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A Nagyváradi Állami Filharmónia októberi mûsora
A koncerteket csütörtökönként a filhar-
mónia Bartók–Enescu termében tartják,
a bérletek érvényesek, jegyek a filharmó-
nia székhelyén válthatók.

13., 19 óra: operagála. Mûsoron: részle-
tek W. A. Mozart, G. Verdi, R. Leoncavallo,
G. Bizet, F. Cilea, G. Puccini és R. Wagner
népszerû operáiból. Vezényel: Peter
Oschanitzky, közremûködik a filharmónia

énekkara, karigazgató Lászlóffy Zsolt,
Carmen Gurban (szoprán), Sorin Lupu (te-
nor) és Mészáros Levente (bariton).
20., 19 óra: szimfonikus hangverseny.
Mûsoron: W. A. Mozart: 9., Esz-dúr zongo-
raverseny, K. 271.; Liszt Ferenc: 2., A-dúr
zongoraverseny; J. Haydn: 88., G-dúr
szimfónia. Vezényel Josef Suilen (Hollan-
dia), közremûködik Dana Borºan (zongo-
ra).

27., 19 óra: vokál-szimfonikus hangver-
seny. Mûsoron: S. Barber: Hegedûver-
seny, op. 14.; G. Rossini: Stabat mater.
Vezényel: Jankó Zsolt, közremûködik a fil-
harmónia énekkara, karigazgató Lász-
lóffy Zsolt, Artur Kaganovskiy (USA – he-
gedû), Rodriguez-Boronkai Dalma (USA –
szoprán), Veress Orsolya (mezzoszoprán),
Pataki Adorján (tenor) és Iustinian Zetea
(basszus).

|hirdetés

A program érinti a teljes Felvidéket, ahol
3550 diák részesül az ösztöndíjban, az egész
Bihar megyét, Temesvárt, Dést és a dél-erdé-
lyi szórvány több települését, ott 1900 iskola-
kezdõhöz jut el a támogatás. Része a prog-
ramnak a kárpátaljai Felsõ-Tisza-vidék 100 is-
kolakezdõje, továbbá 40 délvidéki szórványte-
lepülés 350 I. osztályosa, Horvátországot és a
Muravidéket is beleértve.

A Rákóczi Szövetség beiratkozási program-
ja 2004-ben kezdõdött annak érdekében,
hogy minél több külhoni magyar család merje
vállalni gyermeke magyar tannyelvû iskolába
íratását, vállalva ezzel a magyar közösségek
megmaradását is. A program a Felvidéken in-
dult, és az ott elért eredmények alapján – a
szlovákiai magyar iskolakezdõk száma az utób-
bi években stabilizálódott, az elmúlt két évben
nõtt – terjesztette ki a Szövetség a támogatást
olyan erdélyi, kárpátaljai és délvidéki területek-
re, ahol az asszimilációs folyamat felgyorsult.

Az ösztöndíj értéke 10 ezer forint, és támoga-
tási szerzõdés keretében vehetik át az iskolakez-

dõk szülei. A program minden év decemberé-
ben veszi kezdetét az óvodások megajándékozá-
sával, illetve a szüleiknek szóló levél átadásával,
ebben a magyar iskola elõnyeire, az ott megsze-
rezhetõ többlettudásra, a magyar közösség
megmaradása és a magyar iskolaválasztás kö-
zötti összefüggésekre hívják fel a figyelmet.

A program anyagi forrását több száz ma-
gyarországi önkormányzat, civilek, közéleti
személyiségek és alapítványok adják össze év-
rõl évre. A Rákóczi Szövetség arra törekszik,
hogy az egyes átadási ünnepségeken a támo-
gatók is jelen legyenek, és ebben a formában
is kifejezzék szolidaritásukat és bátorításukat a
gyermeküket magyar iskolába írató családok-
kal. Az ösztöndíjátadások idõpontját a Szövet-
ség honlapján tüntetik fel.

A Rákóczi Szövetség
a magyar oktatásért
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Beiratkozási programjának eredményeként
a Rákóczi Szövetség a Kárpát-medence
5900 magyar iskolakezdõjét részesíti
ösztöndíjban az õsz folyamán. Decemberig
több mint 200 tanintézetbe juttatják el
a pénzt a szervezet képviselõi.
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|szomszédoló

Egyházkerületek
és megyék fognak össze

hari önkormányzati alelnök és Tóth Ferenc,
Komádi polgármestere ismertette a legfonto-
sabbakat. Az EU aktuális költségvetési ciklusá-
ban 239 millió eurót szán a román–magyar
határ két oldalán lévõ négy-négy (Szatmár, Bi-
har, Arad, Temes, illetve Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád) me-
gye közös fejlesztésére, az összeg felét straté-

Jövõre lesz a reformáció 500. évfordulója,
és 450 éve szentesítette a kálvini fordulatot a
debreceni zsinat. Ennek jegyében a korábbinál
is szorosabbra fûzi kapcsolatait a Tiszántúli és
a Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
let. A két egyházi szervezet Trianonig együvé
tartozott, és az impériumváltás után az elsõ
királyhágómelléki református püspök a
Komádiban született Sulyok István volt. Ez ad-
ta az ötletet, hogy a két egyházkerület mosta-
ni püspökei és az országhatárral elválasztott
Bihar és Hajdú-Bihar megye önkormányzatá-
nak vezetõi éppen Komádiban tanácskozza-
nak a Románia–Magyarország Határ Menti
Fejlesztési Alap rövidesen hozzáférhetõ forrá-
sainak közös megpályázásáról.

A megbeszélés utáni sajtótájékoztatón
Pajna Zoltán hajdú-bihari, Pásztor Sándor
Bihar megyei tanácsi elnök, Fekete Károly
tisztántúli és Csûry István királyhágómelléki
református püspök, Bulcsu László hajdú-bi-

Bihar és Hajdú-Bihar megye
önkormányzata együtt pályázik a határ
menti fejlesztést szolgáló európai uniós
alapra szociális és egészségügyi téren
a Királyhágómelléki és a Tisztántúli
Református Egyházkerülettel. Komádiban
egyeztettek errõl az illetékesek.

Komádi református temploma
Tóth Ferenc,
Bulcsu László,
Csûry István,
Fekete Károly,
Pásztor Sándor
és Pajna Zoltán
a komádi
városházán
tanácskozott 
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is együttmûködésre számítanak bihari kollégá-
ikkal. A kínálkozó EU-s forrás szociális és
egészségügyi ágát kívánják közösen megpá-
lyázni az egyházkerületekkel, illetve kisebb
projektekre nemzeti finanszírozási lehetõsége-
ket is keresnek.

Csûry püspök örömmel nyugtázta, hogy az
önkormányzatok értik a szociális helyzet javí-
tásának fontosságát, és hogy kórházépítési
terve megértésre, támogatókra talált. Mint
mondta, elképzelése szerint az intézmény túl-
mutatna egy kórház mûködtetésén, az egész
Partium, a határ menti térség egészségügyi,
szociális ellátásának rendszerébe ágyazódna.
Megemlítette, hogy a német és svájci segítség-
gel mûködõ diakóniai szolgálat támogatásába
már sikerült bevonni az egyházkerületben több
önkormányzatot, erre az alapra számíthatnak.
Fekete Károly püspök az életminõség javítását
emelte ki a célok közül, az idõs, támasz nélkül
maradt lakosság felkarolását, illetve a fiatalok
otthontartását. Jó példaként említette a Re-
formátus Szeretetszolgálat által Debrecenben
sikeresen megrendezett Egyháztáji Vásárokat,
s hogy ezeket a határon túlra is ki lehetne ter-
jeszteni. A komádi megbeszélés egyik konkré-
tumaként közölte, hogy egyeztetik a 2017-es
egyházi és világi eseménynaptáraikat, hogy a
jelentõs református jubileumi ünnepségekhez
illeszkedjenek a megyei rendezvények a határ
mindkét oldalán. Decemberben a két megye
közös eseménynaptára online felületen már
elérhetõ lesz – egészítette ki Pásztor Sándor.

A megbeszélés a további egyeztetések me-
netrendjét is tisztázta. Legközelebb november-
ben Nagyváradon találkoznak a felek, addig
szakértõi munkacsoportot alakítanak, és a pá-
lyázati feltételekrõl egyeztetnek Bukaresttel is.
Remélhetõleg addigra már kiírják a pályázato-
kat, és konkrét projektekrõl, célösszegekrõl is
dönthetnek.

Máté Zsófia

giai projektekre adják 2-5 százalékos önrész-
szel. Az irányító hatóság ezúttal romániai, és
Nagyváradon van a titkársága. Sajnos, a pá-
lyázati kiírás késik, de ez idõt is ad az össze-
fogni kész partnereknek a felkészülésre –
hangzott el.

Pásztor Sándor elárulta, hogy a megbeszélé-
sek alapján igyekszik Bukarestbe továbbítani a
partiumi igényeket, és szándékában áll bevon-
ni a projektbe Szatmár megyét is, hiszen ott is
magyar a megyei tanácselnök. Szorgalmazza
továbbá a közös határon már jó öt éve kiépült
tíz határátkelõhely megnyitását, ami szintén
hozzájárulna a térségek közeledéséhez.

A stratégiainak nevezett tanácskozáson a
két megye közös irányait fogalmazták meg,
hiszen hasonló gondokkal szembesülnek: az
elöregedéssel, a munkanélküliséggel, a szociá-
lis ellátás és az egészségügy színvonalának
emelésével – foglalta össze Pajna Zoltán, a
hajdú-bihari önkormányzat elnöke. Emellett a
közbiztonság, az oktatás és a kultúra területén

szomszédoló|
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Világháborús
emlékmû

a városházával
szemben

Valódi kerékpárút,
rózsákkal
pompázó,
gondozott
zöldövezet
a fõutcán, ahol
a gólyáknak is
helyük van



|közélet

– Egy korszak lezárult, mondta elsõ me-
gyei elnöki beszédében. Mi az, amin változ-
tatni fog az RMDSZ Bihar megyei szerveze-
tében?

– Olyan elnöke leszek a bihari magyarok-
nak, aki minden héten, minden nap ott lesz a
magyar közösségben, Nagyváradon és a me-
gye településein. Soha nem voltam az a fotel-
ból irányító fajta, én a közvetlen kapcsolatban
hiszek. Ugyanakkor a kommunikáció is gya-
koribb lesz, sõt, mondhatnám, folyamatos.

– Melyek a rövid, közép- és hosszú távú
tervei megyei elnökként?

– A bihari magyaroknak érezniük és látniuk
kell, hogy van egy szervezetük, az RMDSZ,
amely velük együtt és értük harcol. Sokat dol-
gozunk, de az eredményeinkrõl sokan nem
tudják, hogy a mieink, hogy a mi munkánk
van a fejlõdés mögött. Vannak hibáink is, ami-
ket ki kell tudnunk igazítani, nem cirkusszal,
hanem türelemmel és tárgyalókészséggel, szi-
lárd, õszinte határozottsággal. Közép- és hosz-
szú távon tovább kell erõsítenünk a Bihar me-
gyei RMDSZ szerepét az országos szervezet-
ben, a nagyváradi és a megyei önkormányzat-
ban, a közigazgatásban. Mondhatnám, meg-
kerülhetetlenné kell válnunk.

– Megyei elnökké választásával egyidejû-
leg jelentették be, hogy indul a parlamenti
választáson. Hogyan tudja összeegyeztetni
a parlamenti munkát a helyi jelenlétet
igénylõ megyei elnökséggel?

– A parlamenti munka is a magyarok kép-
viseletérõl szól, a hatékony embert a jó csa-
patról lehet megismerni. A mai világban az in-
formáció pillanatok alatt elérhetõ, a döntés
nem galambpostán közvetíthetõ. A hét máso-

dik felében már fizikailag is itthon vagyok, és
ahol a személyes jelenlét is kell, ott úgy koor-
dinálhatom a szervezet munkáját.

– A választások elõtt egyeztetnek-e az Er-
délyi Magyar Nemzeti Párttal (EMNP), illet-
ve a Magyar Polgári Párttal (MPP)?

– Az MPP-vel kialakult nemcsak országos,
hanem megyei szinten is egy jó együttmûkö-
dés, ennek eredményeképpen született meg a
magyar összefogás listája az RMDSZ megyei
tanácsosi jelöltjeivel. Jeleztem a kollégáknak,
hogy noha a frakcióba nem kerültek be, széle-
sítsük ki a tanácsi frakciót, és a döntés-elõké-
szítést végezzük együtt. Szívesen egyeztetek
bárkivel, az EMNP-vel is arról, hogy a románi-
ai magyarok számára egyedüli bejutási esélyt
nyújtó RMDSZ parlamenti listáját hogyan tud-
ják támogatni. A mocskolódásról viszont nem
tudok, nem akarok egyeztetni senkivel, egy-
szerûen azért, mert nem értek vele egyet.

– Milyen eszközökkel lép fel a magyar, il-
letve román oldalról az RMDSZ-t érõ esetle-
ges támadásokkal szemben?

CSEKE ATTILA nevét – és õt magát is –
rengetegen ismerik Bihar megyében és
országszerte. Jelenleg képviselõ, de volt
szenátor és egészségügyi miniszter is,
augusztus 31-én pedig a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség Bihar megyei
elnökévé választották.

Õszinteség
és szakmaiság

Elsõ elnöki beszédében egyebek mellett a szövetséget
érõ támadások visszaverését ígérte
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– Õszinteséggel és szakmaisággal. Erre az
elnökválasztó küldöttgyûlésen is külön kitér-
tem: nem fogom szó nélkül hagyni, ha valaki
a magyar közösség vagy a szövetség eredmé-
nyes munkáját rombolja, mocskolja. Számom-
ra világos: civilizált emberként kell viselkedni
minden helyzetben. A politikában, a közéleti
vitában is kell hogy legyen jólneveltség, van
egy határ, és ha ezt egyesek túllépik, arra rea-
gálni fogunk.

– A kampányban számít-e az ön szemé-
lyét érõ támadásokra is, és hogy fogja eze-
ket kezelni?

– Nézze, aki közéleti munkára adja a fejét
Romániában, az mindenre számíthat. Talán
megérjük majd egyszer, hogy ne legyenek sze-
mélyeskedõ támadások. A közélet normális
országban társadalmi minta, pontosan ezért

mélységesen elítélendõnek tartom a szemé-
lyeskedést, a mocsok szórását. Amikor egész-
ségügyi miniszter voltam, voltak napok, ami-
kor az én nevemmel kelt és feküdt az ország,
sokszor nem miniszterként, hanem magyar-
ként szidtak. De közben kórházakat építettünk
és felújítottunk. Ma mindenki büszkén vállalja,
hogy a nagyváradi és Bihar megyei kórházak
infrastruktúrájukban messze az országos átlag
fölött fejlõdtek abban az idõszakban, amikor
én és a bihari csapat vezette a minisztériumot,
de hogy közben mit kellett nekünk eltûrnünk,
hogy fejleszthessünk, csak én tudom. Dolgoz-
ni kell, nem siránkozni. A tanácstalan vezetõ-
nél nincs rosszabb. Mindig is azt vallottam,
hogy a vezetõnek mennie kell az úton elõre;
ha tisztességesen dolgozik, figyel a közösség-
re, és jó csapatot hoz össze maga köré, elõbb
vagy utóbb az eredmények igazolják a tette-
ket.

– Hamarosan kezdõdik a választási kam-
pány, mik lesznek ebben a Cseke Attila ve-
zérelvei?

– A magyar közösség elvárásainak megfe-
lelni, következetesen kiállni Bihar megyéért és
Nagyváradért, azért, hogy régióközpont le-
hessen Várad. El kell tudnunk magyarázni, mi-
ért is fontos az RMDSZ parlamenti jelenléte.
Például azért, mert egyetlenegy más bihari
szervezet vagy párt központi tisztségviselõi
sem hoztak annyi fejlõdést a megyének és
Nagyváradnak, mint a mi minisztereink és ál-
lamtitkáraink. Van tehát miért harcolnunk an-
nak érdekében, hogy közösségünk nyerjen de-
cember 11-én is.

Fried Noémi Lujza

Cseke Attila
tisztelettel szólt

az elnöki tisztséget
elõtte betöltõkrõl

A tisztújító
közgyûlésen a

filharmóniában

közélet|
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Birtokközpont volt a XVIII. század elején az
észak-bihari település, és a Lackfi család tulaj-
donát képezte. 1363-ban már Margitta a ne-
ve, de késõbb, 1422-ben mint Margitfalva je-
lenik meg birtokosának, a Csáki családnak az
irataiban. 1370-tõl megkapta a vásártartási
jogot. A Csákiaktól késõbb a melki apátság
birtokába kerül. 1467-ben, az adó miatti lá-
zongás leverése után, ellenszegüléséért fel-
égették a várost. 1520-ban mint vámszedõ-
hely jelenik meg a korabeli írásokban. 1693-
ban és 1695-ben török hadak, 1704-ben rá-
cok dúlták fel, 1710-ben pestis pusztította,
1739-ben döghalál. Sok szenvedést és pusztu-
lást élt meg a város, a késõbbiek során köz-
igazgatásilag hol ide, hol oda tartozott, de tal-
pon maradt, megmaradt. Megérte az írások
szerint is bizonyított 800. születésnapját.

Sajnos mind a mai napig magyar nyelvû
monográfia nem jelent meg a városról. Ilyen
szempontból hátrányban van a környékbeli te-
lepülésekkel szemben. Papp Attila kismonog-
ráfiája, visszaemlékezései – Az én Margittám
– visszaadnak valamit a múltból, de nélkülözi a

történelmi teljességet. Szép hiánypótlás lett
volna az ünnepre elkészíteni az átfogó mo-
nográfiáját.

A szeptember 9–11. között megrendezett
szabadtéri városnapi ünnepség sem szólt iga-
zán az eltelt 800 évrõl. Szerencsére a prog-
ramsorozat elsõ napján a református temp-
lomban megtartott ökumenikus istentisztele-
ten Kovács Gyula református lelkipásztor
igyekezett dióhéjban felvázolni a régmúlt ese-
ményeit. Az ünnepség másik igehirdetõje
Májernyik Mihály katolikus esperesplébá-
nos volt. Szép és kedves gesztus volt az is,
hogy hazahívták azokat a református és kato-
likus papokat, akik a város szülöttei. Mindany-
nyian hozzájárultak az istentisztelethez egy-
egy igeverssel, gondolattal. Összesen 11 lel-
kész vett részt az ökumenikus alkalmon.

Ugyanazon a napon könyvbemutató is volt:
Oláh József micskei kortárs költõ harmadik
verseskötetét vehették kézbe az érdeklõdõk a
városháza konferenciatermében. A kötet a
Sodrásban címet viseli, méltatását Kun Tün-
de érbogyoszlói magyartanár vállalta magára.
Részletes, átfogó, figyelemfelkeltõ és -megra-
gadó könyvismertetõt tartott. Margitta lakosai
ismerhették meg elsõként az új könyvet, mivel
az otthoni bemutató késõbb következik. Igen
sokan voltak jelen bizonyítva, hogy van igény
a kortárs versekre. A lelkipásztorok hazahívá-
sának ötlete és a könyvbemutató a Berettyó-
menti és Érmelléki Közmûvelõdési Egyesület-
tõl ered (BÉKE), ennek Oláh József az alapító
elnöke.

A városnapi megnyitón, Pocsaly Zoltán
polgármester beszédében is volt még utalás a
történelmi múltra, néhány híres szülöttet is

Margitta 800 éves
Margitta és környéke a régészeti leletek
szerint már a bronzkorban is lakott volt.
Ennek ellenére a megyei jogú város idén
ünnepli 800 éves fennállását, mivel
1216-ban említik elõször írásos
dokumentumokban, latin szövegben
bizonyítottan a nevét, akkor még
Villa Margnitaként.
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Margittai kötõdésû
lelkipásztorok
az ökumenikus
istentiszteleten

Pocsaly Zoltán polgármester (bal szélen) nyitotta meg
a rendezvényt



megemlített, véletlenszerûen, a teljesség igénye
nélkül. Cseke Attila képviselõ is beleszõtte be-
szédébe a 800. születésnapot. A továbbiakban
a 800 éves múltat csak a színpadon lévõ két-
nyelvû transzparens hirdette. Az ünnepséget
megtisztelték jelenlétükkel a magyarországi
testvérvárosok – Kiskõrös, Berettyóújfalu – kül-
döttségei, Delorean Gyula alprefektus, Biró
Rozália szenátor, valamint Barcui Barna és
Nyakó József polgármesterek.

Amúgy a városnapi rendezvények a szóra-
koztatásnak maradéktalanul eleget tettek. Vál-
tozatos programok voltak valamennyi korosz-
tály számára. A gyerekeknek mindhárom nap
ott volt a mini vidámpark, bábszínházi elõadás
meg egyebek. Az ifjak és idõsebbek is kedvük-
re válogathattak a fellépõk közül, és minden-
kor helyet kaptak a „helyi erõk”. Közülük a
legnagyobb sikere a Gyöngyvetõk néptánc-
csoportnak volt, dél-dunántúli játékokat, tán-
cokat, karikázót, rábaközi, szilágysági és ma-
rosszéki táncokat mutattak be. Betanítóik De-
ák Andrea és Juhos Márta, vezetõ koreog-
ráfusuk a szegedi Tõtõs Hortenzia néptánc-
oktató. Sikerrel mutatkozott be a város új
rockzenekara, a Detox is. A hivatásos elõadók
között a Beatrice Nagy Feróval nézõcsúcsot

döntött, hiszen több mint háromezren látták a
koncertjüket.

