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Irányjelzők turistáknak
A Bihar megyei Turisztikai Desztináció
Menedzsment Ügynökség (TDMÜ) a fő‑
és mellékutak mentén kihelyezett irányjelző
táblákkal, óriás pannókkal igyekszik
népszerűsíteni térségünk idegenforgalmi
látványosságait.
Összesen 11 Bihar megyei településen szereltek fel az ősz folyamán egy-egy 6×3 méteres, dupla felületű (a másik oldalán reklámhordozóként használható) óriáspannót. Ezek a
megye turisztikai kistérségeit, például a Pádisfennsíkot, Félixfürdőt, a Bihar‑ és a Réz-hegységet, Vertopot, Nagyváradot, a Berettyó
mentét, illetve magát a megyét népszerűsítik
három nyelven: románul, magyarul és angolul. Amint azt Bántó Norbert, a TDMÜ ügyvezető igazgatója közölte, a beruházás összértéke 630 ezer lej (+áfa) volt.
További több mint ötven turisztikai látványosságra összesen 250 kisebb méretű irányjelző táblával hívják fel a figyelmet az érintett
településeken és a környékükön. Ezek a táblák
kétnyelvűek, románul és magyarul mutatják
az irányt például barlangok, vízesések, természetvédelmi területek, múzeumok és építészeti, történelmi vagy egyházi műemlékek felé. A
250 tábla megtervezése, legyártása és kihelyezése összesen 250 ezer lejbe került áfával
együtt.
A megye legforgalmasabb országútjai (1-es,
19-es és 76-os) mentén, illetve a megyehatá-
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ron állnak az óriáspannók, az irányjelző táblák közül 100 szintén országutak mentén, 150
pedig megyei utak mentén tájékoztat. Bántó
Norbert szerint nagy hiányosságot sikerült pótolniuk, hiszen a szomszédos megyékkel ös�szehasonlítva Biharban nagyon kevés irányjelző turisztikai tábla volt eddig kihelyezve.
Az ügynökség ezúton is köszöni az együttműködést a Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságnak, a Bihar Megyei Közlekedésrendészetnek, az Út‑ és Hídügyi Regionális Igazgatóság
kolozsvári és Bihar megyei kirendeltségének,
a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnek, a Transgaznak, valamint azon személyeknek, akiknek a telkükre felállították az óriáspannókat, továbbá Porsztner Béla és Andrei
Reºteanu projektmenedzsereknek.

tartalom
| Közélet

4. A parlamenti választások Bihar
megyei jelöltjei

| Agrárvilág

6. Nemes, de nehéz munka

a biogazdálkodás – Nagy Miklós,
a Bioterra Egyesület országos elnöke

| Közélet – Hitvilág

16. Jöhet a belső felújítás – Elkészült

28. Párbeszéd a természettel

a nagyváradi görögkatolikus püspöki
palota külső helyreállítása
19. A csend és a biztonság
felségterülete
– Mi újság a Posticumban?

