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|hirdetés

tödik alkalommal várja a könyvba-
rátokat a Könyvmaraton rendez-
vénysorozat november 14–16.
között Nagyváradon. Csütörtö-
kön 18–20 óra között a Szilágyi

Dezsõ (Moscovei) utcai Silent kávéházban
Sike Lajos, Boér Péter Pál, Darvay Nagy
Adrienne, Demény Péter köteteit mutatják
be, továbbá Karácsony Benõ Pjotruska cí-
mû regénye újrakiadását, s felolvasás lesz
Kinde Annamária verseibõl.

November 15-én, pénteken 17.30 és 20
óra között Varga Melinda, Gittai István,
Szûcs László és Miklóssi Szabó István
köteteirõl beszélgetnek, majd 20.30-tól a
Bábszínházban a Kistotál címû felolvasó-
színházi elõadást tekinthetik meg. November
16-án 11 órától Kocsis Csaba íróportréiból
nyílik kiállítás a Foto Art Galériában, 11.30-
tól kötetlen Maraton Caffé lesz a Silentben.
15 órától a Bábszínházban Tóth Ágnes ver-
seskötetét mutatják be (Macskadombi ver-

sek), 17.30 órá-
tól ugyancsak a
Bábszínházban
Murádin Je-
nõ, Balázs Im-
re József és
Péter I. Zoltán
köteteirõl lesz
szó, 20 órától
Fábián Enikõ
kupléestje zárja
a Könyvmara-
tont Ari Nagy
Sándor közre-
mûködésével. A
könyvbemutató-
kon közremû-
ködnek Mátyás
Zsolt Imre és
Firtos Edit színmûvészek. Valamennyi ren-
dezvény ingyenes, minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak.

Ismét jelentkezik
a Könyvmaraton
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Együtt a Biharországgal jövõre is!
Barangolja be lapunkkal 2014-ben is Biharország határon inneni és túli településeit, ismer-

jen meg oldalainkról érdekes embereket, hajdani jeles elõdöket, történelmi eseményeket, a ha-
gyományokat ápoló magyar közösségeket!

A Várad folyóirat kiadásában megjelenõ Biharország 12 oldalas, 2014-es naptárt ajánl
fel eddigi és új elõfizetõinek, akik igényüket bejelentik a szerkesztõségnek telefonon a
0259/447-060-as, a 0735/154-459-es vagy 0735/154-456-os számon, illetve e-mailben a
biharmegye@gmail.com címen.

Programajánló novemberre
Nagyváradi Szigligeti
Színház

19., kedd 19 óra, Szigligeti
Színház terme: My Fair Lady –
Eliza Doolittle szerepében Pitz Me-
linda;

22., péntek 19 óra, Árkádia
Bábszínház, stúdióterem: Hazaté-

rés – pódium-elõadás Weöres
Sándor versei alapján – bemutató;

25., hétfõ 19 óra, Árkádia Báb-
színház, stúdióterem: Hazatérés –
pódium-elõadás Weöres Sándor
versei alapján;

26., kedd 19 óra, Szigligeti
Színház terme: Papírsárkány
(Egy hónap falun) – komédia;

27., szerda 19 óra, Árkádia
Bábszínház, stúdióterem: Hazaté-
rés – pódium-elõadás Weöres
Sándor versei alapján;

28., csütörtök 19 óra, Árkádia
Bábszínház, stúdióterem: A fiú – a
fiú szerepében Varga Balázs.

A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja.
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A belsõ kert még gondozatlan

|önkormányzat

A falak mindezidáig még ellenálltak az idõjá-
rás viszontagságainak, viszont a tetõzet nagyban
károsodott, a födém beszakadt, a vakolat málla-
ni kezdett. Megjelentek a fémtolvajok, cibáltak,
szaggattak, vittek, amit csak tudtak. Az ingatlan
tulajdonjoga örökösök híján végül a diószegi ön-
kormányzatra testálódott, amit egy évtizednél
tovább tartó bírósági huzavona elõzött meg,
ugyanis az épületben varrodát mûködtetett
Contimex cég illegális módon bekebelezte a
Zichy-jusst. Ez idõ alatt az ingatlan állaga erõsen
megromlott, az utolsó órában indult el az épület-
mentési akció.

A határon átívelõ pályázat magyarországi
partnere, a Hortobágyi Nemzeti Park a saját
szakmai fejlesztési dokumentációját finanszíroz-
za a rá esõ pénzösszegbõl, valamint a kokadi lá-
pon tanösvényt épít ki. Román oldalon a Milvus
környezetvédelmi egyesület szakmai dokumen-
tációt állít össze a kisrégió vízi világáról, míg a
projekt vezetõ partnerének számító bihardiósze-

gi önkormányzat a kastély részeleges felújítása
mellett a térség hajdani vízi világát megjelenítõ
múzeumot alakít ki az épületben, különlegesség-
ként körképszerû lesz a kiépítés.

A projekt összértékének 70 százalékával, az-
az 670 ezer euróval Bihardiószeg célirányosan
gazdálkodhat – tudtuk meg a község polgármes-
terétõl, Mados Attilától. Az elöljáró elmondta,
hogy az augusztusban elkezdett felújítás még eb-
ben az évben befejezõdik, és a jövõ év elsõ felé-
ben a múzeumi rendeltetéshez szükséges belsõ
berendezéseket szerelik fel. Ezzel az ütemtervvel
tartani tudják a pályázat szabta határidõt, amely
2014. október 29-én jár le.

Kastélyfeltámadás
Bihardiószegen

Még ebben az évben befejezõdik
a bihardiószegi Zichy-kastély részleges
felújítása. Az 1700-as évek legelején épült,
B besorolású mûemlék épület
magyar–román határ menti pályázati
finanszírozással menekül meg
az enyészettõl.

Mados Attila
polgármester már

megtervezte, mi
legyen

a helyiségekben

Mostoha gazdák
után

az önkormányzat
végre rendbe téteti

az ingatlant
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Egy kis kastélytörténet

A helyiek által Zichy-kastélyként emlegetett
ingatlan építését a holland származású Jan
Frans van Bronckhorst en Gronsveld császári
ezredes kezdte el. Késõbb az évek, évszázadok
során az éppen aktuális igények szerint sokat
változott, bõvült a belsõ tér. Az 1880-as évek-
ben készült el a fõhomlokzat felõli kovácsoltvas
kerítés, valamivel hamarabb pedig a földfelszíni
pince. Idõvel az egykori tömlöcöt lakószobákká
alakították.

A négyszögben záródó, klasszicista stílusú
kastély zárt belsõ udvarában cserjék, fák találha-
tók. Nemcsak a közösségi szórakozást segítõ,
nagy bálteremnek adott helyet az épület, de az
elcsendesedésre alkalmat nyújtó, ma már ro-
mokban álló kápolnának is.

Az 1920-as agrárreformot még megúszta, de
rá tíz évre Zichy Tivadar a román államra íratta
a kastélyt azzal a feltétellel, hogy a vincellérisko-
la használhassa. Mindez betartatott 1965-ig,
amikortól számítva tizenöt éven át a Bihar Me-
gyei Agronómusok Háza birtokolta, az utóbbi
évtizedekben pedig varroda és tésztagyártó
üzem mûködött benne.

Épületnézõben

Messzire látszó pannó hirdeti, hogy itt
HU–RO pályázati pénzbõl finanszírozott mun-
kálat folyik. A valaha szebb napokat látott, még
ma is gyönyörû kovácsoltvas kapu tárva-nyitva,
szitált homok, bontott faelemek kupacba rakva.
A homlokzati részen már látszik a szekértelem,
friss vakolat illata terjeng. Bentrõl kopácsolás za-
ja szüremlik ki, jókedvû fütyörészés adja hozzá a
ritmust. Bár a munkatempót az idõjárás is dik-
tálja, azért mégis készségesen válaszolgatnak a
szakik. Elmondják, hogy mindenben igyekeznek
az eredeti stílusjegyeket megõrizni, illetve vissza-
állítani. Ez elsõsorban az ablakokat, bejárati ajtó-
kat övezõ díszítésekre vonatkozik, ami bár lassít-

ja a haladást, de megéri, hisz a régi korok han-
gulatát lopják így vissza. A nyílászárók is az ere-
detiek alapján lesznek legyártva. A padozatra
parketta kerül majd, az egyedüli engedélyezett
modernizálás a központi fûtésben merül ki. Még
a felhasznált vakolóanyag összetétele is számít,
csak meszes habarccsal dolgozhatnak, ahogyan
az eredetileg is volt. Jól haladnak a munkával,
belül az épület egyharmada újul meg, viszont a
legfontosabb, hogy a teljes tetõzetet lecserélik.

További tervek

Mados Attila polgármester nagy terveket szõ
a kastély majdani kihasználását illetõen. A több
mint 1500 négyzetméter alapterületû épületben
sok hasznos dolgot lehet majd végezni. Az elöl-
járó, mint mondja, azon lesz, hogy a Zichy-kas-
tély az Érmellék szellemi és kulturális központjá-
vá váljék.

A további felújításokat egyrészt önerõbõl vég-
zik majd, emellett más pénzforrásokat is keres-
nek. Szálláshelyeket alakítanának ki mûvészek
számára, az egyik szárnyban alkotóház mûköd-
hetne. Mivel a kultúrház felfûtése igen költséges,
ezért a kastélyban tarthatná a táncoktatással
egybekötött próbáit a Szömörce néptánccso-
port. A házasságkötõ termet is a kastélyba köl-
töztetné az elöljáró, így egy hangulatos, idilli,
sokkal fennköltebb környezetben hangzana el a
boldogító igen. Akár kisebb lakodalmakat, ösz-
szejöveteleket is lehetne tartani a bálteremben.
A zárt udvarban természetközeli környezetben
komolyzenei koncerteket lehetne tartani Mados
szerint. Mivel az iskola teremhiánnyal küszködik,
így a könyvtárat is átvándoroltatná. A római ka-
tolikus egyházzal együttmûködve a kápolna fel-
újítását is tervbe vették. Bihardiószegen a meg-
lévõ lehetõségekre építkezve ekként szövik ál-
mokból a valóságot.

| D. Mészáros Elek

Vakoláshoz
hagyományos

habarcsot
használnak

A fõbejárat 

Múzeumot is
berendeznek a hajdani
kastélyban

Korhû nyílászárókat
szerelnek be
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|civilben

Névválasztásuk frappáns volt, a Kécenlét
Egyesület a helyi fiatalság tettrekészségét hiva-
tott kifejezni. Az egyesület elnöke a helyi re-
formátus lelkipásztor, Mike Pál, alelnöke Bor-
si Attila egyházközségi fõgondnok, titkára pe-
dig Botos Sándor. Programjaik sok esetben
összefonódnak az egyházi rendezvényekkel, il-
letve egyik a másikat kiegészíti. A civil egyesü-
let életre hívása elõtt a település egyedüli
programszervezõje a református egyház volt.
Ezért volt szükség arra, hogy a kéci fiatalok te-
vékenységüket egy hivatalosan bejegyzett
szervezet égisze alatt fejtsék ki, mely pályáza-
tok útján anyagilag támogatni tudja program-
jaikat.

Táborban, sátorban

A rendezvények ötletgazdája általában a
tiszteletes, a pályázatíró pedig az egyesület tit-
kára. Bevételeik legnagyobb része pályázatok-

ból folyik be, de alkalmanként célirányos ado-
mányokat is kapnak. Külföldrõl Észak-Írország
támogatta az egyesületet.

Megalakulásuk óta minden évben megszer-
vezik a Tavaszi Ifjúsági Találkozót, melyen ál-
talában 100-150 fiatal vesz részt Magyar-

„Kécenlétben”
szívvel-lélekkel

A közigazgatásilag Margittához tartozó
Magyarkécen öt éve alakult meg egy civil
szervezet azzal a fõ céllal, hogy a helyi
lakosságot és elsõsorban a fiatalságot
támogassa kulturális és szociális
programjaik megszervezésében,
lebonyolításában.

Mike Pál tiszteletes, egyesületi elnök

Istentisztelet
a Jád-völgyi
táborban

Az Élõ Kövek
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civilben|

kécrõl, Margittáról és a környezõ települések-
rõl. Ezenkívül igen népszerû az augusztusi tá-
borozásuk a Jád-völgyi vízgyûjtõ tónál. Itt
aránylag puritán körülmények között élnek a
fiatalok, de éppen ez adja meg az érdekessé-
gét, vonzerejét. „Nem árt néha a túlgépesített
világból kivonulni az anyatermészetbe” – fo-
galmazott az egyesület elnöke. A táborozók
nagy részét épületekben helyezik el, de aki sá-
torozásra vágyik, megkapja rá a lehetõséget.
Ez a program is mintegy másfélszáz fiatalnak
nyújt egészséges nyári kikapcsolódást. Mind-
végig felügyelet alatt vannak, jól megszerve-
zett kötelezõ és szabadon választott progra-
mok közül választhatnak hasznos és kellemes

idõtöltést. Ezekben a táborokban a fiatalok a
szórakozás mellett önállóságot is tanulnak, hi-
szen önellátók, õk maguk készítik el az étele-
ket is.

Bibliás vetélkedõ és sportpálya

Az egyesület támogatja az Élõ Kövek elne-
vezésû, tíztagú keresztény ifjúsági zenekart. El-
látta a szükséges hangosítási felszerelésekkel,
és hozzájárul az utazási költségekhez a fellépé-
sek helyszínére. Kiveszi a részét az évente
megrendezett egyházkerületi bibliaismereti ve-
télkedõ megszervezésébõl is, melyen több
mint száz fiatal vesz részt, továbbá rendszere-
sen megszervezi a gyermek-bibliahetet.

Fiókszervezetként megalapították az Épkéz-
láb elnevezésû sportegyesületet, melyen ke-
resztül sikerült résztámogatást kapniuk a re-
formátus parókia udvarán megépülõ sportpá-
lya költségeire. Folyamatosan azon dolgoz-
nak, hogy a fiataloknak lehetõséget teremtse-
nek az egészséges testmozgásra, sportolásra.
A közeljövõben szeretnének létrehozni egy
„erõszalont”.

„Sajnos a margittai helyi tanács jelenlegi pá-
lyázati rendszere nagyhon nehézkes, ezért el-
bátortalanítja a pályázókat, pedig véleményem
szerint az önkormányzat dolga az lenne, hogy
megkönnyítse, segítse a civilek tevékenységét”
– jegyezte meg a Kécenlét elnöke. Ennek elle-
nére folytatják a megkezdett programokat re-
mélve, hogy a margittai pályázati rendszer „ci-
vilbaráttá” válik. Mike Pál köszönetét és elis-
merését fejezi ki az illetékeseknek az eddigi tá-
mogatásokért, de, mint mondta: „Legfõkép-
pen azoknak a fiataloknak jár köszönet és di-
cséret, akik szívvel-lélekkel részt vesznek a ren-
dezvényeinken”.

| Szõke Ferenc

Nemzetközi foci:
balról az észak-ír

támogatók, jobbról
a helyi legények

Focimeccs csúszós
terepen

a Jád-völgyi
táborban

Magyarkéci fiatalok a parókia melletti sportpályán
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|zöldövezet

A hajdúváros határában

Nagyszalontán kilenc cég pályázott a kollek-
torok felszerelésére, közülük öt a közelmúltban
már megkapta az engedélyt, négy másik cég
kérelme pedig elbírálás alatt áll, a megyei ta-
nács jóváhagyására vár, mondta el lapunknak
Béres László, a polgármesteri hivatal urbanisz-
tikai osztályának munkatársa. A vállalkozások
közül nyolc a város határában szétszórva, a fõ-
utak mentén, a Sarkadi út, az Aradi út és
Marciháza irányába tervezi a napkollektorok
felszerelését, egy másik cég pedig a városon
belül, saját vállalkozása fejlesztése érdekében
szeretne napkollektorokat használni.

„A cégek többségében pályázati pénzekbõl,
minimális önrész felmutatásával fogják kivite-
lezni a napkollektorparkokat. A zömében
nagyváradi érdekeltségû vállalkozások mellett
temesvári és helybeli cégek is szeretnének a
jövõben napelemeket üzemeltetni Nagysza-
lontán” – tudtuk meg Béres Lászlótól.

Eddig tehát öt cég kapott engedélyt a kol-
lektorok felszerelésére, ezek összesen 16,98
megawatt villamos energiát termelnek majd,
amit az országos hálózaton keresztül szeretné-
nek értékesíteni, vagyis kereskedelmi céllal
fogják üzemeltetni a közeljövõben megépülõ
napelemparkokat. Az öt cég közül van, ame-
lyik 11,4 hektáron, egy másik 3,4 hektáron, a

harmadik 13,8 hektáron, további kettõ 10, il-
letve 6,9 hektáron telepíti a kollektorokat.
Ezeket a földeket magánszemélyektõl vásárol-
ták meg, már a saját tulajdonukban vannak.

Községi földön

Szalárdon egy nyolchektáros területen kez-
di el rövidesen az áramtermelést a napelem-
park, tudtuk meg Nagy Miklós polgármester-
tõl. Az önkormányzati tulajdonú telket 25 év-
re vette bérbe a PV Energy Kft.

Az elöljáróság évekkel ezelõtt parcellázta fel
a községi földeket, hogy befektetõket vonz-
hasson. Meg akarták tartani a munkahelyeket
és újakat akartak teremteni, egy kisebb ipari
parkot szerettek volna létrehozni, de Nagyvá-
radnak és Borsnak ilyen tekintetben nagyobb
volt a vonzásköre. Komoly gondjuk ugyanak-
kor a községben élõknek, hogy Szalárd áram-
ellátása rossz, alacsony a hálózati feszültség,
és nagyon sok áramkimaradás van naponta –
magyarázta a polgármester. Szalárd energia-
ellátás szempontjából ketté van osztva: az ára-
mot részben Margittáról, részben Nagyvárad-
ról kapja, de a vezetékek el vannak öregedve.
Ebben is változást reméltek egy napelempark
létesítésével.

Az elöljárók ragaszkodtak ahhoz, hogy
olyan vállalkozót találjanak, aki Szalárdon
jegyzi be a cégét, mert számoltak a befolyó
adókkal is. Minden szükséges eljárást lefolytat-
tak elõzõleg. végül sikerült megtalálni a meg-
felelõ befektetõt, amely koncesszióba vette a

Napsugárból lesz áram
Megyénkben örvendetesen bõvül
a megújuló energiát felhasználók köre.
Több önkormányzat is élt a kedvezõ
lehetõséggel, és különbözõ módon
hozzájárult napelemparkok létesítéséhez.
Néhány példát közlünk alább.

A napelemek
egy része
már termelésre
kész

A megtermelt energiát eladják az országos energia-
szolgáltatóknak
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területet. A polgármester elárulta, tárgyaltak
arról is, hogy a település áramszükségletének
egy részét fedezzék a napelempark termelésé-
bõl, erre azonban a törvény nem ad lehetõsé-
get. Nagy Miklós hozzátette: a befolyó adók-
ból fedezni tudják például a közvilágítás költsé-
geit, ami nagy terhet vesz le az önkormány-
zatról. Szerencséjük volt, hogy idejében léptek
– jegyezte meg a polgármester –, ugyanis vál-
tozott a törvény, és ma már szántóföldnek al-
kalmas területre nem lehet napelemparkot te-
lepíteni, csak a már megkezdett munkálatok
befejezése lehetséges.

A szalárdi napelemparknak két modulja
lesz, az egyik már beüzemelési szakaszban
van, de még folyik az építkezés. A tervek sze-
rint jövõre helyezik teljesen üzembe a létesít-
ményt, ami 4 MW áramot termel majd – té-
len-nyáron egyaránt, hiszen mûködéséhez
csak napfényre van szüksége.

Mindenki jól járt

Margitta déli határának szomszédságában
terül el a Tóti községhez tartozó bisztratere-
besi legelõ, melyen nem is olyan rég több száz
szarvasmarha kérõdzött. Jó fekvésû, jó minõ-
ségû legelõ volt, így bõven termelte a húst és
a tejet. Mostanára a gazdák felhagytak az ál-
lattartással, így a nagy községi terület parla-
gon maradt, mivel a megcsappant állatállo-
mánynak bõven elég volt a közbirtokosság le-
gelõje. A helyi önkormányzat sokat törte a fe-
jét, hogyan hasznosítsák a területet, felvetõ-
dött például, hogy Margitta szomszédos terü-
letével együtt egy ipari parknak adjon helyet,
de ez nem valósult meg.

A legelõ után kapott támogatás épp csak
fedezte a kiadásokat. Nem volt veszteséges,

de hasznot sem hozott egy fityinget sem. Vé-
gül a megoldás tálcán kínálkozott: jelentkezett
egy energiatermelésre szakosodott cég, a
Finans Proiect Kft., amely igényt tartott a te-
rület egy részére. Kérte, hogy lehetõleg jutá-
nyos áron bérelhesse a szükséges 15 hektárt,
ahová napelemeket telepítene, és a termelt
elektromos energiát eladná az országos ener-
giaszolgáltatónak.

A tóti önkormányzat négyzetméterenként
évi 1 euróért adta bérbe a területet, ez évi
15 000 eurós bevételt jelent a helyi önkor-
mányzatnak, amely ezen felül a megtermelt
energia összértékének 2 százalékát is meg-
kapja. Mivel a tervek szerint a park kb. 7 me-
gawatt elektromos energiát fog termelni, a
Tótit illetõ összeg Vincze Nándor polgármes-
ter számításai szerint fedezni fogja a község
közvilágításának teljes költségét, sõt a karban-
tartás egy részét is. Ezenfelül az energiaterme-
lõ vállalatnál létesülõ néhány munkahelyet a
szerzõdés kikötése szerint helyi erõkkel kell
betöltetni.

A munkálatok jó ütemben haladnak, a kivi-
telezõ egy szlovákiai cég, mely azt ígéri, hogy
a bisztraterebesi napelempark részben már az
idén termelni fog. A polgármester és a tóti 

(folytatás a 10. oldalon)

Terebes határában
tizenöt hektáron
gyûjtik majd be
a napenergiát

Trafóházakat
és állványzatot
telepítenek

zöldövezet|
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Az életjáradék 100 eurónak megfelelõ lej
hektáronként, ha elidegenített vagy olyan te-
rületrõl van szó, melyrõl egyezményt kötöttek
befektetõvel, illetve 50 euró minden árendába
adott hektár után. Jelenleg 4000 hektárt ke-
véssel meghaladó eladott és közel 3900 ha

árendába adott föld után nagyjából 589 ezer
eurónyi, azaz megközelítõleg 2,6 millió lejt
kell kifizetni. Az augusztus 30-án lejárt határ-
idõig 2038 életjáradékos könyvecskét látta-
mozott a megyei ügynökség.

Florian Pavel ügyvezetõ igazgató biztosított
mindenkit, akinek láttamozták az életjáradéki
igazolását, hogy november végéig megkapja a
neki járó összeget vagy postai úton vagy ban-
ki átutalással. Ha az életjáradék kedvezménye-
zettje elhunyt, az örökösök e jogcímük bizo-
nyítása után kaphatják meg az összeget. A va-
lamilyen okból át nem vett járandóságot és az
elhalálozott kedvezményezettnek járó juttatást
november 30-a után is kifizetik – tette hozzá.

November végéig
kifizetik az életjáradékot

Meghosszabbították a határidõt
November 229-ééig kérhetik a biogaz-
dálkodók a termékek minõségének
javítását szolgáló támogatást, tájé-
koztatott a Mezõgazdasági Kifizeté-
si és Intervenciós Ügynökség (APIA)
Bihar megyei fiókja. A támogatást
az Európai Mezõgazdasági Garan-

ciaalapból fizetik. Október 11-éig
összesen hat kérelem érkezett a
megyei ügynökséghez, míg tavaly
összesen 112-en kértek támoga-
tást.

