önéletrajz, látomás és valóság –
egy árván maradt lány sivár, profán kálváriája
a mai ember számára szakrális nyelven. (…)
Egy lány a 80-as évek közepébõl elkezdi mon-
dani az életét. Az életünket. Reménykedjünk.”

Sárbogárdi Jolán 1990-ben a Jelenkor fo-
lyóiratban közli A test angyala címû kisre-
gényét, de aránylag hamar kiderül, hogy Parti
Nagy Lajos öltötte magára a jóindulatú, szépre
vágyó, de egyszerûcske nõ maszkját, aki visz-
szatér az 1997-es, átdolgozott elsõ kiadásban,
és bekerül az Ibusár címû darabba is. Mûfaji
meghatározása telitalálat: habszódia. A 2007-
es kiadás fülszövege többek közt így ír
Margittay Edina és Balajthy Dénes „habszódi-
kus” szerelmi történetérõl: „És hogy hol járt a
kiadói szerkesztõk és korrektorok esze, miköz-
ben a könyvön dolgoztak? Elmélázhattak volna
a nyelv korlátlan lehetõségein és az emberi szív
rejtelmein, ha nem kellett volna percenként a
hasukat fogniuk a röhögéstõl. Így fordulhatott
elõ, hogy ebben a könyvben minden, de min-
den úgy maradt, ahogyan az író akarta. Sárbo-
gárdi Jolán, alias Parti Nagy Lajos.”

Romain Gary, alias
Émile Ajar



A Varadinum
vonósnégyes úgy
másfél évtizede
(Tokaji Ágnes,
Costin Éva, Marcu
Ágnes, Thurzó
Sándor József)

Marcu Ágnes
a tehetséges fiatal

muzsikusokat is
segíti 
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– Emlékszik-e, mikor kezdõdött a zene
iránti érdeklõdése?

– Picikoromban, óvodásként. Énekeltem,
szerepeltem, az óvodában – Szilágysomlyón,
ahová akkor helyezték agrármérnök édesapá-
mat – minden szerepben benne voltam, köz-
ben balettoztam is. Az elsõ két osztályt Bánffy-
hunyadon jártam, a nagyszüleim voltak a taní-
tóim. Õk megosztották egymás közt az iskolai
munkát: nagypapámnak jó hangja volt és tu-

dott románul, nagymamám pedig matemati-
kából jeleskedett. Balerina akartam lenni, ne-
gyedik osztály után felvételiztem a kolozsvári
balettiskolába, felvettek, de mivel a negyedik
osztályt újra kellett volna járnom, ezt elvetet-
tem, és a zeneiskola felé fordultam, merthogy
a zenét legalább annyira kedveltem, mint a
táncot. Hatéves koromtól kezdve jártam zon-
gorázni Cosma nõvérhez, úgyhogy minden
gond nélkül felvettek a kolozsvári zeneiskolá-
ba. Amikor kijöttem a terembõl, épp egy kis-
lány ment be csellóval. Akkor láttam elõször a
hangszert, megkérdeztem, mi ez, elmagyaráz-
ták, én pedig kijelentettem, hogy ezen akarok
játszani. A kislány, akit a csellóval megláttam
és a fülemet az ajtóra tapasztva meghallgat-
tam, osztálytársam lett. A csellót hivatalosan
III.-ban kezdik tanulni, ezért jött õ úgy a felvé-
telire, hogy már szépen játszott a hangszeren.
Én V.-ben kezdtem el csellón játszani. A mû-
vészeti iskolákban komoly szûrés volt a VIII.
utáni felvételin, ott derült ki, hogy behoztam a

A szép iránti vágy örök
Beszélgetés Marcu (Sikes) Ágnes csellómûvész egyetemi
tanárral

MARCU (SIKES) ÁGNES Nagyvárad kulturális
életének emblematikus alakja: a különbözõ
eseményeket, elsõsorban a kiállítások
megnyitóit a Varadinum vonósnégyesbeli
kollégáival õk teszik még maradandóbb
élménnyé. Olyan természetesen,
zenemûvészeknél nem ritka pózok nélkül
muzsikálnak, ahogy lélegzünk.
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lószólam-vezetõje akkoriban diákom volt.
1995-ben alakult meg a Nagyváradi Egyete-
men a zene szak, átmentem oda. Elsõ tanítvá-
nyaim között volt (Bozsódi) Ichim Beáta, õt a
zeneiskolai utódommá neveltem. Avram
Geoldeº, az akkori dékán kinevezett tanszék-
vezetõnek, az õ sajnálatosan hirtelen halála
után pedig a rektor engem tett az õ helyére.
Nem mondhatom, hogy örültem a megtisztel-
tetésnek, mert a mûvészekkel nem könnyû
bánni, de a kétéves megbízatás után verseny-
vizsgáztam, és végül tizenegy éven át elláttam
a dékáni feladatokat. Eleinte csak a zene sza-
kon, amikor pedig összevonták a képzõmûvé-
szeti szakkal, akkor a mûvészeti karnak voltam
a vezetõje. Közben pedig folyamatosan fellép-
tünk a Varadinum vonósnégyessel. Ez 1989.
november 15-én alakult Thurzó Sándor bácsi
kezdeményezésére. Az elsõ kvartettben Toka-
ji Ágnes volt az elsõhegedûs, Lucian Maliþa a
másodhegedûs, Thurzó Sándor József a brá-
csás, és jómagam a csellista. Akárhová hívtak,
mentünk, hisz szeretetbõl zenélünk. Nem sok-
kal utánunk megalakult a Tibor Ernõ Galéria,
ott minden héten játszottunk, valamivel ké-
sõbb pedig létrejött a Foto Art Galéria, ahol
szintén állandó meghívottak vagyunk. Prog-
ramszerûen igyekeztünk bemutatni Beetho-
ven, Mozart, Schubert, Csajkovszkij, Dvoøak,
Brahms, Enescu és Bartók vonósnégyeseit,
valamint népszerûsítettük a nagyváradi kap-
csolódású zeneszerzõk – Michael Haydn és
Carl Ditters von Dittersdorf – mûveit. Maliþa
egy idõ után kivált, viszont közben felnõtt To-
kaji Ágnes lánya, Costin Éva, és versenyvizs-
gával õ lett az ötödik tagunk, négy éve pedig,
miután Ági meghalt, átvette az édesanyja he-
lyét. Oláh Boglárka, a Székely István felesége
is Varadinum-tag lett, Bozsódi Bea is, tehát
már szinte a Varadinum II-rõl kellene beszél-
nünk. Egyébként nekünk Tokaji Ágival bevett
szokásunk volt a diákjaink bevezetése a nyilvá-
nos muzsikálásokba, ezért alakítottunk egyfaj-
ta kamarazenekart, mellyel a Barátok templo-
mában szoktunk fellépni. De az egyetem kere-
tében is részt veszünk a Dr. Coresi Theodore
kezdeményezte Vox Domini Egyházzenei
Fesztiválon, ez idén április 12-én, virágvasár-
nap után kezdõdött, és június 6-án, pünkösd
után ért véget.

– Az elmondottakból úgy tûnik, hogy az
utánpótlással nincs gond, pedig tudjuk,
hogy divat elítélõen szólni a fiatalokról,

lemaradást, és bekerültem egy olyan osztály-
ba, ahol együtt jártam Selmeczi Györggyel,
aki remek zongorista volt, késõbb pedig hírne-
vet szerzett magának karmesterként, sõt zene-
szerzõként is. A zeneiskola elvégzése után Ko-
lozsváron maradtam, ott végeztem a Gheor-
ghe Dima Zeneakadémián.

