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a nem is állandóan szere-
pel az égetõen fontos ügye-
ink listáján, de szûnni nem
akaróan foglalkozunk az
utcánkban lévõ fák sorsá-

val. Kezdetben volt a gesztenyefákat tá-
madó, aknázómolynak mondott kártevõ,
ami ellen radikális támadást indítottak az
illetékesek: kivágták a fákat. A húsz évvel
ezelõtti jégvihar nyomán közvetlen köze-
lünkben dõltek-borultak a jegenyék, azo-
kat is eltüntették, és a helyükbe ültetett
platáncserjék mára már elérték virágzó
serdülõkorukat. Ezt követte az az eszmé-
letlen fairtási kampány, ami leginkább
megátalkodott bosszúhadjárathoz fogha-
tó, logikája is csak annyi van, mint amit
a román szólás tart róla. Közben viszont
a békén hagyott, rengeteg seperni való
rügyet, majd õsszel száraz levet termelõ,
egyébként látványos juharfák egyike épp
a házunk elõtt kezdte jelezni, hogy már
megette a kenyere javát, magyarán kezd-
tek elszáradni a gallyai.

A városháza illetékes íróasztala elé já-
rultam, elmondtam, hogy kérném a szá-
raz ágaktól megkönnyíteni a fát, leíratták
velem a kérésemet, és megígérték, intéz-
kednek. Néhány nap múlva felhívtak, és
azt mondták, nem vághatják ki juhar
õkelmét, mivel nagyon életerõs. Mond-
tam, nem is kivágást kértem, õk ismétel-
ték a magukét, én az enyémet, és ennyi-
ben maradtunk. Újabb napok elteltével
levélben is megerõsítették az életerõssé-
get.

Az idõ telt, a juharfa nem fiatalodott,
az idén pedig – ki tudja, milyen idõjárási
vagy testi-lelki okokból – úgy döntött,
hogy véget vet az évente ismétlõdõ kizöl-
dülésnek. Illetõségét tekintve a mi há-
zunk elõtt áll, de épp a sarkon, úgyhogy
a különbözõ irányokból támadó szélvi-
haroknak megfelelõen nem csak a mi
épületünkben tehet kárt.

Két nappal az után, hogy a július végi
tomboló vihar emberéletet is követelt, il-
letve a szemközti oldalon két „fakom-
mandós” nyirbálta egy zsenge fácska rikí-
tóan zöld ágait, majd pedig jól láthatóan
a járdaszélre gyûjtötték a hulladékot,
hogy az esetleg arra járó fõnökök nehogy

azt higgyék, hiábavalóan vesztegették a
drága munkanapjukat, elhatároztam, is-
mét elmegyek az illetékesekhez, és most
már a kivágást fogom igényelni. Addig,
amíg el nem kapja száradó üstökét egy
újabb vihar, és kárt nem tesz az épületek-
ben és az ágai közt futó vezetékekben.

A hivatalban kaptam egy nyomtat-
ványt, mondták, töltsem ki, majd amikor
kitöltve visszaadtam, az illetékes hölgy
olyan roszszallóan szólt rám, ahogy a ra-
koncátlan kisiskolásokhoz szokott a taní-
tó néni: tudom-e én, hogy ha egy fa kivá-
gását kérem, akkor köteles vagyok he-
lyette öt másikat ültetni?! Még aránylag
nyugodtan kérdeztem vissza, hogy ha a
kimúlt juhar mellett nincs hely, akkor
esetleg a fejem tetejére ültessek? És már
egy picit emeltebb hangon folytatva arra
is kitértem, hogy épp a fanyüvõ hadjára-
tot levezénylõ hivatalban mondanak ne-
kem ilyesmit?! Jobbnak érezte nem vála-
szolni, iktatta a beadványt és mondta,
hogy a kollégái majd felhívnak. Felhív-
hatnak éppen, válaszoltam, de én nem
vagyok favágásban jártas, segítségükre
nem tudok lenni. De a juhar sorsa engem
illet, úgyhogy fel fognak hívni.

Jó, szóval a juharfa illetõsége fonto-
sabb a legjózanabb észjárásnál is. Ebben
maradtunk, mint annak idején is. És
most várok.

Molnár Judit

|vélemény

H
A juharfa illetõsége
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|mestermunka

Újra a virágok városa
lehetne Margitta

fõutca kertészeti karbantartása az elsõdleges
feladat, ebbe beletartoznak a fák, a virágok és
a pázsit gondozása. Elég széles körû feladat
ez, és esetünkben kevesebb mint féltucatnyian
látjuk el. A mi embereink feladata az utcák
tisztán tartása is. Az év minden szakára jut
idénymunka, de tavasszal virágültetéskor, fa-
metszéskor van a legnagyobb kampány. Egy-
nyári virágokat ültetünk, azok egész szezon-
ban nyílnak. Szükség esetén az elszáradt vagy
ellopott virágokat cseréljük. A fûnyírás, virág-
locsolás tavasztól késõ õszig állandó. Télen a
mi feladatunk a parki, játszótéri utak tisztítása,
sózása is. A szerszámok karbantartását szintén
télen végezzük. A tavasz beköszönte elõtt
megtisztítjuk a pázsitot a ráhullott faágaktól,
hogy az új pázsit optimális körülmények kö-
zött nõhessen.

– Említette, hogy lopják a virágokat.
Nem lehet ezt megakadályozni, hiszen a vá-
ros elég nagy része be van kamerázva? Mit
tesznek a lopások ellen?

Margittát valamikor a virágok városának
nevezték, de sajnos idõvel elvesztette ezt a
megtisztelõ címet. A város új, fiatal, lendületes
és tervekkel teli kertészmérnöke, Huszár
(lánykori nevén Árkosi) Zita szeretné ezt visz-
szaadni neki.

Margittán született 1990-ben, ott érettségi-
zett, majd Kolozsváron diplomázott kertész-
mérnökként, és ugyanott mesterizett. Hazake-
rült szülõvárosába, hogy tanult hivatását gya-
korolja. Férjhez ment, és valószínûleg azon fi-
atalok körét gyarapítja, akik szülõhelyükön ér-
vényesítik szerzett tudásukat.

– Milyen munkálatok tartoznak általában
egy kertészmérnök feladatkörébe, és mit
kell tennie városi kertészmérnökként?

– A kertészmérnököket arra készítik fel az
egyetemen, hogy értsenek a gyümölcsfákhoz,
szõlészethez-borászathoz, zöldségtermesztés-
hez, dísznövényekhez, virágokhoz. Városi ker-
tészmérnökként a parkok, a zöldövezetek és a

Egy város megítélésében nagyon sokat nyom
a latban az is, hogyan néznek ki parkjai,
közterületei, zöldövezetei, virágágyásai,
virágládái. Ezek kialakításában,
kivitelezésében meghatározó szerepe van
a városi kertészmérnöknek. Margittán
HUSZÁR ZITA látja el ezt a feladatot.

A virágok
városaként
emlegették

hajdanán Margittát

Huszár Zita célja
szebbé, vonzóbbá
tenni szülõvárosát
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A kórház melletti
park már magán
viseli a fõkertész
keze nyomát 

nek a legszebb a házuk eleje. A másik mód ke-
vésbé rokonszenves, de elkerülhetetlen: bün-
tetni kellene azokat, akik nem tartják rendben
a portájuk környékét és szemetelnek az utcán.
A nevelés szintén fontos, ebben a szülõnek és
az iskolának van nagy szerepe. Az a gyerek,
aki azt látja, hogy mindig rendezett a házuk
eleje, majd a sajátjánál ugyanazt fogja csinál-
ni. Jó lenne, ha az iskolák melletti zöldterüle-
tet a tanintézetek sajátjukként kezelnék és
rendben tartanák, természetesen a diákok be-
vonásával. Szerencsére a kutyasétáltatók na-
gyobbik része elkezdte magával hordani a
zacskókat, így az utcákon egyre kevesebb a
kutyagumi. Azt is megértették a kutyatulajdo-
nosok, hogy a játszótereken nincs mit keresni-
ük kedvenceiknek. Sajnos még mindig vannak
kóbor kutyák, azokat senki sem tartja kordá-
ban.

– Milyen javaslatai, tervei vannak a város
szépítése érdekében?

– Még mindig sok a szilvafa, ezek éréskor
sok kellemetlenséget okoznak. A lehullott gyü-
mölcs csúszóssá, piszkossá teszi a járdákat, és
a darazsakat is vonzza. Ezeket mielõbb dísz-
fákra kell cserélni. Arra vigyázunk, hogy min-
den kivágott fa helyett tízet ültessünk. A város-
nak ugyanis szüksége van a „tüdõre”. Emellett
kánikulában a lombos fák árnyat adnak a járó-
kelõknek. Ahhoz, hogy újra szép, rendezett
városunk legyen, mi kevesen vagyunk. Min-
denképpen támogatást kell hogy kapjunk a la-
kosoktól. Úgy gondolom, ez mindannyiunk
közös érdeke. Volt olyan, hogy virághagymá-
kat – nárcisz, tulipán stb. – ajánlottak fel a
helybeliek. Örömmel fogadtuk, és ezután is
várjuk a felajánlásokat. Egyik napról a másik-
ra nem lehet érdemi változást elérni, de kitar-
tó munkával és a lakosság támogatásával újra
széppé, vonzóvá tudnánk tenni ezt a várost.
Ha igénylik az egyházak, akkor felszerelése-
inkkel szívesen segítünk rendben tartani a
templomkerteket. Idõnként az iskolákban is
besegítünk. Ez nevelõ hatású is, hiszen ha a
diákok rendezett környezetet látnak maguk
körül, remélhetõleg otthon is igényük lesz rá.
A rendezett város elsõ számú feltétele az,
hogy lakosai igényeljék és vigyázzanak rá, tisz-
taságára. Ezt kellene tudatosítani az emberek-
ben. A takarítás jelentõs összegeket emészt
fel, ha jobban vigyáznánk, ez az pénz a város-
szépítést szolgálhatná. Tiszta, szép, hangula-
tos városunk csak közös összefogással lehet.
Arra kérek minden margittait, segítsen ezt
megvalósítani.

Szõke Ferenc

– Mi csak annyit tehetünk, hogy jelentjük a
helyi rendõrségnek. Sajnos eddig még senkit
sem fogtak el, vagy legalábbis mi nem tudunk
róla. Sok helyen el sem viszik, csak kihúzzák a
földbõl a virágokat, és otthagyják elszáradni.
Szerintem ez vandalizmus. Jó lenne, ha az il-
letékesek szigorúbban lépnének fel ebben az
ügyben.

– Amikor még Margitta a virágok városa
volt, a lakástulajdonosok és a lakóközössé-
gek a házak elõterét rendbe tették, gondoz-
ták. Nem lehetne ezt a jó szokást újra beve-
zetni? Erre különben törvény és helyi taná-
csi határozat is van. Mivel lehetne motivál-
ni az embereket?

– Van néhány lakóközösség, amelyik most
is ezt teszi. A lakástulajdonosok közül is sokan
szépítik házuk elõterét. Jó példaként az Állami
Lakásügynökség építette tömbházakat és a
Kiss utcát hoznám fel, ahol nagyon sokan tö-
rõdnek a szép környezettel, hiszen a jó példa
ragadós. Aki kért fûmagot a pázsithoz, annak
adtunk, sokan locsolják a házuk elé ültetett fá-
kat is. Az ösztönzésnek szerintem két útja is
lenne. Az egyik az, hogy a „Tiszta udvar, ren-
des ház” mintájára jutalmazzák azokat, akik-
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Bihardiószegen adták
át az idei Bocskai-díjat
Tárogatójátékkal, szavalatokkal,
kórusénekkel gazdagítva zajlott le július
harmadik vasárnapján a bihardiószegi
református templomban a Bocskai-díj átadó
ünnepsége. Ezúttal dr. Erdélyi Géza felvidéki
nyugalmazott református püspököt tüntette
ki a magyarországi Bocskai István Társaság.

Bara László helyi református lelkipásztor
köszöntötte a megjelenteket, Csûry István, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
püspöke pedig az elsõ Korinthusi levél elsõ ré-
sze alapján hirdette az igét. Mint mondta, Is-
ten mutatja számunkra a járható utat, amely
nem más, mint a szeretet Õiránta és az embe-
rek felé. Ez teszi áldássá életünket. Erre figyel-
ni nagyon fontos manapság, hisz a keresz-
ténység veszélybe került Európában, ezért ki
kell mondanunk, hogy csak Jézus Krisztusban
maradva van jövõnk. Bocskai Istvánt állította
példaként ebben a tekintetben.

A Bocskai István Társaság elnöke, Sár-
kány Viola a díjátadás kapcsán elmondta,
hogy olyan személy kapja az elismerést, aki
idegen környezetben, idegen országban, jó
magyarként pásztorolta a református közössé-
get. A helyszín kiválasztását is megindokolta:
Bihardiószegen, valamint az Érmelléken és a
Berettyó völgyében a protestantizmus mar-

kánsan jelen van, ugyanakkor Bocskai István
fejedelem itt vívta gyõzelmes csatáját 1604
októberében. A budapesti történész elnöknõ
hosszasan taglalta Bocskai életútját, a két
nagyhatalomhoz, az Oszmán Birodalomhoz
és Bécshez való viszonyában megmutatkozó
kiváló taktikai érzéket.

Dr. Erdélyi Géza
nyugalmazott
felvidéki
református
püspöknek adja át
az idei Bocskai-
díjat Sárkány Viola

Nagy Csaba tárogatómûvész a kuruc kort idézte fel

A Bocskai István Társaság kitüntetése
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Utána a felvidéki kitüntetettnek, Erdélyi
Géza nyugalmazott református püspöknek
kedveskedve a szülõföldjén lévõ Krasznahorka
váráról és a Tátra-hegység aljában található –
egykoron Thököly Imre fejedelem tulajdoná-
ban levõ – Késmárk váráról regélt a tárogató,
amelyet Nagy Csaba Bartók-díjas mûvész
szólaltatott meg.

A zenei felvezetõt követõen a laudációt
Szoboszlai Gáspár István mezõtelegdi re-
formátus lelkipásztor olvasta fel. Megtudhattuk
belõle, hogy Erdélyi Géza mindkét szülõi ágon
lelkipásztorok utódjaként 1937 tavaszán szüle-
tett Tapolcán, már gyermekkorában templo-
mos lelkületû volt, és küldetésnek tekintette a
lelkészi szolgálatot. „Egy ateista és soviniszta
államrend uralma alatt mindvégig sikerült meg-

maradnia keresztyénnek és magyarnak.” El-
lenállt a beszervezési kísérleteknek, emiatt ha-
tósági zaklatásokkal kellett szembenéznie. Pél-
dául meggátolták gyermekeinek továbbtanulá-
sát, neki pedig nem engedték, hogy külföldi ta-
nulmányokat végezzen. 1960-ban Rimaszom-
batban a zsinati elnökség sajtótitkára lett, majd
szórványban, Rozsnyón szolgálta Istent 1966-
tól, amikor a református templomot lebontás-
sal fenyegette a hatóság. További szolgálati he-
lyek után 1996-ban a szlovákiai református
egyház püspökévé választották, két mandátu-
ma alatt az õ nevéhez fûzõdik az egyházon be-
lüli „rendszerváltás”. „Közéleti emberként,
egyházi vezetõként, egyben íróként, nagy tu-
dású szolgálóként élte életét” – hangzott el a
laudáció záró gondolataként.

A kitüntetett köszönetet mondott az elisme-
résért, de úgy vélte, hogy ez a díj sokaknak
szól rajta kívül, közeli és távoli vidékeken szol-
gáló, nemzetünkért ténykedõ minden magyar-
nak.

Az eseménysort a tárogatójáték mellett Er-
dei József elõadómûvész szavalatai és a he-
lyi Asók István Református Vegyes Kar szolgá-
lata színesítette. A díjátadó ünnepség a temp-
lomkertben felállított Bocskai-szobor megko-
szorúzásával fejezõdött be, itt Vida Máté kis-
marjai (Magyarország) helyettes lelkipásztor
mondott hálaadó imát, miközben a diószegi
hagyományõrzõ kurucezred és huszárszázad
tagjai álltak díszõrséget.

D. Mészáros Elek

Hálaadó ima elõzte
meg a koszorúzást

a fejedelem
mellszobránál

hagyomány|

A diószegi Gróf
Széchenyi István
Hagyományõrzõ

Huszárszázad
tagjai álltak
díszõrséget
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Évezredes múltra tekint vissza a Szent Ist-
ván idején alapított Hegyközkovácsi. Történe-
te a kezdetektõl kötõdik jelenlegi községköz-
pontjához, Biharhoz. Az elsõ írásos dokumen-
tum a településrõl 1291–1294-bõl származik,
ekkor Kuachy néven említik, késõbbi névalak-
jai: 1470-ben Kowachy, 1501-ben Koachy.
Földesura a XVIII. században szikszai Kiss Pé-

ter volt. A század második felében innen látta
el hivatalát Szilágyi Sámuel debreceni refor-
mátus püspök. Ma mellszobra a mûvelõdési

Változik a falu
arculata. A régi

alapokra építenek 

A falu legkisebb
utcája is
aszfaltburkolatos

Forró László
református
lelkipásztor

Hegyközkovácsi
református
temploma

A Nagyvárad–Margitta országút mellett terül
el, mintegy 16 kilométerre a megye-
székhelytõl Hegyközkovácsi; közigazgatásilag
Bihar községhez tartozik. Még I. István
korában alapították, s minden bizonnyal a
közeli bihari vár és az ott megalakult
püspökség kovácsmesterei lakták.
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Az 1880-as népszámlálás 766 lakost jegy-
zett itt fel, 700 magyar, 42 román nemzetisé-
gût, közülük 586 volt református, 64 ortodox,
53 római katolikus, 47 izraelita. Az 1992-es
cenzuskor 603-an laktak a faluban, 590 ma-
gyar, 7 román; felekezeti megoszlás szerint
543 református, 30 római katolikus, 19 bap-
tista. Jelenleg 772 lakosa van, 95 százalékuk
magyar. A világháborúkban elesettek és a
kommunizmus idején felszámolt, egykor Ková-
csihoz tartozó Mezõfalva tanyabokor tiszteleté-
re emlékmûvet állítottak a templomkertben.

Kisebb község jobban boldogul

„Aki rég nem járt itt, az nem ismeri fel a te-
lepülést” – ezt a kijelentést Forró László, a
Hegyközkovácsi Református Egyházközség
lelkipásztora tette, amikor egy szép júliusi na-
pon kilátogattam a faluba, és vele meg Nagy
Gizella mérnökkel, Bihar község polgármes-
terével és Barczag Tiborral, a községi ta-
nács egyik helybeli tagjával beszélgettem Ko-
vácsi mindennapjairól. Kérdésemre a polgár-
mester kifejtette, nagyon jót tett a községnek,
hogy 2003-ban levált róla Paptamási, Nyü-
ved, Pelbárthida és Kügypuszta, önálló köz-
igazgatási egységbe tömörültek, és Bihar mel-
lett csak Hegyközkovácsi maradt.

– Mert nem mindegy, hogy a kenyeret hat-
felé vagy kétfelé vágja az ember – magyarázta
Nagy Gizella. – A levált települések nem na-
gyon hoztak jövedelmet a házhoz, hiszen az
akkoriban érvényes adók nem voltak olyan
magasak, hogy azokból komoly beruházáso-
kat lehetett volna végezni. A község bevételé-
nek 85 százaléka származik a cégek adójából,
és csak 15 százaléka a magánemberekébõl, a
cégek pedig mind a községközpontban van-
nak. A szétválást fõleg azok akarták, akik el-

faluról falura|
ház elõtt áll. A református templomot 1786-
ban emelték, a tornyát 1867-ben. A múlt szá-
zad elején békési parasztok vettek itt földeket
és mûveltették, késõbb ide is költöztek. A te-
lepülés történetéhez tartozik még, hogy 1792
karácsonyán a kovácsi templomban prédikált
legátusként Csokonai Vitéz Mihály; az ese-
ményrõl márványtábla tanúskodik az istenhá-
zában. Az anekdota szerint megvendégelték,
és a jó hegyközi bortól elnehezedve nem talált
vissza a parókiára, ezért útközben az embe-
rektõl kérdezte meg, hogy merre kell menni.
Elküldték egy irányba, de csak nem talált a fa-
luba, s újra megkérdezte, de akkor már humo-
rosan: „Bácsi! Messze van Kovácsi?” A mon-
dás a mai napig fennmaradt a környéken.
Csokonai nevét viseli a kovácsi általános isko-
la, az óvodát pedig egyik versérõl nevezték el
Szamócának.