A juttatást mind növénytermesz-
tõk, mind állattenyésztõk kérhetik,

ha szerepelnek a biogazdálkodók
nyilvántartásában, és a hagyomá-
nyos mezõgazdaságról a biogazdál-
kodásra való átállási periódusban
vannak, ezt iratokkal is tudják igazol-
ni, illetve legalább öt évig bioterme-
léssel foglalkoznak.

Sokan érdeklõdtek, ezért a Mezõgazdasági
Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA)
Bihar megyei kirendeltsége ezúton is
tájékoztatja az érintetteket, hogy a 2012-re
szóló mezõgazdasági életjáradékot idén
november 30-áig fizetik ki.

(folytatás a 9. oldalról)

önkormányzat teljesen elégedett a szerzõdéssel
és a leendõ bevétellel, örülnek, hogy idõben
léptek, még mielõtt megszületet a rendelkezés,
amely tiltja a legelõk rendeltetésének megvál-
toztatását ilyen célra. Magát a céget megbízha-

tónak ismerik, hiszen ez építette a feketeerdõi
mini vízierõmûvet és a Szalárd melletti nap-
energiaparkot is. A cég is elégedett, hiszen ju-
tányos áron kapta bérbe a területet.

Elégedettek lehetünk mi valamennyien is,
mivel úgy jutunk energiához, hogy az elõállí-
tással nem szennyezik, nem rombolják élõ
környezetünket. Megnyugtató látni, hogy egy-
re nagyobb hangsúlyt fektetünk a megújuló
energiaforrásokra. Talán még nem késõ, és
okos energiatermelési stratégiával megállítha-
tó a globális felmelegedés, a levegõ- és víz-
szennyezés, az ózonréteg rombolása. Jó látni,
hogy ez ügyben Tóti község is tett egy lépést.

| Balázs Anita 
| Fried Noémi Lujza 

| Szõke Ferenc
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Szalonta
határában,

a Sarkadi út
mellett is szárba

szökkennek
rövidesen

a kollektorok
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Máramaros, Szatmár és Szilágy megye ön-
kormányzati képviselõtestületének elnökei –
Mihai Adrian ªtef, Zamfir Ciceu, Tiberiu
Marc –, valamint házigazdaként Cornel Popa
Bihar megyei tanácselnök és Kiss Sándor alel-
nök ismertették a sajtóval a nagyszabású el-
gondolást. Mint elhangzott, Horea Uioreanu-
val, a Kolozs megyei tanács elnökével is
egyeztettek, õ is támogatja az európai uniós
forrás megpályázására irányuló tervet.

Csatlakoznánk a hálózathoz

Cornel Popa elmondta, hogy a Regionális
Operatív Program egyik támogatási feltétele a
2014-ben kezdõdõ következõ hétéves költ-
ségvetési idõszakban, hogy a felújítandó utak
csatlakozzanak a Transzeurópai Közlekedési
Hálózathoz (TEN-T), ezért választották az em-
lített megyéket egymással és az ország fõútja-
ival összekötõ szakaszokat.

A felújítandó útvonal a következõ: Nagysza-
lonta–Tenke–Bélfenyér–Sólyom (ªoimi)–Bi-
harpoklos (Pocola)–Belényes–Biharfüred–Re-
mete (Remeþi)–Nagysebes-patak (Valea Drãga-
nului)–Csucsa–Alsóegregy (Românaºi)–Zsi-
bó–Benedekfalva (bekötöúttal Alsószopor fe-
lé)–Sülelmed (Ulmeni – bekötõút Szatmárné-
meti, Szinérváralja és Avasújváros felé)–Nagy-
somkút–Kapnikbánya–Barcánfalva (Bârsa-
na)–Dragomérfalva (Dragomireºti).

Bihar megyében 116,7 kilométer útsza-
kaszt újíthatnak fel 59,2 millió euróért, Kolozs
megyében 33 km-nyi útszakaszt 10,2 millió
euróért, Szilágy megyében 59 km-nyi útsza-
kaszt 33 millió euróért, Szatmár megyében az
eredetileg tervezett 67,9 kilométernyi útsza-

kaszt bõvítik, ezt közel 60 millió euróért,
Máramarosban pedig 118,8 km-nyi útszakasz
70,9 millió euróért hozhatnak rendbe. A költ-
ségek 85 százalékát uniós támogatásból, 13
százalékát állami hozzájárulásból fedezik, az
önkormányzatok önrésze 2 százalék.

Hétéves terv

Az összehangolt munkát igénylõ beruházás
a derûlátó várakozások szerint is több év alatt
vezethet eredményre. Az Északnyugati Fej-
lesztési Ügynökség által megszabott határidõk
a következõk: 2014. június 15. és 2015. áp-
rilis 15. között kell elkészíteni a megvalósítha-
tósági tanulmányokat és benyújtani a támoga-
tási kérelmeket; 2015. április 15. és október
15. között kell elkészülni a mûszaki tervekkel.
A finanszírozási szerzõdéseket 2015. október
15-én írhatják alá, és 2016. június 15-én köt-
hetik meg a kivitelezési munkálatokról szóló
szerzõdéseket, a munkálatokat pedig 2020.
június 15-éig kell befejezni.

A megyei vezetõk mindegyike leszögezte: a
régió gazdasági fejlõdéséhez elengedhetetlen
a közúti infrastruktúra fejlesztése. Cornel
Popa azt is bejelentette: az északnyugati régió
megyéinek vezetõivel közösen a kormányzoz
címzett átiratban kérik, hogy az észak-erdélyi
autópálya Bors és Gyalu közötti szakaszának
megépítését kezelje prioritásként a következõ
költségvetési idõszakban.

| Fried Noémi Lujza

Öt megye fog össze
a járható utakért

Öt megyén haladnak át azok a mintegy
400 kilométert kitevõ útszakaszok, melyek
felújításáról közel 225 millió eurós
költségvetésû közös tervet mutattak be
az érintett megyei önkormányzatok vezetõi
Nagyváradon.

Szót értettek
az önkormányzati

vezetõk a nagy-
váradi megyeházán 
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A Guba család szalárdi vállalkozása a ’90-es
évek elején indult be annak köszönhetõen,
hogy volt egy magyarországi partnerük – ma
is megvan –, valamint egy holland. Hollandiá-
ból hoztak különbözõ palántákat, melyekkel a
már meglévõ mezõgazdasági tevékenységüket
bõvítették. Kezdetben földiepret és málnát ter-
mesztettek 8-10 hektáron, a termést elsõsor-
ban Magyarországon értékesítették. Késõbb a
holland fél kiszállt, és maradt a magyarországi
partner, akivel mind a költségeken, mind a jö-
vedelmen fele-fele arányban osztoznak.

Hûtõház a gyümölcsnek

A gyümölcs megfelelõ tárolásához egy hû-
tõházat építettek, melynek kapacitását késõbb
növelték; ma már 2000 tonna árut tudnak

raktározni a hegyközszentimrei hûtõházban.
„Családi vállalkozásunk – magyarázza Guba
Jenõ – továbbra is foglalkozik a mezõgazda-
sággal, ezt a részleget kezdetben édesapám
vezette, ma már a sógorom irányítja.”

Két cég alkotja az agrárvállalkozást, az
egyik termeli a gyümölcsöt – málna és eper
mellett immár szedret és meggyet is 35-40
hektáron Szentimre térségében –, a másik
foglalkozik az értékesítéssel. „Van mintegy
nyolchektárnyi földieper-parcellánk, hathek-
tárnyi málna, öthektárnyi meggyes, illetve van
még egy nagyon szép, nagy szemû szedret
termõ parcella. De termesztünk csemegeku-

Több pilléren nyugvó
családi vállalkozás

GUBA JENÕ, a Contructorul Sãlard
ügyvezetõje az egyik legelismertebb
építkezési vállalkozó Bihar megyében. A cég
fõ tevékenysége a nagyváradi mûemlék
épületek felújítása. Jelenleg a várban van
a legnagyobb építõtelepük, itt találkoztam
az ügyvezetõvel, s miután együtt bejártuk
a munkaterületet, a helyszínen kialakított
irodájában beszélgettünk.

Guba Jenõ több száz embernek ad munkát

A szalárdi cég
legnagyobb
megrendelése
most a váradi vár
helyreállítása
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Megérkeztek a cég által gyártott ajtók, ablakok
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koricát is nagyjából húsz hektáron, valamint
négy-öt hektáron padlizsánt” – összegez be-
szélgetõpartnerem.

Hegyközszentimrén van egy 70-80 áras
mesterséges tó, ennek vizébõl locsolják szük-
ség esetén a zöldségeket, a szõlõültetvényt. A
tóban hal is van, így össze tudják kötni a kel-
lemest a hasznossal: amikor van rá lehetõsé-
gük és idejük, akkor horgásznak is. Van egy
pincéjük is borházzal, de azt inkább a baráti
kör használja, például vadászatok után.

A termés 50-60 százalékát a piacon értéke-
sítik, exportra is jut. „Nagy bevásárlóközpon-
tokat is ellátunk, egész Bukarestig eljutunk.
Van hol értékesíteni az árut, melynek minõsé-
gét mindenki kitûnõnek tartja” – jegyzi meg
Guba Jenõ. A tevékenység sok munkás kezet
igényel, a helybeliek mellett más települések-
rõl is jönnek idénymunkások, 150-160 ember
dolgozik itt tavasztól õszig.

Várépítõk

Az építkezési vállalkozásra áttérve az ügyve-
zetõ igazgató így emlékszik vissza: „Édesapám
1989 elõtt a helyi Fogyasztási Szövetkezet
építõ csoportjának volt a vezetõje, ebbõl fejlõ-
dött ki a ma már hírnevet szerzett Costructo-
rul Sãlard cég. Vannak és voltak komoly mun-

káink, melyek elvégzésével jelentõs elismerést
értünk el, mint például a színház vagy az
Emanuil Gojdu Fõgimnázium felújítása. Na-
gyon értékesnek tartom – magyarázta –, hogy
új, de régi mintájú, faragott ablakokat és ajtó-
kat gyártunk. Most éppen a Szent László-gim-
náziumnak készítünk ablakokat, de a mi mun-
kánkat fémjelzik a színház, az ugyancsak reno-
vált Lorántffy-gimnázium nyílászárói, és ter-
mészetesen a várba is mi készítjük az ajtókat
és ablakokat. Mi építettük fel a várbeli nyári
színházat, továbbá a vársáncban a dendrológi-
ai parkot. Mi újítottuk fel a 4-es számú általá-
nos iskola mûemlék épületét is. Az Aurel
Lazãr Múzeumot kívül-belül mi újítottuk fel,
hosszú a megrendeléseink sora.”

A nagyváradi vár rendbehozatalát 2010-
ben kezdték el, a határidõ 2015 vége. A meg-
rendelésbe mindent belefoglaltak az építkezés-
tõl a felújításon át a környezet rendezéséig.
„Nehéz volna minden munkafázist felsorolni,
a lényeg, hogy a vár területén található épüle-
teket mind felújítjuk, nagy részük már elké-
szült, és közmûvesítjük a sok évszázados épít-
ményt: ivóvízvezetéket, szennyvízcsatorna-há-
lózatot építünk, a fûtési rendszer kialakítása is
a mi feladatunk. Az udvart is rendezzük, koc-
kakõvel és térkõvel burkoljuk a belsõ udvart” –
avat be a tervekbe.

A Costructorul Sãlard kapacitásának 60-70
százalékát köti le a „legnagyobb falat”, a vár;
160 ember dolgozik a történelmi falak között,
a többi 80-90 alkalmazott más építõtelepen
munkálkodik. Az ügyvezetõ munkáját több
szakember is segíti, 8-10 építészmérnök alkal-
mazottként irányítja és felügyeli a munkálato-
kat, de vannak olyan szakemberek, például fa-
vagy kõfaragók, akik csak bedolgoznak. „Nem
éri meg, hogy én alkalmazzak állandó szakem-
bert, mivel ilyen munkafázissal csak ritkán ta-
lálkozzunk” – mondja Guba.

Az építõtelepeken dolgozók kétharmada
Szalárd község lakója – Szalárd, Hodos, Szent-
imre tartozik ide. Más környékbeli települések-
rõl is vannak alkalmazottaik, Biharról, Hegy-
közkovácsiból, Nyüvedrõl, Kügypusztáról.

Az elvégzett munka ellenértékének bevéte-
lezésétõl függ, hogy a vállalkozó kéthetente ki-
adhassa az alkalmazottak bérét, és ki kell fizet-
nie a beszállítókat is, akik az építõanyagokat
hozzák. „Az uniós pénzzel nincs különösebb
gond, az rendszeresen érkezik” – mondja Gu-
ba Jenõ. Azt is elárulja, hogy õk a kivitelezõi
az úgynevezett Szálka parknak, amely Várad-
Szõllõsön épül. Itt viszont nem az EU fizet,

(folytatás a 14. oldalon)

Mindent az eredeti
állapotában
szeretnének
helyreállítani

A vár
közmûvesítése is

az õ feladatuk
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Több munkáltató,
kevesebb alkalmazott

|gazdaság

(folytatás a 13. oldalról)

ez állami beruházás, s a megígért kormány-
pénz nem érkezett meg a környezetvédelmi
minisztériumtól. „Az önkormányzatnak az
idén már nem lesz erre pénze, saját költsé-
gemre meg nem tudom folytatni. A munkála-
tok nagyjából 40 százalékát elvégeztük, de
csak 20 százalékért kaptuk meg a pénzt. Ezt a
beruházást tavasszal folytatjuk.”

Hajnaltól kora estig talpon

Amikor arról faggatom, hogy miként tudja
idejét úgy beosztani, hogy mindent át tudjon
fogni, azt feleli: „Naponta általában reggel 6-
tól este 6-7-ig dolgozom. Kora reggel kezd-
jük otthon Szalárdon, az embereket elindítjuk
a munkába, onnan bemegyek a szalárdi iro-
dába a napi teendõket megbeszélni, majd 9
óra felé jövök ide a váradi irodába, ahol a
mérnökökkel megtárgyalom a fontosabb te-
endõket, aztán az építõtelepet is megpróbá-
lom bejárni, no meg a beszállítókkal kell fo-
lyamatosan tartani a kapcsolatot. A városhá-
za által delegált építõtelepi felelõsökkel is
rendszeresen találkozom. Négy szakember
felügyeli munkánkat, nekik jogukban áll, ha
szükséges, a munkálatokat leállítani. A terve-
zõkkel is gyakran egyeztetünk” – avat be na-
pi programjába.

Guba Jenõ korábban a közéletben is aktí-
vabb szerepet vállalt, ám kevés szabadideje
miatt a helyi tanács RMDSZ-frakciójában más-
nak adta át a helyét.

| Deák F. József

A hegyközszent-
imrei tó
a horgásztanyával
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Szeptemberben 399 munkáltatót (idén kö-
zel három és fél ezret) ellenõrzött a Bihar me-
gyei Területi Munkaügyi Felügyelõség. Az el-
lenõrzések során 217 esetben a munkaügyi,
182 esetben pedig a munkabiztonsági elõírá-
sok betartását vizsgálták. Az ellenõrzött vállal-
kozásokra 546 bírságot szabtak ki, az elsõ ka-
tegóriában 190, a másodikban 356 munkálta-
tót büntettek. Pénzbírságot összesen 65-en
kaptak, ezek összértéke 390 200 lej. Leállít-
tattak öt nem megfelelõen mûködõ berende-
zést is.

Szeptemberben két munkabaleset történt,
az áldozatok ideiglenesen elvesztették a mun-
kaképességüket.

A harmadik negyedév végén megyénkben
17 474 munkáltatót tartottak nyilván, vagy
százzal többet, mint a nyáron, õk 158 265
embert foglalkoztattak, 1200-zal kevesebbet,
mint júliusban, egyéni munkaszerzõdéssel pe-

dig összesen 171 382-en dolgoztak, több
mint két és félezerrel kevesebben, mint két
hónappal korábban. Kollektív elbocsátást
most nem jelentettek be a hatóságnál.

A munkaügyi felügyelõk folytatták az orszá-
gos ellenõrzési kampányt annak vizsgálatára,
hogy a közúti szállítócégeknél dolgozó jármû-
vezetõk betartják-e a pihenõidõt. Összesen ki-
lenc munkaadónál hét szabálysértést állapítot-
tak meg, és két, 20 ezer lej összértékû bírsá-
got szabtak ki például a munkaórák nyilvántar-
tásának a hiányáért, és három figyelmeztetést
adtak ki azért, mert munkaadóik nem tájékoz-
tatták megfelelõen a sofõröket egyes elõírá-
sokról.

Szeptember végéig 607-en kérték a nap-
számosok nyilvántartásához szükséges speciá-
lis nyomtatványokat, és 155-en nyújtották be
a nyilvántartást.

| F. N. L.
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Sûrûn jegyzeteltek a szenátorok és képvise-
lõk a vállalkozói érdekvédelmi szervezetek
képviselõivel megtartott elsõ találkozójukon.
A Bihar Megyei Vállalkozók Szövetsége a me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamarával együtt
szervezte meg az országban is eddig egyetlen
ilyen eszmecserét. A megye tizenhárom tör-
vényhozójából kilenc tett eleget a várban nem-
rég nyitott vállalkozásfejlesztési központba
szóló meghívásnak, és pártállástól függetlenül
felajánlották segítségüket. Mindannyian vállal-
ták, hogy aláírják a vállalkozóknak az autópá-
lya megépítését sürgetõ felhívását. Az üzlet-
emberek azt szeretnék, ha a kormány leg-
alább az országhatártól a Nagyvárad–Szatmár-
németi országútig (Paptamási magasságában)
tartó 10 km-es sztrádaszakaszt megépíttetné,
hogy a magyar oldalon is legyen érdemes foly-
tatni az autópályát Debrecentõl a határig. Az
RMDSZ-es Cseke Attila képviselõvel egyetér-
tésben több törvényhozó is kevesellte a 10 ki-
lométert, szerintük az egész Bihar megyei, 64
km-es szakaszért kellene kiállni, akár együtt a
Szilágy és Kolozs megyei törvényhozókkal.

A nyílt, konstruktív párbeszéd során az üz-
letemberek kifogásolták az állami, önkor-
mányzati beruházásokra jutó keret megkurtítá-
sát, ami számos céget juttatott a tönk szélére,

a pályázatok bürokratikus, hosszadalmas elbí-
rálását, a feltételek kiszámíthatatlan változtat-
gatását, a kincstár anakronisztikus mûködését,
az üzletmenetet akadályozó, a kisvállalkozá-
sokra aránytalanul nagy terhet rovó pénzügyi
kötelezettségeket és általában azt, hogy a gaz-
daságra vonatkozó jogszabályok meghozatala
elõtt a kormány nem konzultál az érintettek-
kel. A törvényhozók együttmûködését kérték
és kapták meg az ígéretet ahhoz, hogy a szak-
iskolai képzés jobban igazodjék a munkapiaci
kereslethez.

Törvényhozók és vállalkozók egyaránt
örömmel fogadták a visszacsatolásnak ezt a
formáját, de elõbbiek néhány félreértést is
igyekeztek eloszlatni. Amint Szabó Ödön kép-
viselõ leszögezte: ne várják tõlük, hogy „pénzt
hoznak” a megyébe, mert ilyen jogcímen indí-
tottak bûnügyi vizsgálatot Cseke Attila koráb-
bi miniszter ellen, és õk is felelõsségre vonha-
tók, ugyanis Romániában nincs lobbitörvény.
A kormánypártok reprezentánsai is elismer-
ték, hogy a megyének azért jut kevesebb,
mert a gazdasági tárcákat nem itteniek, nem
erdélyiek vezetik, így a bihariaknak még a bu-
karesti, Dâmboviþa-parti mentalitással is meg
kell küzdeniük. A szocdem Sonia Drãghici
burkoltan, a liberális Cristian Bodea nyíltan ki-
mondta, hogy a parlamentben pártállás sze-
rint kell voksolniuk, és a párthierarchiában a
törvényhozók fölött álló miniszterek zokon ve-
szik, ha a mezei képviselõk „belepiszkálnak”
az elõterjesztett jogszabályokba.

Az egyeztetést mindezek ellenére folytatják
a vállalkozókkal, legközelebb január 16-án ta-
lálkoznak. Addig is a vállalkozók konkrét segít-
ségért fordulhatnak bármelyik képviselõ vagy
szenátor parlamenti irodájához.

| Máté Zsófia

Kiállnak a sztrádáért
Bihar megye szenátorait és parlamenti
képviselõit kérték fel szószólóiknak
a Biharban mûködõ jelentõs munkáltatói
érdekképviseletek. Legalább 10 kilométer
autópálya megépítését és számos,
a vállalkozásokat akadályozó jogszabály
módosítását akarják elérni.
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– Ahhoz, hogy megértsük a jelenlegi hely-
zetet, idõben meddig kell visszamennünk?

– 2010-ben döntött úgy a Nagyváradi Pol-
gármesteri Hivatal – tulajdonképpen a polgár-
mester –, hogy a város két fõ terének – a
Bémer és a Szent László térnek a rehabilitáció-
jával fogja megpályázni az egyik fontos európai
uniós forrást. Akkor ezt közbeszereztették, és a
terveket elkészítõ nyertes a legnagyobb nagyvá-

radi építész-tervezõ intézet, a Proiect Bihor
részvénytársaság lett. Én úgy kerültem képbe,
hogy a kiírás szerint a nyertes cégnek minden-

Mi lesz veled,
Szent László tér?

Közel három éve vetõdött fel Nagyvárad
fõterének, a Szent László térnek
az átalakítása. Az elfogadott alaptervhez
képest ma már egy teljesen más tervrõl
van szó, melyrõl közvitát sem tartottak,
és amelyet szakmai kifogások is értek.
EMÕDI TAMÁS építész, az eredeti terv
kidolgozója világít rá a részletekre.

Az eredeti,
Emõdi-féle,
jóváhagyott terv
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Emõdi Tamás építész
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képp rendelkeznie kellett az építészek között
egy mûemlékvédelmi szakmérnökkel. Jóma-
gam ilyen képesítésû vagyok, több ízben mû-
ködtünk már együtt ilyen témákban. Elõbb
négy, késõbb három tervre szûkült le a konkrét
elképzelések köre. Ezzel a három tervvel ment
a tervezõintézet 2010 szeptemberében a város
vezetéséhez, hogy döntsön, melyiket támogat-
ja. Akkor a városvezetés korrekt módon össze-
hívott egy szakmai fórumot a városháza külön-
bözõ osztályainak, valamint az érintett közintéz-
ményeknek és hivataloknak a képviselõibõl, és
ez a fórum döntött a tervekrõl. A háromból az
egyik közel 60-70 százalékos többséggel nyert
a többi elõtt. Történetesen ez a terv az általam
elkészített változat volt.

– Akkor az ön terve alapján elkezdõdött a
konkrét tervezés…

– Igen. Közel két hónapig tartott a tervek
részletes kimunkálása, majd több közvita nyo-
mán egy konszenzusos változat született, me-
lyet a város ezután benyújtott finanszírozásra.
Körülbelül rá másfél évre a polgármesteri hiva-
tal megkötötte a támogatási szerzõdést az
Északnyugati Fejlesztési Régió Igazgatóságával.
Ez az intézet bonyolítja le az uniós pályázato-
kat. Az önkormányzat honlapjára és a polgár-
mester blogjára is felkerült az idõközben min-
den engedélyt és jóváhagyást elnyert terv.

