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Fizessen elõ kiadványainkra!
A Biharország folyóirat elõfizetési díja: 1 hó-
napra 5 lej, 3 hónapra 13 lej, 6 hónapra 25 lej,
1 évre 50 lej.

A Várad folyóirat elõfizetési díja: 1 hónapra
7 lej, 3 hónapra 18 lej, 6 hónapra 30 lej, 1 év-
re 50 lej.

Együtt mindkét kiadvány kedvezményes elõ-
fizetési díja: 1 hónapra 8 lej, 3 hónapra 25 lej,
6 hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.

A Biharország (és/vagy a Várad) elõfizethetõ
a szerkesztõségben készpénzzel vagy postán
pénzesutalvánnyal (mandat poºtal), az elõfize-
tõ nevének és pontos lakcímének, valamint az
Abonament Biharország (és/vagy Várad) meg-
jegyzésnek 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.

|hirdetés

kolozsvári székhelyû Nyilas Misi Te-
hetségtámogató Egyesület a követ-

kezõ tanévre szólóan is meghirdet-
te ösztöndíjpályázatát. A most le-
záruló 2015/2016-os tanévben

magyar nyelvû oktatásban részt vevõ, VII–X.
évfolyamon tanuló, kiemelkedõ tehetséget
mutató és szociálisan hátrányos helyzetû diák
szülõje/gyámja magánszemélyként pályázhat.

Feltételek: a család anyagi helyzete nem te-
szi lehetõvé a gyermek továbbtanulását; az
egy fõre esõ reáljövedelem nem haladja meg
a havi nettó 550 lejt; a szülõ vállalja, hogy tá-
mogatás esetén legalább érettségiig tõle telhe-
tõen biztosítja gyermeke továbbtanulását ma-
gyar nyelven; a gyermek VII–X. osztályos át-
lagjegye legalább 8,50. Egy tanuló ösztöndíja
havonként maximum 13 500 forintnyi támo-
gatást jelent a 2015/16-os tanévben.

A pályázati adatlap, az ûrlap a pályázó tanu-
ló jellemzésére és a további szükséges dokumen-

tumok jegyzéke letölthetõ a www.nyilasmisi.ro
honlapról, kérhetõ e-mailen a nyilas_misi@
yahoo.com címen. A benyújtási határidõ 2015.
július 31. Eddig juttathatják el személyesen vagy
postán az iratokat az egyesület székhelyére:
Asociaþia de Protejare a celor Talentaþi „Nyilas
Misi”; 400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decem-
brie 1989 nr. 116, jud. Cluj. További tájékozta-
tást kérhetnek a 10–16 óra között hívható
0264/531–153 és 0787/671–137 telefonszá-
mon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail cí-
men.

Nyilas Misi-ösztöndíj
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Választások után

Nagyváradon négyfõs frakció

A megyeszékhelyen Ilie Bolojan polgár-
mester harmadszor is megnyerte a választást,
a 27 tagú helyi tanácsban pedig kétharmados
többséget szerzett a Nemzeti Liberális Párt
(NLP). A Szociáldemokrata Pártnak (SZDP) öt
tanácsosa lett, az RDMSZ színeiben pedig
Huszár István eddigi alpolgármester, Kecse
Gabriella, Kirei Melinda és Kis Gábor ed-
digi tanácstag került be a testületbe.

Huszonhárom polgármester

Margittán Pocsaly Zoltán, Nagyszalontán
Török László, Székelyhídon Béres Csaba,
Érmihályfalván Nyakó József õrizte meg a
polgármesteri tisztséget. Alsólugason Sorbán
Levente, Biharon Nagy Gizella, Bihardió-
szegen Mados Attila, Biharfélegyházán Ke-
lemen Zoltán, Borson Bátori Géza,
Érkörtvélyesen Nagy István, Érsemjénben
Balazsi József, Érszõlõsön Beke László,
Értarcsán Bordás Károly, Hegyközpályiban
Somogyi Lajos, Kiskerekiben Nyíri Sán-
dor, Paptamásiban Matyi Miklós, Szalacson
Horváth Béla, Szalárdon Nagy Miklós, Tó-
tiban Vincze Nándor és Vedresábrányban
Barcui Barna folytathatta eddigi munkáját.
Érbogyoszlón Kócza István, Hegyközcsatár-
ban Bónisz Sándor, Vámoslázon pedig
Kosztandi Mihály vehette át elõdjétõl a hi-
vatalt.

Kirei Melinda
a városházi
mandátum-

osztáson

Az RMDSZ frakciója a váradi tanács alakuló ülésén

A június 5-i helyhatósági választások
eredményeként az RMDSZ Bihar megyei
szervezetének jelöltjei 23 településen
nyerték el a polgármesteri tisztséget,
a megyei tanácsba hét, a váradiba pedig
négy önkormányzati képviselõje jutott be.

4|Biharország|2016. július

Kecse Gabriella
átveszi
mandátumát



Nagyváradi Római Katolikus Püspökség jelölt-
je, Szoboszlai-Gáspár István mezõtelegdi
lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület jelöltje, Boda Gergely, az ifjú-
sági szervezetek küldötte, a Vidéki Ifjúsági
Szervezetek Szövetségének vezetõje, Kéry
Hajnal fõtanfelügyelõ-helyettes, a pedagó-
gusszervezet képviselõje, Grim András, 23
szórványtelepülés jelöltje és Péter I. Zoltán,
a kulturális és civil szervezetek jelöltje, közis-
mert helytörténész, nyugalmazott újságíró, la-
punk munkatársa jutott be a megyei önkor-
mányzatba.

Az NLP-nek 17, az SZDP-nek 9, a Liberá-
lis–Demokrata Szövetségnek (román nevének
rövidítése: ALDE) pedig két önkormányzati
képviselõt sikerült bejuttatnia a megyei önkor-
mányzatba. Mivel egymagában egyik alakulat
sem szerzett többséget, koalíciós tárgyalások
kezdõdtek.

A szociáldemokraták az alakuló ülés elõtti na-
pon közhírré tették, hogy megegyeztek az
RMDSZ-szel és az ALDE-vel az együttmûkö-
désrõl. Ennek hatására a június 22-re kitûzött
ülést a liberálisok testületileg bojkottálták. A
kétharmados jelenlét híján határozatképtelen
ülést vezetõ prefektus, Claudiu Pop június 25-
re újra összehívta az alakuló ülést, de a helyzet
nem változott. A közigazgatási törvény szerint
ha a harmadik összehívásra sem jelennek meg
az igazolatlanul hiányzók, akkor elveszítik man-
dátumukat. Ha a pártjuk a helyüket nem tölti fel
a tanácsosi listán mögöttük következõkkel, ak-
kor 30 napon belül idõközi választást írnak ki a
betöltetlen 17 önkormányzati képviselõi helyre.
Ezt elkerülendõ, 28-án már mind megjelentek,
ám az elnökválasztási procedúra ellen tiltakozva
elõbb ordítoztak, majd dulakodtak a szavazat-
számlálókkal, végül az NLP-t éltetve elhagyták
a termet. A maradó 18 koalíciós tanácsos ez-
után Pásztor Sándort választotta a Bihar me-
gyei tanács elnökévé, alelnöknek pedig Ioan
Mangot és Traian Bodeát.

Fried Noémi Lujza

Kecse Gabriella a Szacsvay Imre Általános
Iskola aligazgatója, Kirei Melinda fizikus, a
nagyváradi onkológiai központ munkatársa. A
két hölgy elõször vehet részt a helyi önkor-
mányzat munkájában. Mint Kirei Melindától
megtudtuk, õ a helyi tanács szociális szakbi-
zottságában dolgozik, itt az egészségügy, a
munka- és családügyek, a szociális és a gyer-
mekvédelem kérdései kerülnek terítékre. Az
újvárosi és az észak-rogériuszi RMDSZ-
körzetet reprezentálja, és még egyeztetnek ar-
ról, hogy mely további körzeteket képviselje.
Kecse Gabriella az oktatási szakbizottságban
kapott helyet, és a várad-olaszi körzetet bizto-
san képviseli.

A nagyváradi tanács alakuló ülését június
22-én tartották meg, alpolgármesterré Florin
Birtát és Dacian Palladit választották meg,
mindketten az NLP színeiben jutottak be.

Botrány a megyénél

Az RMDSZ-nek hét mandátumot sikerült
megszereznie a Bihar megyei tanácsban. A ta-
nácselnökjelölt Pásztor Sándor, a Körösök
Vízügyi Igazgatóságának mûszaki igazgatója
mellett Szabó István nyugdíjas mérnök, a

önkormányzat|
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Az RMDSZ megyei tanácsi frakciója

Pásztor Sándor
a szociál-

demokraták
megyei elnökével,

Ioan Manggal
paroláz.

Az RMDSZ-es
tanácsosok mögött

Claudiu Pop
prefektus

A liberálisok székei
üresen maradtak
az alakuló ülés
második
összehívására is
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Vékony Mihály négy évvel ezelõtt vissza-
térõként lett Érbogyoszló község elsõ embere,
egy négyéves ciklus kihagyásával ismételten
bizalmat szavaztak akkor neki. Az idei elõvá-
lasztást viszont elveszítette, az RMDSZ színei-
ben Kócza István indulhatott a júniusi meg-
mérettetésen, és meggyõzõ szavazattöbbség-
gel õ lett a befutó.

Kócza eredetileg mezõgépésznek tanult, az
utóbbi idõben sofõrként kereste a mindenna-
pit. A 43 éves debütáló polgármester nõs, há-
rom gyermek édesapja. Legidõsebb fia, Ri-
chárd Róbert 21 éves egyetemista, õt a 16

esztendõs Krisztián követi, a család legfiatalabb
sarja az alig hatesztendõs Nikoletta Kamélia.

Kócza elmondása szerint mások ösztönzé-
sére jelöltette magát a választáson. Közösségi
emberként jól ismerik, hisz tíz éve lett presbi-
ter a községalkotó Albis református egyház-
községében, négy évvel ezelõtt fõgondnoknak
is megválasztották. A továbbiakban sem szán-
dékszik abbahagyni az egyházban végzett szol-
gálatát, ameddig a közösség bizalmát bírja, ad-
dig teszi a dolgát.

Községi szinten a már megkezdett beruhá-
zásokat szeretné mindenképp befejezni, bein-
dításukért köszönetet mond szolgálati elõdjé-
nek, sõt tanácsaira, vezetõi tapasztalataira is
igényt tart. A kampányról szólva elmondta,
nem volt könnyû dolga, az elõválasztásig fõ-
ként családjára számíthatott, de az után az
RMDSZ választmánya teljes mellszélességgel
kiállt mellette. Voltak súrlódások, mocskolódá-
sok más jelöltek részérõl, de õk a megyei
RMDSZ felfogásában pozitív kampányt foly-
tattak, terveikrõl szóltak, nem mások lejáratá-
sával akartak szavazatokat nyerni.

Ritka látványban van részem
az érbogyoszlói polgármesteri hivatalban:
az RMDSZ szervezte elõválasztáson
vesztes jelölt, VÉKONY MIHÁLY korábbi
polgármester és a helyhatósági
választások nyomán az elöljárói széket
elfoglaló KÓCZA ISTVÁN együtt fogadnak
az irodában.

Vékony Mihály
leköszönõ

polgármester
tanácstag marad

Gyõztes és vesztes
egy táborban tovább
Polgármesterváltás Érbogyoszlón

Kócza István számít elõdje tanácsaira
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önkormányzat – gazdaság|

A választási kampány finisében, többek kö-
zött Cornel Popa megyei tanácselnök jelen-
létében, üzemlátogatásra invitálták a sajtó
képviselõit Székelyhídra. A közel 23 millió le-
jes beruházás nagyobb részét európai uniós
támogatásból finanszírozták, s ehhez 383,6
ezer lej önrész társult. A gazdasági hasznon túl
az üzem jelentõsége a környezetkímélõ ener-
giaforrások felhasználásában rejlik, ami ma-
napság, bár sokat és sok helyen beszélnek ró-
la, ritkaságnak számít. Alapanyagként állati
trágyát és erjesztett zöld növényzetet használ-
nak, s a keletkezett biogázt villanyáram elõál-
lítására hasznosítják.

A Bihar megyei tanács, Székelyhíd és
Bihardiószeg önkormányzata közösen valósí-

totta meg a beruházást, amely a gazdaság ver-
senyképességének fejlesztésére irányuló ope-
ratív programba illeszkedik. A projekt megva-
lósítása egy közös fejlesztési egyesület létreho-
zását követelte meg, ez az Ecoland. Vezérigaz-
gatója, Stela Babãu és helyettese, Mátyás
Gábor természetesen ugyancsak jelen volt a

Profittermelés „zölden”
Áramot elõállító biomasszaüzem épült Székelyhídon

Még mielõtt a hirtelen nyári zápor elverte
volna az út porát, sikerült megtekinteni
a Székelyhídon frissen üzembe helyezett
biomassza-erõmûvet. A létesítményt
a kisváros Magyarország felõli kijáratánál
húzták fel, zöld kupolás épületei
fantasztikus filmek világára emlékeztetnek.

Trágyából és silóból gyártanak áramot Székelyhídon

(folytatás a következõ oldalon)



Vékony Mihályt arról kérdeztük, hogy mit
gondol, miért maradt alul az elõválasztáson, és
hogy a két „dudás”, vagyis a leköszönõ és az
õt váltó polgármester hogyan fér meg egy
„csárdában”. Vékony úgy véli, hogy peches
idõszakot fogott ki a kampány idején. Épp el-
lenõrzés volt a hivatalban, ami nagyban lekö-
tötte az idejét, emellett a családjában egy saj-
nálatos megbetegedés is történt, így nem tu-
dott kellõen odafigyelni a történésekre. A két
dudás és egy csárda hasonlatról pedig úgy vé-
lekedett, hogy ami megtörtént, az megtörtént,
ezen túl kell lépni, mert mindketten az RMDSZ
szekerét húzzák. Az elõválasztás után õt is
megkeresték más pártoktól, hogy lépjen ki a
szövetségbõl és induljon az égiszük alatt vagy
akár függetlenként, mert támogatni fogják.
„Gerinces magyar embernek tartom magam,
ilyet soha nem tennék” – szögezte le álláspont-
ját Vékony.

A mostani választáson az RMDSZ hétre nö-
velte tanácsosainak számát az elõzõ ciklusbeli
ötrõl. Ez részben Vékonynak is köszönhetõ,
aki visszautasította a pálfordulást az egység
megõrzésének és megerõsítésének érdeké-
ben. Négy évvel ezelõtt csak azért lett öt taná-
csosi helyük, mert az akkori elõválasztáson ve-
le szemben vesztes polgármester független-
ként próbálkozott, megosztva ezáltal az
RMDSZ táborát – fejtette ki a leköszönõ köz-
ségvezetõ.

Vékony azt is elmondta, hogy szívesen segí-
ti az új polgármester munkáját, de ezt csak ak-
kor tudja hathatósan tenni, ha továbbra is
„hivatalközelben” marad. A bogyoszlói közsé-
gi tanács RMDSZ-es csapatát a következõk al-
kotják: Bakó Lajos Béla, Gulya Andrea, Her-
man Csaba, Oláh Éva, Oláh Sándor, Tarpai Il-
dikó, Vékony Mihály.

D. Mészáros Elek
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bemutatón. A meghívottakat és a sajtó képvi-
selõit a kivitelezõ Imao Electrico Kft. projekt-
menedzsere, Martion Gonda kalauzolta.
Megtekintették a biomasszatárolókat, az er-
jesztésre szánt óriási tartályokat, a gázgyûjtõ
berendezést, a vezérlõrendszert, az áramfej-
lesztõ generátort.

Az üzemszemle utáni sajtótájékoztatón
Cornel Popa a projekt várható hasznáról be-
szélt. Elmondta, hogy az elektromos energiát
500 kilowatt teljesítményû motorral mûködte-
tett generátorral állítják elõ, óránként 260
normál köbméter biogáz elégetésével. A gáz
elõállításához az erõmû évente 5440 tonna ál-
lati trágyát és 8 ezer tonna zöld silót fog fel-
használni, s üzemeltetése 2260 tonnával
csökkenti a széndioxid-kibocsátást. A vissza-
maradt anyaggal mezõgazdasági területeket
trágyáznak, illetve jó minõségû virágföldet állí-
tanak elõ belõle, ez pedig többlet jövedelem-
forrást jelent. A beruházás a környezetkímélõ
volta mellett biztos felvásárló piacot nyújt a si-
lótakarmányt termesztõ gazdák számára. Az
áramtermelés évi 150 ezer euró profitot hoz
majd, emellett az üzem Székelyhídnak ingyen
adja a közvilágításhoz és az önkormányzati in-
tézmények mûködtetéséhez szükséges elektro-
mos energiát.

Stela Babãu vezérigazgató a kivitelezés kö-
rül kialakult bonyodalmakról beszélt. Elmond-
ta, hogy a projektnek 2015 decemberében be
kellett volna fejezõdnie. Viszont a gáz szállítá-
sát és felhasználását szabályozó törvények idõ-
közben módosultak, ezért nekik is ehhez kel-

|gazdaság

lett igazítaniuk a terveket. Hozzátette, hogy a
román jogrendszer inkább akadályozza, mint-
sem segíti a beruházások sikerét.

Mátyás Gábor vezérigazgató-helyettes is a
folyton változó elõírásokra panaszkodott, ami-
kor közölte, hogy mindennek ellenére sikerült
a módosított, idén májusi határidõt tartaniuk.
Június végére tervezték az új erõmû csatlakoz-
tatását az országos hálózatra. A próbaüzem
már megvolt, minden rendben mûködik.

A biogáz és a villanyáram elõállítása bizton-
ságos, teljesen veszélytelen a környezetre – je-
lentették ki a szakemberek. Bármilyen üzem-
zavar esetén a keletkezett gázt elégetik, vagy
egyszerûen kiengedik a légkörbe.

D. Mészáros Elek


(folytatás az elõzõ oldalról)

Profittermelés „zölden”
Az üzem

mûködésének
alapelveit

ismertették

Sajtólátogatás
az erõmûben
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Európai uniós
alapból, megyei
és helyi
hozzájárulással
épült meg a gyár
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Riválisát, a liberális párt jelöltjét 692 szava-
zattal elõzte meg az RMDSZ margittai polgár-
mesterjelöltje. Összesen 2900 voksot kapott,
241-gyel többet, mint a szövetség tanácsosi
listája. A számok feketén-fehéren bizonyítják,
hogy más pártok szavazói közül is voltak, akik
Pocsaly Zoltánt látták alkalmasnak erre a tiszt-
ségre, elismerték munkásságát.

Ha összehasonlítjuk az adatokat a négy év-
vel ezelõttivel, az is kiderül, hogy az elöljáró
népszerûsége nõtt, hiszen legutóbb ugyanezt a
riválist, „csak” 523 szavazattal elõzte meg. A
margittai magyar választók bölcsességét pedig
szintén látványosan bizonyítják a számok.
Döntõ többségük ugyanis nem hagyta, hogy
rávegyék a szavazótábor megosztására, pedig
voltak erre – szerencsére erõtlen – próbálko-
zások. A liberális–demokrata pártalakulat, az
ALDE, magyar nevû jelöltet indított, õ elvitt
36 szavazatot. A független jelölt 398 szavaza-
tot kapott, õ az ismerõsein túl az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt támogatását is élvezhette. Sza-
vazatainak döntõ többségét abból a körzetbõl
kapta, ahol évekig az RMDSZ utcafelelõse
volt, így ismert emberré vált. Ketten együtt

sem tudtak azonban „rövidzárlatot” okozni,
sokkal inkább bizonyosságot szolgáltattak ar-
ról, hogy a margittai választókat nem lehet
megosztani.

Természetes, hogy mindenkinek vannak hi-
bái, és ez alól Pocsaly Zoltán sem kivétel. Az
is biztos, hogy nem beszédeiért és szónoki ké-
pességeiért lesz elismert ember, de nem is ez
a dolga. Legjobb tudása szerint képviselnie
kell városát, annak lakóit, és mindazt megten-
ni, amit érdekeik kívánnak. Ennek a követel-
ménynek pedig eleget tett valamennyi mandá-
tumában. 2004-ben került be az önkormány-
zati életbe, amikor az RMDSZ margittai szer-
vezete – a megyei vezetõség unszolására és tá-
mogatásával – eldöntötte, hogy indít magyar
polgármesterjelöltet. Nem sok jelentkezõ volt,
ekkor bukkant fel Pocsaly Zoltán, aki addig
nem politizált. Úgy gondolta, kipróbálja ez irá-
nyú képességeit, és a próbálkozást siker koro-
názta. Végre lett a városnak magyar polgár-
mestere. Nagy volt az öröm a magyarság kö-
rében, büszkék is voltak teljesítményükre. Saj-

A járdákat térkõvel
burkolták

Újabb polgármesteri megbízatást nyert Pocsaly Zoltán

Visszatapsolták
a polgármestert

A helyhatósági voksolások éjszakáján,
az utolsó adatok beérkezésekor hatalmas
vastaps és üdvrivalgás fogadta a margittai
RMDSZ-székházban a jó hírt:
POCSALY ZOLTÁN megnyerte
a polgármester-választást.

(folytatás a következõ oldalon)
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nos egy kicsit elbízta magát a magyar szavazó-
bázis, így 2008-ban elvesztették a tisztséget,
Pocsaly alpolgármesterként dolgozott 2012-
ig. Ekkor újra összefogtak a szavazók, az egy-
fordulós választás is kedvezett, így ismét
Pocsaly Zoltán került a polgármesteri székbe,
és ezt idén is sikerült megõriznie.

Idei kampányát az eddig elvégzett munkára
alapozta, aminek eredményérõl mindenki sa-
ját szemével meggyõzõdhetett. Stábjával nem
„házaltak”, hogy ne zavarják meg az emberek
otthoni pihenését. Inkább lakossági gyûléseket
szerveztek, azokra igen sokan elmentek. Nem
az ígérgetések, hanem a konkrét megvalósítá-
sok billentették végül feléje a választási mérleg
nyelvét. Folyamatosan felügyelte a városban
folyó munkálatokat, legyen az aszfaltozás vagy
a járdák burkolása térkõvel.