A faluban született
Varga Vilmos
színmûvész iránti
tisztelet jeléül róla
nevezték el
a kultúrházat

A Csokonai nevét
viselõ elemi iskola
is rendbe téve, bár

kevés kisdiák jár
ide

Nagy Gizella, Bihar
község
polgármestere.
Hegyközkovácsi
közigazgatásilag
ide tartozik

(folytatás a következõ oldalon)
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mentek, mi ennek nagyon is örültünk abban
az idõben. A levált települések abból a szem-
pontból jártak jól, hogy a községközpontig
nem kell 15 kilométert megtenniük. Bihar is
jól járt, hogy csak Kovácsival maradt. Hegy-
közkovácsit éppen úgy szeretem, mint Bihart.
Ezt egy anya tudná a legjobban megmondani,
akinek két gyereke van. Most azon dolgozunk,
hogy a faluban lévõ közintézményekben meg-
oldjuk a téli fûtést. Mivel sajnos itt még nincs
bevezetve a földgáz, és nem is látom, hogy
mikor lesz, ezért a tanintézetekben át fogunk
térni a villanyárammal való fûtésre. A gyere-
keknek minden kényelmet meg akarunk adni.

Az elöljárótól azt is megtudtuk, hogy a falu-
ból csütörtökönként szállítják el szervezetten a
háztartási hulladékot, egyébként a köztiszta-
sághoz a segélyezettek is hozzájárulnak takarí-
tással. Kovácsiban még nincs csatornázás, en-
nek kiépítése távlati terv, s ha ez meglesz, ak-
kor a földgáz bevezetése következik. A jelen-
legi törvények szerint csak saját költségvetés-
bõl lehet ezt megoldani, talán addig változik a
jogszabály, reménykedik a polgármester.

– A kovácsi emberek mellettem álltak, ami-
kor szükség volt rá, ezt sokszor tapasztaltam.
Nagyon jól tudunk együtt dolgozni mind a tisz-
teletessel, mind az itteni két tanácsossal, mind
a lakossággal – tartotta még fontosnak hozzá-
tenni Nagy Gizella.

Befogadó lelkületû falu

Forró László református tiszteletest nyu-
godtan nevezhetjük a lelkek ápolója mellett a
falu gazdájának is, hiszen a legtöbb itteni ese-
ménynek – helybeli munkatársainak segítségé-
vel – õ a fõszervezõje. Felvetésemet azonban
igyekszik elhárítani.

– Egyszemélyes gazdaság nincs még a ház-
tájiban sem, egy településen ez többszörösen
is igaz. Az elmúlt 16 év alatt, amióta itt szol-
gálok, együtt tudtunk élni a falubeliekkel. Mi-
vel kicsi a település, az egyházra hárul a fel-
adat, hogy az ittenieket összetartsa, és ez így
van jól. Az elsõ perctõl, amit az akkori kurá-
torral és presbiterekkel leszögeztünk, azt meg
is valósítottuk. Ma 80-85 százalékban ugyan-
azok képviselik az egyházat, a munka gyakor-
latilag megszakítás nélkül folytatódott. Csak
akkor voltak személyi változások, ha valaki ki-

öregedett vagy elhalálozott. Tehát másfél évti-
zede ugyanazokra az emberekre lehetett és –
hangsúlyozom – lehet számítani ma is. Nem-
rég a vasárnapi istentiszteleten olyan igét vá-
lasztottam, melynek alapgondolata az, hogy a
gyülekezet jóléte egyben a település jóléte is.
Mi egy pillanatig sem választottuk külön a gyü-
lekezet és a falu életét, hiszen ez a kettõ gya-
korlatilag ugyanaz. Ha a településrõl beszé-
lünk, abban is mi vagyunk, ha a gyülekezetrõl,
abban is, mert nagyon kevés itt a más vallású,
de azoknak a zöme is ide, közénk tartozik, ez
sohasem volt kérdés.

Barczag Tibor
a bihari helyi
tanács tagja,
kovácsi lakos

A Szilágyi Sámuel
debreceni püspök
emlékére állított
mellszobor
a mûvelõdési ház
elõtt
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A református egyházközségnek 501 tagja
van, a létszám az elmúlt 16 évben alig válto-
zott. A természetes fogyást a faluba költözött
fiatal családok ellensúlyozzák, ezek többnyire
a gyülekezethez is csatlakoztak. Ahogy a lelki-
pásztor mondja, azért, mert a falu hangulata,
lelkülete befogadó.

– A megújuló presbitérium új, fiatal tagjai-
nak legnagyobb része más településrõl szár-
mazik. Minden további nélkül integrálódnak
itt, és hozzák a gyermeket is, hiszen nem a
nyolcvanéves, hanem a fiatal költözik ide. Elõ-
fordult, hogy a 10-16 konfirmáló közül alig
kettõ mondhatta el magáról, hogy anyja-apja
kovácsi. A konfirmandusok számát illetõen
egyébként most vagyunk a mélyponton, hatan
vannak, de innen felfelé fog ívelni a létszám,
általában 14-16 fiatal konfirmál évente. A
templomlátogatás szerintem elfogadható, 14-
15 százalékos részvétel az átlag. Házasságkö-
tés évente négy volt és van, de a temetés sok,
általában évente 12.

A lelkipásztor elmondása szerint a kulturális
rendezvények az évek alatt kialakult rend sze-
rint követik egymást. Az eseménynaptár a fia-
talok farsangi báljával kezdõdik. „Tudomásom

szerint az egész környéken csak nálunk mutat-
nak be egy színdarabot is a fiatalok bál elõtt, a
készülõdés már decemberben elkezdõdik” –
jegyzi meg Forró László. Aztán következik a
március 15-i ünnepség elõkészítése, ez a férfi-
ak dolga, katonadalokat is énekelnek. Késõbb
iskolai produkciók jönnek sorra, majd kora
õsszel tartják a szüreti bált tánccal, hívogatás-
sal. Évrõl évre kirándulást is szerveznek a gyü-
lekezetnek. Idén Magyarországra, a Tiszántúl
északi részére látogatnak el.

Az eseménynaptárt más rendezvények is ki-
egészítik: tavaly a kultúrház névadása, idén
megemlékezés az 500 éves reformációról. A
Varga Vilmos színmûvész nevét viselõ kultúr-
házat a gyülekezet koncesszióba vette 49 évre
– mondta Forró László. Arról is beszélt, hogy
a helybeliek nagy tisztelettel adóznak a tavaly
elhunyt Varga Vilmosnak, aki mindig is
hegyközkovácsinak tartotta magát, a gyüleke-
zet úrvacsorás tagja volt mindig.

Megváltozott a kép

– Aki rég nem járt itt, az rá sem ismer a fa-
lura, minden utcája aszfaltozott, az ivóvíz be
van vezetve a házakhoz – mondja még a lelki-
pásztor.

Szavait Barczag Tibor is megerõsíti, aki az
RMDSZ színeiben képviseli Hegyközkovácsit
a bihari községi tanácsban. A legutóbbi hely-
hatósági választások után, két éve lett önkor-
mányzati képviselõ, s mint mondja, mind a
döntéshozó testületben, mind a polgármester-
rel nagyon jól megértik egymást. „Támogat-
nak bennünket a tanácstagok, elképzelésein-
ket a legtöbb esetben – ha van rá jogi lehetõ-
ség – meg tudjuk valósítani.”

Arról is beszélt, hogy a kovácsiak fõleg me-
zõgazdasággal foglalkoznak, kalászosokat, ku-
koricát, napraforgót termesztenek, zöldséget
inkább csak saját fogyasztásra. Többen dol-
goznak Váradon vagy Biharon, a közeli bútor-
gyárban.

Hegyközkovácsiban osztatlan elemi iskola
van, 26 tanulóval. Amint a tanácsostól meg-
tudtuk, sokan váradi iskolába viszik gyermekü-
ket. Az óvodában 28-30 aprósággal zárták az
elmúlt tanévet.

A fentieket figyelembe véve nyugodtan leír-
hatjuk, hogy az ezeréves múltú Hegyközková-
csinak igen, van jövõje, mivel vannak jó gaz-
dái, akik mindent megtesznek a település ér-
dekében.

Deák F. József

Régi kovácsi porta,
háttérben az iskola

épülete
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letet (MOKE) és az Árpádi Ifjúsági Szervezetet
(Árpisz) is. Szakmai partnerük a Romániai Ma-
gyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövet-
ségének (Rodosz) Bihar megyei szervezete és a
Rákóczi Szövetség volt. A partnerek bevonásá-
val bõvültek a pályázati lehetõségek, a szerve-
zés terhei pedig megoszlottak. Saját bevételbõl
ugyanis lehetetlen lenne ilyen színvonalas fesz-
tivált megszervezni és fõként igazán neves elõ-
adókat és DJ-ket meghívni. A civil szervezete-
ken keresztül a Bihar Megyei Tanács 100 ezer
lejjel támogatta a rendezvényt, melynek teljes
költségvetése 195 ezer lej volt. Magyarán szól-
va a költségek több mint a felét a megyei ön-
kormányzat állta. Tehette ezt azért, mert ma-
gyar a megyei elnök. A különbözetet pályázati
pénzbõl és saját bevételbõl fedezték.

Pénteken délelõttre idõzítették a hivatalos
megnyitót, ezen részt vett többek között Kele-
men Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke,
Cseke Attila szenátor, Bihar megyei RMDSZ-
elnök, Szabó Ödön képviselõ, a szövetség
megyei ügyvezetõ elnöke, valamint Szabó Jó-
zsef megyemenedzser, Pocsaly Zoltán
margittai polgármester, Demián Zsolt körzeti,
illetve Árkosi Antal helyi RMDSZ-elnök. Jelen
voltak továbbá a környezõ települések magyar
polgármesterei vagy alpolgármesterei, velük a
megnyitó után a szövetségi elnök az egyik sá-
torban megbeszélést tartott.

A rendezvény másik fõ célja a szórakoztatás
mellett a közösségépítés volt. Mindennap érde-

A négynapos esemény évrõl évre népsze-
rûbb az ifjúság körében, ezt a résztvevõk ugrás-
szerûen növekvõ száma egyértelmûen bizo-
nyítja. Mivel szabadtéri rendezvényrõl van szó,
értelemszerû, hogy sikerét az idõjárás is befo-
lyásolhatja. A szervezõk és a fesztiválozók örö-
mére idén mindvégig esõmentes, kellemes me-
leg idõ volt. A strandon végzett korszerûsítések
pedig növelték a látogatók komfortérzetét.

Kezdettõl látszott, hogy igen sok fiatal fog
összegyûlni a július közepére idõzített fesztivál-
ra, mivel a sátorhelyek pillanatok alatt gazdára
találtak. Késõbb a szervezõknek újabb területe-
ket kellett e célra kijelölniük. A fõszervezõ az
idén is a Vidéki Ifjúsági Szervezetek Szövetsé-
ge (Vidifisz) volt, de a rendezvény nagyságára
való tekintettel partnerként bevonta a
Margittai Ifjak Körét (MIK), a Pro Folk Egyesü-
letet, a Monospetri Közösségfejlesztési Egyesü-

Politikusok,
önkormányzati
vezetõk
a nyitónapon

Újdonság volt
a folksátor, de telt

ház lett
a táncházban

Az eddigi legsikeresebb
Szabadság Feszt
Július közepén ötödik alkalommal
rendezték meg Margitta városi strandján
Bihar megye legnagyobb vidéki fesztiválját,
a Szabadság Fesztet.

Maga a fesztivál is sokszínû, mint a Holi Color Party
résztvevõi
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színpadra: a Bábota, az érsemjéni Ezüstperje,
az érmihályfalvi Nyíló Akác Néptánccsoport.
Anyaországi vendégek is érkeztek: bemutatko-
zott a derecskei Szivárvány Néptánccsoport a
Bürkös népi zenekar kíséretében, a debreceni
Atyafiak népi zenekar pedig koncertet adott. E
két zenekar húzta a talpalávalót a tánctanítás-
kor és a táncházban is.

Boda Gergõ, a Vidifisz elnöke elmondta,
hogy szervezõként elégedettek, minden szem-
pontból sikeresnek ítélik az idei Szabadság
Fesztet. Nyilvántartásuk szerint a négy nap alatt
7000 fiatal vett részt a fesztiválon és szórako-
zott együtt nagyon fegyelmezetten és kulturál-
tan. Céljuk elérni a 10 000 fõs részvételt; az
elõjelek szerint minden esélyük meg is van rá.

Szõke Ferenc

kes és tanulságos szakmai elõadások hangzot-
tak el, ezek hasznos tanácsokkal, esetenként
jövõképpel látták el a fiatalokat. Az elsõ két
elõadást Kelemen Hunor és Cseke Attila tar-
totta igen szép számú érdeklõdõ elõtt. A mo-
derátor Szabó Ödön, illetve Demián Zsolt volt.

Szórakozásra volt bõven lehetõség, minden
napra jutott legalább két neves fellépõ, de
kvíz- és ügyességi versenyeken is kipróbálhat-
ták magukat a fiatalok. A tuning show is igen
nagy nézõközönséget vonzott. A színes fes-
tékpor hintésébõl álló Holi Color Party a lát-
ványos attrakciók közé tartozott, mindenki
azon igyekezett, hogy õ legyen a legszínesebb.
Az esti habpartira teljesen megtelt a medence,
hiszen a fiatalok minden olyasmit szeretnek,
ami eltér a mindennapostól.

Új elemnek számított a fesztiválon a néptánc
megjelenése. Kísérletként vették a programba,
de olyan nagy sikere lett, hogy létjogosultságot
nyert az elkövetkezõ fesztiválokon. Az ötlet a
MOKE-nek köszönhetõ, a házigazda pedig a
monospetri Bábota Néptánccsoport volt. Felál-
lítottak egy folksátrat is, ez adott helyet a
néptáncgálának és -oktatásnak, illetve a tánc-
háznak. A szakmai irányítók Sütõ Judit és
Sütõ Szabolcs néptáncoktató-koreográfusok
voltak. Az Érmellék elismert néptáncosai léptek

ifjúság|

Monospetribõl jött
az ötlet, hogy
megtáncoltassák
a fesztiválozókat.
A képen a Bábota
néptáncosai

Az esti
koncerteken nagy

tömeg volt

A folksátorban
a debreceni
Atyafiak is húzták
a talpalávalót
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A könyvtáraknak ahhoz, hogy talpon tudja-
nak maradni, változtatniuk kellett a megszo-
kott rutinon. A könyvkölcsönzésen, az olvasás
helybeni lehetõvé tevésén túl irodalmi-kulturá-
lis programokat kellett szervezniük, hogy láto-
gatottságuk ne csökkenjen drasztikusan. Ezt
tette a margittai városi könyvtár is, láthatóan
sikerrel.

Hatvanhét éve, 1950-ben alakult meg
1300 kötettel, ezek döntõ többsége a helyi la-
kosok adományaiból származott. 1967-ig a
mûvelõdési ház épületében mûködött, majd
kinõtte a helyiségeit, így 1972-ben jelenlegi
helyére, a városközpontba költözött. Az eme-
letes ház már kellõ teret adott a könyveknek
és az olvasóknak egyaránt. 1993-ban „keresz-
telõje” volt: Ion Munteanu nevét vette fel. A
rendszerváltás elõtt 15 éven át rajoni könyv-
tárként mûködött, ez azt is jelentette, hogy
irányítása alá tartozott 25 környékbeli könyv-

tár is. Annak idején a nagyobb vállalatoknál
szakszervezeti könyvtárak mûködtek, ezek
szakmai tanácsadását szintén a városi téka lát-
ta el. Olvasó akkor még volt bõven, mindegyik
könyvtár jelentõs forgalommal büszkélkedhe-
tett. Napjainkban már csak az iskolák tartanak
fenn könyvtárat.

Sajnos mára a margittai téka épületének ál-
laga annyira leromlott, hogy az emeleti részt
nem tudják használni. Annak ellenére, hogy
csökkent az olvasók száma, szükségük lenne
nagyobb térre. A felújítás azonban olyan sok-
ba kerülne, hogy a helyi önkormányzat inkább
egy új épület felhúzásában látja a megoldást.
Erre viszont egy ideig még várniuk kell a
margittai olvasóknak.

Jelenleg a könyvtárnak 34 ezer kötete van,
nagyobb részük román nyelvû, de a magyar
olvasók is megtalálhatják kedvenc olvasmá-
nyaikat. A kínálat elég széles körû mind a
szerzõk, mind a korszakok, témák szempont-
jából. Három könyvtáros várja naponta reg-
geltõl késõ délutánig a látogatókat: Atyim La-
vinia Dina, Cseke Edit és Iuliana Popa.

|kultúra

A margittai városi
téka könyvtárosai 

A tévé, az internet és az elektronikus
kütyük rohamszerû elterjedése
visszaszorította az egyik legnemesebb
tevékenységünket, az olvasást.
Szerencsére megszüntetni nem tudta,
hiszen olyan ez, mint az öltöny: soha nem
megy ki a divatból.

Az olvasással töltött
idõ értékesebb

Olvasás a polcok között
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szülõket, hogy írassák be kisgyerekeiket a
könyvtárba. Az olvasással töltött idõ ugyanis
minden másnál értékesebb és hasznosabb.

A fiatalok könyvtárba csalogatásának másik
módja az iskolákkal közösen szervezett prog-
ram. Látogatásomkor éppen a „Vakációs
könyvtár” program keretében volt telt ház az
olvasótérben. A magyar és román iskola diák-
jai közösen ismerkedhettek meg a könyvek vi-
lágával, közelebb kerülve a könyvek, az olva-
sás szeretetéhez. Most éppen maguk szerkesz-
tettek és kötöttek könyvet. Állatokat rajzoltak,
leírták, mit tudnak róluk, majd a lapokat ösz-
szefûzték. A foglalkozás végén mindenki haza-
vihette mûvét, hogy saját könyvespolcát díszít-
se vele. Egy másik alkalommal mindenki be-
mutathatta, elmondhatta kedvenc meséjét.

Tanévben is sok a közös program, ezek ap-
ropója egy-egy történelmi évforduló, neves
író-költõ születésnapja vagy egyéb jeles ese-
mény. Ilyenkor a gyerekeket tanítóik is elkísé-
rik a könyvtárba. Meglátva a szép könyveket,
megérezve az illatukat, nagy esély van arra,
hogy épp egy ilyen alkalom szül újabb könyv-
szeretõket. E tekintetben a könyvtárosok min-
dent megtesznek, hiszen ez hivatásuk fõ fel-
adata. Tavaly a könyvtár és alkalmazottai
munkájuk elismeréseként megyei részrõl ér-
demoklevelet kaptak.

Szõke Ferenc

Közülük az elsõként említett tölti be az igazga-
tói tisztséget, Cseke Edit pedig a legrégebbi,
legtapasztaltabb munkatárs, mivel 16 éve az
intézmény alkalmazottja. Regisztrált olvasóik
száma a tavalyi adatok szerint 3480, közülük
több mint 1100-an rendszeresen látogatják a
könyvek házát. Az olvasás „életben maradá-
sa” szempontjából biztató adat, hogy tavaly
360 új olvasó jelentkezett be. Napi 20-30 lá-
togatójuk van, akik fõként kölcsönzõk, de az
értékesebb kötetek, melyekbõl csupán egy
példány van, csak helyben olvashatók, nem vi-
hetõk ki az intézménybõl. Sajnos nincs külön
olvasóterem, de kialakítottak egy olvasósar-
kot, ahol számítógépek is vannak, így infor-
mációközpontként is szolgál. A gépeket ado-
mányként kapták.