A képzõmûvészet kedvelõi szabadtéri kiállí-
tást tekinthettek meg a városbeli alkotók – An-
gyal Anikó, Bagosi Annamária, Bánházi
Gyöngyi, Papp Antónia, Papp Liliana,
Papp Gábor és Stelian Silaghi – legújabb
mûveibõl. A sportrajongók végignézhették a
város nyílt teniszbajnokságának döntõ játszmá-
it. Étel, ital mindvégig bõven volt kapható a la-
cikonyhákban, a vásárosok széles körben kí-
nálták portékáikat. Az idõjárás is mindvégig
kedvezõ volt. Összességében minden szép és
jó volt, csak – legalábbis szerény véleményem
szerint – nem eléggé születésnapi. Talán nem
ártott volna jobban megismertetni az ünnep-
lõkkel ünneplésük tárgyát, a nyolcadik cente-
náriumát megélõ szülõvárosukat.

Szõke Ferenc
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Színpadon a Gyöngyvetõk

A Beatrice koncertje nézõcsúcsot döntött 

Szép számban
voltak jelen

a könyvbemutatón

Fellépett
a margittai Detox
együttes is
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Ecsedi Ferencet látásból szinte mindenki is-
meri Székelyhídon és a környezõ falvakban.
Közelebbit viszont kevesen tudnak róla, hisz
nem törtetõ, nem könyöklõ típus. Most mégis
iskolaigazgatói szerepet vállalt. Mielõtt meg-
kérdeznénk, hogy miért, arra kértük, beszéljen
kicsit önmagáról.

– Nagykágyai születésû vagyok, a negyedik
X-en már túl, 43 éve debütáltam ezen a sár-
golyón. Az általános iskolát szülõfalumban vé-
geztem, majd Nagyváradon a 2. Számú Ipari
Szakközépiskolában tanultam, amit sokan
vasúti líceumként ismernek. 1991-ben sikere-
sen leérettségiztem, és még ugyanabban az
évben felvételt nyertem a Nagyváradi Állami
Egyetem finommechanika szakára. Épp húsz
évvel ezelõtt államvizsgáztam. Azt a mai fiata-
lok közül már kevesen tudják, hogy akkor még
kötelezõ volt a sorkatonai szolgálat. Így én is
magamra öltöttem az angyalbõrt, igaz, mind-
össze hat hónapra. Elsõ munkahelyem szülõ-
falumba vezetett vissza, a Nagykágyai Mezõ-
gazdasági Iskolacsoportnál kaptam állást.

2000 környékén már bevezették a számítás-
technikai órákat, egyre több iskolában szakla-
boratóriumot hoztak létre. Elsõ próbálkozások
voltak ezek, kezdetleges, hiányos felszerelés-
sel. Szaktanárból ekkoriban nem nagyon lehe-
tett válogatni, ezért beiratkoztam egy poszt-
graduális képzésre, a Nagyváradi Állami Egye-
tem informatika szakára.

– Szépen felépített karrier elõtt állt
Nagykágyán, 2007-ben mégis Székelyhídra
került. Mi késztette a váltásra?

– Abban az évben sikerült a kihelyezési vizs-
gám, olyan jegyet értem el, hogy választhat-
tam a nagykágyai és a székelyhídi tanintézet
között. A döntés meghozatalában nagy szere-
pet játszott Hegyessy Viktor, a székelyhídi líce-
um akkori igazgatója. Emlékszem, épp egy
Republic-koncerten voltunk, és feláldozva a
zenei élményt, egész idõ alatt arról gyõzkö-
dött, hogy válasszam az õ iskoláját. Így lettem
a 2007/2008-as tanévtõl a város számítás-
technika-tanára. Az eltelt évek alatt jó, kollegi-
ális viszonyra törekedtem. Úgy érzem, hogy
sikerült beilleszkednem ebbe a közösségbe.

Ecsedi Ferenc
bevonná a döntés-
hozatalba
a szülõket és az ön-
kormányzatot

Informatikatanárból lett igazgató
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ECSEDI FERENC tanárt nevezték ki az idei
tanévtõl a székelyhídi Petõfi Sándor
Elméleti Líceum új igazgatójának.
Beszélgetésünk során magánéletérõl, az új
beosztásával járó kihívásokról faggattuk.

Szemléletváltást akar
a székelyhídi igazgató



– Az elején túlléptem a kérdésen, most vi-
szont megkérdezem, miért vállalta el a tan-
intézet vezetését?

– Abban, hogy elvállaltam a felkérést az
igazgatói állás betöltésére, nagyon nagy szere-
pe van annak a biztatásnak és támogatásnak,
amit kollégáimtól, barátaimtól és családomtól
kaptam és kapok folyamatosan. Csapatmun-
kát szeretnék. Kollégáimmal összefogva sike-
rülni fog megtartanunk diákjainkat, akik közül
manapság egyre többen más iskolát választa-
nak. Ki kell mondanunk, nem vagyunk köny-
nyû helyzetben: a gyermeklétszám csökkené-
se miatt az idei beiskolázási mutató más évek-
hez viszonyítva nem a legjobb.

– Hogyan mutatkozik meg ez a most in-
duló líceumi osztályok esetében?

– A IX. évfolyamon indul ugyan egy termé-
szettudományi osztály, viszont a filológia és a
társadalomtudományok összevonva tesz ki
egy osztály. Ez vonatkozik a magyar tagozat-
ra. Román tagozaton egy filológia osztály fog
mûködni. A helyzet kezelése érdekében egy
sor felelõs döntést kell meghoznunk a jövõ-
ben, s ebbe szeretném bevonni a tantestület
mellett a szülõket és a város vezetését is. Ki-
kérjük a véleményüket új szakok beindításáról,
figyelembe véve a diákok érdekeit, elhelyezke-
dési lehetõségüket, a környék gazdasági lehe-
tõségeit, adottságait. Azt a potenciált kell op-
timálisan kihasználnunk, ami rendelkezésünk-
re áll. És ha sikerül életképes konszenzusra
jutnunk, akkor elindítjuk az akkreditációs fo-
lyamatot.

– Milyen pedagógusi gárdával vágnak be-
le a megújhodási folyamatba?

– Elmondhatom, hogy a tanári kar megfele-
lõ létszámú és képzettségû. A most induló tan-
évtõl sikerül egy harmadik aligazgatói állást is
jóváhagyatnunk. Így Olimpia Gherman és
Kozma Sándor mellé Barta Imre is beáll a köz-
vetlen segítõim sorába.

– Önök mûködtetik a városhoz közigaz-
gatásilag hozzá tartozó Csokalyon és
Érolasziban is a helyi óvodát és iskolát. Ve-
lük együtt vagy akár külön-külön véve hány
gyermekkel foglalkoznak?

– Vegyük akkor sorra. Az idei tanévben
Székelyhídon 174 óvodásunk van, 439 az al-
só tagozatosok száma – ide sorolva a nulladik
osztályt is –, V–VIII.-ba 355-en járnak, míg
középiskolai képzésre 214-en jelentkeztek.
Csokalyon 33 óvodás korú van bejegyezve, és
egy híján 60 a diákok száma. Érolasziban 12
csöppség alkotja az óvodai csoportot, az alsó
tagozaton pedig 25 tanulónk van.

– Ennyi precíz kimutatás és a helyi okta-
tási módszerekrõl való elképzelések ismer-
tetése után beszéljünk azokról a mindenna-
pi gondokról, amiket így vagy úgy, de meg
kell oldaniuk!

– Napi teendõink is vannak bõven. Két in-
gatlanunknak – a líceum és a felsõvárosi isko-
la épületének – nincs a mûködéshez szükséges
tûzoltósági engedélye. Érolasziban felújításra
szorul a fáskamra, a csokalyi iskola kazánhá-
zát modernizálnunk kell, a tornaterem tetõszi-
getelését sem lehet hosszasan elodázni. Az vi-
szont pozitívum, hogy minden tantermet sike-
rült kimeszelnünk, a megfelelõ fertõtlenítést
elvégeztük, s a téli szezonra is készen állunk.

D. Mészáros Elek

oktatás|

A székelyhídi Petõfi
Sándor Elméleti
Líceum
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lép). Híres fazekasok is éltek itt, de a XX. szá-
zadra e mesterség kihalt.

Györffy István a múlt század elején járta be
a vidéket, A Fekete-Körös völgyi magyarság
címû könyvében egyebek mellett ez áll Belé-
nyessonkolyosról: „…a Fekete-Körös szurdo-
kának belsõ végénél, a Pontoskõnek nevezett
sátor alakú bérccel szemben, a Fekete-Körös
mentén fekszik. A községen keresztül folyik a
Nagy-patak, van egy fõutcája, három mellék-
utcája és több sikátora.”

A falu ma is így néz ki. Az 1880-as nép-
számláláskor 584 lakosa volt, közülük 286 ro-
mán, 263 magyar, illetve 318 görög katolikus,
261 református. 1992-ben 875-en éltek itt,
483 román, 281 magyar, 111 roma; felekeze-
ti megoszlás szerint 555 ortodox, 253 refor-
mátus, 34 görög katolikus. A legutóbbi, 2011-
es népszámlálás 139 magyart jegyzett fel.

Szép házak, tiszta porták

A református parókia felé menet rendezett
portákat, szép házakat látunk, az utcák tiszták.
A lelkészi hivatalban Palkúc Jánost kértem

Bizony, ha egy településre ráillik Thomas
Hardy híres regényének címe, Távol a világ
zajától, akkor Belényessonkolyosra ráillik. Be-
lényesújlak felõl balra kell letérni a kövesúton,
de haladni csak lassan lehet, mert a megyei
utat épp korszerûsítették ottjártunkkor, szep-
temberben. Úti célunknál már várt ránk a Be-
lényessonkolyos–Jánosfalva Társegyházközség
lelkipásztora, Nagy Brigitta, valamint a falu
egyik legidõsebb lakója, Palkúc János.

Méhészek lakták

Belényessonkolyos a Fekete-Körös bal
partján fekszik, közel Körösjánosfalvához. A
nevét említõ elsõ írásos dokumentum 1422-
bõl származik, 1808-ig Sonkolyos, Sonkojos,
Sunkujus változatban fordult elõ. A falunév ar-
ra utal, hogy lakói méhészettel foglalkoztak (a
sonkoly a méz kipergetése után visszamaradó

|faluról falura

Tiszta, rendezett
mellékutca
Belényes-
sonkolyoson 
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Méhészek leszármazottai
Belényessonkolyoson
Kevéssé ismert település a Fekete-Körös
völgyében Belényessonkolyos, sokan nem
is hallottak róla. Nem is egyszerû
megközelíteni, bár a közeli fafeldolgozó
üzem még a rendszerváltás után is jó
megélhetést adott. Azóta elöregedett,
megcsappant a lakosság.

Palkúc János sokat tud a településrõl



ban az idõben épültek, a gyár komoly jövedel-
met adott az itt élõknek.” (Az 1923–1924-ben
létesült, 1996-ig mûködõ gyárról a 40 évet
ott ledolgozott Palkúc János visszaemléke-
zéseit a néhai Miklós János tanár, belényesi
munkatársunk tollából a Biharország 2014/
4. számában olvashatják – szerk. megj.)

A belényessonkolyosiak mezõgazdasággal
is foglalkoztak: „Itt minden talpalatnyi földet
kihasználtunk, hogy megtermeljük az élelmet,
a gyümölcsösökben a fák között is ültettünk
valamit” – mondta Palkúc János. Majd hosz-
szan beszélt a helyi szokásokról, hagyomá-
nyokról, ezek egy része ma is él. „Az ’50-es
évekig az volt a szokás, hogy karácsonyeste,
az istentisztelet után a templom körül többen

meg elsõként, hogy beszéljen a településrõl, a
régi szokásokról, a gazdasági életrõl. Az általa
elmondottakból kiderült, hogy a helyiek szoro-
san kötõdtek a körösjánosfalvi fafeldolgozó
üzemhez. „Minden sonkolyosi család legalább
egy tagja ott dolgozott, ezek a szép házak ab-

faluról falura|



Konfirmáció
a belényes-
sonkolyosi
református
templomban,
az úrasztalánál
Nagy Brigitta
tiszteletes

A felekezeti iskola
udvarában

hatalmas diófa áll

Fenesi Ferenc
János, az egyház-
község gondnoka

A parókián
mûködik a társ-
egyházközség
lelkészi hivatala

(folytatás a következõ oldalon)
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A református templom 
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A virágos
templomkert,
szemben
utcarészlet

összegyûltünk, férfiak, nõk, fiatalok, idõseb-
bek, és elindultunk köszönteni, kántálni. Be-
jártuk az egész falut, ahol magyar család la-
kott, de úgy, hogy éjfélre befejezzük, hogy ka-
rácsony elsõ napja ne érje az utcán az embert.
Másnap a délutáni templomozás után bált
szerveztek, az általában éjfélig tartott, a követ-
kezõ napon János-napoztunk. A fiatalembe-
rek zenészekkel mentek a lányos házakhoz,
többen egyik helyrõl a másikra jártak köszön-
teni a Jánosokat, ez nagy ünnep volt, hiszen
sok volt a János a faluban. A szilveszteri mu-
latság is nagy jelentõségû volt a falu életében.
A fiatalok reggel mentek újévet köszönteni a
lányos házakhoz, és általában borral kínálták
õket, mivel valamikor a hegyoldalban sok szõ-
lõ termett. Ma már nincs egy ár szõlõültetvény
sem. Az újévi köszöntéssel elsõként általában
a lelkipásztort kerestük fel, majd õ is jött ve-
lünk tovább két-három helyre. Jó hangú em-
berek élnek itt, nagyon szeretnek nótázni, de
néptánccsoport vagy más hagyományõrzõ
mozgalom itt nem volt” – emlékezett vissza
beszélgetõtársam.

Az említett szõlõültetvény a ’90-es években
ment tönkre. A gazdák úgy látták, nem érde-
mes foglalkozni vele, mert a termés nagy ré-
szét ellopták. Megtudtam, hogy Belényesson-
kolyoson ma 205 házszám van, de sok az üres
porta, lakóik kihaltak vagy elköltöztek. A lako-
sok idõsek, sok a nyugdíjas és az özvegyasz-
szony. „Sajnos sok a nõtlen fiatalember, van-
nak legalább tízen, de kevés a lány is, így ke-
vés a házasságkötés – jegyezte meg Palkúcz. –
Amikor mi fiatalok voltunk – folytatta –, volt
fonó, lányok béreltek ki egy-egy szobát fõleg
özvegyasszonyoktól, és ott igazi vidám élet

zajlott, így ismerkedtek a fiatalok. De a fosztó-
kában is jól érezték magukat, szólt az ének,
ment a viccelés. Ezek igazi kalákák voltak, ma
is meg lehetne szervezni. Sajnáljuk, hogy évek
óta nincs magyar oktatás, de hogyan legyen,
ha nem születnek magyar gyerekek?”

A II. világháború utolsó periódusa is emlé-
kezetes idõszaka a falunak. Beszélgetõtársam-
tól megtudom, hogy 1944 végén a sonkolyo-
siak nagy része – fõleg a magyarok – kiköltö-
zött az erdõbe, mert nagyon félt az esetleges
megtorlástól, mint amilyen az I. világháború
után történt Köröstárkányban. Sonkolyoson
minden háznál volt ló-, ökör-, de legalább te-
hénfogat, arra minden értéket felpakoltak, és
elvonultak az erdõbe. Voltak, akik az állataikat
is vitték, csak a szárnyasokat hagyták otthon.
Két hét múlva aztán, amikor a front átvonult,
hazatértek.

Társegyházközség

Nagy Brigitta református lelkipásztor több
mint két éve szolgál a gyülekezetben, elõtte Vá-
rad-Velencén volt segédlelkész. Egyébként
Szatmárnémetibõl származik. A Belényesson-
kolyos–Jánosfalva Társegyházközség jó ideje lé-
tezik. Körösjánosfalván kevesebb magyar él, ott
is van templom, de nincs parókia, ezért az egy-
házközség központja Belényessonkolyos. „Itt
132 református hívõ ember van, húsz évvel ez-
elõtt még több mint 350 tagja volt a gyüleke-
zetnek, ennyien is férnek be a templomba” –
mondja a tiszteletes asszony. Vasárnaponként
négy istentiszteletet tart, délelõtt és délután is
mind a két templomban. „Mint általában a Fe-
kete-Körös völgyében, itt is templomjárók az
emberek, a hívek mintegy negyven százaléka
látogatja az istentiszteleteket. A hazatérõk is el-
jönnek az egyházi szertartásokra” – meséli a lel-
kipásztor, s hozzáteszi, hogy az elszármazottak
is nagyon ragaszkodnak falujukhoz, egyházuk-
hoz, nagyon erõsek a rokoni kapcsolatok, csa-
ládi ünnepekre összejönnek.

Amióta Nagy Brigitta itt szolgál, hat temetés
volt, keresztelõ egy sem, házasságkötés egy.
Konfirmálás sincs évente, a mostani tíz vallás-
órás gyerek két év múlva konfirmál. A gyüle-
kezet háromnegyede idõs ember, de a papjuk
szerint nagyon szívósak, és mondhatni, jó
egészségnek örvendenek. A társegyházközség
asszonykórusa egy idõben rendszeresen fellé-
pett, aztán egy ideig nem mûködött, de fél éve
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újra összeállt, s a tagok nagyon kedvelik. Nem-
rég a Fekete-Körös-völgyi Magyar Napokon
szerepelt sikeresen Belényesújlakon.

Megszûnt az iskola

A református templom 1755-ben épült,
idén renoválták, egy része belül is fel van újít-
va. Az istenháza megtekintésekor már az egy-
házközség gondnoka, Fenesi Ferenc János
is csatlakozott hozzánk. Õ egyben a magyar
érdekvédelmi szervezet helyi elnöke, az elõzõ
mandátumban tagja volt a várasfenesi helyi ta-
nácsnak, hiszen Belényessonkolyos közigaz-
gatásilag Feneshez tartozik.

„Családommal 2000 óta élünk újra Belé-
nyessonkolyoson. 1991-ben költöztünk Nagy-
váradra, ott dolgoztam, most Belényesben
dolgozom. 2012–2016 között tagja voltam a
helyi tanácsnak az RMDSZ színeiben, idén
nem sikerült bejutnom.” Most a tanácsban

sem Sonkolyos, sem Körösjánosfalva magyar-
ságának nincs reprezentánsa, a három
RMDSZ-es tag mind várasfenesi.

Az ivóvízhálózat még 2008-ban elkészült a
faluban, de tovább kell bõvíteni. Jó vizû ásott
kutak is vannak, de minden házba be van ve-
zetve az ivóvíz, és mintegy 80 százalékban a
fürdõszobák is megépültek, ezért ki kellene
építeni a szennyvízcsatornát, de csak a tervei
készültek el – tudjuk meg. Fenesi Ferenc Já-
nos véleménye szerint a község vezetõi nem
figyelnek eléggé Belényessonkolyos gondjai-
ra, sõt az egész községet elhanyagolják. Pél-
daként az Újlak és Sonkolyos közötti út javítá-
sának elhúzódását említi.

„Nem állunk rosszul – mondja az egyház-
község anyagi helyzetérõl immár gondnok-
ként –, a hívek hozzájárulása mellett van az
eklézsiának földje, azzal gazdálkodunk.” Hol-
landok segítettek az egykori református iskola
rendbetételében; egy ideig itt mûködött az
I–IV. osztály – csak román nyelven, mert gye-
rekhiány miatt a magyar oktatás már régen
megszûnt. Aztán az önkormányzat kiköltöztet-
te a tanintézetet, így a bérleti díjból már nincs
jövedelme a református egyháznak. Az épület
valóban szépen rendbe van téve, tágas az ud-
vara, hatalmas diófa áll benne – ideális hely
gyerekek számára. Ma üresen áll, „valamit kell
vele kezdenünk”, mondja a gondnok.

Ugyanazon az úton térünk haza, nagyon
szép a táj. A Fekete-Körös vize tiszta, a folyó
partján kirándulók napoznak, páran a vízbe is
bemerészkednek. Aztán erdõk között visz az
út Belényesújlakig, majd onnan a már járható
országúton a megyeszékhelyre.

Deák F. József

faluról falura|

2016. október|Biharország|15

A felújított egykori
felekezeti iskola,
ma üresen áll

Sok ház maradt
lakatlanul



|hagyomány

Kiskerekiben szeptemberben tartották a II.
Betyárfesztivált. A változatos programoknak
köszönhetõen az ünnepség sok látogatót von-
zott. Már a nevére is felkapja a fejét az ember,
bár az egykori nádasok, az érmelléki mocsár-
világ kedvenc tartózkodási helyük volt a betyá-
roknak. Ha felcsendül a nóta, hogy „Kiskereki
betyárcsárda, zsandárokkal körülállva…”, is-
merõsen hangzik a falu neve közeli és távoli
magyarlakta vidékeken egyaránt, és érthetõvé
válik a névválasztás – véli Nyíri Sándor, a
község polgármestere. Az elöljáró bizton állít-
ja, a csárda valóban létezett, így a megénekelt
történet hiteles alapokon nyugszik. Az egyko-
ri mulatozó helye is ismeretes.