– Említette a nagypapa jó hangját. Ezek
szerint nem váratlanul robbant be a család-
ba a zenei érdeklõdés?

– Annyira nem, hogy anyai dédnagymamá-
mat, Király Katát Kalotaszeg pacsirtájaként is-
merték, Budapesten gramofonlemez is készült
vele, kalotaszegi dalokat énekelt. Érdekesség-
ként említem, hogy sikerült utánajárnom en-
nek a régi lemeznek, és készítettek is belõle
egy modern lemezváltozatot. Apai ágon is je-
len volt a zene: édesapa unokatestvére a Bu-
karestben élõ, 84 éves zeneszerzõ, Kerestélyi
Zsolt. Az én két testvérem nem lett zenész.
Gyerekként bosszankodtam is egyszer-kétszer,
amikor õk vígan játszottak kint a kertben, én
meg bent gyakoroltam. De mondanom sem
kell, milyen szívesen tettem. Folytatva történe-
temet: a zeneakadémia elvégzése után kihe-
lyeztek ugyan Iaºi-ba, de elkerültem Váradra, a
zeneiskolában tanítottam csellót és kamaraze-
nét; például Criºan Gyuszi, a filharmónia csel-

Három generáció

A kvartett mostani
felállásban: Costin

Éva és Székely
Boglárka –

hegedû, Thurzó
Sándor József –

brácsa, Marcu
Ágnes – gordonka

zene|

(folytatás a következõ oldalon)
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mint akiket a hagyományos értékek már
nem érdekelnek.

– Az igazi érték mindig fog számítani, a
szép iránti vágy örök. Ezt nem csak az én op-
timista alaptermészetem mondatja, hisz min-
dig is így volt. Akik hozzánk jönnek az egye-
temre, azért jönnek, mert szeretik. Amivel be-
jönnek, és amivel három év után kimennek,
aközött óriási a különbség. A képzõmûvészek-
nek javasoltam, hogy fényképezzék le a felvé-
teli munkákat, majd három vagy öt év múlva
a végzõst. A zenész végzettjeink között olyan
nemzetközileg ismert nevek szerepelnek, mint
Molnár Levente, Varvari Gabriella, Kele Bri-
gitta énekesek, Florin Estefan, a Kolozsvári
Román Opera igazgatója, de nálunk végzett a
filharmónia tagjainak 95 százaléka és a zene-
kar kétharmada is. A neves hangszereseink
közül a teljesség igénye nélkül hirtelenjében
kiemelném Bozsódi Beátát, Bogdan Cocorát,
Petruº-Bölöni Áront, Székely Istvánt, és még
sorolhatnám. Itt szeretném megemlíteni a
Kiwanis Art klubot, melynek alapító tagja va-
gyok, és az idén a Kolozsvár–Nagyvárad–Te-
mesvár régió alkormányzója is. Az egyesület
célja a mûvészetekben jeleskedõ gyerekek se-
gítése, népszerûsítése.

– A felmenõi zenei kötõdésérõl már be-
széltünk. A család fiatalabb tagjai hogyan
viszonyulnak a zenéhez?

– Nekem egy lányom van, õ zongorázott,
tanított is zongorát, de férjhez ment Budapest-
re, és átváltott a jogra. Három fia van, Zalán,
Hunor és Magor, zenei szempontból Zalán a
legtehetségesebb. Két éve dobol, egy éve pe-
dig xilofonozik. Kirkósa Tünde a tanárnõje, az

iskolájuk kapott egy xilofont, és a tanárnõ vá-
laszthatta ki, kinek adja haza a hangszert.
Zalánt választotta. Hunor elsõs, õ dráma sza-
kos osztályba jár, s amikor a tanárnõjük meg-
rendezte A dzsungel könyvét, Hunor játszot-
ta a kis Mauglit. Azóta sikerrel felvételizett
zongorára, tavaly már tanult egy éven át zene-
elméletet is. De a sporttal sincs baj, jól úsznak,
jól síznek, s a férjem két nagy unokája, Alex
és Nola, akik Ausztráliában születtek, de már
tíz éve visszatértek, atletizálnak, magasugró
versenyen vesznek részt, ez utóbbit inkább
egyetlen lányunokánk, Nola kedveli. Egyszó-
val tehetségesek mind az öten, nem kell ag-
gódnunk, hogy idõsebb korunkban nem lesz
mivel eltöltenünk az idõnket, együtt örülhe-
tünk velük a zenei, sport és egyéb területen el-
ért sikereiknek.

Molnár Judit

A dédnagymama,
Király Kata,
„Kalotaszeg
Pacsirtája”

A népdal-
gyûjtemény

jegyzéke

Kalotaszegi
népdalgyûjtemény
a dédnagymama
hagyatéka
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A szép iránti vágy örök
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– Abu-Dzabi nagyon fiatal település, a ’70-
es években az Arab Emírségek egyesülése
után kapott fõvárosi státust. Akkoriban nem
voltak aszfaltozott útjai, a kõépület is igen rit-
ka volt. A kõolaj-kitermelés felfutása tág utat
nyitott a fejlõdésnek. Megfizették a világ leg-
jobb szakembereit, hogy utakat és épületeket
tervezzenek, kivitelezzenek, így az ezredfordu-
ló után már felhõkarcolókkal tûzdelt világváro-
si arculatot kapott az immár két és fél milliós-
ra duzzadt megapolisz. Az õslakosok számá-
hoz képest többszörös nagyságrendben élnek
itt vendégmunkások, õk adják a munkaválla-
lók többségét. A közösségi szállítás igénye
már másfél évtizede megjelent, mégis a sze-
mélyautók uralják még az utakat. A modern
közszállítást 2008-ban kezdték, a City
Transport szerzõdtetésével a szolgáltatás el-
végzésére. Ez magánvállalat, egy nagy cégcso-
port, az Emirates National Group tagja. Azóta
már 58 buszvonala van Abu-Dzabinak, a villa-
moshálózat és a metró terve elkészült, az épít-
kezést az utóbbi évek kõolajkrízise késlelteti.

Jelenleg a mintegy 600 autóbusz, több mint
1000 alkalmazott, évi 56 millió megtett kilo-
méter adja a vállalat legfõbb jellemzõit. A
buszvezetõk zöme indiai, pakisztáni vagy
bangladesi, helyi alkalmazottja a vállalatnak
csak egy van, jómagam pedig egyedül képvi-
selem Európát.

– Mik a különbségek és a hasonlóságok a
nagyváradi és az abu-dzabi munkája között?

– A szolgáltatás felelõse valójában a városi
szállítási hatóság, ez mûködteti a jegyárusítást,
a jegyellenõrzést, a teljes infrastruktúra kar-
bantartását, mi pedig a menetrend betartásá-
ért felelünk. Nagyváradon a HKV felel minde-
nért, a jegyeladástól az ellenõrzésig, az útvo-
naltervezéstõl a kivitelezésig, az utastájékozta-
tástól a reklamációk megoldásáig. Itt sokkal
könnyebb a dolgom, hisz nekünk jelenleg csak
a szállítás elvégzése a fõ tevékenységünk. Per-
sze ez csak átmeneti állapot, az idei tenderki-
írásban közelítik az európai szokásjogot, így a

Nagyváradról
Abu-Dzabiba

Március végén lemondott a nagyváradi
Helyi Közszállítási Vállalat (HKV)
vezérigazgatói tisztébõl CSUZI ISTVÁN,
mivel visszautasíthatatlan ajánlatot kapott:
májustól egy abu-dzabi közszállítási cég
vezetésére kérték fel. Új munkájáról,
a szokatlan környezethez való
alkalmazkodásról kérdeztük e-mailben.