Olvasóik nagy része fegyelmezett, idõre
visszaviszi a kölcsönzött könyvet, így ritkán
kell felszólítást küldeniük. Korosztály szem-
pontjából a fiatalok viszik el a pálmát. Annak
ellenére, hogy van iskolai könyvtár, sokan jár-
nak a városiba is, és fõként a bestsellereket
keresik. Az alkalmazottak felmérik az igénye-
ket, és könyvvásárláskor alkalmazkodnak hoz-
zájuk. Ennek köszönhetõen a fiataloknak kezd
újra kedvenc helyükké válni a könyvtár. Vásár-
láskor a lakosság etnikai összetételének meg-
felelõ arányban szereznek be magyar nyelvû
kiadványokat is. Tavaly 283 új kötettel bõvült
a választék, ez majdnem 8000 lejes költséget
jelentett a könyvtárat mûködtetõ önkormány-
zat számára.

Cseke Edit véleménye szerint a gyerekeket
elsõsorban a szülõknek és tanítóknak kell rá-
szoktatniuk az olvasásra. Erre vannak statiszti-
kailag lemérhetõ jó példák. Van olyan tanító,
akinek osztályából 20 gyerek állandó könyv-
tárlátogató. Ezek a gyerekek középiskolás ko-
rukban is olvasni fognak, megmaradnak
könyvszeretõnek. A könyvtáros arra biztatja a

kultúra|
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Saját könyvüket
készítik el

a kisdiákok

A megyei könyvtár
elismerését azzal

érdemelték ki,
hogy a gyerekeket

igyekeztek
ránevelni

a könyvek
szeretetére

Az olvasósarok
elég szûkös
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Szórakoztató kulturális rendezvények
egész sorával várták az érdeklõdõket
június utolsó hétvégéjén a hajdúvárosban.
Az Arany János-emlékévhez kapcsolódó
program nagy sikert aratott, a kétnapos
esemény számos érdeklõdött vonzott
Nagyszalontára.

Múzeumok éjszakája
a Csonkatoronynál

A Múzeumok éjszakája néven meghirde-
tett rendezvény elsõ napjára, péntekre kitele-
pültek a Csonkatorony udvarára a helyi kéz-
mûvesek, megnyitotta kapuit az Arany János
Emlékmúzeum, felállították a könyvsátrat, és a
Toldit idézõ különbözõ játékokat is kipróbál-
hatták a vállalkozó kedvû látogatók.

Szombaton aztán még színesebbé vált a
program, délelõtt turistacsoportok érkeztek
Nagyszalontára, a kora esti órákban pedig a
szalontai családok vették birtokba a Csonka-
tornyot. A múzeumot több százan keresték fel
ezen a napon, az alkalmi tárlatvezetõ Kovács
István történész, Pelok Gabriella nyugal-
mazott tanár és Szakács Zoltán református
lelkipásztor volt. A rendhagyó tárlatvezetések
során különbözõ szemszögekbõl ismerhették
meg a kiállítást a látogatók, hiszen másképp
mutatta be Arany Jánost a lelkipásztor, mást
emelt ki a pedagógus, és másképp adta át a
koszorús költõ hagyatékát a történész. A
Csonkatoronyban ezúttal a megszokottnál bõ-
vebb tárlatot tekinthettek meg az érdeklõdõk,

ugyanis Arany apró személyes tárgyait is kiál-
lították a rendezvény idejére.

A tárlatvezetésekkel párhuzamosan a múze-
um udvarán Gali Teréz énekesnõ és az

Az egyik alkalmi
tárlatvezetõ
Kovács István
történész volt
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Gali Teréz énekesnõvel Szakács Zoltán lelkipásztor
beszélgetett

Az Arany János Emlékmúzeum a Csonkatoronyban
rendkívüli tárlattal várta a látogatókat
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pásztor ünnepi gondolatai is gazdagították, õk
Gali Terézzel, illetve Patócs Júliával, az
Arany János Mûvelõdési Egyesület elnökével
a múzeum udvarán beszélgettek az Arany-év-
rõl és a koszorús költõ életútjáról.

A rendezvényen köszöntõbeszédet mondott
Török László polgármester, és bejelentette,
hogy a közeljövõben két remek elõadást láthat
majd Nagyszalontán az Arany-évet ünneplõ
közönség. Augusztus közepén a budapesti
Térszínház az ismert Shakespeare-darabot, a
Szentivánéji álmot mutatja be a Csonkato-
rony udvarán, majd szeptember 8-án A nagy-
idai cigányok címû pazar táncszínházi elõ-
adással érkezik Arany János városába az
ugyancsak magyarországi ExperiDance Pro-
duction.

Az ünnepi hétvége harmadik napján, vasár-
nap Reisinger János nemrég megjelent új
könyvét ismerhették meg az irodalombarátok;
a kötet címe: Ki nekünk Arany János? A
könyvbemutatónak az Arany Palota nagygalé-
riája adott otthont.

A Múzeumok éjszakája nagyszalontai ren-
dezvényei kiváló kikapcsolódási lehetõséget
kínáltak minden korosztálynak, a szervezõkkel
pedig az égiek is kegyesek voltak, hiszen za-
vartalan nyáridõben idézhették fel a koszorús
költõ, Arany János emlékét.

Balázs Anita

kultúra|

Arany János Elméleti Líceum dalos növendé-
kei elõadták az Arany-év dalát, Takó Do-
rottya, a magyar iskola ügyes diáklánya sza-
valt, a gyerekek kézmûveskedtek a felállított
sátrak hûvösében, a nyugdíjas-egyesületek jó-
voltából pedig a látogatók megkóstolhatták az
eredeti Marcza-fánkot, melynek receptjét és
elkészítési módját Arany János jegyezte le.

Késõbb Gali Teréz önálló mûsorával folyta-
tódott a program, valamint a Toldi néptánc-
csoport is megörvendeztette táncaival a publi-
kumot. A nap eseményeit Hanyecz Debelka
Róbert bábszínész és Szakács Zoltán lelki-

Takó Dorottya
szavalt

Folyamatosan
érkeztek

az érdeklõdõk
a múzeum

udvarára 

A Toldi
néptáncegyüttes is

fellépett 

Reisinger János
mutatta be
legújabb könyvét
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A templom belülrõl
már rendben van,
s külseje is új
vakolatot fog kapni

A falrepedés okára
fény derült

|hitvilág

Levert vakolat, helyükrõl kiszedett ajtók fo-
gadtak Gálospetriben a református templom-
ban. A szûk templomkertben a vasbeton ele-
mek, a többautónyi zsákos vakolóanyag nagy
munkát sejtet. Balla Sándor lelkipásztort
kérdeztük ennek mibenlétérõl.

– Külsõ felújításba kezdtünk, de valójában
ez többet jelent a vakolatfelvitelnél, hisz a fa-
lak is repedeznek, így ezt a folyamatot is meg
kell állítanunk. Masszív vasháló kerül körbe a
falakra, emellett ajtó- és ablakcserét is tervez-
tünk. Az új ajtók már megérkeztek. Miután ki-
bontottuk a régi bejáratot, egy újabb nehéz-
séggel találtuk szembe magunkat: a szemöl-
dökfák nagyon elavultak, úgy tûnik, hogy bon-
tott anyagból kerültek ki annak idején. A
templom egy szûk magaslaton helyezkedik el,
arra is gondoltunk, hogy statikai probléma mi-
att repedeznek a falak. Szakembereket hív-
tunk vizsgálódni, õk hat méter mélyrõl vettek
talajmintát, s ebbõl megállapították, hogy a
vízelvezetõ-rendszer okozott gondot, a csator-

nákon lefolyó esõvíz áztatta a templom négy
sarkát, ahol aztán engedtek a falak.

– Mennyi az értéke ennek a beruházás-
nak, illetve mibõl tudják finanszírozni?

– Száztízezer lej körüli költséggel számo-
lunk, és az egyházközségnek természetben
vissza nem adott, mintegy 20 hektár föld után
járó pénzbeli kárpótlásból fogjuk kifizetni.

– Ha már a templomban vagyunk, kér-
jük, egy kis templomtörténettel is szolgál-
jon olvasóinknak!

– A gálospetri istenházáról az elsõ feljegy-
zés 1604-bõl származik. Az egy korábbi
templom volt, a katolikusoktól örökölték meg
õseink, de 1834 októberében egy földrengés
után összedõlt. Ennek következtében két évti-
zedig nem volt saját imahelyük az itteni refor-
mátusoknak. A szomszédos iskola udvarán,
egy sátorban tartották az istentiszteleteket. A
jelenlegi templom alapkövét 1854-ben rakták
le, és hat év múlva, Fazekas Mihály lelkipász-
torsága idején lett kész.

– A belsõ tér rendbe van téve, frissen me-
szeltek a falak, jó állapotban vannak a pa-
dok. Mikor volt itt legutóbb felújítás?

Templomukat újítják
a gálospetriek

A gálospetri református istenháza egy
magaslaton áll, több méterrel lejjebb
mélyen húzódó út veszi körül. Azt hinné
az ember, hogy mesterséges halomra
építkeztek eleink, de nem, az utat vájták
mélyedéssé. A gyülekezet a nyarat
templomrenoválásra szánta.

Balla Sándor gálospetri református tiszteletes
templomot ment, lelket óv


18|Biharország|2017. augusztus



A Teleki utcai
egykori zsinagógát

alakítanák át
múzeummá

Szemöldökfát is
cserélni kell, mert
annak idején
használtat
építettek be

– Immár hatodik éve szolgál Gálospetri-
ben. Mekkora lélekszámú gyülekezet pász-
torolása bízatott önre?

– Jelenleg 420 körül vagyunk. Örömmel
mondhatom, hogy több mint húsz úgymond
csellengõ zárkózott fel a közösséghez az utób-
bi évek során. Ebbe a munkába a feleségem is
bekapcsolódik, már amennyire két kiskorú
gyermekünk nevelése mellett idejébõl futja.

– Mikor végeznek a mostani munkálatok-
kal, hogy eljöhessünk ismét Gálospetribe
egy hálaadó istentiszteletre?

– Reméljük, Isten áldásával õsz végére a
templom is új köntösbe lesz öltöztetve.

D. Mészáros Elek

A váradi zsidó múzeum kialakításának tör-
ténete 2010-be nyúlik vissza, emlékeztetett
Pásztor Sándor Bihar megyei tanácselnök a
múlt hónapi sajtóértekezletén. Elmondta,
hogy a váradi polgármester visszautasította
mindhárom javaslatukat, és levélben tudatta:
önállóan szándékszik kialakítani a jövendõ
múzeumot.

A megyei önkormányzat a következõket ja-
vasolta: a váradi önkormányzat tegye rendbe
az épületet, a megyei tanács pedig a Körösvi-
déki Múzeum segítségével berendezi a kiállí-
tást, illetve fedezi a mûködési költségeket; a
megyei önkormányzat elvégzi a külsõ felújí-
tást, berendezi a tárlatot, és fedezi a mûködé-
si költségeket; a megye megvásárolja az épü-
letet, és úgy hozza létre a kiállítást.

Pásztor közölte, e javaslatok ellenére a vá-
rosházától június 19-én kapott átiratban az áll,
hogy a polgármester sajnálattal veszi tudomá-
sul, hogy a megyei tanács „nem kíván része

lenni” a váradi és megyei önkormányzat és a
Nagyváradi Zsidó Hitközség közötti protokol-
lumnak, s a váradi önkormányzat önállóan
alakítja ki a majdani múzeumot. Erre a célra a
július végi tanácsülésen a többségi liberális
frakció meg is szavazott 439 440 lejt (áfa nél-
kül) az idénre. Ebbõl az épületet teszik rendbe,
illetve a közmû-hálózatát, a berendezés a kö-
vetkezõ évre marad.

F. N. L.

– Igen, jól látja, kilenc évvel ezelõtt, Szabó
Zsolt lelkipásztorsága idején történt. Akkor a
templombelsõt renoválták, a vakolatot telje-
sen leverték, a mennyezetet is felújították.

közélet|

Várad nem kér a megye
segítségébõl
Nem kell az Ilie Bolojan vezette váradi
önkormányzatnak a Bihar Megyei Tanács,
illetve az annak hatáskörébe tartozó
Körösvidéki Múzeum segítsége
a nagyváradi Teleki (ma Primãriei) utcai
zsinagóga zsidó múzeummá alakításához.
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– Elsõ perctõl kezdve olyan otthonosan
mozgott a színpadon, mint aki beleszületett
ebbe a sajátos, varázslatos, de nagyon sok
buktatót is rejtõ világba. Vagy úgy, mint aki
mindig is oda vágyott. Pontosabban hogy
történt a pályaválasztása?

– A legelsõ élményem egy vendégelõadás
volt, a Lúdas Matyit játszották, talán a kolozs-
váriak, nem is tudom, mikor, még nagyon ki-
csi voltam. De nagyon tetszett. Ötödikes ko-
romban viszont már elmondhattam, hogy rög-
zült a színházszeretetem. Az elsõ igazi élmé-
nyem, a Bánk bán után nagy Medgyesfalvy
Sándor-rajongó lettem, minden elõadását
megnéztem, de kedvenceim közé tartozott
Csatlós Lóránt is. Vagyis már akkoriban érez-
tem a késztetést, vonzott a színház, arról ál-
modoztam, hogy ez lesz az életem. Egyébként
óvodás koromtól kezdve a különbözõ ünnep-
ségeken én játszottam a fõszerepeket, például

a konfirmációmon én alakítottam a passiójá-
tékban Jézust. Az általános iskolában viszont
ez a nagyon simának tûnõ pályaválasztás
megakadt, mert az egyik szavalóversenyen
egy jó hosszú költeménybe beleakadtam, és
olyan visszajelzéseket kaptam, hogy mégse
való nekem ez a világ, tegyek le róla. Meg is
maradt ez a kudarcélmény egészen tizedikes
koromig, amikor tagja lettem az iskolánk, az
Eminescu Fõgimnázium versolvasó csapatá-
nak, és akkortól már csak pozitív jelzések ér-
tek. Nagyon szerettem az Olvassuk együtt!
sorozat havonta rendezett mûsorait, arról nem
is szólva, milyen sokat jelentett, hogy Kiss
Törék Ildikó és Varga Vilmos folyamatosan
foglalkoztak velünk. Utolsó évben Kolozsvárra
is felmentünk egy iskolatársnõmmel, hogy
kérdezzük meg Tompa Gábortól, vajon érde-
mesnek tart-e minket a színészmesterségre.
Érdemesnek tartott, úgyhogy elkezdtem ko-
molyan felkészülni Kocsis Gyula irányításával.

Szerencsés szerepekben
HUNYADI ISTVÁNT a Liliomfi címszerepében
ismerte meg a nagyváradi közönség,
és annyira meg is szerette, hogy nemsokára
közönségszavazattal rá osztották a színház
névadójára emlékezõ Szigligeti darab
fõszerepét. Hamar megtalálta helyét
a társulatban, az elmúlt évadban pedig már
mint a nagy sikerû Bányavirág elõadás
rendezõje is bemutatkozott.
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Hunyadi István gyerekkorától színésznek készült

Már fõiskolásként
bemutatkozott
a váradi színpadon
a Liliomfiban.
A képen partnerei:
Kardos M. Róbert
és Pál Hunor



2006-ban érettségiztem, de édesanyámék ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy valami mással próbál-
kozzam. Jelentkeztem hát a Partiumi Keresz-
tény Egyetem angol szakára, bejutottam, de a
vizsgákra nem mentem, ezért kizártak. Követ-
kezõ évben a filozófiával is ugyanígy tettem,
míg 2008-ban végre elmentem a színire Ko-
lozsvárra. Keresztes Attila indított osztályt, a
felvételit megelõzõ ötnapos intenzív felkészí-
tõn is részt vettem, és be is jutottam.

– Az ilyen nagyon rég óhajtott pálya ta-
nulása közben gyakran jelentkezik olyan ér-
zés, hogy talán mégsem éppen ezt akartam
volna. Hunyadi Istvánnal elõfordult ilyes-
mi?

– Nem. Szerencsésnek érzem magam, mert
mindig találkoztam olyan emberekkel, akik ér-
tékelték a munkámat. Ilyen volt Keresztes At-
tila is, aki egy év után elment ugyan Szatmár-
ra, de elõtte mindnyájunkkal külön elbeszélge-

tett. Nekem azt mondta, hogy akárhol is lesz,
számít rám. Ezért gondoltam úgy, hogy majd
Szatmárra szerzõdnék, de ott nem volt hely.
Harmadéven viszont egy reggel felhívott,
hogy Szabó K. Istvánnal kávézik, lenne szá-
momra egy szerep, beszéljük meg. Ez volt a
Liliomfi. Keresztes Attila rendezte, és Szabó
K. felajánlotta, jöjjek szerzõdéssel Nagyvárad-
ra. Nagyon nagy kihívás volt, de ha így ala-
kult, természetesen elfogadtam.

– És a társulat hogy fogadta a „szerencse-
fit”? Nem érzett irigységet?

– Biztosan volt, aki talán egy kicsit úgy ér-
zett, de a többség nem. Most, visszatekintve,
mintha egy kicsit el is kényeztettek volna, hisz
a következõ évadban újabb fõszerep jött,
Forgách András A fiú címû darabjában. Majd
pedig a Szigligeti. Egyébként nem vagyok fõ-
szerepmániás, akármilyen figurát szívesen el-
játszom, mert a mellékszereplõ is egy ember,
akit meg kell formálni. Példaként a My Fair
Lady bohócát említeném, egyetlen jelenet, de
jól sikerült. A Szigligeti címszerepét közön-
ségszavazat alapján kaptam, mondanom sem
kell, mennyire örültem. Egyébként a közönség
részérõl elsõ pillanattól éreztem a rokonszen-
vet, ezt nem csupán önmagamnak, hanem
Liliomfi karakterének is tulajdonítom. De min-
denképpen nagyon fontosnak tartom, ugyan-
úgy, mint a szakmai elismerést. A tavalyi
évadban megkaptam a legjobb férfi fõszerep-
lõ díját, többször lettem második a közönség-
szavazáson, ami nagyon fontos ilyen sok jó
színész között.

– Tévedek, ha úgy érzem, hogy nagyon jó
a társulati összhang, a csapatmunka?

– Így van, egész jó társulat kovácsolódott
össze, amihez Novák Eszternek is sok köze
van: mindenkit foglalkoztat, mindig mással
dolgozunk együtt, mindig más és más figurá-
kat alakítunk. Nekem például nagy élmény
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A fiú, Fábián
Enikõvel 

Kis szerep, de jó
szerep a My Fair
Ladyben

A mi
osztályunkban
Kardos
M. Róberttel

(folytatás a következõ oldalon)
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volt A mi osztályunk elõadásbeli karaktere-
met, a legkevésbé sem pozitív szereplõt meg-
formálnom. Nagyon örülök, hogy ilyen rövid
idõ alatt máris ennyi szerepet kipróbálhattam.

– Akkor szerepálmok nincsenek is, ugye?
– De, azért vannak. Ha lehetne, minden-

képp eljátszanám Hamletet, III. Richárdot,
Mercutiót, késõbb Prosperót, és Csehov is
nagy kedvencem. Trepljov talán már „el-
ment”, de Ványa bácsi még nem! Ismét azt
kell mondanom, hogy szerencsésnek érzem
magam, mert mindent szeretek.

– Térjünk át a rendezésre: nem elsõsor-
ban a miért érdekelne, hanem hogy nem je-
lent-e törést a színész-rendezõi kettõs lét?