A háromnapos együttlét során a progra-
mok széles spektrumából lehetett válogatni.
Az elsõ napon az esti koncertek elõtt az isko-
la sporttermében több szakmai elõadás is el-
hangzott, Európa jövõjérõl, a tolerancia kér-
désérõl, a demokratikus szerepvállalásról. Az
elõadók között volt, aki személyes tapasztala-
tából merítve fogalmazta meg álláspontját,
míg mások adatokat, statisztikákat segítségül
híva vetítették elõre közeli és távolabbi jövõnk
alakulását.

A második napon, szombaton a szórako-
zás, a családi-baráti együttlét került elõtérbe.
Ha már betyárfesztivál, akkor a fõzõüstben
igazi betyárételt is rotyogtattak, s az utánpót-

lás-nevelés jegyében, a gyermekprogramok
között „betyárképzõre” is sor került. A futball-
pályára kilátogató közönség nagy izgalommal
figyelte a fogathajtó verseny résztvevõit, akik
gyermek és felnõtt kategóriában mérték össze
ügyességüket. A felnõttek között Jakó Csa-
ba és fogata lett a legeredményesebb, Jakó
Tímea a második, Lovas Dániel pedig a
harmadik lett. A gyermekek versengése során
Vincze József szerezte meg a gyõzelmet
Manuela Buta és Jakó Márk elõtt.

Igazi „betyárparádéra” is sor került a hajdú-
szoboszlói Fazekas Lajos és fia, ifjabb Fa-
zekas Lajos jóvoltából. Mindketten a Hajdú-
szoboszlói Lovasbarátok Egyesületének tagjai,
a most 45 esztendõs apa nyolcéves kora óta

Betyárkodó kiskerekiek
A lassan sablonossá váló falunapoknak,
közösségi rendezvényeknek egyre többen
igyekeznek helyi vonatkozású, sajátos
elnevezést adni. A kiskerekiek igen
hangzatos nevet választottak
faluünnepüknek: Betyárfesztivál.

Apa és fia
látványos
csikósbemutatót
tartott
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Teljes az összhang, fõ a bizalom



foglalkozik lovakkal. Két okos, idomított pari-
pájuk is megérdemli a bemutatást, a nevük
Labonc és Filkó. És mennyi mindent tudnak!
Ha kell, szárnyalva nyargalásznak, vagy ép-
pen térdelnek gazdájuk elõtt, miközben az os-
torát csattogtatja az orruk elõtt. Szívesen fo-
gadták a közönség soraiból jelentkezõ lovagol-
ni vágyókat is, a férfiak mellett bátor amazo-
nok is nyeregbe szökkentek. Délután még
színházi elõadás is várta a gyermekeket, este-
felé pedig a színpadon egymást követték a
sztárok és a sztárocskák.

A betyárfesztivál záró napján, a templomi
együttlétet követõen a világháborús emlékmû-
vet szárnyaival óvó turulmadár köré gyûltek a
megemlékezõk. Reményt, hitet, köszönetet,
egységet sürgettek a polgármester szavai, de
hasonló üzenetet fogalmazott meg Biró Ro-
zália szenátor is, aki szintén tiszteletét tette a
kiskerekiek ünnepségén. Az emlékhely meg-

koszorúzása után testvértelepülési szerzõdés
megkötésére került sor.

A falu igazán nem mondhatja magát „egy-
kének”, mostantól a szlovéniai Muravidékhez
tartozó Szentlászló településsel immár nyolcra
szaporodott „testvéreinek” a száma. A
szentlászlói küldöttség nevében Dóra Lívia, a
Helyi Közösségi Tanács elnöke írta alá a meg-
állapodást, míg Kiskereki részérõl Nyíri Sán-
dor látta el kézjegyével. Dóra Lívia néhány
mondatban bemutatta falujukat, beszélt ha-
gyományaikról. A település neve mostanra
megrövidült, régen Szécsiszentlászlóként em-
legették. A valamivel több mint 10 négyzetki-
lométeren fekvõ õrségi falut az elsõ írások a
XIII. században említik. Egykoron a magyaror-
szági Zala megyéhez tartozott, az országhatár
közelében helyezkedik el. Szent László király
tiszteletére templomot emeltek, innen eredez-
tethetõ a falu elnevezése. Lakossága alig 170
fõ, magyar reformátusok. 1981 óta megszûnt
az iskolai oktatás, a tanintézet épületét kultúr-
házként, hagyományõrzõ tevékenységekre
használják. Végezetül Bethlen Gábor szavait
idézte a testvértelepülés szószólója: „Úgy cse-
lekedjünk, hogy megmaradjunk õseink hité-
ben és vallásában, gyermekeink fényes tekin-
tetében és a szülõföldhöz való ragaszkodás-
ban”.

A vendégek elköszöntek, hosszú út várt
még rájuk. Már nem érte utol õket az esti kon-
certek zaja, a diszkózsongásos éjszaka. Pedig
a tûzijáték sziporkázó fényei szerteüzenték,
hogy itt még élnek a szabadságvágy betyárjai-
nak ivadékai.

D. Mészáros Elek

hagyomány|

Nyíri Sándor
és Dóra Lívia

testvértelepülési
megállapodást írt

alá

Pónikkal
a fogathajtók

viadalán
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A kora õszi napsütés nyarat idézett, ünnepi
hangulatot keltett a sok-sok ünneplõbe öltö-
zött helybeli. Egyre csak jöttek a hívek Szé-
kelyhíd különbözõ részeirõl, megtöltve a szé-
pen rendbe tett udvart. Frissen gereblyélt vi-
rágágyások majdani színpompáról álmodoz-
tak, hisz egyelõre csak a nemrég kialakított tér
adta a szép reménységét. A lépcsõfokok fö-
lött, a bejárat elõtt rögtönzött szószékrõl
hangzottak az ünnepélyes, szép szavakba ön-
tött hálaadó gondolatok Isten és emberek fe-
lé. Volt is miért hálálkodni, hisz hosszas huza-
vona után került az egyház birtokába az ado-
mányozott, mostanra felújított épület.

Külsõ és belsõ segítséggel

Az ingatlan visszaszerzése után döntést kel-
lett hoznia az egyházközségnek, hogy lebont-
sa-e az épületet, vagy a felújítással járó kihívá-
sokat válassza. A sokáig szõnyeggyárként
funkcionáló épületre a gazdátlanság rányomta
bélyegét. A felújítást megelõzõ idõszakban há-
rom család lakta, s õk már a faelemek bontá-

sának is nekiláttak, azzal fûtve a szobákat. A
helyzet tarthatatlanná vált, így a 2011 végén
a gyülekezet élére került Rákosi Jenõ tiszte-
letes a város polgármesterével, Béres Csa-
bával úgy határozott, hogy kilakoltatják az ott
lakókat. Azért, hogy ne kerüljenek az utcára a
többgyermekes családok, a roma kolónián
építettek házakat számukra. A kiürített épület
takarítását fiatalok vállalták el. Minden köszö-
net kijár nekik, hisz irtózatos bûzt és szemét-
mennyiséget hagytak maguk után az ott lakók
– tudtuk meg Rákosi Jenõtõl, aki nemcsak he-

A tanévkezdés elõtti vasárnapon adták át
a kolozsvári székhelyû Diakónia
Keresztyén Alapítvány székelyhídi
központját. Az ingatlant a helyi református
egyházközség adta.

Felújították a diakóniai
központot Székelyhídon

Az udvari
homlokzat

Vinczéné Pálfi Judit mond áldást
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lyi lelkipásztor, hanem az Érmelléki Reformá-
tus Egyházmegye újraválasztott esperese is.

Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztor, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Missziói Ügyosztályának elõadó-tanácsosa
csodának nevezte a napot, melynek során a
gyülekezet válaszolt Jézus felhívására, miként
a bibliai Lévi, amikor a Messiás így szólt hoz-
zá: „Jöjj és kövess engem.” E felszólításra, ha
igennel tudunk válaszolni, akkor jó irányba ha-
ladunk, változások indulnak be életünkben,
amilyen e megújult épület széppé tétele köré
való felsereglés is volt – mondta a lelkipásztor
a diakóniai központ megnyitóján.

Rákosi Jenõ idõrendben sorolta a munkála-
tok szakaszait. Az elsõ támogatás holland test-
vérektõl érkezett: 5500 euróból az utcafronti
tetõszerkezetet cserélték le. Még két ízben
kaptak ennél nagyobb holland és svájci segít-
séget, amihez a magyarországi Emberi Erõfor-
rások Minisztériumától érkezett egymillió fo-
rint is társult. A helyi önkormányzat pedig a
fûtõtesteket vásárolta meg. Mindig akadtak
önkéntesek is, õk a kétkezi munkában segéd-
keztek. A homlokzati rész még új vakolatot
fog kapni, az esperes ígérete szerint jövõre.

Otthonul a rászoruló
gyermekeknek

Kérdésünkre, hogy miért éppen hátrányos
helyzetû gyermekek foglalkoztatására szánják
az épületet, Rákosi azt mondta, hogy esélyt kí-
vánnak adni a fõként roma közösségekbõl oda
kerülõ gyermekeknek.

Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere arra
kérte az új lakókat, hogy jól kamatoztassák azt
a lehetõséget, amit a diakóniai alapítvány és a
helyi református gyülekezet jóvoltából kaptak,
váljanak szüleik, testvéreik példaképévé. „Kö-
telességünk építkezni, mert Isten nem szereti a
rombolást” – nyomatékosított az elöljáró.

Szoboszlai Erzsébet, a Diakónia Keresz-
tyén Alapítvány Bihar megyei projektigazga-
tója beszámolt eddigi tevékenységükrõl. A me-
gye tizennégy településén vannak jelen, mint-
egy négyszáz gyermekkel foglalkoznak. A
most használatba kapott központban negy-
vennyolc hátrányos helyzetû fiatal délutáni
foglalkoztatását tudják megoldani. A projekt-
ben foglalt szabályozás szerint elemi iskolás
gyermekek kerülhetnek a diakóniai alapít-
ványhoz, a befogadást alapos környezeti, szo-
ciális és családjogi felmérés elõzi meg.

Mészáros János, az Érmelléki Református
Egyházmegye fõgondnoka a Királyok I.
könyvébõl vett igerész alapján mondott kö-
szönetet a munkálatokban való részvételért,
kiemelve azt az áldozathozatalt, amivel Ráko-
si Jenõ építi gyülekezetét.

A diakóniai központ új lakói keresztény
énekekkel szolgáltak, majd a Himnusz közös
eléneklése után a jelenlevõk megtekintették az
épület belsõ terét.

Már hunyorításra sem bírt a naplemente,
mire a közös együttlét véget ért. Az utcán ber-
regõ autók kaotikusnak tûnõ összevisszaság-
ban az elõbb nyert belsõ béke kontrasztjaként
hatottak. Ostoroznak az elhangzott igék a cse-
lekvésre.

D. Mészáros Elek
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A felújított épület
haszonélvezõi



– Úgy hallottam, hogy biharországi gyö-
kerekkel bír…

– Biharon születtem, Nagyvárad mellett,
egyesztendõs koromig éltünk az anyai nagy-
szülõknél. Késõbb Nagyváradra kerültünk,
édesapámék a Rogériuszon vettek lakást, ott
cseperedtem fel. Magyar óvodába és magyar
iskolában jártam, a románt mint idegen nyel-
vet tanultam az angol mellett. Beszélnem ro-
mánul nagyon keveset kellett, de szinte min-
dent értettem. A szüleimnek többségében csak
magyar családokkal volt kapcsolatuk. A nyelv
tulajdonképpen tudat alatt, mint a búvópatak,
bujkált bennem. 1990-ben anyuékkal és test-
véremmel Biharkeresztesre kerültem, a VII.
osztály második félévét már ott jártam. „Nyu-
gati” világba csöppentünk egyik napról a má-
sikra, legalábbis én ezt így éltem meg. Elmúl-
tak azok a félelmeim, amelyek a kivilágítatlan

utcák, lépcsõházak miatt maradtak bennem.
Nagyszüleimhez rendszeresen jártam gyer-
mekkoromban, akik élték a falusi mindenna-
pokat, jószágot tartottak, megtermelték a zöld-
séget-gyümölcsöt a kertben, így aztán gyakran
jártam nagymamámmal a bihari piacra nyári
szünidõben. A kereskedelem már ott lakozott a
lelkemben. Papámmal pedig rendszeresen jár-
tunk abba a katolikus templomba, ahol õ volt
a kántor, és ahol születésem után Gocsy
György kanonok megkeresztelt. Nagyon csalá-
dias közösségre emlékszem, amelyet sok idõs
ember alkotott, és a gyerekek egy része már
akkor nekiindult a nagyvilágnak. Szép emlék
ez, azóta is szeretnék karácsony táján énekelni
katolikus templomban, hallani a gyönyörû
templomi orgona hangját. Papám még él, de
sajnos már nem kántorkodik. Amikor másik
pap érkezett a faluba, õ már nem tartott igényt
a papa szolgálataira. Nagyapám ezt nagyon
rosszul élte meg. A gyülekezetbõl is elmaradt.
Az apai nagymamám pedig Félixfürdõn dolgo-

|szomszédoló

Az üzletasszony civilben (A szerzõ felvétele)
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Egy üzletasszony
két élete

Szeretem azokat az embereket, akiknek
több szálon fut az életük, és a munkájuk
mellett valami másban is kiteljesednek.
Sok ilyen emberrel hozott össze a sors, volt
köztük kiváló helytörténész, madarász,
festõ, muzsikus vagy világjáró. KMECZ
ANNA is közéjük tartozik, õ áruházvezetõ
létére az éneklésben teljesedett ki.

Az elsõ fellépések
egyike
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zott, az akkori Felix Hotelben takarító volt. Ott
láttam elõször igazi külföldieket: német, oszt-
rák, olasz vendégek is megfordultak itt. Megta-
nultam ágynemût húzni, ügyes szobalány vál-
hatott volna belõlem, de csak besegítettem a
nagyinak… és nagyon finom csokikat kaptam
legtöbbször a németektõl. Sokat voltam gye-
rekként a szálloda medencéjénél is, ott tanul-
tam meg úszni, amíg mama dolgozott a szüle-
immel együtt.

– Milyen volt az élet a határ magyar olda-
lán?

– Nagyon jó osztályba kerültem Biharke-
resztesen, könnyen beilleszkedtem, köszönhe-
tõen Kissné Tóth Edit osztályfõnökömnek és
az osztálytársaimnak. A mostani polgármes-

ter, Barabás Ferenc tanította a biológiát, na-
gyon szerettem, aztán ebben a határ menti
középiskolában jártam gimnáziumba is. Érett-
ségi után a MOL töltõállomásra kerültem, na-
gyon szerettem ott dolgozni, máig sokat emle-
getem az akkori munkatársaimat. Talán itt
érintett meg elõször, hogy a zenéhez is lehet
közöm. Egyszer Romániából érkeztek zené-
szek szombat este tíz körül. Éjszakás mûszak-
ban dolgoztam, nyár volt, és elmondták, hogy
Nagyváradtól gyalog jöttek, mert nem vette fel
õket senki, de nincs egy petákjuk sem, se vo-
natra, sem élelemre. Budapestre mennének
szerencsét próbálni, mint a mesében, csak
nem hamuba sült pogácsával, hanem üres ta-
risznyával. Szerettem volna rajtuk segíteni, le-
vetettem az egyik fiatal srác fejérõl a kalapját,
és mondtam nekik tört románsággal, hogy
kapják elõ a hangszereket, és csak játsszanak,
majd lesz valami. Olyan hangulatot varázsol-
tak a töltõállomáson, hogy szinte megtelt
pénzzel a kalap. Annyi bankó összegyûlt röp-
ke egy óra zenéléssel, hogy vonatjegyre is fu-
totta, és még maradt is nekik egy kis elemó-
zsiára való. Engem nem az tesz gazdaggá,
amit birtokolok, hanem aminek tiszta szívem-
bõl örülök. Ez vagyok én. Aztán pár év múlva
nappalos mûszakban voltam, amikor befutott
a Republic zenekar. Alig tudtam megszólalni,
úgy meglepõdtem, készítettünk közös fotót a
zenekarral, Cipõvel. Kedves emlék marad ez
az idõszak. Amikor a dalaikat éneklem, min-
dig ezek a jó érzések fognak meg.

– Hogyan lett boltvezetõ?
– Mikor a fiam, Rolcsi megszületett, elkezd-

tem a fõiskolát. Tudtam, hogy olyat szeretnék
tanulni, amiben hiteles tudok lenni, és ez volt a
szociális munka. Szükség volt a diploma meg-
szerzéséhez idegen nyelvre, de sajnos az angol

Koncert Nagyrábén 
(Fotó: Bogya Pál) 

A fiúk Biharon
a nagypapánál 

Karácsonykor

2016. október|Biharország|21

(folytatás a következõ oldalon)





|szomszédoló

Ekkor éreztem, hogy legalább egyszer Bódi
László „Cipõ” dalát szeretném elénekelni szín-
padon. Azóta ezt megtettem nem egyszer, és
éreztem, hogy ameddig csak élek, az éneklés
az életem része lesz. Eleinte csak egy-két dalt
vállaltam, aztán egyre bõvült a repertoár. Sán-
dor Zeréndné Marika néni énektanár biztatott,
amikor meghallott énekelni, hogy nekem ezzel
foglalkoznom kell. A pop-rock mûfajt szeretem
a legjobban és a rockoperákat. Még nem talál-
tam olyan zenészt, akivel megegyezne a zenei
világom. Zenei alapra éneklek, és csak olyan
dalokat, amikkel azonosulni tudok, saját mikro-
fonnal, minden effekt nélkül, saját hangosítás-
sal. Fõzés közben szeretek próbálni. Ismerõs
Arcok, Pokolgép, Koncz Zsuzsa, Hooligans
vagy Republic, legalább feldobják egy kicsit a
fõzés hangulatát. Egy-egy fellépés elõtt igyek-
szem feltérképezni a közönséget, hogy elvárá-
sának megfelelõen állítsam össze a mûsort. Az
idén váltam igazán önállóvá, de ezt sokkal ha-
marabb meg kellett volna tennem. Már számos
fellépésem volt. A Cserhát Körben, a fõváros-
ban más világba csöppentem, ahol festõk,
írók, költõk és kiváló zenészek is, mint Bacsa
Ferenc vagy Dévai Nagy Kamilla, Bornemissza
Attila, Dezsõ Ilona Anna, Hongrois Anatole is
megfordultak. Nagyon jó érzés volt úgy eljönni
az Erzsébetligeti Színházból, hogy már kaptam
is következõ meghívást. Jó lenne kéthetente
színpadra lépni, ez még nincs így, de bizako-
dom. A férjem elkísér a fellépésekre, neki is
van feladata, õ kezeli a hangosítást. Õ hallja itt-
hon is a próbát, tudja, hogy melyik dalnál mit
szeretnék visszahallani. A fiam nagyon jó kriti-
kusom, nagyon jó füle van a zenéhez, de nem
vágyik a koncertekre, ami talán érthetõ; ha itt-
hon negyvenszer hallotta, nem furdalja az ol-
dalát a kíváncsiság, hogy miképpen hangzik
majd negyvenegyedjére. Érdekes visszatekinte-
ni az elmúlt évekre, azt gondolom, hogy min-
den, amit az életben teszünk, az visszhang és
örök valóság, és elvárás is a jövõvel szemben.

Kocsis Csaba

nem sikerült. A gimi után egyetlen ponton
múlt a nyelvvizsga, ez a kudarc elvette a ked-
vem a további angoltanulástól, pedig nem volt
rám jellemzõ, hogy bármit feladjak, ha falakba
ütközöm. Közben néztem napi fél órát a ro-
mán tévét, és visszajöttek a szavak. Fél eszten-
dõ múlva sikeres szóbeli vizsgát tettem román-
ból. Magam is meglepõdtem ezen. Nem tud-
tam elhelyezkedni a szociális szférában, így
2008-ban egy áruházlánchoz kerültem Be-
rettyóújfaluban, pénztárosként kezdtem, majd
a tej részlegen mûszakvezetõ, késõbb boltveze-
tõ-helyettes lettem. Ezután néhány hónap el-
teltével már én irányítottam az üzletet. Nem
akartam elfogadni a kinevezést, nem akartam
áruházvezetõ lenni, nem éreztem, hogy én ezt
szeretném csinálni ilyen magas szinten. Alap-
vetõen sikerorientált vagyok, és szeretem a mi-
nõséget mindenben, illetve az eredményt. Volt
egy tulajdonosváltás, a cégtáblát átfestették, de
minden maradt a helyén, így én is. Tizenkét
dolgozóm van, és ez nagy felelõsséggel jár, de
remek a kollektíva, remek emberekkel dolgo-
zom együtt. Minden hónap, minden év más.
Nagyon sokat köszönhetek a Sparnak: nevelt,
tanított, képezett, két oldalát tanultam meg a
kereskedelemnek: az üzleti szférát és a vásár-
lókkal való foglalkozást, amiben a kommuniká-
ció nagyon fontos. Nem könnyû váltani egyik
oldalról a másikra, de ha a két oldalban meg-
van az erõ, a dinamika, az elegancia, akkor jól
tudom mûködtetni, és elérem a célomat.