Az abu-dzabi
City Transport
székhelyén
a buszok indulásra
készen

Megérkezés az új munkahelyre 


(folytatás a következõ oldalon)
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– Európaiként hogyan tud a másféle kul-
túrkörbe beilleszkedni?

– Nagyon tisztelik az itteniek az európai
embereket, elismerik a tudás hatalmát. Persze
az is fontos, hogy a helyiek is elsajátítsák a
szakmai ismereteket, így állandó a kapcsola-
tom a helyi vezetõgárdával. A kölcsönös tisz-
telet az alapja a beilleszkedésnek. Most épp a
ramadán ideje van, nagyon vallásosak az itte-
niek, az iszlám szokásokat betartják, bár las-
san átvesznek sok kozmopolita viselkedésfor-
mát is. Az utcán, a bevásárlóközpontban, a
munkahelyen minden öltözködési forma fellel-
hetõ. Ha viselkedéseddel a helyi kultúrát nem
sérted meg, nincs semmi probléma a beillesz-
kedéssel.

feladatkörünk teljesen átalakul. Az új szerzõ-
dés megkötésekor – ez idén õsszel lenne ese-
dékes – az otthonihoz hasonló, általam már
alaposan ismert feladatokat kell átvállalnunk.

– Mit tart a legnagyobb kihívásnak szak-
mai szempontból?

– Ha otthoni körülmények közt sikerült fel-
hozni a közösségi szolgáltatást európai minõ-
ségû szintre, ugyanazt véghezvinni egy szá-
momra egyelõre idegen környezetben nem
lesz egyszerû feladat. Teljesen más a munka-
kultúra, más a szokásjog, más a társadalmi
hozzáállás. Ez mind egy-egy fokkal nehezíti a
kihívást, de bízom az erõmben és a tehetsé-
gemben. Itt sem lesz egyszerû elõteremteni a
szükséges anyagi forrásokat, de remélem, és
az eddigi tapasztalataim erre utalnak, hogy
nagyságrendekkel jobbak a lehetõségek, mint
otthon. Megszervezni nem lehetetlen, de kivi-
telezni a más stílushoz szokott emberi erõfor-
rással – ez az igazi kihívás. Kétszeresen kell el-
lenõrizni a minõséget, az itt megszokott lagy-
matag munkairam után alaposan be kellene
keményíteni!

– Hogyan készült az új feladatra?
– Valójában nem készülhettem elõre, hisz

elég hirtelen jött a váltás. A felkészülés folya-
matos, mióta itt vagyok, tanulom az egészen
más könyvelési rendszert, hogy megfelelõ
döntéseket tudjak hozni. Meg kell szoknom az
új kollégáimat; más gondolkodásmódot és
hozzáállást fedeztem fel itt. Rendkívüli embe-
rek vesznek körül, nagyon segítõkészek és nyi-
tottak. Együtt kell majd újragondolnunk a
struktúrákat és a munkabeosztást, az új, kibõ-
vített feladatkör új megközelítéseket követel az
itteni alkalmazottaktól.

|útravaló



Buszon az Egyesült
Arab Emírségek
fõvárosában 

Klimatizált
buszmegálló

A megállókat
buszok és taxik

közösen
használhatják
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– Melyek a legkirívóbb különbségek, és
vannak-e esetleges hasonlóságok? A klímá-
hoz sikerült-e alkalmazkodnia?

– Abu-Dzabi, mint a világ bármely nagyvá-
rosa, nyüzsög, pulzál. Széles utak, felhõkarco-
lók, tömeg a sugárutak keresztezõdéseinél.
Rengeteg a bevásárlóközpont, az úgynevezett
mall. Az emberek itt töltik leginkább az idejü-
ket, hisz a kinti 40 és 50 Celsius-fokban lehe-
tetlenség létezni. Furcsamód viszont rétegesen
kell öltözni, leginkább nyáron, mert minden-
hol légkondicionálás van, akár 20-22 fokra le-
hûtik a termeket, hamar meg lehet hûlni, nát-
hásodni. Télen viszont lezserebb, a 25-30 fok-
ban kiválóan lehet a szabadban is létezni, akár
sportolni is. Itt is lehet európaihoz hasonló
életmódot élni, viszont az itteni sajátosságokat
kár lenne nem felfedezni.

– Van-e olyasmi, aminek nehéz megszok-
ni a hiányát?

– Itt a vendégmunkásokat expatnak neve-
zik; ez tényleg külön életforma. Ideiglenes la-

kás, bútor stb. A család, a barátok hiányát ne-
héz pótolni, de talán emiatt is meglehetõsen
nagy az összetartás. Hamar ismerkedünk, az
európaiság közel hoz egymáshoz sok embert.
Magyar, román, német, francia ismerõsök,
baráti társaságok alakultak, nem vagyunk
egyedül a nagyvilágban. A disznóhúst és az al-
koholt – bár ezek az iszlám szerint tiltottak – a
nem muszlimok itt is beszerezhetik, persze kü-
lön üzletekben, így a hiedelem ellenére ezek-
bõl sincs hiány.

– Könnyen szánta rá magát, hogy itthoni
pozícióját feladja, és elvállalja a felkérést?

– Nem volt egyszerû meghozni a döntést a
váltásról, a családdal közösen vállaltuk ezt a lé-
pést. Szenzációképpen kezelték, kezelik na-
gyon sokan, hogy Erdélybõl hogyan kerültem
ide, ilyen fontos szerepkörbe. A sok tanulás és
munka, a kitartás, a következetesség elõbb
vagy utóbb meghozza gyümölcsét. Munkánk
során sokszor kapunk bizonyítási lehetõséget,
csakis tõlünk függ, hogyan tudjuk kamatoztat-
ni addigi tapasztalatainkat. Azt, hogy most
Nagyváradtól távol kell mindezt megtennem,
feladatként kezelem, és tudom, hogy néhány
év után visszatérek, mert tõsgyökeres váradi-
ként érzem, hogy a szívem és lelkem otthon
van, és ott is marad.

Fried Noémi Lujza
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buszállomás egy
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|portré

– Emberpróbálónak hangzik, bár a filmjele-
netekben nagyon hatásos. Az úszás és az at-
létika után hogyan választotta ezt a sport-
ágat?

– Tetszett a karate, a kung-fu, az aikido is,
de tékvandóban a rúgáson van a hangsúly, és
nagyon látványos, ezért választottam. Amikor
annak idején versenyre készültem, reggel 6-
kor felmentem a tömbházunk tetõteraszára,
és ott formagyakorlatoztam, iskola után pedig
egyenesen le az edzõterembe. Nagyon közel
volt: az Ady líceumba jártam, a terem pedig
néhány házzal arrébb, a Moszkva utcában
volt. Az osztálytársak bulizni jártak, én csak
nagyon ritkán, mert nekem ez volt az igazi bu-
li. Soha egy edzésrõl sem hiányoztam.