– Foglalkoztatott a gondolat már régebben,
talán amikor az Oberonnál dolgozni kezdtem
diákokkal. Úgy éreztem, szeretném csinálni,
és talán ezért is vágtunk bele a felolvasószín-
ház sorozatunkba, a Darabolóba a 2014/15-
ös évadban. Talán a kollégák is ráéreztek,
mert szinte errefelé irányítottak. És a közön-
ség is nagyon jól fogadta, olyanok is eljöttek,
akik nem járnak színházba. A Bányavízzel
kezdtük, és összesen hét kortárs magyar dara-
bot olvastunk fel. A közönség köreiben támo-
gatókra is leltünk, pénzadományokat kaptunk
a stúdióépítéshez. A Daraboló sikere nyomán
kaptam a felkérést a Bányavirág megrendezé-
sére, ami elõbb nyári színházi projektnek in-
dult, a várban mutattuk volna be, de a rossz
idõ közbeszólt, a bemutató nagyszínpadi lett,
és azóta a stúdióban játsszuk. A közönség na-
gyon szereti, Székelyföldön csakúgy, mint
Kisvárdán. A következõ a Bányavakság lesz,

teljesen más szereposztással, csak a féleszû,
sánta Feri marad ugyanaz. Szeretném az
egész trilógiát megrendezni, reméljük, sikerül.
S hogy nem tudathasadásos-e a színész és
rendezõ „kettõssége”?! Nem, mivel szó sincs
kettõsségrõl: a rendezést is a színész szem-
pontjából közelítem meg. Az atmoszférát a
Bányavirágban is a színészek teremtik meg,
õk töltik be az üres teret. Vagyis rendezõként
is színészközpontú vagyok. Egyébként pedig
színészként „megrendezem magam”, a kettõ
valahogy egybeforrt, együtt van az életemben.
Nagy lehetõségnek tartom, ahogy a tanítást
is, ezzel a késõbbiekben többet szeretnék fog-
lalkozni. Az iskolaprogramban elsõ perctõl
benne vagyok, szeretjük mi is, a gyerekek is.
Szerintem viszont minden szempontból jobb,
ha egy adott darabbal dolgozunk, mint ha sza-
badon asszociál mindenki. Idõigényesebb, de
sikeresebb.

– Mi a véleménye a társulatok közti átjá-
rásról?

– Fontosnak tartom, bármilyen változatos-
ság jót tesz a társulatnak. Példa rá a Darabo-
ló sikere. De lehetne valamiféle együttmûkö-
dést találni a román társulattal is; konkrét öt-
letem még nincs, de semmi nem kizárt. Hátha
a változatossággal több állandó színházba já-
rót tudnánk behozni az elõadásokra. Nagyjá-
ból hatezer bérletes van, sok a fiatal, sok az
idõsebb korosztályhoz tartozó is, de a 30-40
évesek közül kevesen járnak. Szeretném, ha
ez változna, ha minden korosztály megérezné,
hogy a színház léte tulajdonképpen olyan,
mint valami szép ajándék.

Molnár Judit

Õrá esett
a közönség

választása, hogy
eljátssza Szigligeti

Ede szerepét

A Leánder
és Lensziromban

Balogh Attilával 

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Bozótirtással
kezdõdött
a birtokbavétel,
Futó Ferenc
tiszteletes (balról
a harmadik) is
kaszát fogott 

Érolasziban ismét
lesz közösségi tér

A közigazgatásilag Székelyhíd városához
tartozó kis falucska, Érolaszi egyik
legnagyobb gondja a kultúrház hiánya.
Többszöri próbálkozással sem sikerült
az immár idültté vált problémát megoldani,
de most mintha felsejlene a fény az alagút
végén.

Érolaszit az idõk folyamán több család bir-
tokolta. A Bónis famíliának nagy kiterjedésû
földje volt a falu határában. Érköbölkúton is
bõvelkedtek szántókban, a jelentõsebb ingatla-
nok is a tulajdonukat képezték. A földreform-
mal õket is megfosztották vagyonuktól, aho-
gyan a többi, reakciósnak kikiáltott sorstársu-
kat. A Székelyhíd–Margitta út mentén Érola-
sziban fekvõ házukra is rátette a kezét az ak-
kori államhatalom. A kisajátítást sikerült a falu
lakosságának javára fordítani: az akkor még jó
állapotban lévõ ingatlanban rendezték be a
kultúrházat. Alkalmi színpadi elõadásokra, la-
kodalmakra és egyéb mulatságokra volt hol
összegyûlniük a helybelieknek.

A karbantartására, állagmegõrzésére nem
fordítottak nagy gondot a kommunista érában,
sikerült is rendesen lelakni az épületet. A pál-
fordulás után a család visszaigényelte a jusst,
értelemszerûen a kultúrháznak helyet adó in-

gatlant is; vissza is szerezték. Bár az önkor-
mányzat lépéseket tett a ház megvásárlására,
az örökösökkel többször is próbált dûlõre jutni,
ez nem sikerült; a bejárati ajtóra lakat került.

Teltek-múltak az évek, a kihasználatlanul ál-
ló épület enyészetnek indult, a környékét fel-
verte a gaz, a faluközpont csúfjává vált. Nem-
rég Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere
örömmel újságolta, hogy végre sikerült meg-
egyezni az örökösökkel. Így megvásárolta a
város az épülethez tartozó közel kéthektáros
területet, az elõtte lévõ térséget, amelyet „kö-
rülszaladóként” emlegetnek az olasziak, vala-
mint az iskolaépület alatti telket, amely szintén
Bónis-birtok volt. Az önkormányzat finanszí-
rozta a vásárlást, de az ügyletet az Érolaszi Re-
formátus Egyházközség bonyolította le, ennek
a tulajdonába került az épület a fentebb emlí-
tett telkek egy részével együtt. A felújítás költ-
sége pedig a helyi egyházra hárul, ezt önerõ-
bõl, testvéregyházak támogatásával, valamint
pályázatok révén fogják elõteremteni.

Jó gazda módjára a helyiek már neki is lát-
tak az ingatlan körüli bozót eltakarításának.
Futó Ferenc lelkipásztor sem volt rest mun-
karuhába bújni, és jó példát mutatva híveinek,
kaszával irtotta a gyomot. A tiszteletes el-
mondta, hogy bár az ingatlan már az egyház
tulajdona, a felújítás után ismét kultúrházként
fogják mûködtetni. Maga az épület egy nagy-
terembõl, több kisebb helyiségbõl és az alatta
húzódó pincébõl áll.

D. Mészáros Elek
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A nagyrábéi Kossuth Lajos Mûvelõdési
Házban hét évvel ezelõtt rendhagyó pünkösd-
váró rendezvény, ikonkiállítás és a történelmi
egyházak ünnepi viseleteinek bemutatása vár-
ta az érdeklõdõket. Az ikonokról Pop Cosmin
Florentin, a kiállított mûvek alkotója beszélt.
Az ünnepi viseleteket Michels Richárd refor-
mátus, Kerekes László római katolikus, Kanyó
Árpád görögkatolikus és Pop Cosmin Floren-
tin ortodox lelkész mutatta be. Ugyanezt a
rendezvényt megismételtük 2016 adventjén is
más szereplõkkel, de – kulturális menedzser-
ként – az ikonfestõhöz ragaszkodtam.

Zsáka a Váradi regestrum szerint már
1214–35. között fennállott. Miután Nagyvá-
radot felszabadították a török uralom alól, Bi-
harban is megindult az elnéptelenedett falvak
visszatelepítése. A lakosság egy része vissza-
tért Zsákára is, s gyarapodott a lélekszám ro-
mánok betelepülésével. Az 1930-as népszám-
lálás szerint a község 3412 lakosából a 3388
magyar mellett 793 görögkeleti vallásút je-
gyeztek fel, de csak 19 vallotta magát román-
nak. Napjainkban bár több mint 25 román

származású él Zsákán, csak huszonnégyen
vállalták ezt fel, így a törvény nem teszi lehe-
tõvé nemzeti kisebbségi önkormányzat alakí-
tását, amelyet korábban Pop Cosmin Floren-
tin nyolc esztendõn át vezetett.

Az ortodox lelkipásztor az ikontábort
bermudában és pólóban igazgatja, haja copf-
ban. Meg is kérdezte tõle az egyik gyerek,
hogy a tanár bácsi hisz-e Istenben. Persze, vá-
laszolta, hiszen õ pap. Tényleg pap? – csodál-
kozott el a gyerek. – Azt hittem, mûvész…

Nincs annál szebb és jobb, ha gyerekzsivaj-
tól hangos egy kulturális intézmény. Mielõtt

Egy nyitott lelkû
ortodox pap Zsákán

Évek óta rendez ikonfestõ tábort
POP COSMIN FLORENTIN Budapesten
és Zsákán. Ez utóbbi helyszínt magam is
felkerestem, hogy megnézzem, miket
alkotnak a gyerekek.
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Korábbi ikonfestõ
táborokban készült
munkák
a templom falain

Pop Cosmin Florentin a zsákai görögkeleti istenháza
elõtt 



valakit, akkor a háttér többnyire hideg színû
vagy fordítva. Az ikon tükörképét, az ó- és új-
szövetségi jeleneteket az üveglapra másolják a
gyerekek, majd lelakkozzák a felületet. Aztán
jöhet a színezés. A táboraink mindig kiállítás-
sal zárulnak. Kezdetben hagytak itt munkát a
gyerekek, de már nem tudnánk hova tenni,
így hazaviszik, amit készítettek. A korábbi iko-
nok egy része megtekinthetõ a közeli Rhédey-
kastélyban és a templomunk bejáratánál.

Kocsiba szállunk, egy pillanatra megállunk
a tisztelendõ házánál – a helyiek ugyanis így
szólítják –, aztán a kertek alatt kiérünk a
bakonszegi útra. Itt, a Kossuth utca 15. szám
alatt találjuk a falu másik mûemlék templo-
mát, a több mint kétszáz éves görögkeleti is-
tenházát. 1791-ben emelték a korábbi fa-
templom helyén, késõ barokk stílusban, Mi-
hály és Gábor arkangyal tiszteletére. Építésé-
nek 200. évfordulóján renováltatták külsõ és
belsõ terét, de azóta többször is megújult. A
ma is meglévõ harangot Pintye János és fele-
sége, Pántya Flóra öntette saját költségén
1906-ban, egy szántóföldön talált ágyúcsõda-
rabból. A templomba érve a gyerekek munká-
ja fogad. Pop Cosmin Florentin magára ölti a
reverendát, és mesél családjáról meg arról,
hogy miképpen került õ Magyarországra.

– Ketten vagyunk testvérek. Édesapám gyá-
ri munkás volt. Kisgyerekkorom óta készültem
erre a pályára. Az édesapám családjában volt
is erre példa, és vannak lelkész unokatestvére-
im is. Multikulturális közegben nõttem fel, ma-
gyarok, németek, románok között, de élt
Brassóban zsidó közösség is. Egy olyan város,
ahol csak egy felekezet él, elég egyhangú.
Mennyivel színesebb, akár építészetileg is, ha
több nemzet, felekezet él egymás mellett. Hu-
szonegy éves koromig éltem így, aztán felke-
rekedtünk a feleségemmel, aki brassói ma-

üdvözölném Pop Cosmin Florentint, gyorsan
készítek róluk néhány fotót munka közben,
aztán arra kérem, beszéljen az elõzményekrõl.

– A mûvelõdési ház vezetõjének javaslatára
2008-ban kezdtem az ikonfestõ tábort szer-
vezni Zsákán. Féltem is tõle, mert nem tud-
tam, hogy képes leszek-e átadni a tudásomat
a gyerekeknek. Öt évig minden évben tartot-
tunk, mert volt rá igény és volt rá pénz. Elég
költséges az alapanyagok beszerzése, és nem
minden résztvevõ tudná ezeket elõteremteni.
Üveget kell venni, festéket és csõtollat, ami ta-
lán a legdrágább. Budapesten hat éve kezd-
tem a munkát, többnyire román származású
gyerekekkel. Ott nem volt szünet, mert mindig
elõ tudták teremteni a tábor költségeit. Sze-
rencsére tavaly Zsákán is sikerült az újrakez-
dés. Minden tábor elején megismerkedünk az
ikonokkal. Mi az üvegre festett technikát sajá-
títjuk el, de a színek használatában vannak
alapvetõ dolgok, ezeket ismerni kell, mielõtt
hozzálátnak a színezéshez. A vértanúk és Szûz
Mária ruhája általában piros, a prófétáké zöld,
Jézus Krisztus ábrázolásánál három színt hasz-
nálunk többnyire: pirosat, kéket és narancs-
sárgát. Ha meleg színû ruhában ábrázolunk
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Ikonfestõ táborban
Zsákán

Munka közben

(folytatás a következõ oldalon)
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gyar, de éltek rokonai Budapesten; õt 14 éves
korom óta ismerem, egy osztályba jártunk.
1990-ben kezdtük el magyarországi létünket a
fõvárosban, hét évig ott dolgoztam, elõbb hat
évet mint mûszaki ellenõr, majd egy évig szer-
számkészítõként. 1992-ben megszületett a fi-
am. A Petõfi téri ortodox templomba jártunk,
aztán a román kápolnába, így a hitélettõl so-
ha nem szakadtam el. 1997-ben elkezdtem a
tanulmányaimat a teológián, és a pátriárka
engedélyével 1999. május 29-én szenteltek
pappá Zsákán. Nehéz volt megszokni ezt a
pusztaságot nekem, aki hegyek között nõttem
fel. Még Budán is volt egy kis dombocska leg-
alább. Nehéz volt elnyerni az emberek bizal-
mát, mert igen kusza viszonyokat örököltem
az elõdömtõl, de az eltelt évekre visszatekint-
ve most már elmondhatom, hogy sikerült. Ti-
zennégy ortodox lelkész szolgál itt, a gyulai
püspökséghez tartozó két megyében. Hozzám
négy település tartozik: Mezõpeterd, Vekerd,
Darvas és Zsáka.

– Hogyan sikerült a beilleszkedés Bihar-
ban?

– A fiam az elsõ osztályt még a fõvárosban
járta, aztán itt végzett a zsákai általános isko-
lában. A középiskolát az Arany János Gimná-
ziumban végezte Berettyóújfaluban, majd tör-
ténész diplomát szerzett a Debreceni Egyete-
men. A feleségem általános iskolai tanár. Míg
Darvason volt iskola, addig õ is tartott ikonfes-
tõ tábort a faluban, sõt neki még szakköre is
volt. Gyakran, majdnem minden hónapban
megfordulok a Szent Kereszt kolostorban

Nagyváradon. A váradi püspök, Sofronie
Drincec korábban gyulai püspök volt, õ szen-
telt engem pappá. A munkám mellett autodi-
dakta módon kezdtem el ikonnal foglalkozni
több mint húsz esztendeje. Talán azért, mert
gyerekkoromban édesapám sok kiállításra vitt
el, és ez munkált bennem tudat alatt. Aztán ki-
állítást rendeztek nekem Körösszegapátiban,
majd Gyulán. Szerepeltem a Fõtér címû tele-
vízió-mûsorban, ez hozta meg igazán az áttö-
rést, az ismeretséget ikonfestõként. Nagyvára-
don is láthatták az alkotásaimat háromszor is,
de önálló kiállításom ott még nem volt. Elsõ-
sorban üvegre festek, de dolgoztam már fára
is. Amikor a zsákai templom tetejérõl leszed-
ték a régi, több mint kétszáz éves cserepeket,
kértem, hogy tegyenek félre belõle nekem, de
szinte mind eltörött, mert nem vigyáztak rá.
Egy maradt, arra a Szent Családot festettem
meg, kiállításaim becses darabja lett ez az al-
kotásom! Ha hetven évvel ezelõtt megkérdez-
ték volna a híveket, hogy mi lesz hét évtized
múlva, biztosan optimistán nyilatkoznak, és
teli templomokat vizionáltak volna. Most úgy
tûnhet, ha a templomba járók számát nézzük,
hogy kilátástalan a helyzet, de én nem szok-
tam jóslásokba bocsátkozni. Mindenesetre
2015-ben fejezõdött be a templom teljes kül-
sõ és belsõ felújítása, és még abban az eszten-
dõben Ioan, a bánáti metropolita, Sofronie
nagyváradi és Siluan, a gyulai ortodox püspök
újraszentelték az istenházát. Hiszem azt, hogy
Isten a megfelelõ idõben elküldi azokat az em-
bereket, akikre szükségem lesz!

Kocsis Csaba

Pop Cosmin
Florentin adventi
kiállítását tavaly

a Bihar Vármegye
Képgalériában

dr. Dénes Zoltán
atya nyitotta meg 
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Egy nyitott lelkû ortodox pap Zsákán

A zsákai ortodox
templomban



kultúra|
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Sajnálatos, hogy eme útmutatásra kevesen
figyeltek föl. Erre következtetek a velem szóba
állók beszédébõl, sõt a rádió, televízió, írott
sajtó közvetítette szövegekbõl, amikor a hol?
kérdésre -ba, -be raggal válaszolnak. E vétket
elkerülendõ, az alábbiakban felidézem egykori

módszerem, amellyel kisdiák-
jaimat igyekeztem jó útra te-
relni.

– Figyeljetek! A hol? mi-
lyen hangzóra végzõdik?

– Mássalhangzóra.
– Akkor a feleletbe az n

mássalhangzót illesszétek!
Így: iskolában, kertben. Kö-
vetkezzék a hova? kérdés! En-
nek végsõ betûje az a magán-
hangzó. Válaszotokba minden-

képpen magánhangzót iktassa-
tok: iskolába, kertbe!
Reménykedem. Ha nebulóim-

mal ezt sikerült elsajátíttatnom, fel-
nõtt olvasóim sem adhatják alább. Isme-

reteinket gyarapítandó a fentieket egészítsük
ki azzal, hogy egyes esetekben a hol? kérdés-
re -on, -en, -ön raggal felelünk. Hol született
Mátyás király és Bocskai fejedelem? Kolozsvá-
ron. Kirándulásotokon sátraitokat hol vertétek
föl? A hegyen. A barátod hol nyaralt? Döm-
södön.

Ezzel el is búcsúztunk a ragoktól, hogy a ha-
tározott névelõkhöz (a, az) fûzõdõ szabályok-
ról is szólhassak.

Nem kell névelõ a földrészek, országok,
megyék, helységek neve elé. Például: Afrika
ébredezik. Magyarország és Románia határos.
Székelyudvarhelyen lakom. Viszont a folyók,
tavak, tengerek, hegyek s egyéb földrajzi tulaj-
donnevek elé a határozott névelõt többnyire
kitesszük: A Tisza (Petõfi), Az Értõl az Óceá-
nig (Ady), A Dunánál (József Attila); a Kár-
pát-medence; A Balaton Magyarország legna-
gyobb tava. Ámde Erdély ezt nem igényli, csu-
pán akkor, ha melléknévvé alakítjuk: Az erdé-
lyi magyarok ragaszkodnak szülõföldjükhöz.

Könyvek, cikkek címe is számot tart a hatá-
rozott névelõkre: a Tiszántúl. Az utcák, terek
is mindig névelõsek: Én a Kálvin utcában la-
kom. A Petõfi tér távolabb esik.

Amikor a földrajzi vagy bármely tulajdon-
név elé jelzõ kerül, a határozott névelõ nem
hiányozhat! A hegyes-völgyes Szilágyságban
jártam. Az idén a szép Budapestre is eljutottál.

A jelzõs tulajdonnevek sem árválkodhatnak
névelõ nélkül. A lírikus Petõfi. Az epikus
Arany. Ám e szabály nem vonatkoztatható
azokra a személynevekre, amelyeknek a jelzõi
– idõk folyamán – tulajdonnévvé rangosodtak:
Könyves Kálmán, Nagy Lajos király.

Halhatatlanná vált egykori királyaink meg-
idézésével búcsúzom kedves olvasóimtól.

Dánielisz Endre

Folytatjuk nyelvészeti
kirándulásunkat
Az elõzõ havi közlésemben hazai
és külhoni városokat kerestünk fel ama
céllal, hogy a nevezetteket anyanyelvi
ragjainkkal gazdagítsuk. Befejezésként
a hol? s a hova? kérdésre válaszoló ragok
szabályával ismerkedtünk meg. Íme,
a helyes megoldást szemléltetõ példák.
– Hol nyaraltál az idén? – Szlovákiában,
Pozsonyban. – És most hova utazol?
– Haza, Nagykárolyba.



Az Aradi út és a Vitéz (ma Decebal) út sar-
kán levõ nagy méretû telekre 1891–1892-
ben építették fel a több épületbõl álló császári
és királyi huszárlaktanyát. A tervezés idõszaka
visszanyúlt 1885-re. Akkor fogadták el Hausz-
mann Sándor budapesti építész tervét. A lak-
tanya kijelölt területe a Rhédey-kert melletti, a
Pecén (a patak medre a mai Octavian Goga
utcával párhuzamos volt) túli legelõtõl kezdve
egészen a már említett utcasarokig terjedt.