– Látogatóban Jakobovits Márta
keramikusművésznél

| Portré

22. Siter falu mindenese – Beszélgetés
Brád Gyulával

31. Barangolás az álarcosok

világában – Maszkok, álarcok
kultúrtörténete

| Zene – Portré

| Önkormányzat

8. Hajdúvárosi hírcsokor – Újdonságok
Nagyszalontáról

| Civilben

10. Egy elültetett fa minden újszülöttért
– A nagyszalontai Igaz Virág
Egyesülettel ismerkedtünk

33. A lényeg a klaviatúra és a szék

| Szomszédoló

24. A színésznő, aki nem felejtette el,
honnan jött – Berettyóújfalui
beszélgetés Tornyi Ildikóval

| Hitvilág – Közélet

között van – Nagy László
muzsikussal beszélgettünk

| Sport

36. Lefújták az őszi idényt – El sem
kezdődhettek a megyei
focibajnokságok

| Lektűr

12. A szépkorúak vasárnapja

38. Pertye – Tóth Ágnes novellája

Magyarkakucson

| Zöldövezet

40. Beültettem kiskertemet

(65., 66.) – Csinos szellőrózsa,
csodatölcsér

| Ínyenceknek

41. Késő őszi kényeztetés

| Üdítő

42. Természetjárók mondják
14. Harmincéves a szalontai református
kórus

| Kultúra

27. Hogy járunk, ha megjárjuk?

– Ferdítésektől óv Molnár Judit

– Keresztrejtvény nyereménnyel

| Kultúra

43. Bihari naplók, válogatott riportok

Biharország – közéleti havilap. Kiadja a Várad kulturális folyóirat, Nagyvárad. Szerkesztőség és kiadó: Nagyvárad,
Patrioţilor u. 2. szám, 3. ajtó. Postacím: 410001 Oradea, Str. Patrioților nr. 2. Telefon: 0725/944–956, 0725/944–958. E-mail:
biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro. Főszerkesztő: Máté Zsófia. Munkatársak: Balázs Anita, Barabás
Zsuzsa, D. Mészáros Elek, Dérer Ferenc, Fried Noémi Lujza, Kocsis Csaba (Berettyóújfalu), Molnár Judit, Szőke Ferenc, Tóth
Hajnal. Felelős kiadó: Szűcs László. Készült a nagyváradi Europrint Kft. nyomdájában. ISSN 2066-4166

2020. november

Biharország

3

közélet

A parlamenti választások
Bihar megyei jelöltjei
A Bihar megyei RMDSZ-szervezet képviselő‑
és szenátorjelölti listájáról a megyei választmány
ülésén döntöttek október elején, amint arról
honlapunkon már beszámoltunk. További
tizenegy politikai alakulat nyújtotta be
jelöltlistáit az október 22-i határidőig.

Cseke Attila
megyei RMDSZelnök újabb
szenátori
mandátumért indul
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A december 6-ra kitűzött törvényhozási választásokon Bihar megyében összesen 4 szenátori és 9 képviselői mandátum sorsáról
dönthetnek majd a szavazópolgárok. A magyar érdekvédelmi szövetség Bihar megyei
szervezetének választmányi ülésén Cseke Attila szenátor, Bihar megyei RMDSZ-elnök elmondta, a szeptember 28-i határidőig a képviselői tisztségekért Szabó Ödön, Biró Rozália
és Derzsi Ákos jelezte indulási szándékát, szenátori tisztségre pedig ő jelentkezett. A teljes
listákat a Megyei Állandó Tanács (MÁT) döntése értelmében állították össze. Szenátorjelöltként Cseke Attila, Szabó József, GyörgyCsáki János, Herman Ferenc, dr. Ritli László
és Balogh Ildikó Kinga indult, a harmadik, negyedik és hatodik helyen szereplők a váradi
önkormányzati választáson is tanácsosjelöltek
voltak.

2020. november

Biró Rozália parlamenti képviselő is az alsóházi
jelöltlista befutó helyén szerepel

A képviselőjelölti lista azonban változott,
mivel a harmadik helyen szereplő Derzsi Ákos
az ülésen jelezte: visszalép a jelöltségtől. A
végleges névsor a következőképpen alakult:
az első helyen Szabó Ödön szerepel, őt Biró
Rozália és Oltean Csongor követi. Utóbbi a
Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) elnöke. A
valószínűleg befutó harmadik helyet a Bihar
megyei RMDSZ-szervezet ugyanis az ifjúság
reprezentánsának ajánlotta fel. A listán következik Borsi Imre Lóránt és Meleg Vilmos,
ők és a 12. helyen szereplő Dulău Dianna a
nagyváradi jelöltek. A listán szerepel továbbá Nagy Árpád (Nagyszalonta), Karsai Attila (Érmihályfalva), Hegyesi Zsolt (Székelyhíd),
Deák Andrea (Margitta), Boros István (Fekete-Körös völgye), Kovács Ádám Attila (SebesKörös völgye) és Szabó Mihály (Tenke). A parlamenti jelöltlistákat egyébként október 16-án
hagyta jóvá a Szövetségi Állandó Tanács.
Bihar megyében az október 22-i határidőig
12 politikai párt jelezte indulási szándékát és
nyújtotta be jelöltjeinek listáját a Megyei Választási Irodához. Az alsóházba két független

közélet

A Bihar megyei
választmány
a filharmóniában
ülésezett

képviselőjelölt, Nicolae Duţă és Victor Sebastian Duma is jelentkezett, előbbi indulását a
támogató aláírások hiánya miatt elutasították.
Pártlistákon indulnak az RMDSZ mellett a
Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Mentsétek Meg Romániát
Szövetséggel összeolvadt Szabadság, Egység,
Szolidaritás Párt alkotta pártszövetség (USR–
PLUS), a Népi Mozgalom Pártja (PMP), a Humanista Erő Pártja (PPU), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), a Pro România
Párt (PPR), a Román Ökologista Párt (PER),
az Új Románia Párt, a Nemzeti Újjászületés
Szövetsége és a Nagy-Románia Párt jelöltjei.

