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és önzetlenül segít, ahol kell. Sokak számára
példakép a megyében, sokan ismerik, és so-
kan fordulnak hozzá szociális tanácsadásért
különbözõ gyermekvédelmi vagy szociális
problémával. Évente kétszer elkíséri a Ma-
gyarországról érkezõ orvoscsoportot a Szé-
kelyföldre és a Gyimesekbe, ahol rászoruló
gyerekeket vizsgálnak, gyógyítanak, ott is se-
gítve az orvosok áldásos munkáját.

Konrád Katalin hitoktató, a Szent László
Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója.
Megszólító ereje és embertársai iránt érzett fe-
lelõssége vezérli tetteit mind pedagógusként,
mind a mindennapi életben. Az egész Kárpát-
medencében mûködõ egyesület vezetõ szemé-
lyiségeként, tevékenysége több száz emberre
kiterjed. A mindennapokban is önzetlenül for-
dítja figyelmét azokra, akik hozzá fordulnak
bármilyen kérdéssel.

Marius Sabãu virágkötõ azzal érdemelte
ki az elismerést, hogy példaképként tekinte-
nek rá, hogy 27 ezer tõ tulipánt ültetett egy
nagyváradi közparkba, és egy zongorát tett
közhasználatra ugyanebbe a parkba (az Ezred-
évi emléktérre, a Szacsvay-szobor közelébe).
A jelölõk szerint folyamatosan építi és szépíti
környezetét, közösségben gondolkodik, és
szeretné szebbé tenni a várost, amelyben él,
nem foglalkozva az ezért hozandó anyagi ál-
dozattal. Emberi jóságát mutatja, hogy külsõ
segítség nélkül valósítja meg elképzeléseit.
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A Mutass jó példát! program harmadik
gyõztese a Nagyváradon élõ Szántó Ildikó
gyermekvédelmi szakember lett, õ kerül a Nõi-
leg magazin szeptemberi számának címlapjá-
ra. A 28 jelölt közül a zsûri döntése alapján
második helyre a szintén nagyváradi Konrád
Katalin pedagógus, harmadik helyre pedig az
ugyancsak nagyváradi Marius Sabãu virágkötõ
került. Mindhármukat bemutatja a Nõileg ma-
gazin nyomtatott változata, illetve a lap
weboldala. Az alábbiakban a jelölõk ajánlásait
olvashatják.

Szántó Ildikó a ’90-es évektõl a Nemzet-
közi Gyermekmentõ Szolgálat vezetõje a
Partiumban. Több ezer rászoruló gyermeknek
és családnak segített különbözõ egészségügyi,
szociális problémákban. Számos programot,
rendezvényt szervez önkéntesen, nem kap ér-
te semmiféle juttatást. A helyi, Bihar megyei
közösség aktív tagja, részt vesz a rendezvénye-
ken, zsûrizik a gyermekversenyeken, jutalmaz,
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|önkormányzat  

évre lesznek megjavítva az iskolák. Mivel egyik
tanintézetnek sincs tûzoltósági engedélye,
ezért elsõként az ehhez szükséges munkákat
kell elvégeznünk.

– A víz- és csatornarendszer felújítására
7,3 millió lejt kértek. Milyen állapotban van
Élesd vízhálózata?

– Jelenleg a városban folyik egy olyan pá-
lyázat megvalósítása, amelyet a Nemzeti Be-
fektetési Alap (CNI) támogat. Ennek már ta-
valy be kellett volna fejezõdnie, de a kivitelezõ
körülbelül egyharmadát végezte csak el a
munkálatoknak. Így tavasszal felbontottuk ve-
le a szerzõdést, és még tart a kivitelezési pá-
lyázat újrakiírása. Reméljük, minél hamarabb
lesz új gyõztes, és folytatni tudja a munkát,
mert most a helyzet háború utáni állapotra ha-
sonlít: az út és járda burkolata felbontva, de
csak nagyon kicsi része lett helyrehozva. Ez a
pályázat biztosítaná Élesdnek a vízellátást, az-
az két tartalék víztároló épül tisztítóberende-
zéssel együtt, valamint a régi azbesztcsöveket
kicserélik mûanyagra. A város kapna egy új
szennyvíztisztító központot is, amely megfelel
az európai normáknak, mert a mostani elavult
és kevésbé használható rendszer. A régi pályá-
zat egyébként hét éve volt kiírva, és az akkori

– Élesd többféle támogatásra is pályázott
a helyi fejlesztési programban, például tan-
intézetek felújítására, bõvítésére. Mely pá-
lyázatokra kapták már meg a támogatást?

– Nem kaptuk még meg a támogatást
egyikre sem, ám mivel a szerzõdések megkö-
tésének határideje november 30., addig szük-
séges elkészítenünk az elõtanulmányokat és a
megvalósíthatósági tanulmányokat. Ezek alap-
ján kötik majd meg a szerzõdést, mert a pályá-
zat kiírásakor csak egyszerû számításokkal kel-
lett megindokolni a kért összeget. A pénzt
csak a szerzõdések megkötése után kapjuk
meg, és ezt követõen tudunk nekifogni terve-
ket készíteni és kivitelezési közbeszerzést kiír-
ni. Reményeink szerint a 2018/2019-es tan-
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utóbbi idõben, szükség van a tantermek, fo-
lyosók felújítására, valamint a mellékhelyisé-
gek újrafelszerelésére és az elektromos hálózat
javítására. Az Alexandru Roman iskolában
ugyancsak a tetõszerkezetet kell kicserélni, va-
lamint a tantermeket, folyosókat festeni és a
mellékhelyiségeket teljesen javítani. Az iskola
egy részét új bútorzattal szeretnénk ellátni.

– A bölcsõde és az óvodák, illetve az ele-
mi iskola felújításához mire van szükségük?

– A bölcsõdére szeretnénk manzárdot épí-
teni, így megnövelve a befogadóképességét,
és szükséges az épület újrafestése, szigetelése.
Az óvodában a nyílászárók részleges cseréje,
valamint szigetelés elengedhetetlen. Az elemi
iskolában teljes tetõcsere, az épület renoválá-
sa és egy részének új bútorzattal való berende-
zése vár ránk. Emellett a városhoz tartozó Fe-
keteerdõn is ki kell cserélni az iskolában a nyí-
lászárókat, a tetõcserepeket, és festeni, javíta-
ni kell az osztályokat, folyosókat, mellékhelyi-
ségeket. A kerítés is javításra szorul. Az ugyan-
csak a városhoz tartozó Pestes falu óvodájá-
ban elég sok változtatásra van szükség a tûzol-
tósági engedély miatt, ez magával vonja az
egész épület belsõ és külsõ felújítását.

– A fejlõdésnek milyen látható jeleit ta-
pasztalhatják az Élesden járók?

– Nagyon örülünk annak, hogy egy év után
sikerült a jelzõlámpákat beindítani, így a for-
galom egy picit jobban halad, de a teljes meg-
oldást a körgyûrû megépítése jelentené. Au-
gusztus közepén írtunk alá pályázatot egy új
park kialakítására a sportpálya mellé. Az idei
költségvetésbõl sikerült egy járdát felújítani,
egy utcát leaszfaltozni, és van még pénzünk
két utca leaszfaltozására, miután az ott lakók
mind rácsatlakoztak a víz- és szennyvízhálózat-
ra. Ezek a bekötések jelenleg is folynak. A kul-
túrházra a Nemzeti Befektetési Alapnál pá-
lyáztunk eredményesen, már a szerzõdés alá-
írásánál tartunk, így hamarosan neki lehet
kezdeni a felújításnak. A feketeerdõi víz- és
csatornahálózat kicserélésére-javítására a pá-
lyázat elbírálási szakaszban van, reméljük, ha-
marosan aláírják a szerzõdést, és amint az idõ-
járás engedi, kezdjük a munkát. A Bihar Me-
gyei Tanács segítségével tavaly és idén is sike-
rült egy-egy kilométert leaszfaltozni a feketeer-
dõi útból. Ennek már csak körülbelül 600 mé-
teres szakasza nincs leaszfaltozva, de remél-
jük, hogy idén, legkésõbb jövõre sikerül ezt is
pótolni. Természetesen nagyon örülünk a
Belényes–Biharrósa–Élesd út felújításának is,
mivel így könnyebb lesz eljutni Belényesbe.

állapotokra készült minden számítás, de azóta
új utcák nyíltak. Ezeknek a vízellátását és csa-
tornázását is szeretnénk megépíteni.

– Új épületet kaphat a Constantin ªerban
Elméleti Líceum 3,1 millió lejbõl, illetve a
régi épület felújítására 576,6 ezer lejt kér-
tek. Milyen állapotban van a régi épület?
Milyen munkálatokra van szükség az
Alexandru Roman Mûszaki Kollégiumban?

– A Constantin ªerban iskola négy éve el-
indított két líceumi osztályt, valamint az elõké-
szítõsök is átkerültek az óvodából az iskolába,
ezért van szükség új tantermekre. A régi épü-
let tetõzete több mint húsz éve nem volt felújít-
va, és akkor is nagyon kezdetleges tetõt rak-
tak rá, így indokolt az új födém megépítése és
a cserepek kicserélése. A tûzoltósági engedély
megadásához szükséges munkákat is el kell
végeznünk, például a tûzriasztó rendszer be-
szerelését, menekülõutak kialakítását, tûzcsa-
pok létrehozását. Mivel az épület beázott az
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Több szempontból is úttörõ kezdeménye-
zés mellé állhatnak a kisebbségi jogaink érvé-
nyesítését, európai számonkérését szívükön
viselõ romániai magyarok. Az RMDSZ, a
Dél-tiroli Néppárt (SVP) és az Európai Nem-
zetiségek Ifjúsága (YEN) több mint négy év-
vel ezelõtt terjesztette az Európai Bizottság
(EB) elé az õshonos nemzetiségek jogvédel-
mére vonatkozó polgári kezdeményezést, ám
a hasonló próbálkozásokat az EB mindig le-
söpörte az asztalról arra hivatkozva, hogy ez
tagállami jogkör. Viszont az Európai Bíróság
idén tavasszal meghozott ítéletében az igé-
nyelt 11 jogalkotási téma közül 9-ben elis-
merte az EB illetékességét, ez utóbbi pedig
bejegyezte az indítványt. A Bizottság „mun-
kára fogásához” most az szükséges, hogy
egy év leforgása alatt a kezdeményezõk az
EU legalább 7 országából egymillió állampol-
gárt állítsanak az ügy mellé.

A kezdeményezést felkarolta az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) is, az
RMDSZ pedig premierként az országban
online aláírásgyûjtõ portált indított. Ez elér-
hetõ a http://www.jogaink.eu címrõl. In-
nen közvetlenül hozzáférhetõ a Minority
SafePack (kisebbségek mentõcsomagjának
fordítható) európai polgári kezdeményezés
hivatalos magyar szövege, és megtudhatók a

céljai, illetve rövid, pontos útmutatást ka-
punk az aláírás módjáról. A szignálás igazán
egyszerû, a pontos név, lakcím (irányító-
szám!), személyi szám szükséges hozzá, és
egy ellenõrzõ kód beütése. A regisztrálás pe-
dig közvetlenül Brüsszelben történik.

Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének
ügyvezetõ elnöke, Szabó Ödön parlamenti
képviselõ is arra biztat mindenkit, hogy aki-
nek lehetõsége van rá, válassza az online alá-
írást. A fiataloknak biztosan ez a kézenfekvõ.
Papír íveken is lehet támogatni – nagy kö-
zösségi rendezvényeken, például a Kolozsvá-
ri Magyar Napokon már volt erre is lehetõ-
ség –, és ebben a hónapban indul a Szövet-
ség átfogó, személyes, házról házra járó tájé-
koztató akciója is. A politikus szerint ez már
amiatt is szükséges, mert a kezdeményezés
angol neve magyarázatra szorul, és közvetlen
találkozásnál van alkalom a célok érthetõbb
ismertetésére is.

A kisebbségvédelmi mentõcsomag része-
ként kérjük egyebek mellett nyelvhasználati,
oktatási, kulturális jogaink védelmét, a hátrá-
nyos megkülönböztetés megszüntetését. A
lényeg, hogy ezeket az EU minden tagálla-
mára kötelezõ jogszabályokban rögzítsék. Az
indítvány jelentõségét jelzi, hogy idõközben
Románia beperelte az EB-t a kezdeményezés
bejegyzése miatt. Emiatt is számít nehézsé-
gekre az RMDSZ az aláírásgyûjtõ ívek majda-
ni ellenõrzésekor. A papíron leadott kézje-
gyek hitelességét ugyanis az uniós tagállam
illetékes hatóságának kell megállapítania, ez
Romániában az Állandó Választási Hatóság.
Online aláírásnál viszont az ellenõrzés Brüsz-
szel dolga.
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A középkorban Sólyomkõvár tartozéka volt
Micske. A Borsákról a birtok a koronára szállt,
majd 1367-ben Telegdi Tamás esztergomi ér-
sek révén rokonaira, a losonci Bánffyakra.
Egy 1452-es oklevélben városként említik, hol
Micske, hol Miske néven. 1606-ban Bocskai
István fejedelem Báthory Gábornak adomá-
nyozta. A XVIII. század közepén a Baranyi
család a tulajdonos. Valamikor a településhez
tartozott a Sánczi-puszta nevû község is, en-
nek nevét ugyancsak a XIII. század elsõ felé-
ben, a püspöki tizedjegyzékben említik.

Az 1880-as népszámláláskor 933 micskei
lakost vettek számba, közülük 852 magyar, 25
német, felekezeti megoszlás szerint pedig 694
református, 164 római katolikus. 1992-ben
1017-en éltek a faluban, 982 magyar, 30 ro-
mán. Felekezeti megoszlás: 735 református,
230 római katolikus, 40 baptista, 10 ortodox.
A jelenlegi adatok szerint 960-an laknak Mics-
kén, néhány kivétellel mind magyarok.

Szlovákiába csábultak

Augusztus végén kerestem fel a települést, a
községközpontban Kosztandi Mihály,
Vámosláz elöljárója várt rám, õ micskei lakos.

Alpolgármester volt 1992–2000 között, tavaly
választották polgármesterré. Elmondta, hogy a
falu népességi adatai csalókák: „Tavaly a vá-
lasztások elõtt jöttünk rá, hogy Micskérõl any-
nyian hiányoznak, mint amennyi Sárszeg teljes
szavazótábora. Több mint százan külföldön él-
nek néhány éve, a fiatalok majdnem mindany-
nyian. Úgy kezdõdött, hogy öt-hat évvel ez-
elõtt egy fiatalember Szlovákiába ment dolgoz-
ni – valamilyen vasmunkát végzett –, és õ so-
kakat kicsábított. Aztán ott alakult egy autó-
ülés-huzatokat gyártó cég, oda pedig kimentek
a feleségek is. Sokan közülük már jelezték,
hogy nem is térnek vissza. Ami a földmûvelést
illeti, nem hiszem, hogy Micskén van öt ember,
aki ebbõl él meg. A szomszéd falvakból a nagy-
birtokosok bérbe veszik az itteni tulajdonosok-
tól a földet, de van olyan mezõgazdasági vállal-
kozó is, aki, ha lát egy-egy parlagon hagyott
területet, anélkül hogy tudná, kinek a birtoka,
egyszerûen felszántja és megmûveli. Szomorú,
hogy az elmúlt tizenhat évben nem nagyon
foglalkoztak a földek hivatalos birtokba tételé-

(folytatás a következõ oldalon)
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vel, a birtoklevelek nincsenek kiállítva. A mics-
keiek többségének ma is az a dokumentuma
van meg, amit az 1991-es földtörvény megje-
lenése után kapott. Mindenki azt gondolta,
hogy ez elég, de azóta sok idõ telt el, az idõ-
sebbek meghaltak, az örökösöknek pedig ma
már nehéz a tulajdonjog hivatalos megszerzé-
se. A gyümölcsösök és a szõlõdombok elvadul-
tak, egy kezemen megszámolhatom, hányan
mûvelik meg a szõlõjüket, dzsungel az egész,
vaddisznók lakják, s nagy károkat okoznak.”

Az egész falu közmûvesítve van, de a fúrt
kutak nem adnak elég vizet a három település-
nek, Micskének, Vámosláznak és Királyinak;
szivattyúzni kell a vizet, de nem jó a minõsé-
ge. Közös derítõállomásuk lesz, s ha megépül,
beköthetik a házakhoz a Micskén már lefekte-
tett csatornarendszert.

Helybeli munkalehetõséget egy micskei vál-
lalkozó cipõgyára teremtett, mintegy 110 fõ
részére; a megrendelõ olasz. Van egy kis bú-
torgyár, építkezési vállalkozók is, illetve ketten
fóliasátorban termelnek zöldséget. A polgár-
mestertõl azt is megtudom, megkísérelték a
különválást Vámosláztól, hogy Poklostelekkel
együtt, Micske központtal új községet alakítsa-
nak, de nem sikerült.

Helytörténész lelkipásztor

A falu lakosságának mintegy 80 százaléka
református, a többiek római katolikusok, bap-
tisták. A plébános Fegyvernekrõl jár ki.

Gavallér Lajos, a Micskei Református
Egyházközség lelkésze az egész megyében is-
mert személyiség, hiszen a lelkigondozás mel-
lett vállalta a település múltjának, hagyomá-
nyainak felkutatását és megõrzését, tovább-
adását – immár 22 kötetben összefoglalva. El-
mondása szerint indíttatásában szerepet ját-
szott a történelemtanárai iránti tisztelete és
édesapjának példája, aki lelkipásztorként
megírta szolgálati helye, Hosszúmezõ egyet-
len monográfiáját. A tiszteletes helybeliek visz-
szaemlékezéseit is felhasználta, levéltári kuta-
tásokat is végzett, és támogatókat is talált a
kötetek kiadásához.

A 603 micskei egyházfenntartóból legalább
ötven külföldön él. „A vasárnap délelõtti
templomlátogatás 18 százalékos; idén volt 9
ifjú és egy felnõtt konfirmandus, de egyhamar
nem lesz még egyszer ennyi nálunk. Házas-
ságkötés évente kettõ szokott lenni, jövõre
négy lesz, temetés általában 15 van évente.”

|faluról falura 

(folytatás az elõzõ oldalról)



8 Biharország 2017. szeptember



Az istenháza az 1300-as évek második felé-
ben épült, ez a megye egyik legrégebbi temp-
loma, a szentély meg a hajó eredeti, a tornyot
átépítették az 1600-as évek második felében,
négy fiatoronnyal díszítve. A micskei gyüleke-
zet ifjúsági énekkara minden évben részt vesz
az egyházmegyei ifjúsági kórustalálkozókon.
Az egyházközségnek sosem volt orgonája,
ezért a presbitérium kérésére és határozatára
most építtetnek egyet.

Felkarolják a rászorulókat

Nem lehet úgy riportot írni Micskérõl, hogy
ne említsük meg a Sámuel Szociális Bentla-
kást; ennek vezetõje Bertalan Csilla. „Az
otthon azért alakult meg, hogy segítse a szoci-
ális hátrányban élõ gyerekeket az Érmelléki
Református Egyházmegyében. A 2000-es
évek elején nyári táborokat szerveztünk sze-
gény gyerekeknek, de tovább mentünk, mivel
láttuk, hogy sokkal nagyobbak a gondok.
Nem jártak iskolába, mivel egyeseknek megfe-
lelõ ruhájuk sem volt. Az intézményben folya-
matosan foglalkozunk a gyerekekkel, megta-
nítjuk õket olyan dolgokra, amikre a társada-
lomban szükségük van. A gyerekeket vasár-
nap elhozzuk és pénteken visszavisszük, hogy
ne szakadjanak el a családjuktól. Az itteni isko-
lába járnak, délután visszajönnek az otthonba,
megebédelnek, és pedagógusok irányításával
készülnek a következõ iskolai napra.”