– Mivel foglalkozik a család?
– A szüleim Biharkeresztesen dolgoznak.

Apukám már nyugdíjba ment, de rengeteget
talpalt a biztosítónál. Imádja a régiségeket,
mindig is szerette. A férjem és a testvérem is
az egészségügyben dolgozik, a férjem mint a
kórházhigiénés csoport munkatársa és a Köz-
ponti Sterilizáló vezetõ asszisztense. Én a Be-
rettyóújfalui Szakképzési Centrum Eötvös Jó-
zsef Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Szakiskolája gyakorlati oktatójaként is dolgo-
zom a munkám mellett. Harmadik éve az el-
adó szakmára jelentkezõ legjobb tanulóknak
áru- és élelmiszer-forgalmazást tanítok, de ru-
házati és mûszaki árukról is beszélünk, min-
denrõl, amit csak eladni lehet.

– Hogyan kezdõdött a zenei pályája?
– Geszti Péter marketing-elõadását hallgat-

tam egyszer a MOM Parkban, azt mondta:
„merj nagyokat álmodni, de ezért tenni is kell”.
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Egy üzletasszony két élete





A hajdúvárosi nyugdíjasok érdekvédelmi
egyesületének eddigi elnöke, Náday Mária úgy
határozott, hogy lemond a tisztségrõl és
egyúttal ki is lép a szervezetbõl. Gábor Judit
titkár is lemondott, mert családi okokból nem
tudja ellátni a feladatát a továbbiakban, de ma-
radt az egyesület tagja. Ilyen elõzmények után
került sor a rendkívüli tisztújító közgyûlésre a
Zilahy Lajos Mûvelõdési Házban. Jelen volt
Török László polgármester, aki vállalta, hogy
vezeti a gyûlést, és javaslatot is tesz új vezetõ-
ségi tagok kijelölésére.

Elsõként Kádár József alelnök köszöntötte
a megjelenteket, majd Török László javaslatá-
ra a résztvevõk megszavazták, hogy két sze-
méllyel egészítsék ki az elnökséget. Az elnöki
tisztségre Tóth Zsuzsannát találta alkalmasnak
az egyesület, és elnökségi taggá választották
Major Olgát.

Az új elnök székfoglaló beszédében máris
több célt megfogalmazott az egyesület mûkö-
désére vonatkozóan. Szükségesnek tartja,
hogy irodájukban minél elõbb függesszék ki a
belsõ szabályzatot, amely mindenkire érvé-
nyes és követendõ. Fontosnak tartja a klubhe-
lyiség átalakítását olyanná, „hogy az mindenki
számára kedvelt legyen, és örömmel jöjjenek
oda az egyesület tagjai, akár csak beszélgetni,
akár társasjátékozni, kézimunkázni”. Arra kér-

te továbbá a tagokat, hogy értékeljék és be-
csüljék a vezetõségi tagok munkáját: „Minden-
ben igyekszünk megfelelni az elvárásoknak,
közösen döntünk minden kérdésben, de elvá-
rom, hogy a tagok is aktív résztvevõi és végre-
hajtói legyenek a feladatoknak. Ez az egyesü-
let értünk, nyugdíjasokért van, hogy segítsük,
támogassuk egymást, közösen vegyünk részt
programokon, rendezvényeken, a saját örö-
münkre.” Az új elnök azt is elmondta, nagyon
fontosnak tartja, hogy élõ kommunikáció mû-
ködjön az egyesületben, õ is várja a javaslato-
kat, észrevételeket, ötleteket.

A megbeszélés második részében minden
résztvevõ elmondhatta véleményét, észrevéte-
leit az egyesület mûködésével kapcsolatban,
valamint javaslatok is elhangzottak új progra-
mok bevezetésére, például név- és születés-
napok közös megünneplése, beszélgetõs asz-
tal elhelyezése a klubszobában, kulturális elõ-
adások szervezése. Kovács Gizella, aki rend-
szeresen szervez kirándulásokat a csapatnak,
elmondta, hogy a jövõben is számíthatnak
majd rá a tagok, és szívesen szervez további
utazásokat. Az új vezetõség nevében Tóth
Zsuzsanna megígérte, hogy minden kérést
meg fognak vitatni az elnökségben, és igye-
keznek majd az összes kérésnek eleget tenni.

A napirendi pontok megbeszélése után a
találkozó kötetlen társalgással zárult.

Balázs Anita

közélet|

Tóth Zsuzsanna,
a Városi Nyugdíjas
Érdekvédelmi
Egyesület elnöke
és Kádár József
alelnök a tisztújító
közgyûlésen

Szalontán új elnöke van
a nyugdíjas egyesületnek
Néhány héttel ezelõtt tisztújító közgyûlésre
hívta össze tagságát a Nagyszalontán
mûködõ Városi Nyugdíjas Érdekvédelmi
Egyesület. Új elnököt választottak,
és kibõvítették az elnökséget.

Tóth Zsuzsanna az új elnök
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nunk a pionírpalotába különbözõ foglalkozá-
sokra, én a néptáncot választottam, közben fa-
faragással is foglalkoztam, illetve zenéltem.
Harmadikban szerettem volna gitározni, de gi-
tárom nem volt, így miután meghallgattak, a
tanár a kezembe nyomott egy brácsát, hogy
azon tanuljak. Tanonc lettem a néptánccso-
port zenekarában, így jött be a tánc. Termé-
szetesen nem azt akarom mondani, hogy vé-
letlen volt az egész, mert érzelmileg feltétlen

– Vissza tud esetleg emlékezni a valami-
kori járókára vagy ketrecszerû kiságyra? És
arra, hogy folytonosan kifelé vágyott volna
a megkötöttségbõl?

– Kiságyunk volt, járóka nem, de korlátokra
sem emlékszem. Különben sem a hiperakti-
vitás vagy túlpörgés jellemzett gyerekkorom-
ban, nem voltam jó sportoló, fociban a kispa-
don üldögéltem, nem tartoztam a futók élcsa-
patába, csak kisiskolásként kézilabdáztam.
Szülõvárosomban, Székelyudvarhelyen nagy
hagyománya van a kézizésnek, de nekem he-
tedikben el kellett szakadnom a csapattól, ín-
hüvelygyulladás miatt. Pedig az edzõ látott
bennem tehetséget, s ezt késõbb is megerõsí-
tette, amikor a sors a lehetõ legváratlanabbul,
annyi év után ismét összesodort minket: a
Nem élhetek muzsikaszó nélkül Viktor szere-
pét játszottam, Bécsben vendégszerepeltünk,
elszállásolni pedig az egykori edzõmhöz és volt
iskolai fogorvos feleségéhez szállásoltak el. De
az iskolánál maradva: amikor be kellett iratkoz-

|vastaps

Mozgásban
Amikor DIMÉNY LEVENTE tizenhét évvel
ezelõtt Nagyváradon elõször fellépett,
érezni lehetett az „új levegõt”: úgy mozgott
a színpadon, ahogy addig azt csak nagyon
jó elõadások tévéfelvételén láttam – profi
módon. Nem betanult mozgás volt ez,
hanem belülrõl fakadó, zsigeri. És azóta is
sugározza a folytonos mozgást.
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Dimény Levente
színmûvész

Koreográfusként is dolgozik

A Juronics Tamás rendezte A világcirkuszban



ház alja volt a váradi, de mi meg forrófejûek
voltunk és reméltük, lehet tenni valamit. Egy
évet Temesváron maradtunk, utána jöttünk
Váradra. Tehát egy kicsit kacskaringósan.
Tünde rögtön az elsõ itteni évadában megcsi-
nálta az Orfeum címû összeállítást azzal a
meggyõzõdéssel, hogy ebbõl a nosztalgikus
álomvilágból ki lehet és ki is kell rázni az itte-
ni színjátszást, mert mondom, forrófejûek vol-
tunk. Az elsõ tíz évünk ráment, mert 1999-
ben egyértelmûvé tették, hogy a komoly fel-
adatokra várnunk kell. Kisebb-nagyobb, in-
kább kétes feladatokat kaptunk ugyan, de na-
gyon sok hiányosságot is tapasztaltunk: a
munkamorál, a háttérmunka nem olyan volt,
amilyennek szerettük volna. Szóvá tettük – s
most már ki lehet mondani, errõl szólt a kap-
csolatunk a kollégákkal. Megpróbáltuk meg-
tenni a legtöbbet, amit tehettünk, de tíz év eb-
ben a fajta munkában telt el. Hosszú idõ, ám
ennek talán így kellett lennie.

– Fel sem merült a máshová szerzõdés?
– Csábítani csábítgattak, de makacsok vol-

tunk. Vannak, akik most is úgy képzelik, hogy
el kellene mennünk, de mi még mindig re-
ménykedünk. Az említett tíz évben minden
esélyt a szabad alkotás jelentett. Ilyen volt a
román tagozaton a Presnyakov testvérek Ter-
rorizmus címû darabja, melynek elvállaltam a
koreográfiáját, 2002-ben pedig a filharmónia
keretében a Criºana hivatásos táncegyüttes
magyar részlegének a koreográfusa lettem.
Színészként színházi koreográfiákat is vállal-

kötõdést éreztem mindig is a tánchoz. A IX.
osztályban – a Tamási Áron Gimnáziumba jár-
tam – akkori földrajztanárom, Laczkó György
meghívta László Csabát, a székelykeresztúri Pi-
pacsok együttes vezetõjét, aki tizenkét éve már
a váradi táncegyüttes koreográfusa –, hogy a
sok jelentkezõ közül válogasson be új tagokat.
Engem is beválogatott, és érettségi után még
egy évig táncoltam, de aztán úgy döntöttem,
hogy elmegyek a színire.

– Volt valami „kiszeretési” oka a váltás-
nak?

– Nem, csak úgy éreztem, hogy kicsi lett
körülöttem a világ, mást akartam, továbblép-
ni. Ez 1995-ben történt, el is mentem Kolozs-
várra a színire, fel is vettek, ’99-ben végez-
tem. Akkoriban még mûködött az igazi rosta:
nyolc helyre hatot vettek fel, másodéven már
csak négyen voltunk, és hárman végeztünk.
Én voltam egyedül fiú, és nem látszott sok
esély igazi vizsgaelõadásra, ezért aztán ne-
gyedéven elmentem gyakornoknak Temesvár-
ra. Tóth Tünde, a feleségem már ott játszott,
megvolt a két nagylányunk, és amikor az
1998/99-es évadban a nagyváradi színház a
200. évfordulóját ünnepelte, s megkeresték
Tündét, hogy nem játszaná-e el a Bánk bán-
ban Melindát, felmerült, hogy jöjjünk Váradra
mind a ketten. Többen is le akartak beszélni
minket azzal, hogy akkoriban az erdélyi szín-
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Az Oedipus
címszerepében

A Liliomfiban
Schwartz

fogadósként
(jobbról) Varga

Balázzsal

Az Anca Bradu
rendezte A mi
osztályunk
Zygmuntjaként



amellyel megkerülhetetlenné válik. A Szigligeti
Színház szempontjából, a most nyári helyzetre
utalva ez úgy áll, hogy ha egy kisebbségben élõ
magyar társulat visszasírja magát a kisebbségi
létbe, öngyilkosságot követ el. Ha teret kap az
az akarat, ami felütötte a fejét, a város
megöngyilkolja a kulturális életét. Szeretném,
ha nem így volna. A Nagyvárad Táncegyüttes-
re vonatkoztatva: a saját néptánc-gyökereket
felhasználva kellene az egész világ kedvére ten-
nünk. A panoptikummá válást kellene elkerül-
nünk, mert az a múzeumok és nem a színház
dolga. Én eszerint élek és létezem, ebben nem
szabad kompromisszumot kötni. Ha beválik, itt
maradok, ha nem, akkor el kell innen men-
nem. Ha könnyes szemmel, akkor is.

– Hajtsuk el a ború fellegeit, beszéljünk
inkább az új évadról!

– A táncegyüttes érzésem szerint új korsza-
kot kezd: sokat tanultunk, sok volt a tréning,
ebben az évadban megpróbáljuk mindezt ösz-
szegezni. Saját erõinket helyeznénk elõtérbe,
kialakítva saját profilunkat. Három új bemuta-
tót tervezünk: az Ütközések ennek a szinteti-
zálásnak a megnyitása lesz, nagyszínpadra
szánjuk Móricz Zsigmond Barbárok címû el-
beszélésének dramatizálását, a harmadik pe-
dig gyermekelõadás lesz, Vanmese (így, egy-
ben!), Foltin Jolán ötlete nyomán. Nem
szándékszunk hangzatos neveket meghívni, és
kíváncsian várjuk új tagunk, a marosvásárhelyi
koreográfia szakról jött Tõkés Imola munkáját.

– És a színész Dimény Levente szerepál-
maival mi történik majd?

– Nincs szerepálmom, soha nem is volt.
Szívesen veszem azt, ami jön, az álmok csak
korlátoznák az érkezõ feladatot.

Molnár Judit

tam, a 2002-ben bemutatott A só útjában pe-
dig táncosként léptem fel. Mondhatni akkor
kezdtem el részt venni a szerkezeti átalakulás-
ban, átszervezésben, ami akkor ért be, amikor
a két tagozat szétvált, és betagozódtak a tánc-
együttesek is. 2012 áprilisában alakult meg
hivatalosan a Nagyvárad Táncegyüttes, sza-
badkezet kaptam a vezetésében, és mivel uta-
sításra nem lehet mûvészetet csinálni, kitalál-
tam egy programot arra, hogyan fogunk szín-
házban, táncszínházban dolgozni. Amellett,
hogy földrajzilag jó helyzetben van az együt-
tes, a bátorítás is sokkal több volt, mint az el-
lenpiszkálódás. Nyilván tudjuk, hogy „csak kis-
testvér” a nagyon erõs hagyományú prózai
színház mellett, mondhatni, „is” kategória: a
nézõ elõbb megnézi a színház ajánlatát, azu-
tán a táncszínházét is. De fontos, hogy van
tánctagozat, még ha gyakran a prózai társulat
„kiszolgálójának” tekintik is. A közös infrast-
ruktúra miatt könnyebb a dolgunk, ugyanak-
kor nehezebb sajátos hangunkat hallatni.

– Okolható ezért esetleg a túlnyomórészt
idõsebb színházlátogatók nézõi igénye?

– A nézõi nyitottság nem korfüggõ. Erdély-
ben öt hivatásos néptáncegyüttes mûködik, de
mivel hivatásos képzés nincs, az amatõrök kö-
zül kell toborozni. Ez a helyzet a Nagyvárad
Táncegyüttesnél is: több kell, mint egy jó ama-
tõr néptáncos, a válogatás nehezebb. Alapté-
telünk, hogy egy olyan társulatnak, amelyik
üzenni szeretne az embereknek a reális problé-
mákról, olyan mûvészi kínálatot kell nyújtania,

|vastaps

A Sardar
Tagirovsky

rendezte
Az esetben 

(folytatás az elõzõ oldalról)

Mozgásban
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Tóth Tünde
rendezésében
Vaknadályt
játszotta a Leánder
és Lensziromban,
a képen Ababi
Csillával
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– Milyen indíttatásból választotta éppen
ezt a szakot?

– Óvodás korom óta járok szavaló- és me-
semondó versenyekre, és ez meghatározója
lett a jövõmnek. Úgy gondolom, a színmûvé-
szet eltér bármely más egyetemi szaktól. Itt a
gyakorlaton van a lényeg, persze az elmélet is
nagy hangsúlyt kap, idézve az egyik tanáro-
mat: „A színész nem kell hogy buta legyen.”

– Melyek a legérdekesebb órák, egyálta-
lán miket tanul egy leendõ színésznõ?

– Fontos a mozgás, az erõnlét és a helyes
beszéd. Többségében gyakorlati óráink van-
nak, mint például improvizáció, színész-rende-
zõ együttmûködés, beszédtechnika, ének,
testbeszéd. Elsajátítjuk, hogyan kell létezni,
hogyan kell gondolkozni, mozogni a színpa-
don. Minden órát szeretek és fontosnak tar-
tok, de talán az improvizáció a legérdekesebb
számomra, mert nem kell eldönteni elõre, mi
fog történni, mindig a jelen a fontos, mindig
az, ami ebben a pillanatban történik.

– Hogy néz ki egy iskolai napja?
– A színészet hivatás, épp ezért nem lehet fél-

vállról venni az egyetemet. Nagyon sok óránk
van egy nap, sokszor reggeltõl estig bent va-
gyunk, de ez csak a hasznunkra válhat, mert na-
gyon-nagyon sokat kell gyakorolni és próbálni.
Reggel tíztõl van gyakorlati óránk, utána kettõ-
három körül ebédszünet, aztán elméleti órák kö-
vetkeznek. Ezután egy kis szünet, és aztán este
tízig újból gyakorlati óra. Persze ez mindig vál-
tozhat, de ez az általános vázlat. Mivel elsõéves
vagyok, ezért nem volt még lehetõségem, hogy
kipróbáljam magam igazi színházi színpadon.
Csak felsõbb években lehet, statisztaként.

– Mennyire megterhelõ a tanulás, jut-e
idõ kikapcsolódni, szórakozni?

– Kikapcsolódásra lenne idõ, de sokszor
olyan fáradt vagyok, hogy inkább egybõl az
ágy felé veszem az utam. Színházba viszont
bármilyen fáradtan képes vagyok elmenni, ez
a legjobb kikapcsolódás számomra. De na-
gyon fontos, hogy az ember egy kicsit lazít-
son, mert másképp beleõrül a színházba.

– Napjainkban mennyire népszerû ez a
szakma, illetve mennyire nehéz elhelyez-
kedni ezen a területen?

– Úgy gondolom, egyre népszerûbb, egyre
többen jönnek felvételizni, de sajnos túl kevés
hely van, ahol el lehetne helyezkedni. Az alap-
képzés után mindenképpen szeretnék meste-
rizni, de az lenne a legjobb, igazából az álmom
válna valóra, ha mesteri közben már szerzõd-
tetne egy színház.

– Melyek az elõnyei, hátrányai ennek a
hivatásnak?

– Csak egy éve vagyok színis diák, de már
most érzem, hogy teljesen más ember lettem.
Kezdem megismerni önmagam, sokkal többet
tudok a világról, közelebb kerültem a mûvé-
szetekhez, és kezdem megtalálni a világban a
helyem. Azoknak ajánlom a színi egyetemet,
akik szeretnének sok mindent kipróbálni, akik
élvezik az életet. Ha valaki színész, akkor min-
den lehet, mert a színpad nem a valóság, ott
bárki lehetsz, nem tartozol felelõsséggel senki-
nek, csak élvezni kell, és ez csodaszép érzés.

Balázs Anita

A színmûvészet útján
Második évét kezdi a kolozsvári
Babeº–Bolyai Tudományegyetem Színház
és Televízió Karán a tehetséges
nagyszalontai színmûvészetis hallgató,
NAGY XÉNIA. A 19 éves diáklány a nyári
szünetet is aktívan töltötte, több otthoni
programba is bekapcsolódott. Szívesen
mesélt lapunknak is elsõ benyomásairól,
a színmûvészet világáról.
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Az egyik képen látható kerthelyiséget elõ-
ször 1897. május 1-én nyitotta meg Fülöp
Katalin, majd a késõbbiekben minden év tava-
szán. A vendégek leginkább Varga Lajos zene-
karának válogatott nótái mellett szórakoztak.

Dutka Ákos szerint: „A Kis Pipa, Juhász
Gyula derûs, boldogtalan szerelmében is élet-
kedvre lobbant váradi három esztendejének
egyik kedves esti fészke, a kisvárosi kispolgári
étterem és a hortobágyi csárda szerencsés ke-
veréke volt. Hosszú, a telekre befelé nyúló
épülete odabújt a Bémer térre nyíló, olaszosan
keskeny Pokol [késõbb Szent János, ma Ady
Endre] utca módos ipari házai közé. Mindjárt
az elején, nem messze a színháztól, három
muskátlis, fuksziás ablaka az utcára nézett, ko-
vácsoltvas cégérébõl a kapu felett ott lógott a
jellegzetesen sárguló gyaluforgács-boglár.
Üvegajtós söntésében olcsón mérték a jóízû
érmelléki kadarkát.

Beljebb, a hosszú, tágas nagyteremben, a
sok apró, fehérre terített asztalon túl, két
hosszú kecskelábú asztal nyújtózott. Az egyik
a jobb sarokban a színészeké, akik késõ este,
elõadás után jöttek, a másik bal felõl, közel az
ablakhoz, felette Kossuth Lajos életnagyságú
arcképe, alatta a hagyományos nemzetiszín
szalagos babérkoszorúval. Ez volt a Lajos asz-
taltársaság asztala. Ide alkonyatkor »feirand«
után ültek be a 48-as kispolgárok.