– Számított ilyen nagyarányú gyõzelemre?
– Én mindvégig bíztam ebben. Tudtam,

hogy nekünk vannak a legösszetartóbb szava-
zóink, akiknek elhivatottságát nem lehet meg-
törni. Ezúton is köszönöm nekik a bizalmat.
Igyekszem, hogy ne okozzak csalódást nekik.
Köszönettel tartozom továbbá azoknak a nem
magyar szavazóknak, akik bíznak bennem.
Kellemes meglepetés volt számomra, hogy ri-
válisommal szemben a szavazók száma jócs-
kán az én javamra növekedett. Akik meg akar-
tak osztani bennünket, láthatják, hogy lehetet-
lenre vállalkoznak. A város magyarságának vi-
szont sokat ártottak azzal, hogy miattuk elve-
szett egy tanácsosi tisztség. Idén ugyanis lehe-
tett volna nyolc önkormányzati képviselõnk.
Maradt a hét, õk viszont nem érték el a beju-
tási küszöböt, nem kerültek be a tanácsba, így
szavazataik elkótyavetyélõdtek. Ez a késõbbi-
ek során okozhat némi kellemetlenséget. Re-
mélem, õk és a
választók is le-
vonják ebbõl a
tanulságot. Ideje
lenne már egy-
szer megérte-
nünk, hogy egy-
ségben az erõ.
Én többször is
próbáltam meg-
gyõzni a magyar
független jelöl-
tet, hogy álljon
a mi oldalunkra.

Sajnos sikertelenül, pedig nagyon jó megol-
dást ajánlottam fel neki. Arra vagyok most kí-
váncsi, hogyan számol el a lelkiismeretével.

– Mit tervez megvalósítani az elkövetkezõ
mandátumban?

– Elsõsorban továbbviszem az elkezdett
projekteket, gondolok itt a víz- és csatornahá-
lózat, valamint az aszfaltozás teljes befejezésé-
re. Ez érinteni fogja a Petri utcát, a Malom ut-
ca kivezetõ szakaszát és a Lapis negyedet.
Szeretném megépíttetni a város elkerülõ útját,
hogy tehermentesítse a forgalmat, hisz az
még nagyobb lesz az autópálya elkészülése
után. A körgyûrûhöz közel, a városon kívül
szeretnénk ipari parkot létrehozni, egy 24
hektáros területen. A járdák rendbetétele és a
vízlevezetõk elkészítése lesz a másik fontos fel-
adatunk. Folyamatosan figyeljük a pályázási
lehetõségeket. Testvérvárosainkkal közösen a
román–magyar határ menti pályázatokkal is
igyekszünk pénzt szerezni. Ebbõl a fedett
uszoda és a fedett piac építését akarjuk fedez-
ni, valamint fellendíteni a kulturális életet.

– Mikor kapja vissza a város és a civil kul-
turális szervezetek a mûvelõdési házat?

– Sajnálatos, hogy így elhúzódott a dolog,
de nem a mi hibánkból. A külsõ és belsõ épí-
tési munkálatok már nagyrészt elkészültek. Je-
lenleg a színpadot újítják fel, padlóznak, füg-
gönyt szerelnek, majd a nézõtér is megkapja a
székeket. Többszöri megvalósulatlan ígéret
után ma már biztosan mondhatom, hogy
szeptemberre, a város napjára mindenképpen
átadjuk a mûvelõdési házat. Akkori formájá-
ban nyugodtan nevezhetjük majd színháznak.
Azért is, mert nagyszerûen fog kinézni, és
azért is, mert a Horváth János Társaságnak
köszönhetõen van saját színjátszó csoportunk.
A tánccsoportjainkra, kórusainkra is büszkék
vagyunk. Õk fogják folyamatosan tartalommal
megtölteni a mûvelõdés házát, és hivatásos
vendégfellépõket is meghívunk majd. Képzõ-
mûvészeink, fotósaink is állandó kiállítási felü-
letet találnak benne.

Szõke Ferenc

(folytatás az elõzõ oldalról)



Visszatapsolták…

A mûvelõdési ház
újranyitását
szeptemberre
tervezik

Bent kész a festés,
a színpadon

még dolgoznak,
a nézõtér

székekre vár
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Tánc, ének, okos szó
a megnyitón

A hirtelen jött meleg elõl az évszázados fák
lombjai alatt kerestek menedéket a székelyhí-
di városünnep megnyitójára várakozók. Szellõ
játszadozott a lombok sûrûjében, eközben fent
a magasban már készülõdtek az újabb locsol-
kodáshoz a záporesõ sötét, marcona katonái.

Hangszórókból áradó zene emelte a hangu-
latot, a város központi parkjában készülõdtek
a III. Székelyhídi Városnapok ünnepélyes
megnyitójára. Színes, könnyû ruhákban pör-
gött a helyi Tini Dance Center fürge lábú csa-
pata; Oláh Katalin együtt mozgott, libbent
tanítványaival. A rövidke bemutató végeztével
nem maradt el a jól kiérdemelt taps, a hosszú
felkészülés zsoldja.

A turulmadaras emlékmû talapzatánál Bé-
res Csaba polgármester köszöntötte a megje-
lenteket. Magyarul és románul elmondott be-
szédében Tamási Áron regényének fõhõsét,
Ábelt idézte, akinek Amerikáig kellett elmen-
nie ahhoz, hogy megtudja, mi végre is vagyunk
a világon. Az egyszerû embertõl kapott éssze-
rû válasz: hogy valahol otthon legyünk benne.

„Mi ne menjünk el Amerikáig, hanem itt, Szé-
kelyhídon találjuk meg a választ kérdéseinkre,
hisz ez a város a mi otthonunk” – mondta az
elöljáró, majd jó és tartalmas szórakozást kí-
vánt mindenkinek. Szabó Ödön parlamenti
képviselõ a közösségteremtés fontosságát
hangsúlyozta, ami az egyes emberek kapcsola-
tára épül. A háromnapos ünnepség jó alkalom
arra, hogy odamenjünk egymáshoz, szólt vált-
sunk, amire a hétköznapok rohanása közepet-
te kevés idõnk jut – ösztönzött Szabó.

A város „gyöngye”, a Béres Csilla vezet-
te Búzavirág Népdalkör az énekeivel, dalaival
még fennköltebbé emelte az eseményt. A tu-
rulmadár óvta Millenniumi Emlékmû megko-
szorúzásával zárult a városnapokat megnyitó
rendezvény.

Útkeresõk és úton járók tárlata

A III. Székelyhídi Városnapok kezdeteként
helybeli képzõmûvészek munkáit állították ki a
Városi Múzeum földszintjén. Képek, installáci-
ók bizonyítják, alkotásra ihlet az Érmellék.

Június harmadik hétvégéjén rendezte meg
harmadízben az önkormányzat és a Pro
Székelyhíd Egyesület az érmelléki megyei
jogú város ünnepét. Sportrendezvények,
koncertek, fõzõverseny és kulturális
események sorjáztak a programban.

Helyi alkotók
munkái a Városi
Múzeum falain

Kerekes Terézia könyvtárvezetõ méltatta a
képzõmûvészeket

Városnapok
Székelyhídon


(folytatás a következõ oldalon)
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Az önkifejezés kényszere, a térben való
megmutatkozás vágya késztette, készteti éven-
te a székelyhídi alkotókat, hogy közönség elé
álljanak. A magamutogatás és a megmutatko-
zás között a tehetség a vízválasztó, és ez utób-
bi jellemzi leginkább a nyolc alkotó munkáit.
Vannak közöttük útkeresõk, kísérletezõk épp-
úgy, mint kiforrt technikai érzékkel vértezett,
lélekecsettel formázók.

A Városi Múzeum termében felvonultatott
alkotásokat, illetve az azokat életre hívó mûvé-
szeket Kerekes Terézia könyvtárvezetõ mu-
tatta be, méltatta. Angyal Olívia keze nyo-
mán mesevilág tárul elénk. Védjegye a rendkí-
vül fantáziadús, finom vonalakkal átszõtt grafi-
ka. Fotografikáit pókhálószerûen behálózzák
az érzékenységet hordozó vonal-kavalkádjai.
Árus Tünde tanár, „szakmabeli”. Két kiállí-
tott grafikája lágy vonalvezetésû ceruzarajz.
Gondolatisága messze túllép a képi kötöttsé-
geken. Berszán László fiatal kora ellenére
„régi motorosnak” számít a helyi alkotók kö-
zött. A tárlatlátogatók elé ezúttal vitt tripti-
chonja egyfajta kísérlet, a piros, sárga, kék
alapszínek dinamikus váltakozása.

Csórján Dezsõ három olyan portréval ér-
kezett a kiállításra, amelyek stílusukban és áb-
rázolásmódjukban is eltérnek egymástól. Lát-
hatunk egy Munkácsy Mihály ihlette portrét,
egy családi múltba visszatekintõt és egy önarc-
képet is. Domahidi Krisztina, aki a Kolozs-
vári Képzõmûvészeti és Formatervezõi Egye-
tem kerámia szakán szerzett diplomát, különle-
ges, mély gondolatokat ébresztõ kerámiainstal-
lációval lepte meg a mûfaj iránt érdeklõdõket.

Elek Ibolya egyedi színfolt a székelyhídi al-
kotók palettáján. Képei maníroktól mentesek,

õszinték. Kissé nyers színvilág jellemzi, de
érezhetõen törekszik a harmóniára. Kerekes
Zsuzsa, a Napsugár és a Szivárvány címû
gyermeklapok munkatársa meseillusztrációi-
ból hozott ízelítõt. Könnyed ecsetvonásokkal
remek karaktereket mintáz, színek és formák
játékával teremt egységet.

A néhai Kerekes Géza alkotói korszaká-
nak utolsó szakaszában ismét a mélyebb gon-
dolati világ megjelenítése felé fordult. Az õs-
robbanás címû alkotása erõt sugároz, szinte
érezni és hallani a dübörgõ természetet. Az
univerzum címû képe a hideg és a meleg szín-
kontraszt erejével elrugaszkodás a földhözra-
gadtságtól egy magasabb szellemi világba.

|városünnep

A Tini Dance
Center
apróságainak
tánca
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Dr. Wilhelm Sándor, a kötet társszerzõje

Közérthetõ ismertetõt hallhattak az érdeklõdõk
a paducról

(folytatás az elõzõ oldalról)

Városnapok Székelyhídon





hetünk. A lakosság számarányát tekintve el-
mondhatjuk, hogy pezsgõ kulturális élet van
Székelyhídon” – fejtette ki a városvezetõ.

Dr. Wilhelm Sándor a kötetrõl elmondta,
hogy az javarészt egykori egyetemi tanára, az
1990-ben elhunyt Gyurkó István munkáit tar-
talmazza, az õ kedvenc kutatási területe volt a
paduc. Az akár 40 centiméter hosszúságúra
megnövõ hal, dacolva a klímaváltozással, nem
a magasabb helyek hûsebb vizeit keresi, ha-
nem élettere egyre inkább a síkvidék felé ter-
jed ki. Gyurkó István nagy jelentõségû kutatá-
sát európai szakemberek jegyzik, õ határozta
meg a folyóvizek úgynevezett paduc-zónáját.
A kötetet a Magyar Haltani Társaság jelentet-
te meg, elsõ ízben publikálva határon túli szer-
zõ munkáját.

A halbiológia apró szeletének „ízlelgetése”
után a líra vizeire csalogatták a hallgatóságot.
A mondanivalón túl sokkal inkább a hideg fej-
jel való szerkesztés, átgyúrás jellemzi Juhász
Tibor költészetét, mintsem az ellenõrizetlenül
felbuzogó ihletfolyam. Az elsõkötetes, alig hu-
szonéves debreceni bölcsészhallgatót Kovács
Eduárd faggatta. A fiatal poéta Ez nem az a
környék címet viselõ munkája nem minden-
napi témát boncol. Korképet, ha úgy tetszik,
kórképet rajzol a lepusztult panelvilágról, a he-
lyüket nem találó lakóiról. Az öt ciklusra bon-
tott könyv szemlélõdéssel indul, majd egyre
jobban fókuszál a részletekre, a lepusztult kör-
nyezet mellett a karakterfigurák is megjelen-
nek sajátos nyomorukkal. A szerzõnek – saját
bevallása szerint – nincs szándékában „szocio-
költõnek” maradni, újabban novellákat is ír.

Eseményzáróként Tóth Gergõ, a Debrece-
ni Egyetem Zenemûvészeti Karának hallgatója
megzenésített verseket adott elõ gitárkísérettel.

D. Mészáros Elek

Két új könyv egy napon

A nyitónapon kettõs könyvbemutatónak is
helyet adott a Városi Múzeum. Elsõként
Gyurkó István és dr. Wilhelm Sándor A paduc
címû könyvét ismerhették meg a jelenlévõk.
Béres Csaba polgármester a halbiológus
szakma gyöngyszemének nevezte dr. Wilhelm
Sándor tizenhatodik könyvét, amely régióbeli
vonatkozása okán az érmelléki embert büszke-
séggel töltheti el. Az elöljáró ugyanakkor
üzent a szüntelen zsörtölõdõknek, akik szerint
nincs kulturális élet a városban, s akik még-
sem jönnek el a hasonló rendezvényekre. „A
városban huszonkét civil szervezet mûködik,
több alkotóval, íróval és költõvel is büszkélked-

városünnep|
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Tóth Gergõ
megzenésített
verseket adott elõ

Juhász Tibort
Kovács Eduárd
faggatta

A Búzavirág
Népdalkör a nyitó

rendezvényen



Kágyát 1278-ban Kaga néven említi elõször
egy oklevél, az Egyedi monostor birtoka volt, a
Gutkeled nemzetségbeliek a monostor érdeké-
ben védelembe vették. A XV. században a
Jákó és az Upory család birtoka volt, késõbb a
Lónyayaké. Az 1860-as években a Pongrácz
família birtokába került, õk egy szép, fõúri ké-
nyelemmel ellátott kastélyt építettek. A kastélyt
körülvevõ angolkertben áll a mai napig is a dí-
szes családi kápolnájuk, római katolikus szent-
miséket tartottak-tartanak benne.

Egy 1810-ben végzett népszámlálás szerint
Kágyán 702-en éltek, közülük 495 reformá-
tus volt, 97-en római katolikusok, 74-en
görögkatolikusok. A tõszomszédságában lévõ
Kóly valamivel nagyobb volt ekkor: 720-an
lakták, közülük 545-en magyarok, 621-en re-
formátusok, 52-en római katolikusok.

A mai ember csak akkor találkozik Kóly ne-
vével, ha nagykágyai birtoklevelet akar tisztáz-
ni, és a föld valamikor Kólyhoz tartozott. A
Nagykágya községet alkotó másik falu nevét
elõször 1326-ban említette egy oklevél Cool
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alakban. 1692-ben Koly, 1913-ban már Kóly
néven szerepel az okiratokban. Történelme
folyamán többen is birtokolták: 1326 elõtt a
Pok nemzetségbõl származó Meggyesi Miklós
vajda, majd a Gutkeled nemzetségbõl szárma-
zó Diószegi Dorogh.

A Nagyvárd–Szatmárnémeti országút mel-
lett elterülõ mai Nagykágya közigazgatásilag
Székelyhíd városához tartozik. Az 1992-es
népszámlás 1170 lakost jegyzett fel, 974 ma-
gyart, 127 románt és 63 romát. Jelenleg
mintegy 1100-an élnek ott.

Két falu egyesülésébõl
született Nagykágya
Kágya és Kóly 1920-ban olvadt össze.
Az okokat csak feltételezni tudjuk: mivel
a két érmelléki település már abban
az idõben is szinte egybeért, így
közigazgatásilag könnyebben lehetett
irányítani. A kialakult Nagykágya hosszú
éveken át községi rangot viselt.

Karancsi Béla, a kágyai iskola igazgatója 

A Nagykágyai
1. Számú
Szakközépiskola
fõbejárata
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Renováltak és új épületeket is emeltek a campusban
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Megújult a szakközépiskola

Mivel Nagykágya emblematikus intézménye
az évtizedek óta mûködõ szakközépiskola, elõ-
ször azt kerestem fel. Néhány éve a falu álta-
lános iskolája is hozzá tartozik. Nagy munka
folyik itt, gyakorlatilag az iskola egykori épüle-
teinek egy részét teljesen, másokat részlege-
sen lebontottak, újakat emeltek, és három
sportpályát is kialakítottak a hatalmas udva-
ron. A campus minden útja aszfaltos már, és
több száz négyzetméteren járólapokkal kira-
kott járdákat fektettek. Az utak mentét és az
udvart füvesítik.

A szakiskola korszerûsítését Karancsi Bé-
la mérnökkel, a tanintézet igazgatójával és
Nagy István székelyhídi tanácsossal tekintet-
tük meg egy esõs, hûvös júniusi napon. Kísé-
rõim elmondták, hogy a kivitelezõ a nagyvára-
di Selina cég, és úgy tudják, ottjártunkkor

mintegy százan szorgoskodtak a munkatele-
pen. Karancsi Béla mintegy 5 millió euróra
becsülte a beruházás értékét, de hozzátette:
„Ez nem pontos adat, hiszen az építkezések
folyamán többször is kellett a terveken változ-
tatni. Sok minden kimarad a 2007-ben elfo-
gadott campustervbõl.” Az iskola épületét tel-
jesen felújították, hasonlóképpen a bentlakást.
Az utóbbiban 81 személyt tudnak elszállásolni
háromágyas szobákban. Korszerûsítették a
mûhelyeket, hatot rendeznek be hamarosan.
Vadonatúj épületben tíz összkomfortos gar-
zonlakás várja a tanárok beköltözését – már
vannak igénylõk. Az új sportpályákon kívül
szinte az alapoktól felújították a sporttermet
is. Mintegy 4 kilométer vezetéket fektettek le
– sorolja az igazgató.

EU-s programban pályáztak az ötmillió
eurónyi finanszírozásra: „Úgy indult, hogy a
saját hozzájárulásunk elõbb 2 százalék volt,
majd 45 százalékosra változtatták, ami abszur-
dum – magyarázta Karancsi Béla. – Beperel-
jük az államot, hogy ezt a pénzt visszaszerez-
zük, hiszen a többletkiadásokat Székelyhíd vá-
rosa állta.”

Szakoktatás magyarul

Az oktatásról is beszéltünk az igazgatóval.
Magyarul tanítanak az óvodaitól az elemin át
a szakiskolai és líceumi oktatásig. Estiben fo-
lyik csak román nyelven tanítás. A csoportok,
osztályok létszáma elég kicsi, elemiben össze-
vont osztályok vannak, mert kevés a gyerek,
és a demográfiai elõrejelzés sem biztató. Az
óvodától a nyolcadikig összesen több mint
120 diák tanul itt.

Az óvoda teljesen új épületben mûködik, el
van látva a szükséges felszereléssel. A gimná-

Nagy István
a székelyhídi
tanácsban
Nagykágyát
képviseli

A Pongrácz-kastély.
Amíg be nem

fejezik a campust,
itt tanultak

a diákok 

Nagykágyai
pincesor

aszfaltburkolattal (folytatás a következõ oldalon)
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ziumba Székelyhídról és Csokalyról is járnak
tanulók. A pedagógusok szakképzettek, de
csak egy óvónõ idevalósi, a többiek ingáznak
Székelyhídról és Bihardiószegrõl. „Könnyû
minket megközelíteni, hiszen itt van az iskola
a fõút mellett, Váradról is vannak buszjáratok
bõven” – mondta Karancsi Béla.

A kágyai líceum végzõs mechanikai osztá-
lya már megkezdte az érettségit, amikor ott
jártam. A négyéves oktatás befejeztével érett-
ségi és technikusi oklevelet is kapnak a diá-
kok, ha a vizsgájuk sikerül. A szakoktatásban
kõmûveseket és mezõgépészeket képeznek,
de a pékmesterség elsajátításra is van lehetõ-
ség. Az igazgató azt tervezi, hogy az iskola
korszerûsítése és bõvítése eredményeként a
2017/18-as tanévtõl az élelmiszeriparhoz kö-
tõdõ új szakokat indítanak, például pincér- és
szakácsképzést. Szeretnék visszaállítani a ne-
hézgépek kezelésének szakoktatását is.

A szakiskola diákjai az elméleti tudnivalókat
az iskolában szaktanároktól sajátítják el, a
gyakorlatiakat pedig a mûhelyekben. Például
minden péktanuló egy-egy sütödében tanonc-
kodik. „Az ember el sem képzeli, milyen sok
pékség van ezen a vidéken” – jegyzi meg Ka-
rancsi Béla. Azt is megtudom tõle, hogy az is-
kola minden egyes szakmában partnerségi szer-
zõdést köt a gyakorlati oktatást vállaló cégek-
kel: „Van legalább 50-60 ilyen partneri kapcso-
latunk.” Ezenkívül az iskolának minden mester-
ségre van tanmûhelye. „Célunk az agrotu-
risztikai szakképzés bevezetése, úgy érzem, er-
re nagy szükség lesz” – zárta az igazgató.

Talál munkát, aki dolgozni akar

Nagy István Kágyán él, az iskola adminiszt-
rátora, a székelyhídi városi tanács tagjaként a
település gondjainak megoldásáért tevékeny-
kedik. Immár harmadik mandátumát kezdte
meg az RMDSZ színeiben a helyi képviselõ-
testületben. Vele néztünk szét a faluban.

Nagykágya legtöbb utcája aszfaltozott, az
egyik épp le van zárva, erõgépeket láttunk. A
tanácsos elmondta, most folyik a csatornázás
és a vízvezeték lefektetése, közel 3 kilométer
hosszan. Az elmúlt nyolc év alatt sikerült leasz-
faltozni mintegy öt kilométernyi útszakaszt,

Bán Alpár református lelkipásztor

A nagykágyai
templom egyedi
tornya

(folytatás az elõzõ oldalról)

Két falu egyesülésébõl született…
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Szezonfüggõ a hitélet

Bekopogtam a nagykágyai református pa-
rókiára is. A templomkertben mindenütt vi-
rág, a jellegzetes, egyedi tornyú istenháza
kívül-belül gyönyörûen felújítva, szemben a
gyülekezeti ház tetõszerkezetén szorgoskod-
nak az építõk. Bán Alpár lelkipásztor na-
gyon kedvesen fogad, megtudom tõle, hogy
a gyülekezetnek mintegy 400 aktív tagja
van, s az egyházfenntartáshoz a nagy több-
ség hozzájárul. „Az egyházi élet amolyan
szezonfüggõ – mondja –, télen sokkal aktí-
vabbak az emberek, többen járnak temp-
lomba, novembertõl tavaszig az istentisztele-
teken általában nyolcvanan vannak, késõbb
csak a fele. Ilyenkor, nyáron nagyon elfog-
laltak, kevesebb az egyházi tevékenység is.
A gyülekezet aktív magjában idõsebbek, kö-
zépkorúak és fiatalok is vannak, sokat tesz-
nek az egyházközségéért. A nõszövetség na-
gyon aktív, amellett, hogy szolgálnak, csiga-
csinálással is foglalkoznak. Én zenélek, és
tanítom a gyerekeket is gitározni, ezt na-
gyon szeretik. Az idén nyolcan konfirmál-
tak, nagyon ügyes, lelkes csapat, sokszor
szolgálnak az istentiszteleten. Általában min-
den évben van konfirmáció, de jövõre saj-
nos nem lesz, hosszú idõ után elõször. Ke-
resztelõ, házasságkötés is van, természete-
sen temetés is, de tavaly kevesebb volt a te-
metés, mint a keresztelõ. De mindez az egy-
házmegyére is jellemzõ, hasonló jelenséget
tapasztaltunk sok más egyházközségben” –
vázolta a helyzetet a parókus lelkész.