Az intézmény másik fontos tevékenysége a
falubeli hátrányos helyzetû gyerekek támogatá-
sa, a harmadik pedig a családgondozás. Az el-
múlt tanévben 34 gyerekkel foglalkoztak, a lét-
szám változó. Anyagilag az érmelléki egyház-
megye támogatja az otthont, de ez nem volna
elég, hollandoktól, németektõl és egy írországi
baráttól is érkezik segítség. A Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület egy jótékonysági estjének
bevételét ajánlotta fel a Sámuel Szociális Bent-
lakásnak, de a Bihar Megyei Tanácstól és ma-
gánszemélyektõl is kaptak támogatást.

Görböc és Csillagszerzõ

Micskén járva nem szabad elkerülni Hodgyai
Edit tanárnõt, a Miskolczy Károly Általános Is-
kola igazgatóját, a Görböc Néptáncegyüttes ve-
zetõjét. Harminc éve, az akkori román iskola-
igazgató kérte fel a temesvári egyetemistaként
táncházat vezetõ új pedagógusát, hogy tanítsa
táncolni a gyerekeket. „A Görböc egy dûlõ ne-

ve Micskén – magyarázza a tanárnõ –, de van
már Görböc kenyér is, amit augusztus 20-án,
Szent István-napon, az új kenyér ünnepén mu-
tatott be egy hajdani táncosunk. Most írom a
Görböc múltját, és kiderült, hogy mostanáig
mintegy 300-an fordultak meg a táncegyüttes-
ben. A mostaniakat a legképzettebb csapatnak
tartom, a legfiatalabbaktól a nagyobbakig. Hatá-
ron túl is ismernek bennünket, nagyon sok he-
lyen megfordultunk már. Elismert a településen
évente szervezett Partiumi Néptánctalálkozó. Ez
az 1997-ben rendezett falunapból nõtte ki ma-
gát, az idei volt a tizenötödik.”

Hodgyai Edit maga is tagja a néptáncegyüt-
tesnek a férjével együtt, aki a fiukkal zenél is, a
lányuk szintén táncol. A tanárnõ 27 éve igaz-
gatja a micskei általános iskolát, újabb négyéves
mandátumát idén nyerte el versenyvizsgán.

Tanintézetükhöz tartozik a micskei óvoda
meg a poklosteleki óvoda és elemi iskola. Az el-
múlt tanévben 230 gyerek járt hozzájuk, a lét-
szám sajnos állandóan csökken. Poklosteleken
összevont osztályban tanítanak. Micskén négy
tanítónõ oktat öt osztályt, az óvodában két óvó-
nõ foglalkozik a kicsikkel. Mûködik náluk a Má-
sodik esély program is, az iskolai végzettség nél-
küliek részére. Ebben 34-en vesznek részt a ré-
gióból, s a négyéves képzés befejeztével tíz osz-
tály elvégzésével egyenértékû oklevelet kapnak.

A Miskolczy Károly Általános Iskolában
csak szakképzett pedagógusok oktatnak. A
gyerekek VIII. után Váradon és Margittán ta-
nulnak tovább, vagy a borsi iskolát választják,
mivel ott van magyar nyelvû szakoktatás.

A falu hírét öregbíti a Hodgyai Edit által kez-
deményezett Csillagszerzõ Matematikaverseny
is. A megyei szakasz Micskén, az országos
Nagyváradon zajlik le, s a résztvevõk tizennégy
romániai megye mellett Hajdú-Biharból is ér-
keznek. Az iskola sok diákja bizonyította már
tudását különféle tantárgyversenyeken.

Hazafelé menet csak az országúton ültem
autóba, elõbb végigsétáltam a házigazdáim
szerint másfél kilométer hosszú micskei fõut-
cán. Általában rendezett portákat, sok szép,
újonnan épült házat láthattam.
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Rég nem jártam az érköbölkúti Rákóczi-lo-
vastanyán; pedáns rend uralkodik mindenfelé.
Jól eltervezett, alaposan kigondolt munka fo-
lyik itt. A hirtelen kaptató partoldal, a fák hû-
se nyugalmat sugall. Magasan jár már a nap,
a levegõ forró, pára sem libben a homokos tá-
jon. A karámból rég bevitték a poroszkáló,
horkantva ügetõ paripákat, kellemesen hûs is-
tállóban ropogtatják a szénát. Nemcsak a lo-
varda épült meg, további fejlesztéseket is elvé-
geztek az utóbbi években. Az istállón sokáig
tojótyúkokkal osztoztak a paripák, mostanra a
lovak váltak egyeduralkodóvá. Számuk is
megnövekedett, mintegy negyvenre; egy ré-
szük saját tulajdonban van, más részüket bér-
tartásban gondozzák.

Rákóczi Lajostól, a Tulipán Egyesület el-
nökétõl tudom meg azt is, hogy fiának, Rákó-
czi Gergõnek, a többszörös országos bajnok
kettesfogat-hajtónak a lovai is itt vannak.
Meglep, hogy Gergõ nem ugyanazokkal a lo-
vakkal indul a versenyeken. A kisebb jelentõ-
ségû megmérettetéseken, az országos bajnok-

ságon, illetve a nemzetközi porondon más-
más állatokat fognak be a kocsi elé. A miértre
kapott válasz meggyõzõ: balgaság lenne a
nemzetközi szinten is helytálló, értékes párost
esetleges sérülésnek kitenni a zónaközi verse-
nyeken.

Az istálló végében modern lakórészt is ki-
alakítottak: konyha, hálószoba, fürdõhelyiség
áll a lovakkal foglalkozók rendelkezésére.
Nemkülönben a lovaknak, hisz azokat is rend-
szeresen fürösztik a számukra kialakított he-
lyen. Nemrég sikerült egy lószállító lakóautót
is vásárolniuk, amelyben öt ló mellett kényel-
mesen elfér a hajtó és a segédhajtó is. Ez
utóbbiak számára külön konyharész és fekvõ-
helyek is vannak.

Rákóczi Lajos gyermekkorára visszaemlé-
kezve elmondja, hogy édesapja óvta a lovak-
kal való foglalatosságtól, mondván, hogy az
egyre inkább gépesített világban nincs jövõjük
ezeknek a háziállatoknak. Szerencsére a ló és
az ember közötti kapcsolat nem halt ki végér-
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vényesen. Egyre inkább felismerik a ló fontos-
ságát; egyrészt kiváló sporttárs, másrészt lelki
betegségek gyógyításában is fontos szerepet
játszik. Emiatt is vállalkozott a Rákóczi család
arra, hogy lovastáborok szervezésével igye-
kezzen megismertetni, megszerettetni a lovat
és a lovaglást az arra vágyókkal.

Rákóczi Lajosnak a Tulipán Egyesület révén
már több mint tíz éve sikerült hivatalos formá-
ban egységesítenie a Bihar megyei fogathajtó-
kat, azóta számtalan versenyt szerveztek, ezál-
tal nagyban megnõtt a megye ázsiója a lovas-
sporton belül. Újabban alig akad a térségben
olyan falunap, amelyiken ne tartanának vala-
milyen szintû lovas versenyt.

Az érköbölkúti lovasiskola négy éve debü-
tált, külön mûködik a Tulipán Egyesülettõl.
Tábort harmadik éve szerveznek fiatalok szá-
mára. A nyitó évben egy alkalommal oktatták
a gyermekeket, mostanra annyira megnõtt az
érdeklõdés iránta, hogy idén már négy kurzus-
ra is sor kerül. Egy-egy turnus öt napig tart, ez
idõ alatt az alapismereteket el lehet sajátítani.
A táborok közötti idõszakokban bárki jöhet a
lovasiskolába, akár néhány órára is nyeregbe
ülhet – tudjuk meg Ádám Andrea lovasokta-
tótól, aki három éve települt át Budapestrõl
Érköbölkútra.

A lovastáborba 8 éves kortól várják a gyer-
mekeket, mert bizonyos fizikai erõnlétre szük-
ség van a hátasok irányításához. Négy
iskolalóval folyik a tanulás, ennyit tud felügyel-
ni egy idõben az oktató. Elsõ nap a lovakkal
ismerkednek a gyerekek, megtanulják a le- és
felnyergelés módját. Nagyon fontos a mind-
ezek elõtt megtartott elméleti balesetvédelmi
ismertetõ is. A lovak elõzetes felkészítésére is
ügyelnek, napokkal a táborkezdés elõtt mun-
kára fogják õket.

Az augusztus eleji táborozás során a napi
programok összeállításakor figyelembe vették
a már-már kibírhatatlan hõséget is. Éppen
ezért már reggel 8-tól elkezdõdött az intenzív
oktatás, ekkor még ló és lovasa optimális kö-
rülmények között tudott egymásra figyelni. A
lovaglás, az állatok ápolása mellett jutott idõ
arra is, hogy a közeli tóhoz kocsikázzanak.
Olyan közös tevékenységeket is beiktattak,
amelyek révén egymással is jobban megismer-
kedtek a táborlakók.

Mivel a lovaglás nem tömegsport, a tábor
létszáma korlátozott. Minden turnusban tíz
gyerek ismerkedhet meg a lovak szokásaival,
gondozásával és a lovaglás alapjaival. A tábor
népszerûségét mutatja, hogy sokan visszatérõ
résztvevõi ezeknek az alkalmaknak. Legtöb-
ben Nagyváradról, Margittáról és a környék-
beli településekrõl érkeznek, de nem ritkák a
külföldrõl Köbölkútra látogató vendégek sem.

Lassan hagyománnyá válik, hogy a táborok
egy lovasszínházi elõadással zárulnak. A Já-
nos vitéz és A csodaszarvas után idén Rózsa
Sándor elfogásának a történetét adták elõ, A
betyár bukása címmel. A forgatókönyv az
egyik táborozó, Tóth-Gardó Sarolta érde-
me, aki „lovakra” írta a történetet. A táborzá-
róra a szülõk is megérkeztek, s tapssal jutal-
mazták a gyermekek elõadását. A szervezõk
pedig emléklappal köszönték meg a fiatalok
részvételét.
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nyesen. A hagyománynak megfelelõen a hely-
szín Sólyomkõvár volt, ahol az érintetlen ter-
mészet különleges élménnyel szolgál.

A tavalyi tábor témája a képzõmûvészet
volt, idén júliusban pedig egyhetes hagyo-
mányõrzõ tábort szervezett Deák Andrea. A
diákok egy része sátorozott, mások pedig a
Református Ifjúsági Központ szálláshelyének
biztonságát választották. Délelõttönként hozzá-
értõ pedagógusok – Antal Tünde, Juhos Már-
ta – irányításával kézmûves foglalkozásokon
vettek részt a táborozók. Volt gyöngyfûzés,
gipszöntés és -festés, lufifestés és képeslapké-
szítés is, az alkotásokat hazavihették emlékbe,
szüleiknek, barátaiknak. A délutánok a termé-
szetjárásról szóltak, Antal Zsolt földrajztanár és
Balla Sándor biológia szaktanár irányításával.

A jó pedagógusok tudják, hogy a nyári taní-
tási szünetben is szükségük van a tanulóknak
az együttes foglalkozásokra, ezért közösségi
programokat szerveznek. Deák Andrea, a
margittai Horváth János Elméleti Líceum igaz-
gatóhelyettese igyekszik minden évben tarta-
lommal megtölteni a vakációt. Tizenhárom
éve szervezi a vonzó elfoglaltságokat, s ezekre
örömmel jelentkeznek a gyerekek. Az anyagi
fedezet egy részét a szülõk, a másikat pedig a
Pro Folk Egyesület teremtette elõ, utóbbi a
megyei önkormányzatnál pályázott eredmé-
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Demián Zsolt körzeti RMDSZ-elnök, és gyü-
mölcsöt vitt ajándékba a táborozóknak.

Tartalmas, szórakoztató, közösségépítõ tá-
borozás volt, a résztvevõk közt sok a visszajá-
ró vendég, akik pedig most vettek részt elõ-
ször, úgy döntöttek, hogy õk is visszatérnek.

Õk nem csak felügyeltek a gyerekekre, hanem
kihelyezett órákat is tartottak, a növény- és ál-
latvilágot élõhelyén mutathatták be. Természe-
tesen sporttevékenységeket is szerveztek, hi-
szen a mozgás az erdei tiszta levegõn különö-
sen egészséges idõtöltés. Délutánonként nép-
táncot oktatott az érdeklõdõknek Juhos Márta
tanítónõ és Kléh Norbert gyakorló néptáncos.
Eleinte csak néhányan vettek részt, de késõbb
megszerették a diákok, és teljes létszámban
megjelentek a próbákon. Esténként szabadfog-
lalkozás volt, beszélgetések, élménybeszámo-
lók. Az utolsó elõtti napon, követve a hagyo-
mányt, közösen fõztek babgulyást, és lángost
sütöttek. A hangulatot az arcfestés is élénkítet-
te. A zárónapra idõzítették a tábortüzet, ám
ehhez az idõjárás nem éppen a legszebb arcát
mutatta. Ez a táborozókat nem zavarta, esõ-
ben is jól szórakoztak, énekeltek, táncoltak a
sercegõ tûz körül. Ekkor látogatta meg õket

Az idegen nyelvek elsajátítását nem lehet
elég korán kezdeni, mondják a szakértõk, de
hogy pontosan mikor érdemes beíratni a gyer-
meket egy nyelvtanfolyamra, illetve hogy mi-
ként érdemes idegen nyelvre oktatni a kicsi-
ket, arról a kézimunkával fûszerezett nagysza-
lontai angoltábor egyik szervezõjét, Kiri Eve-
lin angoltanárt kérdeztük.

– A mai kor embere egyszerûen már nem
engedheti meg magának, hogy csak az anya-
nyelvét ismerje, legalább egy idegen nyelv tu-
dása már nem plusz, hanem alap. Mi románi-
ai magyarok kétnyelvû környezetben növünk
fel, így a magyar és román mellett tanult egy,
két vagy több idegen nyelv által poliglott, azaz

kettõnél több nyelvet beszélõ személlyé válha-
tunk, és ez egész életünkben hasznunkra vál-
hat. Azzal kapcsolatban megoszlanak a véle-
mények, hogy egy gyermek mikortól tanuljon
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folyékonyan is beszélhetik már az adott idegen
nyelvet. Természetesen ez nem minden eset-
ben valósul meg, de az biztos, hogy õk behoz-
hatatlan elõnyre tesznek szert a nyelvtanulás-
ban. Akik az óvodában opcionális tantárgy-
ként tanulnak idegen nyelvet, heti 1-2 órában,
szintén nagy hasznát fogják venni az ott elsa-
játítottaknak. Bár kicsi a valószínûsége annak,
hogy bármelyikük a játszótéren angolul, né-
metül vagy egyéb idegen nyelven fog szólni a
mellette hintázó kislányhoz, de külföldi nyara-
láson felszabadultabban barátkozhat más gye-
rekekkel.

– Milyen feltételek teljesítésével lehet ha-
tékony az óvodai nyelvtanulás?

– Alapvetõ feltétele, hogy szakképzett pe-
dagógus foglalkozzék a gyerekekkel, aki tudja,
hogy az óráknak játékos formában kell folyni-
uk. Ha nem így történik, egy egész életre el-
vehetõ a gyermek kedve a nyelvtanulástól.
Nem ajánlatos kifejezetten nyelvtant tanítani;
mondókákat, énekeket kell elsajátíttatni velük,
minél játékosabb, szemléletesebb formában.
Ezt alkalmazva úgy tanulják meg a nyelvtani
rendszert, hogy nem is tudnak róla, tudat alatt
rögzül minden. Megismerkednek más népek
kultúrájával, sokkal könnyebben elfogadnak
másokat, és sokkal nyitottabbak lesznek más
civilizációk megismerése iránt. Ebben a kor-
ban képesek akár akcentus nélkül is elsajátíta-
ni nyelveket. Teljes mértékben egyetértek
azokkal a szakemberekkel, akik szerint már
ilyen kicsi korban érdemes elkezdeni az ide-
gennyelv-tanulást. Szakképzett pedagógus-
ként minden szülõt csak biztatni tudok, hogy
akármilyen lehetõséget kap a csemetéje a
nyelvtanulásra, éljen azzal. A nyelvtudás elõbb
vagy utóbb, de biztosan meghozza az életben
a gyümölcsét.

más nyelvet az anyanyelvén kívül. A különbö-
zõ anyanyelvû szülõk gyermekei például 4-5
éves korukra folyékonyan beszélik mindkét
nyelvet, hiszen ebben a korban nem megta-
nulják azt, hanem, mivel az agyuk szinte szi-
vacsként mûködik, egyszerûen magukba szip-
pantják a tudást.

– Akkor akár már óvodáskorban is érde-
mes beiktatni néhány idegennyelv-órát?

– Pontosan. Az óvoda kizárólag gyermek-
megõrzõ szerepe már rég elavult. Az intéz-
mény ma már nem egyszerûen oktat és nevel,
hanem elkezdi az életre való felkészítést is,
megtanít nem csupán a különbözõ kultúrák
mellett, hanem azokkal együtt élni is. Ehhez
természetesen elengedhetetlen feltétel a
nyelvtanulás, az óvodákban megtartott idegen
nyelv tanórák vagy a két tannyelvû óvodák. Az
utóbbiakban megközelítõleg az órák fele folyik
idegen nyelven. Ekkor a pedagógus és a gyer-
mek közötti kommunikáció is szinte csak ide-
gen nyelven történik, aztán ez az idõ haladtá-
val és a nyelv egyre magasabb szintû elsajátí-
tásával kibõvül a csoportbeli gyermekek kö-
zötti társalgással is. Azok, akik ilyen két tan-
nyelvû óvodába járnak, iskolába kerülve akár
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Az idei Hajdúhétre szeptember 18–23. kö-
zött kerül sor. A színes eseményeket felvonul-
tató héten minden korosztály megtalálja a szá-
mára legmegfelelõbb programot. A hagyomá-
nyoknak megfelelõen ezúttal is lesz könyvbe-
mutató, kiállítás, mulatós koncert, egészség-
nap, színházi elõadás, könnyûzenei koncer-
tek, sportrendezvények, és persze a hét ki-
emelkedõ eseménye, a kolbásztöltõ fesztivál.
A fesztiválon Nagyszalonta számos testvértele-
pülése és a környékbeli szórványtelepülések
magyar közösségei is képviseltetik magukat,
bemutatva tájegységük ízeit.

A 2017-es Hajdúhétre nagy erõvel készül-
nek a szervezõk, idén még több vendégmû-
vész érkezik majd a hajdúvárosba, és számos
meglepetéssel is készülnek a házigazdák.

A hét elsõ napjai a sport és az egészség-
megõrzés jegyében telnek, az érdeklõdõk kü-
lönbözõ ingyenes egészségügyi méréseken ve-
hetnek részt, a diákokat pedig sportvetélke-
dõkre várják a szervezõk.