– Mi történt ezután?
– Nekünk akkor már semmi dolgunk nem

volt, arra vártunk, mikor tendereztetik meg az
elkészült tervek alapján a kivitelezési munkákat.
Ez 2012 nyarán megtörtént, de mind a négy je-
lentkezõ pályázatát – formai, illetve tartalmi

okok alapján – visszautasították. Közben tavaly
júniusban új politikai összetételû önkormányzat
alakult a választások nyomán, a liberális párt-
nak lett egy új alpolgármestere, Mircea Mãlan,
s õ tavaly december táján felhívatott a város-
házára. Elõszedte a tervünket, és azt mondta,
hogy ez neki így nem tetszik, túlságosan egy-
hangú, szürke, pesszimista hangulatú, és nem
nyom pregnáns bélyeget a városközpontra,
nem tükrözi annak szecessziós jellegét. Az al-
polgármester nem volt elégedett a tér közleke-
désének megoldásával sem. Erre mi azt mond-
tuk, hogy egyrészt a városnak akkor még nem
volt egy hosszú távú közlekedési terve, ezért az
optimális közlekedési struktúra megoldása érte-
lemszerûen csak improvizatív lehetett, másrészt
a fõ tengely menti közlekedés általunk eredeti-
leg javasolt kiiktatását épp az akkori és a mai
polgármester, Ilie Bolojan nem hagyta jóvá.

– Joga volt-e az alpolgármesternek ezt a
lépést megtennie, hisz egy aláírt, elfogadott
terv volt már?

– Nem olyan egyszerû erre a válasz. Az or-
szágban nagyon sok uniós projekt fut. Sokszor
utólag kiderült, hogy a tervek kivitelezhetetlenek,
vagy mert annyira rosszak, vagy nem tarthatók
pénzügyi vagy mûszaki szempontból. Az a gré-
mium, amely a regionális fejlesztési projekteket
felügyeli, hozott egy határozatot, hogy ilyen ese-
tekben át lehet dolgoztatni az eredeti terveket. A
mi esetünkben is született egy ilyen döntés, de
hogy miért, arra a mai napig nincs válasz. Az al-
polgármester a meglévõ és elfogadott
tervet állítólag elsõsorban esztétikai
okokból, valamint a javasolt kõburkolat

A kolozsváriak
ingyen kidolgozott
terve
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miatt nem tartja jónak, de szakmai, a ter-
vet alapjaiban megkérdõjelezõ kifogások
soha nem hangzottak el nyilvánosan.

– Mi történt ezután?
– Idén január végén meglátogatott egy ko-

lozsvári építész barátom, aki épp Nagyváradon
tárgyalt az önkormányzattal, mert az õ tervezõ-
intézete készíti a Sas palota elõtti parkoló mély-
garázzsá alakítását. Elmesélte nekem, hogy ki-
kérték a véleményét a fõtér tervérõl, õ megfo-
galmazott néhány kritikát, s ezen felbuzdulva a
polgármester felkérte, készítse el annak korrek-
cióját. Erre õ azt mondta, hogy elfoglalt, de tud
ajánlani más építészcéget.

– Megkereste-e a barátja által ajánlott épí-
tészcéget a nagyváradi önkormányzat?

– Igen, de minket errõl semmilyen formában
nem értesítettek. Ez a cég a kolozsvári Atelier
Mass, ügyes, tehetséges fiatalokból álló csapat,
már több nemzetközi pályázaton is részt vett,
sõt Romániát is képviselte a Velencei Építésze-
ti Biennálén. Az önkormányzat megbízta õket,
hogy dolgozzák át az eredeti tervet. A dolog pi-
kantériája – ezt késõbb tudtam meg –, hogy
írásbeli szerzõdést nem kötöttek velük. A pol-
gármester és az alpolgármester személyesen
ment el Kolozsvárra megbízni a céget, de ami-
kor szóba került az írott szerzõdés, „majd ké-
sõbb elintézzük” volt a válasz. A kolozsvári ter-
vezõcég is nagyon korrekt volt. Megbízásuk
után azonnal megkerestek, többször konzultál-
tunk, láttam, jó kezekbe került a terv módosítá-
sa. Három hónapig dolgoztak a megoldásokon,
nagyon jó terveket készítettek. Amikor kész
lett, nem vette át az alpolgármester. Egy fillért
sem kaptak három hónapos munkájukért a
váradi önkormányzattól, sõt azóta fel sem ve-
szik a telefonjukat a polgármesteri hivatalban.
Utólag derült ki, hogy azért nem fizették ki a cé-
get, mert nem tetszett az alpolgármesternek a
kolozsvári cég terve sem. Nem egy szakmai bi-
zottságnak, hanem személyesen neki.

– Ezután új fordulatot vett az eddig is hi-
hetetlen történet…

– Idén áprilisban teljesen váratlanul a buka-
resti Horea Gavriº építészt bízták meg új tervek
elkészítésével. Õ formatervezõ, és tanít a fõvá-
rosban az építészeti egyetemen. Megbízása ar-
ról szólt, hogy az alpolgármester szája íze sze-
rint készítsen teljesen új tervet, de senki sem lát-
ta a hivatalos tervfeladatot, ha egyáltalán volt
ilyen. Azaz nyílt közbeszerzés vagy pályáztatás
helyett egyszerûen felkértek valakit személyes
szimpátia vagy az irányíthatósága alapján. Így
prostituálódik a szakma…

– Jogilag ez szabályos?
– A román közbeszerzési törvény úgy szól,

hogy 15 ezer euró alatt joga van az állami in-
tézménynek a közvetlen árajánlatkérésre és
megbízásra. De ez a munka – hisz 3 hektár ter-
vezésérõl van szó – teljesen nyilvánvaló, hogy
ennél sokkal nagyobb értékû. Sajnos a Román
Építész Kamara évek óta vitatkozik a minimális
honoráriumokról, nincs kötelezõ állásfoglalás, s
a be nem tartását nem szankcionálják. Ezt a kis-
kaput használta fel a közvetlen megbízással a
polgármesteri hivatal, noha az Európai Unió ki-
fejezetten szorgalmazza a tervpályázatot jelen-
tõs közérdekû beruházások esetén. A nyáron
nyilvánosságra került az új terv, ekkor szembe-
sülhettek a váradi polgárok az új elképzelések-
kel.

– Legyen szíves, foglalja össze a legfõbb
különbségeket, amelyek az ön és a bukaresti
építész terve között feszülnek!

– A legfontosabb, hogy az eredeti és a ko-
lozsvári csapat által készített terv is messzeme-
nõen figyelembe veszi azt a térszerkezetet és
térszervezési módot, mely közel 300 éve jel-
lemzi a fõteret. Amit most látunk a Szent Lász-
ló téren, az egy karteziánus szerkesztés ered-
ménye, a századelõn kialakult úttengelyek, fa-
sorok és zöld szigetek együttese. Az új terv fel-
rúgja a hagyományos térszervezési módot, ten-
gelyeket és perspektívákat, önkényes és a hely
adottságaival ellentétes hangsúlyokat és térosz-
tást hoz létre, perspektívákat zár le teljesen
esetlen, sõt agresszív módon. Semmibe veszi a
tér eredeti dinamikáját és történelmi hagyomá-
nyát. Jól jellemzi a tervfolyamat következetlen-
ségeit, hogy a nyilvánosság elõtt bemutatott
terv elsõ, giccskollekciós változatán még szere-
pelt egy obeliszk is, tetején egy angyalkával,
amelynek funkcióját senki nem értette. Azóta
már ez lekerült a végsõ változatról, de a köré
szervezett kompozicionális és térburkolati ele-
mek maradtak – okukfogyottan. Az egész –
amúgy csupán felülnézetben értelmezhetõ és

A bukaresti építész
ilyennek képzelte

el a fõteret
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átlátható – barokk kert jellegû kompozíció leg-
nagyobb „röheje” – elnézést a kifejezésért –,
hogy a tér tengelyének a közepébe egy hangsú-
lyos térplasztikájú, „szecessziós” villamosmegál-
lót tervez a bukaresti építész.

– Volt-e közvita az új tervrõl?
– Nem volt. Sõt, az alpolgármester egy saj-

tótájékoztatón azt mondta, hogy azért nem,
mert már egyszer volt, és nincs erre idõ. Ez a
közszférát sértõn kicsúfoló kijelentés, ugyanis
az akkori közvita egy teljesen más tervrõl folyt.

– Hol tart ma az ügy?
– Az építész- és a civil társadalom egy része

az új tervek s persze a megbízás módja láttán el-
kezdett tiltakozni. Talán ez is kellett ahhoz,
hogy az öncélú obeliszk – amely sem gondola-
tiságában, sem formájában nem illik oda – vé-
gül a dolgok mai állása szerint kikerült a tervbõl.
Néhány apró javítás is történt, a növényzetet is
normalizálták némiképp, de továbbra is marad-
tak az alapvetõ kompozicionális bakik. Hogy
hol tartunk ma? Az egyértelmû visszaélésektõl
hemzsegõ procedúra mentén egy szánalmas re-
torikájú, politikailag éretlen, ám autokrata al-
polgármester erõbõl vitt át egy esetlen és anak-
ronisztikus tervet, mely a városközpont arcula-
tát évtizedekre alapvetõen meghatározza.

– Az új terv megkapott-e minden enge-
délyt?

– Sokáig abban bíztunk, hogy nem fogja
megkapni a bukaresti mûemlékvédelmi bizott-
ság engedélyét. Nem is kapta meg, számtalan
kifogást emeltek, s gyakorlatilag átdolgozásra
ítélték. Rá három napra a mûvelõdési miniszter
aláírta az engedélyt, mert csupán konzultatív
jellegûnek értelmezte a bizottság véleményét. A
kifogásokat csak ajánlás szintjén, és nem felté-
telként fogalmazta meg. Így minden nehézség
elhárult.

– Brüsszel nem tehet semmit?

– Az EU azt mondja, ha a procedúra megfe-
lel az adott ország törvényeinek, akkor nem
szól bele. Jogi szempontból talán ott lehet tör-
vénysértésrõl beszélni, hogy a Gavriº-féle terv
nem korrekció (revizuire de proiect), hanem az
eredetivel, illetve a megvalósíthatósági tanul-
mánnyal építészeti szempontból köszönõ vi-
szonyban sem álló új terv. Ráadásul kellett vol-
na hozzá az eredeti tervezõ jóváhagyása és a
változtatások általa való indoklása.

– Hogyan tovább?
– Június óta nagyon felfutott ez a dolog, fõ-

leg a civil oldalon meg a sajtóban, a polgár-
mesteri hivatal helyett magunk szerveztünk
szakmai vitát, melyen a kolozsváriak is bemu-
tatták tervüket, nem kis elismerést aratva. A
legnagyobb szomorúság az egészben az, hogy
a váradi építészkamara nem állt mellénk, meg-
osztott lett, hallgatott nagyokat vagy szánalma-
san dadogott. Míg több megyei építészkamarai
tagozat is kiállt mellettünk, õk opportunizmus-
ból inkább meghajoltak. Többen attól féltek és
félnek, ha ellentmondanak a városvezetésnek,
akkor nem fognak kapni önkormányzati meg-
rendeléseket, terveik engedélyeztetését meg-
nehezítik. Jellemzõ, hogy a váradi építészka-
mara vezetõje – hogy ne kelljen konfrontálód-
nia az alpolgármesterrel – azóta már beadta a
lemondását.

– Van-e még remény arra, hogy ez a buka-
resti terv mégsem valósul meg?

– Egy nagyon pici azért van. Az Európai
Unió szigorú határidõket szab, és a térnek
2014 végére készen kell lennie. Ha nincs kész,
akkor elveszítjük az uniós pénzt. Azonban félek
attól, ha elcsúsznak is a munkák, akkor is befe-
jezik, már csak presztízskérdésbõl is, legfeljebb
nem az EU, hanem a nagyváradi adófizetõk
pénzén.

| Monostori Károly

A híd tengelyében
nem maradna
jármûforgalom
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Kétkezi munkások egyetlen gyermekeként
Szentjobbon nevelkedett, 1982-ben diplomá-
zott, és még ugyanabban az évben feleségül vet-
te egykori gimnáziumi osztálytársnõjét. Az elsõ-
fokú lelkészképesítõ vizsga után Nagyvárad-Új-
városra helyezték, ahol néhai Vidits György
püspökhelyettes segédlelkésze lett. 1986-ban
kapta meg kinevezését Bályokra, és azóta – har-
mincadik lelkészként – ott pásztorolja a reformá-
tus híveket.

– Majd három évtized nagyon hosszú idõ.
Otthonává vált ezalatt Bályok?

– A fél életemet itt töltöttem el, megszerettem
ezt a települést, és otthonunknak tekintem. Min-
denkit személyesen ismerünk. Most úgy va-
gyunk Szentjobbal és Bályokkal, hogy hazulról
hazamegyünk. Gyakran járunk még nevelõfa-

lumba, édesanyámat, amikor csak tehetjük,
meglátogatjuk.

– Mikor érkezett Önhöz az elhívás a lelki-
pásztori szolgálatra?

– Úgy gondolom, hogy ez egy folyamat volt.
Gyermekkorom óta vallásos nevelésben része-
sültem. Édesanyám mélyen vallásos és hûséges
templomjáró volt, aki huszonöt éven át presbi-
teri tisztséget is betöltött. Nagyon ritkán fordult
elõ, hogy vasárnap délelõtt és délután ne le-
gyünk ott az istentiszteleten. Édesapám katoli-
kus vallású volt, és õ a saját hite szerinti temp-
lomba járt. Aki templom közelében nõ fel, lelki-
pásztorok között, azt egy idõ után óhatatlanul
megérinti az Ige. Nem nagyon biztattak engem
arra, hogy pap legyek, illetve egyszer, csak úgy
futólag a keresztanyám; végül is megszületett és
megérlelõdött bennem az idõk során az elhatá-
rozás. Nyolcadikos koromban már tudatosan er-
re készültem, de a végleges döntést késõbb,
gimnazista koromban hoztam meg. Feleségem-
nek – akkori barátnõmnek – ugyanis volt egy
nagyon jó barátnõje, akinek az édesapja lelkész

Templomi padból
a szószékre

Bályok református lelkipásztora,
JÓNÁS SÁNDOR Székelyhídon született
1958. szeptember 2-án. Nagyváradon
az akkori 1. Számú Elméleti Középiskolában
(a volt Premontrei Gimnáziumban)
érettségizett, majd a kötelezõ sorkatonai
szolgálat letöltése után a kolozsvári
Református Teológián folytatta
tanulmányait. Több mint negyedszázada
szolgálja Bályok református közösségét.

Bályok felújított református temploma

Jónás Sándor
és neje, Hajnalka,
a középiskola óta
egy pár
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volt, és a testvére is ezt a hivatást választotta.
Felerõsödött bennem a vágy a lelkészi hivatás
iránt, de ezt mindenki elõtt titkolni kellett, mert
félõ volt, hogy nem engednek leérettségizni.
Még szívbéli barátnõm elõtt is titkoltam szándé-
komat. Mindenki úgy tudta, hogy az agronómi-
ára felvételizem. A felvételin találkoztam egy
osztálytársammal, aki szintén titokban tartotta
valódi szándékát. Csak a vizsgaeredmény kifüg-
gesztése után közöltem a családdal, hogy refor-
mátus lelkész akarok lenni. Nem mindennapi
dolog, hogy katolikus apa gyereke református
pap legyen, de édesapám ezt soha nem tette
szóvá, nem ellenezte, sõt biztatott és büszke volt
rám. Legációkban mindig utánam jött, hogy
meghallgassa szolgálatomat.

– Tanulmányi évei idejébõl mit nevezne
meg legszebb, legmeghatározóbb élmény-
ként?

– Azt, hogy a gimnáziumban megismertem
és megszerettem jövendõbeli feleségemet. Ami-

kor megjelent az osztályunkban egy bánffyhu-
nyadi kislány, aki mindent tudott, és rövidesen
osztályelsõ lett, még nem gondoltam, hogy va-
laha egy pár leszünk. Sõt a mindentudása elein-
te antipatikussá tette. Ez késõbb a legmélyebb
szimpátiává, majd szerelemmé, szeretetté válto-
zott, és már 31 éve a legnagyobb egyetértésben
élünk együtt. Annak is örülök, hogy teológiai
éveim alatt nagyjából önellátó voltam, így tanul-
mányaimmal nem terheltem meg különösebben
szüleimet. Az ösztöndíj és a legációk bevétele,
mondhatni, fedezte a költségeimet. Éppen ezért
én is szívesen fogadtam annak idején legátuso-
kat, hiszen ezzel színesebbé tehettem a nagyobb
ünnepeket, és nekik is segítséget nyújthattam ta-
nulmányaik folytatásához.

– Amint látom, felesége Önnek állandó tá-
masza, mindenben segít, ahol csak tud. Ezen
felül van polgári foglalkozása is?

– Természetesen van, illetve volt, hiszen 12
évig dolgozott helyettesítõ tanárként. Azt tehet-
te, amit nagyon szeretett: földrajzot és történel-
met tanított. Jelenleg háztartásbeli, mindenben
segít nekem, illetve közösségünknek. Õ a min-
denesünk. Foglalkozik a földügyekkel, könyve-
léssel, nyilvántartásokat, jegyzõkönyvet, sõt
naplót vezet tevékenységeinkrõl. Választania
kellett az egyház és család, illetve a hivatás kö-
zött. Õ az elõbbieket választotta, de saját beval-
lása szerint nem bánta meg. A kertben megter-
meli a családnak szükséges zöldséget, burgo-
nyát. Városi lány létére ez nagy átállást jelentett,
de, mint mondani szokta, a munka is egyfajta is-
tentisztelet. Ma már itt és így érzi jól magát, és
ha elmegyünk valahová, alig várja, hogy hazajöj-
jünk. Megszerettük ezt a települést és az itteni
híveket, s úgy érezzük, a legtöbb esetben ez köl-
csönös.

– Volt-e olyan gondolatuk vagy lehetõsé-
gük, hogy máshol szolgáljanak?

– Igen voltak felkérések, de addigra már meg-
szoktuk, megszerettük jelenlegi helyünket, és
nem tartom valószínûnek, hogy jobbat találtunk
volna. Itt voltak sikereink és sajnos kudarcaink
is, de ez hozzátartozik a pályához, ha kimond-
juk, ha nem. Inkább erõt meríteni és tanulni kell
belõlük.

– A presbitériummal megvan-e a kellõ össz-
hang, megkapja tõle az elvárt segítséget?

– Ma már mindenképpen, de ehhez meg kel-
lett újulnia. Elmondhatom, hogy a 14 tagú tes-
tület megértésben és összhangban dolgozik
együtt és velem, a lelkésszel is. Felvilágosultak,
széles látókörûek, és szinte valamennyi
szakterületet lefednek, néha sajnálom,
hogy nincsenek többen, mert a létszám-

A virágos parókia

Konfirmációi
emlékfotó
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stop miatt aktív és értékes emberek ki-
maradtak. Ez persze nem zárja ki azt,
hogy segítsék munkánkat.

– Amikor idekerültek, hogy finoman fogal-
mazzak, nem éppen egyházpárti idõszakot él-
tünk. Hogyan vészelték át ezt az idõszakot?

– Valóban, talán a legvadabb kommunista idõ-
szakban kerültünk Bályokra. Ahol csak lehetett,
akadályozták az egyházi munkát, a templomba
járást, a vallás gyakorlását. Hivatalos körlevelet
kaptunk, hogy a temetõbe cementet vinni, sírkö-
vet önteni szigorúan tilos. A templomban nem
volt szabad felgyújtani az égõket, mert az pazar-
lásnak számított, az írógépet folyamatosan ellen-
õrzésre kellett vinnünk, a karácsonyi mûsort csak
cenzúrázás után mutathattuk be. Mindig éreztük
a lenézettséget, a másodrangúságot. Nagyon ne-
héz idõszak volt, de ezt is túléltük.

– Kérem, mondja el, mik a legfontosabb
megvalósítások az Ön lelkészsége idején!

– Talán a legnagyobb beruházás a templom
külsõ-belsõ felújítása volt, mely 2001-ben kez-
dõdött: bevezettük a fûtést, renováltuk a paróki-
át, ablakokat, ajtókat cseréltünk, rendbetettük
az udvart és amit csak lehetett. Egyes munkák-
hoz holland támogatást is kaptunk. Például a se-
gítségükkel vakoltuk körbe a parókiát, öntöttünk
járdát, és ajándékba kaptunk egy teljesen felsze-
relt fürdõszobát. Dicséret illeti híveinket, mert
belátták a munkálatok fontosságát, és adakoz-
tak. Voltak olyan adakozók, akik névtelenséget
kértek. Ezenkívül a helyi tanács is a segítségünk-
re volt. Helyet adtunk a ravatalozónak, melynek
építését a megyei tanács finanszírozta. Mûködik
a nõszövetség, van egy 13 tagú kórusunk, ami

nemrég alakult újra. Gyermekeinket három cso-
portban tanítom szombatonként a káté- és val-
lásórákon. Közkedvelt alkalmak, melyekre szíve-
sen eljárnak. Nagy sikere van minden évben a
vakációs bibliahétnek. Rendkívül fontosnak tar-
tom, hogy visszakaptuk az egyházi földeket, az
erdõt és erdõjogot.

– Köztudott, hogy Bályokon a református
vallás dominál. Hány hívet számlálnak? Mi-
lyen vallásúak vannak még?

– Összességében nagyjából 450 reformátust
tartunk számon, közülük 313 rendszeres egy-
házfenntartó, közel 60 a passzív tag, a többi a
gyerek. Érdekes tény, hogy a legutóbbi nép-
számláláson ennél sokkal többen vallották ma-
gukat reformátusnak. Õk azok a „kallódók”,
akiket hazavárunk. A templomba járók aránya
nálunk is a sajnos megszokottnak mondható
10-15 százalék. Kevés katolikus van a települé-
sen, ezért nincs templomuk. Lehetõséget ad-
tunk rá, hogy minden hónapban egyszer nálunk
tartsanak szentmisét Maškara Ján
berettyószéplaki tisztelendõ celebrálásával. Raj-
tuk kívül még van ortodox és egy kisebb baptis-
ta közösség is.

– Mit szeretne még megvalósítani a közeli
jövõben?

– Mivel mûemlék jellegû a templomunk, min-
den munkálathoz nagy körültekintés kell. Az
idén az esõcsatornákat fogjuk kicserélni, szige-
teltetjük a padlást. Terveink vannak még, és re-
mélhetõleg Isten segítségével meg is tudjuk való-
sítani azokat. Ide illenek Pál apostol szavai:
„Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem
megerõsít.” (Fil. 4,13)

| Szõke Ferenc
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A talentumok jó sáfárai
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Ünnepi tortaszelés
Tempfli Ádámmal

(középen).
Gavrucza Nagy

László,
az ikerlányok:
Hegyi Gyöngyi

és Nagy Mónika,
Tamás Péter Tibor

Az elsõ fellépés
Magyarókerekén.

Nagy Mónika,
Margittai Tamás,

Gavrucza Nagy
László, Tamás

Péter Tibor
és Hegyi Gyöngyi

– Milyen elõzmények segítették a
Tálentum együttes megalakulását?

– Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, egy
gyülekezetbe jártunk, egy utcában laktunk, és
egy iskolába jártunk. Ami a legfontosabb,
hogy ugyanattól a csodálatos tanárembertõl,
Tempfli Ádámtól tanultuk meg az elsõ akkor-
dokat. Néhány szerzeményét mi is rendszere-
sen elõadjuk, a Kérlek és az Érkezés címû da-
lokat. Egy igaz és õszinte keresztény ember
dalai ezek, egyszerûen megfogalmazott, mély
tartalmú szöveggel. Tamás Péter Tiborral, He-
gyi Gyöngyivel, Nagy Mónikával és a Mûvé-
szeti Líceum diákjával, Margittai Tamással ala-
pítottuk meg a Tálentumot. Új hangzást keres-
tünk, olyat, amivel bárhol, bármilyen korosz-
tályú közönségnek játszhatunk. Tibor gitáro-
zott, azóta basszusgitározik is és énekel, Ta-
más zongorázott, klarinéton játszott és éne-
kelt, jómagam énekeltem és gitároztam, de a
zenekar gyöngyszemei a hölgyek lettek.
Hangjuk olyan különlegesen cseng egybe,

hogy néha még mi is, akik már hozzászokhat-
tunk volna, rácsodálkozunk annak szépségére.
Mindenki hozott talentumot magával, össze-
dobtuk, s ez lett belõle.

– Hogyan határozzák meg magukat a fe-
lekezethez való kötõdés, illetve az önök ál-
tal képviselt zenei irányzat tekintetében?

– Annak idején 2002-ben, amikor elkezd-
tük a próbákat, ökumenés csapat voltunk, Ta-
más katolikus, a többiek reformátusok, nem
számított a felekezeti hovatartozás. Ma sincs
ez másként. Az evangélium mindenkié. Ami a
stílust illeti, talán akusztikus keresztyén zené-
nek mondanám röviden, nem vagyunk dicsõí-
tõ csapat, sem kórus, de repertoárunkban
azért mindkét stílus jelen van. Az ifjaknak ját-
szunk mozgalmasabbat, az idõsebbeknek akár
zsoltárfeldolgozásokat is.

– Ki írja a szöveget, ki szerzi a zenét?
– A dalok fele-fele arányban sajátok, illetve

feldolgozások. Írt dalt már mindenki, de nem
minden dal került fel még lemezre. Ebben is
törekszünk a változatosságra.

– Hány CD-t sikerült megjelentetniük?
– A Tálentum zenekarnak egy hanglemeze

sem található kereskedelmi forgalomban. Ez
fontos, csak nálunk találhatják meg ezeket a le-
mezeket. Célunk az, hogy a hanghordozók se-
gítségével olyan helyekre is eljuttathassuk muzsi-
kánkat, ahová mi nem tudunk eljutni, pedig
igény lenne rá. A lemezekért adományt foga-
dunk el, a pénzt a zenekar kiadásaira szánjuk.
Nem szeretnénk, hogy bárki is azt higgye, keres-
kedünk a lemezekkel. Ez nem üzlet, hanem szol-
gálat. Jubileumi koncertünkön mutathat-
tuk be a 8. lemezünket, Tálentum Tíz
címmel. Igazán egyedi lett ez az album.

A közelmúltban ünnepelte
megalakulásának tizedik évfordulóját
a nagyváradi TÁLENTUM keresztyén zenei
együttes. Nagyszabású koncerttel léptek
a közönség elé, barátok, ismerõsök,
egykori zenekari tagok is felléptek. Ennek
apropóján beszélgettünk GAVRUCZA NAGY
LÁSZLÓ együttesvezetõvel.

2013. november|Biharország|23



|hitvilág – zene

– Készült-e valamiféle jubileumi szám-
adás arról, hogy merre kószáltak az eltelt
évtized alatt, hány alkalommal léptek kö-
zönség elé?

– Tetszik a „kószálás” kifejezés, mert ván-
dorok vagyunk, járjuk a világot muzsikánkkal,
miközben földi életünk is egy vándorlás a vég-
sõ célig. 328 fellépésünk volt az évek során,
Erdély-szerte hintettük a jót, szolgáltunk Ma-
gyarországon, eljuthattunk Hollandiába, Skó-
ciába, Angliába és Írországba is. A legcsodá-
sabb, ha így visszagondolok, hogy ugyanolyan
felemelõ volt szórványban egy családnál éne-
kelni, mint Írország második legnagyobb ka-
tedrálisában Longfordban. Nem a helyszín a
fontos. Az emberek fontosak, akikhez szó-
lunk. Lemezeink messzebb is eljutottak, Kana-
dától Ausztráliáig, még az Egyesült Államok-
ban is hallgatják. Ez csodálatos dolog! Mit is
mondhatnék mást: Soli Deo Gloria! Egyedül
Istené a dicsõség!

– Idõközben az alapötös hogyan válto-
zott?

– Tamás más zenei utakra vetõdött, meg-
alakította a Mozaik együttest, így négyen ma-
radtunk. Majd Faragó Attila érkezett, aki hat
éven át erõsítette a Tálentum-hangzást. Mun-
kája külföldre szólította, de visszavárjuk. Leg-
frissebb és egyben legfiatalabb tagunk
Gavrucza Nagy Pál, õ a nagyobbik fiam. Bár
még csak 12 éves, nagyon jól megállja a he-
lyét. A nagyváradi Mûvészeti Líceum tanulója
zongora fõszakon. Jelenleg ez a stabil felállás.

– Megkerülhetetlen kérdés, mennyire ki-
fizetõdõ ma modern egyházzenét játszani?

– Nekünk nem az. Vannak csapatok Nyuga-
ton, akik nagyon jól megélnek ebbõl. Ez szol-
gálat, és ezt teljesen komolyan gondoljuk.
Nem tömörültünk szervezetbe, nincs cégünk,
nem pályázunk ide-oda, önfenntartók va-

gyunk. Nem szeretnénk a szolgálatot pénzfüg-
gõvé tenni. Adott Isten nekünk szakmát, hiva-
tást pénzkeresés végett!

– Egy évtized elteltével illik leltárt készí-
teni. Van-e, amit másként tennének, ha új-
ra lehetne kezdeni?

– Semmit sem változtatnánk meg. Talán
jobb lett volna még többet szolgálni. Ha voltak
is nehéz pillanatok, hiszem, azokra is szükség
volt, fejlõdhettünk lelkileg és tudásban is.

– Milyen tervekkel indulnak a jövõnek?
– Isten tervez…, mi pedig végezzük, amit

elénk ad. Õ hív, mi pedig megyünk talentu-
mok hiteles sáfáraiként.

| D. Mészáros Elek

A 2009-es írországi
turné alkalmával

Londonba is tettek
egy kitérõt

Az idén a legifjabb
nemzedékkel,
Gavrucza Nagy
Pállal (a zongoránál)
bõvült a zenekar

Nagy Mónika,
Tamás Péter Tibor,
Hegyi Gyöngyi
és Gavrucza Nagy
László
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Történelmi örökségünk megismeréséhez
szükséges bejárni temetõinket, mert azok olya-
nok, mint egy történelemkönyv, amely bizonyít-
ja, hogy évszázadok óta itt vagyunk. A Béli-
hegység és a Bihari-havasok között terül el a Fe-
kete-Körös medencéje. A fennmaradt oklevelek
egyértelmûen bizonyítják, hogy az itteni ma-
gyarság az Árpád-kori elõdök leszármazottja.
Nyolc településen él itt magyar közösség: szór-
ványban Belényesben, Belényessonkolyoson,
Belényesújlakon, Kisnyégerfalván és Körösjá-
nosfalván, számbeli többségben Köröstárkány-
ban, Magyarremetén és Várasfenesen. A Belé-
nyes környéki falvak lakói a XVII. század végén
bekövetkezett nyelvi elszigeteltség következté-
ben archaikus népi kultúrát és nyelvjárást õriztek
meg.

Több mint síremlék

Ma még találunk fából faragott, különbözõ
nagyságú, sötét, idõette fejfákat a kõ síremlékek
között (de meddig?). Formájuk, a még
fellelhetõ díszítõelemeik és felismerhetõ
betûik beszédessége lenyûgözõ.

A Belényesi-medencében található,
magyarok által is lakott települések
temetõinek hagyományos, mûvészi értékû,
fából faragott síremlékeit, múltunk
pusztuló és pótolhatatlan dokumentumait
kutatta fel, vizsgálta és tárja az olvasók elé
MIKLÓS JÁNOS képzõmûvész
és SZEPESI-MIKLÓS ANNAMÁRIA tanár.*

Belényessonkolyosi
férfi fejfa

Magyarremetei
fejfa

Belényessonkolyosi
nõi fejfa

Temetõink népmûvészete

* Közlésünk

a Belényesi füzetek

helytörténeti

és kulturális

ismertetõ magazin

2012/1. számában

megjelent

tanulmányuk

rövidített változata
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A fejfa kultikus jel a sírhanton, formá-
jának alakítását a fatörzs és a megmun-
kálás módja határozza meg. Síronként

változik a motívumok használata is, utalván az
elhunyt személy családi, társadalmi helyzetére,
nemére és korára. Az aránylag gyorsan pusztu-
ló anyagból készült fejfák állításának eredete a
XVIII. századra tehetõ, de vannak a XVII. száza-
dig visszamenõ feljegyzések. A XVI. században
hódító reformáció mindenféle bálványozást és
sírjelölést tiltott, a fõurak sírját kõvel, halommal
jelölték. Ezután vált szokássá a fejfa állítása, így
alakulhattak ki az õsi formák és jelképek.

A különbözõ felekezetek hívei a temetõkben
is jelezni kívánták különbözõségüket. A katoliku-
sok ragaszkodtak a kereszthez, a reformátusok
a cölöppel, karóval való sírjelöléshez. A falvak
társadalmi rendje meghatározza a temetõ belsõ
rendjét, a sírok viszonylatait, a sírjelek formálá-
sát, a temetkezési szokásokat. A helyi szokások
befolyásolják az élõk és holtak kapcsolatát, a te-
metõbeli viselkedést; a falusi közösséget érintõ
külsõ hatások is hozzájárulnak a sírjelek alakítá-
sához, formai jellegzetességek keletkeztek.

A fejfák elkészítése változó volt vidékünkön
attól függõen, hogy az alapanyagot már lena-
gyolt formában, gerendaként lehetett beszerez-
ni – ott, ahol fafeldolgozó telep volt: Fenes,
Jánosfalva, Sonkolyos –, vagy az elõkészített fa-
törzset bárddal, szekercével faragták, vonókés-
sel, gyaluval finomították. A fejfák anyaga álta-
lában tölgy, de készítettek akácfából is; hosszuk
általában 140-200 cm. A földbe körülbelül az
1/3 részük került, amit kátránnyal vagy petróle-
umban feloldott szurokkal kentek be, hogy tar-
tósabb legyen.

Vidékünkön jellegzetes formái a fejfának a
gomb, sisak, süveg alakú tetõzés. Az oszlop kül-
sõ oldalán kialakított táblára vésõvel mélyített

betûkkel írták az adatokat, esetleg szöveget is.
Az arányok és díszítések (kánoni szigorúsággal
való) használata mellett napjainkban a fejfák
szinte azonosak, de mégis különböznek, helysé-
genként elüt egymástól a formavilág.

Szent Mihály lova

Az elhantolt lába irányában található a sírba
állított kettõs, vékony, lábtól való fa. Vannak
egyszerû, sima és díszesen esztergált, faragott
formák (Belényes, Sonkolyos, Remete, Újlak).
A háztól a sírig ezeken a fákon vitték a halottat.
Magyarremetén „Szent Mihály lovának” nevez-
ték. Ezeket a rudakat már nem vitték vissza a
házhoz, mivel bajhozónak hitték; beszúrták a sír-
ba, lábtól. A hiedelem szerint ezek a lábfák segí-
tették az elhunyt lelkét az égbe juttatni.

A lábfa általában 30-50 cm-re áll ki a hant-
ból. Belényessonkolyosi hiedelem, hogy a lábfa
azért kerül az elhunyt lábához, hogy lerögzítse:
a test a sírban maradjon, csak a lélek szálljon az
égbe (amirõl úgy vélték, hogy a temetést köve-
tõen egy ideig a fejfában talál szállásra). Babo-
nás történetek jártak az egyedül maradt idõs
emberrõl, aki kijárt a temetõbe beszélgetni el-
hunyt párja fejfába települt lelkével.

Jelképek, formák, díszítések

Fejfáinkon megfigyelhetõ a díszítmények egy-
séges használata, létezett egy egységes jelrend-
szer formában és szimbólumban, ami mára már
felbomlott. A mai mesterek – ácsok vagy aszta-
losok – a jeleket már önkényesen használják,
kézügyességüktõl és szakmájuktól függõen.

A Fekete-Körös völgyének temetõiben a fá-
ból készült sírjelek jellegzetes formái a fatönkös
és az oszlopos fejfák. Elõbbi esetében a tönk
mind a négy oldala megmunkált: az elsõ oldal, a
feliratos rész jobban, az díszített is, míg a másik
három oldal sima. A formák, motívumok egy-
szerûek; napjainkban már csak ilyeneket helyez-
nek el, és csak a homlokrészt díszítik: szomorú-
fûz, csillag, virág, levélinda, rozmaringág, tuli-
pán, rozetta kerül rá. Az oszlopos fejfa minden
oldalán egyformán faragott, négyzet vagy tégla-
lap alaprajzú.Antropomorf fejfa Magyarremetén Magyarremete

Fûzfa és makk –
várasfenesi
fejfadíszek
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A bálvány formájú fejfa (antropomorf = em-
berszabású) hasonlóságot mutat az emberábrá-
zolással, mely arra szolgált, hogy a halott lelke
ne legyen egyedül. Ezek az ember alakú fejfák
már eltûnõben vannak, nem is készítenek nap-
jainkban. Körösjánosfalván oly kifejezõ formájú
oszlopos fejfákat készítettek (jellegzetes férfi és
nõi, gyermek, idõs), hogy a halott nyugalmát jó
szellemek védjék, és helyet adjanak neki. Gya-
kori itt is a vésett – csillagot, szomorúfûzt, rozet-
tát, levélindát, betûket, tölgyfalevelet-makkot áb-
rázoló – díszítés a fej- vagy homlokrészen. A fej-
fa középsõ részére került az írott szöveg: az el-
hunyt neve, a születési és elhalálozási évszám,
az életkort jelölõ szám, majd az általánosan
használt sablon: „Béke poraira“. A szöveg kez-
dete általában az „Itt nyugszik”. Gyakran hasz-
nálnak rövidítéseket is, pl. ABFRA; SZ; MH.

A korhadó fejfákat idõvel lejjebb ásták a hant-
ba – ezért is találunk Magyarremetén alig pár
arasznyi sírjeleket –, majd a leszármazottak új
sírjelet készíttetnek, s az elkorhadt fejfát beleás-
sák a sírba.

Települések és temetõk

Magyarremetén a református temetõben
találjuk a faragással, véséssel készült, gyönyörû,
eredeti antropomorf fejfákat, melyek alakja
egyedülálló temetõink szabványos fejfáihoz ké-
pest. Itt a magyar lakosság elszigetelve él, de
zártságában is megõrizte és õrzi formavilágát, a

kialakult szokásokat, tárgyi emlékeket. Õsi ere-
detre utalnak a jellegzetes, fejjel, nyakkal, törzs-
zsel rendelkezõ, ember alakú fejfák. A díszítõ
motívumok mágikus jelei az életnek, ilyen for-
mákat találhatunk, mint az „éjmadár“, a halál-
madár a halott lelke jelképeként.

A fejfa formája és ornamentikája minden csa-
lád saját sírjele volt, mint ahogy a sírhely is csa-
ládonként volt elhelyezve a temetõn belül. A ré-
gi sírhelyek és a fejfák mindig nyugati irányban
helyezkedtek el. A formák még napjainkban is
jól kivehetõk: utalnak az imádkozó-könyörgõ
idõs asszonyra, egy másik pedig a kuvikmadár-
nak nevezett bagolyra.

Belényessonkolyoson a vidék legrégebbi
és legszebb formájú fejfáit találjuk a falu fölötti
domb sírkertjében. Két, világosan elkülönülõ tí-
pust találunk itt. A férfi és asszony fejfák kör-
plasztikailag különböznek, tönk jellegûek, dom-
bormûszerûen faragottak. A háromdimenziósan
megmunkált nõi fejfa térbeli elhelyezése rálátást
hagy az alkalmazott motívumok érvényesülésé-
re. A fejfa csúcsa, fejrésze „kontyban” végzõdik.

A réseléseknek jelentõs információtartalmuk
volt és van, mert az idõ múlásának ellenállnak.
Míg a betûs beírás idõvel elkopik, ezek a jelek
továbbviszik az õsi üzeneteket. Idõsebb helybeli-
ek elmondása szerint a szélsõ és középsõ rová-
sok mintegy létrafokokként szolgáltak, a halott-
nak ezzel is segítve, hogy lelke a mennybe jus-
son. Ezzel magyarázták a rovások felfele irányu-
ló helyzetét.

A férfi fejfa minden oldalon egyformán ki-
képzett-faragott, négyzet alaprajzú, csúcsos tete-
jével cifrán kifaragott, buzogányos. A térben for-
mált, legömbölyített, kockaformájú fejrész alatti
rész szögletes, merev hasábalakját az eresz dí-
sze, valamint az alatta levõ beugrás töri meg. A
fejfa homlokzatrészének kiképzésében szerepet
játszanak a vésett-metszett díszek, például a szo-
morúfûz, a rozetta, a makk.

A belényesi, kisnyégerfalvi, köröstárká-
nyi temetõk fejfái egynemûek, egyazon formá-
jút helyeznek férfi és asszony sírjára; nagyságu-
kat mindig az alapanyag mérete adja meg. Mo-
tívumrendszerüket a szomorúfûz, tulipán, rozet-
ta, rozmaring, tölgyfalevél, virágtõ alkotja.

Belényesújlakon a temetõbe vezetõ út mere-
dek, feltehetõleg ezért található itt sok síron lábtól
való fa. A hantokból 50-60 cm-re kiálló páros
lábfák szépen kidolgozottak; vannak kúp formá-
júra esztergáltak és stilizált tulipánvégûek is.

Várasfenesen a legérdekesebb része a fej-
fáknak a fej-homlokrész díszítésére használt sok-
féle növényi ornamentika, amely megfelelõen
stilizált és jelképhordozó is.

A boldog
feltámadás
reménye alatt –
Várasfenesen

Tulipános végû lábfa Belényesújlaki lábfa 
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XVIII. század elején Olaszi aránylag kis
területen feküdt. Délen a Sebes-Kö-
rös, keleten az országút (nagyjából a
mai Magheru út nyomvonala) hatá-
rolta. Utóbbi a Nagyhídnál kezdõ-

dött, és észak, majd északnyugat felé kanyarod-
va a ferences és irgalmas rendi telkek, végül az
ispotály elõtt haladt tovább Biharpüspöki irá-
nyába. A város határa akkor még a mai Fõ ut-
cai keresztezõdésen túl a Páris-patak vonalát
követte, amíg a patak el nem érte a Köröst a
késõbbi Fürdõ (mai Haºdeu) utca közelében.

Olaszi elsõ ismert temetkezési helye, a Régi
temetõ valamikor az 1700-as évek legelején lé-
tesülhetett a már említett országúttól északke-
letre. A temetõ a Páris-patakon túl is elterült,
vélhetõen a Hidegser (a késõbbi Kórház, ma
Pasteur) utcáig. (A Páris-patak itteni nyomvo-
nalát ma jobbára a Bãrãganului utca követi.)
Északnyugaton nagyjából a Fõ utcáig terjedt, el-
lentétes irányban vélhetõen nem érte el a Kál-
vária (a mai Dózsa György) utcát.

A temetõ területén, a Páris-patak innensõ
részén volt Szent Barbara temetõkápolnája
(1766-ban már romos állapotban) és az 1760-
ban épült, 1839-ig meglévõ Zsembery-kápol-
na. A Páris-patak túlsó részén Salamon József
kanonoknak volt kápolnája. Ez utóbbi 1774
körül épült.

Azt követõen, hogy ez a temetkezési hely be-
telt, az 1778. évi országos szabályozás értelmé-
ben a vármegye és a püspökség közösen két új
temetõt jelölt ki. Mindkét sírkertet 1778. febru-
ár 9-én szentelte fel Zolnay Antal káplán.

A két új temetõ közül az elsõ, az úgynevezett
Kistemetõ a Páris-patak völgyében a késõbbi
Hidegser utcában (a mai Vérközpont helyén)
volt. Jól behatárolható az 1859-ben kiadott

Halácsy-féle térképen. 1868-ra betelt, nem bõ-
vítették, hanem 1869-ben a városi bizottság
bezáratta. Az 1890-ben kiadott Berger-féle tér-
képen már nincs is feltüntetve annak ellenére,
hogy akkor még megvolt. Majd csak 1904-ben
született határozat a felszámolására, amint az
alábbi sajtóhírbõl kitûnik: „A Kórház utca végén
levõ temetõ 1904 nyarára 30 év óta használa-
ton kívül volt. A tanács a 7536 négyszögméter-
nyi területet 5 házhelyre osztotta, hogy így ér-
tékesíthessék. Ezzel végleg vége lett a temetõ-
nek” – írta a Nagyváradi Napló egyik 1904-
bõl való száma, bár akkor már 35 év telt el a te-
metõ bezárásától.

A másik temetkezési hely ebben a városrész-
ben a Külsõ- vagy Nagytemetõ volt, mely ké-
sõbb Olaszi temetõként lett ismert. Még a XIX.
században is szántóföldek övezték, csak a déli
részén volt egy sor telek a Téglavetõ utcán.
1863-ban egy katonai temetõ hozzácsatolásá-
val megnagyobbították. De még elõtte újraren-
dezték, és a hitfelekezetek elöljáróival egyetér-
tésben az addigi katolikus temetõben reformá-
tus és ortodox parcellákat is nyitottak.

A Nagytemetõ legrégibb kápolnáját
1841–1843 között klasszicista stílusban gróf
Haller Ferenc kanonok emeltette szülei – gróf
Haller János és Fáy Konstancia grófnõ – ham-
vai fölé. Az 1940-es években temetõkápolná-
nak használták. A sírkert bezárását követõen ez
a kápolna egyre romosabb állapotba került.
Majd csak 2012-ben renoválták.

Az egykori temetõben napjainkig még há-
rom kápolna maradt meg. Ezek egyikét
1880–1882 között építtette a Markovits csa-
lád. Tervezõje és kivitelezõje id. Rimanóczy Kál-
mán volt. Az új kápolnát majd csak 1884. má-
jus 11-én áldotta meg Palotay László esperes-
plébános.

A következõ kápolna megrendelõje a Des
Echorelles-Kruspér család volt. Tervezõje ifj. Ri-
manóczy Kálmán. Eredetileg az építész 1895
decemberében még magas, karcsú toronnyal
képzelte el a kápolnát – így kérte meg az épít-
kezési engedélyt is –, de végül csak egy kupola
magasodott fölötte. Az építmény vélhetõen
még a századforduló elõtt elkészült.

A harmadik kápolna a Rimanóczy családé
volt. Id. Rimanóczy Kálmán halálakor, 1908-
ban még nem létezett, hiszen az építész végren-
deletében meghagyta a fiainak, hogy építsenek
egy családi sírboltot 20 ezer koronáért. Ifj. Ri-
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Napjainkban park
van az Olaszi,
az egykori
Nagytemetõ helyén

Olaszi temetõi
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manóczy Kálmán halála évében, 1912-ben
már vélhetõen megépült ez a formás, eklekti-
kus stílusú kápolna.