Bán Alpár 2013-ban végezte el a teológi-
át, segédlelkész volt Nagyszalontán, onnan
érkezett Nagykágyára. A templom 1799-
ben épült, errõl emléktábla is tanúskodik.
Hajdan a kólyi egyházközség temploma volt,
anyakönyveik az 1700 évek közepétõl meg-
vannak. A tornyot 1954-ben építették hoz-
zá, korábban harangláb állt a helyén.

A tiszteletes elmondta, mindig számíthat a
székelyhídi helyi tanács támogatására. A
gyülekezeti ház teraszának építésére is a vá-
roskasszából kaptak pénzt.

Néhány nagykágyai ismerõsömet is felke-
restem. Mindannyian megerõsítették, hogy
nagyon szeretnek itt élni, hiszen nagyon
szép a környezet. Errõl magam is meggyõ-
zõdhettem, amikor az országút felé gyalog
indultam el. Dombok között, nagyon sok bo-
rospince mellett, sima aszfaltos úton halad-
tam.

Deák F. József

megépült a szivattyúház, új kutat fúrtak, „meg-
változott a falu képe” – hangzott el.

A helybeliek munkalehetõségeirõl is kérdez-
tem Nagy Istvánt. Mint megtudtam, a férfiak
általában az építõipari vállalatoknál dolgoz-
nak, a nõk a környékbeli gyárakban Székely-
hídon és Diószegen, de vannak, akik Nagyvá-
radra járnak be. „Aki akar, ma találhat munka-
helyet, aki nem akar, az nem is dolgozik, de
ilyen kevés van” – jön a válasz. Vendéglátóm
hozzáteszi, hogy Nagykágya nem elöregedett
falu, nem azért nincs sok gyermek, mert el-
mentek a fiatalok, hanem azért, mert általá-
ban csak egy gyereket vállalnak.

Az idõsek még számon tartják, hogy õk az
egykor összeolvadt két falu melyikérõl,
Kágyáról vagy Kólyról származnak, de a fiata-
lokat ez már nem érdekli – meséli beszélgetõ-
társam. Mezõgazdasággal már csak a lakosság-
nak mintegy 5-10 százaléka foglalkozik, van
két vállalkozó, aki megmûveli a földek zömét.
A szõlészet újra fellendült az elmúlt években,
sok gazdának van kisebb-nagyobb szõlõse.

A tanácsos szerint a helyi önkormányzat ál-
talában figyelembe veszi a kágyaiak kívánsá-
gait; az egyháznak is sikerült pénz szerezni.
Most a kultúrházat szeretnénk rendbe tenni, a
tetõt már felújították. A kágyaiak régi álma,
hogy településüket modern út kösse össze
Hegyközszentmiklóssal. Most az építkezési
engedély kibocsátására várnak.
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A templomkertben
felállított

világháborús
emlékmû
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Az 1989-es változásokat követõen az Ér-
mellék reformátussága hamar eszmélt, egymás
után alakultak a nõszövetségek, az ifjúságot tö-
mörítõ egyesületek, a kórusok. Az Érmelléki
Református Egyházmegyében immár huszon-
ötödik alkalommal találkoztak az egyházközsé-
gi énekkarok, hogy egymás hite által épülve,
tudásban gyarapodva dalolják a szépet. Ez az
istentisztelet más volt, mint általában: magasz-
tosabb, felemelõbb. Isteni magasságokba röp-
pent az ének, a sokaság lélekben eggyé forrt.
Ez a legszebb imádság, a zene nyelvén megfo-
galmazott.

A zsúfolásig megtelt székelyhídi istenházá-
ban ezúttal Szabó Zsolt szalacsi lelkipásztor
tolmácsolta az ige üzenetét. A 40. zsoltár ver-
sei erõforrásként hatottak a szószék magasá-
ból: „…sziklára állította fel lábamat, megerõsít-
vén lépteimet. És új éneket adott szájamba, a
mi Istenünknek dicséretét…” „Dávid zsoltára a

fogság után született, amikor még forrón élt az
emberek szívében a próféták szava. A zsoltá-
ros hálaadó öröménekkel járult az Úr elé, aho-
gyan mi is idejöttünk, engedve és válaszolva a
Teremtõ hívó szavának” – mondta a lelkipász-
tor.

Miután Rákosi Jenõ, az egyházmegye es-
perese, házigazda lelkipásztor köszöntötte a
megjelenteket, Béres Csaba, a város polgár-
mestere szólt a jelenlevõkhöz. „Az éneklés cso-
davilág, más dimenzióba lépünk a lelkünkkel, a
kórusokat hallgatva egy lépéssel közelebb ke-
rülünk Istenhez” – fogalmazta meg bizonyság-
tevésként ható gondolatait az elöljáró.

Herman Csaba egyházmegyei zenei elõ-
adó elsõként a kórusvezetõket szólította közös
éneklésre, majd a soron következõ csoporto-
kat mutatta be, ezek két-két énekkel szolgáltak.
A repertoár igen gazdag volt, hallhattunk egye-
bek mellett a XVI. századból való énekkincset,
megzenésített zsoltárt, Bartók- és Kodály-mû-

Évszázados falak között visszhangzó,
magasba ívelõ dallamok váltak
hithordozóvá a székelyhídi református
templomban májusban megtartott
kórustalálkozón. A mintegy háromszáz
résztvevõ a térség tizenhárom
egyházközségébõl érkezett.

Berkesi Sándor karnagy, zeneszerzõ
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Hangjegyekbõl
szõttek imádságot
Református kórustalálkozó Székelyhídon

A Nyéki Enikõ
vezette érkeserûi
énekkar 



vet, valamint egyházi népéneket is. A követke-
zõ egyházközségek képviseltették magukat (zá-
rójelben a karvezetõ): Berettyószéplak (Bede
Erzsébet), Szalacs (Botos Magda), Székelyhíd
(Bozsoky Sára), Érsemjén (Csáki Károly), Ér-
szõlõs (Dolhai Benjámin), Bihardiószeg (Ghitea
Angéla), Albis és Érbogyoszló (Herman Csa-
ba), Bályok (Jónás Sándor), Margitta (Lõcsei
László), Érkeserû (Nyéki Enikõ), Érmihályfalva
(Pop György), Érkörtvélyes (Szûcs Levente). A
kórusok változatos stílusban, több szólamban
énekeltek. A fellépõ csoportok igen eltérõ
összetételt mutattak, egyesekben többségben
voltak a nõk, míg másoknál a markáns férfi-
hangok révén erõteljesebben hatott a zene
nyelvén megfogalmazott üzenet.

Az évente megrendezett kórustalálkozón
egy-egy neves szakember értékeli a látottakat,
hallottakat. Ezúttal Berkesi Sándor Liszt-dí-
jas karnagyot, zeneszerzõt sikerült megnyerni
erre a feladatra. A magyarországi szaktekintély
elmondta, hogy Budapesten kellene lennie,
mert most lép fel elõször lánya vezetésével a

nemrég alakult központi református kórus, de
õ mégis Székelyhídra jött, mert fontos számá-
ra a kapcsolattartás a határ innensõ oldalán
élõkkel. Értékelésében elhangzott, hogy fon-
tosnak tartja az énekek tudatos megválasztá-
sát. Ezen a téren is meghatározó jelentõségû
az anyanyelviség, az olyan mûvek kiválasztása,
amelyeknek nyelvezete évszázadokon át csi-
szolódott drágakõvé. Ha van beszélt anyanyel-
vünk, akkor van zenei anyanyelvünk is. És er-
re nem kisebb nevek tanítottak meg, mint Bar-
tók, Kodály és tanítványaik. Szabó Dezsõt
idézte: „Bartókot és Kodályt egy mennyei jóvá-
tételi bizottság ajándékozta a magyar huszadik
századnak”. Javasolta a hangskála kitágítását,
s az ehhez alkalmazható technikákról is szólt.

Már távozóban voltunk az esemény színhe-
lyérõl, a kórustagok is hazamentek. A temp-
lomkert óriás fái alatt már a csend bóklászott.
De a szívekben, a lelkekben még visszhangzott
az ének: „Tartsd meg hazánkat, Isten!”

D. Mészáros Elek
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Lõcsei László
és a margittai
református kórus

Szabó Zsolt,
Rákosi Jenõ,

Berkesi Sándor
és Herman Csaba

Székelyhíd
református
temploma

Közel
háromszázan

érkeztek
tizenhárom
eklézsiából



Árpád-házi Szent Margit nevét vette fel a
margittai római katolikus nõegylet. Taglétszá-
ma nagyjából 25-30 fõ volt a tizenegy évvel
ezelõtti megalakuláskor. Elnöknek Barbu
Márta tanítónõt választották. Belevetették
magukat a közösségi munkába, rendszeresen
találkoztak, hogy célkitûzéseiket megbeszél-
jék, az ütemtervet elkészítsék. Munkásságuk a
szövetség szervezeti szabályához alkalmazko-
dott. Fõ céljaik a következõk: a keresztény
magatartás tudatos vállalása a családban és a
társadalomban; a kereszténység társadalmi és

kulturális szerepének, valamint feladatainak
felvállalása; felébreszteni a családanyákban és
a leányifjúságban a jövõ nemzedék nevelésé-
nek felelõsségét; hitben erõs, erkölcsökben
tiszta, egyházi-nemzeti kultúrájához hû, becsü-
letes embereket nevelni; a hivatástudat feléb-
resztése, erõsítése, a keresztény hagyomá-
nyok ápolása és hirdetése; karitatív munka
minden szinten. Segítenek a rászorulóknak, a
betegeknek, az idõseknek, és mindig odafi-
gyelnek egymásra. Tulajdonképpen olyanok
õk, mint egy nagy, összetartó család.

Aki ezt az értékrendet és ezeket a célokat
elfogadja, tagja lehet az egyletnek. A hit, re-
mény és szeretet köti össze õket, no meg az
évek során kialakult szoros baráti kapcsolat.

Két év elteltével, 1997-ben az alapító elnök
asszony egészségi okokból lemondott, azóta
az új elnök, Kun Margit vezeti az egyletet. A
pénztárosi kötelezettségeket Miheler Kata-
lin vállalta magára. Hetente találkoznak, csak
nyáron tartanak szünetet, amikor a nagyma-
mák általában az unokákkal vannak elfoglalva.
Tudni kell ugyanis, hogy a tagság többsége
nagymamakorú. Igen kevés közöttük a fiatal,
bár nagyon várják és nagy szeretettel fogad-
nák õket.

Kellemesen csalódik az, aki jelentkezik a
nõegyletbe, hiszen lélekben nagyon fiatal, tett-
re kész társaságra talál. Az egylet jövõjének
érdekében arra kérik a fiatalabb hölgyeket,
hogy csatlakozzanak bizalommal hozzájuk.
Sajnos ma már csak félannyian járnak rend-
szeresen a találkozóikra, mint a megalakulás-
kor, de remélik, ez csak átmeneti állapot. Cse-

|hitvilág

Nõegyleti tagok
a Szent Antal

Központban, itt
kaptak helyet

rendszeres
összejöveteleikhez 

A gálospetri gyermekotthonban 
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Üdvös a jótékonykodás
A margittai katolikus nõegylet hivatalosan
1995. június 3-án alakult meg az akkori
plébános, Kolozsvári István
„bábáskodásával”, de gyökerei régebbre
visszanyúlnak. Mind a plébános, mind
az alapító hölgyek fontosnak tartották
az egyház kebelén belüli civil szervezõdés
létrejöttét.
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lekvõ résztvevõi a szentmiséknek, az ájtatossá-
goknak, szentségimádásoknak. Igen sok za-
rándokúton vesznek részt a közelben és távo-
labb is. Ilyenkor feladják a megszokott, min-
dennapi kényelmet, és vállalják az utazás vi-
szontagságait, hogy eljussanak olyan helyre,
ahol imáik meghallgatásra találnak. Voltak
már Medjugoréban, mely szerintük a béke szi-
gete, és szinte hallani lehet a Szûzanya hang-
ját, Lourdes-ban megcsodálták a barlang-
templomot és az ott imádkozó hittel teli bete-
geket. Minden évben elmennek a csíksomlyói
búcsúra, Mátraverebély-Szentkúton is voltak
már több alkalommal. Zarándoklataikról lelki-
leg feltöltõdve, új erõvel, tenni akarással tér-
nek haza. Utazásaik során természetesen
megtekintik az útjukba esõ nevezetességeket,
természeti csodákat is. Szerveztek kirándulást
a melki apátsághoz is, s útközben Bécset is
meglátogatták. Találkoztak az apáttal is, aki
szívesen és kedélyesen elbeszélgetett, és fi-
nom helyi borral koccintott velük. Hazafelé jö-
vet meglátogatták a mariazelli bazilikát és a
pannonhalmi apátságot. Hosszabb ideig a
nagyváradi Szent Rita Nõszövetséggel együtt
évente jártak háromnapos lelkigyakorlatos ki-
rándulásokra. Így jutottak el Máriabesnyõre,
Sárospatakra, Szegedre, Kecskemétre, Pécsre
és Zalaegerszegre.

Nagyon sok szép közös élményt szereztek a
munkában és a kirándulásokon egyaránt. Eze-
ket az utakat saját költségvetésükbõl fizetik; a

bevételük a tagsági díjakból és az asszonyok
gyúrta csigatészta eladásából származik. Ki-
rándulásaik, zarándokútjaik nem emésztik fel
a teljes jövedelmet, ezért karitatív célokra is ál-
doznak belõle. Mária-szobrot, szentségtartót,
falilámpákat, stációképeket vettek a nagy-
templomba. Saját kezûleg készítettek oltárterí-
tõket. Az adventi idõszakban a szeretetkosár-
ba adományokat gyûjtenek a nagycsaládos rá-
szorulóknak. „Lehet, hogy ezek nem nagy
dolgok, de úgy gondoljuk, ezzel is hozzájáru-
lunk egyházunk gyarapításához” – mondták a
nõegylet tagjai. Volt olyan eset is, amikor be-
teg gyerek gyógyítását segítették anyagilag,
vagy elsõáldozóknak ruhát, cipõt vettek. Nem
feledkeztek meg az árva gyerekekrõl sem, hi-
szen a gálospetri nevelõotthonba is vittek már
csomagokat.

Meggyõzõdésük, hogy munkásságuk Isten-
nek tetszõ, ezt sikerélményként élik meg hosz-
szú évek óta. Egymásra is odafigyelnek, szük-
ség esetén segítik, vigasztalják társaikat. Mot-
tójuk: „Dolgozni hitben, szeretetben és jóra
való törekvésben”. Egyletük tagja az 1999.
október 16-án megalakult Erdélyi Római Ka-
tolikus Nõszövetségek Egyesületének. Az éves
beszámoló gyûléseken és megbeszéléseken
mindig képviseltetik magukat a margittaiak is.
Évente két gyûlés van, ebbõl a tavaszit Kolozs-
váron, az õszit pedig váltott helyszíneken tart-
ják. Ezek egyben háromnapos lelkigyakorlat-
ok is, spirituális elõadásokkal, kulturális prog-
ramokkal tarkítva. Igen sokat tanulnak ilyen-
kor egymástól is, megbeszélik terveiket, elkép-
zeléseiket. Mindenki megkapja egy DVD-n az
elõzõ évi találkozók teljes anyagát. Margitta is
volt már házigazdája ilyen rendezvénynek,
2002-ben.

A nõegylet rendszeres összejöveteli helye
eleinte a Caritas nappali terme, majd a katoli-
kus plébánia hittanterme, aztán a városi kór-
ház díszterme volt, késõbb pedig a Szent An-
tal Központ adott, illetve ad otthont mind a
mai napig nekik. Saját termet kaptak, ahol
senki sem zavarja õket, ezért hálásak az intéz-
ménynek és vezetõjének, Kiss Károlynak. Na-
gyon szeretnek együtt dolgozni, együtt jóté-
konykodni. A rövid nyári szünet végén már
nagyon várják az újabb találkozást. Jó kapcso-
latban állnak a többi katolikus civil szervezõ-
déssel, a Rózsafüzér Társulattal, a Mária Légi-
óval és a Katolikus Családosok Közösségével;
a Rózsafüzér Társulatnak szinte mindannyian
tagjai. Tevékenységük hatékonyabbá, szebbé
teszi a város egyházi életét.

Szõke Ferenc

Zarándokúton
Medjugorjéban

A nõszövetségek
egyesületének

kolozsvári gyûlésén
mindig vannak

margittaiak
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– Képein nem tükrözõdik, hogy nem erre
a vidékre való.

– Szabolcs megyei vagyok, vidéken nõttem
fel, Nyírkarászon, ott végeztem az általános is-
kolát, aztán Miskolcra kerültem tanulónak.
Nem vettek fel esztergályosnak, így a kõmû-
vesmesterséget sajátítottam el. Négy évet dol-
goztam a szakmában, míg be nem hívtak kato-
nának. Ettõl kezdve megváltozott az életem.

Orosházára vonultam be, egy évet Budapesten
voltam iskolában, aztán kerültem ide, Biharke-
resztesre határõrnek. Hárman voltunk, akik-
nek figyelték a munkáját, és mivel úgy gondol-
ták, jól dolgozunk, marasztaltak. Itt ismertem
meg a feleségemet is, így amikor leszereltem,
nem volt nehéz a vámparancsnoknak „elcsábí-
tania” engem. Kezdetben Záhonyban szolgál-
tam, de hat hónap után visszakerültem Keresz-
tesre, mert összeházasodtunk a szívem válasz-
tottjával. Vámos lettem, mert megtetszett a
munkájuk. Sokáig nem festhettem, mert nem
volt rá idõm, de általános iskolás korom óta
foglalkoztatott a gondolat, hogy ecsetet veszek
a kezembe. Volt közöttünk egy fiú, Hinkel-
mann Tamás, aki késõbb festõmûvész lett, õ
még a szünetben is festett. Ez ösztönzött en-
gem is. Ha volt egy kis spórolt pénzem, rögtön
szaladtam a boltba színes ceruzáért. Így volt ez

|szomszédoló

Nagy István
Biharkeresztesen
él 

Élete a festés,
a kert és a munka

NAGY ISTVÁNT sokan ismerik a határon
innen és túl is. Színes egyéniség, a munka
és a mûvészet megszállottja, akit így mutat
be egy kiállítás katalógusa: „Nyugdíjas
pénzügyõr, szakmai élete
Biharkereszteshez, festészete emellett
a Hortobágyhoz is köti. Festeni
autodidaktaként kezdett, célja a természeti
és a változó emberi környezet
megörökítése.” 1964 óta laknak ebben
a biharkeresztesi házban, ahol
beszélgettem vele életérõl a június 21-én
a Bella Costa étteremben megnyílt
berettyóújfalui kiállítása kapcsán.

Vámosként végigjárta a ranglétrát. Ez a fotó 1966-ban
készült 
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– Számomra nagyon tág maga a világ, sze-
rettem a vizet, a fákat, a hegyet és a síkságot
is, a természeti és az épített környezetet, de
ma már nem csak a régi tájakat, házakat fes-
tem, szívesen kísérletezem is. Kezdetben ceru-
zával dolgoztam, aztán rátértem egy rövid ide-
ig a temperára, végül az olaj mellett kötöttem
ki. Dolgoztam lemezre és vászonra is, ecsettel,
késsel, ronggyal, papírral, de még kézzel is vit-
tem fel az anyagot, mikor mit kívánt meg az
adott kép. Sajnos megszûntek azok a kollektí-
vák, ahol alkothattunk. Biharkeresztes tíz esz-
tendeig adott otthon egy alkotóközösségnek,
sokan megfordultak itt, határon innenrõl és
túlról is, kiváló mûvészek. Cs. Uhrin Tibor volt
a szakmai vezetõje, de halála után nem sike-
rült pótolni õt, és más tényezõk is oda vezet-
tek, hogy abbamaradt ez a kiváló kezdemé-
nyezés. Elsõ önálló kiállításom a komádi ken-
dergyárban volt László Ákos segítségével. Azt
hiszem, Debrecenben mindenütt kiállítottam,
ahol csak lehetett. Most már alábbhagyott ez
a kiállítási láz, a festõtáborok elmaradása ked-
vét szegi az embernek, hiszen a közösségi lét-
re való készülõdés minden esztendõben felvil-
lanyozott. Csoportos kiállításon szerepeltem
Erdélyben, Franciaországban, Hollandiában.
Magyarországon sok csoportos és egyéni tár-
latom volt. Sokat cikkeztek itt rólam úgy is
mint festõrõl, de úgy is mint vámosról. Erre jó
példa, hogy amikor egyszer sok embert meg-
állítottunk a határon, az egyik utazó nagyon
kikelt magából, mivel már egyszer átvizsgál-
ták. „Azonnal mondják meg, ki itt a fõnök!” A
rendõr hozzám irányította a panaszost, s õ ne-
kem is fennen sorjázta sérelmeit. „Hogy hív-
ják magát?” – kérdezte kicsit tolakodóan, de
amikor megmondtam neki, csak legyintett:
„Ja, maga az a festõ…”

– Tudom, hogy szívesen beszél a festé-
szetrõl, de én a szakmai elõmenetelére is kí-
váncsi lennék!

– Hárman voltunk Biharkeresztesen géptá-
vírászok határõrként, önállóan készítettük el a
jelentést, nem volt hiba a munkánkban, ez tet-
szett a vámparancsnoknak, Barnai Istvánnak,
akit apámként tiszteltem, mert mindig õ ösz-
tönzött az elõrehaladásban. A legtöbbet hozta
ki belõlem, hiszen mindent elértem, amit el le-
hetett élni, még nyugdíjasként is szolgáltam
vagy két esztendõt. Érettségi után a vámõrsé-
gi, aztán a tiszti iskola következett… A gimná-
ziumban gyenge eredményt produkáltam,

egészen a hatvanas évek végéig, akkor a Vám-
és Pénzügyõrség Központi Klubja rendezett
egy mûvészeti szemlét, ahova én is beküldtem
öt munkámat. Ettõl kezdve mindig részt vettem
ezeken a megmérettetéseken. Egyszer a kép-
zõmûvészeti gimnázium helyettes vezetõje is
zsûrizett, és mondta, hogy keressem fel a mun-
káimmal. Így is lett, hónom alá fogtam a map-
pát a rajzaimmal, és bementem hozzá. Készsé-
gesen fogadott, és kielemeztük a rajzaimat.
Rendszeresen díjaztak, ez még jobban moti-
vált. Továbbképeztem magamat. Berettyóújfa-
luban Kárpáti Gusztáv festõmûvész körét, Deb-
recenben padig László Ákos csoportját látogat-
tam az Építõk Házában. A Hortobágyi Mû-
vésztelep tagja lettem, a szakszervezet javasla-
tára vett fel Égerházi Imre. Ez nagy szakmai
elõrelépés volt, hiszen nemzetközi mezõnyben
jobbnál jobb alkotók dolgoztak itt. Ennek kö-
szönhettem, hogy részt vehettem egy kéthetes
tanulmányúton Franciaországban és Olaszor-
szágban.