Szerdán dr. Kádár Annamária pszicholó-
gus tart elõadást legújabb könyvérõl, csütörtö-
kön pedig Dánielisz Endre helytörténész
mutatja be a Nagyszalonta jeles szülöttei cí-
mû kötetét.

Immár hagyomány, hogy minden õsszel
egy nagyszabású színházi elõadást láthatnak a
hajdúvárosiak a Hajdúhéten. Nem lesz ez
másképpen idén sem, hiszen a Kalocsai Szín-

közélet|

(folytatás a következõ oldalon)
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Monospetri központi parkjában, igazán
szép, kellemes környezetben épült meg a két-
emeletes (háromszintes) épület. Mûködtetõje a
monospetri székhellyel bejegyzett Platán Ala-
pítvány. Mottója: „Életet az éveknek”. Célja
méltóságteljes, nyugodt, orvosi felügyelettel
ellátott öregkor megteremtése az otthon jö-
vendõ lakóinak. A jelentkezõk számára a
nyugdíjaskor elérése az alapfeltétel.

Barcui Barna vedresábrányi polgármester
(Monospetri közigazgatásilag oda tartozik) és

Porsztner Sarolta, az otthon vezetõje mu-
tatta be az impozáns, kényelmes, célzottan az
idõsek igényeit kielégítõ lakhelyet. A földszin-
ten kapott helyet a tágas nappali, ahol igazi
társasági élet folyhat, valamint a konyha és a
raktárhelyiségek. Az emeleteken 24 kétágyas
szoba van, tehát összesen 48 lakót tudnak fo-
gadni. A vezetõség úgy döntött, hogy egyelõ-
re 40 személlyel számolnak, mivel kérésre és
a felár megfizetése ellenében, aki igényli,

ház elõadásában az Anconai szerelmesek cí-
mû darabot mutatják be a nagyszalontai kul-
túrházban.

A színházi csemege után, szombaton, a kol-
bászfesztivál rajtol, méghozzá remek progra-
mokkal. Mialatt a Zilahy Lajos Mûvelõdési
Házban tekerednek a kolbászok, addig a sza-
badtéri színpadon a helyi és a környékbeli
ügyes táncosok lépnek fel, valamint vendég-
mûvészek is várhatók. Fergetegesnek ígérkezõ
koncertekkel érkeznek a hajdúvárosba az
Insect tagjai, színpadra lép a Happy Gang, va-
lamint mulatós slágereket énekel Varga Kin-
ga. Az idei kolbászfesztiválon a mûsorvezetõi
feladatokat egy neves sportoló, a Madár bece-
néven ismert Erdei Zsolt bokszoló segíti.

A szeptember második felében zajló Hajdú-
hét csaknem minden programjára ingyenes a
belépés, a szervezõk célja, hogy a helyi magya-
rok ünnepén mindenki remekül szórakozzon.


(folytatás az elõzõ oldalról)
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egészségügyi ellátás meg a napi ötszöri étke-
zés saját konyhájukon készített eledellel; a me-
nü egészségi állapotuktól függ. Hetente két-
szer az intézmény rendelõjében háziorvos fo-
gadja a betegeket. Az ápolói és nõvéri szolgál-
tatás 24 órás, tehát folyamatos. Gondoskod-
nak az életfunkciók ellenõrzésérõl és a gyógy-
szerek beadásáról.

A mûködtetés költségeit a községi tanács
fedezi az általa létrehozott alapítványon ke-
resztül. E célra a költségvetésbõl havi 10 000
lejes keretet különítettek el. Az önkormányzat
fizeti a közköltségeket is. A jelenlegi rendelke-
zések szerint ezt öt évig kell megtennie, utána
igényelhetnek állami támogatást. Az otthon
lakóinak vagy azok hozzátartozóinak 1500-tól
2300 lejig terjedõ térítési díjat kell fizetniük.
Az összeg nagyságát a bennlakó egészségi ál-
lapota határozza meg.

A Platán Alapítvány távlati tervei között
szerepel egy délutáni iskola, egy óvoda és egy
szociális konyha mûködtetése is. Ezeket sze-
retnék mielõbb tetõ alá hozni. Ha sikerül, az
alapítvány komplex szociális háló mûködtetõ-
je lesz.

közélet|

egyedül is lakhat a szobában. Ezenkívül sür-
gõsségi esetre is tartalékolnak egy-két szobát.

A lakóterek berendezése praktikus és ízlé-
ses. A két ágy mellett szekrények, közös asz-
tal, székek, kábeltévé- és internet-szolgáltatás
teszi otthonosabbá a szobákat. A folyosón is
vannak kulcsra zárható szekrények, továbbá
vezetékes telefon, melyen hívhatók a bennla-
kók. A hely függvényében mindenki beviheti
azokat a tárgyakat, melyekhez nagyon ragasz-
kodik. A szintek közötti közlekedést lift köny-
nyíti meg, az épületet pedig teljes egészében
akadálymentesítették. Mindegyik szobához jól
felszerelt fürdõszoba tartozik.

Szabadidejüket a majdani otthonbeliek a
nappaliban sakkozással, kézimunkázással, ze-
nehallgatással, társasjátékokkal tölthetik, és
könyvtár is van. Kinetoterápiás és tornaterem
várja azokat, akik igényt tartanak rá. Kérésre
szobabicikliket is rendelkezésre bocsátanak. A
névnapokat, születésnapokat közösen ünnep-
lik majd meg. A belsõ szórakozási lehetõsége-
ken túl közös színházlátogatásokat és kirándu-
lásokat is fognak szervezni. Hitét házon belül
mindenki felekezete szerint gyakorolhatja.

A szépkorú bennlakók teljes körû felügyele-
tet és ellátást kapnak. Ebbe beletartozik az
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Korábban már három alkalommal állított
össze utazó, autóbuszban berendezett tárlatot
a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeum. Bejárta
az országot a Nyugat 100 kiállítás, és fel lehe-
tett szállni a Nyelvet öltünk!, valamint az Er-

kel Ferenc és a romantika kora címû járatok-
ra is. A mostani, 200-as jelzésû Arany-busz
egy olyan átalakított, kívülrõl a Toldi képre-
gényváltozatába burkolt jármû, amely egy
éven át járja Magyarországot és az anyaorszá-
gon kívüli magyarlakta vidékeket. A körút so-
rán augusztus elején Nagyszalontára, Arany
János szülõvárosába érkezett a nem minden-
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napi kiállítás, és csodálattal fedezték fel a haj-
dúvárosiak is.

A református templom elõtti parkolóban pi-
hent meg az Arany-busz, ide várták három na-
pon át az érdeklõdõket, hogy más köntösben
ismerhessék meg Arany János életmûvét, éle-
tét, költészetének legjelentõsebb mûveit. Az au-
tóbuszban berendezett tárlaton helyet kaptak

képek, relikviamásolatok, a kiállítás egyediségét
hang- és filmfelvételek hangsúlyozták, ezek ré-
vén a látogatók számára a különleges látványvi-
lág mellett a különbözõ szövegek értelmezése is
egyfajta szórakoztató folyamattá vált.

Az érdeklõdõk nyomon követhették Arany
életútjának fontosabb eseményeit, azokat
egyéb történelmi és irodalomtörténeti esemé-
nyekkel párhuzamba helyezve. Például meg-
tudhatták, hogy 1846-ban, a Toldi megírásá-
nak évében megnyílt az elsõ magyarországi
vasútvonal, és Thackeray írni kezdte a Hiúság
vására címû regényét. A kiállítás rávilágított
emellett Arany és a zene kapcsolatára, és ki-
derült, hogy a költõ kedvtelésbõl komponált
is. Az interaktív tárlaton felcsendültek Arany
megzenésített mûvei világzenei, dzsessz- és
rap-feldolgozásban.

A kiállítás megtekintése után a busz mellet-
ti pihenõben a vállalkozó kedvûek kipróbál-
hatták a Toldi erõjátékot, és próbára tehették
irodalmi ismereteiket egy kvízjátékban, mely-
nek során a nyelvhasználatból már kikopott
kifejezések mai megfelelõit kellett kiválasztani-
uk a három lehetséges megfejtés közül. Lehe-
tõség volt továbbá Arany-köteteket lapozgat-
ni, szójátékokat játszani, és kipróbálhatták az
érdeklõdõk a petrencés rúd tartását és a ma-
lomkõemelést is.

A tárlatot kísérõ szakemberek kérdésünkre
elmondták, hogy a nagyszalontai tartózkodás
három napja alatt a kiállítást több mint 350
érdeklõdõ látogatta meg. Az Arany-busz
Nagyszalontáról Szatmárnémetibe gurult to-
vább, majd két héten át Kolozsváron várta a
látogatókat.
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Szent László trónra lépésének 940., illetve
szentté avatásának 825. évfordulója okán
döntöttek úgy a görögkatolikus szervezõk,
hogy a lovagkirály alapította bihari megye-
székhelyrõl indulva zarándokolnak el Mária-
pócsra. Elhatározásukban az is megerõsítette
õket, hogy a magyar kormány Szent László
évének hirdette 2017-et.

A nyitónapon Nagyvárad nevezetességeivel
ismerkedtek a zarándokok, és a hosszú útra
való lelki ráhangolódásra is szántak elegendõ
idõt. Az út másnapján a Hegyközt járta végig
a zömében fiatalokból álló sokaság; kisebb-na-
gyobb pihenõket közbeiktatva kedden késõ
délután érkeztek meg Szentjobbra, ahol mi is
jelen voltunk.

A falu bejáratát jelzõ táblánál a község pol-
gármestere, Molnár József és Kurilla Gá-
bor helyi római katolikus plébános köszöntöt-
te a zarándokokat. Az elöljáró látható öröm-
mel beszélt arról a megtiszteltetésrõl, hogy te-
lepülésük egy ilyen jó ügy szolgálatába állha-
tott. A lakosság megmozdult annak érdeké-

ben, hogy méltóképpen megvendégeljék a fi-
atal zarándokokat. A közösség által felajánlott
ízletes vacsora és a templomi együttlét után
következett a megérdemelt pihenés. A sajgó
lábaknak, a meggyötört testnek jól jött az esti
fürdés, hogy aztán elszenderülve a nap mo-
mentumai visszapörögjenek az álom függö-
nyén túlról.

A zarándoklatok rendszeres résztvevõje,
Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropo-
lita kérdésünkre elmondta, hogy tizenötödik
alkalommal került sor a fõként fiatalokat meg-
mozgató gyalogos zarándoklatra. Elõször jóval
rövidebb távot tettek meg, akkor Sárospatak-
ról indult a maroknyi csoport, míg idén 170
kilométer gyaloglást terveztek. Évrõl évre nõ
az ifjak érdeklõdése a zarándoklat iránt, külön-
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bözõ okokból vesznek részt a közös úton.
Vannak, aki életük további mikéntjére keresik
a választ, megtisztulásért, az imádkozó lelkület
erõsítéséért vagy egyszerûen a továbbtanulás
sikeréért vállalkoznak a hatnapos testi-lelki
erõpróbára. A metropolita úgy véli, hogy míg
az elsõ alkalmakon több volt a fiatalos, játékos
tevékenység, addig mostanra áttevõdött a
hangsúly az imádkozó lelkületre, ezt egyre in-
kább igénylik a résztvevõk. Szólt a migránsvál-
ságról is, ami szintén indokolja a keresztény
értékekre való nevelést. A kereszténység kigú-
nyolása a kétezer éves európai kultúrát alapjai-
ban rengeti meg – fogalmazott az érsek-met-
ropolita, de a jelenlegi zûrzavar végkifejletét
nem látja elõre. Annyit bizonyosnak vél, ha
Krisztusra tekintünk, akkor megtanulunk Pé-
terhez hasonlóan vízen járni, a felszínen ma-
radunk.

Dr. Seszták István fõhelynök atya a szer-
vezésrõl elmondta, hogy bár kissé több elõké-
születtel járt a mostani az eddigiekhez képest,
a nagyszerû fogadtatás miatt megérte átlépni-
ük az országhatárt. Fontosnak tartotta kiemel-
ni, hogy bár van egy mindenkori forgatóköny-
vük ezeknek a zarándoklatoknak, arra nagyon
ügyelnek, hogy ne váljanak sablonossá.

Útközben a gyaloglókhoz csatlakozott
Szocska Ábel atya, a Nyíregyházi Egyház-
megye apostoli kormányzója. Õ annak a lelki
többletnek és kegyelemnek a jelentõségét
emelte ki, amit egy ilyen gyalogos zarándoklat
során nyernek.

Szerdán érkeztek meg Hegyközszentmiklós
érintésével Nagykágyára, s rövidke pihenõ és
a helybeliek által felajánlott ebéd elfogyasztása
után már folytatták is útjukat Csokalyra. Ott
felkeresték a görögkatolikus templomot, majd
Székelyhíd felé vették az irányt. Béres Csa-
ba, a város polgármestere Szentjobbtól Szé-
kelyhídig maga is beállt a zarándokok közé,
mintegy húsz kilométeren át együtt imádko-

zott, énekelt, gyalogolt a résztvevõkkel.
A székelyhídi strandra érkezõ csoportot

Böjte Csaba ferences szerzetes fogadta, és
egy tartalmas nap és este során, számos elõ-
adás, tanítás révén a zarándoklat igazi végcél-
jára – ami nem Máriapócs –, a Mindenhatóra
irányították  a figyelmet. A szerzetes a zarán-
doklat jelentõségét abban látja, hogy általa
jobban megismerjük önmagunkat, a hosszú
gyaloglás során felszínre törnek hibáink, gyar-
lóságaink, ugyanakkor a bennünk lévõ eré-
nyek is. A legfontosabb mégis az, hogy önma-
gunk és egymás megismerésén túl Istenhez
kerüljünk közelebb – összegzett Csaba testvér.

A helyi Zajgó Néptánccsoport, valamint a
nagyszalontai gyermekotthon lakói tánccal,
színpadi játékkal kedveskedtek a vendégek-
nek. Az est folyamán bizonyságtevõ, tanító,
lélekerõsítõ célzatú fórumra került sor: Kiss
Norbert Ferenc-rendi öregdiák moderátori
segédlete mellett Böjte Csaba, Kocsis Fülöp és
Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok pár-
bajtõrvívó hitrõl, kitartásról, a célok elérésérõl
beszélgetett.

Másnap, csütörtökön indultak tovább a za-
rándokok, néhány érmelléki település érinté-
sével átlépték az országhatárt. Magukkal vitték
a Partiumban élõk szeretetét, s hitet, követen-
dõ példát hintettek, amerre jártak.

hitvilág – szomszédoló|
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Sokoldalú ember Horváth Sándor, szakmai
tevékenységén túl a politikai, a kulturális civil
szervezeti és az egyházi élet munkájában is
részt vállal. A margittai közszolgáltatási vállalat
fõmérnökeként feladata a munkálatok össze-
hangolása és a pontos ütemterv elkészítése.

Eredetileg gépész almérnöknek készült, de
a megváltozott munkapiaci helyzet miatt és a
magyar érdekvédelmi szervezet biztatására a
közszolgáltatás fõmérnöke lett. Szalacson szü-
letett 1954-ben, szülõfalujában végezte el az
általános iskolát, a székelyhídi líceumban ta-
nult tovább az 1973-as érettségiig. Ezután egy
rövid útkeresõ szakasza következett életének.
Eleget tett a kötelezõ sorkatonai szolgálatnak,
amikor is külföldi rokonai miatt nem tartották
elég megbízhatónak, ezért munkaszolgálatra
osztották be a Déli-Kárpátokban. Leszerelése
után Szalacson dolgozott könyvelõként, majd

Nagyváradon a fémiparban. 1977-ben ért út-
keresésének végére, amikor sikerrel felvételi-
zett a Nagyváradi Fõiskola gépész almérnöki
szakára. Közben magánéletének útkeresõ sza-
kasza is véget ért, mivel Vida Éva személyé-
ben megtalálta élete párját, és 1979-ben ösz-
szeházasodtak. Horváth Sándor követte a jól
bevált népi bölcsességet: „Feleséget saját fa-
ludból, saját felekezetedbõl, általad ismert csa-
ládból válassz.” Erre már csak ráadás volt azo-
nos érdeklõdési körük, hiszen felesége is a gé-
pész almérnöki szakot választotta.

Almérnökünket diplomázása után Kolozs-
várra helyezték, de ott mindössze négy hóna-
pot dolgozott, mivel 1980-ban Margittán
megnyílt a szerszámgépgyár (IMU), és itt
mindketten álláshoz jutottak. Lakást is kaptak,
így Margittára költöztek, és Horváth Sándor
15 évig a tervezõosztályon dolgozott.

Szülõfaluja után Margittához kötõdött/kö-
tõdik a legjobban. A rokoni szálak megszakad-
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tával ma már margittainak tekinti magát. Ter-
mészetesen a szülõfalu emléke, pecsétje ben-
ne is örökké megmarad.

A rendszerváltás után a korábban erõltetet-
ten létrehozott ipari létesítmények sorra csõdbe
mentek, közöttük a margittai szerszámgépgyár
is, ezért 1995-ben az akkori RMDSZ-vezetõség
biztatására és támogatásával Horváth Sándor
az akkori közszolgáltató cég (IRGCL) fõmérnö-
ke lett. Közéleti ember lévén úgy érezte, ezzel is
elõreviszi városának fejlõdését.

Munka közben kellett megtanulnia ezt a
szakmát, de nem okozott neki gondot, hiszen
alkalmazkodó, rugalmas természettel van
megáldva. Közben a cég elnevezése többször
is változott, de a tevékenységi köre maradt.
Mind a mai napig ennél a vállalatnál dolgozik,
változatlan beosztásban. Reményei szerint in-
nen fog nyugdíjba vonulni.

Felesége elvégezte a pedagógiai továbbkép-
zést, így a tanügyben dolgozik. Két gyerme-
kük született: Szabolcs és Zoltán. Sajnos Zol-
tánt 11 éves korában, 2005 nyarán egy be-
tegség okán elveszítették. Gyógyíthatatlan,
mély sebet okozott ez a családban, de az élet-
nek tovább kellett mennie. Tették a dolgukat,
mondhatni, a munkába temetkeztek, hogy
könnyebb legyen a tragédia feldolgozása. Na-
gyobbik fiuk nõs, jelenleg Magyarországon él,
és az autóiparban dolgozik.

Szakemberként Horváth Sándor bábásko-
dott a margittai víz- és csatornahálózat teljes
felújításánál. A város jelenleg kitûnõ minõségû
vizet kap, mivel mély – 150 méter – furatú ku-
tak látják el a szivattyúrendszert. Ma már min-
den lakoshoz folyamatosan eljut a jó minõsé-
gû ivóvíz. A felújítás elõtt csak meghatározott
idõben, naponta háromszor folyt a margit-
taiak csapjából a víz, a felsõbb emeleteken ak-
kor is csak csordogált. A szennyvíztisztító állo-
más megfelel a legkorszerûbb követelmények-
nek. Az esõvíz-elvezetõ rendszer még hiány-
zik, kevés utcában van kiépítve. A csatornahá-

lózatba kerülõ esõvíz a tisztítóállomás terhelé-
sét és költségét is növeli.

Bevezették ugyan a szelektív hulladékgyûj-
tést, de sajnos a lakosok még nem teljes mér-
tékben tartják magukat hozzá. Pedig saját ér-
dekükben tennék. A háztartási hulladékot
Nagyváradra szállítják. Ez elég költséges, ezért
felépítenek egy szeméttömörítõ egységet, en-
nek használatával kevesebb fuvarra lesz majd
szükség, tehát pénzt takarítanak meg, magya-
rázta a fõmérnök.