Sörözni jöttek a jómódú iparosok, de már
régen háttérbe szorította õket a sörivó úri
elem. Az anekdotázó demokrata értelmiségi-
ek: ügyvédek, mérnökök, városi hivatalnokok.
Ültek, és nagyokat húztak a habzó, keserû
szõlõsi sereskorsókból…”

A Kis Pipa elsõ bérlõje Fülöp Katalin volt, õ
1895. szeptember 1-tõl egészen 1904. de-
cember végéig vezette a kisvendéglõt. A fiatal
bérlõnõ igyekezett változatos menüvel csábíta-
ni a vendégeket. Talán az õ ötlete volt elõször
a városban 1896 nyarán, hogy „halestélyt”
rendezzen – amit késõbb a legtöbb vendéglõs
átvett tõle. Ez kitûnõen elkészített szegedi ha-
lászlét jelentett, mellé Rácz Jóska bandája
húzta a hallgatókat. Novembertõl viszont disz-
nótort rendezett friss hurkával, kolbásszal és
finom érmelléki karcossal. Az elõzékeny ki-
szolgálásról, a szíves vendéglátásról a bérlõ
asszony kezeskedett.

Nemcsak ízletesek, hanem igen olcsók is
voltak az itteni ebédek. Emiatt sok újságíró is
törzsvendégnek számított. Ahogy a Tiszántúl
1901. július 31-i számában egy Kóby név alá
rejtõzõ újságírója írta: „Hogy milyen jól megy
ennek a kis mulatóhelynek, élénken illusztrál-
ja azt egy dolog, hogy ide járnak leginkább
kosztolásra az újságírók és – kibírják…”

Nagy Endre is meg lehetett elégedve, ami-
kor azt írta: „Itt húsz krajcárért nagyszerû fõ-
zeléket kapni, frissen rásütött pecsenyével és
szódafröccsöt saját termésû érmelléki baka-
torral…”

|a régi Várad

Hajdanán Nagyvárad egyik emblematikus
kisvendéglõje a Szent János utca 5. szám
alatti Kis Pipa volt. Hírnevét, közkedveltségét
nem az elegáns berendezése, hanem
a kifogástalan kiszolgálás, a jó és olcsó
ételek és italok adták.

Az egyik belsõ
terem hajdanán
a felsorakozott
pincérekkel

Ma így néz ki az egykori Kis Pipa vendéglõ utcai
fõhomlokzata

Volt egyszer egy Kis Pipa
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vagy mások kocsiján, homályos legénylakások
pásztoróráira. Mit tudta, mit jelentene Juhász
Gyula szerelme az õ számára.

Várad figyelte és féltette a költõt. Az újság-
írók kávéházi asztalánál sokszor vitte a szót
egy tréfákból, élcekbõl kifogyhatatlan fiatal
ügynök, Korda Sándor, aki nagyon szerette és
féltette Juhász Gyulát, de tudta azt is, milyen
estéken jár elõadás után Sárvári Anna a
Juricskay Barna lakására. Egy este aztán el-
csalta a gyanútlan Juhászt, színielõadás után a
színpadi kiskapuhoz, ahol Juricskay Barna
már várta szerelmét. Juhász tágra nyílt szem-
mel látta, hogy beülnek a kocsiba és elhajtat-
nak. Korda kis kerülõvel odavezette a Nagy
Sándor utcai lakás ablakához a költõt, ahol
még láthatta az imádott Anna szõkeségét.

Egyszerre ott benn kialudt a lámpa, s Ju-
hász a lámpaoszlopot átölelve zokogott az ab-
lak alatt. S Anna meghalt Juhász számára
mint élõ valóság, hogy megdicsõült árnya vé-
gigkísérje az életen.”

A költõ 1937. április 6-án öngyilkos lett,
veronállal megmérgezte magát. Juhász Gyula
halála után Anna így nyilatkozott: „Csak ké-
sõbb, soká hallottam, hogy verseket ír hoz-
zám. Boldog voltam, örültem, és az ismerõsök
lépten-nyomon gratuláltak a versekhez. És
csak akkor döbbentem rá nagyon, hogy ne-
kem ezekhez az Anna-versekhez semmi, de
semmi közöm. Ezek a csodálatos versek csak
a szõke hajamnak, kék szememnek és Juhász
Gyula elképzelt ideáljának szóltak, de nem ne-
kem és nem hozzám… a versekhez semmi
közöm…”

Egy évvel a költõ halála után Sárvári Anna is
öngyilkos lett: 1938. július 25-én õ is megmér-
gezte magát. A 8 Órai Újság szerint: „Az ágy
mellett, a földön Juhász Gyula verseskötete fe-
küdt. Ahogy a könyv leesett a földre, éppen az
elsõ oldalon nyílott ki: Annának örök szerelem-
mel, Juhász Gyula – olvasható rajta a költõ de-
dikációja. A szerencsétlen színésznõ utolsó pil-
lanataiban is az Anna-verseket olvasta.”

Péter I. Zoltán

Dutka úgy emlegette, hogy õ vitte el elõször
Juhász Gyulát ebbe a kisvendéglõbe egy szín-
házi elõadás után. Rövidesen a tanár-költõ
törzshelyévé vált a Kis Pipa, késõbb egyik ver-
sében így emlékezett „Várad: szõlõkoszorús
õszöd / Mily tarka pompa tört szememben /
S a Kispipában kék ködök közt, / Hány szür-
ke bánatot feledtem, / Mikor az élet öklelõzött
/ S az évek szálltak már felettem / S én csak
daloltam s késve késtem / Aratni jégvert kis
vetésem.”

Regényes korrajzában Dutka Ákos így em-
lékezett barátjának a Kis Pipához való kötõdé-
sére, no meg a Sárvári Annához való remény-
telen szerelmére: „Ott ült a Pokol [a valóság-
ban Szent János] utcai Kis Pipában, a lefes-
tett, fáradt színészek közt Nyáray Antallal,
Gózon Gyulával, Deésy Alfréddel, és nyelte a
rostélyost, és itta az érmelléki kadarkát egy
koronáért. És verset írt Nyáray Tónihoz. Ar-
cán az életöröm, a kisimult boldogság, az éb-
redõ vágy s ezek fölött egy sötét suhanó ár-
nyék a nagy álmodott, sírig tartó, soha el nem
ért szerelem: Anna. »Milyen volt szõkesége,
nem tudom már…« – írta a búcsúzó, fáradt és
beteg költõ, a közelgõ halál árnyékából, egyik
legszebb, remekbe vésett versében. De én lát-
tam, én látom ma is, olcsó, rikító szõkeségét
ráborulni puha, vágy keltõ, érzéki arcára. A
mindig érvényesülést hiába keresõ vidéki se-
gédszínésznõ férfit uszító eleganciájában.

Kék szemû, érzéki nõ volt, aki izzásba hoz-
ta a kicsapott kispap aszkétavágyát, s egy-két
találkozás után eltûnt a költõ életébõl, hogy
megnõjön a nõ, a szerelem illanó távoli káprá-
zatává, s maradjon a tiszta, örök szerelem bál-
ványa, melyhez a költõ 30 év távlatából is, mi-
kor »nem tudja már, milyen volt szõkesége«,
még mindig visszasír.

És Anna ment a maga útján. Futó szerel-
mek homályos ösvényein a Juricskay Barna

a régi Várad|
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A vendéglõ
kerthelyisége

Juhász Gyula,
a Váradon

reménytelenül
szerelmes költõ

Sárvári Anna, a múzsa



|história  

Kísértetiesen cikáznak Várad
utcáin

Amikor Ady Endre 1900 januárjában Deb-
recenbõl Nagyváradra került, a Szabadság
szerkesztõségébe, rövidesen ihletõ szellemi
partnerre és igaz barátra lelt a két hónappal
késõbb Párizsból hazatérõ világlátott, nagy
mûveltségû Biró Lajos személyében. Fehér
Dezsõné szerint: „Ady és Biró valóságos ra-
jongással szerették meg egymást, pedig iga-
zán elütõ volt a természetük. Ady már akkori-
ban is kedvelte este és éjjel a bort – ezt a haj-
landóságát magával hozta Zilahról és Debre-
cenbõl –, ha rendszeresen még nem ivott is
sokat. De amibe munkakörülményei szinte be-
lesodorták: bizony, õ éjszakai életet élt már
akkor is, kereste, szerette a mámort. Biró
mindettõl tartózkodott, õ nem volt »bohém«,
sõt példásan szolid. Józan életû fiatalember
maradt. (…) Még valakivel kötött barátságot
Ady Endre abban az idõben. Ez a barátkozása
azonban nem volt reá fejlesztõ hatással, in-
kább sajátosan rombolóval. Új barátját Szûts
Dezsõnek hívták, s errõl a nem mindennapi
emberrõl el akarok mondani egyet-mást. Már
csak azért is, mert Szûts vagy tíz éven át elég-
gé gyakran szerepelt a költõm életében, és
szinte legendás mellékalakja lett a regénynek,
melynek Ady volt a hõse.

Ez a különc ember volt a fiatal Ady Endre
kedvenc pajtása a »kárhozott« váradi éjben.
Másik pajtása, kivel a legszívesebben kalandoz-
ta be a váradi éjszakát, és kivel ivás, mulatozás,
mámorhajszolás közben legjobban érezte ma-
gát: Halász Lajos volt. Halász és Szûts már
Ady jötte elõtt is õsbohémek hírében álltak Vá-
radon. Idõsebbek is voltak, mint õ. Halász há-
rom évvel, Szûts nyolccal. Kétségtelen, hogy a
befolyásolható Adyt a duhajkodásokba õk rán-
tották magukkal. Mindhárom igazán érdekes
legény volt: Ady udvaros szemû, sugárzó tekin-
tetû »paraszt Apolló«; Halász egészségtõl duz-
zadó arcával, barna, nyírt bajuszával, nyúlánk
termetével, férfias, vidám temperamentumával
maga a megtestesült garabonciás; Szûts De-
zsõ, a különc, magas ember létére sima, szõke
hajával, Krisztus-szakállával, okos, szürke sze-

A szülei szegény szatócsok voltak, a Nogáll
utcában volt szerény boltjuk. Kispénzû embe-
rek lévén, nem volt lehetõségük a fiukat tanít-
tatni. A gyerek fölötti gyámkodást egy közeli
rokonuk, Szokoly Tamás törvényhatósági tag,
szõlõbirtokos vállalta fel. Az õ támogatásával
tanult Szûts Dezsõ a premontreieknél, majd
lett városi aljegyzõ.

Fehér Dezsõné, a jeles lapkiadó és publicis-
ta felesége 1940-ben beszélgetett el hosszan
Dénes Zsófia írónõvel, Ady egyik hajdani sze-
relmével, aki Akkor a hársak épp szerettek –
Legendaoszlató emlékezések és dokumen-
tumok Ady Endre váradi életérõl címmel írt
könyvet a költõrõl. Fehérné a múlt századelõ
minden jelentõs alakját felidézte, mindenkit,
aki akkoriban Ady holdudvarában mozgott.
Szûtsrõl többek között ezt mondta: „Állását
jól-rosszul töltötte be. Jól, mert eszes és tehet-
séges volt, rosszul, mert nagy elõmenetelt
nem ambicionált. Mindenkit megcsipkedett,
és cinikus beszédjével sok ellenséget szerzett
magának. Tisztviselõi szempontból azonban a
legnagyobb hibája az volt, hogy a legszenzáci-
ósabb kulisszatitkokat hordta ki hivatalából ri-
portjaiba. Cikkeit – legalább is a mi lapunkban
– sohasem írta alá, sõt kiadójával szemben ez
volt az egyetlen kikötése: õt soha, semmiféle
körülmények között meg ne nevezzék mint
szerzõt. Ezt megígérték neki, és be is tartot-
ták, mert jól megírt, jól informált és minden
városi pikantériát szellõztetõ beszámolói ka-
pósak voltak. Szûts Dezsõ egy-egy mindentu-
dó cikke a városban határozottan szenzációba
ment.”

A legnagyobb magyar
„nemíró” (1.)
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SZÛTS DEZSÕ (Nagyvárad, 1869 –
Nagyvárad, 1926) újságíró, szerkesztõ,
a Nagyvárad, majd a Nagyváradi Napló,
végül a Szabadság munkatársa. Ady Endre
barátja és ivócimborája, sokak véleménye
szerint Ady „egyik rontó szelleme” volt.
A váradi éjszakai élet egyik különleges,
bohém alakja a múlt századfordulón.
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mével és finom vonású arcával, mindenütt ma-
gára vonta a figyelmet, télen fekete gérokkot
és cilindert viselt, nyáron szürkét. (…)

Úgy tudták, úgy beszéltek róluk azokban az
idõkben a váradi örök józanok: õk hárman éj-
félkor – akkor volt lapzárta – mint a gonoszok
felszabadulnak a maguk életére, és bár igazán
nem szellemek, hanem ilyenkor igencsak hús-
ból és vérbõl való fickók, mégis kísértetiesen
cikáznak végig Várad utcáin, garabonciás mód-
ra rontanak és bontanak, és szinte minden éj-
jel valamilyen elszánt csínyt követnek el.”

Szûts Dezsõ kontra Szûts Dezsõ

Szûts, eredetileg: Szûcs, megirigyelve Ady
hétszilvafás nemes-ivadék voltát, azzal próbált
rálicitálni, hogy õ vérbeli dzsentriszármazék,
felmenõi vagyonukat elkártyázott, tönkrement
középbirtokosok voltak. Amúgy – amikor jól
diszponált volt vagy unta az írást – „önzetlen”
kollégának is bizonyult: egy-egy kávéért, pohár
italért viszonzásul városházi tippeket, „ponto-
kat” osztott meg a rivális lapok tudósítóival is.
Elõfordult, hogy megkérdezték: „De hát miért
nem jársz utána te magad, miért nem írod meg
te a történteket?” Mire nagyot kortyolva ezt
válaszolta: „Ugyan már, hát nem tudjátok,
hogy én vagyok a legnagyobb magyar nem-
író?” Lehet, hogy ennek a történetnek a fele
sem igaz, de akkor is jóízû városi legenda.

Ami Szûts Dezsõ sajtóbeli viselt dolgait ille-
ti, a „babért” végül két rivális napilap, a Nagy-

váradi Napló és a Szabadság tulajdonos-ki-
adójának kellett volna õújdondászsága fejére
helyeznie. Történt ugyanis, hogy a város villa-
mosítása elõtt nagy sajtóvita keletkezett arról,
hogy a pályázati kiírás alapján melyik cég épít-
sen villanytelepet Váradon. A közérdekû té-
mához a lapok olvasói is hozzászóltak, s ami-
kor már úgy tûnt, hogy „leketyegett” az ügy,
a két fentebb említett újság egy-egy levelezõje
felpörgette azt, és személyeskedésbe fulladó
vitába kezdett egymással. Végül a dolgot nem
õk döntötték el, de a vehemens adok-kapok
következtében mindkét lap elõfizetõinek szá-
ma jelentékenyen gyarapodott. Hetek múlva
futott össze a kávéházban Fehér Dezsõ és
Pásztor Ede, szó szót követett, s akkor derítet-
ték ki közösen, hogy a két egymásnak ugrott,
de mind a két újságnak hasznot hozó nyájas
olvasó – két álnévvel – ugyanaz a személy:
Szûts Dezsõ. Állítólag hallgatólagos véd- és
dacszövetséget kötött egymással a két laptulaj-
donos: hullámvölgybe jutva kiötlenek valami-
lyen mûbalhét, és egymásnak ugranak.

Megrontják a színpad
becsületét

Szûts és Ady viszonya korántsem volt min-
dig felhõtlen. Már 1900 õszén, az új kõszínház
megnyitása után kis híján párbajozott a két
cimbora. Történt ugyanis, hogy Szûts Dezsõ
Nagyváradi Színházi Újság címmel beindított
egy pletyka-, ma úgy mondanók, bulvárlapot.
Ady egyáltalán nem volt elragadtatva barátja
kezdeményezésétõl: „A téli színészet, a színtár-
sulat még gyökeret nem vert, már fattyúhajtá-
sa van a gyökeretlen fának: megjelent az elsõ
színházi lap. A neve: Színházi Újság – írta a
Szabadság 1900. október 18-i számában. –
Nem új dolog. Megpróbálták több helyütt.
Debrecenben, Gyõrött stb. Sehol sem élt meg.
Csak olyan sajtóorgánumra van szükség, mely
a közvélemény szolgálatában hiányt tölt be. Vi-
déken, sõt a fõvárosban sincs semmi szükség
színházi lapra. Különösen olyanra, amilyenek
ezek a vidéki kérész életû színházi lapok.
Egészséges színházi kultusz helyett beteges sze-
mélyi kultuszt csinálnak. Pikantériáikkal meg-
rontják a színpad becsületét. Ártanak a direk-
tor úgyis erõsen veszélyeztetett anyagi érdeke-
inek. Szóval céljuk nincs. Haszontalanok. Nem
nehéz hát megjósolni, hogy a nagyváradi szín-
házi sajtó is hamar bemondja a csõdöt.”

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása
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A József Attila-díjas
írónõ, Dénes Zsófia
vetette papírra,
amit a kortársak
Szûtsrõl tudtak-
véltek
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A hagyományt betartva a Belényesi-
medence magyarlakta települései közül idén is
három adott otthont a délkelet-bihari szórvány-
magyarság közös rendezvényének. Mindegyik
helyszínen más-más témájú programokra ke-
rült sor. A pénteki nyitónapon Belényesben
hagyományõrzõk várták az érdeklõdõket: a
megye különbözõ részeibõl érkezett néptánc-
csoportok léptek fel, illetve vonultak fel díszes
viseletben a város utcáin. Vasárnap a könnye-
debb szórakozásé volt a fõszerep: a köröstár-
kányi ünnepségen egyebek mellett fõzõver-
seny, koncertek, futballmérkõzések zajlottak.

Evangelizáció, kórustalálkozó

Mi szombaton látogattunk el Belényesújlak-
ra, az evangelizációs nappal egybekötött egy-
házi kórustalálkozóra. A futballpályánál felállí-
tott szabadtéri színpadon Mihaela Angela
Sabãu, a község polgármestere köszöntötte a
résztvevõket, örömét fejezte ki afölött, hogy
Belényesújlak ilyen értékhordozó esemény
otthonául szolgálhat. Borsi Imre Lóránt, az
RMDSZ Bihar megyei szervezetének egyik

ügyvezetõ alelnöke felidézte az elõzõ fekete-
Körös-völgyi magyar napok sikereit, amibõl
erõt lehetett meríteni a továbbiakhoz. Mint
mondta, a kórustalálkozóval egybekötött
evangelizációs nap pedig a közös imádkozás
ereje által teremthet egységet felekezeti hova-
tartozástól függetlenül. Berke Sándor tenkei
református lelkipásztor az örömhír fogalmát
járta körül bibliai megközelítéssel, Kovács
Gyula nagyszalontai nyugalmazott baptista
lelkipásztor az Istenhez vezetõ útkeresés fon-
tosságáról szólt. A köröstárkányi Evangéliumi
Testvérgyülekezet részérõl Benedek János
prédikált, õ a magyarság megosztottságának
fõ okaként a sátán munkáját említette, amely
az önzés, az egyéni érdekek mentén bomlaszt-
ja azt az egységet, amire 1989 után még a ro-
mánok is irigykedve tekintettek. Istenhez for-
dulva találhatunk rá ismét az együvé tartozás
csodálatos érzésére, valamint annak erejére,
ami által megmaradhatunk – vélekedett Bene-
dek János.

Az evangelizációs célzatú igehirdetések
után az alábbi énekkarok követték egymást a
színpadon: a belényesi Ászáf baptista ifjúsági
kar, a bihardiószegi reformátusok furulyás ka-
ra, a várasfenesi baptista kórus, a koltókatali-

Istenhitrõl, emberségrõl,
magyarságtudatról
Változatos programkínálattal rukkoltak elõ
a IV. Fekete-Körös-völgyi Magyar Napok
szervezõi. A szórványban élõ magyarokat
összefogó eseménysorozat szeptember
elsõ hetében zajlott le Belényesben,
Belényesújlakon és Köröstárkányban.

Gyönyörû
panoráma elõtt
csendültek fel
az egyházi énekek

Boros István kapta idén az életmûdíjat
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Idén Belényesújlakon a várasfenesi születé-
sû Boros István nyugalmazott református
lelkipásztor vehette át a Zsiskú János-díjat.
Boros tiszteletes negyvenegy évig szolgált a
belényesújlaki gyülekezetben. Grim András,
az RMDSZ szórványügyekkel megbízott me-
gyei ügyvezetõ alelnöke olvasta fel a kitünte-
tett laudációját. Ismertette az ezer szállal e tér-
séghez kötõdõ Boros István életrajzi adatait is:
1951-ben született, Belényesben érettségizett,
teológiai tanulmányait 1973-ban fejezte be,
kétéves nagyváradi segédlelkészkedést követõ-
en került Belényesújlakra, s nyugdíjazásáig ott
szolgált. Felesége, Boros Eszter huszonhárom
éven át óvónõként dolgozott a faluban. Két
gyermekük született, késõbb pedig öt unoká-
val bõvült a család. Boros István lelkipásztor-
sága alatt többször felújították a templomot, a
parókiát renoválták, a volt református iskola
épületét sikeresen visszaigényelték, holland
segítséggel új óvodát építettek. A közügyekbõl
sem vonta ki magát a lelkész: a helyi RMDSZ
alapító tagja, majd két mandátumon keresztül
községi tanácsos volt, valamint tizenkét évig a
református egyházmegye fõjegyzõje.