Az építésre 1891 januárjában írtak ki pá-
lyázatot. Ebbõl a dokumentumból tudható,
hogy a több mint 14 holdnyi területre egy
emeletes tiszti lakóházat, két õrházat, három
egyemeletes legénységi kaszárnyát, egy torna-
és vívótermet, egy markotányos épületet, egy
börtönt, egy mosdót, egy mosókonyhát, hat
istállót, egy patkolókovács-mûhelyt, egy nagy
fedett lovardát hagytak jóvá. A kivitelezésre a
legelõnyösebb ajánlatot a Hirsch és Bachrach
kassai cég tette, szerzõdést is kötöttek vele.
1891 októberére már tetõ alá kerültek az épü-
letek, a lovardára is felkerült a fémvázas tetõ-
szerkezet, amelyet a jó nevû Schlich gyár szál-
lított. Az elkészült huszárlaktanyát 1892 au-

gusztusában vette át egy polgári és katonai
személyekbõl álló vegyes bizottság. Nem sok-
kal késõbb Ferenc József laktanya néven vált
ismertté.

Tüzérségi laktanya

A lovassági laktanya közvetlen szomszédsá-
gában, az Aradi út mentén levõ tüzérlaktanyát
1896–1897-ben építették. Késõbb Vilmos fõ-
herceg nevét vette fel. A laktanya felépítéséig
a tüzérek a Sztaroveszky (Magheru) és Kálvá-
ria (Dózsa György) utca találkozásánál levõ,
jóval kisebb, azóta lebontott kaszárnyát hasz-
nálták.

Az Aradi úti létesítmény tervét Hauszmann
Alajos mûépítész készítette el. Tervében a lak-
tanyához a következõ épületek tartoztak: két
földszintes lakóépület, egy emeletes tiszti lak,
egy emeletes altiszti épület és irodaház, egy
földszintes épület konyha és a markotányos-
ság számára, egy vívó- és tornaterem, két
emeletes legénységi szállás, egy kovácsmû-
hely, a legénységi lovak istállói, egy felszerelé-
si raktár, egy lószerelvényi épület, a beteg lo-
vak istállója, löveg- és szekérszín, fedett lovar-
da, valamint egy nyitott szín.

A laktanya kivitelezésére a versenytárgya-
lást 1896 májusában tartották. A legelõnyö-
sebb ajánlatot Härtl Vilmos és Maskevits Dö-
me szabadkai építészek tették. Az õ cégük ka-
pott megbízást. Ugyanezen év õszére már az
összes épület tetõ alá került. A laktanya átvé-

|a régi Várad
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Az egykori
huszárlaktanya

Jubilál az egykori
huszárlaktanya

Százhuszonöt éve adták át az Aradi út
elején levõ egykori huszárlaktanyát. Ez volt
a kezdet, a szomszédságában további
kaszárnyák épültek a tüzéreknek
és a honvéd lovasságnak.

A honvéd lovassági laktanya egészen a Vágóhíd utcáig
terjedt



telét 1897 szeptemberében tartották, de már
1903 tavaszán bõvíteni kellett, és arra Rendes
Vilmos építész kapott megbízást.

Honvéd lovassági laktanya

A tüzérlaktanya egészen a Vágóhíd utcáig
terjedt. Az utca másik oldalától kezdõdõ telek-
re egy honvéd lovassági laktanyát építettek
1897–1898-ban a Gyuláról Nagyváradra át-
helyezett honvédhuszárok elhelyezésére. A
tervet, melyet Busch Dávid városi fõmérnök
készített el, 1897 novemberében bemutatták
a honvédelmi miniszternek, s az jóváhagyta.
Az építésre kiírt pályázatot Sztarill Ferenc he-
lyi építész nyerte el, meg is bízták a kivitele-
zéssel. 1898 nyarán az épületek nagy része
már elkészült. A bokrétaünnepélyt ugyanezen
év augusztusában tartották.

A Tiszántúl 1898. augusztus 3-i számában
ez olvasható: „Most már legtöbb épületnél az
utolsó simításokat eszközlik, s még csak a fes-
tés vár a munkáskezekre. A laktanya területén
a bemenetelnél emelkedik a csinos emeletes
törzsépület, ettõl hátrább, bent az udvaron
hosszú emeletes legénységi épület fut végig,
homlokzattal a bejárat felé. Jobbról a marko-

tányos épület, a fürdõház van elhelyezve. Az
udvar hátsó részén nagy istállók és tágas lo-
vaglóiskola épült. Minden épület teljesen fedél
alatt, csupán a lovarda vasszerkezetû fedele
nem érkezett meg a vasgyárból.”

Bár 1898 októberére elkészült a kaszárnya,
a honvédelmi miniszter csak a következõ év
tavaszán volt hajlandó átvenni. Ennek okát
ma már nem tudhatjuk, a korabeli sajtó sem
firtatta különösebben. Azt ellenben megszel-
lõztette, hogy a miniszter miatt a város elesett
a laktanya egy jó félévnyi lakbérétõl. Talán az
okozhatta az átvétel elhalasztását, hogy a 2.
honvéd huszárezred gyulai osztálya csak
1899. április havának végén érkezett meg
Nagyváradra. Bár az is lehet, hogy nem a hu-
szárok késedelme miatt halasztották el a lakta-
nya átvételét, hanem éppen fordítva: az átvé-
tel elhúzódása miatt késtek a gyulai hu-
szárok…

Mindhárom laktanyánál szó volt a markotá-
nyos épületrõl. Ma már kevésbé ismert, hogy
mit is jelent a markotányos. A markotányos
vagy a markotányosnõ ételt, italt, egyéb hasz-
nos holmit árusító vándorkereskedõ volt a vo-
nuló hadseregek nyomában és a katonai tábo-
rokban. Nélkülözhetetlen kiegészítõ szereplõje
volt a háborúskodásnak. Ez a tevékenység az
I. világháború idejére, a modern hadviselés
korára már szinte kiveszett. A Pallas Nagy
Lexikona ezt a magyarázatot még kiegészíti
azzal is, hogy a markotányos katonai élelme-
zésben részesül lovaival együtt, és az élelmezé-
si tiszt útján a csapatparancsnok alá van ren-
delve. A közte és a csapat közti viszonyt szer-
zõdés szabályozza.

Mivel a fenti laktanyáknál markotányos
épületekrõl van szó, mindez azt jelenti, hogy a
markotányos – akár férfi, akár nõ – kereske-
dõi tevékenységét nemcsak a hadsereg vonu-
lásakor, illetve a katonai táborokban, hanem a
kaszárnyákban is kifejthette.

Péter I. Zoltán

a régi Várad|

A tüzérségi
laktanya az Aradi

úton 
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A néhány katonát
vélhetõen

a fényképezés
vonzhatta

a tüzérlaktanya
fõbejárata elé



menedéke. Rhédey Ferenc úgy megerõsítette
a várat, hogy kiostromlásáról szó sem lehetett.
A kapitány és a vitézlõ rend tántoríthatatlanul
ragaszkodott a menekült fejedelemhez, de a
hitehagyott hajdúk a vesztére törtek. Géczy
András biztatására kicsalták õt a várból, és
1613. október 27-én orvul meggyilkolták.

Amíg Báthori Erdélynek törvényes fejedel-
me volt, Bethlen Gábornak semmi úton-mó-
don sem sikerült Rhédeyt magához hódítania.
A becsületben megõszült, egyenes lelkû kato-
na az ura és fejedelme iránti kötelességét
elõbbvalónak tekintette a sógorságnál, s mind-
végig híven kitartott Báthori mellett. Neheztelt
is ezért Bethlen, s október 17-én ezt írja a fe-
leségének: „Rédai Ferenc nem gondolván
meg az országnak Báthori miatt való rettene-
tes veszedelmét, országkárával Váradban be-
bocsátotta, kiért az egész ország igen harag-
szik reá.”

Bethlen Gábor hûségén

Báthori halála után viszont Rhédey Ferenc
szívvel-lélekkel csatlakozott sógorához, és
nem gondolt többé arra, hogy búcsút vegyen
a váradi kapitányságtól, bár a köszvény már
egészen hatalmába kerítette. „Gyakorta meg-
történt, hogy szekérrõl vagy nyoszolyában
fekve igazgatta a sereget, de még így is meg-
verte az ellenséget – olvasható egy Váradon
keltezett levélben. – Mert az esze helyén volt,
s annak felette oly nagy tekintély vala a vitéz-
lõ nép között, hogy minden parancsának szó
nélkül engedelmeskedtek.”

Bethlen csak lassan és sok küzdelem árán
volt képes magát megerõsíteni székében, mert
a prágai udvar rosszindulata és bizalmatlansá-
ga minden törekvése elébe gátat vetett. II. Má-
tyás király nem akarta õt törvényes fejedelem-
nek elismerni, Thurzó nádor, Forgách Zsig-
mond, Dóczy s a többi urak pedig épp oly es-
küdt ellenségei voltak Bethlennek is, mint
elõbb Báthorinak. Nemcsak török érzelmû-
nek, hanem annak rendje és módja szerint kö-
rülmetélt muzulmánnak is tartották!

Mátyás kormányának legfõbb törekvése ar-
ra irányult, hogy Bethlent a Báthori-féle várak

Báthori Gábornak Bethlen Gáborral való
összetûzése végzetessé vált reá nézve. A Por-
tán határozottan és visszavonhatatlanul ki-
mondták, hogy Báthorinak buknia kell, s
1613. augusztus havában a törökök már el-
özönlötték Erdély széleit. Magukkal hozták
Bethlen Gábort is. E válságos napokban Rhé-
dey Ferenc rendkívüli buzgóságot fejtett ki ha-
zája és uralkodója érdekében. Várad valóságos
központja lett Erdély katonai kormányzásá-
nak. A fõkapitány figyelemmel kísérte a török
sereg minden mozdulatát, sûrûn levelezett a
szomszédos várak parancsnokaival, megmust-
rálta, hadba szólította a vármegyék dandárjait,
eleséggel, lõporral, hadi szerekkel bõségesen
ellátta Váradot, s nap nap után sürgette a ma-
gyarországi segítséget. Báthori – noha Rhé-
dey a Bethlen Gábor sógora volt – rendületle-
nül bízott benne.

Báthori végnapjai

A török beütésének híre Magyarországot is
rémületbe ejtette, de a prágai udvar még most
sem gondolt komolyan arra, hogy Báthorinak
segítséget küldjön, sõt Báthori még arra sem
kapott fölhatalmazást, hogy a király birtokain
hadakat fogadhasson. Az országtartó urak pe-
dig csak korrespondeáltak egymással, de sen-
kinek sem jutott eszébe, hogy a fölgerjedt láng
oltásához fogjon, bár a szomszéd háza már ja-
vában égett…

Báthori Gábor október eleje óta Váradon
tartózkodott. A gyulafehérvári palotában im-
már Ali pasa tanyázott, Szeben felé is elvágta
a török az utat, Kolozsvár nem akarta Báthorit
befogadni, Várad volt tehát egyedüli biztos

|história

A váradi kapitány Báthori Gábor tragikus
elhunytáig megmaradt a fejedelem
hûségén. Sógora, Bethlen Gábor trónra
lépése után Erdély új urának legfontosabb
támasza lett. A két férfiú vállvetve védte
meg Végvárad erõsségét a prágai udvar
követelõzései ellen.

A Rhédeyek Váradon (3.)
Id. Rhédey Ferenc várkapitány
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Csakhogy gazda nélkül számoltak, mert
Bethlen nem Báthori Gábor volt! Kétségtelenül
nagy fontosságot tulajdonított a Mátyással való
szövetkezésnek, de ezt csak eszköznek, és nem
célnak tekintette. Mert politikájában a Bocskai
által megjelölt utat és irányt követte, és sokkal
tapasztaltabb államférfi volt, semhogy az udva-
ri cselszövények hálójában fennakadt volna.

A fejedelem kijelentette, hogy a váradi kapi-
tányság tiszte olyan ember kezében van, aki
minden gyanún felül áll. Rhédey a fejedelem-
mel karöltve mindent megtett, hogy Várad vé-
delmi képességét fokozza. Gondoskodott róla,
hogy az õrség válogatott és rendesen fizetett
katonákból álljon. Visszaszerezte a vár fönntar-
tására rendelt, de Báthori alatt elidegenített jó-
szágokat, pontosan behajtotta a jövedelmeket,
és mint Bihar vármegye fõispánja, felügyelt,
hogy a fiskus bevételei hiánytalanul kezeltesse-
nek. A fejedelem Kraszna és Szolnok várme-
gye adóját, valamint a váradi és debreceni har-
mincadot is Váradhoz deputálta, úgyhogy az
összes jövedelem körülbelül 32 ezer forintra
rúgott. Ebbõl az õrség fizetésére 20 ezer forin-
tot fordíttatva, a megmaradó összeg a vár épí-
tésére és jó karban tartására szolgált.

Bethlen egy 1614. február 10-én keltezett
levelében ezt írja sógorának: „Kegyelmedet
hazánknak közönséges javáért kénszerítjük a
szüntelen való vigyázásra. Immár oda kifelé
Huszt és Kõvár oda lévén, csak kegyelmedre
támaszkodhatunk… Minékünk Váradra, ha le-
hetséges volna, nem különb vigyázásunk vol-
na, mint az magunk személyére, kegyelmedet
is Isten abban minden jóra segíti.”

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

és erõsségek birodalmából kizárva, helyzetét
Erdélyben tarthatatlanná tegye. Eleinte törvé-
nyes színt adtak a dolognak, de amikor ta-
pasztalták, hogy így célt nem érhetnek, rábe-
széléssel, fenyegetéssel, ígéretekkel és meg-
vesztegetéssel úgy körülhálózták a várkapitá-
nyokat, hogy Ecsed, Huszt, Tasnád és Kõvár
rendre meghódolt a királynak. Csakhogy a
legfontosabb hely, Várad, melytõl Erdély sor-
sa függött, szerencsére Bethlen Gábor kezén
volt, Rhédey Ferencet pedig sem megijeszte-
ni, sem megvesztegetni nem lehetett.

Váradot azonban Mátyás mindenáron bírni
akarta, s mikor meggyõzõdött arról, hogy Rhé-
deyt nem lehet eltántorítani, nyíltan kijelentet-
te, hogy Bethlen Gábor elismerésének legelsõ
föltétele Várad átadása. A fejedelemhez küldött
követek olyan utasítást kaptak, hogy köröm-
szakadtig alkudozzanak vele e fontos véghely
birtoka felett. Elõször föltétlenül követeljék
Váradot, késõbb azonban ígérjenek reverzálist,
hogy néhány év múlva, amikor már a királynak
alkalma lesz meggyõzõdni a fejedelem hûsége
felõl, vissza fogja bocsátani a várat Erdélynek.
Követeljék, hogy egyenlõ számú magyar és né-
met õrség legyen Váradon, német származású
kapitány alatt, de ha ebbe nem akarnának be-
lenyugodni, legyen a magyaroknak külön kapi-
tányuk, de az a király kinevezésétõl függjön.
Utolsó esetben pedig érjék be azzal, hogy a
tisztán magyar õrség a királynak is hûséget fo-
gadjon, vagyis hogy a vár a fejedelem és a ki-
rály közös birtoka legyen.

„Szüntelen vigyázásra
kénszerítjük kegyelmedet”

Alkudozásra azonban nem került a dolog,
mert Bethlen kezdettõl fogva a leghatározot-
tabban visszautasította az udvar követelõzése-
it. Ugyan mit is használhatott volna neki Má-
tyás elismerése Várad nélkül, mely fejedelmi
székének legfõbb, sõt az adott viszonyok kö-
zött egyetlen oszlopa volt? Mit használhatott
volna a szövetkezés, ha a török haragját ma-
gára vonja? Megtanulhatta Báthori példájából.
És az egyszer bizonyos, hogy a Porta okvetle-
nül föláldozza õt a legelsõ jöttment trónkeresõ
kedvéért, ha Váradot a németnek adja.

Nagyon jól tudták ezt Bécsben és Prágában
is. Éppen az volt a céljuk, hogy Bethlent ke-
lepcébe csalják: Ha nem mond le Váradról,
nem ismerik el fejedelemnek, és Magyaror-
szággal gyûlik meg a baja; ha lemond, majd
„megmetszik a torkát Sztambulban”.
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II. Mátyásnak is
fájt a foga a váradi

várra



|kultúra

Beszélgetésünk kezdetén gyermekkori em-
lékeit idézte fel, ízlelgette a régmúlt történése-
it. Ahogy felbukkantak az érzelmekkel teli élet-
villanások, a gyermek- és ifjúkor messzeségé-
bõl elõtörõ morzsamomentumok, könnyû volt
megállapítani, hogy Fazakas Sándor lelkében
ízig-vérig székelyhídi maradt. Elmondása sze-
rint még mindig csodálat tölti el, amikor eszé-
be jutnak nagy „felfedezései”, az egykoron
szépséges Érmelléken tett barangolásai. A
mai városi strand területén egy hatalmas, ösz-
szefüggõ víztenger volt, a közelben lévõ ma-
lomnál pedig mindig ott állt egy tutaj. Cimbo-
ráival, amikor kedvük szottyant, elkötötték a
vízi jármûvet, kieveztek, az apró szigeteknél
kikötöttek. Ilyenkor néhány órára Robinson-
nak érezhették magukat. Aztán a nádasok sû-

rûjében és a réteken ott volt a gazdag madár-
világ, a tojásgyûjtés szintén kedvenc foglala-
tosságuk volt a suttyóknak. A foci mellett a
legnépszerûbb játékszer a roller volt, minden
gyermek saját rollert szeretett volna magának.
Kora estébe nyúló hosszú délutánokon át zaj-
lottak a sihederek között a rollerversenyek,
rendszerint az egyik játszótárs, Kun Béla
nagymamája vetett véget a játéknak, amikor
kiállt a kapuba, és erõs hangjával hazaparan-
csolta a fiúkat.

Aztán a csodálatos gyermekkor tovatûnt,
de a középiskolai évek még mindig Székely-
hídhoz kötötték. Emlékeiben úgy él, hogy ki-
tûnõ tehetségû, makulátlan emberségû taná-
rok oktattak akkoriban a helyi iskolában, akik
nagyban befolyásolták a diákok jellemének
formálódását. Sikeres érettségi után Nagyvá-
radra került Fazakas Sándor, itt orvosi mûsze-
részi és röntgentechnikusi képesítést szerzett.

A mûvész, aki
megtalálta gyökereit
FAZAKAS SÁNDOR szobrász a föld alól
bányássza elõ a vésõje alá kerülõ
idomokat: gyökerekbõl formázza a szépet.
Az alkotó a szilágysági Zilahon született,
Székelyhídon cseperedett felnõtté, jelenleg
a magyarországi Egyeden él. Nemrég
kiállítás nyílt munkáiból neveltetésének
városában, akkor beszélgettünk vele.

A gyökerekbe
belelátott jelenetet
aprólékos
munkával hozza
felszínre

Fazakas Sándor elismerésként értékelte, hogy
Székelyhídon is bemutathatta faragványait
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pontos idõmeghatározás azért is lehetetlen,
mert egyidejûleg három-négy alkotáson is dol-
gozik. Ugyanakkor mindegyik gyökér más-
más formát mutat. Éppen ezért tartja Fazakas
Sándor nagyszerûnek a gyökérszobrászatot,
mert nem lehet két egyforma alkotást készíte-
ni, hiszen minden gyökér más. Mint mondta,
utánanézett, sehol a világon nem szerepel
önálló mûvészeti ágként a gyökérszobrászat.

A gyökér adott formájához kapcsolódik az
alkotói szándék, a kettõ találkozásából születik
meg a mû. Beszélgetõpartnerem elmondása
szerint szereti a mitológiai témákat megfor-

Gyulafehérvárra kapott kihelyezést, majd a
sorkatonai szolgálat következett. Annak letel-
te után sikerült Margittán állást vállalnia. A
Berettyó menti városban töltött idõ alatt tere-
lõdött figyelme a gyökérszobrászat felé.