– És amikor tanítani kezdett?
– Akkor sem. Az óráimat viszont többször el

kellett hagynom, mert 2005-ben kezdtem
nemzetközi versenyekre járni. A legjobb ered-
ményem a 2006-os Európa-bajnokságon szer-
zett ezüstérem, a 2005-ös Eb-n két bronz,

– Mi volt elõbb, a sport vagy a természet-
tudományok szeretete?

– A sporté: úszással és atlétikával kezdtem,
a tékvandó csak X.-es koromban jött, ám any-
nyira megszerettem, hogy végül ez maradt.

– A pályaválasztáskor miért nem lett ab-
szolút fõfoglalkozás a sport?

– Két úton akartam haladni. A versenyspor-
tolók aktív élete ugyanis rövid, hamar vissza
kell vonulniuk. Orvosira gondoltam vagy
kinetoterápiára, végül orvosira felvételiztem.
Épp a vonal alatt estem ki, és már ismét kezd-
tem biológiaórákra járni, amikor õsszel felhív-
tak az egyetemrõl, hogy megindul Nagyvára-
don is a fizika–kémia szak, és mivel épp a vo-
nal alatt voltam, megkérdezték, nem szeret-
ném-e megpróbálni ezt. Ez ’96 õszén volt. El-
fogadtam az ajánlatot. A sportot nem kellett
abbahagynom, a kémiát pedig imádtam az is-
kolában is, elsõsorban Nagy Gyöngyi tanár-
nõm módszere miatt. Sokszor az õ technikájá-
val tanítok én is, bár az utóbbi idõben szinte
kizárólag fizikát tanítok.

– Az egyetemi évek alatt a versenyzést is
tudta folytatni?

– Annyira, hogy a legtöbb és legjobb ered-
ményt 1997 és 2007 között értem el. Ahogy
a tornában, a tékvandóban is több próbában
lehet versenyezni egyéniben és csapatban is. A
próbák a következõk: erõtörés (speciális mû-
anyag deszka eltörése kézzel és lábbal), speciá-
lis ugrórúgásból lábbal egy paletta megcélzása
(nekem ez volt a kezdeti próbám), formagya-
korlat (tull), ez tulajdonképpen küzdelem egy
láthatatlan ellenféllel (kombinált ütés, rúgás,
védés) és a valódi küzdelem. Ez utóbbinál ter-
mészetesen van korosztályi besorolás (gyerek,
junior és szenior), valamint különbözõ súlyka-
tegóriák.

Két úton
TUNYOGI HAJNALKA serdülõkora óta
egyszerre két úton halad, ütemesen
lépkedve, nem tévesztve össze az irányt,
nem mosva össze a célokat: fizika–kémia
szakos tanár és tékvandóbajnok, illetve
az utóbbi idõben már „csak” edzõ. Mindkét
útján derekasan helytáll, mondhatni,
ez az ismertetõjele.
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térdem már nem bírta, a bal térdemben az inak
és a térdkalács makacskodott. És az iskolaigaz-
gató is, finoman bár, de megjegyezte, hogy el
kellene döntenem, lehet-e még ez a párhuza-
mos két út. Azóta lettem edzõ.

– A tanítványok méltó utódok is egyben?
– Örömmel mondhatom, hogy igen.

Noaghi Evelyn az iskolában is tanítványom
volt, a tantárgyam és az irántam érzett rokon-
szenvbõl kezdett sportolni, 2010-tõl jár verse-
nyekre, 2015-ben az Eb-n csapatban aranyér-
met szerzett. Másik tanítványom, Sabin Þaþu
nemrég jött haza a bulgáriai Eb-rõl, csapatban
egy arany- és egy ezüstéremmel. Különben
úgy foglalkozom a gyerekekkel, hogy jól érez-
zék magukat, ne föltétlenül az éremszerzésre
koncentráljanak. Semmit sem erõltetek, vá-
laszthatnak, és ha úgy gondolják, ráhajthatnak
a versenyzésre.

– Tapasztalatai szerint mennyire szeretik
a mai kis- és nagykamaszok a sportot? Az
információs eszközök fejlettsége nem vál-
toztatott-e ezen is?

– Épp errõl akartam beszélni, mert igenis lá-
tok különbséget a mai és az „én idõmbeli” szo-
kások között. És ez egyáltalán nem afféle
bezzegezés, de egyrészt rengeteg sportolási le-
hetõség adódott idõközben, tékvandóklub is
négy mûködik Váradon. Körülbelül 200-250-
en járnak ezekbe a klubokba, de jönnek-men-
nek. A tanításban is ugyanazt vettem észre,
mint a sportban, hogy kevésbé céltudatosak,
kevésbé hajlandóak megdolgozni a tudásért, a
sikerért. Mi 1997-tõl 2004-ig önerõbõl értünk
el mindent, amit elértünk, most mások a lehe-
tõségek, elég sok a sportra jelentkezõk közül az
olyan, aki csak a pénzért csinálná. A tékvandó-
nál maradva: az eredmények miatt Váradon
benne van a köztudatban ez a sportág. Tripa
Feri neve fémjelzi a tékvandó-oktatást, tõle in-
dult, mind a négy klub valahogyan hozzá kötõ-
dik. És nem dicsekvésbõl mondom, de az én ta-
nítványaim is büszkék voltak az eredményeim-
re, kivágták a beszámolókat az újságból, és a
mostani osztályomról, a Lorántffy Zsuzsanna
Református Gimnázium XI.-es elektrotechnika
osztályáról ugyanezt mondhatom el.

– Tunyogi Hajnalkának van egy édes, ko-
moly kisfia. Neki merrefelé vezet majd az útja?

– Dáriusz még csak hétéves, de úszik, ték-
vandózik, és nagyon szereti a matematikát. Pá-
lyaválasztásról természetesen még nem beszé-
lünk, én nem erõltetek semmit, hagyom, hogy
õ válasszon, és majd a maga választotta úton
induljon el.

Molnár Judit

ugyanabban az évben a világbajnokságon
egyéniben, speciális ugrórúgásban bronz, a
2007-es vb-n pedig ugyancsak bronzérem. Ál-
talában nyolc próbában versenyeztem: egyéni-
ben is, csapatban is négyben-négyben. 2007-
ben kellett abbahagynom a versenyzést, mert a
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Kisfiával,
Dáriusszal
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Hosszú ideje nem volt arra példa, hogy Bihar
megyét egyetlen felnõtt focicsapat képviselje a
Román Labdarúgó-szövetség által szervezett baj-
nokságokban. Nos, idén õsztõl ez lesz, hiszen
egyedül a Nagyváradi Luceafãrul maradt talpon a
megyei együttesek közül. A piros-kék gárda a ti-
zedik helyen zárta a 20 csapattal rajtoló, ám vé-
gül csupán 16 együttessel záró másodosztályt, s
Blidár János vállalkozó gondoskodásának kö-
szönhetõen az új idényben is indul a bajnokság-
ban.

A keretben és a szakmai stábban is változások
lesznek. Több labdarúgó is elhagyja a csapatot,
emellett új vezetõedzõ, Cornel Þãlnar érkezik.
A hatvanéves szakvezetõ az elmúlt idényben a
Brassói FC-t irányította. A Dinamo mellett a Ko-
lozsvári Universitatea, a Piatra Neamþ-i Ceahlãul
és a Chiajnai Concordia kispadját is megjárt tré-
ner munkáját segíti majd a volt válogatott játékos,
Florentin Petre, valamint a Luceafãrult a tavaszi
idényben irányító Kiss Sándor és Ioan Pap Deac.