– Szívesen alkot egyedül és közösségben
is. Mi az, amit szívesen megörökít?

Épített
és természeti
környezetünket is
szívesen viszi
vászonra

(folytatás a következõ oldalon)
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Régi kollégák:
Nagy István
õrnagy, Barnai
István ezredes,
Octavian Chirodea
román
vámparancsnok



törzszászlós és fõtörzszászlós nem voltam. Saj-
náltam, hogy kimaradt ez a két fokozat az éle-
tembõl, mert zászlósból rögtön alhadnagynak
léptettek elõ. Mindig volt helyem, idõben
megüresedett a hely, a jó Isten terelgette az
utam, nem kellett könyökölnöm soha, hogy
elõrébb jussak. Feleségem gyermekgondozó
volt a bölcsõdében, született egy kislányunk, õ
most Debrecenben él. A fõutcán volt egy há-
zunk, de el kellett adni. Kérdezte is az uno-
kám, hogy hol fogsz most, papa, festeni,
mondtam, hogy kialakítok egy kis mûtermet a
régi házunk udvarán, ahol alkothatok. Akkor
jó, mondta, mert tudja, hogy életem a festés,
a kert és a munka… Hálás vagyok a csalá-
domnak, hogy egész életemben segítették,
hogy kiteljesedhessek.

Kocsis Csaba

mert akkor született a lányom, de behívatott a
parancsnokom, és azt mondta: „István, magá-
nak hétfõn nem kell dolgoznia, de fegyelmit
fog kapni, ha nem jár be a gimnáziumba!” Az
érettségi után sem nagyon fûlött már a fogam
a tanuláshoz, de a mentorom elõvett, és fi-
gyelmeztetett: „Fiam, ha nem igyekszel, ezek-
nek a lányoknak, akik most kerültek ide, te fo-
god fõzni a feketét mint öreg fõtörzsõrmes-
ter.” Két nap múlva jelentkeztem, és el is vé-
geztem a tiszti iskolát. Tíz év után részlegveze-
tõ, két-három év elteltével kirendeltségvezetõ
lettem Borson, hisz az volt a szolgálat he-
lyünk. Kilenc évig parancsnokhelyettes vol-
tam, aztán amikor kineveztek parancsnoknak,
elõléptettek õrnagynak, és most, 16 évvel a
nyugdíjaztatásom után elõléptettek alezredes-
nek. Ezzel már nem jár különösebb pénz, de
mégis jólesett.

– Hogy fért bele ennyi minden az életébe?
– Nem voltak vargabetûk az életemben so-

ha. A rendszerváltás nagyon sok lazítást ho-
zott a vámnál, de a román kollégákkal jól ki-
jöttünk azelõtt és utána is. Sõt azóta is tartjuk
a kapcsolatot, ha másképpen nem, hát telefo-
non. Mindenki a saját embereiért felelt. Nehéz
volt, mert egyszerre kellett következetes veze-
tõnek és embernek is lenni. Én azért ismertem
a szakmát, mert én a padló alól jöttem! Há-
rom esztendeig sima váll-lappal szolgáltam, és
dolgoztam egészen 1996-ig. Kordában kellett
tartani a hivatalt, mert ment a csencselés, de
mondtam a fiúknak, ha valakit befûznek, szól-
jon. Pofa súlyba, elhelyezem, és akkor elvarr-
juk azt a szálat. Végigjártam a ranglétrát, csak
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Aki a virágot
szereti…
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(folytatás az elõzõ oldalról)

Élete a festés…



Kiállításra készülve



A „Tiszteld az életet, oszd meg az utat”
mottójú találkozók egyik célja a baleset-meg-
elõzés, ezért tartják meg évente Nagyváradon
keresztül a motorosok felvonulását is. Azt sze-
retnék elérni, hogy a közlekedésben részt ve-

võk figyeljenek jobban egymásra, és kerüljék
el a baleseteket. Az idei rendezvénynek karita-
tív jellege is volt: egy árva és fogyatékkal élõ
gyermekekkel foglalkozó alapítványnak gyûj-
töttek.

Szombat délutánig mintegy ezren jelentkez-
tek be a hullámstandra; a bihariak mellett Szil-
ágy, Kolozs, Arad, Hunyad, Szatmár és Mára-
maros megyébõl is érkeztek motorosok. A ta-
lálkozót bátran nevezhetjük nemzetközinek,
hiszen a hazaiak mellett magyarországi, né-
metországi, ausztriai, lengyelországi és szerbi-
ai motorosklubok tagjai is eljöttek a rendez-
vényre.

A motorosokat természetesen nemcsak a
medence várta, hanem különféle versenyszá-
mokat is szerveztek nekik, esténként koncer-
tek voltak, szombaton pedig erotikus show
zárta a programot. A vetélkedõk közül említ-
hetjük például a motoros szumót, de volt
olyan versenyszám is, melyben a motoros uta-
sának a szájával kellett elkapnia a felfüggesz-
tett csórékolbászt, és próbára tették a beneve-
zõk egyensúlyérzékét is.

Fried Noémi Lujza

A pénteki esõ sem
rontotta el

a hangulatot

életmód|

Motoros szumó

Öreg motor nem
vén motor 

Minden klubnak
saját standja volt

Motorosok találkoztak
Szentmártonban
A lóerõké volt a fõszerep június
17–19. között a váradszentmártoni
hullámstrandon. A nagyváradi White Wolves
MC szervezésében harmadszor tartották
meg itt a Chariots of Fire (Tûzszekerek)
elnevezésû motorostalálkozót.
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Az Oláh Miklós halála után hosszú ideig fõ-
pásztor nélkül maradt esztergomi érsekség
helyzetét Telegdi így foglalta össze Rómába
küldött levelében: „A magyar katholikus egy-
ház végromlása szélén áll. A nagy fáradságok
és erõlködések, a számtalan veszély és gyûlöl-
ség, melynek kitesszük magunkat, midõn az
eretnekek fanatikus törekvései ellen szegü-
lünk, az igaz vallásnak már mit sem használ-
nak. A fõpásztor nélkül maradt nyájat az eret-
nekek már a székhelyen [Nagyszombatban –
szerk. megj.] is megtámadták. Szemünk elõtt
ragadtak magukhoz a városban egy egyházat,
a melyben a kiváncsiaknak istenkáromlásai-
kat hirdetik. Nemsokára ellepik majd az or-
szág egyéb városait, faluit, pusztáit is mint a
legyek, s a katholikus hitnek még a neve sem
fog fennmaradni.”

A levél címzettje, V. Piusz pápa tekinthetõ
annak az egyházfõnek, akit a reformpártiak
már több évtizede vártak. Személyében kivé-
telesen eltökélt, hitbuzgó pápa foglalta el
Szent Péter trónusát. A tridenti zsinat reform-
szólamainak elültével tulajdonképpen õ ültet-
te át a gyakorlatba elõször az ellenreformáció
eszméit.

Kétfrontos küzdelem

Telegdinek nem csupán a protestáns pa-
pokkal gyûlt meg a baja, ugyanis 1569-ben
kilenc nagyszombati polgár papi becsületé-
ben támadta meg (diffamatio). A hosszan el-
húzódó, súlyos ügy 1573. január 15-én a fe-

lek békés megegyezésével, ítélet nélkül zárult.
A perrõl részleteket nemigen lehet megtudni,
mivel az ügy összes aktáját elégették. Borne-
misza Péter, a nagy ellenfél mindenesetre so-
kat sejtetõen így írt errõl: „mint forgott ügye
az császár és az egész ország elõtt, midõn az
szombatiak vádolnák szodomitaságáért és
egyéb dolgaiért is, kiket nem illik elõszámlál-
nom”.

Súlyosabb következményekkel járhatott
volna Telegdi számára az elõzõvel egy idõben
keletkezett másik peres ügye. Az esztergomi
káptalant hamis kiváltságlevél kiadásának
vádjával hûtlenségben marasztalták el. A káp-
talan az ügyet Telegdire és egy kanonoktársá-
ra hárította, mindenfajta közösséget megta-
gadva velük. A megpróbáltatások Telegdit
olyannyira megviselték, hogy egy ideig még
prédikációit is abbahagyta. A pernek az or-
szággyûlés vetett véget 1572. február 24-én.
Valószínûleg elmarasztaló ítélet nélkül, hiszen
még abban az évben Verancsics Antal érsek
nagypréposttá nevezte ki, s 1573. február 1-
én – másik peres ügyének befejezése után
alig két héttel – érseki helyettessé. Verancsics
iránta megnyilvánuló feltétlen bizalmának jele
az is, hogy 1573. május 28-án kelt végrende-
lete végrehajtójává tette Telegdit.

A történetíróként és diplomataként egy-
aránt jeleskedõ érsek tíz nappal az után, hogy
elnyerte bíborosi kinevezését, 1573. június
15-én hunyt el. Halála egyben Telegdi Miklós
egyházpolitikai mûködése legfontosabb sza-
kaszának nyitányát is jelentette.

Érseki helynök

Tizenhárom éven át – haláláig – Telegdi ál-
talános káptalani helyettesként a fõegyház-
megye kormányzójának tisztét töltötte be.
Ebbõl fakadóan többször is összeütközésbe
került a XVI. század végére az országban im-
már túlnyomó többségre, mintegy 80 százalé-
kos túlsúlyra szert tett protestantizmussal.
Még saját székvárosában, Nagyszombatban is
szembe kellett szállnia annak térhódításával,
ugyanis éppen kinevezésének esztendejében,
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Az ellenreformáció
úttörõje (2.)

TELEGDI MIKLÓS (Mezõtelegd, 1535 –
Nagyszombat, 1586) a nagyszombati
papnevelõ tanára, pécsi püspök, esztergomi
érseki helynök, nyomdaalapító, hitszónok
és hitvitázó, a magyar értekezõ próza jeles
képviselõje, Pázmány Péter kiemelkedõ
elõdje a katolikus egyház megújulási
törekvéseiben. A felsorolás korántsem teljes.
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1573-ban Huszár Dávid prédikátor – a
Heidelbergi káté elsõ magyar nyelvre ültetõ-
je és kiadója – protestáns iskolát hozott létre,
és ezt 1575-ös elûzetéséig tartotta fenn.

Telegdinek rengeteg gondja-baja támadt a
papság fegyelmének, erkölcseinek megszilár-
dításáért. Ezt célozták elsõdlegesen egyház-
megyei látogatásai, közvetve azonban ezek is
a protestantizmus elleni harc részét képezték.
Túróc és Liptó vármegyében például azt ta-
pasztalta, hogy a papok közül sokan elpártol-
tak a katolicizmustól, sokan pedig felszentelés
nélkül prédikáltak és szolgáltatták ki a szent-
ségeket. Elõbbieket megtérésre, utóbbiakat
pedig mûködésük beszüntetésére vagy az
egyházmegye elhagyására szólította fel. Õk
azonban földesuraik biztatására nem hajlottak
Telegdi szavára. Erre õ a királyhoz fordult tá-
mogatásért, ám Miksa császár rendelete is
végrehajtás nélkül maradt. Végül Telegdi a jo-
gosulatlanul mûködõ papokat az egyházme-
gyei ügyésszel a Szentszék elé idéztette. Õk
azonban háromszori idézésre sem jelentek
meg. Ekkor karhatalmat vett igénybe, többe-
ket elfogatott, és megeskette õket, hogy amíg
nem lesznek felszentelve, nem fognak egyhá-
zi teendõket ellátni.

Telegdi ezen „túlkapásai” ellen a protestáns
rendek az 1576-os országgyûlésen is tiltakoz-
tak: elõterjesztést intéztek a királyhoz szabad-
ságuk, vallásuk és lelkiismeretük védelmében.
Még folytak az országgyûlési csatározások,
amikor Nagyszombatban 1576 februárjában a
városi ispotály kápolnájában, a hallgatóság
nagy örömére, ismét egy protestáns prédiká-
tor, Sibolti Demeter hirdette az evangéliumot.
Telegdinek komoly nehézséget okozott, hogy
saját székvárosában is a protestantizmushoz
húzó polgárok ellenállásával kell megküzde-
nie. Maga írta több helyütt, hogy „a városban
a polgárok az eretnekségre vágynak”.

A protestantizmus végül Nagyszombatban
csatát vesztett, ebben jelentõs szerepet ját-

szott az uralkodóváltás is. A köztudottan a
protestantizmushoz húzó Miksa halála, 1576.
október 12. után jelentõs változást hozott a
spanyol udvarban nevelkedett Rudolf trónra
lépése.

Pécsi püspök

A változás jeleként értékelhetõ az is, hogy
1577-ben Telegdi Miklós az érsekség admi-
nisztrátora lett, s a pápától – Delfino pápai
nuncius javaslatára – egy esztendõre megkap-
ta az eretnekség bûne alóli feloldozás jogát.
Hogy volt-e alkalma ezzel a jogával élni, arra
nincs adatunk. „Eretnekek” ugyan lettek vol-
na, hiszen Telegdinek ismét nagy eréllyel kel-
lett fellépnie a városban újra feltûnt protes-
táns prédikátorokkal szemben. 1579. február
8-án a király megintette a nagyszombati taná-
csot, mert az a különbözõ ürügyek alatt ott
megfordult protestáns papok mûködését tõle
telhetõen elõsegítette, külön iskolát tartott, és
abban protestáns katekizmust taníttatott.

Telegdit munkája elismeréseként – és talán
támogatására is – 1579. február 6-án pécsi
püspökké nevezték ki. A Szentszék május 15-
én erõsítette meg e tisztében. Püspöki kine-
vezésével együtt Rudolf királyi tanácsossá is
megtette. Mivel a töröknek hódolt egyházme-
gyéje jövedelmeihez nem jutott hozzá, s a ta-
nácsosi javadalom sem fedezte a megnöveke-
dett feladatokkal, költségekkel járó tisztségek
kiadásait, az uralkodó az újsütetû pécsi püs-
pök anyagi gondjait egy falu odaajándékozá-
sával kívánta enyhíteni. Ezzel párhuzamosan
pedig Telegdi jogot nyert arra, hogy kisebb ja-
vadalmakat egyházi személyeknek adomá-
nyozzon. A legnagyobb uralkodói elismerést
az jelentette, hogy 1580-ban Rudolf királyi al-
kancellárnak nevezte ki.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása
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Nagyszombat
a XVI. század

végén. Telegdinek
a székhelyén is
állandóan meg

kellett küzdenie
a protestánsokkal



– Nem, soha nem volt szerepálmom, a lé-
nyeg, hogy színpadon legyek. Nagyon jó kap-
csolatban voltam apukámmal, õ partner lett az
én színészi vágyaim egyre közelebb kerülésé-
ben. Esténként, amikor elmentünk sétálni,

– Mikortól érezte, hogy színpadon a he-
lye?

– Napra pontosan nem tudnám megmon-
dani, maradjunk inkább annyiban, hogy a kez-
detek kezdete óta. Szüleim színházba járók
voltak, pár évesen már engem is vittek ma-
gukkal. Elsõs koromtól tizenkettedikig Vásár-
helyen ott volt a helyem a kakasülõn, minden
elõadást megnéztem, és minden hangversenyt
meghallgattam. Ahogy cseperedtem, a fõisko-
lás elõadások is érdekelni kezdtek, kiváltság
volt, hogy megnézhettük õket, és bevallom,
azok az elõadások közelebb álltak hozzám. Vi-
lágéletemben színésznõ akartam lenni, há-
romévesen már a dugóhúzót használtam mik-
rofonnak, azzal énekelgettem.

– Ha már egész korán minden elõadást
megnézett, esetleg konkrét szerepekben is
elképzelte magát?

|vastaps

A Gõzben
Nancyjeként
Firtos Edittel
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Mindig tiszta belsõ
fénnyel

KOVÁCS ENIKÕ Marosvásárhelyen született
és nevelkedett, de frissen végzett
színészként Nagyváradra jött, és azóta,
harminc esztendeje itt él. Kölcsönös volt
a város és a fiatal színésznõ vonzalma,
és máig töretlen. Soha nem vágyott el más
városba, sõt úgy érzi, köszönettel tartozik
Váradnak azért, hogy itt élhetett le egy
emberöltõt.

Kovács Enikõ színmûvész épp harminc éve áll a
váradi színpadon

Gõzben (2006/07) Fábián Enikõvel



tak „elszállni”, a földön tartottak. Huszonhat
éves koromig éltem Vásárhelyen, nagyon
mély, tartalmas, forró évek voltak, úgy érez-
tük, hogy az egész város rólunk szól, és mint
minden fiatal, mi is önmagunk számára vol-
tunk az élet, saját körünkön belül. Egy lépést
még vissza a színmûvészetire való felkészítõ-
höz: egy évig jártam Zalányihoz, Dragomán
Katihoz pedig magyarórákra. Zalányi azt
mondta, ne menjek egyéb felkészítõkre, nincs
rá szükségem. A vizsgáztató bizottságból ezért
nem ismert senki, mégis elsõnek jutottam be.
Oláh Tibor mondta is késõbb, hogy besétál-
tam, mint Madame de Pompadour.

– Kialakított-e valamilyen sajátos munka-
módszert a fõiskolán, amit késõbb is meg-
tartott, vagy minden szerepe más és más
módszerrel született-születik meg?

– Nem is annyira szakmai szempontú mód-
szerem volt elsõ perctõl máig, hanem az em-
beri kapcsolatok területén. A lényege röviden,
hogy számomra mindig fontosabbak voltak az
õszinte emberi kapcsolatok a karrieremnél.
Mindig tiszta lapokkal – így tudok csak dolgoz-
ni. Talán ebbõl fakadóan nem jártam az igaz-
gatók nyakára sem, de minden évadban meg-
kaptam a szerepeket. Meggyõzõdésem, ha

mesélgettem neki, hogy úgy érzem, adni sze-
retnék valamit az embereknek. Egyetértett ve-
lem, csak arra figyelmeztetett, hogy vigyázzak,
soha ne aprózzam el magam, maradjak min-
dig egyben. Azóta több élethelyzetben is beug-
rott ez az apai intés, és igyekszem a mai na-
pig ehhez tartani magamat. Közben XI-XII.-
ben már nagyon éreztem, hogy csak színész
akarok lenni, a családban viszont jogászok és
közgazdászok voltak, és engem is ebbe az
irányba próbáltak terelgetni. Legyen hát a
közgáz, édesapám öccse neki is kezdett a fel-
készítésemnek, bár õ is tudta, hogy nem aka-
rom azt a pályát. Felvételi elõtt megkerestem
Zalányi Gyula színmûvészt, aki akkoriban tért
haza Váradról, kértem, hallgasson meg; igent
mondott, de csak el kellett mennem közgázra
felvételizni. Nem sikerült, attól kezdve aztán
már nem szóltak bele a választásomba, elmen-
tem dolgozni, hogy magam állhassam a felké-
szítõ órákat. Nagy szerencsém volt az Unirea
líceummal, mert olyan jó romántanárnõm
volt, aki nemcsak a tananyagot tanította meg,
de az életre is felkészített bennünket. Az isko-
la könyvtárosa Dragomán Kati volt, a nagy si-
kerû író édesanyja, õ pedig a könyvek renge-
tegében igazította utamat. A fõiskolán is olyan
mestereket rendelt mellém az élet, mûvelt, in-
telligens férfiakat, akik nemcsak tanítottak,
hanem neveltek is. Abban az idõben ugyanis a
társasági élet középpontjában az olvasás és az
elolvasottak megbeszélése állt, engem pedig a
mestereim épp ilyen módszerekkel nem hagy-
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Az Esetben
A Savanyú nõt
játszotta

Az Olympia
címszerepében (folytatás a következõ oldalon)
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azt kaptam meg, amire épp készen álltam.
Legkedvesebb darabjaim közé tartozik a Gõz-
ben, az Olympia, a Három nõvér, A néma le-
vente, az Énekes madár, A Tündérlaki lá-
nyok – vagyis a mi nemzedékünknek lehetõ-
sége volt a drámairodalom nagy nõi figuráit el-
játszani. S hogy el ne felejtsem: a Mohácsból
nagyon magaménak éreztem a fiatal királynak
a sorsfordító esemény elõtti szavait: „Felál-
lunk, kedvesem, felállunk.” Bátran elmondha-
tom, hogy a sok életlecke után én is mindig
felálltam. Sokáig mi voltunk a legfiatalabbak,
késõn kezdtem feltöltõdni, de mindig ott lebe-
gett elõttem, hogy hagyjanak becsületben
megöregedni. Természetesen sokat értem, tu-
datosodtam, legutóbb például a Sardar Tagi-
rovsky fiatal rendezõvel végzett közös munká-
ból tanultam sokat.

– Mondta, hogy szerepálma sosem volt,
de tervezni biztosan tervezget. Most épp mi-
lyen szerep bukkan fel a láthatáron?

– Teljesen mindegy, akármi is jöjjön, szere-
tettel elvégzem. És nem utolsósorban folya-
matosan végzem azt, amit a feladatomnak ér-
zek: lelkem minden szeretetével és energiájá-
val, mindennel, ami énbennem van, segítem a
pályán, támogatom a fiatalokat.

– Engedjen meg egy vallomásszerû meg-
jegyzést: nagyon ritkán találkozni a belsõ
mosolynak ilyen tiszta, erõs kisugárzásával.

– Ez nem az én munkám érdeme, sokkal in-
kább a sors ajándéka. Hiszen a már említett
életleckék során akármilyen mélyre is kerül-
tem, mindig ott éreztem az isteni tenyeret,
tudtam, hogy segítségével mindig sikerülni fog
felemelkednem.

Molnár Judit

nem válik alapelvemmé, hogy saját szemembe
nézve mosolyogni tudjak, nem ez az ember
lett volna belõlem. Ezt a lelki békét, azt, hogy
mindig tiszta legyen a belsõ fény, nem adnám
semmiért.

– És miért választotta Nagyváradot? Ta-
lán az itt nagy sikereket megélt Zalányi ha-
tására vagy a váradi születésû Dragomán
Katinak köszönhetõen?

– Nem, semmiképpen sem. Végzés után
egyszerûen megjelent, hogy Várad, és bár Vá-
sárhely nagyon erõs közeg volt, ott éltek a ro-
konaim, barátaim, mégis elképzelhetetlen volt
számomra, hogy ott kezdjem a pályát. Soha
nem vágytam el más városba, Várad és az én
kapcsolatom olyan, mint egy gyönyörû szere-
lem. Hamar befogadtak, magaménak érzem a
váradi nyitottságot, a társulat is nagyon befo-
gadó volt, és szerintem a mostani társulatnak
is ez a nagy ereje, ez a befogadó közeg. Az ut-
cán, a piacon, az üzletekben felismernek, a fe-
lém áradó szeretet energiát ad, ami folyama-
tosan nagy örömmel töltött fel, ez a pozitív
energia pedig beépült az egyéniségembe. Egy-
szóval köszönöm Váradnak, hogy itt élhettem
le harminc évet.