A díjat átadó Cseke Attila megyei
RMDSZ-elnök elmondta, hogy a szövetség
számára fontos a szórványban élõ magyarok
sorsának alakulása, hisz mindennapjaik, kö-
zösségi létük megélése sokkal embert próbá-
lóbb, mint a tömbvidéken élõké. Az RMDSZ
éppen ezért különös figyelmet fordít az itt élõk
problémáinak a megoldására – mondta
Cseke, majd a velük való szolidaritásra szólí-
totta fel a tömbben élõ magyarságot. Boros
Istvánról elmondta, hogy színes egyénisége a
magyar közösségnek, véleményét soha nem
rejtette véka alá, így nem kétséges, hogy arra
érdemes személyhez került az életmûdíj.

Boros István lelkipásztor köszönõbeszédé-
ben Márai Sándor soraival azonosulva el-
mondta, hogy az életnek értéket csak a szol-
gálat adhat. Ember módra az emberek között
kell élni, igazságosan. „Ezt a Jézustól kapott
örök igazságot szerettem volna betölteni itt a
fekete-Körös-völgyi magyarok között” –
mondta.

D. Mészáros Elek

ni, a kisnyégerfalvi, a köröstárkányi reformá-
tus egyházi kórus, Belényessonkolyos és Já-
nosfalva összevont református asszonykórusa,
a belényesi református kórus, a köröstárkányi
Evangéliumi Testvérgyülekezet ifjúsági kara és
a koltói kamarakórus.

Életmûdíj

Zsiskú János harmincnyolc éven át szolgált
református lelkipásztorként Belényesben.
Munkássága túlmutatott vallási hovatartozá-
sán, élete, magatartása és ténykedése révén a
szórványmagyar közösség megmaradását
szolgálta. Halála után (2010) az RMDSZ Bihar
megyei szervezete a nevével fémjelzett élet-
mûdíjat hozott létre. Az elismerést évente
olyan személyiségek kapják, akik a szórvány-
vidéken helytállásról, a közösség szolgálatáról
tesznek tanúbizonyságot.

szórvány|

Népmûvészeti
értékeket is
felvonultattak
Belényesújlakon.
Cseke Attila
válogat a hímzések
között

A belényesi
református kórus

énektudása
kiemelkedõ

Zsiskú János
belényesi
református
lelkipásztorról
nevezték el
a szórványdíjat
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Rövid bizonytalankodás után, amikor egyik
ment, másik jött, majd így még néhányszor,
összeállt a csapat: kilencen lettek és maradtak
is mindmáig. Kilenc múzsa, kilenc örökifjú le-
ányzó: Klió (történetírás), Kalliopé (eposzkölté-
szet), Erató (szerelmi költészet), Polühümnia
(himnikus költészet), Eutherpé (zene), Terp-
szikhoré (tánc), Melpomené (tragédia), Thália
(vígjáték) és Uránia (csillagászat).

A Gert Richter – Gerhard Ulrich szerzõpáros
Mitológiai és bibliai jelenetek a mûvészetben
képes lexikon magyar fordításában (Magyar
Könyvklub, 1994) a róluk szóló címszó a követ-
kezõ tömör meghatározást adja: „(görögül
muszai, latinul musae): Zeusz leányai voltak,
szépmûvészetek és a tudományok védnökei.
Fõleg a Helikon hegyén vagy a Parnasszoszon,
Delphoi közelében laktak, és dallal-tánccal ör-
vendeztették meg az isteneket. Apollón, aki a

mûvészetekhez szintén vonzódott és maga
nagy muzsikus volt, a múzsák vezetõjeként a
Muszagétesz (múzsavezetõ) melléknevet viselte.
A szép hajadonoknak ábrázolt múzsákról min-
dent el lehet mondani, csak azt nem, hogy ked-
vesek és békések lettek volna. Mint minden föl-
döntúli lényre a görög mondavilágban, rájuk is
jellemzõ a féltékenység és a bosszúvágy. Aki
összeakaszkodott velük vagy felülmúlta õket, ir-
galmatlan megtorlásra számíthatott részükrõl.
Ez lett a része például Thamürisznak, a trák dal-
noknak, aki azzal hencegett, hogy énekmûvé-
szetével felülmúlja a múzsákat. Erre megvakítot-
ták, elvették a hangját, és elfeledtették vele hár-
famûvészetét. A Pieridák – kilenc halandó fiatal
leány, akik gyönyörûen énekeltek – énekver-
senyre hívták ki a múzsákat. A nimfák a múzsá-
kat ismerték el gyõztesnek, de õk ezek után a
Pieridákat mégis szarkává változtatták. Azóta
van a szarkának az a képessége, hogy utánoz-
ni tudja az emberi hangot.”

A Kriterion Könyvkiadó 1973-ban Mediter-
rán mítoszok és mondák címmel megjelent
mitológiai kislexikonának azonos szócikkébõl
egyéb adalékok mellett még megtudhatjuk,
hogy „dajkájuk Euphémé volt, elsõ dalukat az
istenek tiszteletére énekelték, amikor ezek le-
gyõzték a gigászokat. Szent állatuk a méh. Tõ-
lük származik a költõ és a mûvész, a tudós és fi-
lozófus ihlete, csillapítják a szenvedélyeket, fé-
kezik nemcsak a háborgó indulatokat, hanem a
természet erõit is. Sok embert õk neveltek és
tanítottak, így Arisztaioszt jóslásra és orvoslás-
ra, Muszaioszt zenére.” Az utóbb idézett meg-
határozásból két fontos „üzenetet” máris elfog-
hatunk: a zene ma is sok nyelvben használatos
megnevezése nem a saját múzsája nevébõl, ha-
nem a zenére megtanított kegyeltjükébõl ered.
S még mi is, bár a magyar nem újlatin nyelv,

KULTÚRSZILÁNKOK

Múzsák üzenete
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Irodalomközpontú sorozatunk új felcímmel
jelentkezik ugyan, de a lényeg természetesen
megmarad: olyan érdekességekre,
összefüggésekre felhívni a figyelmet, melyek
a napi rutinná vált „guglizás” közben nem
biztos, hogy elõbukkannak. Akit viszont
érdekel az egyetemes kultúrtörténet
kincsesbányája, reményünk szerint a sorozat
egyes darabjai után könnyebben nyomára
akad az újabb és újabb információknak,
vagyis az elhullajtott szilánkokból saját erõvel
állíthatja össze magának a mûveltség
egy-egy csillogó drágakövét.

A kilenc múzsa
és Apollón



elõszeretettel használjuk a zene rokon értelmû
szavaként a muzsikát.

A másik költõi üzenet Euphéméhez, a dajká-
jukhoz kötõdik: az eufemizmust, a megszépítést
a leghétköznapibb beszélgetésekben is használ-
juk. Tulajdonképpen nem pontos fordítás a
megszépítés, megfelelõbb volna a finomítás.
Egyetlen közérthetõ példa: hozzánk közel álló
személyek halálakor leggyakrabban az „elment,
eltávozott” szót használjuk. És senki sem érti
félre, nem kérdezi meg, hogy hová és miért
utazott el. A költészetben pedig szinte kimerít-
hetetlenül találjuk a legleleményesebb eufemiz-
musokat. Ady Endre A Halál rokona címû ver-
sének elsõ három szakasza például az elmúlás-
hoz fûzõdõ csodálatos eufemizmusok egész so-
ra: „Én a Halál rokona vagyok, / Szeretem a
tûnõ szerelmet, / Szeretem megcsókolni azt, /
Aki elmegy. // Szeretem a beteg rózsákat, /
Hervadva ha vágynak, a nõket, / A sugaras, a
bánatos / Õszidõket. // Szeretem a szomorú
órák / Kísértetes, intõ hívását, / A nagy Halál,
a szent Halál / Játszi mását.”

A múzsák csapatának legfontosabb üzenete
viszont egyértelmûen elárulni, mit tartott az óko-
ri görög, majd a római társadalom mûvészetnek
és tudománynak. Mindenekelõtt mûvészet volt a
költészet, hiszen három múzsa is óvta-segítette a
lírát: Kalliopé az epikus, Erató a szerelmi és
Polühümnia a himnikus költészetet. Ez utóbbi-
nál kell egy kicsit hosszabban elidõznünk, mivel
a mai ember számára a himnusz szinte kizárólag
egy ország felségjele, miként a zászló. Az ókori
görögöknél viszont a tavasszal énekelt, az az évi
termés megáldását kérõ ének volt, fiatal lányok
dalolták körtánc közben. A földrajzi adottságok,
a kevés jó termõföld miatt volt elengedhetetle-
nül fontos az áldáskérés, hiszen ha egy év ter-
mése tönkremegy, azt mindenki megsínyli. A
középkori vallásos, ugyancsak áldáskérõ himnu-
szok után a XVIII. században az angolok indítják
el az állami himnusz divatját, áldást kérve uralko-
dójukra. Így sokkal könnyebben érthetõ, miért
adta Kölcsey Ferenc a késõbb nemzeti himnusz-
szá lett versének címeként magát a mûfajt.

Ugyanilyen érdekes a múzsák tudományok-
kal kapcsolatos üzenete: csak a történelmet és
a csillagászatot tekintették annak. Értelmetlen
volna sokat töprengenünk a miérten, hiszen a
történelemtudomány nagymértékben magába
foglalja a filozófiát is, és a múlt ismerete nélkül
a jelen és különösen a jövõ nehezen érthetõ, il-
letve képzelhetõ el. A csillagászat szintén felölel
más tudományágakat, elsõsorban a matemati-
kát és a fizikát is, emellett viszont a kereskedel-
mi célú hajózásból élõ nép számára elengedhe-
tetlen a csillagok járásának titkait megismerni,
hisz ennek alapján tájékozódott. Az ismeretlen
eredetû szólás is úgy tartja: „a csillagok elérhe-
tetlenek, a tengerész mégis hozzájuk igazodva
vezeti kikötõbe hajóját.”

Nem szorul magyarázatra a zene (Eutherpé)
és a tánc (Terpszikhoré) saját múzsája, illetve a
tragédiáé (Melpomené) és a vígjátéké (Thália)
sem, habár az utóbbi kettõ félreérthetetlenül jel-
zi, milyen fontos szerepe volt az ókori görög
társadalomban a színjátszásnak. A mai mûvé-
szetfogyasztó vagy épp csak -eltûrõ embernek
a felsorakoztatott magyarázatok ellenére egyet-
len nagy hiányérzete van a múzsák szupercsa-
patával kapcsolatban: a képzõmûvészeteknek,
különösen a szobrászatnak, illetve az építõmû-
vészetnek miért nincs bár egy közös múzsája?
Hisz mai napig, évezredek múltán is, nem rit-
kán fordulnak ihletért szobrászok, mûépítészek
a csodálatos antik világhoz! A válasz ez esetben
is nagyon egyszerû: a szobrászokat és építésze-
ket különös ügyességû mesterembereknek tar-
tották, akik saját tudásukból táplálkozva hozták
létre mûveiket, nem „szorultak” a múzsák adta
ihletre. A mai értelemben vett festészetet pedig
sem a görögök, sem a rómaiak nem mûvelték,
csak a falakat festették, illetve bizonyos feltevé-
sek szerint a szobrokat, amit viszont az idõ el-
mosott.

Ez a mesterségekhez való sorolása a szobrá-
szatnak és építészetnek megmaradt a közép-
korban is, innen ered a mesterségük titkait szi-
gorúan õrzõ céhes tömörülések, a XVIII. szá-
zadban politikai fordulatot vett szabadkõmûve-
sek hírneve. De a reneszánsz olyan alkotóit,
mint Leonardo da Vinci vagy Michelangelo
Buonarroti, szintén mesteremberekként kezel-
ték fõúri megrendelõik ugyanúgy, ahogy a ké-
sõbbi barokk kor nagy festõit, Rembrandtot és
Rubenst is. Csak késõbb nyerték el mûvészi el-
ismerésüket, és annak ellenére, hogy nekik már
nem jutott külön múzsa, a mai napig jól elbol-
dogulnak a képzõmûvészek egyéb ihletekbõl
táplálkozva is.

Molnár Judit
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Alapító vezetõjük, karmesterük Papp Attila
volt. Akkoriban még mint az RMDSZ kórusa
mûködtek. Felléptek városukban polgári és
egyházi ünnepeken, késõbb meghívásokat
kaptak a környékbeli falunapokra, közkedvelt
társasággá váltak. Közben a térségben újabb
és újabb énekkarok alakultak, és a margittaiak
úgy gondolták, jó lenne néha közösen énekel-
ni, ezért Pete István akkori szenátorral kórus-
találkozóval egybekötött borkóstolókat kezd-
tek szervezni. A helyszín a város valamelyik ét-
terme volt.

A késõbbiekben az énekkar vezetését Hor-
váth Sándor vette át, és leginkább nótákat,
népdalokat énekeltek. A kórustalálkozóikat
függetlenítették a borkóstolóktól, és a mûvelõ-
dési házban szervezték meg. Meghívták a kör-

nyékbeli énekkarokat – Érmihályfalváról, Szé-
kelyhídról, Szalacsról –, és éveken át a ma-
gyarországi Konyári Pávakört is.

A karvezetést egy idõre Hajas Schmotzer
Erika vette át. Ebben az idõszakban fõleg kórus-
mûveket énekeltek négy szólamban. Létszámuk
általában 25 fõ volt. A Horváth János Társaság
(HJT) megalakulása után ennek égisze alatt mû-
ködtek tovább. Székhelyük az RMDSZ-nél ma-
radt. Évente megszervezték és megszervezik
máig is a találkozókat, bõvítették a meghívottak
körét, és õk is részt vesznek a baráti kórusok ál-
tal szervezett összejöveteleken. Konyáron is ál-
landó vendégnek számítottak.

A margittai Horváth János Társaság Vegyes
Kórusa majdnem negyedszázados múlttal
büszkélkedhet. Férfikórusként alakult meg,
majd rövid idõn belül nótás kedvû hölgyek
is csatlakoztak hozzájuk.
A hagyományokhoz ragaszkodva idén
szeptemberben is megszervezték
a kórustalálkozót.

A házigazda,
a margittai HJT
vegyes kara
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egyetlen alkalommal sem hiányoztak. A támo-
gatók – a város, valamint a megye önkor-
mányzata és a Communitas Alapítvány – jó-
voltából a fellépések után finom vacsorával
vendégelhetik meg a fellépõket.

A szeptember közepén megtartott legutób-
bi találkozón a házigazdák meleg szeretettel
köszöntötték a Gyöngyvetõk fiatal népdaléne-
keseit, hiszen õk lehetnek azok, akik tanítóik
– Deák Andrea, Juhos Márta – irányításával a
több évtizedes hagyományt éltetik, továbbvi-
szik. Sajnos a felnõtt csoportba elég nehéz fi-
atalokat toborozni, pedig a tagok nagyon
nagy szeretettel várják õket – hangzott el. A
köszöntések után sorra mutatkoztak be a fellé-
põ együttesek, de csak a hallgatóság kedvéért,
hiszen egymást már nagyon jól ismerik.

Mintha összebeszéltek volna a kórusok, a
mostani alkalomra mind népdalokkal készül-
tek, egy vagy több szólamban. A szervezõk
oklevéllel jutalmazták õket. Közös énekként
vacsora elõtt a Székely asztali áldást dalolták
el, vacsora közben pedig 135 torokból egy-
szerre szólt a szép magyar nóta. Nehéz ennél
szebb és meghatóbb érzést elképzelni. A kö-
zös éneklésbõl a meghívott vendégeik sem
vonták ki magukat.

Szõke Ferenc

Késõbb újra visszatértek a nótázásra Hor-
váth Sándor irányításával, majd miután Szabó
Péter kántor elvállalta a karvezetést, népdalo-
kat, nótákat és kórusmûveket egyaránt éne-
kelnek. A találkozókat a városnapokon vagy
azok táján rendezik meg, hogy ezzel is színe-
sítsék a kulturális rendezvények sorát. A mû-
velõdési ház felújításának elkezdése után lehe-
tõségeik kicsit beszûkültek, de ez sem szabott
gátat a kórustalálkozóknak.

Margittán kórustalálkozók voltak, vannak
és lesznek! Az eseményt áthelyezték a Strand
vendéglõbe. Itt kisebb a hely, ezért kevesebb
énekkart tudnak meghívni, és a nézõk száma
is erõsen korlátozott. Idén is ezen a helyszínen
szervezték meg a találkozót, a házigazdákon
kívül a Bihardiószegi Vegyes Kórus, az érmi-
hályfalvi Veres László Zsolt Városi Kórus és a
Bartók Béla Citerazenekar, a Gyöngyvetõk
Népdalkórus, a Monospetri Vegyes Kórus, a
szalacsi Örökzöld Asszonykórus és a Székely-
hídi Férfikórus vett részt összesen 135 éne-
kessel. Mellettük igyekeztek helyet szorítani az
állandó vendégeknek és a hallgatóságnak is.
Törzsvendégnek számít ezeken a találkozókon
Pocsaly Zoltán polgármester, Bradács Alíz és
Árkosi Antal RMDSZ-elnökök, valamint
Cseke Attila és Szabó Ödön képviselõk. Õk
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a igaz a mondás, mely szerint a
jó emberek szép halált halnak,
akkor Terus néni bizonyosan
jó ember volt. Miután óvatosan
lemászott a padlásról teregetés

után, lerakta a szakajtót, amiben a ruhát felvit-
te, kicsit szuszogott, megnyomogatta a szíve
tájékát, majd leült a tornácon a kispadra.

Meleg volt. A petúniák tikkadtan hevertek.
Milyen különös az ég színe ma, csodálkozott
magában. De meg ez a csend is. Csak a szíve
dübörgését hallotta.

Az ura csendesen piszmogott valamit az
asztalnál, szemüvege szokás szerint az orrára
csúszva. Csak a zuhanásra nézett fel, amint az
asszony teste, mint tehetetlen zsák, lecsúszott
a földre. Az öreg egy darabig hitetlenkedve
nézte, majd gyámoltalanul szólongatta, rázo-
gatni kezdte. A nyári délután csendjét hama-
rosan jajveszékelés törte meg, felbomlott a vi-
lág rendje. Nemsokára összefutottak a szom-
szédok is, és miután óvatosan lefektették a
testet, mindenki mondott valami okosat. Ki
vízzel itatta volna, ki meg ecetes ruhát dugott
az orra alá. Az öregember tehetetlen iszonyat-
tal nézte, amint mindegyre rángatják és pofoz-
gatják, sikertelenül. Aztán befutott az orvos.
Köpcös kis teste zihált és fújtatott, kopasz fe-
jén apró izzadságcsöppök gyöngyöztek. Az
öreg megbûvölve nézte, amint egy ilyen
csöppecske eltûnik az orvos füle mögött,
ahogy az figyelmesen a test fölé hajolt. Aztán
felemelkedett, és két karját tehetetlenül szét-
tárva, kerülve az öreg tekintetét, megvonta a
vállát. Mondott pár megnyugtató közhelyet,
adott egy nyugtatót, és megkérte a szomszé-
dokat, ne hagyják egyedül a bácsit, amíg a lá-
nyuk meg nem érkezik. Egy darabig maradtak
is, valaki elszaladt táviratozni, de miután elvit-
ték a testet, lassan mind szétszéledtek.

A délután lassan alkonyba fordult, a nehéz
virágillat súlyosan ülte meg a kertet. A közeli
állomásról vonatfütty hasított a csendbe.

A nõ a vonat monoton ritmusától félálom-
ban egyre csak anyja arcát próbálta megidéz-
ni. Hallotta a hangját, a kedves, néha zsörtö-
lõdõ, de öröktõl ismert hangot, ahogy dúdol
vasalás közben vagy meséli, mit látott a pia-
con, látta a kezét, a mindig dolgost, erõs, tisz-
ta körmeivel, érezte haja és bõre illatát, s most
hirtelen eszébe villant egy rég elfeledett kép.
Orvosnál voltak, és õ bõgve kapaszkodott

anyja nyakába, és a félelem közepette is ma-
gába szívta azt a semmivel össze nem téveszt-
hetõ, édes anya-szagot.

Ezek a kis darabkák bûvös kaleidoszkóp-
ként forogtak a tudatában és igyekeztek egy-
séges képpé összeállni, de anyja arca rejtve
maradt, mintha e rejtelmes alkímiából hiány-
zott volna még valami.

Aztán az a kevés utas leszállt, és õ az állo-
másról kilépve hagyta, hogy szülõfaluja magá-
hoz ölelje.

A sarokról már messzirõl érezte a kerítésük-
re felfutó lonc illatát, anyja ház elõtti kiskertjé-
nek virágai szorosan szirmaikba burkolóztak,
csak az árvácskák színes pofácskái nevettek rá
apró bohócfejekként.