Nem célunk a temetõ részletes ismertetése,
hisz megtette már ezt helyettünk Kordics Imre
hiánypótló, Sírok, sírjelek a Várad-Olaszi te-
metõben címû könyvében. Ebben olvasható az
is, hogy az Olaszi temetõ 1972-ben zöldövezet
státusba került, és bezárták. Ezzel megkezdõ-
dött benne az ezredfordulóig tartó rombolás.

Sokan joggal sérelmezték a temetõ felszámo-
lását, politikai, etnikai okokkal magyarázva ezt a
döntést. A történelmi hûségnek tartozunk azzal,
ha megírjuk: már 1916 nyarán – még az Oszt-
rák–Magyar Monarchia idejében – azt fontolgat-
ta a város vezetése, hogy bezáratja az Olaszi te-
metõt, mivel az „útját állja a város fejlõdésének.”
Már akkor is nagy ellenállást váltott ki a lakosság
körében ez a terv. A Tiszántúl napilap cikkíró-
ja felsorakoztatta a pro és kontra érveket, bár jó-
maga is ellenezte a temetõ bezárását, amely vé-
gül nem valósult meg, de talán csak a rövidesen
bekövetkezõ impériumváltás miatt. Az új román
hatalomnak ugyanis akkor még valószínûleg
fontosabb teendõi is akad-
tak, mint a temetõ bezárása.
Így aztán még bõ fél évszá-
zadnyi haladékot kapott az
Olaszi temetõ…

De lássuk, hogyan is is-
mertette a már említett na-
pilap névtelen cikkírója a te-
metõ bezárásának tervét:
„A katonai járványkórház
temetõügyének tárgyalása
alkalmával Nagyvárad város
tanácsában felmerült az a
kérdés, hogy a várad-olaszi

köztemetõ már rövid idõ alatt teljesen betelik, s
így legjobb megoldás lenne, ha a város ezt a te-
metõt bezárná, s a Fácános mellett új temetõ-
rõl gondoskodnék. (A Fácános a temetõtõl dél-
nyugatra, a Rét elnevezésû városrész szomszéd-
ságában volt – szerz. megj.)

Ezt a legújabb ideát, amely a nálunk annyira
jellegzetes kapkodó rendszer újabb bizonyítéka,
azzal indokolják, hogy az Olaszi temetõ útját áll-
ja a város fejlõdésének. Ez elég szépen hangzik,
de azzal szemben áll az a sokszorosan írásban
is kiadott indoklás, hogy útját kell állani éppen
városi szempontból minden külsõ terjeszkedés-
nek, mert máris nagyon szétszórt a város, ami
elviselhetetlenül megdrágítja a közvilágítást, a
közbiztonság ellátását és a kövezést. E helyett a
belterületen üresen álló nagy telkek beépítése,
továbbá a felfelé való, vagyis emeleti építkezés-
re kell szorítani a közönséget.

Hogy az Olaszi temetõ helyének majdani be-
építése talán szerencsésebb körülmények kö-
zött lenne megvalósítható, mint például a Kert-
város, azt hisszük, de tagadjuk, hogy a város
külterületének éppen ez a része volna a legal-
kalmasabb a város további fejlesztésének, mert
a város fejlõdése önként kínálkozik a déli részen
levõ sík terület (itt a Kommendáns rétre gondolt
a cikkíró, amelynek beépítését egy évtized eltel-
tével meg is kezdték. – sz. m.), amelyet már er-
re a célra a városi tanács is legalkalmasabbnak
talált, mikor egész városrész építését elõmozdí-
totta.

Más kérdés, hogy megengedhetõ-e, s a ke-
gyelettel összeegyeztethetõ-e, hogy az Olaszi
temetõt bezárják, s a törvényes 30 év leteltével
beépítésre kerüljön a temetõ területe. Az Olaszi
temetõben nem csak egyszerû sírok vannak,
hanem nagy költségbe került, díszesebb sírbol-
tok, kápolnák is, amelyek egy részét az utolsó
években építették. Ezeket még 30 év után sem
lehetne egyszerûen széthányni.

Ott van Budapesten a Kerepesi temetõ,
mely máris benn van a városban. Az Olaszi te-
metõ Nagyváradnak ugyanaz, ami Budapest-
nek a Kerepesi temetõ; városunk legtöbb kivá-
lósága itt nyugszik. Ezek megérdemlik, hogy
kegyelettel viseltessünk nem csak emlékük
iránt, hanem porló hamvaikat is tiszteletben
tartsuk.

Az Olaszi köztemetõ kibõvítésére különben
más mód is kínálkozik. A temetõ mögött levõ
szántóföldbõl kell vétel útján megfelelõ területet
beszerezni. Különben azt hisszük, hogy nem
kerül egyhamar sor az Olaszi temetõ bezárásá-
ra.” És ez valóban így is lett.

| Péter I. Zoltán

Az egykori
Nagytemetõ
az 1890-ben
kiadott Berger-féle
térképen

Nemrég újították fel
a Haller-kápolnát

2013. november|Biharország|29



|história

Ugyanabban a bérházban születtek a Fõ utca
35. szám alatt (akkoriban: Rákóczi, ma Repub-
licii úton), ahol Hubay Miklós. Ezt az író nyo-
mozta ki, és mesélte el a Törzsasztal vendége-
ként. Igaz, nem ismerhették egymást, hiszen
Hubay mindössze egy esztendõs volt, amikor
1919-ben, a honvédszázados Palotai papa ko-
rai halálát követõen özvegye három lányával
kényszerûségbõl Kassára költözött. Boris 15,
Erzsi 12 éves volt, amikor a család a kisebbsé-
gi sors elõl – történelmi elõérzet híján – a Felvi-
dékre menekült…

Váradi éveikrõl bizonyítható, hogy a Palotai
kisasszonyok hamar jelét adták mûvészi ambí-
cióiknak. A középsõ leányzó, Annuska – aki-
rõl egyébként nem sokat tudunk – már nyolc-
éves korában nyomtatásban láthatta viszont
elsõ zsengéit, a legidõsebb nõvér, Boris szin-
tén szülõvárosában írta meg elsõ verses pró-
bálkozásait.

Kassa, a pályakezdés városa

Az „oradeai cseberbõl a kosicei vederbe” át-
települt família nem akárhová került, hiszen a
még háromnegyed részben magyarok lakta vá-
rost pezsgõ szellemi élet jellemezte akkoriban.
És hát… Boris – visszaemlékezései szerint –
csitriként távolról csodálta a legidõsebb Gros-
schmid fiút (a késõbbi Márai Sándort), szívesen
korzózott annak öccsével, az akkortájt Ember
Tamás álnév alatt poétáskodó majdani Radvá-

nyi Gézával, s áhítozott a fess Beller Frici után,
aki (immár Bán Frigyesként) ugyancsak a ma-
gyar filmgyártás mestere lett.

Palotai Boris mindössze 17 évesen egybekelt
Kassa ügyeletes magyar szavalómûvészével,
férjével szövetboltot nyitott, s egyszersmind a
Parnasszus ostromára indult: 1926-ban kiadta
elsõ verseskötetét, a Tavaszi áradást. E gyûjte-
mény, majd két további verseskönyve (Valami-
nek a végén, 1926; Csillag és kenyér, 1936)
nem vallott ugyan született lírikusra, de fejlett
szociális érzéke s az intim hangütést erõteljes
képekkel vegyítõ stílusa azért feltûnést keltett a
„szlovenszkói” magyar irodalmi berkekben.
Elõbb Lesznai Anna, majd Fábry Zoltán vette
számba õt.

Elsõ kötetei megjelenése után, 1928-ban fi-
út szült, aki – miután korán elözvegyült anyjával
1940-ben Budapestre költözött –, tanulmányai
befejeztével Bacsó Péterként vált a magyar
filmmûvészet egyik legjelentõsebb alkotójává. A
mama számára sem volt idegen a film világa,
hiszen a Nyugaton sikeres filmrendezõ, Fejõs
Pál megsejtette benne az ígéretes forgató-
könyvírót. Úgyannyira, hogy 1933-ban vele
íratta meg francia és német ajkú sztárokat fel-
vonultató filmje, a Napsugár szcenárióját, s e
megbízatás az írónõ filmes karrierjének elsõ ál-
lomását jelentette. (Késõbb, az 50-es években –
egyebek mellett – õ jegyezte a Kiskrajcár, az
Én és a nagyapám és az Ünnepi vacsora szö-
vegkönyvét.)

A Palotai lányok:
Boris és Erzsi

Bár csupán gyermekkorukat és kora
ifjúságukat töltötték Nagyváradon,
irodalmi-mûvészeti sikereik alapján
megérdemlik, hogy a város szülötteiként
számon tartsuk õket. Boris fõleg regények,
novellák és filmforgatókönyvek írójaként
volt népszerû, Erzsi pedig – bár
az õ nevéhez is szerzõként, illetve
mûfordítóként több kötet fûzõdik –
elsõsorban elõadómûvészként jeleskedett.
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Írónõ mályvaszín ruhában

Mire az anyaország fõvárosába került, már
nevet szerzett magának, hiszen ifjúsági regényé-
vel (Péter, egy szegény kisdiák regénye) díjat
nyert az Athenaeum pályázatán, majd hasonló
sikert aratott a Nyugat novellapályázatán is. A
regénye sikere után valóságos ifjúsági regényfo-
lyamot, Julika-ciklust összeíró Palotai Boris
1940-ben végleg áttelepült Budapestre, s ott,
akárcsak húgából, az ekkor már Komlós Aladár
irodalomtudós nejeként szereplõ Erzsibõl, a fõ-
városi (szalon)baloldal népszerû tagja vált belõle.

A szerencsésen átvészelt, számtalan mûvében
feldolgozott világháborús rettenet éveit követõen
Palotai Borist a szocdem párt baloldalán találta az
épülõ új világ. A Népszava száguldó riportere-
ként átmenetileg Sztálinvárosra „specializálta ma-
gát”, oda is költözött, a „hivatalos” magyar iroda-
lom tagja lett. Mentségére szól, hogy hamar kijó-
zanodott a szocializmus építésének lázából, két-
három penzumkötet letudása után az 1953-at
követõ politikai változások az õ írói tevékenysé-
gén is megérzõdtek, hiszen már 1955-ben meg-
jelent kritikus felhangokat is rejtõ regénye, az egy
évvel késõbb megfilmesített Ünnepi vacsora.

Az ötvenes évek végén kezdõdött Palotai Bo-
ris nagy korszaka. Sokat és jól szerepelt az író-
olvasó találkozókon, a tévémûsorokban pedig
egyenesen brillírozott. Vendégszeretõ háziasz-
szonyi mivolta, szellemes bemondásai a kulturá-
lis élet egyik legkedveltebb figurájává avatták.
Termékeny, túlságosan termékeny író, s ez az
alkotói lendület olykor igénytelenséggel jár jegy-
ben. Üde kivételt képez az egyre-másra születõ
könyvek sorában az 1964-ben megjelent A fér-
fi címû kisregény, illetve a Zöld dió címû regé-
nye, amely az 1968-as esztendõ legnagyobb
könyvsikere volt. Egyik méltatója, László Ferenc
szerint „Palotai Boris, aki a valóságban is elõre
megíratta a rettegett kritikussal majdani búcsúz-
tatóját, alkalmasint maga is tisztában volt élet-
mûvének alapvetõ problémáival. Ám ha írói le-
értékelõdésének, korszerûtlenné válásának elsõ
jeleivel kénytelen is volt szembesülni, társasági
népszerûségét élete utolsó pillanatáig megõriz-
te. Mályvaszín vendégváró ruhájában, egy sztori
kellõs közepén halt ki a magyar irodalomból.”

Egy vidéki kislány jelentkezett

Palota Erzsi karrierje merõben eltért a
nõvéréétõl. Kassán kereskedelmi tanfolyamot
végzett, aztán felsõfokú tanulmányokat a prágai
Károly Egyetemen. Õ már 1928-tól Budapes-

ten élt. Egy ideig gépírónõként dolgozott, az iro-
dalomtörténész Komlós Aladár felesége lett. Az
elsõ impulzusokat egy „váradinak” köszönhette:
„Egészen fiatalon jöttem föl Kassáról Pestre, és
jelentkeztem Nagy Endre színházában – idézte
fel pályafutása kezdetét –, elénekeltem egy Gá-
bor Andor-sanszont. Nagy Endre nem fogadott
üdvrivalgással, csak azt mondta: másnap van
premier, van-e ruhám, amiben föllépjek? A pla-
kátra már nem tudják rátenni a nevemet, Nagy
Endre fog bekonferálni. Így történt. A ruhámat
anyám varrta, kassai »úrilányruha« volt, szûzies
kivágás, semmi ékszer. Nagy Endre a színpadon
azt mondta: a magyar sanszonéneklésnek
Medgyaszay Vilma óta nem volt Yvette Guilbert-
je, tegnap jelentkezett egy vidéki kislány, úgy ér-
zem, õ az utód, hallgassák meg. Ott álltam vilá-
goskékben, szõkén… A kabaré akkor teli volt
»nõi áruval«. Késõbb nekem is küldtek föl ezüst
fésûkészletet, hívtak vacsorázni… Rózsaszín
kombinés nõk ingtak körülöttem az öltözõben,
kifestve – s én még festeni se tudtam magam…”

Színi pályára készült, megismerkedett a kor
legnagyobb magyar szavalómûvészével, Ascher
Oszkárral, aki felismerte benne a tehetséget, ta-
nítványává fogadta. Tehetségét sokan csodál-
ták, a kor vezetõ mûvészeinek barátságát élvez-
hette, szoros kapcsolat fûzte Veres Péterhez,
Kassák Lajoshoz, Illyés Gyulához. Füst Milán –
bár férjét, Komlós Aladárt jó barátság fûzte
hozzá – szerelmes is volt bele kicsit.

Végül elõadómûvészként talált önmagára, a
Nyugat költõit és elbeszélõit tolmácsolta igen
nagy átéléssel és sikerrel. „Olvasóból lett szava-
ló – írta róla Szalatnai Rezsõ –, vagyis olyan
mélyen érintette a vers, hogy átadta magát az
önkéntelen tolmácsolásnak. Valahányszor hal-
lottam, lenyûgözött páratlan emlékezõtehetsé-
ge, nemcsak a verseknél, hanem, ami még ne-
hezebb, a prózának az elmondásánál. Memóri-
ájánál csak kifejezõ egyszerûsége nagyobb, va-
gyis mûvészetének szépsége és épsége.”

Nõvérével ellentétben nem kerülhette el a
deportálást. A háború után kezdett írással is
foglalkozni, néhány elbeszélése megjelent az
Újholdban, majd 1958-ban adta közre Szere-
lem, fájdalom címû ifjúsági regényét. Az
1971-ben megjelent Igen már mûvészregény,
egy önmagával és környezetével küzdõ rokon-
szenves mûvészegyéniség ábrázolása, amely
képet ad az elõadómûvész Palotai Erzsi pályájá-
nak érzelmi történetérõl is. Emlékezéseivel és
Illyés Gyula, Kassák Lajos, Déry Tibor, Ascher
Oszkár, Medgyaszay Vilma arcképvázlataival
aratta legnagyobb szépírói sikerét.

| Szilágyi Aladár összeállítása
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|szomszédoló

O’sváth György leírása szerint „Szerep tör-
zsökös magyar szó, miután a szer szót honfog-
laló õseink több helyek elnevezésénél használ-
ták…”, majd így folytatja: „Fekszik e helység a
megyében nyugatra legszélsõ helyen P.-
ladány, Udvari, F.gyarmat, Kardszag között.
Postája van helyben.” Sokáig a víz volt az úr a
faluban, a szerepi határ volt a legvizesebb.
Nem zsáktelepülés, ám az egyik útja szinte jár-
hatatlan, de Sárrétudvari felõl könnyen meg-
közelíthetõ. Ha végigmegyek az utcán egye-
nesen, a Földesi család portáihoz érkezem.
Igen, portáihoz. Talán az egyik legbiztonságo-
sabb megoldás, ha saját szomszédja az
ember… Földesi László kis terrakottáival, sár-
réti alakjaival hívta fel magára a figyelmet,
ezért kereste meg õt a berekfürdõi Körmendi
Lajos Írótábor is.

– Gyökereim Szerephez és Udvarihoz köt-
nek – vallja magáról. – Amikor születtem,
1965-ben, a nyári konyha kéményébe költö-
zött egy méhcsalád, édesapám azt befogta, az-

óta, kisebb-nagyobb kihagyással, foglalkozunk
méhészkedéssel. Én már „szárcsaríkató” sze-
repi vagyok, mert amikor még a víz volt az úr
a Sárréten, a szerepiek szívesen szedték össze
a szárcsatojásokat, és a madarak panaszos
hangja egészen Udvariig elhallatszott. Az álta-
lános iskolát itt jártam, aztán Debrecenben ta-
nultam, és mint kertésztechnikus álltam mun-
kába, de 1997-ben hazaköltöztem, és itt kezd-
tem el foglalkozni 2004-ben az agyaggal.
Ahogy Bokor Gábor, a szomszéd falu költõje
megírta, valóban úgy történt: „Egy marék
agyag / Került a kezembe, / S egy öreg pa-
raszt arcát / Láttam én meg benne.” Elõször
dombormûveket készítettem, amelyeknek té-
mái elsõsorban a gyermekkori évekbõl meg-
maradt emlékek, a vidéki emberek hétköznapi
életét és munkáját mutatják be. A felsõ ház-
ban csendõrök laktak hajdanán. Annak állít

Dombormû a téglafalon

Semmi sem megy kárba. Beépülnek a falba a rontott
szobrok is
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Utazás az idõben,
arasznyi szobrok között
A Hajdú-Bihar megyei Sárréten,
Püspökladány kistérség Szerep községében
él FÖLDESI LÁSZLÓ. A saját magával
szomszéd alkotó építi a valahai dolgos
sárrétiek falát, agyagszobraira is egyre
többen kíváncsiak.

Földesi László
(állva) az alma-
tárolóból lett
bemutatóteremben
fogadja
a látogatókat, itt
éppen Gittai István
költõt
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emléket a ház falán található dombormû is.
Még egy feliratot is szeretnék hozzáilleszteni,
régi kalligrafikus betûkkel. Sajnos az öregek
már nem vállalkoznak a felirat elkészítésére,
én meg nem akarok egy neves grafikust meg-
fogadni, mert azt a pénzt, amiért elvállalná,
mindig tudom hová tenni.

Ahogy lejjebb haladunk, a rendezett udvar
felé, látszik a harmónia, amelyet a minket kö-
rülvevõ régi tárgyak, a kõkerítés keltette han-
gulat sugároz a betérõre.

– A múltkor építészek látogattak meg. Mu-
tattam nekik a falat, hogy nemcsak egész tég-
lákból lehet kerítést építeni, hanem fél és har-
mad darabokból is. Nem hittek a szemüknek.
Sokáig nézegették a kerítést, hogy miképpen
is van összerakva. De hát minden anyagot
hasznosítok, amit tudok. A múltkor egy burko-
ló érdeklõdött tõlem, hogy hol szereztem a
ház végénél látható anyagot. Nem is akarta el-
hinni, hogy a jégverés után megmaradt csere-
pekbõl raktuk ki a mintázatot. Most már meg-
találnak ezek a tárgyak, az emberek ismerik a
hóbortomat, s be-beállítanak egy-egy érdekes
darabbal. A múltkor például egy ágyúgolyót
kaptam. Itt találja azt is a kerítésben. Azokat a
szobraimat is beépítem, amelyek az égetéskor

megsérültek, megint csak Bokor Gábor bará-
tomat tudnám idézni, hogy „Megpróbálom
megmutatni / Gond ütötte arcuk, / És hogy
tellett / Mindennapi harcuk.” Úgy szoktam én
ezt mondani az idelátogatóknak, hogy a vala-
ha élt sárréti dolgos parasztemberek emlékfa-
lát építem. Fontos, hogy dolgos! Mert a lusta
embernek ne állítsunk semmit.

Látja, hogy tekingetek jobbra-balra. Tapin-
tatosan megmutatja, hogy hol találom a vécét.
Megtorpanok egy kis házikó elõtt, amirõl egy
kucsmás parasztfigura néz rám.

– Az a vécé – igazít útba még egyszer. –
Amikor már néha gyerekcsoportok is jöttek
megnézni a szobraimat meg a kertet, már ma-
gam is restelltem a budit, hát építettem helyet-
te egy elegánsabbat. Hogy mért került a tete-
jére az a paraszt ember? Mesélte egyszer az
életben megfáradt földim, hogy legénykorá-
ban, amikor rakodtak, a többiek egy zsákot, õ
kettõt vitt. Hiába mondták az öregek neki,
hogy elég lesz egy is, nem hallgatott rájuk. Az-
tán nekem panaszkodott, hogy „még hatvan
sem vagyok, de jó lenne az a kis erõ néha már
akkor is, mikor a szükségét végzi az ember”.
Ha figyelte, az illemhely oldalánál a piszoár is
égetett tölcsérbõl van, és ezt el is lehet fordí-
tani, így a gyerek is tudja használni, de ezt
nem én találtam ki, a diákok fedezték fel, ami-
kor a múltkor sorba álltak. A kert másik végé-
ben meg az aszalót találja. Valamikor gödör-
ben aszalták a gyümölcsöt, én meg azt talál-
tam ki, hogy a 2-3 hektárom gyümölcsfáinak
a rõzséjét õsszel eltüzelem. Így aszalom meg a
gyümölcsöket.

Úgy belemerül a beszélgetésbe, hogy a be-
mutató terem riasztóját is elfelejti kikapcsolni,
amikor belépünk a míves vasalt ajtón, amit
egy barátja készített. Aztán a hirtelen beállott
csendben körülvezet az arasznyi szobrokkal
zsúfolt polcok elõtt, ahol megtalálható a réti
sárkány, a szántó-vetõ ember, a szalmazsákot
tömõ nõ, a kendertiloló nõ, a fát hasogató
ember, a vajat köpülõ asszony – megelevene-
dik a régi Sárrét világa.

– Almatárolónak készült a helyiség, ez lett
belõle. Nekem büntetés a hó, hisz a kertben
mindig lenne mit tenni. Van egy kis mûhe-
lyem, ott dolgozom vagy két hónapot. Egy té-
len 25-30 szobrot készítek. Kérték már sokan,
hogy adjak el belõle, de valahogy mindegyik a
szívemhez nõtt. Nem hirdetem én magam, de
mégis egyre többen jönnek, legtöbben a terra-
kottáimat szeretnék látni. Én meg építgetem
lassan a birodalmamat, és ha úgy hozza a
sors, akkor ide is fogok költözni.

| Kocsis Csaba

A kaptárak mellett
a maga készítette

gyümölcsszárító

Míves agyagalak
vigyázza
az árnyékszéket is

Saját portán
a szomszéd

házban is

2013. november|Biharország|33



|literatúra

l akartam kerülni a bulvárízû Fõbenjá-
ró bûn lett-e a fordítás? címet, pe-
dig valójában ilyesmirõl akarok be-
szélni. Nem a politikusok által annyi-
szor védõpajzsként maguk elé emelt,

a félreértett vagy szándékosan elferdített szö-
vegfordításnak mondott mentegetõzésekrõl,
hanem az igaziról, a legfinomabb ékszerész-
munkáról, az irodalmi mûvek fordításáról. Ami-
nek a mi irodalmunkban nemcsak négy és fél
évszázad, de az is a hagyománya, hogy az elsõ
vonalbeli alkotók egyben a legrangosabb mû-
fordítók.