Szabó Ödön
megyei ügyvezető
elnök vezeti
a képviselőjelöltek
listáját

A liberális párt szenátusi listáját dr. Gheor
ghe Carp, a megyei kórház főigazgatója vezeti, a második helyre Adrian Hatoº, a harmadikra az alpolgármesterré megválasztott Arina
Moº került, a negyedikre pedig a megyei tanácsi alelnökké választott Călin Gal. A képviselőházi listát a váradi helyi tanácsosként már
felesküdött Aurel Căuº vezeti, a második helyen Kiss János korábbi megyei tanácsos, a
harmadikon Ioan Cupºa képviselő, a negyediken Florica Cherecheº ugyancsak parlamenti képviselő, az ötödiken Cristian Buzlea, a
Vidéki Befektetéseket Finanszírozó Ügynökség megyei elnöke, a hatodikon pedig Ionel
Avrigeanu megyei tanácsos áll.
A szociáldemokraták szenátusi listáját
Florian Bodog sebész, jelenlegi szenátor vezeti, második Alin Novac-Iuhas korábbi megyei főtanfelügyelő, a harmadik Stela Babău
volt megyei tanácsos, a negyedik pedig Dorel
Dume ugyancsak korábbi megyei tanácsos. A
képviselőjelöltek között az első Ioan Mang megyei pártelnök, eddig megyei tanácsi alelnök,
a második Steluþa Gustica Cătăniciu ügyvéd,
a Liberálisok és Demokraták Szövetségének
színeiben megválasztott Kolozs megyei parlamenti képviselő, a harmadik Emilian Pavel
volt EP-képviselő, a negyedik Felix Cozma, a
Köztisztviselők Országos Ügynökségének volt
vezetője, az ötödik Ioan Roman jelenlegi képviselő, a hatodik pedig Bujor Chirilă volt megyei tanácsos.

F. N. L.
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Nemes, de nehéz munka
a biogazdálkodás
Nem kaptak többlettámogatást a világjárvány
miatt a biogazdálkodással foglalkozók,
s az addig növekvő kereslet is csökkent.
Ennek ellenére szükség van környezetbarát
módszerekkel megtermelt növényi és állati
eredetű élelmiszerekre, hiszen az egészséges
étkezésnek az egyén jóléte mellett hosszabb
távon kedvező társadalmi következményei is
vannak, csökkennek például az egészségügyre
vagy környezetvédelemre fordított kiadások.
Nagy Miklós, Szalárd község polgármestere (képünkön) évtizedek óta foglalkozik biogazdálkodással, ő az 1997-ben létrehozott Bioterra
Egyesület elnöke is. Családi vállalkozásukban
gyermekeivel 125 hektáron nagykultúrában
gazdálkodnak, például búzát, tönkölybúzát, kukoricát, zabot és szénát termesztenek. Szerződések alapján a tönkölybúza egy részét külföldre adják el, a bioszénát és biotakarmányt pedig
egy biotehénfarm megrendelésére állítják elő.
Nagy Miklós büszkén mondja, hogy ő volt
az első Romániában, aki elkezdte ezt a fajta termelést, és hivatalosan is megszerezte a biogazda tanúsítványt, 2013 óta pedig a
Bioterra Egyesület országos elnöke. „Ez azzal
kezdődött, hogy a rendszerváltás után kimentem Svájcba, és ott tanultam. Ott találkoztam
először a biogazdaság fogalmával, és ott láttam, hogy a svájciak mennyire odafigyelnek
a környezetvédelemre, a család egészségére,
a jövő generációkra. Tudták, nem mindegy,
hogy mit tesznek az asztalra” – idézte fel a
kezdeteket az elöljáró.
Miután 1994-ben hazajött, társakat keresett egy romániai egyesület létrehozásához, 1997-ben hivatalosan is megalakították
a Bioterrát, Romániában most is ez a legnagyobb egyesület. „Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy 2000-ben megszülessen az
első törvény, amely megadja Romániában az
6
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ökogazdálkodás jogi kereteit. Ebben nagy segítségünkre volt a politikum is. Pete Istvánt
kértem meg akkor, hogy segítsen ezt bevinni a parlamentbe, a szenátusba. A már létező
svájci és magyarországi szabályokat lefordítottunk, megpróbáltuk harmonizálni Romániára,
így született meg 2000-ben az első törvény” –
mondta Nagy Miklós.
Az egyesületnek folyamatosan nő a tagsága, több mint háromezer gazda a tagja, aki
50, 100, 150, de akár több ezer hektáron is
gazdálkodik ökológiai módszerekkel. A szimpatizánsokkal együtt, akik támogatásuk jeleként a tagsági díjat is kifizetik, hat-hétezerre
nő a taglétszámuk.