Apadó létszám

A harmadosztályban szereplõ Fugyivásárhely
kiesett a bajnokságból, s mivel a megyei bajnok
Diószegi SK nem tudta sikerrel venni a harmad-
osztályba jutásért rendezett osztályozót, elõször
fordul elõ, hogy Bihar megyének egyetlen képvi-
selõje sem lesz ebben a pontvadászatban.

Ami a diószegieket illeti, megyei szinten min-
dent vittek, hiszen a bajnoki serleg mellé a Ro-
mán Kupát is megnyerték, de játékerõben nem
tudták felvenni a versenyt Arad megye legjobbjá-

val, így jövõre is a megyei elsõ osztályban szere-
pelnek.

Az U19-es ifibajnokságban szoros volt a küz-
delem, ám a színvonal az eddigieknél gyengébb
volt. Erre utal az is, hogy a bajnoki címet meg-
szerzõ Belényesi Bihorul (két éve még országos
döntõt játszott, végül második lett) kettõs vereség-
gel, már az elsõ fordulóban elbúcsúzott az orszá-
gos küzdelemtõl.

Három feljutó

A megyei másodosztály mindkét csoportjában
szoros volt a küzdelem, végül a Nagyváradi Bihar
FC Legenda és a Gyapjúi Dacia gyõzelmével ért
véget az idény. A váradiakat a Székelyhídi SK kö-
vette a rangsorban, amely az õszi idény végén
még 11 pontos hátrányban volt, de a hajrában, a
piros-kék gárda csapnivaló tavaszi szereplésének
is tulajdoníthatóan, esélye nyílt akár még a bajno-
ki cím megszerzésére is. A második csoportban a
vaskohsziklásiak zártak a második helyen.

Mivel a megyei I. osztályból három csapat esett
ki (a céckeieket és a gurányiakat kizárták, a
pályiak pedig visszaléptek a küzdelemtõl), a me-
gyei fociegyesület osztályozót írt ki a két második
helyezett számára a fennmaradó egy hely betölté-
sére. A váradi Bodola Gyula Stadionban lejátszott
mérkõzés hosszabbításban dõlt el, s a vaskohi
csapat gyõzelmével zárult.

A megyei ifjúsági bajnokságokban három kü-
lönbözõ váradi együttes diadalmaskodott: a Váro-
si Sportklub az U15-ös, a Viitorul az U13-as, a
Bihorul Sportiskola pedig az U11-es korosztály-
ban, ám egyiküknek sem sikerült továbbjutnia az
országos küzdelem selejtezõjébõl.

További elismerések

Az idény végén Radu Bitea, a megyei labda-
rúgó-egyesület elnöke adott át különdíjakat az ar-
ra érdemes csapatoknak, illetve játékosoknak. Az
ünnepségre a Bodola stadionban került sor, a
Székelyhíd–Vaskohsziklás osztályozó szünetében.

A gólkirályi címet a megyei I. osztályban
Zádori Imre (Borsi Viitorul, 25 találat), a má-

Kevés volt
a diószegiek
lelkesedése
a III. ligás tagság
megszerzéséhez

Egyre haloványabb
a megyei labdarúgás

Lezárult a 2016–2017-es futballidény
Biharban, és a számadásnál inkább
a pohár üres fele került elõtérbe.
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A leginkább a rangos nemzetközi filmfesztivál-
járól ismert cseh városban, Karlovy Varyban meg-
tartott tornán a hajdúvárosi csapat a csoportkör-
ben a svájci aranyérmes FT Gust, az ukrán
Healthgroup Kijevet és a szlovák bajnok Kassai
KAC gárdáját gyõzte le, így az elõdöntõben elke-
rülte a fõ esélyest, a hazai közönség elõtt pályára
lépõ Liapor Witte Karlovy Vary gárdáját. A két
csapat végül a döntõben találkozott, miután a

szalontaiak a francia bajnok Tennis Ballon
Ollonais együttesén, a csehek pedig szlovák rivá-
lisukon kerekedtek felül.

A fináléban aztán nemcsak a papírforma, ha-
nem a világ rendje is borult, hiszen a Tengo 3–1-
re nyert a hazaiak ellen, így elhódította az impo-
záns serleget, és ez a romániai lábteniszsport
(nemzetközi nevén futnet) eddigi legnagyobb sike-
re klubszinten. A már említett együttesek mellett
a magyar bajnok Százhalombatta és a lengyel
címvédõ Blockers Lodz szerepelt még a világku-
pa döntõjében.

„Az 1994-ben alakult klub eddig legnagyobb
sikerét értük el, ráadásul történelmet is írtunk, hi-
szen eddig csak szlovák és cseh csapat tudta meg-
szerezni a világkupa serlegét – értékelte a sikert
id. Sorean László klubvezetõ. – Ráadásul olyan
csapatokat sikerült magunk mögé utasítanunk,
amelyek Szalontánál tízszer vagy akár hússzor is
nagyobb városokat képviselnek. Köszönjük a Bi-
har Megyei Tanács és Szalonta város önkor-
mányzatának támogatását, illetve mindazon cé-
geknek, amelyek anyagi hozzájárulásukkal tették
lehetõvé a sikert.”

A szalontai bajnokcsapatot Georgel Bobiº,
Ács Krisztián, ifj. Sorean László, Sorean
Alex és Nagy Darius alkotta.

Pár nappal a csehországi siker után Nagysza-
lonta fõutcáján állították ki a lábteniszcsapat által
elhódított klubvilágkupát. Az eseményen számos
helybeli sportkedvelõ megjelent, hogy elismerését
fejezze ki a Tengo SK tagjainak, akik közül Ács
Krisztián és Nagy Darius nem tudott jelen lenni.
A résztvevõk vastapsa közepette Georgel Bobiº
hozta el az impozáns serleget, s azt több órán át
közszemlére tették a hajdúváros fõterén. Az ér-
deklõdõk fényképet készíthettek a csapat tagjaival
és a trófeával.

H. A.

sport|

Bajnokok öröme
Karlovy Varyban

Lábteniszben
Szalonta a császár

A Nagyváradi Liberty Sportklub által
1999-ben cselgáncsban elnyert Bajnokok
Ligája-serleg óta nem termett olyan komoly
trófea a bihari sportnak, mint amelyet
a Nagyszalontai Tengo SK csapata hódított
el június 10-én Karlovy Varyban.
A hajdúvárosiak a lábtenisz klubvilágkupát
szerezték meg.

sodosztályban pedig Boros János (Székely-
hídi SK, 24, I. csoport), illetve Delian Cuc
(Gyapjúi Dacia, 25, II. csoport) érdemelte ki.
A sportszerûségi rangsorban a Madarászi
KSK (I. osztály), illetve a Hegyközszentmiklósi
Toldy FC és az Esküllõi Inter (másodosztály, I.
csoport, holtversenyben), továbbá a Bihar-

kabai Gloria (másodosztály, II. csoport) zárt az
élen.

Az új idény augusztus 20-án rajtol a megyei I.
osztály küzdelmével. A csapatok augusztus 4-ig
nyújthatják be jelentkezésüket a megyei labdarú-
gó-egyesületben.