Nem is a mi nyelvünkbõl származik a fordí-
tás árulásként való „büntetõ törvénykönyvi be-
sorolása”, hanem az újlatin nyelvekbõl. A La-
rousse Kislexikon az olasz „traduttore,
traditore” aforizmaszerû szólásból eredezteti a
francia „traducteur, traitre” fõnévi alakú, illetve
a „traduire c’est trahir” igés változatot, magya-
rázatképpen hozzáfûzve, hogy minden fordítás
eleve elárulója az eredeti gondolatnak. Azt nem
tudom, hogy az erõsen kozmopolita, frankofón
XIX. század végi bukaresti polgári és bohém-
nyelv a szerelmi csalfaság értelmében használt
traduce igéjét a franciából vette-e vagy alanyi
jogon használta, de Caragiale darabjai hem-
zsegnek a sunyi, külvárosi álpátosszal sápítozott
„m-ai tradus!” vádaktól. Ha betû szerint ragasz-
kodnánk a latin szellemiséghez, talán még iga-
zat is adhatnánk a szólásoknak és a városi
szlengnek, de ha alapul veszszük a XVI. század

derekán keletkezett, az elsõk közt számon tar-
tott fordításunkat, akkor semmiképpen sem.

Bornemisza Péter, sorozatunkban már
szerepelt prédikátor író 1558-ban fordítja le,
helyesebben magyarítja Szophoklész Élektrá-
ját, a valódi és bitorolt hatalom közti különb-
ségre hegyezve ki az ógörög szöveget, bár most
nem az õ akkori aktualizálására, hanem egy
fordítói bravúrjára szeretném felhívni a figyel-
met. Az antik tragédiák elengedhetetlen tarto-
zéka, nem ritkán fõszereplõje a kórus, ami el-
mondja a cselekmény megértéséhez elenged-
hetetlen, máshol-máskor történteket, másrészt
a késõbbi színpadi mûvek rezonõr szerepét elõ-
revetítve értékel, összegez. Igen, de az (üldö-
zött) reformátor prédikátorok idejében nehéz
lett volna egy nagy létszámú kórust verbuválni
egy-egy elõadásra, úgyhogy Bornemisza – zse-
niális trouvaille-jal – egy személyre csökkentet-
te, s Chorusnak nevezte el a mesélõ-rezonõr
„vén asszonyt”. Elárulta volna ezzel Szophok-
lész szellemét? Kötve hiszem. Ahogy a Biblia
elsõ teljes fordítója, Károli Gáspár sem árult el
senkit és semmit megalkotva magyar nyelven a
Szentírást, épp ellenkezõleg. Ahogy Reményik
Sándor A fordító címû versében mondja: „A
fordítás, a fordítás – alázat. / Fordítni annyit
tesz, mint meghajolni, / Fordítni annyit tesz,
mint kötve lenni, / Valaki mást, nagyobbat át-
karolva, / Félig õt vinni, félig vele menni. //(…)
Félig õ viszi, félig Jézus õt, / Mígnem Vizsoly-
ban végül megpihennek, / Együtt érve el egy
honi tetõt. / Amíg mennek, a kemény fordító-
nak / Tán verejtéke, tán vére is hull, / De türel-
mén és alázatán által / Az örök Isten beszél –
magyarul.”

Nem szeretnék belemélyedni a magyar nyel-
vû színjátszás hõskorának fordítói problémáiba
– ahhoz túlságosan szövevényes, hogy egy-két
szóval el lehessen intézni –, hanem ugranék a
reformáció korához képest jó három évszáza-
dot, lehorgonyozva annál az alkotónál, aki a
maga négy-öt fordításával mûfordítónak alig
nevezhetõ ugyan, van viszont két olyan „fordí-
tói” fegyverténye, amit sem tanulni, sem taníta-
ni nem lehet, csak fejet hajtani Ady Endre zse-
nije elõtt. A XIX–XX. század fordulóján, amikor
minden idegen nevet nemcsak a magyarban
megszokott sorrendben használtak, de a ke-
resztnevet le is fordították (Verne Gyula, May

NÁDPÁLCA NÉLKÜL

Ferdítés vagy árulás?

E

Ady Endre
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Károly), Ady legteljesebb, legmesszebbmenõ
magyarságversének francia címet ad! Az elsõ
párizsi útja után kiadott, a XX. századi magyar
irodalom nyitányaként számon tartott 1906-os
Új versek kötet A daloló Páris címû ciklusába
szerkeszti A magyar Ugaron ciklus magyarság-
verseit kvázi folytató és a legmagasabb csúcsra
vezetõ A Gare de l’Est-en címû költeményét.
Itt megy el a legtovább kora magyar társadal-
mának megnevezésében (magyar temetõ),
ugyanakkor itt teszi félreérthetetlenné azt is,
hogy számára a sors, a küldetés ezt az egyetlen
helyet jelölte ki. „Fagyos lehellet és hullaszag /
Száll ott minden virág felett. / Elátkozott hely.
Nekem: hazám. / A naptalan Kelet. // Mégis
megyek. Visszakövetel / A sorsom. S aztán
meghalok, / Megölnek a daltalan szívek / S a
vad pézsma-szagok.” Ha lefordítja Keleti Pálya-
udvarra, megfordul az egész vers üzenete, csak-
is így egyértelmû, hogy Párizsból hazamegy.

Másik híres versében, a Párisban járt az Õsz
címûben ellenkezõ „módszert” alkalmaz (az idé-
zõjel a tudatosságnak szól; meggyõzõdésem,
hogy ilyet csak ösztönösen lehet tenni): lefordít-
ja Párizs Latin negyedbeli központi sugárútjá-
nak, a Boulevard Saint Michelnek (Boul’ Mich)
a nevét Szent Mihály útjára, a négy szakaszban
kétszer, az elsõ és a harmadik szakasz második
sorában. Ady a sugárút egyik mellékutcájában
lakott, naponta többször járt a híres bulváron, a
fordítást nem is az ismeretlenség indokolja, ha-
nem a magyar konnotáció: abban az idõben a
köznyelv még gyakran használt metaforája volt
a ravatal értelmû „Szent Mihály lova”, arról
nem is szólva, hogy a szeptember 29-i névnap
már az õszt jelenti. A vers címében nagybetûs
az Õsz, jelkép, a „megfejtése” pedig egyértel-
mûen a halál, a sugárúton ballagás napi élmé-

nye tehát ezzel a zseniális fordítással az olvasó-
ban azonnal megteremti az elmúlás üzenetének
dekódolására való felkészülést.

Ugyanabba a versciklusba, amelybe az emlí-
tett nagy hazavállaló verset, A Gare de l’Est-
ent, oda szerkeszti fordításait is, Jehan Rictus
strófáiból, Három Baudelaire-szonett és Paul
Verlaine álma címmel. Az eredeti cím Mon ré-
ve familier, ezt követi a Tóth Árpád fordítása:
Az én meghitt álmom. Érdekes ezt a két szö-
veget összevetni – jól példázzák, mit jelent az
eredetit szöveghûen, illetve szabadon megköze-
líteni; a magam részérõl Ady fordítását inkább
saját Ady-versnek érzem, de ez lehet merõ
szubjektivitás. Íme elõbb a Tóth Árpád szövege:
„E furcsa álom gyakran s mélyen talál szíven /
Egy ismeretlen nõrõl, kit szeretek s szeret, / S
kit ízig ugyanegynek sohasem ismerek, / És so-
ha csupa másnak, s szeret s megért híven. //
Ó, õ megért híven, s csak õ látja, igen, / Hogy
átlátszó szívemben zord talány nem mered, /
Ó, jaj csak õ, s könnyétõl, mely lassan meg-
ered, / Izzadt és halvány orcám megfrissül sze-
líden. // Ó, barna? szõke? vagy vörös tán? –
nem tudom. / S neve? – emlékszem erre, zen-
gõ és lágy nagyon, / Mint bús kedveseké, kiket
számûz az Élet; // Nézése úgy borong, mint
szobrok hûs szeme, / S bús hangja mintha hal-
kan, távolból zengene, / Mint lágy szók reszke-
tése, mik már hallgatni tértek.” Ady sorai: „Ál-
modom egy nõrõl, akit nem ismerek, / Forró
és különös, áldott, nagy Látomás, / Aki soha-
sem egy s aki sohase más, / Aki engem meg-
ért, aki engem szeret. // Mert õ megért. Neki,
óh jaj, csupán neki, / Bús, áttetszõ szívem töb-
bé már nem talány, /Sápadt homlokomnak ve-
rejték-patakán / Frissítve omolnak az õ szent
könnyei. // Barna, szõke, vörös? Óh, nem tu-
dom én, nem. / A neve? Emlékszem: lágyan
zendül, mélyen, / Mint kedveseinké ott lenn, a
sírba, lenn. // Nézése hallgatag szobrokénak
mása, / Szava messzirõl jön, komoly, bús,
fénytelen: / Mint elnémult drága szavak suha-
nása.” Ez volna árulás, Verlaine elárulása?!

Zárszóként idekívánkozik Karinthy Frigyes
zseniális Mûfordítás címû írása arról, hogy az
ide-odafordítás következtében hogyan „lesz”
Ady A Tisza-parton címû versébõl a Herz-féle
szalámi reklámja, de ezt a témát is a sorozat
egy másik darabjába odázom, mert gondolom,
senki sem tagadja, hogy Karinthy stílusparódiá-
inak iróniája és öniróniája, de az egész életmû-
vére jellemzõ sírva nevetõ öngúny megérdemel
egy külön írást.

| Molnár Judit

Tóth Árpád

Paul Verlaine
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A hagyomány szerint régen a mézeskalács az
isteneknek felajánlott ajándék volt, majd az em-
berek közötti ajándékozás szerepét töltötte be.
Manapság is az egyik legkedveltebb sütemény,
mely változatos alakjával és díszítésével sokféle
jelképet jeleníthet meg, így elõszeretettel készítik
például karácsonyra, húsvétra, Valentin-napra,
de az esküvõkön is gyakran találkozhatunk vele.

A mézeskalács készítésének egyik kiváló mes-
tere Berek Elza nagyszalontai óvónõ. Eleinte
csak saját maga és családja örömére készítette
az illatos süteményt, ma már rendelésre is szíve-
sen elkészíti a finomságot, illetve a különféle vá-
sárokon is gyakran bemutatkozik szebbnél
szebb, színes portékájával. Beszélgetésünk alkal-
mával többek között elárulta lapunknak az igazi
mézes sütemény receptjét is.

– Honnan jött az ötlet, hogy mézes sütemé-
nyeket készítsen?

– Az igazság az, hogy mindig érdekelt a kéz-
mûvesség, szeretek és ismerek sok régi és új
kézmûves technikát, az viszont, hogy a mézes-
kalács-készítésnél maradtam s immár évek óta
rendszeresen sütök, csupán a véletlen mûve. A
mézeskalács mellett például fûzök hagyományos

gyöngysorokat is, és most tanultam meg az úgy-
nevezett Fimo-ékszer készítésének a fortélyait.

– Hagyományos mézeskalácsot készít vagy
más különlegességeket is?

– Legjobban a hagyományos mézeseket sze-
retem készíteni szabad kézzel, piros mázasra, fe-
hér díszítéssel. A tészta kiszaggatásához a for-
mákat is én készítem lemezcsíkokból, így csak a
képzeletem szab határt. Leginkább a hagyomá-
nyos alakúakat formázom, de szoktam összeállí-
tani mézeskalács-dobozokat, házikókat, asztali
díszeket, adventi koszorút, tükrös süteményeket.
Bármit megcsinálok, amit kérnek. Már templo-
mot és autót is készítettem, legutóbb egy vete-
rán autót sütöttem.

– Milyen alkalmakra süt mézeskalácsot?
– Esküvõre, köszönõ ajándékként akár névre

szóló szívet, virágot, galambot, virágkosarat. To-
vábbá ballagásra, Valentin-napra, karácsonyra
vagy bármilyen más alkalomra is örömmel ké-
szítek mézeseket.

– Aki szeretne öntõl vásárolni, rendelni,
hol teheti ezt meg?

– Helyi és megyei kézmûves vásárokon rend-
szeresen megtalálhatnak az érdeklõdõk, de sze-
mélyes megkeresés útján is örömmel állok min-
denkinek a rendelkezésére, illetve akár a közös-
ségi oldalon is felvehetik velem a kapcsolatot az
érdeklõdõk.

– Végezetül, kérem, ossza meg olvasóink-
kal az igazi mézeskalács receptjét!

– Elsõ lépésként egy edényben 25 dkg mézet
és 5 dkg margarint meglangyosítunk. Egy másik
edénybe 4 egész tojást, 10 dkg porcukrot, egy
evõkanál fahéjat, egy kávéskanál szegfûszeget
és 2 dkg szalakálit teszünk. Habverõvel jól ösz-
szedolgozzuk, majd beleöntjük a langyos mézbe.
Újból összedolgozzuk. Gyúrunk bele kézzel 70
dkg sima lisztet. Letakarjuk, és pihentetjük szo-
bahõmérsékleten egy napig. Ezután kinyújtjuk
kb. 4 mm vékonyra, formázzuk, majd alufóliával
bélelt sütõlemezre tesszük. Forró sütõben, 200
Celsius-fokon 4-5 perc alatt mogyoróbarnára
sütjük. A díszítõ cukormázhoz egy tojás fehérjé-
hez annyi jól átszitált porcukrot rakunk, hogy
összekavarva igen sûrû anyagot kapjunk. Kanál-
lal kicsi nejlonzacskóba rakjuk, és kicsi lyukat vá-
gunk a sarkára. Mint egy ceruzával, úgy rajzol-
hatunk vele. A fehér mázat természetes anya-
gokkal színezhetjük is, például kakaóval, instant
kávéval. Jó étvágyat!

| Balázs Anita

Édes, ékes mûvészet
Illatos, ízletes, szemet gyönyörködtetõ –
több évszázados múltra tekint vissza,
mégis a mai napig az egyik legkedveltebb
finomság a mézeskalács. A nagyszalontai
BEREK ELZA immár több mint tíz éve
foglalkozik a sütemény készítésével.
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Születésnap, névnap, házassági évforduló,
esküvõ vagy bármilyen más ünnep, a képesla-
pok széles tárháza áll a rendelkezésünkre. Van
színes, díszes, vicces, egyszerû, giccses, zenélõ
és még hosszan sorolhatnánk a boltok választé-
kát. Ácsné Cseke Enikõ munkái nem minden-
napiak, nincs köztük két egyforma, a kézmûves
vásárokon rendszeresen több tucatnyi különbö-
zõ képeslap sorakozik az asztalán.

– Mióta foglalkozik képeslapok készítésével?
– Még csak két éve készítek képeslapokat,

3D és piramisos technikával. Egy véletlen foly-
tán ismerkedtem meg ezekkel a technikákkal,
de azonnal beleszerettem, és azóta is a bûvöle-
tében élek.

– Honnan jött az ötlet, hogy képeslapokat
készítsen?

– 2011-ben lehetõségem nyílt rá, hogy ki-
utazzak Hollandiába, s a helyi református temp-
lomnál árultak ilyen képeslapokat, amiket a gyü-
lekezet tagjai készítettek. Ott figyeltem fel rá, és
nagyon érdekesnek találtam. A gyülekezet egyik
tagja látta érdeklõdésemet, és adott párat, hogy
kipróbáljam, miként lehet elkészíteni. Az elején
könnyebbeket készítettem, majd rátértem a bo-
nyolultabb, hímzett mintákra, s azóta is nagy
örömmel foglalkozom ezzel. Igyekszem mindig
változatos darabokat kitalálni.

– Milyen alkalmakra szokott képeslapokat
készíteni?

– Például születésnapra, névnapra, kará-
csonyra, húsvétra, esküvõre, babalátogatóba,
keresztelõre, konfirmálásra, tulajdonképpen
bármilyen alkalomra szívesen vállalok képeslap-
készítést. A megrendelõk legkönnyebben a
Facebook közösségi portálon tudnak elérni.

– Más ajándéktárgyakat is kikerülnek a ke-
ze alól?

– Igen, készítek még gyöngybõl kulcstartókat,
karkötõket, gyöngyözött tojásokat, és éppen
most ismerkedem a szalmafonás rejtelmeivel.

| Balázs Anita

Egyedi képeslapok
minden alkalomra

Kétségkívül az ajándéktárgyak egyik kedvelt
formája a képeslap, amelyet sokan sokféle
alkalomra vásárolnak elõszeretettel.
ÁCSNÉ CSEKE ENIKÕ nagyszalontai
kézmûves különleges, háromdimenziós,
egyedi képeslapokat készít.
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a valami felpezsdítette az elvtárs-
nõk irodai robotban megfakult
életét, az a kedd volt. Keddenként
a nap is vidámabban kelt, már ha
nem esett, a jó Rákosi Mátyás

arcképe is mosolygósabb lett a falon, Abszolút
elvtársnõ, Borsos elvtárs titkárnõje pedig ilyen-
kor dupla annyi lakkot fújt terebélyes kontyára,
mint egyébkor, és szívdobogva várta, hogy meg-
jelenjen Tapicki Gedeon, a Bugyikirály.

– Tanuld meg, fiam – mondta Tapicki mama
a kis Gedeonnak, amikor az az óvodából elõször
sírva jött haza –, a te apád az Ismeretlen Kato-
na. Ne bõgj! – törölte kötényébe kisfia orrát, és
nyögve megemelte a mosogató dézsát, egyetlen
mozdulattal kisuhintva a vizet az udvar örökkön
nyálkás kockaköveire.

A kis Gedeon esténként ismeretlen édesapjára
gondolt, míg a mama a vendégeit fogadta a füg-
gönnyel leválasztott konyha nyikorgó tábori
ágyán. Mamának a vádlijáig ért barna hajfonata,
ha kibontotta, és olyan szép volt kiscselédnek,
hogy a bolondos Vályi gróf megfestette, miután
legyûrte a mindig mosogatólé szagú cselédszobá-
ban. Háború volt akkoriban, és a mama meg-
szánta a szomorú szemû, sebesült bakát, aki min-
dig ott könyökölt a katonakórház kerítésén, ami-
kor a piacra ment. Kétszer ölelte, harmadjára
már nem találta, és amikor a kis Gedeon elõször
felsírt, éppen Isonzónál aratott a halál, és a szo-
morú szemû baka sosem tudhatta meg, hogy fia
született.

Mama nevelte Gedeont, takarított, vasalt úri
házaknál, esténként pénzért szerelmeskedett a kis
ágyon, de mindig felismerte az adódó lehetõsége-
ket. Ezért amikor a második világégés közepette
közeledett az ostrom, gondolkodás nélkül elfo-
gadta a nyilas érzelmû házmester ajánlatát, és fel-
kapaszkodott vele a nyugatnak induló teherautó-
ra. Nagy bánatára Gedeon éppen üzleti úton tar-
tózkodott, és nem tarthatott vele. Igen, mert idõ-
közben Tapicki Gedeon felnõtt, megemberese-
dett, és ha bajuszát angolosra fésülve belenézett a
tükörbe, szakasztott Jávor Pál nézett vele szembe.
Dióolajjal ápolt, simán hátrafésült haja, angol szö-
vet felöltõje stabil egzisztenciát sugallt, magabiztos
fellépése fél üzleti siker volt, mert ahogy a hábo-
rú kitört, õ egybõl észrevette az abban rejlõ egyé-
ni lehetõségeket. Elfelejtett, kis vidéki boltokat ku-
tatott fel, selyemharisnyát, szappant, nõi piperé-
ket vett potom áron és árult méregdrágán a fõvá-
rosban, természetesen stabil vevõknek.

Az üzlet szépen virágzott, minél nagyobb lett
a nincs, annál jobban. A mama távozását nem
élte meg veszteségként, és igaza is volt, mert
amint a háború utáni konszolidálódott helyzet-
ben megérkezett az elsõ csomag „Signora Ta-
picki” feladóval, megérezte, micsoda perspektí-
vák nyílnak a vörösbe borult új világ rendjében.
Egészen Rómáig futott a mama a házmesterrel,
aztán hamarosan önállósította magát, és kis fe-
hérnemû-kereskedést nyitott a via Fragolán, kö-
zel a templomhoz.

A csomagok hol jöttek, hol nem, ám a régi
rend megfordult. Gedeon vidéken házalt a pesti
csomagokkal, majd rájött, legegyszerûbb irodá-
kat megkeresni, ahol csillogó szemû elvtársnõk
géppuskaujjakkal verik a gépbe a Párt legszere-
tettebb Fiának legújabb útmutatásait a jólét felé
vezetõ úton.

Amikor Borsos elvtárs betért mindennapi
ebédjéért az Aranysárkányba, nem sejtette,
hogy titkárságát tizenkét nõ rohamozza meg,
mint minden kedden. Nem kellett sietnie, Puszi
úr, a vendéglõs utasítására Nénnyuka frissen ké-
szítette Borsos elvtárs kedvenceit, ebéd után
meg jólesett tempósan elkortyolni a kisfröccsét
és belebólogatni a délutánba az újság mögött.

Ezenközben tizenkét, mindenre elszánt elv-
társnõ állta körül remegõ izgalommal a gondo-
san lepakolt íróasztalt, míg Gedeon elvtárs, az-
az a Bugyikirály, õszülõ halántékát megsimít-
va, biztos kézzel felkattintotta kis bõröndjének
fedelét, és hátralépett. A klott és tetra fehérne-
mûk fantáziátlan világába üdítõ változatosságot
lopott a selyem-, a csipke- és a legfinomabb
batisztbugyik, -melltartók és -kombinék felhõje.
Volt ott púderrózsaszín csipkebugyi Milánóból,
vajfehér Rómából, vadító fekete-vörös haris-
nyatartó Párizsból vagy ötféle. Elragadtatott
sóhajok, elismerõ cuppanások keveredtek iz-
gatott kotkodácsolással. Selyemharisnyából
egy tucatot adott el a Bugyikirály, és nem volt
olyan alkalom, amikor a nõk hajba ne kaptak
volna egy-egy rendkívüli darabon. Egy kacér,
az intim helyen átlátszó csipkeszívvel kombi-
nált bugyin két elvtársnõ össze is verekedett
volna, ám Abszolút elvtársnõ diadalmas „Ez az
enyém!” kiáltással Borsos elvtárs fiókjába süly-
lyesztette azt. Levendulaszín habselyem csodát
kaparintott meg Zárai elvtársnõ, a könyvelési
osztály vezetõje, de Verskova elvtársnõ,
a helyi orosz tolmács felesége villogó
szemekkel kapott utána.

A Bugyikirály

H
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vtizedekkel, sõt egy évszázaddal ez-
elõtt õsz táján gyakorta felhangzott a
fenti címû ígéretes mûdal. Megkér-
dezhetnõk: az ifjú szerelmesek egybe-
kelésüket miért halasztották október,

november haváig. A válasz nyilvánvaló: a korán
érõ szõlõfajtákból elõszüretet csaptak, s ennek a
mustjából kiforrott borral kínálhatták a meghí-
vottakat.

Ámde a következõkben nem a borkészítés
rendjérõl kívánok elmélkedni, hanem az azt

megelõzõ vidám, nótás, társas munkáról, a
szüretrõl. Miként keletkezett ez a szépen
hangzó szavunk? Szabályosan a hosszú û-
vel írt szûr igébõl. A Családi körben Arany
János is így használja: „Benn a háziasszony
elszûri a tejet,/ Kérõ kis fiának enged inni
egyet”. A szûr azt jelenti, hogy valamiféle
folyadékot lyukacsos eszközön vagy anya-
gon folyamatosan átbocsát, hogy megtisztít-

sa a szennyezõ anyagoktól. Így a reánk bízott
híg anyag szûrtté lett; a szõlõ levének kezelését
jelzõ cselekvés írásba foglalása során pedig a
hosszú û rövid ü-vé szelídült.