Két hobbija van: a sport és a színjátszás. Az
élet megadta neki azt a lehetõséget, hogy
mindkettõnek hódolhasson. A mai napig foci-
zik, tagja az öregfiúk csapatának, helyi és kül-
földi csapatokkal is összemérik idõnként az ere-
jüket. Valójában nem az eredmény a fontos,
hanem az együttmozgás öröme, a baráti társa-
ság. Hetente edzenek, készülnek az újabb mér-
kõzésekre. Emellett a fõmérnök tehetséges
amatõr színjátszó, képességeit a Horváth János
Társaság színjátszó csoportjában tudta kama-
toztatni. Az 1994-ben az RMDSZ égisze alatt
alakult színjátszó kör mûködtetését 2002-ben
Margitta elsõ kulturális civil szervezete vette át.
Ennek szintén alapító tagja, jelenleg alelnöke
Horváth Sándor, és kiveszi részét az éppen
adódó munkából kulturális és szervezõi szinten
egyaránt. Alapító tagja továbbá a színjátszó
csoporttal egy idõben megalakult kórusnak is,
ennek nótamûsorait õ vezeti. Ezáltal a helyi kul-
turális élet egyik jelentõs képviselõje, a színpa-
don pedig a közönség kedvencei közé tartozik.

Az egyházi élet munkájából is aktívan kive-
szi részét. Hosszú évek óta tagja a református
kórusnak, és két éve a gondnoki tisztséget is
betölti. Hithû református, meggyõzõdésbõl jár
templomba, nem pedig megítélésének javítása
végett. Ezt a hívek is érzékelték, és beválasz-
tották az egyház vezetõségébe.

A rendszerváltás után kezdett politizálni.
Azonnal tagja lett az RMDSZ-nek, kezdetektõl
választmányi tagként tevékenykedett, az utób-
bi nyolc évben pedig õ tölti be a helyi szerve-
zet alelnöki tisztségét. Igen aktív önkormány-
zati képviselõ, a szervezet „öregjeként” a frak-
cióvezetõ mellett gyakran õ a szóvivõ, illetve
az elõterjesztett javaslatok fõ érvelõje. Ennek
ellenére azon gondolkodik, hogy ideje lenne
átadni a politikai stafétabotot a fiatalabb nem-
zedék ambiciózus képviselõinek. „Természete-
sen kérésre bármikor minden téren segíteni
fogok. A színjátszást és az egyházi tevékenysé-
gemet addig fogom folytatni, ameddig látom,
hogy igény van rá.”
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A XVIII. század elején Bihardiószegen épült
Zichy-kastély sorsa megpecsételõdni látszott,
miután 1930-ban állami tulajdonba került, ál-
laga évrõl évre romlott. A közel 1800 négy-
zetméteres épület alatt a régióban egyedinek
számító, 1535 négyzetméteres borospince
húzódik. A B kategóriájú mûemlék épület egy
részét nemrég sikerült felújítani. A könyvtár
ennek köszönhetõen kerülhetett méltó helyre;
ennek az olvasók mellett leginkább Durkó Irén
könyvtáros örül.

Mielõtt a jelen dolgairól fonnánk a szót, dr.
Szabó József falumonográfiájából szemezge-
tünk az intézmény vezetõjével. Hamar kiderül,
hogy régen könyvszeretõ emberek voltak a
bihardiószegiek. 1859-ben Olvasó Egylet ala-
kult. Az értelmiséget tömörítõ Úri Casinónak
is volt saját könyvtára, a mintegy 700 kötetet
a kaszinó megszûnésekor, 1886-ban a Nép-
kör vette át. A XIX. század vége felé létrehoz-
ták a községi könyvtárat, az 1000 kötettel állt
az olvasni szeretõk rendelkezésére. Ugyaneb-
ben az idõben a vincellérképzõ is megalakítot-
ta a maga tékáját, és az Ipartestület sem adta
náluk alább, még szaklapokra is elõfizetett. Az
országrész elcsatolása a könyvtárak sorsát is
megpecsételte. 1951-ben alakult meg ismét a
községi könyvtár, s a múlt század ’80-as évei-
ben már 21 000 kötettel várta az olvasókat.

Durkó Irén 2003-ban vette át az iskolai
könyvtár vezetését, majd három évvel késõbb
a községi könyvtár is az õ keze alá került. Ne-
hezen ment akkoriban a munka, állandó hely-
hiánnyal küszködtek, egy osztályterembe zsú-
folták be a több ezer kötetet. A mostani „rezi-
denciára” 2015 tavaszán költöztek be, itt
megfelelõ tér áll a rendelkezésükre. A községi
könyvtár állománya 8000 kötet, az iskolaié
14 500. Bár külön nyilvántartást vezetnek, ez
semmiben sem gátolja az olvasókat: felnõttek
is kikölcsönözhetnek az iskolai könyvtárból,
ahogyan diákok is igénybe vehetik a községi
tulajdont.

A könyvek fele-fele arányban magyar és ro-
mán nyelvûek, többnyire szépirodalmi mûvek,
emellett szakirodalom, folyóiratok is várják az
érdeklõdõket. Örömmel konstatáljuk, hogy la-
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punk is megtalálható a polcokon. Durkó Irén
elégedetlen a könyvek állagával, sok közülük
megérett a kiselejtezésre, de a téka anyagi ke-
rete behatárolja lehetõségeiket. Legsürgõsebb

a kortárs irodalmi mûvek beszerzése lenne,
ezen belül is az ifjúságnak szóló könyvek iránt
mutatkozik érdeklõdés – sorolja a könyvtáros-
nõ. Az iskolától évente kapnak némi pénzt az
állomány bõvítésére, emellett magánszemé-
lyek, kiadók adományaiból, valamint pályáza-
tok révén igyekeznek minél változatosabbá
tenni a kínálatot. 622 olvasót tartanak nyil-
ván, 350-en rendszeresen felkeresik õket. Az
utóbbi években folyamatosan csökken a köny-
vet kikölcsönzõk száma. Az iskoláskorúak és a
nyugdíjasok a leghûségesebbek, a középkor-
osztály szinte alig vesz a kezébe könyvet.

Az olvasási kedv serkentésére különbözõ
programokat szerveznek. Minden évben meg-
tartják a népmese napját szeptember 30-án,
Benedek Elek születésnapján. Októberben pe-
dig, az iskolai könyvtárak nemzetközi hónap-
jában, részt szoktak venni a nemzetközi könyv-
jelzõcsere-programban. Volt, hogy Ausztráliába
került el a bihardiószegiek könyvjelzõje, egy
portugál iskolával pedig interneten tartják a
kapcsolatot. Minden év februárjában csatla-
koznak a Csíkszeredai Megyei Könyvtár kez-
deményezte olvasómaratonhoz; idén Szabó
Magda írásaiból olvastak fel, jövõre Petõfi
Sándor versei kerülnek sorra. Olvasókört is si-
került beindítania Durkó Irénnek, hetente ösz-
szegyûlnek a könyvtárban, és közösen olvas-
nak fel. Öt éve helytörténeti témájú esemé-
nyeket is szerveznek, vetélkedõkkel, népi mes-
terségek megismertetésével fûszerezve. A nyi-
tóévben diákok bevonásával egy színes kiad-
ványt is megjelentettek, Bihardiószeg régen
és ma címmel. A község általános ismertetõ-
jén túl iskolatörténet, a mezõgazdaság múltja
és jelene, szõlészet, a községkép alakulása,
mesterségek, kulturális élet, templomok, mû-
emlékek bemutatása is helyet kapott a füzet-
ben, és a település megbecsült szülötteirõl is
olvashatunk benne. Azóta a magyar és román
nyelven íródott munka angol és francia nyelvû
változata is napvilágot látott.

A Zichy-kastélyba kerülése után a könyvtá-
rosnõre egy plusz feladatot is bíztak: tárlatve-
zetõ az épületben kialakított, az Érmellék haj-
danvolt állat- és növényvilágát ismertetõ, régi
halászati és mezõgazdasági eszközöket bemu-
tató kiállítóteremben. A helyszín egyik érde-
kessége az a hangeffektusokkal gazdagított
körkép, aminek köszönhetõen úgy érezhetjük,
hogy száz évet visszaröppenünk az idõben. A
technika segítségével 3D-ben tekinthetõ meg
a madarak élõhelye, illetve több életnagyságú
élõlény is.
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Négy bemutató, egy fesztivál és iskolaprog-
ram vár a Lilliput Társulatra és közönségére a
2017/2018-as évadban. Ezúttal csupa klasz-
szikus szerzõ mûveibõl válogattak – mondta el
Botházy Daróczi Réka, a Lilliput Társulat
mûvészeti vezetõje a Szigligeti Színház évad-
nyitó sajtótájékoztatóján. A Kispipi és Kisréce
címû elõadással kezdik a szezont õsszel. Vla-
gyimir Szutyejev azonos címû meséjét Szabó
Attila írta és rendezi. Október 3–7. között
szervezik meg a 3. Fux Fesztet, vagyis az Er-
délyi Magyar Hivatásos Bábszínházak Találko-
zóját. Decemberben (valószínûleg Mikulásra)
várható a Szegény Dzsoni és Árnika címû
Lázár Ervin-mese bemutatója; rendezi Csató
Kata. Februárban a világirodalom egyik leg-
szebb meséjét, A boldog herceg címû Oscar
Wilde-történetet is színre viszik Vadas László
rendezésében. Az Én, a kis herceg címû pro-
dukció premierje áprilisban várható. A törté-
netet Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg
címû csodálatos meséje, valamint az író szerel-
me, Consuelo de Saint-Exupéry Vasárnapi le-
velek címû könyve alapján Szabó Attila írta.
Az elõadást rendezi és játssza Daróczi István,

a Lilliput bábmûvésze. A márciusig tartó
Arany János-emlékévre való tekintettel felújít-
ják Toldi-elõadásukat, a SZITA tanoda végzõ-
sei által készített Hídavatást pedig ingyenesen
játsszák majd iskolákban. Botházy Daróczi Ré-
ka bejelentette azt is: merthogy õ szülési sza-
badságra megy, októbertõl Lélek Sándor Ti-
bor veszi át a mûvészeti vezetõi teendõket.
Két új bábszínész is érkezett a trupphoz: Vári
Vivien és Márton Réka. A nyár is mozgalma-
san telt a bábosoknak, hiszen három táboruk
is volt gyermekeknek: Havasrekettyén, Eszter-
gomban, illetve Nagyváradon.

A Nagyvárad Táncegyüttes újdonságairól
Dimény Levente, a társulat mûvészeti veze-
tõje számolt be. Október 12–15. között az
NTE ismét házigazdája lesz az Erdélyi Hivatá-
sos Táncegyüttesek Találkozójának. A
2017/2018-as évadra két új produkcióval, il-
letve a Színház az iskolában, iskola a színház-
ban program bemutatójával készül a Nagyvá-
rad Táncegyüttes. A Senki madara címû
nagyszínpadi elõadásukat Szabó T. Anna azo-
nos címû meséje ihlette; a rendezõ Tóth Tün-
de; a bemutató januárban várható. Tavasszal
két egyfelvonásosból álló, egész estés elõadást
visz színre a táncegyüttes. Két tehetséges, fia-
tal koreográfus rendezi ezeket: Györfi Csaba
az Idegen, Tõkés Imola pedig a Vakfolt címû
egyfelvonásost. Hídavatás címmel az iskola-
programok jól ismert rendszerében készül
megünnepelni a Nagyvárad Táncegyüttes
Arany János születésének 200. évfordulóját.
A bicentenárium alkalmából a tánctársulat
mûvészei – Bihar megyei néptánccsoportok-
kal közremûködve – a nagyszalontai költõzse-
ni balladáit dolgozzák fel táncos formában. A
trupp két táncmûvésze szülési szabadságon
van, ezért két új táncos érkezik az együttes-
hez, mindketten a budapesti Magyar Táncmû-
vészeti Fõiskola végzõsei.

Novák Eszter, a Szigligeti Társulat mûvé-
szeti vezetõje elmondta: úgy érzi, ez az évad,
amit most elterveztek, bizonyos értelemben
talán a legkiegyenlítettebb, mert mindegyik
elõadásban van komoly szakmai kihívás,
mindegyik felkavarhat, szórakoztathat, gon-
dolkodásra késztethet, és mégsem annyira

|kultúra

26 Biharország 2017. szeptember



szélsõséges. A Szigligeti Társulat nyitott a kor-
társ gondolkodásra és a mûfaji változatosság-
ra, olyan színházat akar csinálni, amelyik kihí-
vások elé állítja a mûvészeket, és mindez egy-
beesik a társulatvezetõ, rendezõ Novák Eszter
szándékaival. Az is roppant fontos például,
hogy Az én kis hûtõkamrámat meghívták a
bukaresti Országos Színházi Fesztiválra.

Nos, ami konkrétan a repertoárt illeti: au-
gusztus 7-én kezdték el a Kapufa és öngól
próbáit. A Drámázat elnevezésû drámapályá-
zat Debüt díjas darabját, amelynek írója Kör-
möczi Kriván Péter, a Marosvásárhelyi Mûvé-
szeti Egyetem végzõs rendezõhallgatója, a Vá-
rad folyóirat irodalmi rovatának szerkesztõje,
Tasnádi-Sáhy Péter viszi színre. A nagyváradi
bemutató a Szigligeti Stúdióban szeptember
21-én lesz, ami egyúttal az évad elsõ premier-
je is.

A kaukázusi krétakör (Bertolt Brecht –
Paul Dessau) novemberi premierje lesz az elsõ
nagyszínpadi bemutató. Brecht legmegrá-
zóbb, legösszetettebb mûve ez, mely keleti
mesék és a salamoni bölcsesség keveréke, tör-
ténet morálról, tisztességrõl, szeretetrõl.
„Nem lehetséges, hogy ez nem kerül közel az
emberi szívekhez” – jegyezte meg Novák Esz-
ter. A Brecht-darab rendezõje a váradi szár-
mazású Anca Bradu, aki legutóbb A mi osztá-
lyunkat vitte színre a Szigligeti Társulattal.

Szilveszterkor a Vesztegzár a Grand hotel-
ben címû elõadással búcsúznak az óévtõl. Rej-
tõ Jenõ klasszikus krimiparódiájából Hamvai
Kornél írt fordulatos színpadi szöveget; a kel-
lemes, sanzonszerû zenét Darvas Benedek
komponálta; a sziporkázó dalszövegeket Var-
ró Dániel írta. A zenés produkció rendezõje
Porogi Dorka.

A harmadik nagyszínpadi bemutatót tavasz-
szal tartják meg. Két lehetõség adott, és még
egyeztetnek arról, melyik produkciót mutatják
be ebben az évadban. Vagy a Tersánszky Jó-
zsi Jenõ regényébõl készülõ Kakuk Marcit,
amelyet a világhírû, Kossuth-díjas rendezõ,
forgatókönyvíró, Gothár Péter visz színre,

vagy a Szentivánéji álom címû Shakespeare-
vígjátékot, amelyet a budapesti Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem ifjú tehetsége, ne-
gyedéves színházrendezõ szakos hallhatója,
Tarnóczi Jakab rendez. Az az elõadás, ame-
lyet a mostani évadban nem mutatnak be, a
következõ, 2018/2019-es szezonban kerül
majd a Szigligeti Társulat repertoárjába.

Jövõre lesz a nagyváradi születésû, Kos-
suth-díjas drámaíró, Hubay Miklós születésé-
nek 100. évfordulója. Ennek tiszteletére tûzik
mûsorra az Egy szerelem három éjszakája cí-
mû alkotást, az elsõ magyar musicalt; a stúdió-
elõadás rendezõje Novák Eszter. Az évad má-
sodik felében ismét pályakezdõ rendezõk kap-
nak lehetõséget: Botos Bálint az Apátlanul
(Platonov) címû Csehov-drámát, Hunyadi Ist-
ván pedig Székely Csaba nagy sikerû Bánya-
vidék-trilógiájának következõ részét, a Bá-
nyavakságot viszi színre a Szigligeti Stúdió-
ban.

Az elõzõ évad végén betegség miatt elma-
radt Mrozek Tangójának bemutatója, ezt
szeptember végén tartják meg. Folytatódik di-
ákoknak a Súgólyuk program. Az iskolaprog-
ram keretében pedig Barátom vagy? címmel
készül elõadás Novák Eszter rendezésében.
Március 21–25. között újból megszervezik a
HolnapUtán Fesztivált.

Személyi változás is történt: Jerovszky Tí-
mea színmûvész átszerzõdött a kolozsvári szín-
házhoz. Helyére Trabalka Cecília érkezett.

Czvikker Katalin, a Szigligeti Színház fõ-
igazgatója értékelte a múlt évadot. Elmondta:
mind gazdasági, mind szakmai, mind infrastruk-
turális szempontból fejlõdött a színház. A né-
zõszám a 2015/2016-os évadhoz képest
50 425-rõl 54 810-re emelkedett, ami 8,7
százalékos növekedést jelent. A Szigligeti
Színház saját bevétele 767 675 lejrõl
902 923-ra (17,6 százalék) emelkedett. Az
elõadásszám 300-ról 314-re növekedett, a
bérletek száma pedig 4105-rõl 4781-re (15,5
százalék). Örömteli hír továbbá, hogy a Szigli-
geti Színház idén tagja lett a Magyar Színházi
Szövetségnek.

A bérletértékesítési idõszak augusztusban
kezdõdött és október 13-ig tart; a bérletek
megújítására pedig szeptember 15-ig van le-
hetõség. A Szigligeti Színház tervezett bemu-
tatóiról, illetve bérletkínálatáról az érdeklõdõk
bõvebb tájékoztatást az intézmény jegypénztá-
rában (nyitva hétfõtõl péntekig 14–19 óra kö-
zött), a www.szigligeti.ro honlapon, illetve a
színház Facebook-oldalán kaphatnak.
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– Emlékszik-e, melyik volt az az elõadás,
aminek hatására a színészpálya mellett dön-
tött?

– Székelyhídi lévén már gyerekkoromban
sokszor vittek a kultúrházban tartott bábelõadá-
sokra, tetszett mindegyik, de akkora hatást gya-
koroltak rám, mint a többi gyerekre. Az elsõ,
igazán meghatározó színházi élményeimet Ko-
lozsváron szereztem az egyetemi évek alatt.
Több olyan elõadás is volt, amit, amikor csak
tehettem, megnéztem. Említhetem a Woy-
zecket, a Tanítványokat, a Fehér tûz, fekete
tüzet, ezek döntõ befolyást gyakoroltak a szak-
mai ízlésemre. Ha a színház nem is, a versek vi-
szont végigkísérték a gyermek- és kamaszkoro-
mat, rendszeresen jártam szavalóversenyekre, s
az eredményeim okán tanáraim biztattak, hogy
próbáljam meg a színészi pályát. A középisko-

lát természettudomány szakon végeztem, és tu-
lajdonképpen az utolsó pillanatig várakozó ál-
lásponton voltam: ha felvesznek a színmûvésze-
tire, nagyon jó, viszont ha nem, az sem tragé-
dia, más irányba kell elindulni, a többit meg
majd késõbb meglátjuk. Az érettségi után kivá-
lasztottam a verseket a felvételi repertoáromba,
Holczmann Ilona magyartanárnõm pedig
Závada Pál Jadviga párnája címû regényét ja-
vasolta, hogy abból válasszak monológot, emel-
lé került még A makrancos hölgybõl is egy
részlet. A Jadviga végigkísérte a tanulóéveimet,
az egyéni mûsorom is a Závada-regény alapján
készült. Nagyon élveztem a felvételit, kevésbé
izgultam a vártnál, talán azért, mert számomra
teljesen ismeretlen terepre kerültem, és inkább
a kíváncsiság, mint a megfelelési vágy hajtott a
megmérettetésen. Édesanyám egy padon várt
rám az egyetem elõtt, míg én az épületben iz-
gultam a többiekkel, döntésre várva. A követke-
zõ emlékem már az, hogy jövök ki az épületbõl,
és mondom neki, nem kell beiratkozni a másik
szakra, ahová felvettek az átlagom alapján.