Mindig is ezermester volt, szeretett fúrni-fa-
ragni. Feleségének nagybátyja egyszer csak
azt mondta neki, hogy gyere velem, mutatok
valamit, ami biztosan érdekelni fog. Margittán
abban az idõben egy nagyobb területen kivág-
ták a szõlõst. A talajban ott maradt a rengeteg
gyökér. Jól felpakoltak az ingyen zsákmány-
ból, odahaza pedig nekilátott a kísérletezge-
tésnek. Hát ez a „pudingpróba” nem volt sike-
res, mert bár a faragványok elég jóra sikered-
tek, az idõ múlásával a szõlõgyökerek sorra
repedezni kezdtek. Megtanulta, hogy ebbõl az
alapanyagból nem érdemes dolgozni.

Hosszú idõbe telik, amíg a földbõl elõkotort
gyökérbõl alkotás születik. Elõször is hagyni
kell az alapanyagot, hogy teljesen kiszáradjon.
Ez a leghosszabb folyamat, de ekkor már lehet
azon gondolkodni, hogy mit is rejt magában
az adott forma, illetve meddig mehet el az ala-
kítás folyamán a mûvész fantáziája. A gyöke-
rek megtisztítása is idõigényes, legelõször ala-
pos mosással a földmaradványokat kell eltávo-
lítani. A munkaindító folyamatban a felesleges
gyökérrészek eltávolítására baltát, fûrészt, bo-
zótvágót használ. A késõbbi fázisban kerülnek
elõ a különbözõ vésõk, ezeknek borotvaéles-
nek kell lenniük. Az eszközök élezését is maga
oldotta meg, mosógépmotorral mûködõ kö-
szörûgépet fabrikált hozzá. A finomabb hajla-
tokat pedig orvosi szike segítségével éri el. Az-
tán még a hántolás is hátravan, a gyökérkéreg
eltávolítása.

A mûvész azt pontosan nem tudta meg-
mondani, hogy mennyi idõt is vesz igénybe
egy-egy alkotás megfaragása, de annyi bizo-
nyos, hogy több hetet kell babrálnia vele. A

Szent László
szobrát készítette

el ajándékba
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A kiállított
alkotások
egy része

(folytatás a következõ oldalon)





A mûvész, aki megtalálta…

mázni, de munkáiban gyakorta visszaköszön a
hajdanvolt Érmellék is. A szerelem mellett a
politika vagy inkább a történelem is tetten ér-
hetõ faragott tárgyaiban. Erdély elvesztése
örök, kimeríthetetlen ihletforrás számára.

Munkáiból többfelé is nyílt már kiállítás,
Magyarország számtalan nagyvárosában lát-
hatták gyökérszobrait, Ausztriában is bemutat-
kozott. Pályafutása csúcsának azt tartja, hogy
meghívást kapott Székelyhídra, nem feledkez-
tek meg róla évtizedek elmúltával sem. Nem
érkezett üres kézzel, Szent László-év lévén a
király szobrát ajándékozta a városnak. Ez a
szobor is jelzi, hogy a gyökereken kívül na-
gyobb méretû alkotásokat is farag. Jelenleg
épp lakóhelye, Egyed vezetõségének felkéré-
sére a tizenhárom aradi vértanú emlékére ké-
szít kõbõl egy emlékmûvet, ez év október 6-án
fogják átadni.

Lakása minden zegzuga tele van munkáival.
Azt szeretné, ha lenne egy állandó hely, ahol
kiállíthatná tárgyait, hisz azért dolgozik, hogy
ne csak neki, hanem másoknak is örömük tel-
jék bennük.

D. Mészáros Elek

|lektûr

(folytatás az elõzõ oldalról)



búcsúsok vasárnap este még han-
gosan bõgették a Rasputint. Abban

az évben az volt a menõ, a Boney
M slágere. Kinn ültem a templom
elõtti padon, és néztem, amint a

dodzsemes fiúk az utolsó cigijüket szívják. Az-
tán jött egy ember, cigányképû, egy sas volt a
vállára tetoválva, és azt mondta, pakolás. A fi-
úk eldobták a cigit, a céllövöldés leoltotta a vil-
lanyt és lehúzta a rolót. A körhintás felesége
paprikás krumplit melegített a lakókocsiban,
odaérzett a szaga. Éhes voltam. Tizenkét éve-
sen mindig éhes az ember lánya.

Otthon anyám nem szólt, csak felnézett a
tévézésbõl, míg kenyeret vágtam magamnak.
Mielõtt elaludtam, arra gondoltam, a búcsúsok
már pakolnak, és hajnalban indulnak majd to-
vább. Jó messzire. Éjjel egy felé lehetett, ami-
kor csattant a kiskapu apám után. Tudtam,
ilyenkor zavar haza mindenkit Tenki, a kocs-

máros. Visszafojtottam a lélegzetemet, és
olyan kicsire húztam össze magam, amennyi-
re csak lehetett. Apám benyitott, éreztem a
szesz meg az izzadság szagát, és megfeszült a
testem az undortól. Alszol, suttogta kásás han-
gon, majd rövid szünet után elcsoszogott, és
hallottam anyám fojtott hangját, majd megnyi-
kordult az ágyuk rugója. A fejemre húztam a
takarót és elképzeltem, hogy most az uszoda
kék vizébe csobbanok. A víz kék és hideg, és
ruganyosan ellenáll a testemnek. És én csak
úszom, a fejem fölött villódzik a nap fénye,
alattam a víz kékje, és megtisztulok, feloldó-
dom ebben a mélységben.

Olyan halkan sikerült felöltöznöm és eljön-
nöm, hogy a saját kutyánk sem ébredt meg rá.
Az éjszaka tiszta volt és hideg. Borzongtam,
míg bebújtam a búcsúsok ponyvája alá, és
rögtön elaludtam. Valahol a fõváros környé-
kén vertek tábort, mire kikászálódtam a pony-

Mélység

A

Érzelmek, sorsok
kifaragva
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va alól, már délután volt. A dodzsemes fiúk ci-
givel a szájukban rakodták a kis autókat, meg
sem láttak. A cigányképû kérdezte meg, hogy
kerülök oda, már tegnap kiszúrta, hogy foly-
ton ott csellengek körülöttük. Egyél, mondta a
körhintás felesége, és szalámit adott, meg ke-
nyeret. Két napig voltam velük, gondoltam,
majd keresnek otthon. Negyednapra értem
haza, stoppoltam, és egy lány elhozott a há-
zunkig. Szeplõs volt, szemüveges, és azt
mondta, máskor ne csináljak ilyen hülyeséget,
hogy szó nélkül eljövök otthonról.

A kutya ugatott, anyám krumplit pucolt, és
csak bólintott, amikor meglátott. Megjöttél,
mondta, és szája sarkában billegett a cigi. Egy
kis hamu a pólójára esett, cseszd meg, morog-
ta, és a mosogató fölé hajolt, hogy lepöckölje.
Apád éjszakás, van hideg kaja a hûtõben,
mondta, és kiment, hogy adjon a malacoknak.
Este, elalvás elõtt a körhintás feleségére gon-
doltam, a fõztjére, a kezére, ahogy megsimo-
gatta a hajamat, amikor megköszöntem, hogy
ennem adott.

Még volt egy hét a nyári szünetbõl, és más-
nap már korán reggel az uszodában voltam.
Gyalog mentem, így a megspórolt pénzen lán-
gost vehettem úszás után. Szerettem az ilyen

reggeleket. A strandon a homok frissen ge-
reblyélve, ragyogott a fû a napban. Minden
olyan volt, ahogy elképzeltem. A víz dermesz-
tõen ölelt, éreztem, amint reszket a szám szé-
le, aztán a testem tette, amit kell, és megszûnt
a világ. Lebegtem, sodródtam, feszültem, er-
nyedtem. Csak a fényt követtem behunyt
szemmel, és dobált a súlytalanság boldogsága.
Alattam zöld mélység. A szabadság.

A lángosos bódéja elõtt már kígyózott a sor,
a hajamból csöpögött a víz a hátamra, és elõt-
tem egy szõke kisgyerek ugrabugrált a meden-
ce szélén. Rózsaszín köntöse volt, és emlék-
szem, arra gondoltam, milyen puha lehet az
anyaga, amikor nagyot csobbant a víz. Még a
papucsomat sem dobtam le, átölelt, és húzott
le a zöld mélység. A köntösét láttam meg elõ-
ször, meg a szõke haját, ahogy lebeg a mély-
ben. Rossz ütemben vettem levegõt, megmar-
koltam a haját és felrántottam. Kék volt a sze-
me, ahogy rám nézett, és buborékok libbentek
ki az orrán.

Amikor eszméltem, az úszómester rázott, a
hátamat ütögette, és mindenfélét kérdezge-
tett. A kislány az anyja karjaiban kuporgott,
öklendezve sírt. A szája és a szeme alja egé-
szen lila volt. Az anyja a kezemet fogta, és ha-
dart valamit, az arcomat simogatva. A szeme-
met nézte, a hajamat cirógatta, és mosolygott.
Közben sírt. És a fejét rázta. Aztán lángost
hoztak nekem meg üdítõt. Nem engedtek ha-
za. A kislány apja magyar volt, azt mondta,
valami attasé, és hogy engem örökbe akarnak
fogadni, legyek a második lányuk, és éljek ve-
lük Párizsban. Eszembe jutott az Eiffel-torony,
meg hogy meg kell majd tanulnom a nyelvü-
ket, és világot látok.

Lehet róla szó, méregette anyám az attasét,
majd leszívta a füstöt. Csak az apját várjuk
még meg, mert az mondja meg a tutit, és a
pénzben is meg kéne egyezni, hunyorgott. Az
idõ lassan telt, végül anyám elszalajtotta a
szomszéd fiát a kocsmába apámért. Spicces
volt, nem volt még ideje mólésra innia magát,
ahogy anyám szokta mondani. Kis disznósze-
me ravaszul csillogott. Aztán mit ér ez magá-
nak, sandított az attaséra, míg nehézkesen a
székre huppant. Míg alkudoztak, a vízre gon-
doltam, a hideg kékségre, a mélységre. Párizs-
ra. Az Eiffel-toronyra.

Francokat, az a sok papír, meg az utánajá-
rás, nem ért volna annyit az egész, zsörtölõ-
dött este anyám, amíg ágyazott.

Ne bánd, suttogta késõbb apám borszagú
lehelettel, és lehúzta rólam a takarót.

Szilágyi Perjési Katalin



– Gyerekkorom óta vonzott a képzõmûvé-
szet, mindig is szerettem rajzolni, festeni, már
kicsi gyermekként rákaptam. Elsõsorban táj-
képeket és csendéleteket készítek, az írás te-
kintetében pedig filozofikus gondolatokat, ver-
seket vetek papírra. A szerelem és a magyar-
sághoz kapcsolódó témák állnak hozzám a
legközelebb.

– Ki tudna emelni egy olyan emléket, ami
az ön számára a legkedvesebb a képzõmû-
vészettel kapcsolatban?

– Naponta átélek olyan élményeket, ame-
lyek aztán kedvesebb emlékeimmé válnak,
ugyanis örömmel adom ajándékba az embe-
reknek a munkáimat, és a tõlük kapott elisme-
rés és szeretet számomra felbecsülhetetlen.
Boldogság azt látni, hogy az emberek örülnek
a tõlem kapott képeknek, írásoknak, ezek a
legcsodálatosabb pillanatok.

– Az évek során hol láthatta a nagykö-
zönség az ön munkáit?

– Nagyszalontán több kiállításom is volt, de
külföldön, Hollandiában, Dániában is bemutat-
ták már a mûveimet. Az évek során számos vi-
dékre elkerültek az alkotásaim, több mint 3000
festmény, pirografika fûzõdik a nevemhez, va-

Évtizedek óta készít festményeket, grafiká-
kat a nagyszalontai Révész Sándor, emellett
szívmelengetõ versek és prózai írások szerzõje
is. A képzõmûvész nemrégiben lett az egész-
ségügyi intézmény páciense, de az alkotással
nem hagyott fel, fáradhatatlanul ír, rajzol. Ké-
résünkre betegszobájában is szívesen mesélt
életérõl, a mûvészetek iránti elkötelezettségé-
rõl, és legújabb grafikáit, írásait is megmutatta.

– Nagyszalontán, Arany János városában
születtem, éppen ezért úgy gondolom, hogy a
koszorús költõ példájához hûen azt a kazal
szénát, amit városunk neves szülötte megkez-
dett, mi is kell hogy gazdagítsuk néhány szál
szénával. Elvált ember vagyok, van egy leány-
gyermekem. Aradon végeztem az iskolát, fa-
ragás–intarzia szakon, majd a nagyszalontai
Mobila, késõbb pedig az Unirea cég köteléké-
ben dolgoztam az asztalosmûhelyben.

– Honnan ered a képzõmûvészet és az
írás iránti szeretete?

|kultúra
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Mûvészete a tisztelet
Egyedi díszítésû intézmény a nagyszalontai
Krónikusbeteg-ellátó és Szociális
Egészségügyi Központ, ugyanis falain
RÉVÉSZ SÁNDOR helybeli képzõmûvész
munkái sorakoznak.

Révész Sándor ma is aktív, rendszeresen rajzol, fest
és ír

Néhány
pirogravírozás

a számos közül
Arany János iránti
tiszteletét fejezi ki 



hogy a víz, a levegõ, az élelem nélkül nem lé-
tezhetünk, akkor azt is tudjuk, hogy ha elsza-
kadunk a természettõl, hiába jöttünk erre a vi-
lágra. Alkotásaimmal ezért szeretném az em-
berek tekintetét a nagy természet felé fordíta-
ni. A természet óvása, gondozása, tisztelete
felér bármilyen imával, mert a nagy természet
maga az Isten.

Balázs Anita

lamint két kopjafát is készítettem, az egyik
Zerinden, a másik Szentleányfalván található.

– Mit gondol, mi a titka annak, hogy a
gyermekek megszeressék a képzõmûvésze-
tet, hogy legyen utánpótlásuk ezeknek a
mûvészeti ágaknak?

– Nagyon fontosnak tartom a különbözõ
mûvészeti ágak megismertetését a gyerme-
kekkel, hiszen a mûvészetek által a különbözõ
kultúrákból érkezõ emberek megérthetik egy-
mást. Ugyanakkor erre a pályára születni kell,
istenadta tehetség nélkül nagyon nehéz kép-
zõmûvésszé válni. Viszont akiben megvan a
tehetség, azt fejleszteni kell, kibontakoztatni,
hogy mások is örömet leljenek benne.

– Hogyan fogalmazná meg alkotói hitval-
lását?

– Olyan alkotóvá kell válnunk, hogy büszke
legyen ránk Arany János; szerény tudásunkkal
mi, a mai világ mûvészei is fényesítsük Nagy-
szalonta csillagát. Én az Istentõl kapott sze-
rény tehetségemmel, az általam megalkotott
mûvekkel szeretnék tisztelegni Arany János és
szülõvárosom, Nagyszalonta elõtt. Ha tudjuk,

Egy 2011-ben
készült alkotás

A Csonkatorony
fába faragva

és égetve 

Csontfaragást is
készített
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Elõszeretettel fest
tájképeket
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Szép számban gyûltek össze július 15-én a
mûvészetek iránt fogékonyak az érmihályfalvi
városi könyvtár elõterében. Tíznapos alkotó-
tábor záróakkordjaként az ez idõ alatt született
képzõmûvészeti alkotásokat mutatták be.
Festmények, grafikák, kisplasztikák, egyéni kí-
sérletezések révén juttatták kifejezésre a mû-
vészek a megjelenítendõ témát. Az immáron
tizenegyedik alkalommal megszervezett nem-

zetközi alkotótáborban az eddigiekhez hason-
lóan most is a mûvészeti vezetõ által meghatá-
rozott témát kellett sajátos eszközeikkel
anyagba formálni. Egy évig van idejük gondol-
kodni, hisz mindig a táborzárás napján kapják
meg a következõ évben feldolgozandó témát.
Idén a szecesszió volt az alapgondolat, jövõre
a „lábnyomok” a vezérmotívum.

Táborozásuk elsõ napján Nagyváradra láto-
gatott el a térségbõl, Magyarországról és Szlo-
vákiából érkezett mûvészgárda, hogy a me-
gyeszékhely szecessziós épületeivel ismerked-
jék, ezzel is ihletet kapva az alkotáshoz – tud-
tuk meg Gheri Judit könyvtárostól, a tábor
fõszervezõjétõl. Õ és kolléganõje, Borbély
Simon Andrea együtt felügyeltek arra, hogy
a mûvészek semmiben se szenvedjenek hi-
ányt, nyugodtan elmerülhessenek az alkotás
misztériumában. Szintén Gheri Judit vállalta a
moderátor szerepét a táborzáró kiállításon, és
elsõként a Veres László Zsolt Városi Kórust
kérte fel hangulatteremtõ elõadásra.

Tíz éven át mûvészeti vezetõként a magyar-
országi Patai István irányította a tábor szak-
mai részét, de betegségére hivatkozva immá-
ron visszavonult. Az idei tábor irányítását már
négy fiatal alkotó közösen vállalta el, név sze-
rint Berszán László, Borsi László, Fekete
Szabolcs és Hintalan Géza. Patai idén is el-
látogatott a kiállításra, hogy átadja a nevét vi-
selõ díjat; ezt a tábor ideje alatt született legin-
kább értékhordozó mû alkotója kapta. Azt is

Alkotótáborban
teremtettek szépet

Középen Gheri
Judit fõszervezõ
és Patai István
korábbi mûvészeti
vezetõ

Az idei díjazott
Keresztessy Csaba

lett
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A Máté Imre Városi Könyvtár adott otthont
annak a mûvészeti kiállításnak, amelyen
a júliusban Érmihályfalván megtartott
XI. Nemzetközi Értékteremtõ
Alkotótáborban készült alkotásokat vitték
a tárlatlátogatók elé.



A táborzáró kiállítás megnyitója



hogy az érdeklõdõ fiatalokat, gyermekeket is
vonják be az alkotás örömébe.

Az értékelés során kiderült, hogy a résztve-
võknek a grafikai alkotások révén sikerült leg-
inkább feldolgozniuk a témát. A mûvészek
két-két munkájukat a városnak adományoz-
ták, ezáltal is hozzájárulva a következõ évi al-
kotótábor költségeihez. Az alkotások megvá-
sárolhatók, az érdeklõdõk a könyvtárban te-
kinthetik meg õket.

D. Mészáros Elek

közélet|
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bejelentette, hogy mivel már nem õ a mûvé-
szeti vezetõ, mostantól ezt a szakmai elisme-
rést Mûvésztelep Díjként kell emlegetni. Az
idei kitüntetett a magyarországi Nyíradonyból
érkezett Keresztessy Csaba lett, csontfarag-
ványaival érdemelte ki az elismerést.

A mihályfalvi önkormányzat részérõl Gá-
bor Éva, a helyi tanács mûvelõdési bizottsá-
gának elnöke volt jelen a tárlatnyitón, és a
helyhatóság nevében további támogatásáról
biztosította az alkotótábort. Javasolta azt is,

Eladná a megyei tanács
a pénzügyi palotát
Nincs pénze Bihar megye
önkormányzatának a Fõ utcai hajdani
pénzügyi palota felújítására, mert kétszer
annyiba kerülne, mint egy új saját székhely
építése. Az ingatlan sorsának rendezésére
több forgatókönyvet dolgoztak ki.

A megyei tanácsnak jelenlegi székhelyén, a
Széchenyi tér (ma Traian park) 5. szám alatti
megyeházán 1200 négyzetméter áll a rendel-
kezésére, de céljaira egy 2000 négyzetméte-
res épület felelne meg – elemezte a helyzetet
Pásztor Sándor, az önkormányzat elnöke. Ha
újonnan építenének egy ekkora székházat, az
feleannyiba kerülne, mint az 5388 négyzet-
méteres egykori pénzügyi palota felújítása.
Emiatt az önkormányzat azt fontolgatja, hogy
átadja vagy eladja az ingatlant, melyet a római
katolikus egyház elleni perrel nyert el.