Századokkal ezelõtt a szüret jelentésköre ki-
bõvült. Az emberek a must elszûrésén túl nem
csupán a szõlõ, hanem egyéb terményekhez is
párosítják. A közelmúltban János komám bõsé-
ges krumpliszüretérõl számolt be. Erre Miska jó-
indulatúan megjegyezte, hogy a krumplit nem
szüretelik, hanem szedik. Másnap utánajártam,
melyik barátomnak volt igaza. A Nyelvmûvelõ
kézikönyv tanácsa szerint a szüret fogalomköre
„természetes általánosítással más termények,
fõként a gyümölcsfélék betakarítására is kiter-
jedt”. Így jogosan használjuk az alma-, szilva-,
barackszüret kifejezést, nem kevésbé a krumpli-
vagy burgonya-, dinnye-, tengeri-, mákszüret
szókapcsolatokat is.

Minthogy a termés betakarítása, a szüret ide-
jén nem szoktunk zsugoriskodni azzal, amit
szedtünk, ez a fõnév – átvitt értelemben – vala-
minek a bõségét is jelentheti. E mondatot nem
mástól, mint Arany Jánostól idézem: „Most van
ám szüretje a kiontott vérnek”. Jókainál pedig
ezt olvashatjuk: „A megyei székvárosban sohase
volt olyan jó szürete a mesemondóknak, mint
ezekben a napokban.”

A fentiekben emlegetett névszótól ezennel el
is búcsúzhatnánk, ámde a teljesség kedvéért egy
figyelmeztetést szükséges beiktatnom: létezik
egy kiejtésben és írott alakjában teljesen azonos
fõnév, a szûr. Ezzel ma már csak néprajzi tanul-
mányokban, elõadásokon és múzeumokban ta-
lálkozunk. Egykor a pásztorok, parasztok visele-
téhez tartozó férfifelsõruha volt. Ha a szöveg
környezetére figyelünk, e két ikertestvért nem
cserélhetjük fel.

Javaslom: pár sorban térjünk vissza a címbe
foglalt elsõ névszóhoz! A leírottak nyomán min-
denki számára érthetõ: ezt a szûr igébõl az -et
képzõ segítségével alkottuk. Tehát megszületett
a szüret fõnév, ám papírra vetése annyiban vál-
tozott, hogy a hosszú û helyett rövid, azaz pon-
tozott ü betût írunk.

Búcsúzásként a szürethez kapcsolódó szõlõ
szavunk helyesírásáról mindenképpen szólnom
kell. Diákkoromban követtem el azt a vétket,
hogy e gyümölcsöt két ll betûvel írtam. Azóta a
tudós nyelvészek a szabályt megváltoztatták: a
két hosszú õ közé csak egy l kerülhet, így: szõlõ.
Beismerem: mindennapi beszédükben az embe-
rek kitartanak a „szöllõ“ alakzata mellett, de ne-
hogy így írják le. Csupán a Szöllõsy családdal
akad nézeteltérésem. A vezetéknevüket õk két ll-
el írják. Nem vitázom velük, mert a tulajdonne-
vek a kezdeti írásmódot századokon át megõrzik.

| Dánielisz Endre

Szüret után lesz az esküvõnk

É

– Elvtársnõk, drága elvtársnõk, hát
ez a pártfegyelem? – csitította õket a
Bugyikirály, és a nagy felfordulásban

senki sem vette észre, amint Borsos elvtárs
csendben belép az ajtón.

– Mi ez itt, kérem? – kérdezte vértolulásos
arccal méregetve az íróasztalát borító bugyikat
és kombinéket. Tizenkét tekintet rebbent, ti-
zenkét gyomor szorult el, és pillanatok alatt ki-
ürült az iroda.

– És maga, elvtárs? – vetett kérdõ tekintetet
Gedeonra Borsos elvtárs. – Mi járatban? – tu-
dakolta, és elgondolkodva himbált egy bugyit
ujja hegyén.

Így történt, hogy estére Borsos elvtárs fele-
sége igen csinos bugyigyûjteményre tett szert,
ám mind közül a legjobban a levendulaszín
habselyem nyerte meg a tetszését.

| Szilágyi Perjési Katalin
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Sziasztok, gyerekek!
Tetszik nektek az óvoda, iskola? Én nagyon jól érzem magam,

minden nap tanulok valami újat. Egy dióhéjból készült hajó
elkészítésére titeket is megtanítalak, és kedves õszi verset is
hoztam nektek. Most már öltözzetek fel alaposan, mert hidegek
a reggelek, és nem jó betegeskedni. A rajzpályázatunkra is lehet
még jelentkezni, értékes ajándékcsomagot adok a legszebb
munkáért.

Jó munkát, jó szórakozást kívánok!

BARKÁCSOLJUNK

Dióhajó
Kedves és végtelenül egyszerû ötlet a képen

látható dióhajó, mellyel õszi, borongós, unat-
kozós napokon akár a nappaliban egy üveg-
tálban vagy a fürdõkádban hosszú órákig el le-
het játszani. Nem kell hozzá más, csak pár
dióhéj, kis gyurma, néhány vékony ágacska,
esetleg fogpiszkáló és pár szép, õszi színekben
pompázó falevél.

A gyurmával a dióhéj fenekére rögzítjük az
ágacskát. és óvatosan ráhúzzuk a levelet. Egy
nagyobb tálba vizet öntünk, és már vízre is bo-
csáthatjuk a dióhajókat. Jó szórakozást!

Pöszi szívesen tanul

Rajzpályázat
Ünnepeljük az osztályban a karácsonyt!

A Biharország címû havilap rajzpályázatot hirdet általános
iskolás osztályok részére. A pályázat címe: Ünnepeljük az
osztályban a karácsonyt! Tetszõleges technikával A3-as
rajzlapra csoportosan készített alkotásokat várunk, amelyek-
bõl kitûnik, miként ünnepli az osztály a karácsonyt. Egy osz-
tályból csak egy pályamunkát fogadunk el, amit juttassanak el
a szerkesztõség címére: 410068 – Oradea, Piaþa 1 De-
cembrie nr. 12., et. 1. A borítékra írják rá: Biharország –
Rajzpályázat. A rajzhoz mellékeljétek az alábbi, kitöltött szel-
vényt. Beküldési határidõ: november 20. Az elsõ három
helyezett munkáját ajándékcsomaggal jutalmazzuk.
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Rajzpályázat
Iskola neve: ........................................................

............................................................................. 

Település: ...........................................................

Osztály: ...... Tanító neve: ................................... 

A munkát készítõ gyermekek (legalább 5

tanuló) neve: ......................................................

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 
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gyszer történt egy
hajótörés, amit csak
egy ember élt túl. Õt
a víz egy lakatlan szi-
get partjára vetette.

Azon imádkozott nap mint
nap, hogy jöjjön és mentse
meg õt valaki. Mindennap
kémlelte a horizontot, hátha
meglát egy hajót, ami megmentheti, de hiába.
Végül, beletörõdve sorsába, épített magának
egy kis kunyhót a szigeten.

Aztán egy napon, amikor elment halászni,
hogy legyen aznapra is mit ennie, szörnyû do-

logra ért vissza. Az egész kunyhó
lángokban állt! Teljesen elégett,
csak hamu maradt belõle. A hajó-
törött teljesen elkeseredett. Nem-

csak hogy hajótörést szenvedett, de
mire beletörõdött sorsába és épített

magának egy kis zárt menedé-
ket, az is oda lett.

– Hogy tehetted ezt velem, is-
tenem? Mivel érdemeltem ki ezt a rosszat? Pe-
dig már kezdtem megbarátkozni az egyedüllét
gondolatával, és olyan jól éreztem magam eb-
ben a kis kunyhóban, miért kellett ezt is elven-
ned tõlem? – kiáltott istenhez.

Másnap kora reggel, amikor kisírt szemét
kinyitotta, arra ébredt, hogy kiköt egy hajó.
Nem hitt a szemének! Amikor felszállt a hajó-
ra, megkérdezte a kapitányt, honnan tudták,
hogy õ ott van.

– Abból a nagy füstbõl, amit csináltál. Ab-
ból láttuk, hogy van itt valaki a lakatlan szige-
ten – felelte a kapitány.

E

(Hajó)

TÓTH ÁÁGNEES

November
Meglopta az õsz a fákat,

levéltárból ruhatárat

készített.
Barna köpeny, sárga kalap,

rõt sál libeg álla alatt

zizegve.
Mégis fázik, mikor ázik,

mezítlábasan bokázik

a sárban.
Dobbant a tél, csizmája nagy,

két szárában lapul a fagy

keményen.

Megdermeszti az õsz lábát,

bemeszeli ruhatárát

merészen. 
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Hajós színezõ
Színezd ki a hajót, amellyel a kapitány meg-

mentette a hajótöröttet a lakatlan szigetrõl!

Az egyik a tengereket járja,
A másik folyók hullámait szántja,
Kikötõben lelnek mind otthonra,
Hol pihen a motor, szunnyad a vitorla.

(Hal)

Benn a vízben vígan élek,
De vergõdöm partra téve,
Szálka nélkül nem létezem,
Testem fedi sok pikkelyem.

Válasz a hajótöröttnek
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Szimfóniák a debreceniektõl

Somogyi-Tóth Dániel karmester vezette a
debreceni Kodály Filharmónia zenekarát
váradi bemutatkozó fellépésükön. Bevezetés-
ként megszólalt Rossini A sevillai borbély cí-
mû operájának nyitánya. Az együttes hitele-
sen elevenítette meg a leleményes hangulatot
teremtõ muzsikát. Ezt követõen Schubert köz-
ismert, h-moll, „Befejezetlen” szimfóniája
csendült fel. A romantikus, elvágyódást is su-
galló zenekari alkotás halk szavú sóhajként fel-
táruló motívumokat, gondolatokat, az oboa és
a klarinét párbeszédét, valamint a gordonkák
schuberti dalokra emlékeztetõ zenéjét megra-
gadóan hozták felszínre a debreceni hangsze-
resek. A II. tétel gyermekkori emlékeket idézõ
édes-bús melódiaíveit igen közel tudták hozni
a hallgatósághoz.

A koncert második felében Beethoven III.,
„Eroica” szimfóniáját hallgattuk meg. Az
ópuszban az alkotó önmagával való vívódásá-

nak hatalmas érzelmi töltetét éppen olyan mes-
terien tolmácsolta az együttes, mint az öt rész-
bõl álló „gyászindulót”. A kürtösöket igénybe
vevõ III. tétel Scherzója az élet szépségét hirde-
ti a zene nyelvén. A fúvósoknak sikerült tiszta
intonációval kifejezniük a rendkívül igényes dal-
lamíveket. A befejezõ Allegro molto Beethoven
alkotóerejének bizonyítéka is, a zeneköltõ az
élet szépségét, nagyszerûségét hirdeti.

A fiatal karmester mondhatni kivételes tu-
dással vezette szimfonikusait. Felszínre tudta
hozni a mû által kifejezett drámai konfliktus fe-
szültségét, költõi hevületét és zokogó fájdal-
mát. A kompozíció iránt odaadóan, a mû gon-
dolatiságával azonosulva teremtett emlékeze-
tes élményt. A mintegy félházat megtöltõ hall-
gatóság nagy tetszésnyilvánítással fejezte ki el-
ismerését.

In memoriam Acél Ervin

A néhai jeles dirigens félszáz esztendeje,
1963. október 7-én foglalta el karmesteri állá-
sát a Nagyváradi Állami Filharmóniánál, és 35
éven át vezette a zenekart. A múlt hónap 10-
én tartott emlékkoncerten újra az akkor el-
hangzott mûveket adták elõ egy ráadással.

Elõször Sabin Drãgoi (1894–1968) Falusi
divertimentója (1928) csendült fel. A hang-
verseny jeles vendégszólistája Marin Cazacu
gordonkamûvész volt, aki nemcsak Romániá-
ban, hanem egész Európában elismert virtuóz.
A váradi közönség elõtt Luigi Boccherini
(1743–1805) II., D-dúr versenymûvét szólal-
tatta meg. Az 1770-ben komponált korai mû
magán viseli a barokk zene hatását. Cazacu –
aki egyébként többször volt partnere az Acél
Ervin vezette hangversenyeknek – ezúttal is
remekelt. Kidolgozott technikával, hangszer-
tudással, s tegyük hozzá, odaadással hozta fel-
színre a mû melódiában gazdag, énekszerû,
tiszta harmóniáit, az olasz zeneszerzõ által
közvetített finom költõiséget. Nagy sikert ara-
tó hangszerjátéka után Popper Dávidnak
(1843–1913), kora kiemelkedõ gordonkamû-
vészének gordonkára és zenekarra írt Magyar
rapszódiáját mutatta be.

Emlékkoncert, dalest
és vendégjáték

A Nagyváradi Állami Filharmónia egykori
karmestere, Acél Ervin szolgálatba
állásának fél évszázados évfordulóját
koncerttel ünnepelték meg. Szeptember
végén a debreceni szimfonikusok
mutatkoztak be a váradi közönségnek,
a múlt hónapban pedig Wagner- és Liszt-
dalok csendültek fel a Partiumi Keresztény
Egyetem dísztermében.

A debreceni
filharmonikusok
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A hallgatóság szûnni nem akaró tapssal ju-
talmazta Cazacu rangos elõadását, aki ráadást
is adott, egy katalán népdalt Pablo Casals fel-
dolgozásában.

A koncert második felében Prokofjev I.,
„Romantikus”, D-dúr szimfóniája csendült
fel. A neoklasszikus zenekari alkotás Haydn és
Mozart szellemének adózik. Az est karmeste-
re, Jankó Zsolt – maga is Acél-tanítvány –
pontosságra törekedve, a mû kiváló ismereté-
vel, kidolgozottan vezette szimfonikusainkat.
A hallgatóság nagy tetszéssel fogadta az em-
lékest fellépõinek együttes, megragadó telje-
sítményét.

Romantikus kompozíciók dalestje

Emlékezetes zenei eseménynek lehetett ta-
núja a Partiumi Keresztény Egyetem díszter-
mében október közepén összegyûlt hallgató-

ság. Wagner- és Liszt-dalokat adott elõ két je-
les mûvésznõ, Gergely-Tóth Erna (szoprán) és
Radó Judit (zongora). Mûsoruk elsõ felében
Richard Wagner Wesendonck-dalainak öt
darabját mutatták be. A zeneszerzõ részt vett
1849-ben a drezdai felkelésben, ezért mene-
külni kénytelen, végül Zürichben talált mene-
dékre. Itt ismerkedett meg egy gazdag keres-
kedõvel, és szenvedélyes szerelembe esett
Wesendonck Ottó szép, fiatal feleségével,
Mathildével. Wagner az asszony patetikus és
melankolikus, középszerû költeményeit zené-
sítette meg.

A mûsor második felében Liszt Ferenc da-
laiból kaptunk ízelítõt. A megszólaltatott dalok
a zeneszerzõ fénykorában keletkeztek. Magas
szintû harmóniavilág tárul fel bennük, s mint-
egy elõzményei a késõbbi kompozícióinak
(Petrarca-szonett, Szerelmi álmok, Zarán-
dokévek-ciklus). A két elõadó kivételesen szép
tolmácsolásában felhangzott két Heine-versre
írt dal, valamint két Victor Hugo-költemény,
továbbá egy Lenau-vers megzenésített válto-
zata. Gergely-Tóth Erna kulturált szopránjával
teremtette meg a dalok sajátos intimitását, kí-
vánt hangulatát, nem nélkülözve a Wagner-
dalok izzó szenvedélyét sem, a muzsika által
kifejezett érzelemvilág romantikában gyökere-
zõ muzsikáját. Az elõadott dalok megmintázá-
sa az énekes mellett a zongoristát is próbára
tette. Radó Judit mûvészi, technikai hozzáállá-
sa nemcsak a kívánt biztonsággal örvendezte-
tett meg, hanem mindenek felett az átélés, az
érzelmi azonosulás kivételesnek mondható,
romantikát idézõ, megragadó képességével.

A Partiumi Magyar Mûvelõdési Céh nyitó-
koncertjén elhangzott dalestet Lászlóffy Zsolt
zeneszerzõ, karnagy, tanár vezette be értékes,
tanulmánynak is beillõ elõadásával.

| Tuduka Oszkár

Acél Ervin 1984-tõl 1991-ig
a filharmónia 
igazgatói tisztségét is
betöltötte
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A Nagyváradi Állami Filharmónia novemberi mûsora
A koncerteket a filharmónia Bartók–Enescu Termében
tartják, a bérletek érvényesek, jegyek a filharmónia szék-
helyén válthatók.

November 114., ccsütörtök, 119 óóra: operagála. Mûso-
ron: W. A. Mozart-, G. Rossini-, G. Donizetti-, G. Verdi-ope-
raáriák és -nyitányok. Vezényel: Horváth József, közremû-
ködik: Yolanda Covacinschi (szoprán), Tony Bardon (te-
nor), Cristian Hodrea (bariton).

November 221., ccsütörtök, 119 óóra: Sabin Pautza ’70 –
vokál-szimfonikus hangverseny. Mûsoron: G. Enescu: 2.,
D-dúr román rapszódia, op. 11.; Bartók B.: 1. és 2. rap-

szódia hegedûre és zenekarra; S. Pautza: II., Szakrális
szimfónia szopránra, kórusra és zenekarra. Vezényel:
Sabin Pautza, közremûködik: Cãlin Mircea (hegedû – Hol-
landia), a filharmónia énekkara, karigazgató Lászlóffy
Zsolt.

November 228., ccsütörtök, 119 óóra: szimfonikus hang-
verseny: Mûsoron: G. Fauré: Sicilienne a Pelléas és Mé-
lisande szvitbõl, op. 80.; F. Mendelsshon-Bartholdy: e-
moll hegedûverseny, op. 64.; G. Mahler: IV., G-dúr szimfó-
nia. Vezényel. Cristian Neagu, közremûködik: Bogdan
Zvoriºteanu (hegedû).



|szomszédoló – sport

– Nehezen jön, hogy letegezzelek, hisz
egész lényed korodat meghazudtoló érettséget
sugall, mindemellett egy életvidám sportoló-
val ülök szemben, aki mindössze tizenöt éves.
Hogyan kerültél a sakk közelébe?

– Szüleim figyeltek fel arra, hogy már egész
aprócska gyerekként meglepõen ügyesen bán-
tam a kirakós játékokkal, a logikai összefüggé-
sekre ösztönösen ráéreztem. Ezen felbuzdulva
édesapám odaültetett a sakktábla mellé, és lépés-
rõl lépésre, játékosan megismertetett e csodavi-
lággal. Aztán amikor úgymond „kinõttem” édes-
apámat, Danka Péterhez, iskolánk igazgatójához
kerültem sakkozni, aki FIDE-mester. Késõbb
Mester Gyula volt az edzõm, jelenleg pedig Ha-
zai László, a magyar nõi válogatott kapitánya se-
gít a felkészülésben.

– Mikor jöttek az elsõ nagyobb sikerek,
amelyek már elõrevetítették egy szép sport-
karrier kezdetét?

– Nyolc éves voltam, amikor a Szegeden meg-
rendezett országos viadalon ötödik lettem, rá egy
évre Nyíregyházán már a dobogó legmagasabb
fokára állhattam. Aztán jöttek a nemzetközi
eredmények. Az európai uniós bajnokságon
négy évvel ezelõtt második lettem. A szabadkai
Eb-n is sikeres voltam, tavaly az iskolások világ-
bajnokságán ötödik lettem.

– Egy immár nemzetközi szinten jegyzett
sakkozónak milyen a napi idõbeosztása, men-
nyi idõt szán az edzésre?

– Nagyon sokat kell edzeni, és ez nem csak
mostanság van így. Aki komoly eredményeket
akar elérni, annak már a kezdetektõl el kell kez-
denie az építkezést. Naponta 5-6 órát foglalko-
zom sakkal, persze van úgy, hogy nem mindig

jut ennyi idõ, de sakk nélküli nap nem létezik. Az
edzõm Budapesten él, minden hónapban egy
hetet a fõvárosban edzek, egyébként pedig
internet-kapcsolat révén kapom a megoldandó
„házi feladatot”.

– Milyen stílusú sakkozónak tartod magad,
ösztönösen cselekvõ, megfontoltan óvatos,
esetleg kockáztató?

– Az aktív játékstílust kedvelem, megyek elõ-
re. Nem vagyok kifejezetten taktikus, de egy
adott gyengeségbõl kiaknázandó lehetõségre
sem teszek fel mindent. Komplex módon figye-
lek a játékra, a nagy lehetõségek az apró részle-
tekben húzódnak meg.

– Eldöntötted-e már, hogy sakkozóként
folytatod a pályádat, vagy létezik B terv is?

– Még semmi sem biztos, körülbelül két év kell
még ahhoz, hogy eldõljön, a világ élvonalába fo-
gok-e kerülni, vagy pedig a sakktársadalom kö-
zéprétegét gyarapítanám. Ezért most nagyon ke-
ményen dolgozom.

– A debreceni Hit Gyülekezete által mûköd-
tetett Huszár Gál Gimnázium falai között be-
szélgetünk. Hogyan tudod összeegyeztetni az
iskolát a sakkal, jut-e mindkettõre idõ?

– Speciális tanmenet szerint tanulok, most a
legfontosabb a sakk, nem futhatok ki az idõbõl.
Ha mégsem sikerülne a sportban hozni a várt
eredményeket, tanulni még akkor sem lesz késõ;
a pénzügyi-gazdasági szférában szeretnék elhe-
lyezkedni. Az iskola keresztény jellege, az onnan
kapott szellemi háttér nagyban segít a kitartás-
ban.

| D. Mészáros Elek

Apró részletekben
nagy lehetõség 

Újabb hírességgel gyarapodott Biharország:
a debreceni GÁL HANNA KRISZTINA
a szeptemberben Montenegróban
megrendezett sakk-kontinensbajnokságon
korosztályában rapid Európa-bajnok lett.
Végig vezetve utasította maga mögé
földrészünk elismert sakkamazonjait. A fiatal
hölgy exkluzív interjút adott lapunknak.
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A jobb megélhetés reményében 1905-ben
települtek át sokan Mezõkövesdrõl Dólyára,
ahol az eladott otthoni földjeikért jóval na-
gyobb területhez jutottak. Az „új honfoglalók”
nem tudták, hogy a falu kútjaiból eltûnt a víz,
mert amikor megnézték a vásárolandó terüle-
teket, a kutakban találtak vizet, mivel az akko-
ri tulajdonos lajtos kocsikkal hordatott bele.
Mire rájöttek az átverésre, már nem volt visz-
szaút. Maradtak, és a vizet azontúl is lajtos ko-
csikkal hordták Berettyószéplakról. Életútjuk-
ról Kiss Mátyás mezõkövesdi népi iparmûvész
írt könyvet, melyet most lektorálnak.

Keményen dolgoztak és dolgoznak a dólyai-
ak, soha nem volt egy gazdag falu, ma sem az
– állapítja meg Bagosi Barna alpolgármester.
A kutak most is szárazak, de Széplakról ma
már vezetékes vizet kapnak.

Évente több alkalommal találkozik Mezõkö-
vesd és Széplak küldöttsége hol egyik, hol má-

sik országban. A széplakiak, dólyaiak legutóbb
szeptember 6–8. között szomszédoltak Mezõ-
kövesden a nemzetközi gépésznapok alkalmá-
ból, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei város
delegációja pedig október 12-én, a szüreti bál
alkalmával adta vissza a vizitet.