– Az egyetemi évek alatt volt-e olyan érzé-
se, hogy valójában nem erre vágyott?

|vastaps
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– Kolozsváron az elsõ két év folyamatos fel-
fedezés volt, telis-tele számomra teljesen új dol-
gokkal. Mint már utaltam rá, nagyon sok elõ-
adást láttam, a várost is megszerettem, de har-
madéven, amikor végeztünk – mi voltunk az el-
sõ évfolyam a bolognai rendszerben –, kicsit
kétségbeestem, hogy elég jó vagyok-e, tényleg
ezt a szakmát akarom-e mûvelni, és ha igen,
merre induljak, mihez kezdjek. Aztán hallottuk,
hogy a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar
Színház fiatal színészeket keres, igaz, elsõsor-
ban fiúkat, de a tanáraink biztattak, próbáljuk
meg mi lányok is. Így huszonegy évesen felvé-
teliztem Temesvárra, és végül öt nagyon szép
évet töltöttem ott, tehetséges, összetartó társu-
latban. Tasnádi István Titanic vízirevü címû da-
rabjában debütáltam, az egész társulat játszott;
még mindig emlékszem a mondatomra: „Dini,
akkor nem hétkor indul a hajó?” A bemutató
bulin ismertem meg a férjemet, aki éppen Indi-
ába készült önkéntesnek, a következõ kilenc
hónapot végigleveleztük, õsszel meglátogat-
tam, megkérte a kezemet, egy évvel késõbb pe-

dig már mint a felesége mutatkoztam be. Há-
rom közös évet töltöttünk Temesváron, majd
egyre többet esett szó közöttünk arról, hogy
esetleg más városban is meg kellene próbál-
nunk. Sokat tépelõdtünk a dolgon, mert ahogy
telt az idõ, annál nehezebb volt otthagyni azt a
szép várost, a színházat, a barátokat, de mind a
ketten azt éreztük, hogy menni kell. Hosszas
mérlegelés után nagyon tudatosan döntöttük el,
hogy Nagyváradra jövünk. Simon Judit bará-
tunk mutatott be Szabó K. Istvánnak, s elmond-
tam neki, hogy szeretnék csatlakozni a váradi
társulathoz. Természetesen nem kaptam azon-
nal választ, de több elõadásra is meghívott: az
Oedipusra a malomba, A nagy Romulus be-
mutatójára, végül 2013 tavaszán azt mondta,
hogy a következõ évadtól szerzõdtetne. Czvik-
ker Katalin fõigazgató meghívott az évad végi
színészbálra, kicsit izgultam, hogy milyen lesz a
fogadtatás, de teljesen feleslegesen, mindenki
közvetlen volt velem, és rendkívül barátságos.
Igaz, pár embert már elég jól ismertem a társu-
latból, Kardos M. Róbert kollégámmal pedig
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tartoztam volna, talán ezért is mosódnak össze
az események.

– Egyéni mûsorokra nem gondolt?
– Igazán nem. Eddig túl kicsinek éreztem

magam egy önálló esthez, majd egyszer, talán.
Egyébként pedig alapvetõen azt gondolom, a
színház társasjáték, amiben egyelõre nemcsak
nézõkre, hanem játszótársakra is szükségem
van.

– Szavaiból nem úgy veszem ki, hogy hi-
ányzik a megálmodott szerepre való felkérés.
Ezek szerint nincs szerepálma?

– Tulajdonképpen van, de nem szeretnék ró-
la beszélni. Ha egyszer megkapom, nagyon fo-
gok örülni.

– Tervei közt a közelebbi vagy távolabbi jö-
võben szerepel-e más társulatnál kipróbálni
az erejét?

– Férjemmel együtt nagyon szeretjük
Váradot, megvolt a fészekrakás, könnyebben
telnek a napjaink, és ahogy mondtam, nagyon
jól érzem magam a társulatnál. Persze az élet-
ben semmi sem föltétlenül végleges, de abban
reménykedem, hogy megmarad ez az eddigi
„szokás”: ha hagyom, hogy történjenek velem
a dolgok, ahogy eddig, ezután is jó irányba ha-
lad majd az életem, és jó dolgok történnek ve-
lem, velünk a jövõben is.

már Temesváron is játszottunk együtt. A férjem
a nagyváradi székhelyû, azóta felfüggesztett Er-
délyi Riportnál dolgozott, illetve többször kö-
zölt a Váradban, aminek azóta irodalmi szer-
kesztõje lett, úgyhogy számára is megfelelõ volt
a váltás. Nyáron albérletet kerestünk, és régeb-
bi, Váradon élõ barátok segítségével komo-
lyabb nehézségek nélkül sikerült átköltöznünk
Temesvárról, a következõ évadra szóló felada-
tokat is tisztán, elõre láttam, szóval most is min-
den nagyon szépen alakult. Ha jól visszagondo-
lok, akkor a kolozsvári és a temesvári évek alatt
elég sok dologban ösztönösen döntöttem, hi-
szen addig sosem tapasztalt új terek nyíltak meg
számomra: vizsgaelõadásokkal meg egyéni mû-
sorral kezdtük, majd hirtelen ott teremtem egy
számomra ismeretlen város ismeretlen társula-
tában, ahol már nincsenek vizsgaelõadások, be-
mutatók és elõadások vannak. Váradra már úgy
érkeztem, hogy én szerettem volna idejönni, és
nem egy felvételi hozott. Ezzel azt akarom
mondani, hogy bár sok dologban a megérzése-
imre hagyatkozom, ahogy telik az idõ, észreve-
szem magamon, hogy a döntéseim többsége
mostanra már sokkal átgondoltabb lett, fõleg
amióta megszületett a kisfiam.

– Hogy indult az új társulattal a munka?
– Az elsõ szerepem a Verocska volt a Papír-

sárkányban, majd jött Remike és a Világcir-
kusz, Julika a Liliomból, Szerafin Csiky Ger-
gely Buborékok címû vígjátékában, Töndér Ne-
géd a Leánder és Lensziromban, Mása a Há-
rom nõvérben, legutóbb pedig A mizantróp
Céliméne-je. Jöttek sorban a szebbnél szebb
feladatok, igazán nincs miért panaszkodnom.
Talán annyi apró hiányérzetem van, hogy a stú-
dió-elõadások eddig valamiért szinte elkerültek,
pedig Temesváron nagyon megszerettem az in-
tim tér keltette többletfeszültséget. A társulattal
kapcsolatban azt érzem, mintha mindig is ide
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gy vélem, hogy az utóbbi három köz-
lésemben a földrajzi fogantatású
névszóknak lényeges nyelvtani vo-
natkozásait papírra vetettem. Azon-
ban az ezt követõ töprengésem

nyomán hiányérzet fogalmazódott meg bennem.
Már korábban ildomos lett volna a személynevek
születésérõl szólanom. Hát üsse kõ, nem halasz-
tom tovább.

Az emberré válás végtelenül huzamos folya-
matának egyik velejárója a születõ gondolatok,
szándékok, érzelmek kifejezésének szükséglete.
Ezeket mozdulatokkal, tagolatlan hangcsopor-
tokkal közölték. Ám a törzsfejlõdés haladtával
mindinkább szükség mutatkozott a tagolt hangok
igénybevételére, a beszédre. Ezzel a közlési esz-
közzel a primitív lény kezdte megnevezni a kör-
nyezetében lévõ tárgyakat, élõlényeket, jelensé-
geket. Évezredek múltán arra is rájött, hogy nem
csupán a rajta kívül álló dolgoknak kell nevet ta-
lálnia, hanem önmagát, társait, a vele együtt te-
vékenykedõket is meg kell szólítania, ugyanazon
hangcsoporttal; ezt jóval késõbb névként tartot-
ták számon. Ezek eredetileg közszóként éltek,
ámde a lepergõ századok során az lett a szere-
pük, hogy viselõjüket megkülönböztessék a
törzs, majd a nemzetség többi tagjától.

E társadalmi szerepet csak úgy tölthették be,
ha a megnevezettnek valamilyen tulajdonságát,
lényeges jegyét fejezték ki, amely valóban elhatá-
rolta õt a többi, vele azonos közösségben élõ em-
bertõl. Ezzel elválaszthatatlan kapcsolat jött létre
a név és viselõje között. Az érthetõség érdeké-
ben a fentieket néhány példával kívánom szem-
léltetni. A magyarság régmúltjához közelítendõ
ugorjunk át néhány évszázadot, és ismerkedjünk
meg a honfoglalást véghezvivõ, vezetõ személyi-
ségekkel. Árpád vezér neve az árpa gabonanö-
vényre utal. Elõd az elsõszülött, Ond gyermeksé-
gére, tizedszülött voltára emlékeztet. Elsõ kirá-
lyunk a keresztségben kapta az István nevet. Ere-
detileg Vajknak szólították õt, aminek a jelentése:
gazdag ember. A katolikus hit meghonosítása,
népszerûsítése érdekében véghezvitt tevékenysé-
gét VII. Gergely pápa 1083-ban szentté avatásá-
val ismerte el és értékelte.

A kereszténység felvételét követõen a papság
a korábbi, úgynevezett pogány neveket üldözte;

ellenükben az általuk elfogadott bibliai eredetû ne-
veket s a szentek nevét ajánlották, sõt kötelezték
a szülõk számára. A keresztnév, más szóval sze-
mélynév egymagában csupán egy-két évszázadon
át tölthette be egyénesítõ szerepét. Reájuk kö-
szöntött a XIII–XIV. század, amikor a magyarság
elõzõ társadalmi rendje felbomlott, és hûbéri vi-
szonyok jelentek meg. Változott a gazdasági alap,
s a társadalom rétegzõdött. A földtulajdon lassan-
ként családi birtokká lett, és az öröklés jogi szabá-
lyai kezdtek kikristályosodni. Így számukra fontos-
nak bizonyult a családi összetartozás kidomborítá-
sa, szóbeli és írásbeli rögzítése. Ekkor a sze-
mély(kereszt-)név mellé még egyet kellett illeszte-
ni, amit vezeték-, más szóval családnévként hasz-
náltak.

Fölöttébb érdekes jelenség, miként váltak ezek
hivatalossá, elfogadottá. Természetesnek ítéljük
annak feltüntetését, ahonnan az illetõ vagy a csa-
lád származott: Aradi, Bihari, Gyimesi, Marosi,
Szatmári. Testi vagy lelki tulajdonságaikat tükröz-
ték: Kis, Nagy, Hosszú, Balog (balkezes), Bátor,
Jó, Szép, Víg. Vonzónak tartjuk azt az eljárást,
amikor az utód apja keresztnevéhez illesztett -fi
képzõvel jutott vezetéknévhez: Pálfi, Péterfi, Si-
monfi. A századok során elhagyták az f hangot,
betût (Andrási, Péteri, Tamási családok); mások a
végsõ i-t is sokallták: Benedek, Lukács, Zsigmond.

Remélem, olvasóim nem ítélik beképzeltség-
nek, ha tárgykörünket a saját, ritkán elõforduló
vezetéknevem kialakulásának nem mindennapi
históriájával zárom. Õseim az ótestamentumi
Dániel próféta nevét vallhatták magukénak. Rá-
tartian viselhették, mert e héber kifejezés jelenté-
se: Isten a bírám. A XVIII. század kezdetén szép-
apám dédapja a Tátra aljáról az elnéptelenedett
Tiszántúlra vándorolt. Békéscsabai elõdöm egy
szép napon a tanácsházi írnoktól egy igazolványt
kért. Köztudott, hogy Magyarhonban még az új-
kor elején is a hivatalos iratokat latin nyelven fo-
galmazták meg. A kibocsátott okmányon az
igénylõ neve így szerepelt: Andreas, filius Danie-
lis, azaz Dánielnek a fia, András. Lám, a család-
név birtokos esetbe tétetett (-nak a, -nek a). Az
elkövetkezõ évtizedek során a filius (-fi, fia) a ve-
zetéknév elõl lekopott, és alulírott manapság is
így, genitivus singularisban éli napjait.

Ú
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Bethlen feltétlen bizalmával tüntette ki
Rhédeyt, és sohasem csalódott benne, ám a
besúgók szüntelenül áskálódtak ellene, hogy
magyarságával, hitével nem gondolva egyetért
a törökkel. A prágai udvarnál pedig mindent
elkövettek az egykori füleki kapitány ellen, aki
Bocskai hadjárata idején oly sok kárt okozott
nekik. II. Mátyás 1614. május 23-án kelt meg-
hagyásában arra figyelmezteti a nádort, hogy
Rhédey – úgymond – alattomban levelezik a
törökkel: az ország romlására tör, és azzal fe-
nyegeti a váradi õrséget, hogy elbocsátja õket,
ha a fejedelemnek hûségesen nem szolgálnak,
és törökkel rakja meg a várat.

A valóságban Rhédey azt tapasztalván,
hogy az õrség hajlandó volna meghódolni Má-
tyásnak, tényleg fenyegetõzött is a törökkel.
Az efféle híreket célzatosan terjesztették, hogy
az udvar annál jobban ragaszkodjék Váradra
vonatkozó követeléséhez. Ragaszkodott is kö-
römszakadtig, míg végre a török fenyegetõ
magatartása arra nem kényszerítette, hogy a
Bethlen által ajánlott egyezséget elfogadja.

Homonnay Bethlen ellen

A császár legbizalmasabb tanácsadói kez-
dettõl fogva – a nagyszombati megegyezés lét-
rejötte után is – Bethlen megbuktatásán fára-
doztak. E célból a nagyravágyó Homonnay
Györgyöt jelölték ki Bethlen Gábor vetélytár-
sául. Homonnayt egyfelõl a török, másfelõl az
udvar hitegetései tökéletesen elámították, s
erõsen fegyverkezett, hogy kiforgassa Beth-
lent a fejedelemségébõl. Megnyerte és zsoldjá-
ba fogadta a hajdúk egy részét, összeköttetés-
be lépett a havasalföldi vajdával, és rövid idõ
alatt fölös számú hadi népet toborzott össze.

Bethlen Gábor joggal aggódott, mert be-
látta, hogy Homonnay vakmerõségének tit-
kos rugói vannak. „A ki hadat nyilván fogad
– írja 1616. január 19-én Rhédeynek –, és
az õ felsége magyarországi tisztviselõi meg-
engedik az hadak fogadását, az nyilván való
ellenségnek jelensége.” Amikor Bethlen tilta-
kozott a nagyszombati béke megsértése el-
len, kijelentvén, hogy ha le nem ültetik Ho-
monnayt, majd elbánik õ maga az ellenségé-
vel, a prágai udvar és II. Mátyás – Pilátus
módjára – mosta kezeit, biztosítván a fejedel-
met „atyai kegyelmérõl és jó indulatáról”.

Bethlen azonban tudta, hogy kivel van dol-
ga, s minden elõkészületet megtett arra,
hogy Homonnayt méltón fogadja. Elõször az
volt a célja, hogy kimegy elébe Magyaror-
szágba, feleségét pedig kincseivel együtt Vá-
radra küldi. De aztán meggondolta a dolgot,
és tudósította Rhédeyt, hogy arra az esetre,
ha Homonnay nagyobb erõvel támadna, ma-
ga is Váradhoz száll. Meghagyta tehát neki,
hogy késedelem nélkül mustrálja meg és ül-
tesse föl a vármegyék hadait, fogadjon vagy
2000 fõnyi jó fegyveres legényt, mindenek-
felett pedig Fekete Péter hajdúkapitányt
igyekezzék elhódítani Homonnaytól. Elõbbi
megnyerésére különös gondot fordított, s föl-
hatalmazta Rhédeyt, hogy pénzt, jószágot,
mindent ígérjen neki. Rhédey pontosan el is
járt tisztében, egyedül Feketét nem sikerült
elhódítania.

Id. Rhédey Ferenc várkapitány
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igen kívánta, hogy mellénk jõne, kiváltképen
az egri pasa az, ki mostan Szolnoknál vagyon
táborban, de még eddig csak egy törököt sem
híttunk mellénk, és nem is hívunk, mert Isten-
nek hála, magyarok is elegen vagyunk. Csak
ne legyen Magyarországtól bántásunk, egyéb
idegen nemzettõl, lengyeltõl, rácztól, kozáktól
megoltalmazzuk magunkat.”

Mert ha Várad nem lészen…

A fejedelem csak késõn, június 19. körül ér-
tesült a konyári gyõzelemrõl. Amikor kívánsá-
ga szerint sógora mindenrõl alaposan infor-
málta, kimondhatatlan öröme támadt: „Áldott
az Isten, ki az õ dicsõsségét, nagy nevét
megkáromlani az bálványozó népeknek nem
engedi, nyomorult hazánk megromlására
igyekezõ latrokat szándékokban elõ nem bo-
csátja. (…) Az kegyelmed becsületes jó híre,
neve, noha mindenkor fénylett, de mennyivel
inkább fog ezután fényleni, mivel hazánk el-
lenségit Isten kgd gondviselése által szégyení-
tette meg. Az Ur Isten kgdt sok esztendeig él-
tesse jó egésségben, és adjon erõt kgld-nek õ
felsége az õ nagy nevének és szegény hazánk-
nak oltalmára. (…) Az Ur Isten a mennyire va-
ló erõt kgdnek engedett, kevés fáradságát ne
szánja, mert nem magának szolgál mostan,
hanem az Istennek és édes hazánknak.”

Rhédey a fejedelem meghagyásából Váradot
tovább építtette, de csak lassan haladt, mert az
örökös fegyverkezés az ország minden jövedel-
mét kimerítette. Annak elõtte Váradon 800 lo-
vast és 600 gyalogost tartottak, a fõkapitány-
nak valósággal fejedelmi asztala volt, Báthory
Gábor alatt azonban úgy eltékozolták a várnak
minden jószágát, hogy a jövedelembõl többé
kellõ számú õrséget sem lehetett fogadni. Az a
30 ezer forint, melyrõl Bethlen egyik levelében
emlékezik, bizony csak papiroson volt, és
Rhédey szüntelenül panaszkodott Várad fogyat-
kozott állapotáról. Mikor azonban azzal állott
elõ, hogy õ bizony beteges, öreg ember létére
örömest elbúcsúznék tisztétõl, a fejedelem sie-
tett megnyugtatni, hogy hiszen majd csak elõ-
teremti a szükséges költséget, csak viseljen gon-
dot továbbra is olyan buzgón és dicséretesen,
mint eddig, és ne idegenedjék el Váradtól.
„Mert ha Várad nem lészen, Szent Jób és a töb-
bi sem lészen Uram; Õrizzük Váradot, mert úgy
maradhat kgd is szép keresett javaiban s mi is
Erdélben”.