Hajdu Attila
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– Hogy kezdõdött el filmes karriered?
– Tavaly áprilisban tanultunk Voltaire

Candide címû regényérõl, mely tulajdonkép-
pen szatirikus gúnyirat. Úgy gondoltam, errõl
lehetne egy filmparódiát készíteni, az ötletre a
magyartanárnõnk, Szabó Melinda azonnal rá-
bólintott. Osztálytársak szereplésével képzel-
tem el, de néhányan visszamondták, így „kül-
sõsöket”, azaz osztályunkon kívülieket is be-
vontam. Június végére készültünk el a
Candide, avagy az optimizmus címû alkotá-
sunkkal, és a vártnál sokkal nagyobb sikert
aratott. Nem volt forgatókönyv, csak egy el-
képzelést követtem. Egyetlenegy kamerával
dolgoztam, elõzetes tapasztalatok nélkül. Ma-
gamra vállaltam a rendezést és az operatõri
munkát egyaránt. Természetesen az amatõr
színjátszók sokat segítettek a munkában ötle-
teikkel, véleményükkel. A diákok és a tanárok
egyaránt meg voltak elégedve a filmünkkel. Jó
alkotásnak tartották. Közben én is beleszeret-
tem a filmezésbe, és úgy döntöttem, valami-
kor folytatni fogom.

– Mi adta az ötletet, milyen elõzménye
volt a következõ filmnek?

– Megkeresett Blága József nyugdíjas filo-
zófiatanár, aki nagy filmrajongó és valamilyen

szinten filmszakértõ is. Õ szervezi városunk-
ban a Filmklubot, mozi hiányában ez az egyet-
len filmnézési lehetõség Margittán. Elmondta
a véleményét, meglátásait, és további munká-
ra biztatott. Azt tanácsolta, forgassunk a diák-
életrõl egy rövidfilmet. Jó ötletnek tartottam,
és elkezdem a második film készítését Puská-
zunk és végünk címmel. Tanító jellegû akció-
filmnek nevezném. Elsõként az Iskola más-

|ifjúság

MAKKAI MÁRK még az iskolapadot
koptatja, de már három közönségsiker
filmet rendezett és forgatott. A XI. osztályos
margittai diák véletlenül lett filmrendezõ,
de nagyon megszerette ezt a munkát,
és úgy döntött, hivatásául választja.

Filmrendezés a célja

Makkai Márk filmes karrierre készül

A rendezõ instruálja Don Infidót

Elõkészületek
a színjátszókkal
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hivatást. Érettségi elõtt már nem készítek több
filmet, mert a vizsgákra kell koncentrálnom.
Egyetemistaként viszont, remélem, lesz mó-
dom tökéletesíteni a tudásomat.

– Eddigi filmes tudásodat honnan gyûj-
tötted be?

– Autodidakta úton, szakkönyvekbõl, inter-
netrõl „lopkodtam” össze a szükséges szakmai
hátteret. A többit sok gyakorlással, saját hibá-
ból való tanulással kapargattam össze. A tör-
ténetet, a forgatókönyvet saját belátásom sze-
rint írtam meg. Az utóbbi szakszerû elkészíté-
sét – remélem – az egyetemen fogom elsajátí-
tani.

– A munka oroszlánrészét te végezted, de
fõleg az utolsó filmedben már volt segítsé-
ged. Kik a csapatod legfontosabb tagjai?

– Elsõ helyen Pantea Szabolcsot említe-
ném, aki a technikával és operatõrként is se-
gített, Békési Richárd asszisztensem volt, to-
vábbá az amatõr színjátszóim: Bajnok Dávid,
Szegi Márk, Burka Norbert, Kiss Imre,
Tomuþa Renátó. Ezúton is köszönetet mon-
dok a felnõtt amatõr színjátszóknak, akik vál-
lalták a szereplést az Infidóban: Blága József,
Koppányi Zsolt, Margittai Ferenc.

– Úgy tudom, a videózás mellett a fotó-
zás is közel áll hozzád, és amatõr színjátszó-
ként is színpadra léptél. Beszélj, kérlek, er-
rõl is!

– Szoktam fotózni az iskolai eseményeket,
lakodalmakat. Szeretem szerkeszteni a képe-
ket számítógépes programmal, valamint az is-
kolai plakátok készítésére is engem szoktak
felkérni. Szívesen elvállalom, mert szeretem
csinálni. Színpadra úgy kerültem, hogy a Hor-
váth János Társaság színjátszó csoportja fiatal
szereplõket toborzott. Három másik társam-
mal együtt vállaltuk a fellépést, ez is újabb si-
kereket hozott. Nem bántuk meg, ha felkér-
nek, ezután is színre lépek, de a nagy szerel-
mem a filmezés, a filmrendezés marad.

Szõke Ferenc

képp hetében mutattuk be. A díszterem egy-
más után háromszor is megtelt a vetítésre. En-
nek a filmnek is nagy részét egy kamerával
rögzítettük, csak a vége felé kaptunk az isko-
lától még egy felvevõt. A darabot én írtam,
rendeztem, kameráztam és vágtam. A hang-
minõségen is érzik, hogy abszolút amatõrök-
rõl és kezdõkrõl van szó, ennek ellenére a né-
zettsége a Youtube-on meghaladta a tízezres
számot. Viszont sokat gazdagodtam tapaszta-
latokban, és egy állandó asszisztensre talál-
tam.

– „Megfertõzõdtél a filmezés vírusával”,
és elkezdted a harmadik filmed forgatását.
Ez miben különbözik a többitõl?

– Úgy gondoltam, erre még most lesz
idõm, jövõre már érettségiznem kell, és nem
tudok filmezéssel foglalkozni. Az állandó diák-
szereplõk mellé felnõtteket is bevontam, és
készségesen vállalták. Ebben már sok a várat-
lan fordulat, és a végén van a csattanó. A cí-
me Infido. Ehhez már írtam forgatókönyvet,
és kaptunk profi mûszaki hátteret a Zoe
Fotografie részérõl, Pantea Szabolcsnak kö-
szönhetõen. Két-három profi kamerával dol-
goztunk egyidejûleg, volt profi mikrofonunk és
lámpánk is. A felvételek minõségén ez meg is
látszik. Több mint 200 személynek vetítettük
le az iskolában, és a nézettsége a világhálón is
folyamatosan nõ. Úgy tûnik, ez a legsikere-
sebb filmem.

– Hogyan tovább? Ezt a hivatást válasz-
tod? Filmrendezõ leszel?

– Eredetileg informatikus akartam lenni, de
nagyon megszerettem a filmezést, ezért vál-
toztatok eredeti elképzeléseimen, és ezt a
szakmát választom. A kolozsvári Sapientia
egyetem film- és fotómûvészeti szakára fogok
menni, hogy elsajátíthassam ezt a gyönyörû

ifjúság|

Csoportkép egy
forgatás után

Forgatás külsõ
helyszínen 
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Következõ számunkban a vadárvácskát és a vadgesztenyét mutatjuk be.

akár 3 m hosszúra is nõhet, amíg a víz felszí-
nét eléri. Õshonos növényeink között rekord-
tartónak számít virágának méretét illetõen.
Ezek kb. 10 cm átmérõjûek, illatosak, csésze
alakúak, a szirmok hegye csúcsos. Kinyíláskor
fehérek, rövid idõ múlva rózsaszínre váltanak
és összecsukódva, hervadtan a víz alá buknak.