Pásztor Sándor szerint az egyik lehetsé-
ges megoldás az, hogy felajánlják a váradi ön-

kormányzatnak az épületet, „cserébe” viszont
azokat az ingatlanokat kérnék, amelyek most
a város tulajdonában vannak, bennük azon-
ban a megyei tanács fennhatósága alá tartozó
kulturális intézmények mûködnek. Ilyenek pél-
dául a megyei könyvtár kirendeltségeinek he-
lyet adó ingatlanok, az egykori Transilvania
mozi – ebben színházi stúdió kialakítását terve-
zik –, a volt Szabadság mozi. A másik lehetõ-
ség az lenne, hogy az önkormányzat nemzet-
közi árverésre bocsátja a Fõ utcai ingatlant, s
az árából építtetné fel saját új székhelyét, a vá-
sárló pedig elvégezné a palotán szükséges fel-
újításokat. Megjegyzendõ, hogy mivel mûem-
lék épületrõl van szó, a kulturális minisztérium
után a váradi önkormányzatnak van rá elõvá-
sárlási joga.

Fried Noémi Lujza



A pénzügyi palota,
ahol sokáig

járóbeteg-ellátó
mûködött,

a hosszú évekig
tartó pereskedés

miatt ebek
harmincadjára

jutott

Pásztor Sándor több megoldási tervet vázolt



|portré

Zenemûvészeti középiskolát végzett, majd a
Nagyváradi Egyetem zenemûvészeti karának
ének szakán diplomázott. Hosszú ideig szinte
nem volt olyan városi, községi vagy falunapi
rendezvény a magyarlakta Bihar megyei tele-
püléseken, ahol Mohácsi Brigitta ne lépett vol-
na fel. Karrierje érdekében nagyon fontos lé-
pést tett, amikor jelentkezett az akkori Nóta
Tv egyik válogatójára, ugyanis felvették a ma-
gyarországi mûsorszolgáltató csapatába. Az-
óta a csatorna nevet változtatott, Magyar Slá-
ger Tv-ként sugároz, s ritka az a nap, amikor
a paptamási származású fiatal énekesnõ ne
szerepelne a mûsorában.

Az utóbbi idõben Mohácsi Brigitta keve-
sebbszer lép fel Biharban, annál többször a
Kárpát-medence más vidékeinek magyarlakta
településein. Három évvel ezelõtt mondhatni
berobbant a mulatós zene tévécsatornáján,
két dalának, a Szerenád és a Szeretem a csa-
ládom címûnek óriási sikere volt, a
videoklipeket közel kétmillióan látták, és a
koncerteken is a közönség kedvencei. Sláge-
rek egész sorát jegyzi ma már az énekesnõ,
rendszeresen készülnek az új videoklipek. Be-
szélgetésünkkor azt is elárulta, ügyel arra,
hogy ezek a klipek minél színesebbek legye-
nek, és egy részük Nagyváradon készült. Töb-
bet forgattak Magyarországon, sõt kettõt Hor-
vátországban vettek fel. Szakmai elõrelépését
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy befutott
énekesekkel készített közös klipet.

Az utóbbi idõben a mulatós tévécsatorna
egyik legnézettebb mûsorában, a Sztár Like-
ban is szerepet kapott mint mûsorvezetõ, ez-
zel egyik álma teljesült. Szabadidejében képzi

magát, új klipeket forgat, ebben az évben még
három dalt vesznek fel. Emellett természete-
sen koncertezik. Fellépett idén Szlovákiában,
Bihar és Szatmár megyében, Erdélyben sok
helyen, legtöbbet a Székelyföldön. „Azért van
még bõven hely a határidõnaplómban, várom
a meghívásokat – veti közbe mosolyogva Mo-
hácsi Brigitta. – Fellépéseimmel örömöt sze-
retnék szerezni mindenkinek” – teszi hozzá.

Hogy a közönség szereti és elfogadja, azt
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy na-
gyon sok levelet kap, sokan írnak neki a kö-
zösségi oldalakon is. „Jólesõ érzés az is, ami-
kor látod a színpadról, hogy a közönség
együtt énekel veled. Boldog vagyok, ha éne-
kelek.”

Beszélgetésünkkor arról is szó esett, hogy
egy albuma már megjelent, és hamarosan jön
a következõ, amit nagyon vár, hisz ez is elõre-
lépés számára. Magánéletérõl is kérdeztem,
mint mondja, várja az igazi boldogságot. Sze-
rintem biztosan eljön, hiszen Mohácsi Brigitta
rendkívül optimista alkat.

Deák F. József

Falunapoktól
lemezkiadásig

Van annak már egy évtizede, hogy
Paptamásiban a községi napokon felhívták
a figyelmemet egy tehetséges helybeli
énekesnõre. MOHÁCSI BRIGITTA akkor
még diák volt, azóta a mulatós zene igazi
csillagává vált. A Magyar Sláger Tv állandó
fellépõje azóta is rendszeres meghívottja
a falunapoknak.
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Paptamásiból indult az énekesnõ karrierje



Mindig sikert arat
az üveges tánc 

A toldisok nagy
családja

hagyomány|

Ünneplõbe öltözött a nagyszalontai kultúr-
ház színpada, az egyik sarokban a nagyváradi
Csillagocska és a Soroglya zenekar tagjai so-
rakoztak fel, hogy élõzenét húzzanak a tánco-
soknak, a másik sarokban pedig izgatott gyer-
mekek várták, hogy bemutassák azt a tudást,
amit az elmúlt hónapokban sajátítottak el a
Toldi Néptáncegyüttesben.

Az évadzáró gálán a legapróbb részletekig
mindenre odafigyeltek a szervezõk, kicsik és
nagyok egyaránt tudták a feladatukat, így em-
lékezetessé tették az estét; ez a táncegyüttest
több éve vezetõ Bagi Tünde és Struber Éva
óvónõk kiemelkedõ munkáját dicséri. A gála-
esten vidám és megható pillanatok váltották

egymást, az egyik percben vastapssal, nevetve
és füttyszóval ünnepelte a közönség a néptán-
cosok bemutatóit, rövidesen viszont a megha-
tottság könnycseppjeit morzsolták el a nézõk,
amikor a köszönet és a búcsúzás eseményei
peregtek a színpadon.

Tizenkét évvel ezelõtt még néptánccsoport-
ként indult útjára Török László polgármester
támogatásával a Toldi, mostanra azonban, a
kitartó munka eredményeként, már néptánc-
együttessé bõvült a csapat, s így viszik hírét
Arany János városának határon innen és túl.
A négy korcsoportban mintegy száz táncost
foglalkoztató néptáncegyüttes tagjai az elmúlt
évadban tucatnyi új lépést sajátítottak el, a ki-
csi, a közepes, a nagy és a felnõtt csoport to-
vább gazdagította az egyébként is rendkívül
változatos repertoárját. Emellett számos fellé-
pésen bizonyították tudásukat az utóbbi hóna-
pokban, és számot adtak róla a színvonalas
évadzáró gálaesten is.

Elsõként a legkisebbek léptek színpadra,
majd Török László az alkalomhoz illõ beszédé-
ben bejelentette, hogy az elért szép sikerekért
Nagyszalonta önkormányzata idén is megju-
talmazza az együttest; az elõzõ évekhez ha-
sonlóan most is egy meglepetés kirándulásra
viszik majd el a táncosokat. A kultúrház koráb-
bi vezetõjét, Laza Carment, aki sok éven át
irányította az intézmény tevékenységét és tá-
mogatta a néptáncegyüttest, A Magyar Kultú-

Néptáncos évadzáró
Toldi módra

Érzelmekben gazdag, megható, örömteli,
szívmelengetõ… Talán ezekkel a szavakkal
jellemezhetnénk legjobban a nagyszalontai
Toldi Néptáncegyüttes évadzáró gáláját;
június utolsó hétvégéjén tartották a Zilahy
Lajos Mûvelõdési Házban.

(folytatás a következõ oldalon)
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Laza Carmen
vehette át
A Magyar

Kultúráért díjat
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Az utóbbi években térségünkben is egyre
közkedveltebb közlekedési eszköz a bicikli.
Népszerûsítésére több programot szerveztek
már eddig is Bihar megyében. Viszont két
nagy gonddal mindenképpen számolni kell: a
kerékpárutak hiányával és a bringások gyér
felkészültségével. Ez utóbbi kétféleképpen
nyilvánulhat meg: egyrészt a közlekedõk egy
része nem uralja tökéletesen, mindenféle hely-
zetben a jármûvet, másrészt sokan nincsenek
tisztában a közlekedési szabályokkal. E hiá-
nyosságok pótlását már kora gyermekkorban
illene elkezdeni, hogy elkerülhetõk legyenek a
gyakori biciklis balesetek. Ezt a feladatot vállal-
ták a budapesti Bringa Akadémia munkatár-
sai, akik három napon keresztül oktatták a
székelyhídi apróságokat a kerékpározás szabá-
lyaira, technikai fortélyaira.

Abelovszky Tamás, a Bringa Akadémia
programvezetõje elmondta, céljuk a gyakorla-
ti és elméleti ismeretek átadása, a közlekedési
szabályok ismertetése. Olyan játékos készség-
fejlesztõ feladatokat végeztettek a fiatalokkal,
amelyek segítségével, anélkül hogy tudatában
lettek volna, egyre magabiztosabban kerékpá-

Balesetmentes
bringázásért táboroztak
Fiatalok számára szervezett kerékpáros
tábort Székelyhídon július második felében
a Pro Bikers Egyesület a városi
önkormányzat és a Bihar Megyei
Fejlesztési Ügynökség támogatásával.
Az oktatók Budapestrõl érkeztek.

Abelovszky Tamás
programvezetõ

Budapestrõl jött

ráért díjjal tüntették ki. Köszöntõbeszédet
mondott még Benedek Árpád zenepedagó-
gus, néptáncoktató, õ a jövõben vesz majd
részt a szalontai táncos gyermekek tanításá-
ban. Mint mondta, legfõbb célja, hogy a haj-
dúvároshoz kapcsolódó népdalokkal és tán-
cokkal megismertesse Nagyszalonta fiataljait.

A gálán a toldisok elbúcsúztatták a néptánc-
együttes egyik oszlopos tagját, Török Orso-
lyát, aki a kezdetek óta erõsítette a csapatot,
õsztõl viszont kénytelen kilépni, mert egyete-
mi tanulmányai miatt másik városba költözik.
A táncegyüttes megalakulása óta eltelt éveket,
az együtt átélt fellépéseket, táborozásokat, ki-

rándulásokat fényképes összeállítással idézték
fel számára a társak. Dimény Eszter, a So-
roglya zenekar népdalénekese kalotaszegi dal-
csokorral járult hozzá az emlékezetes este
hangulatához, és a Toldi mind a négy csoport-
ja színpadra lépett. Volt népi gyerekjátékfûzés,
kalocsai, tolnai üveges, moldvai, marosszéki,
dél-alföldi és sárréti tánc, a közönség pedig el-
ismerõ vastapssal jutalmazta a produkciókat.

A jó hangulatú rendezvény végén szeretet-
vendégségre várták a jelenlévõket a házigaz-
dák, és minden táncos gyermek egy-egy kis
meglepetés ajándékot kapott, majd a mielõb-
bi viszontlátás reményében búcsúztak el egy-
mástól a táncosok és az oktatók.

Balázs Anita
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(folytatás az elõzõ oldalról)



Néptáncos évadzáró Toldi módra



roztak. A székelyhídi gyermekek nagyon
ügyesek, sokkal jobban haladtak velük, mint
általában a nyári táboraikba jelentkezõ gyer-
mekekkel – értékelt a programvezetõ.

Imecs Hunor, a Marosszéki Közösségi
Alapítvány programfelelõse a rendezvényt le-
bonyolító magyarországi egyesület társszerve-
zetének, az erdélyi Velo Akadémiának a kép-
viseletében Marosvásárhelyrõl érkezett a szé-
kelyhídi táborba. Kapcsolatuk az anyaorszá-
giakkal 2015-ben kezdõdött, amikor is men-
torképzésre kaptak meghívást. Jelenleg egy
Erasmus+ közös program lebonyolításában
vesznek részt, 2018-ban fejezõdik majd be.
Míg Magyarországon kisebb gyermekeket is
oktatnak, addig Romániában a közlekedési
törvénykönyvnek megfelelõen csak 14 év fe-
lettieket vonnak be a táborba. Sikerült néhány
hazai iskolába is „betörniük”, azokban a kö-
vetkezõ tanévtõl a kerékpározás oktatása al-
ternatív tantárgy lesz IX.-ben.

Révész Máriusz
magyar

kormánybiztos
kerékpárutat

szeretne
Ausztriától

a Fekete-tengerig

Ügyesen
bicajoznak

a székelyhídi
gyerekek

A magyar kormány megkülönböztetett fi-
gyelmet fordít a mozgáskultúra fejlesztésére,
ezen belül pedig a biciklizés népszerûsítését
anyagilag is támogatja, jelentõs összegeket
költve kerékpárutak építésére – ezt már Ré-
vész Máriusz kerékpározásért és az aktív ki-
kapcsolódásért felelõs kormánybiztos sorolta.
Épp Erdélyben tartózkodva villámlátogatást
tett a székelyhídi táborban. Elmondta, hogy
céljuk a számítógép nyújtotta virtuális élmé-
nyek helyett valóságost kínálni a fiataloknak.
Magyarországon azt szeretnék elérni, hogy
kötelezõ KRESZ-oktatást vezessenek be az is-
kolákban, hisz a közúti kerékpározás csak kor-
határhoz kötött, az elméleti ismereteket nem
méri fel senki. A kormánybiztos örömmel új-
ságolta, hogy kezdeményezésükre Brüsszel-
ben nemrég elfogadták az Ausztriát és Ma-
gyarországot átszelõ, Debrecenben véget érõ
kerékpárút megépítését. Ennek meghosszab-
bítását szeretnék elérni Románia területén is,
az Érmelléken áthaladva Székelyföld érintésé-
vel akár a Fekete-tengerig.

D. Mészáros Elek
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Készségfejlesztõ
játékok közben,

észrevétlenül
gyarapították
kerékpározási

tudásukat
A marosvásárhelyi Imecs Hunor úgy tudja, õsztõl már a
bringázás is az órarendben szerepel egyes iskolákban



programra, hogy közösen tanuljanak, szóra-
kozzanak a hajdúváros fiataljaival. A gyerekek
megismerkedhettek az üvegfestés, a fafaragás,

Az immár évek óta rendszeresen megtartott
rendezvény iránt ezúttal is nagy volt az érdek-
lõdés, az ügyes kezû fiatalok most is megis-
merkedhettek a legszebb népi kézmûves tech-
nikákkal. Az idei tábornak a Zilahy Lajos Mû-
velõdési Ház adott otthont, ide várták július
elején mindazokat az érdeklõdõ gyermekeket,
akik szerették volna kipróbálni az érdekes fog-
lalkozásokat, hozzáértõ oktatók és vállalkozó
kedvû önkéntes segítõk vezetésével.

A nagyszalontai kisdiákok mellett a testvér-
városból, Csepelrõl is érkezett 13 vendég a

|gyereksarok

A gipszfestés
a kisebbek

kedvenc idõtöltése
volt

Szegi Kinga a gyöngyszövést élvezte
legjobban, több nyakláncot és karkötõt

készített 
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Kézmûvesek táboroztak
a kultúrházban
A hagyományokhoz hûen a nagyszalontai
Sinka István Kézmûves Kör égisze alatt
idén is megrendezték a gyermekek
körében nagy népszerûségnek örvendõ
kézmûvestábort.

Agyagból váza,
ékszertartó

dobozka,
hamutartó készült

A nagyobbacska
lányok szívesen
fûztek gyöngyöt



az agyagozás, a szalma- és csuhéfonás, a
gyöngyszövés, a mézeskalács- és kispárnaké-
szítés fogásaival, hogy csak néhányat említ-
sünk a tucatnyi tevékenység közül.

A megnyitón izgatott gyereksereg vette bir-
tokba a kultúrház nagytermét, ismerkedtek az
oktatókkal, barátkoztak a diáktársakkal, egy-
szóval felfedezték a tábort. Az elsõ beszélgeté-
sek, játékok után a zsivaj lassan elcsendese-
dett, és Bondár Hajnalka körvezetõ köszöntöt-
te a táborozókat. A programok, tudnivalók is-
mertetése után dr. Lõrincz Ottó kanonok ál-
dotta meg a tábort s annak minden résztvevõ-
jét, eredményes munkát kívánva mindenkinek.

Ezután kezdetét vette a kézmûves munka, a
gyerekek óriási lelkesedéssel fûztek gyöngyöt,
vidáman festettek, mézeskalácsot készítettek,

fontak, faragtak. Olyannyira jól érezték magu-
kat, hogy még az uzsonna idejére is nehezen
szakadtak el a munkaasztaloktól. A tartalmas
táborban mindenki megtalálhatta a kedvére
való elfoglaltságot, a szervezõk programok
tárházával szórakoztatták a gyerkõcöket.

Az egyhetes rendezvény végén kiállítás-
megnyitóval egybekötött táborzárót tartottak,
ekkor bárki megtekinthette a gyermekek mun-
káit. Minden kis táborozó egy-egy érdemokle-
velet kapott példás munkája elismeréseként, a
legjobbak pedig különdíjként még egy-egy pó-
lót is hazavihettek. Kicsik és nagyok egyaránt
hálásan mondtak köszönetet Fekete Máriá-
nak, a kézmûveskör korábbi vezetõjének, aki
tavaly év végén egészségi gondjai miatt adta át
a stafétabotot egykori tanítványának, Bondár
Hajnalkának. A kör lelkes és ügyes új vezetõ-
je egy kis ajándékkal köszönte meg mentorá-
nak a sok segítséget és tanítást, melynek ré-
vén most a nagyszalontai kézmûves gyerme-
keket szolgálhatja.

Balázs Anita

gyereksarok|

Az elkészült
munkák egy része

Kuti Janka minden tevékenységet kipróbált,
és az üvegfestés tetszett neki legjobban

Tamás Arany Krisztián kedvencei
a minyonfigurák, üvegre is festette õket 

Szatmári Szilvi rutinos táborozó, õ minden
foglalkozást szeret 

Mosolygós 
párna is készült

a táborban
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|sport

csarnokában, a Bihorul Sportiskola termét pe-
dig edzésekre használták a csapatok.

Az Eb csoportbeosztása a következõ volt:
az A csoportban: Fehéroroszország, Lengyel-
ország, Finnország, Belgium; a B csoportban:
Szlovákia, Nagy-Britannia, Oroszország,
Azerbajdzsán, Hollandia; a C csoportban: Ma-
cedónia, Grúzia, Málta, Albánia, Románia; a
D csoportban: Írország, Magyarország, Hor-
vátország, Koszovó, Portugália, Moldova Köz-
társaság.

Csoportonként a legjobb két gárda folytatta
a küzdelmet a negyeddöntõben, a harmadik
és a negyedik helyezettek a 9–16. helyekért
küzdöttek, míg a csoportkörben ötödik és a
hatodik helyen záró együttesek a 17–21. he-
lyért játszottak.

Váradiak is fõszerepet kaptak

A román válogatottban a váradi VSK két
tagja, Bogdan Nicolescu és Sebastian
Ionescu is pályára lépett, s mondhatni, orosz-
lánrészt vállalt a sikerbõl. A csoportkörben min-
den ellenfelét legyõzte a román csapat (63–51
Grúzia ellen, 84–65 Málta ellen, 68–63 Mace-
dónia ellen, 74–47 Albánia ellen).

A magyar válogatott két vereséget követõ-
en (68–67 Portugália ellen, 78–57 Horvátor-
szág ellen) törte meg a jeget a váradi konti-

Elsõként 2011-ben az U18-as nõi Európa-
bajnokság A divízióját látta vendégül a Pece-
parti Párizs, három évvel késõbb, 2014-ben
ugyanazon korosztály B divíziójának csapatai
léptek pályára Váradon. Két esztendeje a ma-
gyar–román közös rendezésû nõi Európa-baj-
nokság egyik csoportjának küzdelmei zajlottak
az Antonio Alexe Sportcsarnokban (ez volt az
eddigi legrangosabb kosárlabda-esemény),
majd tavaly az U16-os nõi kontinenstorna B
divíziójának résztvevõi tették tiszteletüket a vá-
rosban. Idén július 14–23. között az U20-as
korosztály B csoportjának férfi válogatottai bi-
zonyíthatták rátermettségüket.