(Folytatjuk)

Csak Magyarországtól
ne legyen bántásunk

Tavasz nyíltával ismét gyülekezni kezdtek a
fellegek, s Bethlen mihamar meggyõzõdött ar-
ról, hogy az udvar jóhiszemûségébe vetett bizo-
dalma homokra épült vár. Rhédey Ferenc má-
jus elején arról értesítette õt, hogy Radu havas-
alföldi vajda Homonnayval együtt be akar törni
Erdélybe, most tehát ütött a cselekvés órája. A
fejedelem ismét a hajdúk megnyerésére gon-
dolt, és utasította Rhédeyt, hogy mitévõ legyen.
Beszéljen a lelkükre, emlegesse elõttük Bocskai
István példáját, hivatkozzék hitükre, magyarsá-
gukra, ígérjen nekik jószágot, adómentességet,
örök szabadságot. Fekete Péterre legyen gond-
ja, de ha az igazságot nem akarja, „üttesse el
láb alól”. Maga pedig szálljon ki Váradból nagy
készülettel, s együtt induljanak az ellenségre.

A fejedelem egyik levelet a másik után írta,
s a követek szüntelenül jártak Gyulafehérvár
és Várad között. A várkapitánynak esze ágá-
ban sem volt, hogy a hajdúkkal tovább alku-
dozzék. Amint hírül hozták, hogy az ellenség
átkelt a Tiszán, zászlót emelt, hadat kiáltatott,
úrnak, tolvajnak kegyelmet, jószágot ígért, és
elindult, hogy fogadja a támadókat.

Most aztán kitûnt, hogy Várad csakugyan
„õrálló bástyája” Erdélynek, Rhédey pedig
olyan ember, akinek helyén van a szíve, hatal-
mas a karja. Amikor hírül hozták, hogy a táma-
dók már fölégették Konyárt, sõt az õ piskolti
udvarházát is megdúlván, a ménesét elhajtot-
ták, bár maga köszvény miatt most is ágyban
feküdt, egy percig sem habozott, ezer váloga-
tott lovassal ellenük indult. Fényes gyõzelmet
aratott, aztán Debrecen alá vezette a sereget.

Elsõnek a nádort tájékoztatta a történtekrõl:
„Én mindeddig Bihar vármegye határából ki
nem mentem – írja egyebek mellett –, és nem
is igyekezem tovább menni, hanem szegény
nyomorult hazánkra vigyázok. Az török felette
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Érdekes, hogy két évszázada a váradi újság-
írók még nagyon is odafigyeltek az aprósá-
gokra. Nem lettek volna komolyabb híreik,
esetleg a kelleténél nagyobb jelentõséget tulaj-
donítottak a polgárok hétköznapjait megkese-
rítõ jelenségeknek? Ma már ezt nem tudhat-
juk. De íme egy példa az elõbbiekre:

„Már egyszer felszólaltunk ellene, hogy né-
mely kereskedõ urak bolternyõi a nagyközön-
séget igen inkomodáló alacsonyan állanak. E
sorok írója nem valami szálas gyerek, kevéssel
haladván meg az öt lábat: mégis a napokban
a Sas utcán levõ bolternyõ kiütötte fejébõl a
kalapot. A nálánál nagyobbak érdekében kéri
tehát a bolternyõ tulajdonosát, emeltesse
fölyebb ernyõjét egy kissé.” (Nagyvárad,
1870. augusztus 10.)

Hogy volt-e foganatja cikkének, hiszen az
újságíró egyszer már „felszólalt” a bolternyõk
ellen, nem tudhatjuk. Talán igen, hiszen har-
madjára már nem írt e témáról a lapjában.
Annyit még mindenképpen hozzá kell ten-
nünk a cikkhez, hogy az újdondász valóban
nem lehetett „szálas gyerek”, hiszen mindösz-
sze 1,55–1,60 méter magas volt, ha alig ha-
ladta meg az 5 lábat. A bolternyõ, vagyis a ki-
rakat fölé kihúzható vászonernyõ mára már

kiment a divatból. A Sas utcát késõbb Kossuth
Lajosról nevezték el. Mai neve pedig Indepen-
denþei.

De akadt gondja az újságírónak a kereske-
dõk mellett a háziasszonyokkal is: „Nagy di-
vatban van nálunk, hogy reggelenként a laká-
sokból az utcára rázzák ki a törlõruhákat az ott
elmenõk nem kis bosszúságára. És a rossz
szokást nem csak az u. n. szobacicusok, alias
szobalányok, hanem legtöbb háziasszony is
gyakorolja. A járókelõk nevében egész udvari-
assággal kérjük õket, hogy ezentúl kíméljék
meg kalapjainkat, ruháinkat és nyakunkat.”
(Nagyvárad, 1870. március 15.)

Ma már kevésbé ismeretes, hogy hajdanán
Nagyvárad utcáin omnibuszok, azaz lóvonta-
tású buszok is közlekedtek. Igaz, nem a városi
közlekedés szolgálatában álltak, hanem célirá-
nyosan a nagyállomásról a szállodákba, ké-
sõbb a két fürdõbe vitték az utasokat. „A na-
pokban egy csinos sötétveres színû omnibuszt
volt alkalmunk látni. Ezt a Fehérló szálloda
életrevaló bérlõje, Matsák út állította, hogy raj-
ta a vasúttól vendégeit beszállítsa. Haladunk,
mert még másfél év elõtt csak egy-két omni-
buszunk volt az egész városban, most már kö-
zel 10 ily jármû könnyíti a közlekedést.”
(Nagyvárad, 1870. november 1.)

Az 1870-es években a közvilágítást még gáz-
zal, úgynevezett „légszesszel” oldották meg. A
fényereje elmaradt a késõbbi villanyvilágításé-
tól, és külön lámpagyújtogatókat is alkalmazni
kellett, akik egyenként felkeresték a lámpaosz-
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lopokat, hogy alkonyatkor meggyújtsák a rajtuk
elhelyezett búrákban a gázt, reggel pedig elolt-
sák. Akadt olyan újságíró, aki kifogást talált a
lámpagyújtogatók munkájában: „Szerdán éjjel
oly sötétség volt utcáinkon, hogy az egymás
mellett haladók sem láthatták egymást. Ezt a
felleges borult idõ, s a lámpagyújtogatók
naptárkodása idézte elõ, kik ebbõl hihetõleg
holdvilágos éjjelt olvastak ki. Az egész városban
alig volt néhány lámpa meggyújtva, s miután a
hold sem illuminált, természetes dolog volt a
pokoli sötétség. Ideje volna már egyszer, hogy
a lámpagyújtogatók ne a naptár szerint indulja-
nak.” (Nagyvárad, 1870. március 17.)

Mit lehet erre mondani? A szabály az sza-
bály, még a lámpagyújtogatóknak is. Mindez
tavasszal történt, aztán elérkezett a nyár, és a
Nagyvárad elégtétellel közölte a változást,
amihez talán a tavasszal közölt dohogás is
hozzájárult. Talán éppen ugyanaz az újdon-
dász írta: „Megbízható forrásból értesültünk,
hogy szigorú kötelességévé tétetett a lámpa-
gyújtogatóknak, ha a kalendáriumban holdvi-
lág van, és a holdnak mindennek dacára tet-
szik elõ nem bújni, hogy a lámpákat ezentúl
mindenhol meggyújtsák.” (Nagyvárad, 1870.
július 10.) A kissé bonyolult megfogalmazás
lényege: ha nincs holdvilág, minden esetben
meg kell gyújtani a lámpákat!

És most következzék egy olyan különleges
nyári hír, amely ismertté tette a város egyetlen
pecsétvésõ mesterét: „Városunk egyetlen pe-
csétvésõje, Herz János kuruzslás áldozata lett.
Meghülvén, vén banyák tanácsára fagylaltot

evett, azután a Körösbe ment fürödni, azután
még valami obszkurus pillulákat vett be, miket
nem az orvos rendelt, minek következtében az
lõn, hogy meghalt, akkor kivánt orvost, midõn
már késõ volt.” (Nagyvárad, 1870. július 16.)

A Körösben nemcsak fürödtek, de jobb hí-
ján oda dobták a rendõrök a konfiskált gyü-
mölcsöket is: „Tegnap délelõtt a rendõrség te-
mérdek éretlen gyümölcsöt konfiskált el a Kis-
piacon áruló kofáktól, s hányatott a Körösbe.
Az utcai suhancok nagy száma kísérte a hor-
dártaligán vitt éretlenségeket, hogy aztán a
Körösbõl kihalászhassák. A hajduk azonban
akadályozták e terv kivitelezését. Rendõrsé-
günk ily eljárását csak helyeselhetjük.” (Nagy-
várad, 1870. július 20.)

Más is történt a város szívében levõ Kispia-
con. Íme két példa erre: „A tejes-kofák is azt
gondolták magukban, hogy utánozni fogják
korcsmárosainkat, azaz hamis mértékkel mér-
nek. Hanem a rendõrségünk észrevette a tur-
pisságot, s a madamoktól összeszedett múlt
napokban valami 40 darab hamis itzés és me-
szelyes bádogot.” (Nagyvárad, 1870. január
22.) Ma már az icce és a meszely, e két régi
magyar ûrmérték jobbára ismeretlen: 1 icce
0,84 liter volt, míg 1 meszely fél iccének felelt
meg, azaz 0,42 liter volt.

A kofák csalafintaságánál sokkal komo-
lyabb visszaélésre világítottak rá az alábbi cikk-
ben: „A városi kapitányság igen erélyesen járt
el az úgynevezett zug-cselédkerítõnõk ellen,
kik cselédkerítés ürügye alatt valóságos kerí-
tést ûznek faluról bejövõ fiatal cselédlánykák-
kal. Valóban itt volt már az ideje, hogy a köz-
erkölcsiségre való tekintetbõl erre is kiterjesz-
sze figyelmét rendõrségünk, s korlátot vessen
azon aljasok elé, kik a szemérmet s szûztiszta-
ságot úgyszólván beletaszítják az erkölcstelen-
ség és elvetemültség sarába.” (Nagyvárad,
1870. január 23.)

Végezetül következzék egy szintén a rend-
õrséggel kapcsolatos sajtóhír, bár ez esetben a
markos csizmadialegények jóvoltából a rend
õreinek nem kellett közbelépniük, csak az el-
fogott gyanúsítottakat rács mögé helyezni:
„Szaporodnak a csavargók s éhenkórászok
napról-napra, ugyanezért nem lesz rossz, ha
rendõrségünk kettõzött éberséggel ügyel föl a
tulajdon tiszteletben tartására. Tegnapelõtt es-
te a Lakatos utcában egy udvarban a keritésen
át mászott be egy csavargó hihetõleg lopási
szándékkal. Markos csizmadialegények azon-
ban meggátolták szándéka végrehajtását.”
(Nagyvárad, 1873. május 31.)



Nézzük meg, hasonlítanak-e a portrék
azokra, akiket kiszemelt modellnek! Nos, bele
lehet magyarázni, hogy igen. Fõleg akkor, ha
szemüvege vagy bajusza van az alanynak,
mert az sokat segít a felismerésben. De ha
õszinték akarunk lenni, el kell árulnunk, hogy
minden alkotás szinte kivétel nélkül magára a
rajzolóra hasonlít. Mintha Elemér saját magát
örökítené meg minden egyes alkalommal.
Mintha minden emberben önmagát látná.
Akárha tükörbe nézne.

Talán egy pszichológus ki tudná elemezni,
meg tudná magyarázni, hogy miért van ez így,
de ebben a kocsmában nincsenek pszicholó-
gusok, sem mûértõk, sem kritikusok. Itt csak
fáradt, borostás, italozó férfiak vannak, akik
büszkék arra, hogy egy mûvész figyelemre
méltónak találja õket, és megörökíti személyü-
ket, még ha csak egy apró noteszlapon is. Et-
tõl az önbizalmuk erõre kap, és a napok súlyát
könnyebben viselik. Ez pedig megér egy po-
hárka italt.

És bár Elemér nem visel szakállt, és a haját
sem köti lófarokba, nem hord tarka inget,
napszemüveget, sõt selyemsálat sem teker a
nyaka köré, mint a mûvészek, mi tudjuk, hogy
mégis annak mondhatja magát, mert ha kép-
zõmûvészként nem is nyerne díjat, életmû-
vészként elsõ lehetne.

lemér nem visel szakállt, és a haját
sem köti lófarokba. Nem hord tarka
inget, napszemüveget, sõt selyemsá-
lat sem teker a nyaka köré, mint a
mûvészek. Õ csak egy középkorú,

köpcös, hétköznapi figura. Pár hónapja tûnt
fel a Körös-parti kiskocsmában, s lassanként
törzsvendéggé avanzsálódott. Bár pénze soha
nincs, mégis naponta kerül ital az asztalára.
Hogy hogyan? Máris látni fogják.

Éppen elõhalászik a zsebébõl egy noteszla-
pot és egy ceruzát, és rajzolni kezd az apró
lapra, az ablak felé tekingetve, ahol a halász
iszogatja a sörét mosolyogva, ma ugyanis jó
sok halat fogott, és sikerült eladnia mindet.
Elemér vaskos nyaka elõrehajlik, a homloka
gyöngyözik. Nyelvét ki-kidugja, azzal követi a
rajz vonalát. Most éppen a halász orrát rajzol-
ja, majd a szemét, állát, és kész is van a port-
ré. Kicsit eltartja magától, és hunyorogva
szemléli, aztán lassan felemelkedik a székrõl,
és elindul a halász felé. Leteszi az asztalára a
rajzot, megfordul, és visszamegy a saját aszta-
lához. Leül és vár.

Mindenkivel ezt csinálja. Lerajzolja õket, át-
adja a portrékat, nem szól egy mukkot sem,
csak vár. Ha akarnak, fizetnek neki érte egy
fél deci vodkát vagy egy pohár sört, ha nem,
akkor csak megköszönik.

|lektûr
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az utamba esik a kocsma! – és leült a Tanár úr
mellé, kiszámolta neki a kevéske nyugdíjat,
megvárta, amíg az öreg aláírja a nyugtát, az-
tán a pulthoz ment.

A középkorú, ferde vállú postás ebben a ke-
rületben teljesített szolgálatot, és amolyan kül-
sõ törzsvendégként itta a Körös-parti kiskocs-
ma sörét minden nyáron, hogy a nagy hõség-
ben egy kis üzemanyag segítse továbbhaladni
fárasztó útján. Ez pedig úgy történt, hogy hét-
végeken elõre kifizetett három üveg sört, az-
tán hétfõn, szerdán és pénteken mindig egy-
egy sör várta az ivó nyitott ablakában, azokat
õ magával vitte. Másnap aztán visszatette
ugyanoda az üres üveget. Most is kifizette a
söreit elõre, aztán mielõtt távozott volna, oda-
szólt a Tanár úrnak:

– Egy hónap múlva újra esedékes lesz a
nyugdíjfolyósítás. Ha nem találom otthon, ak-
kor megint benézek ide, s ha itt lesz, beadom
a nyugdíját – mondta, aztán továbbment a
postások kacskaringós útján.

A Tanár úr is elindult a maga egyenes útján.
Egészen a söntésig, ahol rálépett a hangyák-
ra, és miközben belekortyolt a korsónyi hideg
sörbe, fityiszt mutatott a poszteren lévõ ma-
jomnak.

lviselhetetlen meleg súlyosodott a vá-
rosra, ezért sokan megszakították
útjukat, és betértek egy hideg sörre
az ivóba. Ám itt sem találtak igazán
hûvös menedékre, mert a kocsma

levegõje fülledt volt, ráadásul különbözõ sza-
gok keveredtek a cigarettafüsttel, megülték a
tüdõt.

A Tanár úr, aki már reggel óta itt üldögélt,
erõsen izzadt és tikogott. Ivott volna õ is egy
pohár jó hideg sört, hej, de mennyire ivott vol-
na, csakhogy így hónap vége felé már nem
volt egy árva vasa sem. Várt hát a jó szeren-
csére, türelmesen, ahogy szokott, mert a türe-
lem volt az egyetlen vagyona, ami néha sört
termett számára, ha valaki megszánta, és fize-
tett neki egy italt.

Sodorgatta búsan magyaros bajszát, és
irigykedve nézte a hangyákat, melyek ingyen
kóstolgatták az elcseppent italokat a söntés
mellett vezetõ útvonalukon. Aztán felnézett a
pult feletti poszterre, melyen a reklám-majom
itta a sört gunyoros tekintettel. Az öreg éppen
keservesen felnyögött, amikor valaki megérin-
tette a vállát. Ez pedig maga a Gondviselés
volt, és a román posta uniformisát viselte.

– Gondoltam, hogy itt van, mert nem talál-
tam otthon – mondta a postás. – Még jó, hogy

E



|zene

– Régóta dédelgetett ötlete volt a filhar-
mónia igazgatása?

– Egyszerûnek tûnik a kérdés, ám mégsem
az, mivel az ötlet nem tõlem eredt, hanem né-
hány barátom hívta fel a figyelmemet, misze-
rint nyugdíjba vonulás miatt megüresedett az
igazgatói szék. A legújabb törvények alapján
egy mûvészeti intézmény vezetéséhez nemcsak
vezetõi gyakorlat szükségeltetik, de mûvészeti
szakvégzettség is. Amikor elõször kérdezték,
nem volna-e kedvem a váltáshoz, úgy gondol-
tam, miért ne próbálnám meg, amikor viszont
már kiírták a versenyvizsgát, és egy hónapon
belül pályázatot kellett leadnom, akkor döb-
bentem rá, milyen óriási távolság is az a kb. öt-
ven méter, ami a két intézmény, a színház és a
filharmónia között van. Az igazgatói állás nem
könnyed irodai tevékenység, a színház élén el-
töltött idõ alatt már rájöttem: egy ilyen funkció
napi huszonnégy órai elfoglaltságot jelent.
Nem szólam, hogy álmatlan éjszakákat okoz,
hisz meg sem tudnám mondani, hány éjszakán
át foglalkoztam a társulat terveinek az átformá-
lásával, s amikor már kialakulni látszottak a ter-
vek, akkor jött a neheze, a megvalósítás átgon-
dolása. Nagyon kevés idõ maradt a magánélet-
re, a családra: annak idején kicsik voltak a gye-
rekeink, a feleségem idõnként behozta õket az
irodába, hogy lássák az apjukat, hisz reggel
még, este pedig már aludtak. Akkor is volt egy

érdekes felfedezésem, az, hogy a színház és a
lakásunk közti alig háromszáz méter sokkal na-
gyobb távolság. Emellett a nagy különbség ma-
gában a munkában rejlik, hisz a színész léte a
lenni vagy nem lenni kérdése, a színházveze-
tõé viszont nem az önmegvalósításról szól, ha-
nem a társulat és a közönség érdekének az elõ-
térbe helyezésérõl, és a saját érdek háttérbe to-
lásáról. Ez mind konkrétan is adatolható: csak
akkor játszottam vagy rendeztem, amikor föl-
tétlenül szükséges volt. Hét év alatt egyetlen
fõszerepet játszottam, holott évente volt nyolc-
tíz bemutatónk.

– A mostani helyzetben pedig végképp el-
tûnik a színész-rendezõ?