Júniustól szeptemberig virágzik. Régebben a
virágát és magját afrodiziákumnak tartották.
Az elsõ világháborúban, mikor a hagyományos
fájdalomcsillapítás gyakran nem volt elérhetõ,
érzéstelenítõként is sikeresen használták.

Belsõleg nyugtató, hasfogó, magas vérnyo-
mást és nemi vágyat csökkentõ hatású. A bõr,
illetve a szájnyálkahártya gyulladásai esetén is
alkalmazható. Gátolja a különféle betegsége-
ket okozó gombák szaporodását. Külsõleg a
repedezett, száraz bõrt hidratálja, nyugtatja,
valamint hasznosnak bizonyult a bõr égési sé-
rülésének kezelésében is.

Teaforrázat: 5 g szárított virágot tegyen 2,5
dl forrásban lévõ vízbe, és áztassa 20 percig.
Napi adag: 2-3 csészével.

Borogatás: a fenti fõzetbe mártson bele egy
vászondarabot, és naponta 3-6 alkalommal
borogassa a sérült bõrfelületet.

Kozmetikumokban a levelét és gyökerét
használják fel alapanyagforrásként. Jót tesz a
bõr hidratációjának, így hasznos hatóanyaga a
kényes, kiszáradásra hajlamos bõrt óvó, ké-
nyeztetõ, úgynevezett fokozottan kímélõ für-
dõkészítményeknek.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Tündérrózsa

162. Tüdõfû 
(Pulmonaria officinalis L.)

Az érdeslevelûek családjába tartozó évelõ nö-
vény. Erdõkben, bokros helyeken nõ. Román
neve: mierea ursului (cuscriºor, plãmânãricã).

Kerek vagy tojásdad levelein néha fehéres fol-
tok láthatók. A virágok kezdetben pirosak, majd
ibolyaszínûek, elvirágzáskor kékek. Gyógyászati
célból a leveleket gyûjtik tavasszal.

Nyálkát, viszonylag sok kovasavat tartalmaz-
nak. Köptetõszerként alkalmazzák légcsõhurut-
ban szenvedõknek. Más, hasonló drogokkal
társítva teakeverékek alkotórésze. Régen a tü-
dõbajban szenvedõk használták. Egyes vidéke-
ken a párlófüvet (Agrimonia eupatoria) is tü-
dõfûnek nevezik.

163. Tündérrózsa 
(Nymphaea alba L.)

A tündérrózsafélék családjába tartozó vízi-
növény. Amazonasi, illatos vagy fehér mellék-
névvel is emlegetik. Román neve: nufãr.

Síkvidéki álló- és lassan folyó vizekben for-
dul elõ ott, ahol a vízmélység nem haladja meg
a 3 métert. Kerek, 15-30 cm átmérõjû, fakó-
zöld színû levelei a víz felszínén úsznak, nagy
teherbírásúak. A levélnyele és virágkocsánya
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Málnaszörp

Hozzávalók: 2 l málna, 7,5 dl víz, 1 cit-
rom leve, cukor szükség szerint.

Elkészítés: A málnát megtisztítjuk, össze-
zúzzuk, rátöltünk 2,5 deci vizet, és ráfacsarjuk
egy citrom levét. Letakarva egy napig állni
hagyjuk. Másnap a zúzott málnát gézbe tesz-
szük, és kifacsarjuk a levét. A málnaléhez még
hozzáadunk 5 deci vizet, majd megmérjük, és
minden liter léhez egy
kiló cukrot teszünk.
Addig kavarjuk a mál-
nalevet, amíg a cukor
el nem olvad. Üve-
gekbe töltve a hûtõbe
tesszük. Vízzel hígítva
fogyasztható. Ha téli-
re el akarjuk tenni,
akkor az üvegekbe a
szörpre egy késhegy-
nyi szalicilt szórunk,
és lekötve tesszük a
kamrába.

Jeges gyümölcsbólé

Hozzávalók: 4 citrom, 2 narancs, 20 dkg
idénygyümölcs, 10 dkg virágméz, 2 l vörös-
bor, 1 l ásványvíz, jégkocka, fodormenta a dí-
szítéshez.

Elkészítés: A gyümölcsöket felkockázzuk,
bóléstálba rakjuk, mézzel ízesítjük, felöntjük a

borral és a vízzel,
majd a hûtõbe tesz-
szük. Tálaláskor a po-
harakat nyers gyü-
mölccsel díszítjük,
jégkockát is adunk
hozzá.

ínyenceknek|

Gránátalmás panna cotta

Hozzávalók: a kókuszos részhez: 10 dkg
kókuszreszelék, 4 dl tej, 2,5 dl tejszín, 2 evõ-
kanál barna cukor, 2 csomag vaníliás cukor, 2
teáskanál zselatin (por); a gránátalmás rész-

hez: 1 gránátalma, 1
evõkanál porcukor,
fél citrom leve, 2 dl
víz, 2 dkg zselatin.

Elkészítés: A te-
jet és a tejszínt öntsük
egy serpenyõbe, ad-
juk hozzá a kókuszre-
szeléket és a cukro-
kat, majd kevergetve

forraljuk fel. Fõzzük még kevergetve 1-2 per-
cig, majd a tûzrõl levéve, állandó keverés mel-
lett adjuk hozzá a zselatint. Kézi habverõvel
addig kavarjuk, míg a zselatin teljesen fel nem
oldódik. Öntsük poharakba, hagyjuk hûlni.
Végül tegyük a hûtõbe, hogy teljesen megder-
medjen. A gránátalmából kiszedjük a magjait,
a vizet felforraljuk a porcukorral és a citromlé-
vel. Ha felforrt, levesszük a tûzrõl, és állandó
keverés mellett hozzáadjuk a zselatint. Hozzá-
keverjük a gránátalmamagokat is, és lehûtjük,
de nem hagyjuk megdermedni. A hûtõbõl ki-
vesszük a poharakat, és a kókuszos rétegre
kanalazzuk a gránátalmát. Ezután visszatesz-
szük a hûtõbe, legalább egy órára. Tálaláskor
megszórhatjuk kókuszreszelékkel.

Bodzaszörp télire

Hozzávalók: 20
literhez: egy vödör
bodzavirág, 10 kg cu-
kor, 0,5 kg citrom.

Elkészítés: A vi-
rágokat leöblítjük,
nagy, zárható edény-
be tesszük, ráöntünk
10 l vizet, belekari-
kázzuk a megmosott
citromot, és hozzáadjuk a cukrot. Hûvös he-
lyen, lefedve tartjuk néhány napig, naponta
többször megkavarjuk. Ha felolvadt az összes
cukor, leszûrjük a szörpöt, üvegekbe töltjük,
lezárjuk, és eltesszük télire. A sûrítményt a po-
hárban vízzel felöntve fogyasztjuk.
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Kosárból a pohárba
Hûsít a nyári melegben, emellett finom
és egészséges is a gyümölcs. Együnk
belõle minél többet természetes
formájában, de feldolgozva, lének,
szörpnek, pohárkrémnek elkészítve is. Sõt
tartalékoljunk belõle a hideg évszakra is!
Adunk néhány ötletet.



végzõdés. 41. Hullámtörõ gát (névelõvel).
43. Keresztül. 44. Füstölt sonka. 47. Zenei
utasítás, jelentése: szélesen, lassan. 49.
Áraszt. 50. A mûvész kezébõl származó alko-
tás. 52. Buenos … – Argentína fõvárosa. 54.
Személyes névmás. 55. Fekhely. 57. Az élet
nélkülözhetetlen eleme. 58. A vas vegyjele.
59. Fizikai képesség. 60. 1999-ben Kínához
visszacsatolt terület. 62. … Basinger – Oscar-
díjas amerikai színésznõ. 63. Hálával gondol
rá. 65. Német város Hamburgtól nyugatra.
67. Újdonság. 69. A rénium és az indium
vegyjele. 71. A talpától. 73. Idõ – London-
ban. 74. Zellerdarab!