Egészséges föld, egészséges étel
„A svájciaktól azt tanultam, hogy egészséges földből nő egészséges növény, és egészséges növények által lehetnek egészséges emberek. El kell mondanunk, és már vallja az
orvostudomány is, hogy a mai betegségek
65 százalékát a helytelen táplálkozás okozza.
Az ételek, amelyeket megeszünk, tele vannak
mindenféle színezékkel, tartósítószerrel és növényvédőszer-maradványokkal, s ezek megtámadják az emberi szervezetet” – mutatott rá
Nagy Miklós. Hozzátette: most is az látszik,

agrárvilág
hogy a járvány azokat támadja leginkább,
akiknek az immunrendszerük le van gyengülve. „A Jóisten úgy alkotta meg az emberi szervezetet, hogy az harcol a betegségek
ellen. Ma már a megelőző orvostudomány azzal foglalkozik, hogy elejét vegyük a bajnak,
ehhez ajánlják a nutricionisták és az orvosok
is, hogy próbáljunk meg egészségesen élni
és biotermékeket fogyasztani.” Az élelmiszeripari vegyi anyagok mellett az alapanyagként
használt növények még a talajból is magukba
szívják a növényvédő szereket, gyomirtókat –
ezek mind ártalmasak az egészségre.
Az egyesületük azért dolgozik, hogy egy
egészséges nemzedék tudjon felnőni. Romániában a legfrissebb adatok szerint ma már
közel 400 ezer hektáron dolgoznak ökológiai módszerrel. „Ma már a nagyobb üzletekben
is megtalálhatók a bioélelmiszerek, és nem véletlenszerűen keresik és veszik le a polcról a
fogyasztók a bioterméket, hanem tudatosan.
Régen azt mondták, úrhatnámság és kiváltság, hogy biotermékeket fogyaszthatnak, ma
már nagyon sokan rájöttek, például a fiatalok,
kismamák, milyen nagy igazság van abban,
hogy az egészséget a helyes táplálkozással
őrizhetjük meg, és egyre többen vannak, akik
odafigyelnek erre, és megpróbálnak egészségesen élni. A kereslet is nő” – magyarázta
Nagy Miklós. Azt is elmondta, hogy a világjárvány minden ágazatot sújtott, az övékét is.
Most az látszik, hogy a fogyasztók a jobb minőségű, de többe kerülő biotermékek helyett
inkább az olcsóbb termékeket keresik, mivel
az embereknek, családoknak kevesebb a bevételük, és sokkal visszafogottabban költenek.

Ökológiai versus konvencionális
gazdálkodás
Azt is tudni kell, hogy nehéz ökológiai módszerrel gazdálkodni. A termés sokszor akár a
felével is kevesebb lehet, mivel nem használhatók műtrágyák és olyan termésfokozók,
amiket a konvencionális gazdaságokban alkalmaznak. A biogazdálkodók nem használhatnak gyomirtót sem, ez újabb többletköltséget
jelent, mert a gyomosodást meg kell akadályozni, a gyomot kézzel vagy többszöri gépi
beavatkozással kell irtani, és ha betegség támad, azt is kezelni kell.
A növényeknek szükségük van tápanyagokra és vízre. A talajt baktérium‑ vagy lombtrágyával javíthatják, hiszen a föld is élő és szer-