– És szakmailag mennyire lett fontos a
váradi társulat?

– Együtt jöttünk Medgyesfalvy Sándor kollé-
gámmal Váradra, az évek során sokat játszot-
tunk együtt. Az elsõ darabban is, az Egérfogó
a nászágyban krimi-vígjátékban, kettõnkön
kívül még Varga Vilivel és Csíky Ibivel. Mond-
hatnám, hogy beleestem a munkába, szeren-
csére nem kellett albérletekkel kínlódnom,
mert kaptam egy garzont, jöhetett a munka.
Nem panaszként mondom, de kicsit kezdtek
beskatulyázni, viszont amikor már sok volt a
szép nõ szerep, bejött egy csúnya, szemüve-
ges titkárnõ. Úgy tartom, hogy a szerepek
megtalálják az embert, hisz úgy tûnik, mindig

(folytatás az elõzõ oldalról)



Mindig tiszta…

A néma levente (1991/92), a címszereplõ
Medgyesfalvy Sándor partnereként
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A játék címû
darabban Baba

szerepében
Medgyesfalvy

Sándorral (1987)
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nem tudhatom, bár alapvetõen mindnyájan
boldogságra születtünk. Ki tudja, fáj-e a pú-
posnak a lét?

Falatka kisasszonynak hajdan szép kék sze-
mei mostanra olyanná fakultak, akár a szomo-
rú téli ég alkonyat elõtt, amikor minden épeszû
ember a kályha közelébe húzódik, ha teheti.
Egykorvolt dús szemöldökei vadul összenõttek,
de sosem haragudott, ha apja, az öreg gyógy-
szerész maga alá piszkított élete utolsó hetei-
ben. Eltemette az öreget, majd újabb tizenhét
évet eltöltött az ablakban. Mert sokat, haj de
sokat könyökölt Falatka kisasszony. Szemlélõ-
dött, gondolkodott, nézelõdött, mennyi nézést
elpazarolt. Ez a nézelõdés, ez jó imádság he-
lyett is, bólintott egyszer a sarki plébános.

Ám senki nem akadt kerek e világon, akinek
kellett volna Falatka kisasszony a fakó szemé-
vel, a papagájával meg a púpjával. Egyszer
próbálkozott ugyan a villanyóra-leolvasó, kicsit
nehéz beszédû és fél fülére nagyothalló fiatal-
ember, akit láthatóan megcincált már az élet
meg egy szódásüveg, ami a kezében talált fel-
robbanni. Innen eredt a nehéz beszéd, mert
nagyon neki kellett veselkednie, amikor meg-
szólalni készült, de sokszor nem sikerült, el-
hagyta õt a szó vagy benne ragadt a mondani-
való, ami, lássuk be, nem elõny egy villanyóra-
leolvasónál. Ilyenkor csak legyintett egyet, és
nagyon szomorú lett a szeme. Elég az hozzá,
hogy nem ismerte még a jákót, és megriadt a
„Cicizzünk, te strici!” felszólítástól, amikor a
szobába lépett. A haja az égnek emelkedett, és
egyenesen kiszaladt a világból, mint mesélik.

Tán fél évig mulatott ezen a város. A púpos
meg a dadogós balul sikerült afférján.

Innentõl eltört Falatka kisasszonyban vala-
mi, kis míves aranyrugó, és haragudott csak
úgy, bele a világba. Vagy a sorsra. Közben tel-
tek sértõdött nyarak és haragos lila telek. És õ
boszorkánnyá változott, villogó szemû vén ba-
nyává, rekedt papagájával a vállán. Hamut
szórt az iskolások fejére, megleste és megdo-
bálta rohadt almával a plébánost, szigorúan
bibliai alapon, egyszer meg kidobta az éjjelit a
polgármester után.

Egy délelõtt a postás kereste csodálkozva az
ablakát. De nem találta. Valaki befalazta. Ta-
karosan, frissen ragyogtak a homokszemcsék
a frissen vakolt falon, és valahol egy papagáj
rikácsolása hallatszott.

Szilágyi Perjési Katalin

orán, amikor a kakas megerõsza-
kolja a hajnalt, Falatka kisasszony
már talpon volt. Ez így, ebben a
formában azért nem igaz, mert
Falatka kisasszony akkor kelhetett

volna kakasszóra, ha vidéken él kedélyes, virá-
gos portán, hol a gyûrött parasztemberek már
korán reggel komor izzadságfoltokkal az ingü-
kön járkálnak, és a nyelet pálinkától kicsit bü-
dös a szájuk.

Kakasok és vidéki ájer híján Falatka kisasz-
szonynak születésétõl fogva egy komor bérház
földszintje jutott, ott is egy árnyékos, ám utcai
szobával, meg egy molyos, vén papagáj,

mondjuk kakas helyett, ami né-
ha, fölriadva depressziós

magányából, csodál-
kozva nézett szét,

majd megrázta ma-
gát, és „Akarsz
egy menetet?” ki-
áltotta dohány-
marta, fátyolos
nõi hangon.

A perverz jákó
egy hajdan jóké-

pûnek mondott
hajóskapitány örök-

sége gyanánt ke-
rült Falatka
kisasszony

tulajdonába. És ez nem most volt.
A kapitány sokfelé hajózott és sok mindent lá-
tott, ahhoz pont eleget, hogy ötvenévesen egy
vonat elé vesse magát. Elég furcsa halál egy
kapitánynak, mondhatjuk jogosan. De neki
pont megfelelt. Ám mielõtt bárki fejében illet-
len gondolatok támadnának a kisasszonyt és a
fess kapitányt illetõen, sietve le kell szögez-
nünk, hogy Falatka kisasszony hátán akkora
púp ült a Teremtõ jóvoltából, mint egy három-
kilós házikenyér, s emiatt semmiféle szerelmi
attakban nem részesült hosszú élete folyamán.
Mondhatni beleöregedett a szüzességébe.
Vagy inkább belesavanyodott, mint a másfél
napos bolti tej a csészébe.

Valaha szép volt Falatka kisasszony, azt be-
szélik a városban. Nyugtalan éjszakákat ger-
jesztett általa ismeretlen férfiak szívében, kik
csak az ablakban villanó szépségét csodálták,
ám a púp kívül rekedt a látókörükön. Hogy
boldog volt-e valaha Falatka kisasszony, én

K
Falatka kisasszony
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A két világháború közötti idõszak egyete-
mes építészetét egyrészt a korszerû építészet
elveinek elterjedése és általánossá válása,
másrészt éppen az ezzel való szembehelyezke-
dés jellemzi. Ez állt Nagyváradra is, bár itt a
nagyobb arányú építkezés csak az 1930-as
évek elején indult.

A XX. század elsõ évtizedében, a modernis-
ta építészeti mozgalom kibontakozásakor két
alapvetõ törekvést lehet megkülönböztetni. Az
egyik a funkcionalista racionalizmus, amely a
mértani szigort tartotta szem elõtt, és derék-
szögekre épülõ konstrukciókat hozott létre ki-
zárólag ipari anyagokból. A másik az organi-
kus racionalizmus, amely architektúrájában az
egyenes vonal tisztaságát és az ívek dinamiz-
musát alkotta meg, miközben az új anyagokat
a természetbõl vett anyagokkal kombinálta.

Az elsõ világháború után viszonylag nehe-
zen bontakozott ki Nagyváradon a modern
építészet. Igaz, ekkoriban a kis lakóházak fel-
húzásán kívül nem is volt jellemzõ a városra az
építkezési kedv. Az a néhány példa, amely
igazolja, hogy itt is megjelent a XX. század ne-
gyedik évtizedére a modern építészet, a funk-
cionalizmus jegyében született.

A két világháború közötti modern stílusban
épített nagyváradi lakóházak között talán a

legszebb, és e stílus jellegzetességeit leginkább
hordozza a Mikes Kelemen (ma Bãrãganului)
utca 6. szám alatti Reményi István-ház. Az
1936-ban Papp János által épített lakóház
tervezõje ismeretlen. Az egyemeletes, lapos
tetõs, két nagy tömbbõl álló családi házat a fi-
nom arányú plasztika jellemzi. Az utcára nézõ
kubus kéttengelyes, az egyik az emeleten
„bow window”-szerûen, a nyolcszög három
oldalával kiemelkedik a homlokzat síkjából. Az
udvari tömb tetõterasza lépcsõzetes kiképzé-
sû, az utcára is kitekintõ homlokzatát az eme-
leten csak két kis körablak töri át. A két töm-
böt egy sarkain legömbölyített terasz köti ösz-
sze, amely a földszinten egy pillérre, illetve
egy kis elõszoba falára támaszkodik.

Ugyanennek az utcának az elején volt az
úgyszintén 1936-ban modern stílusban emelt
Bãncilã-ház, amely az 1980-as évek tömbház-
építési hullámának lett az áldozata. Az egy-
emeletes, tetõteraszos épület emeleti részei-
nek szobái konzolszerûen kiugrottak a hom-
lokzat síkjából, akárcsak a bejárati kapu feletti
lépcsõházi rész.

Úgyszintén ebben az évben lesz 80 éves a
Széchenyi (Traian) tér 4–6. szám alatti dr.
Pop–dr. Mãrcuº-féle ház. A duplex épület

Három ház emlékezete
Nyolcvan éve lesz annak, hogy a modern
építészet jegyében három nagyváradi
épületet emeltek. Az alábbiakban ezekre
emlékezünk, felidézve a korra jellemzõ
stílusirányzatokat is.

Archív felvétel dr. Pop – dr. Mãrcuº lakóházáról
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homlokzatát nemrég újították fel. Kár, hogy a
homlokzat színezésével felrúgták az addigi tö-
kéletes szimmetria szabályait. Ezt is Papp Já-
nos építõmester emelte, a tervezõje ennek is
ismeretlen.

A 2016-ban harmadikként „jubiláló” épület
a Nyomda (Deltei) utca 8. szám alatti
Schwartz-ház, ezt Fülöp Sándor építészmér-
nök tervezte.

A nagyváradi funkcionalista építészet leg-
reprezentatívabb példája a Sztaroveszky (ma

Magheru) utca 26. szám alatti egykori állami
tanoncotthon, itt ma az állami egyetem jogi
kara mûködik. Ezt a korszerû iskolaépületet
1937–43 között építették. Tervezõje ismeret-
len, de az épület tömege, homlokzati kiképzé-
se alapján valószínûleg egy neves bukaresti
mûépítész alkotása lehet. Külsõleg a nemzet-
közi stílus fõbb jellemzõit tükrözi: aszimmetria
az alaprajzban és metszetben, kubista építé-
szeti formák, vázszerkezet, széles ablakszala-
gokat idézõ nyílászárók, világos burkolólapok,
amelyek kiegészítik az emelet eredetileg fehér
vakolatát, illetve az ornamentika és profilok
teljes mellõzése. Itt is megfigyelhetõk a kocka-
alakzatok variációi, de nagyon diszkrét megol-
dással, egyáltalán nem zavaróan a külsõ szem-
lélõ számára. Az épület külsejének puritán
egyszerûségéhez a belsõ tér korszerû elvek
alapján való felosztása társul, természetesen a
funkcionalizmus jegyében.

Külön kiemelést érdemel a Kanonok sori
villanegyed, melynek telkét – a Kanonok sor
és a Múzeum utca között – 1933-ban parcel-
láztatta fel a káptalan, s ott a katolikus püs-
pökség akkori mérnökével, Pintér Istvánnal
villasort terveztetett. Ezek megépítésére a
tervpályázat elsõ díjasaként úgyszintén õ ka-
pott megbízást. A nyeregtetõs, földszintes há-
zak egyszerû vonalaikkal, racionális beosztá-
sukkal a modern építészet jellegzetes alkotása-
ivá avatják ezeket az azonos koncepció alap-
ján épített ingatlanokat. Az aránylag kis alap-
területû telkek három utcára néznek, ennek
alapján a házak a Múzeum utca 19. és 21., a
Kanonok sor 1., 3. és 5., illetve a Pataki Ti-
bor (Sãvineºtilor) utca 22. és 24. szám alatt ta-
lálhatók. Nagy kár, hogy ezt az építészeti egy-
séget az egyik Kanonok sori ingatlan esetében
megbontották egy emeletráépítéssel és egy
teljes homlokzati átépítéssel.

Más modern stílusban épített, nyeregtetõs
magán- és társasházak: a Fõ utca 32. szám
alatti Krausze-ház (1932), az Úri (Ciorogariu)
utca 6. szám alatti ortodox püspökségi bérház
(1934). Nem ismertek az alábbi épületeknek
az eredeti tulajdonosai, tervezõi sem, de ezek
is mind az 1930-as évekbõl valók, a modern
építészetet példázzák: Ezredévi emléktér
(Libertãþii) 3. szám, Fõ utca 17., 19., 34., 36.
szám, Mikes Kelemen (Bãrãganului) utca 14.
szám, Polgárõr (Rovine) utca 2. szám, Pósa
Lajos (Bicazului) utca 3. szám, Schubert utca
13., 15. szám, Szilágyi Dezsõ (Moscovei) utca
9. és 23. szám. A felsorolás ezzel még nem
teljes.

Péter I. Zoltán
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Irodalmunkban Janus Pannonius írt leg-
elõször édesanyjáról, de a túlbeszéltség, az
agyonrészletezés a Siratóének anyjának,
Borbálának halálára elégiából épp a családi
intimitást lúgozza ki, kezdõ és záró sorai vi-
szont megelõlegezik a késõbb annyira divatos-
sá váló családi líra bensõségét. „Miért jajgas-
sak? Friss gyászomra akadhat-e gyógyír? / Ó,
de hisz édesanyám halt meg, a könnyem övé.
(…) / Látjuk még, tudom én, egymást, ha a
harsona fölzeng, / S mind a világegyetem sar-
kai visszaverik. / Addig aludjon tested békes-
séggel a sírban, / És a nehéz kõlap könnyû le-
gyen porodon.” (Csorba Gyõzõ fordítása)

Közel négyszáz év el-
teltével Petõfi Sándor
robbantja be családját az
irodalmi köztudatba:
egyetlen mozdulattal tár-
ja szélesre a családot vé-
dõ kört, természetes
közvetlenségével a mai
napig divatossá téve a
családi lírát. Olyan ver-
sei, mint a Füstbe ment
terv, Egy estém otthon,
Anyám tyúkja, István
öcsémhez, Távolból, A
jó öreg kocsmáros, A
vén zászlótartó már az
elemi osztályokban a leg-
ismertebbek közé tartoz-

nak. Petõfi õszinteségének „próbája”, hogy az
alkalmi versolvasó csakúgy, mint a rafinált ítész
a családi versek olvastán úgy érzi, õ maga is ott
tartózkodik a szobában, szemtanúja anya és fiú
szótlan találkozásának, vagy bekapcsolódhat
az apával zajló borozgatás évõdõ, csipkelõdõ,
de szeretetteljes beszélgetésébe.

Külön érdekesség, hogy bár Arany János
nevéhez fûzõdik a szintén nagyon ismert Csa-
ládi kör, ami viszont nem Arany saját család-
jának megjelenítése, de hogy mégiscsak bete-
kinthettünk Aranyék meghitt családi együttlé-
teibe is, az szintén Petõfinek köszönhetõ:
nagyszalontai látogatását A csonka torony,
Arany Jánosnál, Arany Lacihoz címû versei-
ben örökíti meg. Mindennek ellenére az intro-
vertált, érzelmeit egy-egy történet mögé, epi-
kus hangvételbe burkoló Arany János is köz-
vetlenül vall 1865. december 13-án Leá-
nyomhoz címmel: „Kórágyon ott, nagybete-
gen, / Halálhoz is már tán közel, / Virágom
édes gyermekem, / Mily messze föld különöz
el! // Röpülnék, mint az érc-fonál / Villáma,
mely hírt hoz, viszen: / De akaratom láncon
áll, / Erõs békón lábam, kezem. // Mit ér szü-
netlen, mint a rab, / Futkosni pányvám szûk
körét! (…) Szenvedsz: mióta? mennyi
kínt?… / Régen! sokat! Óh Istenem!… / Rö-
pülök: látlak-é megint? / Vagy a pohár csor-
dulva vár, / S fenékig kell ürítenem!…” Leá-
nya tragikusan korán hunyt el, 1866-ban. Ide-
vágó töredékei nem igényelnek semmiféle
magyarázatot. „Ne lettél volna szívem gyer-
meke, / Csak, mint valál, Istenkéz remeke: /
Könnyem szakadna e feldult romon: / És
most erõt vegyek fájdalmamon!…” – szól a
Feljajdulás. A Juliska emlékezete pedig:
„Mióta rombadõlt oltáridon, Hazám, / A hon-
fi legszentebb könnyével áldozám, / Mint egy
Jeremiás nyögdelve bánatom’ / Oly megtört
szívvel, de nem oly szabadon: - - - - - (Nagyon
fáj! nem megy!)” (Arany János jegyzete a kéz-
iraton).

Ady Endrének a családjához fûzõdõ kap-
csolatát gazdag levelezésébõl lehet a legjobban
megismerni. A szülõkhöz, Lajos öccséhez, ba-

IRODALMI DIVATKERGETÕ

Megnyitott
családi kör (1.)

A költészettel mondhatni egyszerre jelent
meg a szerelmi líra, érdekes viszont, hogy
az intim szerelmes részletekbe menõ
szerzõk a családjukról jóformán semmit
sem árulnak el a versekben. Mintha
valamiféle kollektív tiltás írta volna elõ ezt
a szemérmességet, aminek a köznyelvi
lecsapódása a „családban marad” máig
használt szófordulat.

Petõfi Sándor
szülei, felesége
és fia
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rátokhoz, ismerõsökhöz írott levelek visszatérõ
motívuma, hogy a szülõi ház a feltöltõdést je-
lenti számára, a munkához szükséges újult
erõt. Nagyon szorosan kötõdött édesanyjához,
a Párizsba küldött töltött káposzta irodalomtör-
téneti legendáink egyike, Az õs Kaján frap-
páns megfogalmazását pedig, a „van egy
anyám: szent asszony”-t mondhatni közhely-
szerûen idézik. Édesapjával feszült volt a viszo-
nyuk, még felnõttként is tartott a szigorú atyai
álarcot viselõ Ady Lõrinctõl, ugyanakkor na-
gyon áhította is az apai értékelést. Errõl árulko-
dik a fiatal nagyváradi újságírónak az elismerõ
pályadíjról szóló, episztolában megírt tudósítá-
sa, a Levél az apámhoz. „Hogy jó lett volna,
édesapám, központi szolgabíróvá választódni
Zilahon, kivirágoztatni a hét szilvafát s becsüle-
tet szerezni az elkoldusodott diósadi Adyak-
nak? … Bizony talán jó lett volna. Sose nyeltél
volna keserûen a nagyobbik fiadra gondolva,
kit haza, a kis fehér házba, csak a megveszeke-
dett idegei kergetnek olykor, s aki úgy érzi az
érmindszenti nyugodalomban, hogy megölte
az életét, bolondokat mível, mert künn a soka-
dalomban harcok, tépõdések, gondolatok és

kínok között bomlasztja, veszejti el magát.” Ez
után az indítás után az újságírás szépségeit tag-
lalja, „Szentlélek lovagjainak” nevezi a zsurna-
lisztákat, összeköti az elnyert pályadíjjal, a zá-
rómondatban pedig visszatér a kezdõ gondo-
lathoz: „Édesapám, a fiadat nem kell okvetle-
nül siratnod már, mert jobban hisz magában az
életben, mint valaha!”

A szoros kapcsolat ellenére verset alig szen-
tel szüleinek: Az anyám és én az 1907-es Vér
és arany kötetben jelent meg, de inkább
mondható én-versnek, mint anyaversnek:
„Csak azért volt õ olyan szép, / Hogy õ en-
gem megteremjen, / Hogy õ engem megfo-
ganjon / S aztán jöjjön a pokol. (…) Õ szülje
az átok sarját / Erre a bús magyar földre, / Az
új hangú tehetetlent, / Pacsirta-álcás sirályt. /
(…) / Én kergettem a vénségbe: / Nem jár tõ-
le olyan távol / Senki, mint torz-életével / Az
õ szomorú fia.” Apja alakját az 1908-as kötet
istenes versei közt örökíti meg, bár a Krisztus-
kereszt az erdõn sem elsõsorban apavers, ha-
nem a megtalált hit verse. „Az apám még vi-
dám legény volt, / Dalolt, hogyha keresztre
nézett, / Én meg az apám fia voltam, / Ki un-
ta a faragott képet / S dalolt, hogyha kereszt-
re nézett. // Két nyakas, magyar kálvinista, /
Miként az Idõ, úgy röpültünk, / Apa, fiú: egy
Igen s egy Nem, / Egymás mellett dalolva ül-
tünk / S miként az Idõ, úgy röpültünk.”

Az 1909-es Szeretném, ha szeretnének
kötetben Áldott, falusi köd címmel egy egész
ciklust szentel szülõfaluja emlékének, édesany-
jának ajánlva az Apámtól, anyámtól jövén
verssel indított ciklust: „Anyám hangjában
szomorúság, / Apám hangjában vad fele-
dés. / Jaj, be kicsiny az élet, / Be kevés, be
kevés. / (…) // Be csoda, hogy vagyok és
élek, / Hogy nem unom meg s újra merek. /
Verset írok és holnap, / Már holnap megyek.”
A ciklus záró verse a többrétegû jelképiséget
hordozó Fedjük be a rózsát. Az évente meg-
ismétlõdõ kerti rutinfeladat, a rózsák befedése
a szerelem, a párválasztás felé nyit, azt az õsi
fiúi feladatot példázza, amit az elõdök elindí-
totta életút kötelezõ folytatása jelent: „Ma is
bajt hozhat egy rózsa-senyvedés, / Édesapám,
valakit megmentünk, / Nászágy lehet még a
rózsa-fedés / (…) / Minden virágnak van itta-
sa, párja, / Útszéli fûnek és nyurga gyom-
nak, / Mert szól a kert: föl, nászágyra, ágy-
ra. // Utálom a rózsát, sok kerti csatán / Szí-
ven szúrt már, de jön a December: / Fedjük be
a rózsát, édesapám”.