FÜGGÕLEGES: 1. Após (rég.). 2. Orhan
… – Nobel-díjas török író (sz. 1952). 3. Egy
kissé. 4. A rádium és a szén vegyjele. 5. Tör-
ténést idéz elõ. 6. Cameron … – amerikai szí-
nésznõ. 7. … könyve – Babits Mihály mûve.

8. Kráter része! 9. Értéktelen holmi.
10. Középen aláhúz! 11. Daewoo …
– autómárka. 12. Angol tagadás. 17.
… … fakó – szólás. 19. Lengyel ipar-
város az Odera partján. 23. Város a
Prahova völgyében. 25. Jókai Mór al-
kotta nõi név. 27. Téli csapadék. 28.
Fûszer. 29. Török fejedelmi cím. 30.
Kányádi Sándor névbetûi. 31. Kis-
szék. 32. …! – vezényszó. 33. Kiejtett
mássalhangzó. 35. Nagyon régi. 37.
Egykor Új-Zélandon élt futómadár.
40. Erdei Zsolt ökölvívó beceneve.
42. Rakéták orrgörbéje. 45. Ellen-
ben. 46. Újévkor házaló legény. 48.
Szépséges vadász a görög mitológiá-
ban. 49. Az ozmium vegyjele. 51.
Kettõs betû. 53. Az itt levõ. 56. Sûrû
erdõ. 58. A horvátországi Rijeka ko-
rábbi neve. 59. Nõi név. 60. A
Maldív-szigetek fõvárosa. 61. Fekete
István gólyája. 62. Szellemi vetélkedõ.
64. Ráskai … – kódexmásoló apáca
(XVI. sz. eleje). 66. A tantál és az ittri-
um vegyjele. 68. Kissé kotnyeles! 70.
Tiltás. 72. Római súlyegység.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók kö-
zött könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ:
július 29. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Pia-
þa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

VÍZSZINTES: 13. Lapokra váló kõzet.
14. Japán egykori fõvárosa. 15. …-hír –
vészhír. 16. Barátom (rég.). 18. Elõtag, a
széllel való kapcsolatra utal. 20. Cet betûi.
21. Halkan a fülébe mond. 22. Sokféle cik-
ket árusító kis üzlet. 24. Kapucinus szerzetes,
2002-ben szentté avatták (szobra áll Nagyvá-
radon). 26. Teknõben van! 27. Maga után
von. 28. Erdei gyümölcs. 29. Kossuth-díjas
szobrászmûvész (Pál, sz. 1941). 30. Énekkar.
32. Fejével ismételten helyesel. 34. Erdélyi
építész, író, grafikus, néprajzkutató, politikus
(Károly, 1883–1977). 36. Oldalt lapított tes-
tû gyíkfaj. 38. Hamuvá váló. 39. Gyakori ige-

|üdítõ

A jeles író, politikus véleményét
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 21. alatt.

Júniusi számunkban közölt rejtvényünk (Konfuciusz tanácsa) he-
lyes megfejtése: „Amit vagy akit te szeretsz, engedd szabadon, ha
visszajön hozzád, a tied lesz.” Könyvjutalmat nyert: Czirják AAngéla
(Érbogyoszló) és Molnár FFerenc (Erdõgyarak).
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Eötvös József tanácsa
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Fizessen elõ kiadványainkra!

hirdetés|

Pályázat hazai
természetfotósoknak
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Az idei kategóriák: a) természet (tájak,
gombák, növények, kivéve az állatokat); b)
vadállatok; c) Románia természete (kizárólag
romániai fotósoknak, tájak, vadállatok, növé-
nyek egyaránt). Nevezési díj a c) kategóriára
nincs, a másik kettõbõl egyre 10 euró, mind-
kettõre 15 euró.

Kategóriánként legfeljebb 4 képet várnak a
szervezõk, a http://milvus.ro/en/photocontest
oldalra kell feltölteni azokat a következõk sze-
rint: 2000 pixel, 300 dpi felbontás, legfeljebb
3MB, .jpg formátum. Az eredeti felvételt tart-
sák meg, a gyõztesektõl majd bekérik õket.

Beküldési határidõ: 2017. augusztus 6.
A fõdíj Milvus-trófea és az 500 eurós nagy-

díj, de minden kategóriát külön is értékelnek.
Az I. helyezett 200, a II. 100 eurót, a III. pe-

dig Milvus-ajándékcsomagot kap, és oklevél is
jár mindegyik nyertesnek. Elismert szakembe-
rek alkotják a zsûrit: Tamás András AFIAP fo-
tómûvész, zsûrielnök, Kerekes István EFIAP/
diamond1, Hon.FtGM fotómûvész és termé-
szetfotós, továbbá Dan Dinu AFIAP termé-
szetfotós. A zsûri által kiválasztott összes fotó-
ból kiállítás készül, és mint minden évben, a
közönség idén is szavazhat a kedvenc képére.

További információk az egyesület honlap-
ján: http://milvus.ro/en/english-contest-rules.

A marosvásárhelyi Milvus Csoport
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
kilencedik alkalommal hirdet pályázatot
a természetet szeretõ fotósoknak. A három
kategóriából az egyik romániai alkotóknak
szól, és nincs nevezési díj.

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

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

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

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



Mostani lapszámunkban bõvebben is olvashatnak a Rimanóczy szálloda Körös-parti szárnyáról, melyet 1892-ben építettek. A
mellékelt képeslapon látható a szállodának ez az épületszárnya, itt a hotelszobákon kívül vendéglõ, kávéház, sõt még egy gõz-
fürdõ is helyet kapott. Ez utóbbi bejárata a Körös partjáról nyílt, akárcsak a szállodának. A képeslapon jól látható a fürdõhöz
tartozó kémény is, az a vizet felmelegítõ kazán tartozéka volt. Talán már egy évtizede is van annak, hogy lebontották. A kép
elõterében a hídfõ melletti Lévay-ház látható. Ez is, a szállodához hasonlóan, a XIX. század utolsó évtizedében épült

Második képeslapunk – ha nem tévedünk – a Mezõtelegd központján áthaladó országúton készült. Az úttest ekkor még nem
volt aszfaltos, a gépjármûvek helyett is jobbára még szekerek döcögtek. Villanyvilágítás már létezett, hiszen már láthatók a vil-
lanyoszlopok. A képeslap felirata szerint a jó nevû Hotel Körösvölgyi szállodát rejtette a hosszú földszintes épület, a cégtáblák
alapján kávéház és vendéglõ is tartozott hozzá. Zárt kapualján az udvarra lehetett bejutni. Talán van még a mai telegdiek kö-
zött olyan, aki meg tudná mondani, hogy áll-e még ez a ház, és ha igen, mi lehet benne. Szálloda már bizonyosan nem…