Kezébe ismerõsen simult a kilincs, majd ap-
ja görnyedt alakja emelkedett fel elõtte. Hová
lett az õ derék, hatalmas apja, aki a csillagok
nevére tanította, aki elõtt a leghamisabb kutya
is meghunyászkodott, és akivel nyulat vettek
dinnye helyett egy régi nyáron, kinn a piacon?
Anyja csak a fejét csóválta, két haszontalan,
õk meg ketten összekacsintottak a háta
megett. Most óvón ölelte magához rázkódó,

Padlás

H
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vézna testét, mintha õ lenne anyja, oltalmazó-
ja valami nagy veszedelemben.

Anyja hiánya otthon olyan irreális volt,
hogy zsibbadtan érzékelte, voltaképpen nem
is szenved tõle. A halott ott volt velük, minden
szavukban és gondolatukban, mint felettük ke-
rengõ nagy madár, kinek csak az árnyéka lát-
szik.

Apja sûrûn sírdogált, olyan öregemberes kis
pityergéssel, amitõl õt mindig elöntötte a szá-
nalom és ingerültség elegye. Õ nem tudott sír-
ni. Pedig vágyott rá nagyon, felszakítani azt a
nagy torokfeszítõ görcsöt, amitõl pattogó ha-
lántékkal riadt fel éjjel, és fájó, száraz szemek-
kel hallgatta a ház éjszakai neszeit.

A temetés napja sem hozott megváltást.
Korán talpon voltak, csendben megitták a ká-
vét, aztán az apja kivonult a tornácra kis cipõ-
tisztító dobozával, amiben példás rendben so-
rakozott a kis kefe, rongy és különbözõ színû
cipõkrémes bádogdobozkák.

Úgy csinálja, mint régen, gondolta a nõ
mosogatás közben. Elõbb letöröli a cipõt pu-
ha ruhával, majd kis kefét márt a cipõkrémbe,
és szépen, egyenletesen elkeni a cipõn, majd

a másik felén is, aztán másik ruhával felfénye-
síti, ragyogó fényesre. Tanuld meg apádtól,
így lesz mindig ápolt és tartós cipõd, szállt fe-
lé a messzeségbõl anyja hangja. És õ látta ma-
gát, amint gyermekként apja mellett guggol,
összenevetnek, és lesi az erõteljes, mégis nyu-
godt mozdulatokat, közben beszívja a cipõ-
krém friss vegyszerillatát. Annyira szenvedett
most, hogy ordítani tudott volna, de a megvál-
tó könnyek elmaradtak.

Másnap reggel aztán pár frissen mosott ru-
hával a padlásra indult. A csapóajtó nehezen
nyílt, minden erejét megfeszítette, míg feltol-
ta. Hogy tudja ezt anyám felnyitni, futott át az
agyán szórakozottan. Szólnom kell apámnak,
olajozza meg.

Fellépett az utolsó lépcsõfokon is. A padlás
zöld félhomályában aranyos színû fénypász-
mák táncoltak. Anyja agyonmosott kartonru-
hái, szívfájdítóan ódivatú pamutblúzai, apja fa-
kult kockás ingei katonás rendben lógtak a kö-
télen. Mélyrõl feltörõ nyögés szakadt ki belõ-
le, majd elõtörõ könnyei szivárványán keresz-
tül meglátta anyja szánakozó arcát.

Szilágyi Perjési Katalin
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A Szilágy megyei Árpád-kori településen, a
Magura-völgyi Selymesilosván született 1957
márciusában Bánházi Gyöngyi, gazdálkodó
családban. Elsõ képzõmûvészeti élménye,
mely nem mondható kellemesnek, I. osztályos
korára vezethetõ vissza. Házi feladatként raj-
zolniuk kellett, ezt õ annak rendje és módja
szerint meg is tette. A baj ott kezdõdött, hogy
tanítója nem hitte el, hogy õ készítette a raj-
zot. Vita lett a dologból, felhívatták a szülõket,
de végül minden tisztázódott, és legalább kide-
rült, hogy tehetsége van a rajzoláshoz. Sajnos
szülõfalujában nem volt képzett rajztanár, így
önmagát kellett képeznie. Szívesen rajzolt és
segített a házi feladatokban osztálytársainak
is. Lélekben egyre közelebb került a képzõmû-
vészethez, így megérlelõdött benne az elhatá-
rozás, hogy tanulmányait a nagybányai Zene-
és Képzõmûvészeti Középiskolában folytassa.

Ehhez otthonról minden támogatást megka-
pott, az osztályfõnöke is bátorította erre a lé-
pésre. Sikerült bejutnia, pedig olyanokkal kel-
lett megküzdenie, akik már V. osztálytól szak-
oktatásban részesültek. Kemény munkával fel-

Lélekben gazdaggá teszi 
a képzõmûvészet
BÁNHÁZI GYÖNGYI ismert személyiség
szûkebb hazájában, Margittán, de ismertté
vált a megyében, a Partiumban, sõt
Magyarországon is a mûvészetkedvelõk
körében. Festményei számtalan kiállítás
anyagát gazdagították, sõt az utóbbi
idõben szélesítette mûvészeti palettáját,
és fotókat is készít, illetve kiállít.

Bánházi Gyöngyi tehetsége már kiskorában
megmutatkozott
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zárkózott hozzájuk. Saját bevallása szerint na-
gyon szép emlékei maradtak meg a líceumi
évekbõl. Ma is szeretettel és hálával gondol
szaktanáraira: Bitay Ilonára, Dudás Gyulára és
a Crãciun házaspárra. Az iskola által szerve-
zett vakációs alkotótáborok rendkívüli élmé-
nyeket jelentettek számára, ezekre ma is
örömmel gondol vissza. Érettségi után Kolozs-
váron folytatta tanulmányait a Könnyûipari
Technikum modelltervezési szakán. Diplomá-

zása után, 1978-ban Margittára kérte a kihe-
lyezését, mivel ez volt a legközelebb a szülei-
hez, szülõfalujához. Így lett margittai. Modell-
tervezõként, késõbb technológusként dolgo-
zott a helyi gyárakban egészen tavalyig, ami-
kor nyugdíjba vonult.

– Amellett, hogy modelltervezõként dol-
gozott, tudott-e a festészettel is foglalkozni?

– Soha nem voltam hûtlen a festészethez,
csak abban az idõben kevesebb idõt tudtam
rászánni. Akkor a munkahely és a család volt
az elsõ, a képzõmûvészet egy kicsit háttérbe
szorult. Ennek ellenére akkor is volt kiállítá-
som a margittai mûvelõdési házban. Viszont a
technikumban aktívan dolgoztam, mivel mû-
vészeti rajzokat is kellett készítenünk. Amióta
nyugdíjas vagyok, sokkal több idõm van a fes-
tésre. A gyerekeink, Emõke és Botond már
felnõttek, kirepültek a családi fészekbõl, a fér-
jem pedig támogat abban, hogy alkothassak.
Engem lélekben gazdaggá és boldoggá tesz a
képzõmûvészet. E téren most élem ki magam
igazán. Gyakran hívnak meg alkotótáborokba,
el is fogadom a meghívásokat.

– Hol állította ki eddig a festményeit?
– Nagyon sok helyütt volt közös és önálló

kiállításom itthon és külföldön egyaránt. Az el-
sõ csoportos külföldi kiállításunk mindjárt a
rendszerváltás után Szegeden volt. Oda a

Munka közben

Akt

A merengõ

Margitta
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zés, ha képeimet egy-egy kiállításon együtt lát-
hatom az övéikkel.

– Van-e kereslet a festményekre? Meg
tudna élni egy képzõmûvész az alkotásai el-
adásából?

– Valószínûleg elég nehezen. Én soha nem
erre alapoztam az életemet. Volt szakmám,
amibõl meg tudtam élni. Jó lett volna festé-
szetbõl élni, de tudtam, hogy ez megvalósítha-
tatlan álom. Volt rá eset, hogy adtam el a
munkáimból, de a megélhetéshez, úgy gondo-
lom, ez kevés lett volna. A mûvészet iránt fo-
gékony embereknek nem igazán van pénzük
arra, hogy festményekbe fektessenek be. Aki-
nek pedig van pénze, az a nevesebb festõk
nagy értékû mûveit keresi. Talán nem is azért,
mert szereti mindennap látni, egyszerûen be-
fektetésnek tekinti.

– Önök, margittai mûvészek, nem gon-
doltak arra, hogy létrehozzanak egy egyesü-
letet? Így közösen talán erõsebbek lenné-
nek, jobban tudnának érvényesülni, illetve
pályázhatnának a mûködési költségek elõ-
teremtésére, esetleg alkotótáborokra.

– Az elmúlt 26 év alatt ez többször is szóba
került, de sajnos nem jutottunk el a kivitelezé-
sig. Úgy néz ki, mindenki inkább a maga útját
akarta járni. Most ígéretünk van arra, hogy a
felújított mûvelõdési házban kapunk egy he-
lyet, ahol együtt dolgozgatunk. Remélem, ez
nem csak ígéret marad…

– Hogyan születik meg egy festmény?
Jön az ihlet és megvalósítja, vagy elkezd
festeni, és menet közben alakul ki a téma?

– Általában egy elképzeléssel kezdem el a
munkát, de olyan is van, hogy csak leteszek
egy színfoltot, játszadozom, és közben megjön
az ihlet. Számomra a festés belsõ kényszer.
Ebben tudok megnyugvást, lelki egyensúlyt lel-
ni. Nekem ez a boldogság. A festészet az elsõ
és ez lesz az utolsó szerelmem is.

– Hogyan képzeli el nyugdíjas éveit?
– Szeretném azt folytatni, amit elkezdtem.

Minél többet foglalkozni a képzõmûvészettel.
Igyekszem minél több alkotótáborba eljutni,
hisz nagy élmény találkozni mûvésztársaim-
mal, megosztani elképzeléseinket, tapasztala-
tainkat, élményeinket, terveinket. Igyekszem
majd új technikákat felfedezni és új munkastí-
lusokat alkalmazni, új szemléletekkel gazda-
godni. Remélem, még sokáig tudok élni a
szenvedélyemnek, és tudok alkotni a saját és a
mûvészetkedvelõk örömére.

Szõke Ferenc
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margittai mûvésztársakkal együtt vittük el
munkáinkat. Margittán az évek során folya-
matosan voltak, vannak kiállításaink, fõleg
olyankor, ha valamilyen rendezvény kapcsán
fel kell a városnak mutatni valamit. Ilyenkor a
Polgármesteri Hivatal felkér bennünket alko-
tásaink bemutatására. Sajnos mi a 26 év alatt
nem tudtuk meggyõzni az illetékeseket arról,
hogy kapjunk egy alkotóházat. Pedig nagyon
nagy szükség lenne rá, gondolok itt nemcsak
a mostani, hanem a következõ generációkra
is. Voltak egyéni, illetve csoportos tárlataink
Nagyváradon, Érmihályfalván, Kolozsváron,
Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben, a Szé-
kelyföldön több helyen is, Magyarországon
pedig Debrecenben, Budapesten és Miskol-
con. Az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egye-
sület által szervezett Egy falatnyi Erdély elne-
vezésû kiállításoknak köszönhetõen munkáink
eljutnak a Magyar Házakba: Ausztriába, Kana-
dába és Svájcba is. Legutóbbi egyéni tárlatom
idén tavasszal volt a váradi Tibor Ernõ Galéri-
ában. Kolozsváron a Stars Galériában az utób-
bi négy évben rendszeresen szerepelnek mun-
káim mind képzõmûvészeti, mind fotókiállítá-
sokon. Oláh József kortárs költõnk kérésére
az elsõ két kötetébe én készítettem az illuszt-
rációkat.

– Mióta fotózik? Erre mi ihlette?
– Hét-nyolc éve kezdtem el aktívabban fo-

tózni. Véletlenül kaptam rá. Láttam a fotói-
mon, hogy van szemem hozzá, ki tudok velük
fejezni valamit. Ekkor elvégeztem egy fotótan-
folyamot, autodidakta úton megtanultam ke-
zelni a fotószerkesztõ programot, és azóta eb-
ben is örömömet lelem. Egy ideig aktív tagja
voltam a helybeli Helios fotóklubnak, közösen
állítottunk ki itthon és külföldön egyaránt.
Önálló fotókiállításom Miskolcon volt. Ma már
egyénileg dolgozom, de sok ismert, neves fo-
tómûvésszel tartom a kapcsolatot. Jólesõ ér-

Magányosak

(folytatás az elõzõ oldalról)
Lélekben gazdaggá teszi a képzõmûvészet
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A Részek (Partium) egyik nyugalmas telepü-
lése, Érsemjén küldte Kazinczyt nemzete szol-
gálatára. Kacskaringós életpályája láncolatá-
ból itt és most csupán nyelvújító szorgoskodá-

sával kívánok foglalkozni.
Erre irányuló tevékenysé-
gére a XVIII. század végi s
a XIX. század eleji politikai,
társadalmi, eszmei mozgal-
mak ösztönözték hõsünket.
A vele azonos elveket valló
írótársakkal célul tûzték
szókincsünk gazdagítását
nyelvjárási változatok, régi
szavak beszédünkbe iktatá-
sa által. Ugyanakkor a szó-
képzés s a szóösszetétel esz-

közével is éltek.
Mindezeknek elõrebocsátá-

sa után kívánatos a Kazinczy irá-
nyította neológusok, nyelvújítóink

alkotásai közül néhányat olvasóink elé
tárni. Kezdjük a cs hanggal, betûvel indítók-

kal! A csüggeteg személy könnyen elkedvetle-
nedik, veszíti reménye tartósságát. Sajnos, a
csermely fõnevet nemigen használjuk, noha
az érnél nagyobbacska, de a pataknál szeré-
nyebb folyóvíz. Csarnoknak tekintjük a tágas,
olykor oszlopos termet, mint amilyen a vásár-
csarnok, a templom csarnoka, a vasútállomás.
A csalogány valójában a védelemben részesü-
lõ fülemüle. E változat keletkezhetett a termé-
szetjárók füttyszóval való csalogatásával. A
csodaszép egy fõnév s egy melléknév egyesí-
tése nyomán született.

Az egyéb hangokkal kezdõdõek iránt sem
lehetünk mostohák! A dörmög ige eredete
természetes, hiszen a medve mély, morgó
hangot hallat. Ám nem tekinthetõ véteknek,
ha mély hangú személyhez társítjuk: János bá-
csi azt dörmögte, hogy… Az erély a magatar-
tásunkban megnyilvánuló akaraterõ, határo-
zottság. Változtassuk meg a végsõ hangot, és
teljesen más értelmet kap: erény! Ez a szemé-
lyeknek elõnyös, értékes tulajdonsága.

A nyelvújítók javasolta igék közül néhányat
magyarázat nélkül iktatok ide, mivel olvasóink
ezeket magyarázat nélkül is megértik. Alkalom-
adtán beszédüket ezekkel szebbé, kifejezõbbé
teszik: elkomolyodik, elszendereg, elmereng,
felbuzdul, felizzik, szendereg, alkonyodik.

Sok beszédnek sok az alja – figyelmeztet
egy ismert közmondás. Befejezésként azzal az
óhajjal búcsúzom, hogy használjuk gyakrab-
ban a nyelvünk apostolától örökölt szavakat;
szaktudósainkat pedig arra biztatom, hogy al-
kossanak olyan munkaközösséget, amely a
társadalmi, tudományos, technikai fejlõdéssel
együtt járó fogalmakat édes anyanyelvünk
szabályai és szellemisége szerint fejezi ki, tol-
mácsolja mondandónkat!

Dánielisz Endre

Köszöntsön reánk
egy mai nyelvújítás!

„A nyelv egyik legféltettebb kincse, egyik
legfõbb dísze nemzetünknek. A nemzeti
léleknek mind igen szép képe, mind hív
fenntartója s ébresztõje. Érzi ezt mindenki,
s szereti a nyelvet szent hazafisággal.”
E tartalmas megállapítást vármegyénk
egyik halhatatlan személyisége, Kazinczy
Ferenc vetette papírra.
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Tavasszal a budapesti 31. Vivicitta városvé-
dõ futáson, melyet egy távközlési cég szerve-
zett, mintegy tízezren indultak 21 kilométeren,
köztük Nagyszalonta színeiben Illyés Lajos
Demeter, a hajdúváros „futónagykövete”. Õ
végül a 2401. helyezést érte el 01:56:42-es
idõvel, a szintén nagyszalontai Sztoika Gá-
bor József 1794.-ként ért célba 01:51:51-es
idõvel, Tenkõ Loránd Zoltán pedig a 2063.
lett 01:54:05-ös idõvel. Utóbbi szívesen me-
sélt lapunknak is a megmérettetésrõl.

– Ez a futás hagyományosan a Margit-szi-
getrõl indul. Nagyon nagy élmény, amikor
ennyi ember szalad egyszerre. A rajt szaka-
szos, ami azt jelenti, hogy meg kell adni egy
idõt, amirõl azt gondolja az induló, hogy az-
alatt teljesíteni tudja a távot, és annak alapján
kerül be egy indítandó csoportba. Én a verse-
nyen a 3-as zónából indultam, az idõmre pedig
büszke vagyok, mivel ez az eddigi legjobb, amit
félmaratonon elértem. Tavaly ugyanezen a
versenyen a 2768. lettem 01:58:08-as idõvel,
egy év alatt 4 percet javult az eredményem.

Szeptember 11-én a 31. WizzAir félmarato-
non állt rajthoz ismét Sztoika és Tenkõ. Elõbbi
2:08:12-es idõvel a 3191. lett, az utóbbi pedig
a 2032. 01:57:54-es idõvel. „Itt rontottam
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fontos perceket – értékelte az eredményt Ten-
kõ Loránd Zoltán –, de nagyon meleg volt,
emiatt a mezõny jelentõs része lassabban futott
a vártnál. A meleg miatt fokozottabban kell fi-
gyelni a folyadékbevitelre és a futótársakra is,
hiszen nagyobb a balesetveszély, figyelmetle-
nebbek az emberek, és sokkal könnyebben
megsérülhetünk valaki más hibájából.”

Tenkõ Loránd Zoltán már hét esztendeje fut
rendszeresen. A kezdetekrõl is mesélt:

– Akkoriban kezdett a futás ismét beivódni a
köztudatba, én pedig szerettem volna valamit
sportolni. Azóta is rendszeresen futok, kétna-
ponta 7 kilométert, rendszerint hétfõn, szer-
dán és pénteken láthatnak az emberek a város-
ban szaladni. Tudni kell, hogy ez is, mint sok
más sport, nem való mindenkinek. A futás
mostanában nagyon divatos, de nagy akarat-
erõt igényel, hogy rendszeresen végezzük, és
ez nem mindenkiben van meg. Nagyon fontos
a légzésre koncentrálni, mert aki hamar kiful-
lad, annak a kedve is elmegy az egésztõl. Tud-
ni kell, hogy 5 perc futás nem elég, én a 7
km-t nagyjából 34-37 perc alatt teljesítem. Ez
persze hõmérséklettõl, kedvtõl, fizikai állapot-
tól is függ, de a futás alapjában véve igazán jó
testmozgás, és érdemes foglalkozni vele.”

Balázs Anita

Budapesten versenyeztek 
a nagyszalontai futók
Két rangos megmérettetésen vettek részt
a magyar fõvárosban a hajdúváros távfutói
az elmúlt hónapokban, és nagyon szép
eredményeket értek el.

Tenkõ Loránd Zoltán és Sztoika Gábor József
Nagyszalonta színeiben versenyeztek

Tenkõ a Vivicitta városvédõ futáson Több ezren álltak rajthoz
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A szeptember 18-án megtartott eseményen
kenyai futók vitték a prímet. Mint ismeretes,
2015-ben heves vihar kísérte a futóversenyt,
amely a váradi színház elõl rajtolt és a Sebes-
Körös partján kialakított útvonalon zajlott le
több távon. Az idei megmérettetésen õszies,
mégis kedvezõ idõ fogadta a bihari megyeszék-
helyen a rajthoz álló csaknem hétszáz verseny-
zõt mindannyiuk és a szervezõk nagy örömére.
A résztvevõk közel egyharmada váradi volt.

A rajtnál így is akadtak kisebb gondok, a
nagy tolongás miatt többen is elestek, de mind-
annyian folytatták a versenyt. A legtöbben
nem a vetélytársak ellen küzdöttek, hanem sa-
ját teljesítõképességüket tették próbára.

A rajtra délelõtt 10 órakor került sor, a részt-
vevõk négy kategóriában, a 21 km-es félmara-
toni távon, 10 és 5 kilométeren, illetve kettes
és négyes váltóban (2 × 10,5, illetve 4 × 5,25
km-en) mérték össze gyorsaságukat, de legin-
kább kitartásukat. Idén kenyai futók is feltûntek
a mezõnyben, s nem meglepõ, hogy õk végez-
tek az élen. Az indulók között ott voltak a Bi-
har megyei futballbírók is, közülük a FIFA-
minõsítéssel rendelkezõ Octavian ªovre muta-
tott követendõ példát.

Az idei verseny költségvetése meghaladta a
15 ezer eurót, a legjobbak díjazására 16 ezer lejt
(közel 3500 eurót) különítettek el a szervezõk.