(Folytatjuk)
Molnár Judit
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A nem mindennapi program gyökere 16
évvel ezelõttre nyúlik vissza, amikor Fügedy
Anikó egyik negyedikes diákja nyílt õszinte-
séggel elõállt az ötlettel: „Tanító néni, én úgy
szeretek az iskolába lenni, nagyon szeretem az
osztálytársaimat és a tanító nénit is. Nem le-
hetnénk együtt délután és éjszaka is? Nem le-
hetne az iskolában aludni?” A tanítónõt meg-
lepte a váratlan kérdés, de látott a dologban
fantáziát, és úgy gondolta, nagyon jó lesz a

közösen eltöltött egész nap, mielõtt tanítvá-
nyai elbúcsúznak a kisiskolától. „Részemrõl
rendben van, jó az ötlet, ha az igazgató bácsi
is beleegyezik, akkor megszervezzük az
együttlétet” – válaszolta hát a kisdiáknak. Ak-
kor még vegyes volt az iskola, de az igazgató
pártolta a magyar tagozat kezdeményezését,
beleegyezett. Ezután a szülõk beleegyezésére
és segítségére volt szükség. Ellenvetésük nekik
sem volt, rögtön hozzá is láttak a szervezés-
hez. Mindenki azzal járult hozzá, amivel tu-
dott: egyesek matracokat, takarókat, mások
ételt-italt hoztak a bennmaradó csemetéknek.
Olyan lelkesek és önfeledtek voltak a szülõk is,
mintha visszaléptek volna az idõben saját gye-
rekkorukba.

Az elsõ alkalom a négyéves tanítási idõ
600. napján történt, és a nagy sikeren felbuz-
dulva Fügedy Anikó úgy döntött, legközelebb

Egy napig az iskola
volt az otthonuk

A margittai Horváth János Elméleti Líceum
IV. A osztályos tanulói június 15-én egy
napra beköltöztek az iskolába. Tanítás
után a diákok nem mentek haza második
otthonukból, hanem együtt maradtak,
ott készültek fel a másnapi tanórákra,
majd közösen mókáztak, étkeztek
és aludtak szeretett tanítójuk, Fügedy
Anikó felügyelete alatt.
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Estebéd az iskolában 

Kihagyhatatlan párnacsata



is ugyanazon a napon szervezi meg a „nagy-
családos” programot minden végzõs osztályá-
val. Az iskola nem gördített akadályt elébe,
majd az önálló magyar tanintézet létrejötte
után az akadályoztatás már szóba sem jöhe-
tett. Sõt a vezetõség gratulált a nem minden-
napi közösségépítõ programhoz. Idén a 600.
nap egyházi ünnepekkel esett egybe, ezért ha-
lasztották az együttlétet késõbbi dátumra.

A lelkesedés most is óriási volt tanulók és
szülõk között egyaránt. A tanórák befejeztével
rövid szünetet tartottak, majd megtanulták a
másnapi leckéket. A munka után aztán jöhe-
tett a közös étkezés. Azok a szülõk, akik ezt
vállalták, idejében megérkeztek a finom fogá-
sokkal. Ezután a kötetlen beszélgetés és a já-
ték volt a fõszereplõ. Közben elkészítettek
mindent, ami a késõbbi meccsnézéshez szük-
séges volt. Aznap volt ugyanis a labdarúgó Eu-
rópa-bajnokság Románia–Svájc mérkõzése,
amit nem lehetett kihagyni. Együtt izgulták vé-
gig, sõt utána a gyerekek is fociztak egyet, a
játékvezetõ a tanítónõjük volt. Jó volt együtt

sportolni, ezen a meccsen mindenki nyert. A
mérkõzés után a kis focisták még pótolhatták
az elégetett kalóriákat, majd diszkó követke-
zett. Itt sem lehetett a hangulatra panaszkod-
ni. A lazítás után elõkészítették a fekhelyeket,
de ha már a párna kézbe került, nem lehetett
kihagyni egy párnacsatát. Jó móka volt, a
hangulat a tetõfokára hágott, kellemesen el is
fáradtak, így altatódalra már nem volt szük-
ség. Elalvás elõtt viszont, és minden étkezés
elõtt, arról sem feledkeztek el, hogy imádkoz-
zanak. A tanítónõ ugyanis vallástanár is, és
fontosnak tartja tanítványai ez irányú nevelé-
sét. Reggel az udvaron tornásztak, majd a tisz-
tálkodás után megreggeliztek, utána rendet
raktak az osztályban, és visszatértek a megszo-
kott kerékvágásba. Folytatódott a tanítás,
ugyanúgy, mintha otthonról érkeztek volna.

Valami azért mégis változott. A „nagycsa-
ládban” eltöltött nap után a tekintetekbõl arra
lehetett következtetni, hogy ezek a tanulók
még közelebb kerültek egymáshoz. A baráti
kötelék még erõsebb lett. Tanítónõjük tisztele-
te pedig a pedagógus, a barát és a nevelõ
iránti szeretet furcsa elegyével ötvözõdött.

Szõke Ferenc

oktatás|

Reggeli torna
az iskolaudvaron

Reggeli után
kezdõdhetett is az

elsõ óra

Jólesett az alvás
az osztályteremben
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A nyelv gondolataink, érzel-
meink közlésének eszköze, s a minden-
kori társadalom fejlettségének tükrözõje. A fo-
lyamatos fejlõdés, a találmányok, a mûvelõdé-

si élet vetületei a legérzé-
kenyebben a szókincs
gyarapodását vonják ma-
guk után. Többkötetnyi
példát idézhetnénk a
honfoglalás korától jele-
nünkig az idegen nyel-
vekbõl átvett és megho-
nosodott, máskor ma-
gyarosított vagy éppen-
séggel anyanyelvünkön
alkotott szavakból. Mivel
az említettek közül a har-

madik a rokonszenvesebb
és követésre méltó, a továb-

biakban erre elevenítek föl
két példát.
A XIX. század második felében

sorra alakultak a gyerekek beiskolázá-
sát megelõzõ nevelõ intézmények. Termé-

szetes, hogy ezeknek nevet is kellett adni. Mi-
vel német földrõl jutott el hozzánk, a
Kindergartent fordíthatták volna magyarra.
Számtalan nép így járt el, például a franciák
(le jardin des enfants) s a románok (grãdiniþa
de copii). Nálunk Brunszvik Teréz úrnõ hono-
sította meg ezt az intézményt, s bár nyelvün-

ket felében-harmadában beszélte, rokonszen-
vesen angyalkertként emlegette.

A század vége felé szaporodtak a játszva ne-
velõ intézmények, s a tudós nyelvészek felada-
tuknak tekintették a névadást. Találó kifejezést
alkottak: kisdedóvó. Ámde a szülõk, nagyszü-
lõk ezt terjedelmesnek ítélve dedóként emle-
gették, igaz, ezzel egy értelmetlen szót illesz-
tettek fõneveink halmazába. Így érkeztünk el a
XX. századba, amikor a nyelvészek vagy neve-
lõnõk egy tömörebb értelmes magyar elneve-
zéssel illették munkahelyüket: óvoda. Az óv
igét népünk azelõtt is használta: féltõn véd,
épségben megtart jelentéssel. Ezt egészítették
ki egy ismert képzõvel (ír–iroda; fest–festöde),
és létrejött a 3–6 éves kicsinyeket nevelõ in-
tézmény elnevezése, amit jelenleg is haszná-
lunk. Természetes, hogy ezzel a belõle képzet-
tekkel gyarapították szókincsüket: óvodás,
óvónõ, óvó néni (ezt külön írjuk!).

A megígért második példa bemutatása rövi-
debb lesz. A XX. század kezdetén Franciaor-
szágból indult a Lumiere találmányából kifejlõ-
dött filmgyártás. A szórakoztató, majd a szó-
rakoztatva nevelõ filmeket elsötétített terem-
ben mutatták be. A franciák ezt cinemaként
emlegették, amit a románok betûhíven vettek
át. A mi nyelvészeink tettrekészségét bizonyít-
ja, hogy a szóban forgó termet mozgóképszín-

Helyesírásunk
módosítása (3.)

Már két ízben igyekeztem bemutatni
azokat az eltéréseket, amelyek A magyar
helyesírás szabályai 12. változatában
a közelmúltban kezünkbe kerültek. Fõleg
az összetartozó magyar és idegen
szavak egybe- vagy különírásáról
értekeztem. Legutóbb megígértem,
hogy a többségében angol és német
eredetû kifejezések már-már
elkeserítõ szaporodását, ezzel
együtt írásmódját teszem szóvá.
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házként emlegették. E tartalmas, de hosszúra
sikeredett alkotással úgy jártunk, mint az óvo-
da elnevezés megszületésével: az emberek túl
terjedelmesnek ítélték. Ám akadt egy új ma-
gyar szavakat is teremtõ író, Heltai Jenõ, aki
egy szép napon papírra vetette a mozi
fõnevet… Élt olyan nyelvészünk, aki a tartal-
mas filmszínház elnevezést ajánlotta. Kár,
hogy ez nem vált népszerûvé.

Terjedelmesre sikerült bevezetõm után egy
számomra bosszantó tapasztalat tolakszik tol-
lam hegyére. A napisajtót rendszeresen olvas-
va gyakorta nem értem az illetõ újságíró köz-
lését. Véleményem szerint a középkorúak s az
idõs nemzedék – nem ismervén az angol nyel-
vet – hasonló gondokkal küzd. Pedig Lõrincze
Lajos már bõ félszázada arra figyelmeztetett,
hogy „írásunkban, beszédünkben ne használ-
junk fölösleges, nehezen érthetõ idegen szava-

kat”. Köztudott, hogy a szókincsünk nem kis
mértékben idegen eredetû. Helytelenítsük,
üldözzük-é ezeket a jövevényeket? Halhatatlan
bölcsességû nyelvészünk erre így válaszolt:
„Az a kérdés, hogy a vitatott szó által gyara-
podik-e mondanivalónk kifejezõereje. Vannak
esetek, amikor az idegen szavak inkább elfe-
dik, mint megvilágítják mondanivalónkat,
mert ezeket nem értjük.”

E gondunkon kívánok könnyíteni, amikor
az új helyesírási szótárból tucatnyi idegen, ol-
vasóink többsége számára érthetetlen szót
másoltam ki. Írásmódjuk ezzel világossá vált,
ámde jelentésük homályban maradt. Ekkor
megkértem Fenesi Ferenc angoltanárt, szí-
veskedjék e hiányt pótolni. Megtette. Most a
nyelvmûvelõktõl s a segítõkész személyektõl
függ, milyen kifejezésekkel gazdagítják ma-
gyar szókincsünket.

IDEGEN SZÓ KIEJTÉS HELYESÍRÁS JELENTÉS
baedeker bédekker bédekker útikönyv, kézikönyv egy-egy földrajzilag körülhatárolható 

területrõl
electro- elektro- elektro- elektrofiziológiai mérõeszköz az idegsejtek elektromos 
encephalogram enkefalogram enkefalogram aktivitásának regisztrálására
e-mail ímél e-mail az angol electronic mail kifejezésbõl származik, 

vagy ímél ami elektronikus postaként vagy villanypostaként fordítható le
on-line onlájn online közvetlen kapcsolaton alapuló információközvetítõ, 

adatcserélõ eljárás
pacemaker pészméker pacemaker szívritmus-szabályozó

vagy pészméker
piranha pirannya piranha a csontos halak fõosztályának a pontylazac-alakúak rendjébe 

vagy pirája tartozó faja
spray spré spray vagy spré permetlé, permetezõ folyadék, permetezõpalack

vagy szpré
taj-szám tajszám tajszám a magyarországi egészségügyben a társadalombiztosítási 

azonosító jel rövidítése
Facebook fészbuk facebook amerikai alapítású közösségi hálózat, magyarul „Arckönyv”

vagy fészbúk
skype szkájp skype egy peer-to-peer IP-telefonhálózat

vagy szkájp
SMS esemes SMS mobiltelefonnal küldött rövid terjedelmû, meghatározott 

karakterszámú üzenetet kézbesítõ szolgáltatás neve
(Short Message Service, szó szerint rövidüzenet-szolgáltatás)

jazz dzsezz jazz, dzsessz zenei stílus, legfontosabb jellegzetessége az improvizáció, 
az elõadók sokszor rögtönzött szólót játszanak 
vagy válaszolgatnak egymás játékára

internet internet internet olyan globális számítógépes hálózat, amely az internet protokoll 
(IP) révén felhasználók milliárdjait kapcsolja össze. 
Az angol internetwork szóból ered. Magyarra leginkább 
hálózatok hálózataként fordítható

standard sztenderd standard meghatározott minõségi szint, minta, színvonal
vagy sztender

manager menedzser menedzser ügyintézés, vállalatvezetés

Dánielisz Endre
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Nagyon értékes, ritka, régi nyelvészeti és
történelmi nyelvemléket közölt átiratban Sza-
bó Károly a Történelmi Tár 1880. évi elsõ
számában a 173–177. oldalon. A dokumen-
tum – mint a címben jeleztük – csonka, hiány-
zik az eleje és a vége. Így elkészültének pon-
tos idõpontját sem ismerjük. Szabó két törté-
nelmi esemény alapján határolja be. Az egyik
az, hogy csak 1566-ban történt meg a váradi
püspökség és káptalan jószágainak a szekula-
rizációja (világi célokra való kisajátítás), és
ezek még nem szerepelnek a leírásban. A má-
sik az, hogy minden jobbágyporta után 1 fo-
rint adót kellett fizetni a magyarországi részek-
rõl János Zsigmond, Erdély fejedelme részére.
Ebben pedig 1560-ban elõbb a márciusi
nagyenyedi, majd a novemberi kolozsvári or-
szággyûlésen egyeztek meg a rendek. S való-
ban, a lajstromban minden jobbágy kapu után
szerepel az egy-egy forint, a tulajdonosok ne-
ve mellett föltüntetve. Tehát a Szabó Károly
által becsült évszámot indokoltan elfogadhat-
juk. A kézirat 1880-ban az Erdélyi Múzeum
kézirattárában volt található, arról készítette a
közlõ a másolatot.

Csak sajnálhatjuk azt, hogy már nem a tel-
jes kéziratot sikerült neki nyomtatásban meg-
menteni az utókornak. A XVI. században
ugyanis Bihar vármegye az akkori megyebe-
osztás szerint Magyarország harmadik legna-
gyobb megyéje volt, tehát az okmány renge-
teg adatot tartalmazhatott. Az összesítés vi-
szont már csak 68 község adózóit sorolja föl a
fentebb leírt hiány miatt.

A közlésen kívül az emlékben olvasható ne-
vekkel mind ez idáig senki sem foglalkozott,
ezért ezen írás célja az, hogy elemezze, cso-
portosítsa, s bizonyos szempontok alapján a
késõbbiekben bemutassa õket.

Tekintsük át elsõként az írásban fennma-
radt 68 lakott települést. Nevüket az akkor
használt alakban és a kor helyesírásával (pon-
tosabban a lejegyzõ írásgyakorlatával) mutat-
juk be. Elöl áll az eredeti névforma, majd zá-
rójelben a mai olvasat, névalak. Öt ízben nem
sikerült azonosítani a leírt község nevét, ezek-
nél zárójelben a feltételezett olvasat, illetve
kérdõjel szerepel. Esetükben – körülbelül 450
év elmúltával – csupán feltételezhetõ, hogy ki-
haltak, elpusztultak vagy beleolvadtak na-
gyobb településekbe. Lehetett köztük kis ma-
jor, puszta is csupán egy-két házzal. Az azono-
sításnál részben Borovszky Samu könyvét
(Magyarország vármegyéi és városai – Bihar
vármegye és Nagyvárad, 1901), de fõként
Rácz Anita Bihar vármegyérõl írt kitûnõ szótá-
rát (A régi Bihar vármegye településnevei-
nek történeti-etimológiai szótára, Debrecen,
2007) vettük segítségül.

Alpar (Alpár), Alzo Ezkwlw (Alsóesküllõ),
Bagd, Barakon (Barakony), Beelzek (Bélsek),
Borosthelek (Borostelek), Braykutha (Brajku-
ta), Byrthyn (Bertény), Chechke (Cécke),
Chefa (Cséffa), Chemche (?), Cherepes (Cse-
repes?), Dobrachyn (Dobracsény), Fanchyka
(Fancsika), Felzw Ezkwlw (Felsõesküllõ), Fugy
(Fugyi), Gawra (?), Gyapyw (Gyapjú), Irge-
thegh (Ürgeteg), Izo parlaga (Izsópallaga), Ka-
pachel (Kopacsel), Kethe Tharcha (Kötetar-
csa), Kethegyan (Kötegyán), Keza (Kéza), Kez-
thegh (Keszteg), Kis Radwan (Kisradvány),
Kraynykfalwa (Krajnikfalva), Kwalya (Kõalja),
Kwethe Ewzy (Köteõsi?), Kwrthwyles (Körtvé-
lyes), Kys Wrwgd (Kisürögd), Lap (Lapos~Lá-
pos), Lees (Les), Magyar kakwch (Magyarka-
kucs), Marchylhaza (Marciháza), Mykerek
(Méhkerék), Nagh Irwgd (Nagyürögd), Nagh
Radwan (Nagyradvány), Nemes Ewzy (Nemes-
õsi?), Ola kakwch (Oláhkakucs), Orossy

Bihar vármegye
1560. évi adózói 
(töredék)

A Kaposvári Egyetem nyugalmazott
fõiskolai tanára adjunktus kollégájával
érdekes és értékes történelmi nyelvemlékre
bukkant. Feldolgozták a leletet,
és lapunknak ajánlották fel közlésre,
ugyanis Biharországra vonatkoznak
az adatok. Örömmel közreadjuk.
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nem is töltötte be a hivatalát. Több mint egy
évtizedig nem is volt Váradnak püspöke, hisz
Radeczky István csak késõbb, 1567–1572 kö-
zött ült a püspöki székben. Hatalmas egyházi
birtokok lehettek, csak ebben a töredékben
183 portával rendelkezett a püspökség, a fal-
vak közül csupán Vásárhelyen 35 porta után
fizetett adót. A másik nagy adózó a váradi
káptalan; csak Alpár faluban 50 kapu után fi-
zetett, tehát ennek is jelentõs vagyona lehe-
tett.

A továbbiakban már csak felsoroljuk a név
nélkül szereplõket a lajstromból: a segédpüs-
pök, a prépost, két presbiter, azaz világi elöl-
járó, a vajda, valamint a Szent Jeromos szer-
zetesrend remetéi.

A második csoportot azok az adófizetõk ké-
pezik, akik valamilyen formában név szerint
szerepelnek a lajstromban. Hat fõt kivéve
mindegyiküknek a teljes személynevét rögzí-
tette az összeíró. Elöl áll a latinra „fordított”
keresztnév, majd a családnév. Négy esetben
közszóval helyettesíti a családnevet a foglalko-
zás vagy a tisztség megjelölésével: a vajda, egy
deák, két presbiter. Egy Cirják keresztnevû
esetében pedig a családnevet kipontozta, ta-
lán nem ismerte azt. De gondolhatunk arra is,
hogy e nagyon ritka keresztnevet viselõ sze-
mélyt a faluban nem is szokták teljes nevén
említeni, ezért volt az összeíró számára az is-
meretlen. A hatodik esetben pedig egy Imre
nevû egyénnél csupán azt írja utána, hogy
ugyanaz, esetleg ugyanonnan (de eadem) szár-
mazik (?), azaz a családneve egyezik a faluéval
(Cherepes = Cserepesi). Az özvegyeket min-
den esetben külön megjegyzi (6 fõ). Sajnos
mindig csak a férjük nevét rögzíti, tehát azt,
hogy kinek az özvegyérõl van szó. Ezért a do-
kumentumban – hasonlóan más összeírások-
hoz – egyetlenegy nõi nevet sem olvashatunk,
holott mind nekünk, mind a névtani szakiro-
dalom számára nagyon értékes adat lett volna.

A fentebb említett hat hiányzón kívül 37 kü-
lönbözõ családnevet õrzött meg a nyelvemlék
az utókornak. Mivel egy-egy nevet ketten-hár-
man is viseltek, ezért a névhasználók száma
48 fõ. Az egyezések száma nem nagy, a le-
írásból arra következtethetünk, hogy testvé-
rek, illetve apa – felnõtt fia voltak az illetõk,
ugyanis a falvak, ahol éltek, szintén megismét-
lõdnek. A porták számából, amelyek után
adót róttak le, az tûnik ki, hogy a családfõk
egy része kis- vagy köznemes volt. Természe-
tesen voltak köztük nevesebb, gazdagabb ne-

história|
(Oros), Palotha (Palota), Panas (Panasz), Pan-
kotha (Pankota), Panth (Pánt), Pesthere (Pes-
tere), Polyand (Pojána?), Pozalaka (Pósalaka),
Prepost Ewzi (Prépostõsi), Rawazlyk (Ravasz-
lik), Rykasd (Rikosd, Rékasd), Ryw elw (Rév-
elõ), Sazfalwa (Szászfalva), Serges, Symonke-
rek (Simonkereke), Thankofalwa (Tancsfalva),
Thelegd (Telegd), Thelky (Telki), Walf (Volf),
Wasarhel (Vásárhely~Fugyivásárhely), Werze-
logh (Vércsorog), Wymer (Vémer), Zabolch
(Szabolcs), Zaka (Száka), Zwlws (Szõlõs), Zwr-
dok (Szurdok), Zyl (Szil), Zyl Tharcha (Szil-
tarcsa).

Az adófizetõket két nagy csoportra oszthat-
juk: a névtelen adózókéra, akik valamilyen
egyházi vagy világi tisztségük miatt kerültek a
listára; valamint a konkrétan névvel megneve-
zettekre.

Kezdjük a nem névvel szereplõkkel a sort.
Mivel a „szöveg” a családneveken kívül erede-
tileg latinul íródott, itt eltekintünk annak a
közlésétõl, magyarul szerepeltetjük ezeket a
személyeket. A legnagyobb adózó a váradi
püspökség. Szándékosan írunk püspökséget,
mivel 1560-ban nem volt Nagyváradon mûkö-
dõ püspök. Forgách Ferencet 1556-ban ne-
vezték ki, õ viszont nem élt ezzel a címmel, s

(folytatás a következõ oldalon)
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Bihar vármegye
térképe 1552-bõl



|história

42|Biharország|2016. július

mesi famíliák is, amelyeknek genealógiáját
Nagy Iván is szerepelteti híres és terjedelmes
összefoglalójában. Néhány példa a tehetõsebb
családok adózására: Sarkady Boldizsár 15,
chefa László özvegye 16, Panasy Zsigmond
özvegye 18 portával bírt. A kihalt Bihar me-
gyei nemes Ezthary családnak hat faluban ösz-
szesen 23 jobbágy kapuja volt. A leírtak közt
a leggazdagabb az 1653-ban férfiágon szintén
kihalt Thelegdy család volt. Balázsnak 9, Fe-
rencnek 71, Miklósnak 107 portáról kellett
adót fizetnie. Nagy Iván szerint a család tagjai
tetemes birtok urai voltak, „több mint husz fa-
luban egyenként száznál több portát bírtak”.
Mindez bizonyítja, hogy e megmaradt adó-
lajstrom mennyire hiányos, és sajnos nem tük-
rözi a teljes megyei képet.

A továbbiakban a családneveket soroljuk föl
betûrendben: elõször a lejegyzett névformát
(zárójelben az írásváltozatot), majd az általunk
mainak vélt olvasatot.