– Színész mivoltomat permanens szinten
egy idõre mindenképp fel kell függesztenem,
de alkalmanként néhány vers erejéig vagy a
Kiss Stúdió egy-egy irodalmi estjén meg sze-
retnék maradni a színmûvészeti életben. Hisz
az új szerepem is a mûvészeté, s az Állami Fil-
harmóniának sem árt, ha az igazgatója nem
vonul el az irodába, hanem minél szélesebb
értelemben részt vesz a mûvészeti élet alakítá-
sában. A kezdeti hónapok kevés lehetõséget
adnak majd ezekre a visszatérésekre, mivel
nagyon sok a megtanulnivalóm, még akkor is,
ha a két intézmény igazgatása hasonló felada-
tok ellátását igényli. Leginkább közös a MÛVÉ-
SZET szeretete és minél szélesebb körben való
eljuttatása a közönséghez, a közönség minél
több rétegét bevonni a mûvészi munkába vi-
szont már kötelezettség, hisz ahogy a színhá-
zat, úgy a zenei elõadást sem célszerû közön-
ségmentesen létrehozni-megalkotni.

– Milyen konkrét célkitûzésekkel kezdi a
zenei évadot?

– Régebben is, most is nagyra értékelem a
mûvészi gárdát, a hangszereseket csakúgy,
mint az énekmûvészeket, és mivel a megmu-
tatkozás, a mûvészi exhibicionizmus az elõ-
adót a teljesítmény emelésére, fokozott ki-
munkálására ösztökéli, nagy gondot szeretnék
fordítani a kamaramuzsikára. Azok a mûvé-
szek, akik úgy érzik, többre is képesek, mint a
heti egy koncertkötelesség teljesítése – ami
sem a munkában, sem az energia tekinteté-
ben nem olyan kevés, mint sokan gondolják –,
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kaphassanak több lehetõséget. Ehhez legelõ-
ször helyszíneket kell találnunk, hisz a kama-
raestekre kevesebben kíváncsiak, úgyhogy ki-
sebb, meghittebb, de megfelelõ akusztikájú te-
remre volna szükség. Ötleteim vannak, remél-
jük, sikerül összehozni az elképzelést. Nagyon
szeretném továbbá, ha azok a nagy formátu-
mú elõadók, akik már egyszer vagy többször
élményt jelentettek a váradi közönségnek,
visszajönnének újból. Mindkét tervhez elsõsor-
ban pénz kellene.

– Amikor ezekre a nagyon hétköznapi
gondokra gondol, kicsit sem bánja a váltás-
sal kapcsolatos döntését?

– A színi pályán nincs miért panaszkodnom,
hisz nagyon sok lehetõséget kaptam. Annyit
játszottam és rendeztem, hogy egy ideig igazán
felfüggeszthetem, arról nem is szólva, hogy ha
a sors felkínálta a „pályamódosítást”, akkor él-
nem is kell vele, különösen, mivel még belefér
az életembe. Emellett nagyon jól érzem ma-
gam a zene bûvkörében. És szükség is van a
zene összetartó erejére, ami jól példázza a két
nemzet együttmûködését, hisz együtt kell ha-
ladnunk, nem egymás ellen. Nem könnyû idõ-
szak következik, a mûvészetnek mindenkép-
pen pozitív üzenetet kell adnia. Nagyvárad és
Bihar megye közönsége nemcsak érett rá, de
meg is érdemli a színvonalas zenei életet. A ko-
molyzene nyilvánvalóan elsõsorban egy elitré-
teget szólít meg, magas kultúrát képvisel, de
épp azt szeretném, ha a jövõ nemzedékét na-
gyobb számban irányíthatnánk e felé a kultúra
felé. Személyes ismeretségeimet is mozgósíta-
nám, hogy még nagyobb erõvel szólíthassuk
meg az ifjúság lelkét. Gondolok itt különösen a
vidékre, a leckekoncertek célközönségére. Ed-
dig is voltak ilyenfajta rendszeres kiszállások,
de az önkormányzati vezetõket szeretném be-

vonni, mozgósítani, hogy helyi erõkkel leg-
alább havonta egyszer bejöhessenek az érdek-
lõdõ fiatalok a szokásos heti hangversenyekre.
Meggyõzõdésem, hogy a változatos zenei él-
mények, a zenével való bensõségesebb ismer-
kedés a többi terület ismereteinek elsajátításá-
ra is kedvezõen hatnának. A mai tizenévesek a
telefon bûvöletében élnek, a legfontosabb cél
volna kiszakítani ebbõl õket és a lelkükön ke-
resztüli élményekkel a tudatukra apellálni, vagy-
is az igazi zenei élmény hiányát ne csak az
interneten át ömlesztett dömping „pótolja”,
hisz az élõ zenét, amikor például egy nagyze-
nekar megszólal, gépi hangok semmiképp sem
helyettesíthetik. Van még egy vesszõparipám:
az opera. Rendezõmunkatársként három elõ-
adás létrehozásában is részt vettem a Temesvá-
ri Operában, és ez döbbentett rá, hogy Nagy-
várad „szegényebb”: nincs mód igazi operát
nézni, hisz a díszlet nélküli, oratóriumszerû elõ-
adások egészen mások. Ahol ilyen jó a zenekar
és a kórus, ott évente egyszer, a színházak be-
vonásával, oda gyártott díszletekkel, meghívott
szólistákkal létre lehetne hozni egy-egy elõ-
adást, majd idõként elõ lehetne adni. Nagyvá-
radon van olyan zeneigénylõ közönségréteg,
melynek behívására kötelezõen kellene egy
„saját” operaelõadás. Úgy vélem, partnerek
volnának a társintézmények is abban, hogy ezt
a mûfajt ismételten meghonosíthassuk a város-
ban, hiszen egy évszázaddal ezelõtt természe-
tes volt Nagyváradon is az operaelõadás.

– Végezetül az új évad jegy- és bérletárai-
ról kérdezném: változott-e valami?

– Egy kicsit igen, mivel furcsának találtuk,
hogy egy fagyi áráért el lehet jönni koncertre.
Tehát a jegyárakat emeltük, ezzel szeretnénk a
hallgatóságunkat inkább a bérletek irányába
terelni, magyarán szeretnénk szélesíteni a bér-
letvásárlók körét. Az új évadban semmit sem
változtattunk a diák-, illetve a tíz elõadásra
szóló bérletek árán, a többi bérletet 50-50 lej-
jel emeltük. Négy részletben fizethetõk, és
összevetve a jegyárakkal, az egy hangverseny-
re jutó ár a fele az egyenként vásárolt jegyeké-
nek. És természetesen megmaradtak az eddi-
gi bérleteseknek szóló bónuszok, a kamara-
koncertek és a fesztiválprogramok nagy részé-
nek az ingyenessége. Szeptember 21-én nyi-
tunk, az elsõ koncert mûsora semmiféle meg-
jegyzést nem igényel, hisz olyan közkedvelt
zenedarabokat hallhat a közönség, mint
Enescu I. rapszódiája, Edvard Grieg a-moll
zongoraversenye és a Muszorgszkij–Ravel-
szvit, az Egy kiállítás képei.
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A menetet a Bihorul Néptáncegyüttes ve-
zette, utána szentjobbi huszárok következtek.
A Téglavetõ (Dacia) úton, a Vitéz (Decebal),
majd a Körös (T. Vladimirescu) utcán át veze-
tõ felvonulás során, illetve a célba érkezés

után a fõtéren felállított színpadon láthatták az
érdeklõdõk a Mystique és a hegyközcsatári
Angel menettánccsoportokat, a Francisc Hu-
bic Mûvészeti Iskola Art Groupját, a Sunhsine
Dance-t, a Tiszafüredi Fúvósokat és a szintén
tiszafüredi Dalma Dance táncosait, a zentai
Flamenco menettánccsoportot, a Unique
Dance-t, a Mini Unique-ot és a Unique Rise-t,
a margittai Celverst, a székelyhídi Tini Dance
Centert és a szalacsi menettáncosokat.

A virágkocsik közül Nagyvárad és Debrecen
közös kompozícióját, a Szent Koronát, or-
szágalmát és jogart megjelenítõt, majd a deb-
receni Fórum bevásárlóközpont õslénykiállí-
tást hirdetõ alkotását, végül Debrecen és Esz-
tergom kocsiját láthatták a váradiak, az 500
éves reformációra utaló pásztorral és juhaival.
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– Élesden születtem, a Partium szívében.
Édesanyám révén kötõdöm a Dávidokhoz és a
Szilágyiakhoz, ezek a családok már több száz
éve élnek a városban, de mind a két nagy-
apám román származású volt. Az egyik aszta-
losmester, de nem ez volt az eredeti szakmája.
Tanult gyógyszerészetet, iparmûvészetet, in-
tarziakészítést. Bécstõl Párizsig bejárta Euró-
pát, negyvenévesen került haza. Kommunista
volt, nagyon várta az oroszokat, de az elsõk

között börtönözték be. Minden pénzét befek-
tette egy asztalosmûhelybe. Soha nem lett ál-
lami alkalmazott, élete végéig tolta a gyalut.
Apai dédapám egy sokgyermekes román csa-
ládban nevelkedett, de Élesd bírája magához
vette, elõbb lovásznak, majd megtette örökö-
sének, így lett Dezsõ Illés nagy magyar és va-
gyonos ember. Dédnagyanyám húsz esztendõ-
vel volt idõsebb nála, és volt már három gye-
reke, de amikor megözvegyült, hozzáment, és
lett egy közös gyerekük.

– Akkor is szépnek látta a vidéket, ahol élt?
– Amíg ott éltem a Köröstõl szegélyezett

dimbes-dombos tájban, egyszer sem láttam
szépnek. Ma persze másként élem meg, va-
rázslatos minden találkozás, vágyom hozzájuk,
és várom, hogy ismét megmászhassam a me-
redek domboldalt, ahol méltósággal hajlong a
vadszilva vékony, girbegurba ága, mielõtt szü-
leim sírjára hullatná apró, habos szirmait. Né-
ha már februárban megjártuk az erdõt, hol
apámmal, hol a játszópajtásokkal… S nem
maradt el a minden vasárnapi istentisztelet,
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ami nemzettömbben maradásunk alapvetõ fel-
tétele volt.

– Magyar iskolába járt?
– Magyar óvodába és magyar iskolába, de

csak X.-es koromig, mert Váradon iskolát kel-
lett volna váltanom a folytatáshoz. Ezért in-
kább hazamentem Élesdre. Mindig is reál be-
állítottságú voltam, a volt tanáraim biztosan el-
csodálkoznak, ha hírét veszik, hogy verseket,
regényeket írok. Pedig édesanyám színházba
járó ember volt. Ha Nagyváradon két cintá-
nyért összeütöttek, mi ott voltunk, sõt, ha fon-
tosabb magyar helyen disznótor volt, arra is
beutaztunk. Nem volt távolság Élesd és Várad
között. A Kortárs Színpadhoz kerülni nagy ál-
mom volt. Végül könnyen sikerült, de nagyon
nagy csalódás lett. Tízéves koromban láttam
õket elõször, és nem bírtam kivárni, hogy el-
érjem a jelentkezésre elõírt korhatárt az ama-
tõr színitanodába. A felvételin 14 és fél évesen
szemrebbenés nélkül azt mondtam, 16 éves
vagyok. Felvettek annak ellenére, hogy kide-
rült a korom… Akkor ment a Fügedes, és én
is kaptam kisebb szerepeket. Nagyon izgalmas
volt az õsz, de sajnos jött a tél, és egy hazafi-
as darabot tûztek mûsorra. Nekem egy
Pãunescu-vers jutott, amit képtelen voltam
megtanulni. A próbákon még részt vettem, de
az elõadásra nem mentem el, mert az édes-
apám tíz hónapot ült vizsgálati fogságban a
hatvanas évek elején, mikor Ceauºescu hata-

lomra került, és ez az egész gyerekkoromat
végigkísérte annak ellenére, hogy apám soha
nem beszélt róla… Ezután jártam is, meg nem
is a Kortárshoz. XI.-ben visszamentem Élesdre
román vegyipari szakközépiskolába, ott pedig
már nem volt lehetõségem a színjátszásra, és
vért izzadtam, hogy leérettségizzek. Gondol-
hatja, tíz évig mindent magyarul tanultam, és
utána mindent románul kellett. Matematikát,
kémiát, fizikát… A reál tantárgyakkal késõbb
már nem is volt baj, de románból majdnem
megbuktam az érettségin 1979-ben.

– Hogyan kezdõdött a „nagybetûs élet”
érettségi után?

– Elmentem Telegdre fodrászinasnak, ott ta-
nultam a mesterek mellett, a szakiskolát pedig
Váradon végeztem. Akkor még forró vasakkal
daueroltunk. Fotók elõhívására is alkalmas
vegyszert égettünk a hajba… A sikeres szak-
vizsga után Alsólugason kaptam helyet mint
fodrász-borbély, bár én nõi fodrásznak tanul-
tam. A baptista imaház mögött volt a mûhe-
lyem, nagyon aranyos szomszédokkal. Megta-
nultam keresztszemest hímezni, mert belefért
az idõmbe. Az itt töltött egy év alatt ismertem
meg a románok dalait, táncait. A mai napig jó
szívvel gondolok rájuk. Ott a borbély tette
rendbe a halottat temetés elõtt. Nagyon két-
ségbe voltam esve, mikor elõször hívtak ház-
hoz, hogy borotválnom kell. Aztán egészen jól
elsajátítottam a borbélymesterséget, és az élõk
is elkezdtek hozzám járni. A férfiak. A nõk rit-
kán jöttek, de ott indult el egy „vállalkozásom”,
ami egész jó megélhetést adott éveken át: a
menyasszony-öltöztetés. Nemcsak jól keres-
tem, hanem mindennel elláttak, ami szem-száj-
nak ingere. Attól kezdve nem kellett fõznie
édesanyámnak, ha elszegõdtem valamerre.
Mire Élesdre kerültem, már a Király-hágó kör-
nyéki falvakba is hívtak. Volt, hogy nyolc
menyasszonyt öltöztettem egy hétvégén… Le-
tettem a mestervizsgát, és a piac melletti szép-
ségszalont irányíthattam három évig. Aztán
Magyarországra mentem férjhez. Éreztem,
tudtam, hogy többé nincs viszszaút.

– Hogyan került Magyarországra?
– Egy kérészéletû házasság és a válás után

meglátogattuk az unokahúgommal a rokono-
kat Budapesten három hónappal az élesdi
születésû nagybátyánk, Bondor József halála
után, 1981-ben. Õ korábban építésügyi és vá-
rosfejlesztési miniszter volt, 1977-tõl haláláig
pedig a Magyar Urbanisztikai Társaság elnö-
ke. A szomszédba voltunk hivatalosak egy

szomszédoló|

(folytatás a következõ oldalon)



2017. szeptember Biharország 43



uzsonnára, ott találkoztam a mostani férjem-
mel. Meghívott minket diszkózni. Gardedám-
nak mentem, de végül velem beszélt egész es-
te, ráadásul félóra elteltével meg is kérte a ke-
zemet. Gondoltam, hogy ez nem komoly em-
ber, de találkoztunk másnap is, és hiába men-
tünk haza Élesdre, három hét után ott is meg-
jelent. Édesapám mondta, hogy nagyon jó
ember, próbáljam meg, milyen vele az élet.
Beadtuk a papírokat, õ végig mellettem volt,
és az a hercehurca, ami az országváltással járt
abban az idõben, nagyon összehozott minket.
Fiatalságom Ócsához kötött, ott éltem meg
annak minden gyönyörét és átkát… Oda hí-
vott el feleségül, oda születtek a gyermekeim,
s ott harcoltam majd tíz éven keresztül a ke-
nyérkeresés ádáz harcát. Eleinte állampolgár-
ság nélkül alkalmaztak, mert román már nem,
magyar még nem voltam. Magyarból pedig
pótérettségit kellett tennem, hogy meglegyen
a megfelelõ végzettségem. Az Atrium Hyatt
szállóban kezdtem dolgozni a fõvárosban, ép-
pen mesterfodrászt kerestek, ott is, meg a Hil-
tonban. Aztán az ócsai helyõrség parancsno-
ka hívott, hogy ad nekünk hajlékot és hont,
így három hónap múlva a Magyar Honvédség
üzemanyagraktárában lettem osztályvezetõ.
Aztán a rendszerváltás úgy hozta, hogy a fér-
jemmel együtt a rendõrség állományába kerül-
tünk 1990-ben. 1995-ben mégis visszatértem
Biharba, igaz, a határnak emez oldalára,
Nagyrábéra. A férjem körzeti megbízottként,
én nyomozóként mentem nyugdíjba.

– Miért adta írásra a fejét?
– A nyugdíj elõtt volt egy súlyos balesetem,

amely egy évig az ágyhoz kötött. Kaptam egy
laptopot, hogy ne legyek egyedül. Akkor me-

részkedtem fel a világhálóra, és akkor kezd-
tem el írni, szerkeszteni. Felépülésem után a
Fõnix irodalmi kör munkájában vettem részt
elõször, aztán a Cserhát Mûvész Körbe kerül-
tem, ahol Ihász Kovács Évával hozott össze a
sors, õ javasolta, hogy legyek az egyesület tit-
kára, amit örömmel vállaltam. Festõként és
íróként is nyertem díjakat, de számomra A
kincs címû novelláskötetem megjelenése is
nagy elismerés volt, az a szülõvárosomban je-
lent meg 10 000 példányban. Írásaim közül a
Bolda címû kisregényemet tartom a legéret-
tebbnek. A legújabb munkám a Homonnai
Gáborral és Józsa Ferenccel közösen készített,
Élesd, fejezetek a város történetébõl címû
helytörténeti kiadvány. Ezt a könyvünket leg-
inkább Homonnai Gábor élesdi szõlõsgazdá-
nak köszönhetjük, õ sokéves kitartó munká-
val, levéltárakból, még élõ utódoktól begyûj-
tött adatokból szerkesztette gondosan össze.
Jómagam leginkább a könyvvé formálásban,
a már meglévõ vaskos anyag kiválogatásában
segédkeztem. Ezzel a könyvvel azonban még
nem zárható le Élesd történelmének kutatása,
folytatni kell, jócskán maradt még az utókor-
nak is megismernivaló. Nagy élmény volt a
könyvbemutató. Jó volt itthon lenni. Azt hi-
szem, ha meghívnak mint festõt, ha kiállítha-
tom a képeimet, az lesz az igazi visszatalálás.
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gát, hogy a kezdeményezésrõl kérdezzem. El-
mondta, már egyetemistaként foglalkoztatta a
gondolat, hogy a falu érdekében tevékenyke-
dõ önkéntes csapatot szervezzen. „Miután
szüleimmel kibéreltük ezt a helyiséget, volt
hely arra is, hogy valami pluszt tegyünk le az
asztalra, és azt mondtam, megpróbálom. Az
elsõ felhívásomra, a mézeskalácssütésre tizen-
nyolcan jelentkeztek, 650 mézeskalácsot ké-
szítettünk. A süteményt a gálospetri gyermek-
otthonba, Székelyhídra, Nagyváradra vittük,
de jutott belõle a váradi bazilikába a gyertya-
gyújtásra, a Szent Erzsébet és a Szent Márton
Idõsek Otthonába is. Mindenütt nagy szeretet-
tel fogadtak bennünket, a gálospetri gyermek-
otthonban visszatérõk vagyunk.”