A gyermekek két korosztályban (5 év alatti-
ak, illetve 6 és 12 év közöttiek) álltak rajthoz.
Minden induló ajándékot (részvételi érmet) ka-
pott, a szervezõk ezzel is a mozgásra és a spor-
tolásra próbálták serkenteni a fiatalokat.

A Digi Oradea City Running Day szervezõje
a Nagyváradi Xterra Sportklub volt a Bihar
Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatósággal
együtt, a váradi önkormányzat, a Bihar Megyei
Tanács és az Edelweiss cég támogatásával.

H. A.

Futóverseny hatodszor
Nagyvárad központjában
Idén az idõjárás is a szervezõk
és a résztvevõk mellé állt a nagyváradi Digi
City Running Day nevet viselõ, nemzetközi
mezõnyt felvonultató utcai futóversenyen.

Több százan álltak
rajthoz az idei

váradi
futóversenyen

A kenyai futók
voltak a legjobbak

A legifjabb
résztvevõk szüleik
kezét fogva várták
a rajtot
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A román fiúcsapat a 12., a nõi együttes pe-
dig a 14. helyen zárta a Hollandiában megren-
dezett kontinensviadalt. Edi Andrei szövetségi
kapitány (egyik segítõje a váradi Gheorghe
Dunca volt) keretében hét váradi vízilabdázó –
Raul Gavriº kapus, valamint Szabó István, Ko-
váts Viktor, Bogdan Remeº, Antonio Alexan-
drescu, Cristian Dobre és Andrei Drãghici me-
zõnyjátékos – kapott helyet. Közülük a legtöbb
gólt Szabó István dobta (nyolc alkalommal volt
eredményes), de Kováts Viktor (2), Andrei Drã-
ghici (2), Bogdan Remeº (2) és Antonio Alexan-
drescu (1) is betalált még az Európa-bajnoksá-
gon.

A román válogatott eredményei: 4–20
Spanyolország ellen, 11–10 Szlovákia ellen (a
váradiak közül Szabó 3, Remeº 2 és Kováts egy
gólt szerzett), 10–10 Hollandia ellen (Szabó két
gólt dobott), 6–16 Olaszország ellen (Szabó

duplázott, Alexandrescu egyet lõtt), 7–13 Mon-
tenegró ellen (Kováts és Drãghici lõtt egy-egy
gólt), 8–14 Németország ellen (Szabó és
Drãghici talált a kapuba).

Alapember és gólfelelõs

A nõi utánpótláscsapat elõször vett részt ran-
gos nemzetközi megmérettetésen; Vlad Hagiu
edzõ segítõje a Nagyváradi Körös SK három-
szoros bajnokcsapatának edzõje, Orbán Zoltán
volt. A keretben három váradi tehetség,
Laboncz Nikolett, Oana Vidican és Vanesa
Caba Tulceanu kapott helyett.

A csoportkörben nem sikerült gyõzniük a lá-
nyoknak, a helyosztókon a bolgárok legyõzésé-
vel (18–10) a 13. hely megszerzéséért játszhat-
tak a 17 csapatos kontinenstornán. Végül a
franciákkal szemben már nem tudtak meglepe-
tést okozni (13–6 lett az ellenfél javára), így a
14. helyen zártak.

A csapat alapembere Laboncz Nikolett volt,
aki minden meccsen betalált az ellenfél kapujá-
ba. A késõbbi bajnok hollandok elleni nyitó-
meccsen egy gólt lõtt a Körös SK centere, a
szerbeknek és a franciáknak két-két gólt, a bol-
gároknak pedig hatot vágott a tornán, így 11
találattal zárta az Európa-bajnokságot. Oana
Vidican a hollandok (1), a franciák (1), a szer-
bek (1) és a bolgárok (2) ellen szerzett gólt, míg
Vanessa Caba Tulceanu fõleg védekezõ felada-
tokat kapott a kontinenstornán.

A nõi válogatott eredményei: 2–34 Hol-
landiával, 5–12 Szerbiával, 18–10 Bulgáriával,
6–13 Franciaországgal.

Hajdu Attila
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Nem kerültek ugyan az élmezõnybe,
de azért tisztesen helytálltak a román
U19-es férfi és nõi vízilabda-válogatott
tagjai a hollandiai Alphenben megrendezett
Európa-bajnokságon. Mindkét csapat
alapemberei váradi tehetségek voltak.

Váradi húzóemberek
a junior vízilabda Eb-n

A nõi utánpótlás válogatott tagjai

A román fiúcsapat
tagjai és a szakmai
stáb
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A 241. számú törvény értelmében azokban
az utcákban, ahol már megépült a csatornahá-
lózat, a lakosok kötelesek rákapcsolódni a rend-
szerre, kivételt csak azok a fogyasztók élveznek,
akiknek a telkén mûködõképes szennyvíztisztító
állomás van – mondta el Krausz János, az
Aqua Nova Kft. nagyszalontai munkapontjának
vezetõje. Azt is megtudtuk tõle, hogy a rácsat-
lakozás nagyon nehézkesen megy, ugyanis hiá-
ba készült már el sok utcában a hálózat, a ház-
tartások sok esetben nem végeztetik el a bekö-
tést annak ellenére, hogy a törvényben elõírtak
ezt kötelezõvé teszik.

Ebben az esztendõben Nagyszalontán mint-
egy 6,2 kilométernyi csatornahálózat épült ki,
ez közel 450 házat érint. A munkálatok során
ennyi csatlakozó vezetéket is kiépítettek a szak-
emberek, azonban eddig mindössze 140 ház-
tartás fizette ki az 50 lejes bekötési illetéket, és
hozzávetõleg 100 fogyasztó csatlakozott rá
ténylegesen a rendszerre.

Az Aqua Nova Kft. vezetõsége ezúton is nyo-
matékosan kéri mindazokat a háztartásokat,
amelyek ezt eddig elmulasztották, hogy pótol-
ják mulasztásukat. Egyrészt mert amíg ez nem
történik meg, addig az úttest helyreállítását sem

tudják elkezdeni, másrészt pedig jó tudni, hogy
aki megtagadja a törvényben elõírt rácsatlako-
zási kötelezettségét, környezetterhelési bünte-
tés kiszabására számíthat, ami nagyobb összeg
lesz, mint a szennyvízelvezetési díj.

Az elmúlt hónapokban a vezetékfektetés mi-
att a hajdúváros legtöbb utcájában elkerülhetet-
len volt az utak feltörése. Ez sok kellemetlensé-
get okozott és okoz máig is a lakosoknak, de a
helyreállítás folyamatban van. Horváth Já-
nos, Nagyszalonta alpolgármestere lapunknak
elmondta, az önkormányzat türelmet kér a la-
kosoktól. „Vannak olyan utcák, amelyeket még
össze kell kötni, szükséges a gyûjtõaknák bekö-
tése, illetve a projektet is módosítani kellett,
ezért nem került még sor az utak teljes helyre-
állítására.” Õ is hangsúlyozta, hogy elõbb be
kell kötni a fogyasztókat a hálózatba: „Az ön-
kormányzat szeretné elkerülni az olyan szituáci-
ókat, hogy az aszfaltozást követõen ismét törni
kelljen a burkolatot” – figyelmeztet az elöljáró.

Horváth Jánostól megtudtuk továbbá, hogy
a kivitelezõ cég már megvan, és természetesen
a városvezetés is szeretné, ha mielõbb elkez-
dõdne a munka. Ugyanakkor arra is figyelmez-
tetett, hogy õsz lévén, nem szabad elhanyagol-
ni az árkok takarítását sem. Kérik a szalontai-
akat, hogy ahol már elhelyezték a hidakat, ta-
karítsák ki az árkokat, hiszen bár sok esetben az
önkormányzat is besegít, elsõsorban a lakosok
feladata a portájuknak és környékének rendben
tartása.

Balázs Anita

Több millió eurós beruházás révén készül
Nagyszalontán az ivóvízvezeték
és szennyvízcsatorna rendszer, valamint
ezzel együtt korszerûsítik a víztisztító
állomást. Amíg azonban a háztartások
nem csatlakoznak a csatornarendszerre,
nem állíthatják helyre a feltört utakat.

Csatornázás után lehet
csak utat javítani

Az árkok tisztán tartása a lakosság feladata 

Krausz János
figyelmeztet:

kötelezõ a bekötés,
pénzbírságot kap,

aki elmulasztja

A feltört utakat
csak az után
aszfaltozzák le,
hogy a fogyasztók
csatlakoztak
a csatorna-
hálózatra
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Legközelebb a szappanfüvet és a szarkalábat
mutatjuk be.

145. Szamóca 
(Fragaria vesca L.)

A rózsafélék családjába tartozó, erdõkben,
tisztásokon, bokros helyeken sokfelé tömege-
sen termõ, zamatos, finom gyümölcsû, évelõ
növény. Román neve: frag.

Fajtaváltozatait nagyban termesztik. Gyö-
kértörzsébõl hosszú föld feletti indák erednek,
ezek csomóiknál gyökereznek és szárat hajta-
nak. Lomblevelei tõrózsákban állók, hosszú-
nyelûek, három levélkéjûek. A levélkék 4–8
cm hosszúak, tojásdadok, felsõ részükben dur-
ván fûrészesek, szõrösek. Fehér színû virágai-
nak kocsánya hosszú; május-júniusban nyílik.

Gyógyászati célokra a kifejlett, egészséges
leveleit gyûjtik legfeljebb 3 cm-es nyélrésszel
június–júliusban. Ellagcsersavat, kvercetint,
citrált, kvercitrint, aromás anyagokat tartal-
maz.

Teáját bélhurut ellen és enyhe izzasztóként
használják. Cukorbetegségben szenvedõk tea-
keverékének is alkotórésze. Mivel a szamóca-
tea íze kellemes, ezért a „valódi” tea helyett is
fogyasztják.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Szamóca

Szalmagyopár 

144. Szalmagyopár
(Helichrysum arenarium)

A fészkesvirágzatúak családjába tartozó
évelõ növény. Homok- és löszpusztákon, na-
pos lejtõkön és dolomitsziklákon találkozha-
tunk vele. Magyarországon védett, román el-
nevezése: siminoc.

Gyökere többfejû, karószerû és fás. Hajtása
20-30 cm hosszú, soklevelû, felsõ részén el-
ágazó, erõsen molyhos. A levelek szórt állású-
ak, a hajtás alsó részén keskeny lándzsásak,
felül szálasak, ép szélûek, mindkét felületükön
fehéren molyhosak. A citrom- vagy narancs-
sárga színû fészekvirágzata majdnem gömbö-
lyû, 0,5-1 cm átmérõjû.

Júniustól szeptemberig virágzik, a népi
gyógyászatban a virágzatot hasznosítják. Fõbb
hatóanyagai: flavonoidok, piranon-származé-
kok, kumarinok, keserûanyagok, illóolaj és
szterolok.

Epehajtó, gyulladáscsökkentõ, májvédõ és
antimikrobiális hatása ismert, ezért májvédõ,
epehajtó és krónikus epehólyag-gyulladás ke-
zelésére alkalmas teakeverékekben és készít-
ményekben használják, valamint gyomorsav-
hiány, anyagcserezavarok, sárgaság, reuma,
ízületi bántalmak ellen is. Bélféregûzõ hatása
is ismert.

Gyulladás- és fertõzésgátló tulajdonsága mi-
att a kozmetikában is alkalmazzák. Különbözõ
keverékekben a nem fájdalmas sebek gyógyu-
lását és a sebhegesedést is elõsegíti.
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Csirke tejszínes-diós mártásban

Hozzávalók: 60 dkg bõr nélküli csirkemell
vagy felsõcomb kicsontozva, 2 fej hagyma, 4
dl félédes fehérbor, 3 dl tejszín, 10 dkg durvá-
ra vágott dió, 3 savanykás alma, méz, só, liszt
vagy keményítõ.

Elkészítés: A csirkedarabokat megsózzuk,
majd egy mûanyag tálba lerétegezzük a felka-
rikázott hagymával, meglocsoljuk a borral, és
egy éjszakára hûtõszekrénybe tesszük. Nagy
tepsibe rakjuk a pácolt csirkedarabokat és az

elõzõleg félbevágott,
csutkától megtisztított és
mézzel bekent almákat.
A leszûrt páclébõl kicsit
öntünk alá, és elõmele-
gített sütõben (közepes
fokozaton) megsütjük,
közben néha meglocsol-
juk a páclével. Közben
egy serpenyõben illatos-
ra pirítjuk a diót. A tej-
színt felforraljuk, sózzuk,
és a pirított dióval kis
lángon sûrûre fõzzük.
Ha szükséges, kevés
liszttel vagy keményítõ-
vel sûrítjük. A csirkét és
az almákat tálra szedjük,
a mártást külön csészé-
ben kínáljuk mellé.
Krumplipürével vagy
rizzsel tálaljuk.

Diópaníros libamáj pirított
petrezselyemmel

Hozzávalók: 60 dkg libamáj, csipetnyi só,
a panírhoz liszt, tojás, darált dió; a sütéshez
olaj, 1 csokor petrezselyem.

ínyenceknek|

Elkészítés: A libamájat közepes vastagsá-
gúra felszeleteljük. A szeleteket megsózzuk,
majd lisztbe, tojásba és – zsemlemorzsa he-
lyett – durvára darált dióba forgatjuk. Közben
egy serpenyõben olajat hevítünk, és megsüt-
jük benne a bepanírozott szeleteket. A petre-
zselyemszálakat rövid idõre a forró olajba tesz-
szük, majd itatóspapírra rakjuk. A májat vajas
burgonyapürével és a sült petrezselyemmel kí-
náljuk.

Almás, diós, kefires pite

Hozzávalók: 3 pohár liszt, 1 csomag sütõ-
por, 1 csomag vaníliás cukor, reszelt citrom-
héj, 5 tojás, 3 pohár kefir, 2 pohár cukor, 1
pohár étolaj, 6 alma, fél marék durvára tört
dió (a pohár 2 dl ûrtartalmú).

Elkészítés: Egy nagy tálban összekeverjük
a lisztet a sütõporral, a cukorral, a vaníliás cu-
korral és a reszelt citromhéjjal. Külön tálban
jól összedolgozzuk a tojásokat és a kefirt, hoz-
záöntjük a lisztes keverékhez, majd belecsur-
gatjuk az étolajat. A tésztát csomómentesre
kavarjuk, és hozzáadjuk a meghámozott, vé-
kony szeletekre vágott almát, valamint a dur-
vára tört diót. Kivajazott, kilisztezett tepsibe
öntjük, kb. 160 fokos sütõben szép barnára
sütjük. Készíthetjük körtével, meggyel és cso-
koládéval is.
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Dióhéjban a vitamin
Fája, levele és termése egyaránt értékes
a diónak. Tiszteletet parancsoló külleme,
a növényben rejlõ egészséges anyagok
miatt régen nagy becsben tartották
a diófát. Most a dióbél felhasználásával
készült recepteket gyûjtöttünk össze.



Szerelem – olaszul. 32. Újság, hírlap (rég.).
34. Magyar énekesnõ (Heni). 36. Kossuth-dí-
jas író (Péter). 38. Akinek van ideje. 39. Lán-
golás. 41. Fejlõdés kisebb szakasza. 43. Fo-
koz. 44. Aki nem hall. 46. Csillagászati talp-
pont. 48. Tét betûi. 49. Község Sarkad tér-
ségében a Holt-Sebes-Körös partján. 51. Érc-
pénz elõlapja. 53. Német motorkerékpár-
márka. 54. Egykori török tiszti rang. 56. A
vörösingesek vezére A Pál-utcai fiúk c. re-
gényben (Feri). 57. Nagyobb lap. 58. Idegen
Anna. 59. Rendõr (argó). 61. Kívánságban
van! 62. Norvégia, Belgium és Luxemburg
autójele. 64. Halkan zúg. 66. Retteg. 68.
Határ része. 70. Néhányan. 72. Párizsi repü-
lõtér.

FÜGGÕLEGES: 1. Görög tragédiaköltõ.
2. A … szérûn – Ady-vers. 3. Antennatípus.

4. Len betûi. 5. Közlekedési sáv. 6.
Salvador Dali múzsája. 7. Félelem.
8. Ügyirat. 9. Líbiai autók betûjele.
10. Tiltás. 11. … Ramazzotti –
olasz énekes, dalszövegíró. 12.
Orosz ûrállomás (1986–2001). 17.
Hozzátartozó. 19. Szegélydísz. 23.
Erkölcs. 25. Szökellés. 27. Ampli-
túdómoduláció (röv.). 28. Úszni
kezd! 29. Kivéd. 30. A bételdiót
szolgáltató pálma. 31. Konyhai kel-
lék. 32. Zsédenyi Adrienn énekes-
nõ mûvészneve. 33. Tekintés. 35.
Pártfogás, oltalom. 37. Szabó Ist-
ván filmje (1966). 40. Francia vá-
ros a Maas folyó partján. 42. Egy-
hangú. 45. Nagy befogadóképessé-
gû. 47. …jegy – menettérti jegy.
50. Nógató szócska. 52. Remé-
nyik Sándor névbetûi. 55. A vég-
zet. 57. Szemöldök jelzõje. 58. Fa-
sorral szegélyezett széles út. 59. …
a foltját megtalálja (szólás). 60.
Gyom – névelõvel. 61. István király
fia. 63. Németh László regénye.
65. Lupényben van! 67. Eozin-
rész! 69. Strázsa. 71. Negyedrész!

Barabás Zsuzsa

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

VÍZSZINTES: 13. Határ Európa és Ázsia
között. 14. Sokszínû. 15. A Nagy-tavak egyi-
ke. 16. … Moore – angol színész, producer.
18. Lépcsõt helyettesít. 20. Az … – Gogol
elbeszélése. 21. Ifjúsági sportoló. 22. Nagy-
mama (rég.). 24. Kázus vége! 26. Görög be-
tû. 27. Kb. fél hektoliteres ûrmérték. 28.
Összevissza súg! 29. Egyfajta energia. 30.

|üdítõ

Az ismert költõ, író, mûfordító a Nyugat
elsõ nemzedékének világirodalmi rangú
képviselõje. Egyik gondolatát idézzük:
„Az igazi nagyság nem adottság, hanem
…” Folytatása a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 53. alatt.

Szeptemberi rejtvényünk (Az életrõl) helyes megfejtése:
„…egyet követeli, hogy mindannyian tegyük meg, ami a köte-
lességünk.” Könyvjutalmat nyert: Menyhárt György (Berettyó-
széplak) és Molnár Ferenc (Erdõgyarak).
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hirdetés|

Vers- és prózamondó
verseny 
Békéscsabán
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Féling Színház Kulturális Egyesület és a
Csabagyöngye Kulturális Központ

megszervezi az I. Józsa Mihály Bé-
kés megyei Vers- és Prózamondó
Fesztivált. A békéscsabai rendez-

vényt december 4-én tartják, és kizárólag nem
hivatásos vers- és prózamondók jelentkezését
várják 15 éves kortól. Jelentkezési határidõ:
2016. október 18.

A megmérettetésre legalább 3, legfeljebb 6
verssel és/vagy prózával lehet jelentkezni, ezek

közül a zsûri a helyszínen választja ki, melyiket
akarja meghallgatni. A megadott mûveket szö-
veg formátumban, illetve egyet közülük a jelent-
kezõ elõadásában digitális hangfelvétel formájá-
ban el kell küldeni a szervezõknek a jelentkezés-
sel egyszerre. Két kategóriában (15–18 évesek,
illetve felnõttek) mérik össze tehetségüket a je-
lentkezõk; a beküldött anyag alapján elõzsûrizés
lesz. A jelentkezési lap letölthetõ a következõ
honlapról: http://sj52.szinhaz.org/Feling.html.
Itt további információk is találhatók.

A

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

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

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

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



Ha nem írták volna a képeslap felsõ részére azt, hogy „Nagyvárad”, illetve „M. kir. csendõr-laktanya”, valószínûleg igen ke-
vesen ismernék fel, hogy melyik város melyik épületét ábrázolja a képeslap. A XX. század elején költöztek be a váradi csend-
õrök ebbe a hosszú utcafrontú Fõ utcai épületbe, amely két végén az udvar felé U alakban kialakított szárnyakkal folytató-
dott. Ez az épület még 1944-ben is õrizte eredeti funkcióját, pontosabban az Amerikai Egyesült Államok Liberator típusú re-
pülõgépeinek június 2-i bombatámadásáig, akkor találat érte. Az egykori csendõrlaktanyát már nem hozták helyre, késõbb
lebontották, hogy helyébe építsék a szovjet építészetbõl ihletõdött emeletes szocreál stílusú tömbházat, az máig is látható

„Megy a gõzös, megy a gõzös…” Igaz, esetünkben nem Kanizsára, hanem Belényesbe! Sõt már meg is érkezett a kisváros
pályaudvarára, ahol a múlt század elején még mindössze két sínpár volt. Hogy azóta hová fejlõdött ez a pályaudvar, meny-
nyit változott a vasútállomás épülete, azt csak azok tudnák megmondani, akik gyakran megfordulnak arrafelé. Vélhetõen
nem bontották le teljesen