Bagdy, Ban = Bán, Begessy (Begissy) = Be-
gési, chaky 2 fõ = Csáki, chefa = Cséffa,
chere = Csere, chery = Cseri, chibak 2 = Csi-
bak, Csefy (Cheffy) = Cséfi, Dana, Domby,
Dorozlaÿ (Doroslaj) = Doroszlai, Espan = Es-
pán~Ispán, Ezthary = Esztári, fekethe = Feke-
te, Ferenchy = Ferenci, Fodor (fodor) 2,
Gesthi = Geszti, Harangy = Harangi, Izak =
Izsák, Nagh 3, = Nagy, Panasy 3 = Panaszi,
Panthy 2 = Pánti, Pesteny = Pestényi, Polyah
= Polyák, Sakwzy = Sárközi, Sapy = Sápi,
Sarkady 2, Sarossy = Sárosi, Solmossy =
Solymosi, Thelegdy 3, Thot (thot), = Tóth,
Vemery (Wymery), = Vémeri~Vímeri, Was =
Vas, Wasarj = Vásári, Weres = Veres, Zwgody
= Szugodi vagy Szügödi (?).

Ha végigolvassuk a családnevek sorát, föl-
tûnik, hogy azok szinte mind magyar nyelvi
alakulatok és eredetûek. Talán csak egy-kettõt
sorolhatnánk be más nyelv névrendszerébe,
azonban a nyelvi környezet mindezt nem in-
dokolja. Legtöbb a helynévi és abból -i képzõ-
vel alkotottak száma, ezek a valamikori szár-
mazási helyre utalnak, valamint az apanévi
eredetû (teljes apanév vagy annak becézett
formája). De találunk köztük tulajdonságra
utalókat is.

Végül tegyük vizsgálat tárgyává az 1560-
ban összeírt személyek keresztnevét, mely ne-
vek voltak jellemzõek Biharban a XVI. század
közepén. Pontosabban az elején, hisz legtöbb-

jük akkor született, akkor keresztelték meg
õket. De akár lehetett köztük olyan egyén is,
aki még 1500 elõtt látta meg a napvilágot.
Tehát néhány név a XV. század végérõl ad in-
formációt. Sajnos életkort nem ad meg az
összeírás, így mindez csupán feltételezés ré-
szünkrõl.

Az alábbiakban csökkenõ és betûrendes
sorrendben közöljük a 22 különbözõ utóne-
vet: János – 8; András – 5; István – 5; László
– 5; Balázs – 3; Máté – 3; Mihály – 3; Miklós
– 3; Benedek – 2; Bernald/Bernard – 2; Fe-
renc – 2; Gábor – 2; Ambrus – 1; Bertalan –
1; Boldizsár – 1; Cirják – 1; Gáspár – 1; Ger-
gely – 1; Imre – 1; Lajos – 1; Tamás – 1; Zsig-
mond – 1; (22 név, 53 férfi).

Legelsõként azt kell elmondanunk, hogy a
névválasztás abban a korban nagyon változa-
tos volt. Gyakorlatilag csak két-három fõ visel-
te ugyanazt a keresztnevet (átlagban 2,4 sze-
mély). A János áll az élen nyolc fõvel. A ma-
gyar nyelvterületen más megyéinkben is a Já-
nos a legkedveltebb férfinév. Ugyanerre az
eredményre jutott Kálmán Béla és Hajdú Mi-
hály is az ebbõl a korból végzett gyûjtésében.
Szintén elõkelõ helyet foglal el mindenütt az
András és az István is. A legritkábbak közé
(abban a korban) három keresztnevet sorolha-
tunk be. A nevek után zárójelben feltüntetjük
az illetõ családnevét is, bizonyítandó, hogy e
személyek nem német vagy más származású-
ak voltak. Ezek a következõk: Lajos (Begessy),
Cirják (Simonkerekérõl, hiányzik a családne-
ve), Bernald vajda, valamint Bernard (Ha-
rangy). E két utóbbinál megtartottuk a lejegy-
zett névformát annak ellenére, hogy ma Ber-
nát, illetve Cirjék alakban használatosak,
anyakönyvezhetõk.

Végül külön érdemes szólni a László férfi-
név ötszörös elõfordulásáról. A XVI. század-
ban hazánk más területein a legritkább nevek
közé tartozott (Hajdúnál csak a 22. a sorban!),
divatja csak a XVIII. századtól, azaz kétszáz év
múlva mutatható ki. Azóta viszont talán ezt a
nevet viselik a legtöbben Magyarországon. A
név többszörös elõfordulását Bihar vármegyé-
ben az 1500-as évek közepén mindenképpen
a nagyváradi Szent László-kultusszal, a szent-
té avatott és legendás lovagkirály tiszteletével
tudjuk magyarázni.

Dr. Fülöp László CSc, ny. fõiskolai tanár, 
Kaposvári Egyetem

Dr. Barkóczy László adjunktus, 
Kaposvári Egyetem

(folytatás az elõzõ oldalról)

Bihar vármegye 1560. évi adózói 





oktatás|
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– Milyen átlaggal zártad a középiskolai
éveket?

– 9,98 lett az átlagom, ami nem volt kis
munka, de sikerült. Ezt a jó eredményt nem-
csak magamnak, hanem szüleimnek is kö-
szönhetem, akik mindenben támogattak, és
legfõképpen tanáraimnak, akik irányt mutat-
tak, és bevezettek a tudás világába.

– Mennyit tanultál ennek a szép ered-
ménynek az eléréséhez?

– Nyolcadik osztályig nem volt nehéz tartani
a szintet, de kilencedikbe a legjobbak közé ke-
rültem, ott nagy volt a kihívás. Az ismerkedés,
a beilleszkedés nem volt könnyû, a baráti kap-
csolatok is nehezen alakultak, de tizedikre kezd-
tünk összekovácsolódni. Új barátságok alakul-
tak, segítettünk egymásnak, tanultunk egymás-
tól, és néhányunk között életre szóló kötelék
alakult ki. Itt szeretném megemlíteni legjobb ba-
rátnõmet, Balog Brigittát, aki mindig mellettem
állt és támogatott, illetve Krilek Yvett Nikolett
osztálytársnõmet, akitõl sokat tanultam, és aki-
re mindig számíthattam. Pontosan nem tudom
meghatározni, mennyit tanultam naponta, hi-
szen ez változott a tantárgyak és a tananyag
függvényében. A „magolós” dolgokon, mint
például a román leckék, szerettem mindig ha-
mar túl lenni, hogy aztán több idõm legyen ma-
tekfeladatokat oldani, ezeket mindig imádtam,
legfõképpen ha kijött a helyes eredmény.

– Hol fogsz továbbtanulni?
– A temesvári Mûszaki Egyetem Automatizá-

lás és Számítógépek Karán szeretném folytatni.
– Miért épp ezt a szakot választottad?
– A matematika áll hozzám a legközelebb,

és úgy gondolom, hogy jövõje is van.

– Mivel szoktál kikapcsolódni?
– Szabadidõmet családommal, barátaimmal

szeretem tölteni, imádok szórakozni, és a
sport is fontos szerepet játszik az életemben.

– Melyik a legkedvesebb élményed az is-
kolai évekbõl?

– Számos kedves élményt nyújtott ez a pár
év, kirándulás, versenyek, születésnapi bulik,
közös csínytevések, tanórák, a szalagavató, a
keringõpróbák, illetve az utolsó heti szerená-
dozás. Mind felejthetetlen marad számunkra.
A legnevezetesebb emlékem nem más, mint a
Bagdi Oszkár-díj megnyerése. Ez nagy megle-
petés volt számomra, és nagyon köszönöm,
hogy a városunk egykori jeles matematikata-
náráról elnevezett jutalom engem illetett.

– Mit üzennél a jövõbeli tizenkettedike-
seknek? Hogyan készüljenek az utolsó gim-
náziumi évre?

– Azt tanácsolom, minél hamarabb döntsék
el, milyen utat választanak, hogy legyen idejük
felkészülni. Értékeljék az együtt töltött közös
perceket, segítsenek egymásnak, harcoljanak
álmaik eléréséért, és fogadják meg tanáraik
hasznos tanácsait. Végzõsként életünk egyik
legnehezebb és életünket leginkább befolyáso-
ló döntésével kell szembenéznünk, igyekez-
nünk kell a lehetõ legjobban határozni, és so-
ha ne feledjük el azt, hogy honnan indultunk.

Balázs Anita

Mûszaki pályára készül
az évfolyamelsõ
Néhány héttel ezelõtt meghatódva vettek
búcsút kedves iskolájuktól, tanáraiktól
és diáktársaiktól a nagyszalontai Arany
János Elméleti Líceum maturandusai.
A magyar iskola legeredményesebb
ballagója idén GRICZ ALEXANDRA lett.
Beszélgetésünkkor még elõtte állt
az érettségi és a felvételi.

Gricz Alexandra a nagyszalontai magyar iskola legjobb
tanulója



|gyereksarok

Szervusztok, Kedves Kis Barátaim!
Remek a nyár, a nagyvakáció, ami a

tanítás utolsó napjaiban olyan hosszú-
nak tûnt, és mennyi mindent tervez-
tünk a napjaira. Remélem, a ti napja-
itok is tartalmasan telnek, játszotok,
ismerkedtek a természettel, táboroz-
tok, új sportokat tanultok… De mit is
találgatok! Inkább arra kérlek titeket,
hogy írjátok meg nekem, miként vakáci-
óztok, és le is rajzolhatjátok az élményeite-

ket. A címet tudjátok: Biharország (Mákvi-
rágnak), 410068 Oradea, Piaþa 1

Decembrie nr. 12.
A nagyszalontai Arany János Elmé-

leti Líceum IV. B osztályos tanulói,
Lukács Gabriella tanítónõ kisdiákjai a
kedvenc állataikat rajzolták le ne-
kem, sõt mindegyikrõl verset is írtak.

Ezekbõl hoztam most nektek egy újabb
csokorral. Fogadjátok szeretettel!

Mákvirág

BARKÁCSOLJUNK!

Strandtáska pólóból

Mákvirág jelentkezik

Végy egy egyszerû pólót – ízlés
szerint színeset, mintásat –, amit
fel tudsz áldozni erre a célra. Ha
nagyobb strandtáskát szeretnél, ér-
demes férfipólót választanod. Vágd
ki a póló nyakát a képen látható

módon, illetve ha nem ujjatlan, ak-
kor az ujjait is vágd le, ugyanis a
megmaradó vállrész lesz a táska
füle.

A trikó alját vagdosd be egy-
másfél centi széles, legalább 10-15

centi hosszú rojtokra. A szemben
lévõ rojtokat szorosan csomózd
össze, mindegyikre legalább dupla
vagy tripla csomót köss, mert ez
lesz a táska alja. És ezzel kész is a
táskád. Használd egészséggel!

Teve koma

Írta és rajzolta: Fábián Mihály Tamás

Teve koma egy reggel
Elment egy emberrel.
Találtak egy oázist,
Benne vizet és rágcsit.

Aztán elmentek haza,
Tevécske már fáradt vala.
Hazaértek elfáradva,
Jót pihentek a hosszú napra.
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A két jó
medvém

Volt két medvém,
Jó két medvém.
Etettem és itattam,
Jó kövérre hizlaltam.

Télen a barlangban
Alszik nyugalomban.
Tavasszal, ha kibújik,
Málna mindig található.

Írta és rajzolta: 
Daroti Zoltán Bálint

gyereksarok|

Az én
majmocskám
Õ egy nagyon cuki majom,
Õ az én kis cuki manóm.
Illedelmes és jól nevelt,
Ha kedve van, táncol veled.

Kanállal is étkezik
Néha-néha, létezik!
Ügyes majom, nagyon, ügyes,
A fa, amit ültetett, már rügyes.

Az én kis majmom kíváncsi,
Utánzás rajta nem fog ki.
Játszásban õ jó barát,
Fõleg ha jutalma egy banán.

A kapaszkodás megy neki
S fáról fára ugrálni.
De mikor a majmom elfárad,
Úgy érzem, vége van a világnak.

Írta és rajzolta: Vass Vivien Zsanett

Az óceánok
rémálma

Az óceánok rémálma
A veszélyes cápa.
A vízi húsevõk királya,
Aki látja, megbánja.

Nagyon erõs az állkapcsa,
Az embert ketté is harapja.
Nagyon nagy az uszonya,
Gyorsan úszik bárhova.

Írta és rajzolta: Fábián Viktor

A tigris
Afrikai dzsungel mélyén 

él a tigris,
A vadonban nála bátrabb

állat nincs is.
– Bár az arcom kedves,

cicás,
Tigris vagyok, szaladj,

ha látsz!

Írta és rajzolta: 
Deák Kincsõ Éva
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A nagyszínpadon remek produkciókat látha-
tott a közönség. Aki akarta, egész közelrõl is fi-
gyelhette az eseményeket, aki pedig távolabb-
ról szemlélõdött, annak is kiváló élményt nyúj-
tott a kivetítõ, így az asztalok mellett, a pado-
kon pihenve is bárki nyomon követhette a szín-
padi történéseket. Természetesen enni-innivaló
is volt bõven a hajdúváros piacterén, a laci-
konyhák és különbözõ árusok kínálatában bár-
ki megtalálhatta a kedvére valót. Ez a nap tehát
igazi családias programmá nemesült a város
fennállásának 410. évfordulója alkalmából.

A nap során színpadra léptek Nagyszalonta
tehetséges elõadói, valamint számos vendégfel-
lépõ is bemutatkozott. Délután a Toldi Nép-

Arany Tulipán Családi
Nap Nagyszalontán

|közélet
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1606. június 3. Nagyszalonta
megalapításának a dátuma. Idén immár
a 410. évfordulót ünnepelte a hajdúváros,
méghozzá egész napos családi
programmal a városi piactéren.

Családi nappal ünnepelte megalapításának
410. évfordulóját a hajdúváros

Köszöntõt mondott Borbély Lénárd, Csepel polgármestere 

Tolnai üveges
táncot mutattak be
a Toldi nagylányai

A Toldi
Néptáncegyüttes



nek az egyik dalára koreografált táncot mutat-
tak be Major Arnold tanítványai. A versenytán-
cosok egyébként az énekesnõ klipjében is sze-
repelnek, de koncerten most elõször léptek fel
együtt. Mohácsi Brigitta a koncert után szíve-
sen fotózkodott a rajongókkal, és aláírásokat is
osztott.

A folytatásban igazi diszkóhangulatot vará-
zsolt a színpadra a Kozmix formáció, a közön-
ség együtt énekelte az elõadókkal a fülbemászó,
ismert slágereiket. Hasonlóan remek bulit csa-
pott a Like Chocolate, a közönséget igazán be-
melegítette, amikorra a nap legjobban várt
együttese, az Edda Mûvek csapott a húrok kö-
zé. A zenekar fergeteges koncertet adott, né-
hány dal erejéig pedig a hajdúváros ballagói is
csatlakoztak a csapathoz, és Pataky Attilával
együtt énekelték az ismert sorokat.

A családi nap programjának zárásaként ün-
nepi tûzijáték fényrózsái rajzolódtak ki az égen.

Balázs Anita

közélet|

táncegyüttes négy csoportjának kiváló produk-
ciói alapozták meg a hangulatot, majd sorra ér-
keztek a színpadra az Arny Dance Táncstúdió
tehetséges fiataljai, dalcsokorral mutatkozott be
Sarah Paula, a Stargroup énekesnõje, az
Urbhanize fitneszprogramba nyerhettek bepil-
lantást az érdeklõdõk Kiri Evelin és az Urbha-
nize csajok jóvoltából. Az Infinity Dance Egye-
sület csoportjai, a Spirit, a Happy és a Famous
is díjnyertes táncokkal ajándékozták meg az
egybegyûlteket. Az eseményen ünnepi köszön-
tõt mondott a rendezvény fõtámogatója, Bor-
bély Lénárd, Nagyszalonta testvérvárosának,
Csepelnek a polgármestere. Mint mondta, a jö-
võben is mindenben segíti majd Nagyszalonta
városát.

A mulatozáshoz szükséges alaphangulatot
Mohácsi Brigitta énekesnõ teremtette meg, aki-

A Spirit ügyes kis táncosai Többezres tömeg bulizott az esti koncerteken

Pataky Attila
és a szalontai
végzõsök
a színpadon

A sátrak alatt
pihenõk

kivetítõkön
követhették

a színpadi
eseményeket

A Happy
tánccsoport
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A hajdúváros régi kosárlabdázóit tömöríti az
egykori edzõjük nevét viselõ Gripp Team. Az
egyesületi tagok a mai napig jó viszonyt ápol-
nak egymással, és szívesen állnak be ismét a
csapatba egy-egy barátságos mérkõzésre. Így
volt ez most is, hiszen sokan elfogadták a meg-
hívást a veterán bajnokságra, sõt évrõl évre
egyre több egykori szalontai kosaras vesz részt
a programon. A megmérettetésen tiszteletét
tette Gripp András, a korábbi edzõjük is.

Sala Judit, a régi kosaras csapat oszlopos
tagja, a rendezvény fõszervezõje elmondta,
hogy a bajnokságon délelõtt vegyes csapatok-
ban játszottak barátságos mérkõzést az egyko-
ri helyi kosarasok és a Nagyszalontáról elszár-
mazott sportolók, a férfiak és a nõk egyaránt.
A remek hangulatú meccsek alatt a szurkolók
és a játékosok egyaránt nagyon jól érezték ma-
gukat.

Délután egy különleges kötet bemutatójával
folytatódott a program. ªtefan Maroti és

|sport

Cristina Neagrãu Simina gondozásában
készült el a város kosárlabda-történetét feldol-
gozó kiadvány. Korabeli újságcikkeket, fotó-
kat, dokumentumokat tartalmaz, ezeken ke-
resztül idézi fel a városhoz kapcsolódó legje-
lentõsebb kosárlabda-eseményeket, a sporto-
lókat, edzõket, mindazokat, akik ennek a
sportágnak a kibontakozásához hozzájárultak
a hajdúvárosban.

Nagyszalontán 73 éves múltja van a kosár-
labda sportágnak, így számos olyan emlékeze-
tes pillanat sorakozik az elmúlt esztendõk tar-
solyában, ami most nem került be a kötetbe,
azonban a szerzõk nem titkolt szándéka, hogy
folytatják a megkezdett munkát, és újabb do-
kumentumokat kutatnak fel.

A könyvbemutatón jelen voltak Nagysza-
lonta egykori kosarasai, õk egy-egy tisztelet-
példányt kaptak, és sportolói munkásságuk el-
ismeréseként oklevelet vehettek át. A jól sike-
rült rendezvénynek a tervek szerint lesz folyta-
tása, és jövõre is találkoznak majd egy hason-
ló eseményen a kosarasok.

Balázs Anita

Kosarasok ünnepe
a hajdúvárosban

A nagyszalontai Gripp Team Kosárlabda
Egyesület az elmúlt évek hagyományait
követve idén is bajnokságot szervezett
a város egykori kosarasai számára.
A sportesemény során számos izgalmas
összecsapást láthattak a szurkolók.

Jó hangulatú barátságos meccseket játszottak

Hajdani kosaras
lányok egykori
edzõjük, Gripp
András és Török
László
polgármester
társaságában 

Cristina Neagrãu
Simina mutatta be

a kötetet
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Az újonc Diószegi SK komoly küzdelemre
késztette a Harangmezõi FC-t, amely hazai
közönség elõtt fogadta riválisát az elsõ helyrõl
döntõ mérkõzésen a bajnokság utolsó forduló-
jában. A szakadó esõ ellenére majd ezer nézõ
látogatott ki a Váradhoz közeli község futball-
pályájára, hogy élõben lássa a bajnoki címrõl
döntõ csatát.

A hazaiak abban a tudatban léphettek pá-
lyára, hogy a döntetlen is elég számukra az el-
sõ hely megszerzéséhez, ugyanis egyforma
pontszám esetén nem a gólarány (ebben a
diószegiek voltak jobbak egyetlen találattal),
hanem az egymás elleni eredmény döntött a
sorrendrõl. Az õszi idény záró fordulójában
Diószegen nyert 1–0-ra a harangmezõi csa-
pat, így döntetlen esetén négy pontja lett vol-
na, riválisának pedig csak egy az egymással
való összehasonlításban.

A mérkõzés elõtt Mados Attila, Diószeg pol-
gármestere (a tavalyi bajnokság megnyeréséért
kapott mezt viselte) is beköszönt a vendégek
öltözõjébe, hogy megköszönje a csapatnak az
addigi remek szereplést, s hogy gyõzelemre
buzdítsa a játékosokat. A nézõtéren sok dió-

szegi szurkoló foglalt helyet, õk a zuhogó esõ-
ben is végig buzdították kedvenceiket.

A találkozó a várakozásoknak megfelelõen
kiegyenlített volt, mindkét kapu elõtt adódtak
gólhelyzetek, de a két hálóõr, Adrian Barabás
(Harangmezõ) és Vlad Gheþe (Diószeg) bravú-
rokat mutatott be, így a végeredmény 0–0
lett. A látottak alapján a diószegi csapat gyõ-
zelmet érdemelt volna, hiszen többet birtokol-
ta a labdát, s három komoly gólszerzési lehe-
tõsége is volt, ám a gól nélküli döntetlen az el-
lenfélnek kedvezett.

Víg Zoltán edzõ a következõképpen érté-
kelte a mérkõzést: „Gratulálok az ellenfélnek,
sajnálom, hogy nem sikerült megnyerni a baj-
nokságot s úgy zárni az idényt, mint egy évvel
korábban, amikor elsõ lettünk a másodosztály-
ban. Megérdemeltük volna a gyõzelmet, vol-
tak helyzeteink, de a gólszerzés nem sikerült.
Ennyire tellett tõlünk, s várjuk, hogy a követ-
kezõ idényben milyen sorsot szánnak a csa-
patnak.”

A Román Kupában is jobbnak bizonyult a
diószegieknél a harangmezõi csapat: az elõ-
döntõben 3–0-ra nyert az Érmelléken, majd
pedig a serleget is elhódította a Belényesi Bi-
horul elleni fináléban. A diószegi csapat elve-
szítette ugyan a bajnoki döntõt, de elnyerte a
bihari focikedvelõk elismerését, ugyanis a lá-
tottak alapján Víg Zoltán edzõ együttese érde-
melte volna meg az elsõ helyet.

Hajdu Attila

Bajnoki cím után
ezüstérem Diószegnek
Rég nem látott szoros küzdelmet hozott
a megyei elsõ osztályú labdarúgó-
bajnokság 2015–2016-os idénye. Csak az
utolsó fordulóban dõlt el, ki lesz a bajnok.