Az egész napos program során a mezõköves-
di idõsek tánccsoportja részt vett a táncos, felvo-
nulásos hívogatóban, majd rövid pihenés után
este a széplaki mûvelõdési házban lépett fel ma-
tyó és bozsoktetõi csárdással. Egyértelmûen bi-
zonyították, hogy lélekben, táncban még fiata-
lok. Rajtuk kívül a berettyószéplaki iskola nép-
tánccsoportja és a margittai Bodor Edina nép-
dalénekes szórakoztatta a közönséget. A mûsor
után svédasztalos ellátás várta a vendégeket,
majd reggelig tartott a táncmulatság a marosvá-
sárhelyi Gáspár Zenekar muzsikájára.

| Szõke Ferenc

Berettyószéplak,
Dólya és Mezõkövesd
együtt bálozott
Berettyószéplak és a magyarországi
Mezõkövesd között testvér-települési
kapcsolat van, mely elsõsorban
a községközpont Széplakhoz tartozó Dólya
falu miatt jött létre. Dólya lakossága ugyanis
annak idején a Matyóföldrõl települt ide, Bihar
megyébe. Természetes, hogy a határ két
oldalán élõ leszármazottak keresik egymással
a kapcsolatot, hiszen többnyire nemcsak
baráti, hanem rokoni szálak fûzik õket össze.

Szekéren vonultak hívogatni 

Széplaki iskolások utcatánca

A világörökség
részét képezõ
népviseletben

a mezõkövesdi
idõsek

tánccsoportja
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|egészség

A beteg emberekrõl a különbözõ baktériu-
mok könnyedén átkerülhetnek a mindennapi
használati tárgyakra, onnan pedig más embe-
rekre. Az immunrendszert legyengítõ vírusok a
felnõtteket és a gyerekeket egyaránt veszélyez-
tetik, ezért fontos minden életkorban, hogy a
lehetõségeinkhez mérten próbáljuk megelõzni
a fertõzést.

– Hogyan elõzhetjük meg a téli megbete-
gedéseket, mit tehetünk immunrendszerünk
védelmében?

– A legfontosabb dolog a higiénia: naponta
többször mossunk kezet, ha tehetjük, kerüljük a
tömeget, a zsúfolt várótermeket stb. Tisztítsuk
meg a munkahelyi tárgyakat, és fertõtlenítsük
például a kilincset, a telefonkagylót, azokat a
tárgyakat, amiket sûrûn használunk. Szellõztes-
sünk naponta többször és alaposan. Télen haj-
lamosak vagyunk zsírosabb, vitaminokban sze-
gényebb ételeket fogyasztani, kevesebb nap-
fény ér minket, ezért oda kell figyelnünk a lét-
fontosságú vitaminok és nyomelemek pótlásá-
ra, hogy szervezetünk elég erõs legyen a beteg-

ségek elkerüléséhez. Teázzunk, igyunk minél
gyakrabban csipkebogyó-, gyömbér- és hagy-
mateát, együnk rendszeresen gyümölcsöt, al-
mát, citrusféléket, fogyasszunk savanyúságot,
például uborkát, savanyú káposztát, a céklát és
a répát pedig érdemes kifacsarni, és levét fris-
sen meginni.

– Mi az, amire a fentieken kívül még érde-
mes odafigyelni az egészségünk megõrzése
érdekében?

– Kevesen tudják, de a szervezet egészségé-
nek és egyensúlyának megtartásában fontos
szerepe van a bélflórának. Feladata a testide-
gen veszélyes anyagok, mikroorganizmusok tá-
voltartása oly módon, hogy a tápanyagok meg-
felelõ felszívódása ne szenvedjen zavart. A bél-
flóra egészségének megõrzése érdekében java-
solt a helyes táplálkozás, a méreganyagok ki-
küszöbölése, a bélmozgást serkentõ testmoz-
gás, antibiotikumok korlátolt szedése, a pro- és
prebiotikumok pótlása.

– Milyen védekezési módszer ajánlott az
idõs korosztály tagjainak?

– Az idõsek és krónikus betegek a legbizto-
sabban a különbözõ oltásokkal védhetik meg
magukat. Persze ez nem feltétlenül jelent ga-
ranciát arra, hogy megfázásmentesen átvésze-
lik a téli idõszakot, hanem azt eredményezi,
hogy könnyebben birkóznak meg egy esetleges
meghûléssel. A gyógyszertárakban természete-
sen immunerõsítõ szerek széles kínálatából is
válogathatnak a kedves kliensek, kaphatók pél-
dául influenza elleni oltások, multivitaminok,
immunrendszert erõsítõ készítmények, gyógy-
teák, számos olyan készítmény, amellyel meg-
védhetjük testünk pajzsát, az immunrendszert.

| Balázs Anita
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Immunerõsítés
mindenkinek

Korán beköszöntött ebben az évben a hideg,
ennek következtében megnõtt a lehetõsége
annak is, hogy a vírusok, baktériumok
megtámadják a szervezetünket. Arról, hogy
miként lehet könnyebben átvészelni az õszi-
téli hónapokat, s milyen immunerõsítõ
praktikákat érdemes megfogadni,
TAMÁS ARANY HAJNALKA nagyszalontai
gyógyszerészt kérdeztük.

Szeptemberi számunk 46. oldalán
a Sóval az egészségünkért címû cik-
künkben sajnálatos hiba folytán Garda
Andrea fotója helyett egy másik fény-
képet közöltünk. Olvasóinktól elnézést

kérünk, és megkövetjük az érintette-
ket. Mulasztásunkat pótolandó, a
sótermékeket forgalmazó interjúala-
nyunk fényképét most mellékeljük.

Máté Zsófia fõszerkesztõ

Hibaigazítás



évfordulók|

1992. november 3-án elnökké
választották Bill Clintont

A republikánus George H. W. Bush elnököt
legyõzõ demokrata William Jefferson Clinton
az Amerikai Egyesült Államok 42. elnökeként
fiatalos lendületével, aktívan dolgozó feleségé-
vel lényegesen eltért közvetlen elõdeitõl. A
„világcsendõri” szerep helyett békéltetõ-segí-
tõként akarta érvényesíteni az Egyesült Álla-
mok anyagi lehetõségeit.

1995. november 4-én
meggyilkolták Jichak Rabint

A Tel-Avivban egy béke-
gyûlésen elkövetett me-
rénylet egy rövid idõre egy-
ségbe forrasztotta Izrael la-
kosságát. Másnap egymil-
lióan rótták le kegyeletüket
a Kneszet elõcsarnokában
felravatalozott néhai mi-
niszterelnök elõtt. Az elkö-
vetõ egy fiatal szélsõjobbol-
dali zsidó, Jigal Amir volt.
Rabin Tel-Avivban nõtt fel,
tanulmányait a Kadourie
Mezõgazdasági Iskolában, késõbb Angliában
végezte. Katona, forradalmár, majd amerikai
nagykövet lett.

1483. november 10-én
megszületett Luther Márton

Eislebenben látta meg a napvilágot a késõb-
bi Ágoston-rendi német szerzetes, a szász vá-
lasztófejedelemség bibliamagyarázó profesz-
szora. Az 1517. október 31-én Wittenberg-
ben közzétett 95 tézisével indította el a refor-
mációt, amely súlyos tudati válságot okozott a
nyugati kereszténységben. Az egységes egy-
ház evangélikus és katolikus egyházra szakadt.
Luther téziseiben elítélte a búcsú gyakorlatát,
a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bûnök
pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiát-
kozta és kiközösítette, III. (Bölcs) Frigyes szász
választófejedelem védelme alatt élt Wartburg-
ban, ahol 1522-ben lefordította németre az
Újszövetséget.

1620. november 11-én
a Mayfloweren megérkeztek
az elsõ telepesek Amerikába

Néhány angol kereskedõvel együtt 41 an-
gol puritán szállt partra, és kezdett neki egy
település alapításának az angol gyarmaton.
Szeptember 5-én indultak Southampton kikö-
tõjébõl, végül a Cod-foknál értek partot. Ki-
vándorlásuk oka vallási összeütközés volt a
presbiteriánusokkal. A puritánok többsége
harcolni akart az angol egyházzal, ám egy kis
csoportjuk az emigráció mellett döntött.

1820. november 8-án
felfedezték az Antarktiszt

Nathaniel B. Palmer amerikai hajóskapi-
tány fedezte fel bolygónk hatodik, fagyott
kontinensét. Belsõ területeinek felderítése
csak a XX. század elején kezdõdött meg. Egy-
mással versengve két expedíció próbálta elsõ-
ként elérni a Déli-sarkot. 1911. december 14-
én a Roald Amundsen vezette norvég csapat
ért elõször célba, öt héttel megelõzve Robert
Scott kapitány brit expedícióját. A norvégok
biztonságban hazatértek, de a nyolctagú brit
csapat a visszaúton életét vesztette.

Novemberi jeles napok
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|fûben-fában

74. Kapor (Anethum
graveolens L.)

Népies elnevezései: fûszerkapor, kerti ka-
por, kerti kömény, uborkafû. Román elneve-
zése mãrar. Elterjedt fûszer- és gyógyszeralap-
anyag. Kontinensünkön már az ókorban is is-
mert volt, a görög-római civilizációban elter-
jedt a fogyasztása.

Egyéves, kissé fásodó szárú növény. Rövid,
3-4 hónapos tenyészideje, gyors növekedése
miatt elõ- és utónövényként is termeszthetõ.
Átható illatát illóolajok adják. A világoszöld il-
lóolaj a zöld növénynek 0,3-0,5 százalékát, a
termésnek 2,4-4 százalékát teszi ki. Az illóolaj
fõ komponense a d-karvon, a d-limonén, a
dillapiol és a fellandrén. Termésében ezenkí-
vül 15-20 százaléknyi zsírolaj, fehérje is van.

Gyógyszerként fejfájás és gyomorpanaszok
ellen használták, teája vízhajtóként, felfúvó-
dás, emésztési zavarok, bélpangás, hányinger,
étvágytalanság, fogínygyulladás, álmatlanság
esetén jó hatású, gyors és kellemes ellenszere
a csuklásnak. Levele, fiatal virága és beérett
termése frissen vagy szárítva egyaránt alkal-
mas fûszerezésre.

75. Kasvirág (Echinacea)

Az õszirózsafélék (Asteraceae) õszirózsafor-
mák (Asteroideae) alcsaládjának egyik nemzet-
sége, tizenhét fajjal. Tudományos neve a görög
echinos, azaz sün szóból származik. Román ne-
ve echinacea. Az Egyesült Államok középsõ és
keleti részének füves síkságairól származik. Eu-
rópában egyes fajai dísznövényként terjedtek
el, majd felfigyeltek gyógyhatásukra is.

Általában július és szeptember között virág-
zó, évelõ növény. Fény- és melegkedvelõ, de
fagytûrõ is. A jó vízgazdálkodású, meszes ta-
lajt kedveli.

A bíbor és a keskenylevelû kasvirág erõsíti
az immunrendszert, csökkenti a gyulladásokat.
Kevésbé népszerû, de a gyógyászatban ugyan-
csak használható a halvány kasvirág. Elsõsor-
ban kivonatokat készítenek belõle, de a szárí-
tott levelébõl és hajtásaiból készült gyógytea is
hatásos. Segít az influenza megelõzésében és a
tünetek enyhítésében. Használható meghûlés,
allergiás panaszok enyhítésére, hörghurut, kö-
zépfülgyulladás, mandulagyulladás, nõgyógyá-
szati és húgyivarszervi fertõzések, valamint
bõrgyógyászati kórfolyamatok és reumás ere-
detû betegségek kezelésére is. Szárított gyöké-
rébõl és levelébõl ajánlott napi adag 1 gramm.

Hat hétnél hosszabb kúra nem ajánlott. Elõ-
rehaladott stádiumban lévõ szisztémás megbe-
tegedések (például tuberkulózis, sclerosis mul-
tiplex) kezelésére ellenjavallt. Befolyásolhatja az
immunszupresszív szerekkel végzett terápiát.

Gyógynövény-ábécé

Következõ alkalommal a katángkóróról és a kávéról ejtünk szót.

48|Biharország|2013. november

Kapor

Kasvirág
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Zöldséges-csirkés quesadilla
(mexikói meleg szendvics)

Hozzávalók: a tortillalapokhoz 30 dkg liszt,
2 evõkanál olaj, 1 teáskanál só, 2 dl víz; a töl-
telékhez 1 padlizsán, 1 cukkini, 25 dkg hámo-
zott paradicsom, 20 dkg csirkemell, 1 ág roz-
maring, 2 gerezd fokhagyma, só, olaj, 30 dkg
ementáli vagy cheddar sajt, jalapeno paprika.

Elkészítés: A tortillatészta hozzávalóit jól
kidolgozzuk, 4 részre osztjuk, folyamatosan
lisztezve vékonyra nyújtjuk. Nagy serpenyõ-
ben zsiradék nélkül megsütjük mindkét oldalu-
kat. A töltelékhez a padlizsánt és a cukkinit fél
centis szeletekre vágjuk, megsózzuk, 20 per-
cet állni hagyjuk, majd lemossuk, kinyomjuk,
szárazra töröljük. Serpenyõben szárazon meg-
sütjük mindkét oldalukon. Kivesszük, felkoc-
kázzuk, megfelezzük. A serpenyõben megsüt-
jük a csirkemellet egy kis olajon, 1 szál rozma-
ringgal és 2 gerezd fokhagymával. A sült csir-
kemelleket sózzuk, bekenjük 1-1 evõkanál pa-
radicsomlével, felszeleteljük, és visszadobjuk a
serpenyõbe a sült zöldségek és a paradicsom
egyik felével. A maradék zöldségeket és para-
dicsomot is összeforrósítjuk, fûszerezzük. Egy
tortillalapra ráhalmozzuk a csirkés tölteléket,
elosztjuk egyenletesen, jalapeno paprikát te-
szünk rá ízlés szerint, megszórjuk reszelt sajt-
tal, majd befedjük egy másik tortillalappal. A
maradék két lapot a zöldségekkel töltjük meg
ugyanígy. 140 fokos sütõben 15 perc alatt
összesütjük. Nagy, éles pengéjû késsel cikkek-
re vágjuk, és mártással, tejföllel tálaljuk.

Croque monsieur (francia
melegszendvics)

Hozzávalók: 4 szelet kenyér, sûrû besamel-
mártás (két kanál vajban felforrósított 2 kanál

liszt tejjel fölen-
gedve, só, bors),
1 kanál csípõs
dijoni mustár, 1
tojássárgája, sze-
recsendió, 4 sze-
let sonka, sajt,
vaj a sütéshez.

Elkészítés: A
kihûlõ besamel-
mártásba beleke-
verjük a mustárt,
a tojássárgát, fû-
szerezzük, ezzel
megkenjük a ke-
nyérszeleteket.

Rájuk rakjuk a sonkaszeleteket és a sajtot, majd
2-2 kenyeret összeragasztunk. Kicsit össze-
nyomkodjuk, hogy ne folyjon ki a közepe, és
serpenyõben kevés vajban megsütjük, vagy be-
vajazzuk a tetejét, és a sütõben barnára pirítjuk.

Feta sajtos-bazsalikomos
bundás kenyér

Hozzávalók: 4 szelet
rozskenyér, 4 levél bazsa-
likom, 2 evõkanál feta
sajt, 1 kanál tejföl, 1 tojás,
tej, só, olaj a sütéshez.

Elkészítés: A fetát
villával összetörjük, ha
kell, pici tejföllel lazítjuk,
megkenünk vele 2 szelet
kenyeret, majd bazsali-
komlevelet teszünk rá,
ráfordítjuk a másik két
szelet kenyeret. Kis tejjel
felkevert, enyhén sózott,
felvert tojásba mártjuk,
majd forró olajban piros-
ra sütjük.

Világbajnok meleg
szendvicsek
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Croque monsieur

Zöldséges-csirkés
quesadilla



VÍZSZINTES: 13. Érzékszerv. 14. Ilyen
„banda” a katonazenekar. 15. Verseny indítási
helye. 16. Árucikket forgalomból kivon. 18. A
jelzett személyeknek. 20. A kálium és a túlium
vegyjele. 21. Numero. 22. Idegen Irén. 24.
Nagy fülesbagoly. 26. Középen nyit! 27. Török
tiszti rang. 28. Alumínium – röv. 29. Ady egyik
írói álneve. 30. Gyûjti. 32. Tengeri hal (ék. f.).

34. Középkori hódító arab nép. 36. Színes.
38. Színész – rég. 39. Talmi. 41. Fonásra va-
ló eszköz. 43. Mosdóban van! 44. Sikeres ope-
raénekes, tenor (Zoltán., sz. 1970). 47. Bellini
operája 49. A Tiszába ömlõ északi folyónk.
50. Bosszús. 52. Amerikai matematikus, az el-
sõ automatikus, programozható, elektromecha-
nikus számítógép elkészítõje (AIKEN). 54. Cin.
55. Égtáj. 57. Bálna. 58. A molibdén vegyje-
le. 59. Éveink száma. 60. Vezetõ diplomata.
62. Hogy, hogyan – oroszul. 63. Szerszám ré-
sze! 65. Nagyüzemi. 67. Tó Finnország északi
részén, a Lappföldön. 70. Óv. 72. Zenei tévé-
csatorna. 74. Ezra Mannon fia O’Neill Ameri-
kai Elektra c. drámájában.

FÜGGÕLEGES: 1. Értelmi képesség. 2.
Indiai nõk viselete. 3. Elõtag, levegõvel való

kapcsolatot jelöl. 4. Összevissza
mos! 5. Pénzbeli érték. 6. Mûvésze-
ti ág. 7. A legfõbb vallási tiszteletet
érdemlõ. 8. Rövid, zsinóros férfika-
bát. 9. Becézett iskola. 10. Tágas
mélység. 11. Villanófénylámpa.
12. Növényt nemesít. 17. Ritkás
erdõ. 19. Kossuth-díjas, kiváló mû-
vész, magyar színész (János). 23.
Rádiólokátor. 25. Disznótoros ízle-
tes készítmény. 27. Határozott név-
elõ. 28. Azonos magánhangzók.
29. Kisjenõben élt magyar költõ,
jogi doktor (Lajos, 1891–1977).
30. Szélein sodor! 31. Jeremy … –
angol filmszínész. 32. Rényi Tamás
1972-ben készült filmje. 33. Ilyen
csokoládé is van. 35. Ahhoz hason-
ló. 37. Részben sokkol! 40. Madrid
híres múzeuma. 42. Barátom (rég.).
45. Hegyes végû szerszám. 46.
Szavát adja rá. 48. Település a
Kongói Demokratikus Köztársaság
északi részén (AKETI). 49. Kötõ-
szalag. 51. Állatház. 53. Latin és.
56. Mértani eszköz. 58. … és a va-
rázsló – Thomas Mann novellája.
59. Maláji tõr. 60. A Bánk bán
operafilm rendezõje (Csaba, – ék.
h.). 61. Fekete-tengeri vérteshal.

62. Károly – Berlinben. 64. Fizikai képesség.
66. Páratlan Pamela! 68. Rossz minõségû
borszõlõ. 69. Ruhadarab. 71. Mozzanatrész!
73. -…, -en, -ön.

Barabás Zsuzsa

|üdítõ

November
Horváth István (1909–1977) romániai
magyar költõ, író fenti címû versébõl
idézünk: „Hangjavesztetten hallgat fenn
az ég. / Az õsz lehúzta szürke függönyét. /
…” Folytatása a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 21. alatt.

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

Októberi rejtvényünk (Talajhoz simultan) helyes megfejtése:
„Itt tanultam meg otthonom: hazám / talajhoz simultan szeret-
ni.” Könyvjutalmat nyert: Bánffy Natália (Nagyvárad), Bódis
Márta Katalin és Menyhárt György (mindketten Bályokról).
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A nagyváradi Euro Foto Art Egyesület és a
Tavirózsa Fotóklub a Debreceni Fotóklubbal
együttmûködve, a Bihar megyei és a nagyvá-
radi önkormányzat támogatásával hirdette
meg a tárlatot. Biharból 186 képet küldtek be
bályoki, belényesi, élesdi, érmihályfalvi, mar-
gittai, nagyváradi, tóti és vaskohsziklási fotó-
sok, illetve az Euro Foto Art Egyesület buda-
pesti, debreceni és Los Angeles-i tagjai. Haj-
dú-Biharból 148 pályamunka érkezett berety-
tyóújfalui, debreceni, hajdúböszörményi, nyír-

adonyi és nyíregyházi alkotóktól, illetve a Deb-
receni Fotóklub és a Debreceni Új Fotómû-
hely romániai tagjaitól.

A váradi Constantin Dancoglu (EFIAP/b),
Claudiu Szabó (EFIAP) és Tóth István
(AFIAP) egyesületi elnök alkotta itteni zsûri bí-
rálta el az utóbbiakat, a bihariak munkáit pedig
magyarországiak zsûrizték. A kiválasztott 50-
50 fotót két helyszínen is kiállították, elõbb a
nagyváradi Foto Art Galériában, majd a múlt
hónap végén a debreceni Ifjúsági Házban. A
tárlatnyitókon adták át a díjakat is.

A hajdú-bihariak közül a debreceni Varga
József A szeretet fényei címû képe lett az el-
sõ, a nyíregyházi Kovács Matild pedig a má-
sodik és a harmadik díjat nyerte el a Gyöngy-
virág, illetve Álom címû munkájával. A bihari
pályázók közül díjat nyert a bályoki Barcsa
Sándor Párhuzamos világok címû képe.

Eurorégiós fotószalon

Száznál több felvétellel pályáztak hazai, ma-
gyarországi, sõt egyesült államokbeli fotográ-
fusok a Festõi Bihar címû nemzetközi fotó-
szalonra, amelyet a nagyváradi Euro Foto Art
Egyesület szervezett a Tavirózsa Fotóklubbal
és a Bihar Megyei Hagyományos Kultúra
Népszerûsítésének Központjával közösen. A
németországi Georg S. Holzmann Hon
EFIAP, Gheorghe Petrila EFIAP és Tóth
István AFIAP egyesületi elnök alkotta zsûri a
színes kategóriában az egyesület aranyérmé-
vel jutalmazta az érmihályfalvi Kovács Eme-

se Fényhullám címû képét, másik két munká-
ja (Naplemente, Téli legelõ) is díjakat kapott.
Az ezüstérmes Gheorghe Talpoº, a bronz-
érmes pedig Vlad Milonean lett, mindketten
nagyváradiak. A fekete-fehér kategóriában
Ovi D. Pop Holnaposok címû munkájának
ítélték az aranyérmet, Kovács Réka lett a
második, és Constantin Dancoglu a har-
madik. A nyertes munkákat a pályázatra érke-
zett felvételekkel együtt október végén állítot-
ták ki a váradi Nagyvásár téri (December 1.
park) Euro Foto Art Galériában.

Aranyérmes mihályfalvi fotós

Hét év kihagyás után ismét megrendezték
a Bihar–Hajdú-Bihar Eurorégióban
tevékenykedõ fotósok közös kiállítását.
A 334 pályamunkából kiválasztott
50-50 felvételt két helyszínen, Nagyváradon
és Debrecenben is kiállították.
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Párhuzamos világok

Váradi tárlatnyitó
debreceni
vendégekkel



Az 1900-as évek elején Belényesben az Erzsébet tér, a jelenlegi Samuil Vulcan tér volt a város központi tere, és ma is az. Az épületek
egy részét lebontották, újak kerültek a helyükre, de ma is állnak a bal oldaliak, a volt nyomda és a líceum

A XIX. század elején készült felvétel a belényesi Magyar utcát, a református templom felé vezetõ utcát ábrázolja. Mára átkeresztelték,
Ioan Ciordaº nevét viseli, és szilárd burkolatot kapott