Két helyszín, 21 résztevõ

Az Európa-bajnokság mezõnyében a román
és magyar válogatott mellett további 19 ország
nemzeti csapata vett részt, a küzdelem négy
csoportban folyt az Antonio Alexe Sportcsar-
nokban és a Partenie Cosma Fõgimnázium

Hét év alatt négy rangos kosárlabda-
kontinenstornának adott otthont
a nagyváradi Antonio Alexe Sportcsarnok,
ám az idei megmérettetés volt az elsõ,
amely a házigazda román válogatott
sikerével zárult.

A román mellett
a magyar
válogatottnak is
sokan szurkoltak
a nagyváradi Eb-n

Sebastian Ionescu
is hazai pályán

bizonyított
(labdával)

B DIVÍZIÓS FÉRFI UTÁNPÓTLÁS EB NAGYVÁRADON

Európa élvonalában
az U20-as kosarasok
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mindkét csapat kivívta helyét a jövõ évi konti-
nenstorna A divíziójának küzdelmében. A
mérkõzésre telt ház elõtt került sor, s a hazai-
akat végig buzdította a közel kétezer fõs kö-
zönség. A harmadik helyet a brit válogatott
szerezte meg, így utóbbi gárda is feljutott, míg
az oroszok jövõre is a B csoportban szerepel-
nek majd.

Az Eb végeredménye: 1. Románia, 2.
Horvátország, 3. Nagy-Britannia, 4. Oroszor-
szág, 5. Lengyelország, 6. Belgium, 7. Grú-
zia, 8. Portugália, 9. Finnország, 10. Hollan-
dia, 11. Magyarország, 12. Koszovó, 13. Ma-
cedónia, 14. Albánia, 15. Fehéroroszország,
16. Szlovákia, 17. Örményország, 18. Íror-
szág, 19. Azerbajdzsán, 20. Málta, 21. Mol-
dova köztársaság.

Az Európa-bajnokság álomcsapatában két
hazai válogatott játékos, Kuti Nándor és
Emanuel Cãþe kapott helyet a horvát Roko
Badzim, a brit Akwasi Yeboah és a belga Tim
Lambrecht mellett. A legjobb játékosnak járó
elismerést a román csapat centere, Emanuel
Cãþe vehette át, míg a torna legsportszerûbb
csapata a finn válogatott lett. Az európai szak-
szövetség emlékplakettel ismerte el a magas
színvonalú szervezést.

A román U20-as csapat tagjai:
Georges Darwiche, Engi-Rosenfeld Dávid,
Gheorghe Tudor, Kuti Nándor, Andre Iliescu,
Bogdan Nicolescu, Radu Vîrnã, Bogdan
Popa, Sebastian Ionescu, Ionuþ Berceanu,
Emanuel Cãþe, George Diaconescu. Edzõ: Tu-
dor Costescu, segítõi: Ionuþ Bâscoveanu, Ale-
xandru Ziguli.

Hajdu Attila

nenstornán, 92–41-re legyõzve Moldova Köz-
társaság csapatát, majd Koszovót (80–55) és
Írországot (58–46) is, így a 9–12. helyért foly-
tatta a küzdelmet. Mivel kikapott Finnország-
tól (78–56), a 11. helyért lépett pályára. Ko-
szovó másodszori legyõzésével végül 11. he-
lyen végzett a magyar nemzeti csapat.

Telt házas ünneplés

A román válogatott az egyenes kieséses
szakaszban sem talált legyõzõre. A negyed-
döntõben Portugália volt az ellenfél, és szoros
csatában (61–57) gyõzött a házigazda csapat.
Az elõdöntõben az orosz válogatott ellen
hosszabbításra volt szüksége a gyõzelem meg-
szerzéséhez (87–79), de a túlóra feljutást ért.

A horvátok elleni finálénak csak a serleg el-
hódítása volt a tétje, hiszen a döntõbe jutással

sport|

A VSK-s Bogdan
(Bobe) Nicolescu

(jobbra, a labdával) 

2017. augusztus|Biharország|47

A tornagyõztes
román csapat



Következõ számunkban a varjúmákot és a vasfü-
vet mutatjuk be.

Kérge pikkelyesen repedezett, sötétszürke.
Rügyei nagyok, enyvesek. Levelei ujjasan ösz-
szetettek. Fehér vagy rózsaszínes virágai felfe-
lé álló virágzatba tömörülnek. Májusban virág-
zik. Termése húsos, zöld, gömbölyû, rendsze-
rint tüskés felszínû tok, átmérõje 6–8 cm. Fel-
repedve kihull belõle az egy-két (ritkán 3)
mag. A barna mag felülete frissen fénylõ (tá-
rolás során kifakul), nagy átmérõjû, fénytelen,
világos színû köldökkel.

Gyógyászati célból a kb. 70% keményítõt
tartalmazó magot gyûjtik, kérgét is értékesítik.
Házi készítmények elõállítására nem, csak
gyógyszeripari alapanyagként használható!
Hatóanyagai flavonoidok és szaponinok.
Csökkenti a gyulladást, javítja a perifériás vér-
keringést és a nyirokáramlást. A készítmény
intravénásan, illetve kenõcsként helyi haszná-
latra, bõrön keresztül vagy szájon át adagolha-
tó. Visszérgyulladás, aranyér, visszeres láb-
szárfekély kezelésében hatásos. Növeli a gyûj-
tõerek falának rugalmasságát, csökkenti a vé-
natágulat következtében fellépõ pangást.
Eredményes a porckorongsérv, a csigolyák
egyéb megbetegedései, ülõidegzsába, csonttö-
rések, zúzódások kezelésében is. Veseelégte-
lenségben szenvedõknek, valamint a terhes-
ség elsõ három hónapjában ellenjavallt!

A fa kérgébõl elõállítható eszkulin nevû
kumarinszármazék fényvédõ kenõcsök, emul-
ziók, napolajak alkotórésze. A flavonoidokban
gazdag levele és virága is gyógyszeripari
nyersanyag.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Vadárvácska

164. Vadárvácska
(Viola tricolor L.)

Az ibolyafélék családjába tartozó virág. Ro-
mán neve: pansea. Kaszálókon, sziklás helye-
ken, legelõkön található.

Szára 30-40 cm magas, az alsó levelek to-
jásdadok, a felsõk lándzsásak, alapjuknál két
tagolt nagy pálhalevéllel. Virágának szirmai
ibolya, kék és sárga színben pompáznak.

Gyógyászati célra a föld feletti részei május-
tól augusztus végéig gyûjthetõk. Triterpénvá-
zas szaponinokat és metil-szalicil-glikozidot
tartalmaz, de jelentõs a rutin nevû kvercetin-
diglikozid-tartalma is. Egyéb flavonoidok közül
található benne violantin, szkoparin, vitexin,
orientin.

Rendszerint más drogokkal társítva, teake-
verékek összetételében használják köptetõ és
enyhe vizelethajtó tulajdonságai miatt. Egy ká-
véskanálnyi drogból 1,5 dl vízzel készített for-
rázatából naponta háromszor egy csészényit
fogyasztanak.

Külsõleg, borogatás formájában ekcéma,
bõrgyulladás, -gennyesedés kezelésére, illetve
pattanás kialakulásának, a faggyúmirigyek fo-
kozott mûködésének enyhítésére alkalmazzák.

165. Vadgesztenye (Aesculus
hippocastanum L.)

A vadgesztenyefélék családjába tartozó fa.
Román neve: castan. Vadon a Balkán-félszige-
ten, Ázsia délnyugati hegy- és dombvidékén
terem. Nálunk gyakran ültetett díszfa. Érett gesztenye

Virágzó vadgesztenyefa
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Zöldbableves

Hozzávalók: 35 dkg sárga hüvelyû bab
felvágva, 3 kisebb sárgarépa, 2 szál petrezse-
lyemgyökér zölddel együtt, só, bors, 1 l zöld-
ség alaplé vagy víz, 3 evõkanál olaj, 1 púpo-
zott evõkanál liszt, fûszerpaprika, 1 tojásból
galuska.

Elkészítés: Az olajon megpároljuk a felka-
rikázott zöldségeket, majd megszórjuk a liszt-
tel és paprikával. Felöntjük a zöldség
alaplével, és a zöldbabot is hozzáadjuk. Sóz-

zuk, borsozzuk, és lassan
fõzzük, míg a zöldségek
megpuhulnak, majd a
petrezselyemzöldet is be-
leaprítjuk. A tojásból ke-
vés liszttel galuskatésztát
keverünk, és ezt szaggat-
juk bele. Pár percig fõz-
zük, és ha a galuskák fel-
jönnek a leves felszínére,
vegyük le a tûzhelyrõl.
Tejföllel tálaljuk.

Zöldséges fasírt kuszkusszal

Hozzávalók: egy cukkini, egy édesburgo-
nya, egy sárgarépa, egy közepes fej vörös-
hagyma, két cikk fokhagyma, két egész tojás,
25 dkg reszelt sajt, egy bögre kuszkusz, só,
bors, kakukkfû.

Elkészítés: A zöldségeket meghámozzuk,
lereszeljük, hozzáadjuk a két tojást, a sajtot és
a kuszkuszt (ezt nem kell megfõzni), ízlés sze-
rint fûszerezzük. Jól összedolgozzuk, hogy for-
mázható legyen. Vizes kézzel kisebb golyókat
kerekítünk a masszából, és muffinhoz használt
sütõformákba helyezzük. 200 Celsius-fokosra
elõmelegített sütõbe tesszük, és készre sütjük.
Forrón és hidegen is fogyasztható.

ínyenceknek|

Habos mákos

Hozzávalók: a tésztához: 0,5 kg liszt, 15
dkg porcukor, 25 dkg vaj, 6 tojássárgája, egy
csipet só, egy csomag sütõpor; a töltelékhez:
40 dkg darált mák, 2 dl tej, 25 dkg cukor, 1
citrom reszelt héja, 30 dkg õszibarackkompót,
4 evõkanál méz, 1 csomag vaníliás cukor; a
habhoz: 6 tojásfehérje, 25 dkg porcukor, 2
evõkanál étkezési keményítõ.

Elkészítés: A tészta hozzávalóit összegyúr-
juk, majd fóliába tekerve 30 percre hûtõbe
tesszük. Utána tepsi méretûre kinyújtjuk, kiva-
jazott tepsibe rakjuk, villával megszurkáljuk, és
180 Celsius-fokra elõmelegített sütõben 10
percig sütjük. A tejet felforraljuk a cukrokkal,
és leforrázzuk vele a mákot. Hozzákeverjük a
mézet, ízesíthetjük citromhéjjal, és hozzáfor-
gatjuk a felkockázott barackot. A tölteléket rá-
kenjük a tésztára, majd visszatesszük a sütõbe.
A tojásfehérjéket csipetnyi sóval elkezdjük fel-
verni, ha félig kész, kanalanként hozzáadjuk a
porcukrot, végül a keményítõt. A habot a mák-
rétegre kenjük, a sütõ hõfokát visszavesszük
165 fokra, és további 20 percig sütjük. A má-
kot gesztenyemasszával is helyettesíthetjük.
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Nyár végi változatok
Sütni-fõzni szeretõ olvasóink nem
panaszkodhatnak mostanában, hiszen
bõséges friss alapanyagból válogathatnak
a piacokon. Idényzöldségekbõl és
gyümölcsökbõl változatos, egészséges
fogások készülhetnek.



vákiában. 39. Bern folyója. 41. Lenget. 43.
Mely személyre? 44. Rendõr (argó). 46. A le-
genda szerint életre keltett agyagszobor. 48.
Vissza: kromoszómarészecske. 49. Spanyol
köznemes. 51. … Valli – olasz színésznõ
(1921–2006). 53. Ajándékoz. 54. … Carre-
re – amerikai énekesnõ, színésznõ. 56. Föld-
mûvelõ eszköz. 57. Ellenben. 58. Kender
hulladéka. 59. Becézett Ella. 61. Lom iker-
szava. 62. Közepén simít! 64. Nyílászáró.
66. Thaiföld korábbi neve. 68. E. Zola regé-
nye. 70. Dinnyét „kóstol”. 72. Táplálkozni.
73. Az asztácium vegyjele.

FÜGGÕLEGES: 2. Fodros ruhadísz. 3.
… Mannon – ezredes az Amerikai Elektra c.
O’Neill-drámában. 4. Keleti germán nép
tagja. 5. Izomkötõ szalag. 6. Nagyobb ivó-
edény. 7. Egykori görög piactér. 8. Elhatá-
rolt. 9. Hát betûi. 10. Mutató szócska. 11.

A földbõl feltör. 12. Muhar egynemû
betûi. 17. Indiai uralkodó volt. 19.
Biztosítékként adott vagyontárgy.
23. Kis autó beceneve volt. 25.
Ajándék … ne nézd a fogát – szólás.
27. Kicsinyítõ képzõ. 28. Argeº me-
gye betûjele. 29. Hullámos mintázatú
textilanyag. 30. Az elektromos kapa-
citás egysége. 31. Poszméh. 32.
Brindisi humorista társa. 33. Folyó
Szerbiában. 35. Város a Nílus deltá-
jában. 37. Dog betûi. 40. A szerelmi
költészet múzsája a görögöknél. 42.
Házhely. 45. Utca – szláv nyelvek-
ben. 47. Író, II. Rákóczi Ferenc ap-
ródja (Kelemen). 50. Margarinban
van! 52. Fél deka! 55. Rugós báli ci-
linder. 57. Az erdõk istennõje a ró-
maiaknál. 58. Az udvaron. 59. Ha-
muvá válik. 60. Svéd bútoráruház-
lánc. 61. Könnyelmû, komolytalan.
63. … West – amerikai színésznõ,
énekesnõ, forgatókönyvíró (1893–
1980). 65. Subler része! 67. A
buddhizmus japán ága. 69. Atletizál-
ni kezd! 71. Hangtalanul lép!

Barabás Zsuzsa

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

VÍZSZINTES: 13. Vízmosta száraz völgy.
14. Mogyoróval, mandulával készült édesség.
15. Prémes állatbõr. 16. Flotow operája. 18.
Kutyát vezetõ szíj. 20. Per betûi. 21. … Sá-
muel – magyar király (ék. f.). 22. Rajt. 24.
Hálával emleget. 26. Ásványi fûszer. 27. Be-
tegség. 28. Távozásra szólító szó (nép.). 29.
A mangán vegyjele. 30. Felszínre tör. 32.
Nyugtalanító dolgok – névelõvel. 34. Maláj
földszoros. 36. Író, kritikus, mûfordító (Béla,
1931–1990). 38. A Duna mellékfolyója Szlo-

|üdítõ

Az ír származású, angol nyelven alkotó író
kora elismert esztétája volt. Egyik
gondolatát idézzük: „Kétféle tragédia van
az életben: …” – folytatása a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függõleges 13. alatt.

Júliusi rejtvényünk (Eötvös József tanácsa) helyes megfejtése:
„Iparkodjál látni! Bekötött szemmel senki sem járhat egyenesen.”
Könyvjutalmat nyert: Szalkai Margit (Ottomány) és Szûcs Mónika
(Bihardiószeg).
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Keresik a legszebb
erdélyi magyar dalt

A szervezõk célja a magyar nyel-
vû saját szerzemények írásának és
elõadásának bátorítása, a kezdõ
zenekarok felkarolása, hogy meg-
mutathassák tehetségüket a
nagyközönségnek. A zsûri a be-
küldött dalok szövegének minõ-
ségét, a zenei alapot, valamint
a szöveg és a zene összhang-
ját, illetve a dal színpadké-
pességét is értékeli. Tavaly
óta az amatõröket és a pro-
fikat külön kategóriában
bírálják el. Idén a zsûri
négy tagból áll: André Fe-

renc slammer, Balázs Imre József irodalmár,
Gabora-Máté Éva zenész és Hary Judit opera-
énekes.

Pályázhatnak itthoni magyar zenekarok
magyar nyelven íródott, 2016 augusztusánál
nem régebbi, még nem publikált, saját szerze-
ménnyel (fordítást vagy megzenésített verset
nem fogadnak el). Korhatári megkötés és ze-
nei stílusbeli korlátozás sincs. Egy zenekar leg-
feljebb 3 számmal nevezhet be. A jelentkezési
ûrlapot kitöltve, elektronikus formában lehet
jelentkezni, mellékelve a dalt, annak szövegét
írásban, valamint a zenekarról készült fotót.

A pályázat beküldési határideje szep-
tember 30. A legjobbnak talált hat dal elhang-
zik majd a díjkiosztó gálaesten is november 11-
én Kolozsváron. A nyeremények között lesz
hazai és külföldi fesztiválokon való fellépés, stú-
dió- és videofelvétel. A pályázati felhívás és ûr-
lap elérhetõ a www.emkisz.ro honlapon, illetve
kérhetõ az emkeifjusag@gmail.com villanypos-
tacímen. Ugyanott további információk is talál-
hatók.

Megkezdték azoknak a gazdaságoknak
az ellenõrzését, melyeknek tulajdonosai
egységes területalapú támogatási
kérelmet nyújtottak be, tudatta
a Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) Bihar megyei
kirendeltsége.

Biharban idén összesen 501 gazdaságot vizs-
gálnak meg a helyszínen, 4878-at pedig távér-
zékeléssel. Az ellenõrzések során azt nézik meg,
hogy a gazda valós adatokat tüntetett-e fel tá-
mogatási kérelmében, például a parcellák mére-
tét és határait, a termesztett növényfajokat, a
környezetvédelmi elõírások betartását stb.

A támogatásokra azok jogosultak, akiknek
legalább egyhektáros egybefüggõ, illetve 0,3
hektárosnál nem kisebb parcellákból álló
szántóföldjük van, a szõlészetek, gyümölcsö-
sök, faiskolák stb. esetében pedig a percellák
területe legalább 0,1 hektár. A területalapú
támogatás mellett a biogazdálkodásra áttérõ-
ket, illetve a vidékfejlesztést segítõ agrártá-
mogatások kifizetésének jogosultjait is ellen-
õrzik.

A kifizetési ügynökség Bihar megyei kiren-
deltségének igazgatója, Florian Pavel arra
kéri az érintett gazdálkodókat, hogy jelenjenek
meg az ellenõrzésre kijelölt földterületen a
megadott idõpontban, ugyanis az egyes elõ-
írások betartásának vizsgálatakor a jelenlétük-
re szükség van.

F. N. L.

Ellenõrzik a farmokat

Az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési
Egyesület Ifjúsági Szervezete harmadik
alkalommal hirdeti meg A legszebb erdélyi
magyar dal elnevezésû pályázatát
az erdélyi zenekarok számára.
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Elsõ képeslapunk a váradi Aradi úti egykori tüzérlaktanyát ábrázolja, ezt az I. világháború elõtt Vilmos fõhercegrõl nevez-
ték el. Ma már hiába is keresnénk a valamikori rendezett épületegyüttest, ugyanis nagyrészt lebontották, hogy ide építhes-
sék az Esthajnalcsillagról (Luceafãrul) elnevezett lakónegyedet. Az ide tervezett tömbházak közül napjainkig talán három
vagy négy ha elkészült. Errõl és a többi Aradi úti kaszárnyáról részletesebben olvashatnak lapszámunkban

Hiába keresnénk ma már a második képeslapunkon látható egykori cséffai fogyasztási szövetkezetet is. Talán még az épü-
let sincs meg. Anno gyerekek és asszonyok gyûltek össze a fényképezés kedvéért a faspalettás két bolt elõtt. A bal oldali
cégtábláján az olvasható, hogy Cséffa és Vidéke Fogyasztási Értékesítési Szövetkezete, míg a másik cégtáblán csak a nagy-
betûs Szövetkezetet lehet kibetûzni. De egyébként is, ma már senki sem élhet a képen látható személyek közül – még a
karon ülõ csecsemõ sem –, így aztán nincs, aki kiigazítson cégtáblaügyben…