Ezüstérmet vehettek át a diószegi csapat tagjai
a megyei labdarúgó-egyesület  képviselõitõl
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Emelt fõvel zárta
az idényt
a diószegi
labdarúgócsapat



A megyei elsõ osztályban három csapat
küzdött az elsõ hely megszerzéséért (Harang-
mezõ, Biharszentandrás és Bihardiószeg), a
végére már csak a Harangmezõi FC és a Dió-
szegi SK maradt versenyben a trófeáért. Végül
pontegyenlõség alakult ki, így az egymás ellen
elért eredmények alapján a harangmezõiek
zártak az elsõ helyen.

Sikerük értékét csökkentette, a bihari foci
tekintélyét pedig rontotta, hogy a bajnokcsa-
pat nem lépett pályára a harmadosztályba ju-
tásért megrendezett osztályozón. A klub veze-

tõi hivatalos levélben tájékoztatták döntésük-
rõl a Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület és a
Román Labdarúgó-szövetség vezetõit. Hason-
lóra nem volt példa a bihari labdarúgásban, az
utóbbi 15 év során csupán három bajnokcsa-
pat (a Mezõtelegdi Foresta 2002-ben, a Hegy-
közpályi Bioland 2009-ben és a Kinder Juni-
or SE 2014-ben) bukta el az osztályozót.

A közvélemény felhördült, és szankciókat
követelt a harangmezõiek ellen a sportszerût-
len tett miatt. A bihari bajnok ellenfele a Szat-
már megyei gyõztes Pusztadaróc lett volna az
osztályozón, ám a bihariak meghátrálása kö-
vetkeztében a szatmári gárda meccs nélkül ju-
tott fel a harmadik ligába. Tavaly hasonló eset
történt, de akkor a bihari bajnok Nagyváradi
Luceafãrul lett a kedvezményezett, ugyanis el-
lenfele, a Tordai Arieºul nem jelent meg az
osztályozón.

A megyei másodosztály elsõ csoportjá-
ban az utolsó elõtti forduló döntött a gyõztes-
rõl. A hármas versenyfutásból a Hegyközpályi
KSK került ki gyõztesen, megelõzve a Fugyi-
vásárhelyi SK-t és a Bihari Földvárt.

A második csoportban sokáig biztosnak
tûnt a befutó, ám a hajrában egyetlen pontra
csökkent csak az éllovas Mácsapusztai Unirea
elõnye. A záró fordulóban egymás ellen ját-
szott a két rivális, a mácsapusztai és a gurányi
csapat (elõbbi volt kedvezõ helyzetben, mert a
döntetlen is elég volt az elsõ hely megszerzé-
séhez). A végén a gurányi együttes ünnepel-
hetett.

Hajdu Attila

|sport

A Bihar megyében kiírt három felnõtt
focibajnokságból kettõben a záró
fordulóban dõlt csak el a bajnokcsapat
kiléte a 2015–2016-os idényben.

Az utolsó meccseken
avattak bajnokot

Parázs csatákban dõltek el a bihari focibajnokságok

A Hegyközpályi KSK tagjai emelhették magasba a bajnokság megnyeréséért
járó serleget
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A harangmezõi
bajnokcsapat
szégyenbe hozta
a bihari
labdarúgást



útravaló|

– Manapság mi a jellemzõ, inkább tenger-
parti nyaralást, városnézõ körutat vagy he-
gyi kirándulást választanak a kikapcsolódni
vágyók?

– A legnépszerûbb üdülõhelyek jelenleg a
tengerpartok: a görög, a bolgár, a horvát, a
török, a tunéziai, az egyiptomi, a spanyol, de
ugyanúgy a román tengerpart is kedvelt úti
cél. Az emberek szeretnek strandolni, napoz-
ni. Sokan keresik a városnézõ körutakat is.
Ezek igencsak változatosak, vannak hétvégi
kiruccanások és többnapos városlátogatások,
illetve nyaralással egybekötött utak is autó-
busszal, békéscsabai, illetve nagyváradi indu-
lással, de akár repülõs városlátogatásra is van
lehetõség, kolozsvári, illetve budapesti indulás-
sal. Ami pedig a helyszínt illeti, Európában
szinte bármelyik turisztikai látványosságot
meg lehet látogatni, de ugyanúgy más földré-
szekre is vannak körutak. A hegyi kirándulá-
sok közül itt Nagyszalontán a vakációzni indu-
lók leginkább Szovátát és Parajdot választják.

– Melyek az olcsóbb külföldi üdülõhe-
lyek?

– Törökország, Tunézia és Egyiptom ten-
gerparti üdülõhelyei repülõvel, szervezett tár-
sasutazással napjainkban a legkedvezõbb árú-
ak, egyénileg vagy autóbusszal pedig Görög-
ország és Bulgária tengerpartja.

– Melyek a legnépszerûbb társasutazások?
– Változatosak az akciós utak, ugyanúgy a

„last minute” ajánlatok is, viszont a legjobb
minõségû úti célokra ritkán fordulnak elõ utol-
só pillanati árak. Ez alól azonban vannak kivé-
telek, idén talán ilyen a „török Riviéra”. Érde-
mes ezeket az árajánlatokat kihasználni, mert
„pénztárcabarátok”, és ennyi pénzért megéri
ellátogatni az adott országba.

– Biztonság szempontjából jelenleg mi-
lyen vidékekre érdemes utazni?

– Az üdülõhelyek általában biztonságosak,
viszont sajnos egy-egy incidens bármikor elõ-
fordulhat, illetve elõ is fordult már. Néhányan
emiatt félnek elindulni külföldi nyaralásra, de a
terrorveszély, illetve a migránshelyzet ellenére
is sokan kelnek útra például Törökországba
vagy akár Egyiptomba is.

– Általában mit kell tudni, amikor valaki
külföldi nyaralásra készül?

– Fel kell készülni például arra, hogy a me-
diterrán országokban (Egyiptom, Tunézia, Tö-
rökország) csak palackozott vizet ajánlatos in-
ni. Ami a helyi ételkülönlegességeket illeti, azo-
kat is csak mértékkel érdemes fogyasztani, mi-
vel az európai ember gyomra nincs hozzászok-
va a számunkra különös, fûszeres ételekhez.

– Mi a helyzet a biztosításokkal?
– Az egészség- és az utasbiztosítást nem kö-

telezõ megkötni, de ajánlatos. Lehetõség van
stornó biztosítással egybekötött egészségbizto-
sítást is kötni, ez legfõképpen akkor hasznos,
ha a megvásárolt utazás drága. Ha ezt a bizto-
sítást megköti az utas, akkor ha váratlan aka-
dály (pl. súlyos baleset vagy egy közeli hozzá-
tartozó halála) miatt mégsem indul útnak, a
biztosító visszautalja az utazás árának egy ré-
szét. Összességében tehát idén nyáron is válto-
zatos ajánlatok közül válogathatnak az érdeklõ-
dõk, a vágyaknak csak a pénztárca szab határt.

Balázs Anita

Elérkezett a nyaralási idény. A nyár az év
talán leginkább várt idõszaka, amikor
mindenki igyekszik lehetõséget találni egy
kis pihenésre, kikapcsolódásra. Az úti cél
kiválasztása, a szervezés nem egyszerû
feladat, vannak akciós és „last minute”
utak, a kínálat rendkívül széles. Néhány
fontos tudnivalóról ZABOLAI ILDIKÓ
utazásszervezõ mesélt lapunknak.

Nyaralni jó!

Zabolai Ildikó utazásszervezõ
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Legközelebb a somkórót és a sóskaborbolyát mutatjuk be.

139. Seprõzanót (Sarothamnus
scoparius L.)

A pillangósvirágúak családjába tartozó, er-
deinkben is honos lombhullató cserje. Dísz-
cserjeként is termesztik. Román neve: drob.

Két, két és fél méterre megnövõ, zöld szá-
rú cserje, ágai gömbölyded koronát formáz-
nak. Sötétzöld hajtása vékony, bordás, kezdet-
ben szõrös, feljebb kopasz. A hajtás alsó és
középsõ részén megjelenõ levelek hármasak,
hamar lehullnak. A szár felsõ részén elhelyez-
kedõ levelek egyszerûek, 0,5–1 cm hosszúak,
õszig fennmaradnak. A 2–3 cm-es, pillangós,
aranysárga virágai a levélhónaljakban magá-
nosan állnak, május-júniusban nyílnak. Hü-
velytermése feketés.

Gyógyászati célokra az ágakat gyûjtik virág-
zás elõtt. Fõ alkaloidja a spartein (1–1,5 szá-
zalékban tartalmazza), vízgõzzel lepárolható.
A szív ritmuszavarait oldják a belõle készült
gyógyszerek, illetve ingervezetési zavarokat,
mert a nátriumion sejthártyán keresztüli szállí-
tását gátolja. A spartein 0,3%-os vizes oldatá-
ból 3-szor 15-20 csepp naponta hosszan tar-
tó kezelésre is alkalmas. Vizes kivonatát 1–2
gramm (1/2–1 kávéskanálnyi) aprított szárból
készítik forrázatként, a napi adag ne haladja
meg a 6–8 grammot. A spartein vénák falára
ható készítményekben is megtalálható. Emel-
heti a vérnyomást, ezért szükség esetén (nem
állandó jelleggel) alacsony vérnyomásos
(hypotensio) betegeknek adagolják. Terhesek-
nek ellenjavallt!

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Seprõzanót

Sárgaviola

138. Sárgaviola (Cheiranthus
cheiri L.)

A keresztesvirágúak családjába tartozó,
Dél-Európából származó kétnyári dísznövény.
Kellemes illata miatt évszázadok óta kedvelt
kerti virág nálunk is. Román neve: micºunea.

Félméteresre megnövõ, egyenes szárát vé-
gig lándzsás levelek fedik. Négyszirmú virága
sötétsárga vagy sárgásbarna, kellemes illatú.
Föld feletti részei, elsõsorban magvai szívre
ható glikozidokat tartalmaznak, továbbá a
glukoiberin és a glukokeirolin nevû
glukozinolátokat. Ezért gyógyszeripari készít-
mények alapanyagai. A glikozidák növényi
anyagok, melyek cukorra és más szerves ve-
gyületre bonthatók, a cukrok aglikon-
alkoholos észterei. Gyulladáscsökkentõ, has-
hajtó hatásúak, hosszú távon nem fogyasztha-
tók, mert károsíthatják a májat és a bélrend-
szert. Szívmûködést szabályozó, vizelethajtó
hatásuk is ismert. Mivel a vegyület erõsen kö-
tõdik, felhalmozódik a szervezetben és nehe-
zen ürül ki, ezért csak a gyárilag elõállított for-
mája használatos!
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Svéd gombasaláta

Hozzávalók: 60 dkg csiperkegomba (sam-
pinyon), 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 40 dkg paradicsom, 8 dkg sûrített
paradicsom, 1 citrom héja és leve, 4 evõkanál
olívaolaj, só, õrölt bors, oregánó, bazsalikom,
2 babérlevél, 2 evõkanál cukor.

Elkészítés: Egy edényben forraljunk vizet,
dobjuk bele a paradicsomokat 1 percre, hogy
lehúzhassuk a héjukat, majd kockázzuk fel
mindet. Aprítsuk fel a vöröshagymát és a fok-
hagymát is, a gombát tisztítsuk meg, és dara-
boljuk fel. Az olívaolajon pároljuk üvegesre a
vöröshagymát, adjuk hozzá a fokhagymát és a

gombát, pirítsuk át,
majd tegyük bele a para-
dicsomot, a pürét, a re-
szelt citromhéjat és a cit-
romlevet. Sózzuk, bor-
sozzuk, és a babérlevél-
lel meg az oregánóval
fõzzük sûrûre. Pirítóssal
melegen és hidegen is fi-
nom.

Nizzai saláta

Hozzávalók: 40 dkg zöldbab, 40 dkg
kifliburgonya, 15 dkg olajos tonhalkonzerv
(olaj nélkül), 2 dkg szardellafilé, 1 fej lilahagy-

ma, 4 keménytojás, 4
evõkanál olívaolaj, 1 cit-
rom, 10 dkg fekete, ma-
gozott olajbogyó, 1 dkg
kapribogyó, 2 paradi-
csom.

Elkészítés: A krump-
lit héjában megfõzzük,
meghámozzuk, cikkekre
vágjuk. A zöldbabot for-

ínyenceknek|

ró sós vízbe dobjuk, majd jeges vízben kihûtjük.
A hagymát vékonyan felkarikázzuk. A tányé-
rok közepére rakunk a zöldbabból, köré ren-
dezzük a burgonyaszeleteket, rájuk a hagyma-
karikákat, az olaj- és a kapribogyót, a felcikke-
zett fõtt tojást. A közepére kerül egy tonhalsze-
let, mellé két szardellafilé, s az egészet megön-
tözzük egy kanál olívaolajjal. Citromkarikákkal,
paradicsomcikkekkel tálaljuk.

Répa, retek

Hozzávalók: 4 szál sárgarépa, 12 szem
hónapos retek, 4 gerezd fokhagyma, 12 evõ-
kanál natúr joghurt, 4 evõkanál majonéz, só,
õrölt bors.

Elkészítés: A zöldségeket megmossuk,
megpucoljuk, lereszeljük. A fokhagymát ösz-
szetörjük. A joghurtot egy tálban összekever-
jük a majonézzel, a fûszerekkel, és hozzáadjuk
a reszelt zöldségeket. Alaposan összeforgat-
juk, és negyedórára hûtõbe tesszük, hogy az
ízek összeérjenek.

Dinnyesaláta pikáns öntettel

Hozzávalók: 2 kg sárgadinnye, 1,5 kg gö-
rögdinnye, 8 evõkanál akácméz, 6 citrom le-
ve, 24 szál citromfû, 24 mentalevél, 4 csipet
só, 4 csipet chilipehely.

Elkészítés: A dinnyéket félbevágjuk, és
karalábévájóval kis golyócskákat kanalazunk a
belükbõl egy nagyobb edénybe. Az öntethez
egy tálba rakjuk a mézet, a citromlevet, a sót
és a chilipelyhet. A mentát és a citromfüvet
apróra vagdaljuk, az öntethez adjuk. A diny-
nyegolyócskákból vegyesen tálalunk, s meglo-
csoljuk az öntettel. Hidegen a legjobb.
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Salátacsokor
A nyári hõségben legtöbbünk a kevésbé
laktató, a gyomrot nem elnehezítõ ételeket
kívánja. Ezek legjobb alapanyaga a friss
zöldség és gyümölcs. A saláták sokszínû
világának néhány változatát alább
olvashatják.



31. Forr. 32. Kínai súlymérték. 34. Kopasz.
36. Beosztottságra utaló elõtag. 37.
Szolmizációs hang. 38. Zenében: erõsen.
39. Dal. 41. Balaton… – Balatonvilágoshoz
tartozó település. 44. Immanuel … – német
filozófus (1724–1804). 45. … Hikmet – tö-
rök költõ, író (1902–1963). 46. Dátumrag.
47. Társadalombiztosítás – röv. 49. A számí-
tógépben tárolt információ alapegysége. 50.
Szomjoltás. 51. Rõtvad. 52. Település. 54.
Személyre vonatkozó kérdés. 55. Felfog. 57.
Átitat (valamivel). 58. Post scriptum (utóirat) –
röv. 59. Érinti. 60. Folyó sekély szakasza.
61. Tároló memória – röv. 63. Elõ-India
bennszülött lakosa. 65. Mely irányba? 67.
Növény része. 69. Szó nélkül tûr. 71. Kézben
tartotta. 73. Elfásul (képl.).

FÜGGÕLEGES: 2. Ruhát simít. 3. Hiva-
talos papír. 4. … Charles – afro-
amerikai zongorista, énekes. 5. A
Saar medre! 6. Indiai húros hang-
szer. 7. Csehszlovák traktor. 8. Ki-
rályi szék. 9. Részben laikus! 10.
Hibátlan. 11. Homokos part. 12.
Kissé letámad! 17. Irodalmi mûfaj.
19. Szülõ. 23. Nõi név, Jókai al-
kotta. 25. Bolond … – Arany János
elbeszélõ költeménye. 27. Állóvíz.
28. Növényi egyed. 29. Magot hin-
teni. 30. Tadeusz … – lengyel író.
31. Rágószerv. 33. Ló jelzõje
(rég.). 35. … Ádám – költõ, író, ta-
nár (1909–2009). 37. Az erõ egyik
mértékegysége. 40. Vele megy.
42. Hõemelkedés. 43. Más rendre
tér át (ék. h.). 48. Péksütemény.
51. Az illetõt. 52. Irányító. 53.
Motorbelsõ! 56. Verssorok össze-
csengése. 57. Mondatrész. 58.
Gyomnövény. 59. Paradicsom.
60. Forró szeszes ital. 61. Odaje-
gyez. 62. Megszólítás. 64. Részben
elnyeri! 66. Közepén lefog! 68.
Deszkadarab! 70. Éneklõ szócska.
72. Kapa egynemû betûi.

Barabás Zsuzsa

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

VÍZSZINTES: 13. Erkel Hunyadi László
c. operájában nádor. 14. Azerbajdzsán hiva-
talos nyelve. 15. Töltelékes sütemény. 16.
Belga hegedûmûvész (1858–1931). 18. Fi-
nom nedû. 20. Románia õslakosa. 21. Hajó
része. 22. Tigriskígyó. 24. Stigmatizált kapu-
cinus szerzetes, szobra áll Nagyváradon. 26.
Régi hosszmérték (1,9 m). 27. … Mihály –
Jókai „arany embere”. 28. A honfoglaló hét
vezér egyike. 29. Vezetni kezd! 30. Cserje.

|üdítõ

Rejtõ Jenõ (1905–1943) író a humor
mestere volt. Egyik gondolatát idézzük:
„A sors láthatatlanul és hallgatagon …”.
Folytatása a rejtvényben a vízszintes 2.
és a függõleges 1. alatt.

Júniusi számunk rejtvényének (Az emberrõl) helyes megfej-
tése: „Nincs csodálatra méltóbb az embernél – bánj vele
ezen érdeme szerint.” Könyvjutalmat nyert: Szûcs Erzsébet
és Darabont Tibor (Ottomány), Kovács Éva (Nagyvárad).
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A sorsról

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

35 36 37 38

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73

H KD

M

R

É

R Z T

F





6

34

1

50



2000. július 1-én elhunyt
Walter Matthau

Az Oscar- és Golden Globe díjas amerikai
színész New Yorkban született 1920. október
1-jén bevándorló orosz zsidók gyermekeként.
A II. világháborúban rádiós lövészként harcolt
egy Liberator bombázón. Törzsõrmesterként
szerelt le, érdeklõdése a színjátszás felé for-
dult. A New York-i Zsidó Színházban lépett
fel, majd filmszerepeket is kapott. Eredetileg
Walter John Matthownak hívták, de a holly-
woodi karrier reményében nevet változtatott.
Fõleg vígjátékokban lett népszerû jó barátjá-
val, Jack Lemmonnal az oldalán. Több kórtól
gyötörten, halála évében forgatta utolsó film-
jét; 79 éves korában, a kaliforniai Santa Mo-
nicában hunyt el.

Július 2. a sportújságírók napja

A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség
(AIPS) 1924. július 2-án alakult meg. Ennek
emlékére az 1994 szeptemberében tartott pá-
rizsi ülésen magyar javaslatra július 2-át a
sportújságírók napjává nyilvánították. Húsz év-
vel ezelõtt, 1995-ben ünnepelték meg elõször.

1888. július 17-én megszületett
Füst Milán

A budapesti költõ, író, drámaíró, esztéta el-
szegényedett zsidó kispolgári családban szüle-
tett. 1908-ban jelent meg elsõ írása a Nyugat-
ban. 1912-ben a budapesti egyetemen befe-
jezte jogi és közgazdasági tanulmányait, dok-
tori oklevelet szerzett. Felsõ kereskedelmi is-
kolákban tanított, 1918-ban a Vörösmarty
Akadémia ügyésze. 1920-ban felfüggesztették
állásából, 1921-ben nyugdíjaztatta magát, éle-
tét az írásnak szentelte. 1948-ban Kossuth-dí-
jat kapott. 1950-tõl íróként öt évig hallgatni
kényszerült; a budapesti bölcsészkaron tartott
fakultatív elõadásokat. 1960-ban nyugdíjaz-
ták. Noha az irodalom minden ágában jelen-
tõset alkotott, a szélesebb közvéleménytõl kés-
ve, részben az 1967-ben bekövetkezett halála
után kapta meg az elismerést. Mûveit egyetlen
élmény, a valóságától elidegenült egyén élet-
érzése ihlette.

1456. július 22. a nándor-
fehérvári diadal emléknapja

A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szi-
lágyi Mihály vezette keresztény sereg gyõzel-
me Nándorfehérvár, az „ország kapuja” alatt
többek között azt eredményezte, hogy a török
hetven évig nem vezetett nagyobb hadjáratot
Magyarország ellen. Hunyadi János néhány
héttel a gyõzelem után a táborban kitört pes-
tisjárvány áldozata lett. Még ugyanebben az
évben elhunyt Kapisztrán, az itáliai ferences
barát is. III. Callixtus pápa még a csata elõtt
rendelte el, hogy déli harangszó szólítsa imára
a híveket Magyarországért szerte a keresztény
világban. A pápai bulla kihirdetésének idejére
azonban már a gyõzelem híre is megérkezett
az európai városokba.

1849. július 31-én a segesvári
ütközetben eltûnt Petõfi Sándor

Az 1848–49-es
forradalom és sza-
badságharc végnap-
jainak egyik tragikus
eseménye, hogy Se-
gesvár mellett fel-
morzsolódott az er-
délyi hadsereg. Eb-
ben a csatában látták
utoljára élve Bem Jó-
zsef segédtisztjét, Pe-
tõfi Sándor honvéd
õrnagyot, a forrada-
lom és szabadság-
harc akkor 26 éves
költõjét is.

évfordulók|

Júliusi jeles napok

Walter Matthau

Füst Milán
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A fenti kép Érmihályfalván a mai városháza elõtti útelágazásban készült. A jobb oldali emeletes ház egykor a Nemzeti Szál-
ló volt, késõbb iskola és mozi is mûködött benne. Ma bank és többféle kereskedelmi egység székhelye, egy része magán-
tulajdonba került vissza. A kép bal oldalán a lakásként és üzletként is szolgáló földszintes házak sora látható. A távolba
futó utcán tovahaladva lehetett – és lehet ma is – eljutni egyik irányban Érkeserûbe, a másik irányban Érsemjénbe, illet-
ve Debrecenbe (ma a határátkelõhöz). A fotó az 1900-as évek elején készülhetett, hiszen már ott látszik az 1901 és 1904
között emelt római katolikus templom

A második felvétel Bihardiószegen készült, ha nem is a századfordulón, hanem az 1940-es évek legelején. Többet nem is
árulunk el róla, fejtörõnek szánjuk a nagyközség lakosai és a többi olvasónk számára. Felismerik-e, hogy hol készült a kép?
És ha igen, hogyan néz ki napjainkban Diószegnek ez a része?