A „kommandósok” fõleg helyi fiatalok, de
egy 58 éves tagja is van a csapatnak, a legfia-
talabb pedig négyéves. A legtöbben Váradon

A Mosoly Kommandó hasznos adomá-
nyokkal megrakodva eljutott már a dévai
Szent Ferenc Alapítvány által mûködtetett Bi-
har megyei gyermekvédelmi központokhoz: a
gálospetri Szentháromság, a nagyváradi Szent
Angéla, a nagyszalontai Szent Antal, a szé-
kelyhídi Gyermek Jézus otthonokba. De tevé-
kenységük nemcsak ebbõl áll, hiszen legfõbb
céljuk a siteri közösség szolgálata. A csapat
„parancsnoka” Szabó Kinga, õ az elemi isko-
lát szülõfalujában járta ki, majd Nagyváradon
a Mûvészeti Középiskolában érettségizett, a
Partiumi Keresztény Egyetemen szociális
munkás szakon mesterfokozatot szerzett, köz-
ben ugyancsak mesterfokozaton vallástudo-
mányból is diplomázott. Ahogy õ fogalmazott,
mindazt, amit tanult, ebben az önkéntes tevé-
kenységében fel tudja használni.

Siterben, a helyszínen, a központban talál-
ható üzlethelyiségben kerestem fel Szabó Kin-
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A Mosoly Kommandó fogadtatásáról is kér-
deztem beszélgetõtársamat. „A helybeliek álta-
lában elfogadják mindazt, amit teszünk, a leg-
többen támogatják tevékenységünket. Vannak,
akik nem nézik jó szemmel, de én bízom ab-
ban, hogy õk is megváltoztatják a véleményü-
ket, ha belátják: a közösség érdekében cselek-
szünk. A Hegyközcsatári Polgármesteri Hiva-
taltól sok támogatást kapunk, például ingyen
használhatjuk a kultúrházat, de elõfordult az is,
hogy az elöljárók is szerepet vállaltak a rendez-
vényünkön, s besegítettek a fõzésbe is.”

Az összegyûjtött ajándékok célba juttatásá-
hoz maguk szervezik meg a szállító jármûve-
ket is. A disznótoros rendezvényükön csatla-
kozott a csapathoz például a biharfélegyházi
Sebestyén Szabolcs, és azt is felajánlotta,
hogy segít az ajándékok szállításában. Kará-
csonykor Hegyközpályiból is kaptak segítsé-
get egy elszármazott siteritõl. „Sohasem gon-
doltam volna, hogy az emberek ennyire segí-
tõkészek – osztja meg tapasztalatait Szabó
Kinga. – Amikor valamire szükségünk van,
nagyon sokan megmozdulnak, Nagyváradról
is jönnek. A sütéshez-fõzéshez felhasznált
alapanyagokat pénzadományokból szerezzük
be, innen is, onnan is kapunk kisebb összege-

dolgoznak, a diákok nagy része vagy a megye-
székhelyen tanul, vagy a hegyközcsatári isko-
lában – Siter közigazgatásilag Hegyközcsatár-
hoz tartozik. „A szüleink minden támogatást
megadnak, hogy amit eltervezünk, elképze-
lünk, meg is valósuljon. Némelyikük tagja is a
kommandónak.”

Rendezvényeiken mindig sokan vesznek
részt, és az eseményeknek rendszerint jóté-
kony jellegük van. Ezenkívül együtt járnak ki-
rándulni, zongorakoncertekre. A kiránduláso-
kat általában saját zsebbõl állják, hogy ne ter-
heljék ezzel is a szülõket. Azok a tagok, akik
már keresnek, hozzájárulnak a költségekhez.
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A Mosoly Kommandó parancsnoka Szabó
Kinga, ezt a fiatalok az elsõ perctõl elfogadták.
„Azt mondják, arra szükség van, hogy legyen
egy elöljáró, aki összefogja az egész tevékeny-
séget, s a fiatalok ezt a szerepet rám bízták. Az
elsõ pillanattól megvoltak az íratlan szabályok,
hogy figyeljünk fel azokra, akiknek szükségük
van a segítségünkre, és mindent szívvel-lélek-
kel tegyünk. Senkinek sem kötelezõ ez, és lé-
nyeges, hogy szabadidõnket fordítjuk erre a te-
vékenységre. Most már eljutottunk arra a szint-
re, hogy senkinek sem kell mondani semmit,
mindenki végzi a rábízott feladatot.”

Hosszú volna a lista, amely a Mosoly Kom-
mandó teljes tevékenységét részletezné, ezért
csak néhányat említünk meg. Kirándulásokra
vitték a gyerekeket a faluból – az idén Barát-
kára –, a csapat további tagjai Jósikafalván
(Beliº) jártak; az útiköltségre és az ennivalóra
valót maguk gyûjtötték össze. Tavaly elõször
rendeztek Siterben szüreti mulatságot, három
napig tartott, a csapat „nagymamája” mintegy
450 fánkot sütött. Hagyományos kolbásztöl-
tést is szerveztek, az elkészült „mûveket” esté-
re megsütötték, és aki betért a kommandósok
„táborába”, azt megkínálták. Aki akart, ada-
kozott a kitett perselybe, de az sem jelentett
gondot, ha nem adott semmit.

ket erre a célra. Mivel jogilag is be vagyunk je-
gyezve közösségi kulturális egyesületként, pá-
lyázni is tudunk. Eddig a megyei tanácshoz
nyújtottunk be pályázatot egy augusztusi ren-
dezvényünkre, nyertünk is, ez sokat segít raj-
tunk. A Máltai Szeretetszolgálat is felvette ve-
lünk a kapcsolatot, ha kapnak valamit, akkor
kihozzák ide, és mi szállítjuk majd tovább az
adományt.”

A csapat magját alkotók szinte minden dél-
után találkoznak, hogy megbeszéljék a terveket
vagy az idõszerû tennivalókat. „Az ingázó diá-
kok legtöbbje az általunk bérelt üzlethelyiség
közelében száll le a buszról, jönnek, és elmond-
ják nekem, hogy mi történt az iskolában, mi-
lyen jegyet kaptak. Ez a bolt és kávézó amo-
lyan székhelye is a Mosoly Kommandónak; a
nagyterembe gyûjtjük az adományokat.”

ifjúság|
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resznyeszárral vagy kukoricabajusszal. Hosz-
szan tartó kezelésre alkalmas, de ügyelni kell
arra, hogy ne tartalmazzon sok termést.

167. Vasfû
(Verbena officinalis L.)

A vasfûfélék családjába tartozó, kétéves
vagy évelõ, lágyszárú növény. Szinte minde-
nütt elõfordul. Román neve: verbinã.

Szára 30-60 cm hosszú, kevéssé elágazó, a
levelek szárnyasan szeldeltek vagy bevagdal-
tan csipkések, máskor 3 hasábúak. A virágfü-
zérek igen vékonyak, a párta 3-5 milliméteres,
pirosló vagy lilás. Június-júliusban virágzik.
Termése négy részre esõ makkocska.

A föld feletti részek 0,2-0,5 százalék
iridoid-glikozidot tartalmaznak (verbenalin,
hasztatozid), emellett kávésavszármazékokat
is. Az iridoidok gyulladáscsökkentõ, enyhe fáj-
dalomcsillapító hatásúak, és gátolják a pajzs-
mirigy fokozott mûködését.

Gyógyászati felhasználása sokrétû. Légzõ- és
emésztõrendszeri panaszok enyhítésére, máj-
és epebántalmak esetén alkalmazták. Jó erõsí-
tõ, étvágyfokozó hatású, nyákoldó, köhögés-
csillapító, illetve enyhíti a menstruációs pana-
szokat, fokozza a tejelválasztást. Külsõleg bõr-
bántalmak kezelésére is javasolt. Teához 1,5
grammot számítanak egy csésze forrázatra.

|fûben-fában

166. Varjúmák
(Hibiscus trionum L.)

A mályvafélék családjába tartozó egyéves
gyomnövény. Vetésben, általában kapásnövé-
nyek között nõ, de megtalálható tarlókon,
utak mellett is. Vad görögdinnye néven is is-
mert. Román neve: zãmoºiþã.

Szára gyakran már alul elágazik, hossza el-
érheti az 50-80 centimétert, szõrös. Az alsó
levelek majdnem kerekek, épek vagy csak ke-
véssé tagoltak, a középsõ és felsõ szárlevelek
3-5 karéjúak. A virágok a levelek hónaljában
fejlõdnek, reggel nyílnak, délben elhervadnak;
csészéjük kettõs, a külsõt 12 fonalas sallang
alkotja, a belsõt 5 hártyás, zöldes csészelevél;
2-3 cm hosszú, sárga, tövén sötétbíborszerû
foltot tartalmazó 5 szabad sziromlevélbõl áll a
pártájuk; a porzószálak pirosak, összeforrtak,
a bibék gömbölyûek, bíborpirosak vagy majd-
nem feketék. Toktermése a maradandó, felfújt
csésze belsejében alakul ki, éretten 4 részre
hasad. A vese alakú magvak hossza kb. 2
mm, feketék, érdes felületûek.

Júniustól szeptemberig virágzik. Gyógyá-
szati célokra a föld feletti részeit gyûjtik a vi-
rágzás kezdetekor. Flavonoidokat és nyálkát
tartalmaz, vizelethajtónak használják. Veseme-
dence-gyulladás, húgyhólyaggyulladás kiegé-
szítõ kezelésére javallt. A kisméretû vesekövek
kiürítését is elõsegíti.

Teához 5 g (egy kávéskanálnyi) drogot 2 dl
vízzel leforrázunk, 3 percig forraljuk, negyed-
óra múlva leszûrjük. Minél kevesebb cukorral
fogyasztandó a fõétkezések elõtt egy órával,
reggel lehetõleg éhgyomorra. Társítható cse-
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Brandys szivarok

Hozzávalók: 1 teáskanál brandy, 7 dkg
barnacukor, 5 dkg vaj, 5 dkg liszt, 1 teáskanál
citromlé, fél citrom reszelt héja, 1 mokkáska-
nál õrölt gyömbér, 5 dkg aranyszirup, a sütõ-
lemez kikenéséhez vaj.

Elkészítés: Melegítsük elõ a sütõt 180 fok-
ra, zsírozzunk be két sütõlemezt. A vajat a cu-
korral és a világos sziruppal kis fõzõedényben
takaréklángon felmelegítjük. Folyamatosan
kevergetjük, míg a cukor felolvad, ezután 1

percig hûlni
hagyjuk, majd
beleszitáljuk a
lisztet az õrölt
g y ö m b é r r e l
együtt, és eldol-
gozzuk. Hozzá-
adjuk a citrom-
héjat és -levet,
meg a brandyt.
A massza felé-
bõl teáskanálnyi
ha lmocskákat
adagolunk a sü-
tõlemezre, leg-
alább 10 cm tá-

volságot hagyva közöttük. A tésztahalmokat
kanállal kicsit ellapítjuk, a sütõben 5-6 perc
alatt aranybarnára pirítjuk. A kekszeket széles
pengéjû késsel vagy tortalapáttal azonnal, for-
rón leemeljük a sütõlemezrõl, és egyenként fa-
kanál nyelére tekerjük. Ha megkeményedné-
nek és törékennyé válnának, a sütõlemezeket
rövid idõre toljuk vissza a sütõbe, hogy átme-
legedjenek. Brandys tejszínhabbal vagy bármi-
lyen krémmel töltve tálaljuk.

Görög sós sütemény

Hozzávalók: 12,5 dkg reszelt kefalotiri
sajt (helyette száraz telemea), 10 dkg mogyo-
ró, 12,5 dkg vaj, 125 ml tej, 125 ml extraszûz

ínyenceknek|

olívaolaj, 2 teáskanál sütõpor, 1 tojás, 2 teás-
kanál kristálycukor, 1 kg liszt, 2 teáskanál só.

Elkészítés: Az olívaolajat, a vajat, a cukrot
és sót összekeverjük. A tejet a sütõporral tálba
tesszük, és egymás után belekeverjük a sajtot,
a lisztet és az olaj-vaj keveréket, amíg egysé-
ges masszát nem kapunk. A tésztát átgyúrjuk,
és egy órát hideg helyen pihentetjük, majd a
tésztából kis darabokat elvéve vékony henge-
reket formázunk, és hármasával kis copfba
fonjuk össze. Sütõpapírral kibélelt tepsibe rak-
juk a fonatokat, közben a sütõt 200 fokra elõ-
melegítjük. A tojássárgáját egy kis vízzel elke-
verjük, megkenjük vele a copfokat, és mogyo-
róval díszítjük. 15-20 percig, pirulásig sütjük.

Omlós málékeksz

Hozzávalók: 17,5 dkg vaj, 17,5 dkg fi-
nomliszt, 7,5 dkg porcukor, 7,5 dkg kukorica-
liszt, egy csipet só.

Elkészítés: Az átszitált finom- és kukorica-
liszthez hozzákeverjük a porcukrot és a sót,
összegyúrjuk a puha vajjal. A tésztát négyfelé
osztjuk, és hosszúkás rudakat formázunk belõ-
lük, majd felkarikázzuk az összest. A kekszeket
sütõpapírral bélelt tepsibe tesszük, egy villával
mintákat szurkálunk rájuk, és 160 fokon
aranyszínûre sütjük õket.
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jele. 35. Mennyei. 38. Jó kedély. 39. … Ne-
sin – híres török író és humorista
(1915–1995). 40. Római szónok és író (Kr.
e. 54 – Kr. u. 39). 42. Pirkad. 44. Az utolsó
nemzeti dinasztia Kínában (1368–1644). 45.
Szibériai óriásfolyam. 48. A török szultán ud-
vara. 49. Befizetõrészlet! 50. Az ipafai pap-
nak is van. 52. Te meg én. 53. Kettõzve:
Vincente Minnelli filmje (1958). 54. Vízi állat.
55. Manuel de … – spanyol zeneszerzõ és
zongoramûvész (1876–1946). 57. Az amerí-
cium vegyjele. 58. Államhatáron való átvite-
lért fizetett díj. 59. Máramarosi község, kasté-
lyában töltötte Petõfi a mézesheteit. 60. Vala-
minek az alsó részéhez. 61. A rosszra csábí-
tás istennõje a görögöknél. 63. Szövetség –
névelõvel. 65. Golyót mozgásba hoz. 67.
Ady Endre múzsája. 69. Opus – röv. 70. Pá-
ratlan cápa! 72. Babonás tilalom alatt álló
tárgy.

FÜGGÕLEGES: 1. A Napos part köz-
pontja Spanyolországban, a Földközi-tenger
partján. 2. Alberto … – olasz karmester
(1908–2001). 3. Salvador Dalí múzsája. 4. A
közelembe. 5. A labdát kapura rúgja. 6. Tá-
vozását nem akadályozza. 7. … ördöge –
Arany János regéje. 8. Földmûvelõ eszköz. 9.
Kettõzve: édesség. 10. Pozitív elektród. 11.
A magyar rockzene nagy hatású együttese.
17. Angol névelõ. 20. Épület része. 24. Fa-
lu Bihar megyében, a Fekete-Körös mellett.
26. Tiltószó. 28. Apró darabokban hull. 29.
Hangszerre írt zenemû. 30. … Eastwood –
amerikai színész, filmrendezõ, producer. 31.
Gyalogolni. 33. Jegyzetel. 34. Se …, se szá-
ma. 36. Angol folyó Wales délnyugati részén.
37. Pici a közepén! 39. Jellegzetes illat és za-
mat. 41. Külsõ forma. 43. Szeleprész! 46.
Hibátlan. 47. Borosüveg – névelõvel. 50. Hí-
resztelés. 51. Nõi énekhang. 54. A tetejére.
56. Függ. 57. Ürügy, kibúvó. 58. Óvj. 59.
Az aztékok fonalírása. 60. Hacsaturján sze-
mélyneve. 62. Évszak. 64. Értéktelen holmi.
66. Aradi sportklub. 68. Pára! 71. A
protaktínium vegyjele. 73. Közterület.

VÍZSZINTES: 12. A vértanúk városa.
13. Régi hosszmérték. 14. Történést idéz
elõ. 15. Vagyontárgy (rég.). 16. A földbõl
elõkerült régi tárgy. 18. Házasulandókat ösz-
szead. 21. Arra. 22. … Kaleh – kis sziget volt
a Dunán. 23. Észak-európai kereskedõváro-
sokat tömörítõ társulás (XII–XVII. sz.). 25.
Befejezés Londonban. 27. Végefele! 28. Vé-
kony, éles lemez. 29. Czuczor Gergely egyik
írói álneve. 30. Kettõs betû. 31. Melegedni
kezd! 32. Abrosz. 34. A kén és a lítium vegy-
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közélet|

Az idei falunapok péntek délutáni felvezetõ-
jeként elõbb tájházbemutatót tartottak, majd a
nagyburgai pincesoron folytatódott a nótázás-
sal, koccintással egybekötött italmustra. A nap
látványossága volt még a település fölött ke-
ringõ motoros siklóernyõ, amint nemzeti szí-
nû füstcsíkot eregetett maga után.

Az eddigi szokásokhoz híven másnap a te-
lepülés szélén lévõ lármafánál tartották az ün-
nepélyes megnyitót. Elsõként Horváth Béla
polgármester, majd Szabó Zsolt helyi refor-
mátus lelkész, illetve a falu római katolikus
plébánosa, Scheck László szólt az egybe-
gyûltekhez. A beszédek jelentõs része a nem-
zet fogyatkozásáról szólt, amelynek oka egy-
részt a gyermekvállalási kedv megcsappanása,
másrészt az elvándorlás. Az elöljáró statiszti-
kával is szolgált: 2011-ben a község lakossága
3036 fõ volt, az újabb felmérés szerint csupán
2400-an vannak. A parlagon maradt földek,
az elhanyagolt szõlõsök is mutatják, hogy több
mint 600-an hiányoznak a közösségbõl. Erre
a hiányra figyelmeztet a lángra lobbantott lár-
mafa. Ugyanakkor mindegyik falunap bizony-
sága annak, hogy vannak még tenni akarók,
fiatalok és idõsek egyaránt, tehát van élet –
fejtette ki gondolatait Horváth Béla.

A szalacsi Református Dalárda szolgálata
után megkoszorúzták a faluközpontban lévõ
háborús emlékmûvet. Beszédet mondott töb-
bek között Cseke Attila szenátor, az RMDSZ
Bihar megyei szervezetének elnöke és Kósa
Lajos, a magyarországi Rákóczifalva polgár-
mestere; szavalt Bíró Ingrid és Pál Anasz-
tázia, majd a helyi Örökzöld Asszonykórus
énekelt, s a helyi cserkészek díszõrséget álltak.

Az ezután következõ könnyedebb szórako-
zást helyi fiatalok mellett a Hegyközcsatárból
érkezett Mystic Angel menettánccsoport látvá-
nyos mûsora vezette be. A programok közöt-
ti szünetet legtöbben a faluközpontban felállí-
tott standoknál töltötték, ahol rengeteg cse-
csebecse és finomság kínálta magát vásárfia-
ként, s játéksarok várta a gyerekeket. Az esti
órákban hirtelen beborult az ég, így a színpa-
di fellépések egy része a kultúrotthonban foly-
tatódott.

A vasárnapi programok között egyaránt
volt könnyed szórakozás, adrenalinszintet
emelõ extrém motoros bemutató és egyházi
rendezvény, egyebek mellett katolikus búcsú.
A 950 éves település történetérõl is hallhattak
elõadásokat az érdeklõdõk, más-más aspek-
tusból megvilágítva, Mocsár Irén történelem-
tanár és a debreceni Bulcsú László történész
jóvoltából.

2017. szeptember Biharország 51