ves egység, többféle élet, mikroorganizmus is
megtalálható benne. „A rengeteg gyomirtótól
és műtrágyától ezek elpusztulnak. Azért adagolják a sok műtrágyát, hogy teremjen a föld,
holott az egészséges földben erre nem lenne
szükség. Tizenvalahány tonnás rekordterméseket például kukoricából nem tudunk termelni biogazdálkodással, mi legtöbb 7-8 tonnát
érünk el hektáronként, ahol jobb a föld. Azt
is el kell mondani, hogy a szélsőséges időjárás, például az idén nyári sok csapadék a tavaszi veteményekben óriási kárt okozott a gyomosodás miatt. Nagyon szép és nemes dolog
ökogazdának lenni, mert tudjuk, hogy mit és
miért teszünk, de sokkal nehezebb, mint egy
konvencionális gazdának. A konvencionális
gazdálkodásban használnak gyomirtót és műtrágyát; ha elszórták a gyomirtót, jöhet bármilyen esős idő, azzal nem kell nekik harcolni. Nekünk az ökogazdaságban a legnagyobb
problémánk nem a talajtápanyag-utánpótlás,
azt meg tudjuk oldani engedélyezett ökológiai készítményekkel, baktériumtrágyákkal vagy
lombtrágyákkal, de a gyomirtás nagyon nehéz” – magyarázta a szakember.

Támogatás van,
de nem mindig átgondolt
A járvány miatt nem kapott többlettámogatást az ágazat, Romániában viszont megkülönböztetett hektáronkénti támogatást kapnak
a biogazdák. Van még egy előnyük: az uniós pályázatoknál pluszpontokat kaptak, akik
ökológiai módszerekkel dolgoztak, és tudták is
ezt igazolni egy szerződéssel vagy egy ellenőrző szervezet tanúsítványával, így megnyerhettek másokkal szemben pályázatokat – tudtuk
meg Nagy Miklóstól. „Az elmúlt időszakban
az uniós pályázatok révén megnőtt a gazdáink száma. Egyesek pályáztak traktorokra, gépekre, mások a feldolgozóiparban pályáztak
sikeresen, és megszülettek Romániában is a
végtermékek, így ma már az üzletek polcain
lehet találni hazai biotermékeket. Ez nagyon
fontos, mert régebben küldtük ki külföldre a
terményt, mert ott tudták feldolgozni. Ma már
annak örülhetünk, hogy ha bemegyünk egy
szupermarketbe vagy kis bioboltba, látunk helyi termékeket” – tette hozzá.
A szabályok viszont sajnos gyakran változnak. „Változik a kormány, változnak a minisz-
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Hajdúvárosi hírcsokor
Új arculat a főutcán –
összefogtak a lakók
Nagyszalonta központjának sokéves gondja, hogy életveszélyessé váltak a főutca néhány tömbházának járda fölé nyúló szerkezeti
elemei. A magántulajdonban lévő tömbházsor
kiugró elemei régen igazi díszei voltak az épületnek, mára azonban eljárt felettük az idő, és
olyannyira megkoptak és leromlottak, hogy
bármikor a járókelőkre zuhanhattak volna.
A hajdúvárosi polgármesteri hivatal az évek
során többször is felszólította a tulajdonost a
helyzet orvoslására, végül azonban a lakók
voltak azok, akik dicséretes módon összefogtak, és megoldották a problémát: önerőből felújíttatták az épületet, és lefestették a homlokzatot is.

Úszómedence épül
Lassan körvonalazódni látszik a hajdúváros
úszómedencéje annak a közel 2 millió euró
összértékű beruházásnak a részeként, amely
az úszómedence mellett termálstrandot és
sportcsarnokot is ígér a szalontaiaknak. A tervek szerint a komplexum átjárható lesz, azaz
minden része összekapcsolódik majd, így a
gyermekek és a felnőttek is kedvükre élvezhetik az épületegyüttes kínálta szolgáltatásokat.
A városvezetés nem titkolt szándéka elérni,
hogy a jövőben a tantervben szerepeljen majd
az úszásoktatás, így a diákok mindannyian ingyenesen járhatnának úszni.

Kellemes
színekben
pompázó
homlokzat díszíti
a főutcát

Gördeszkapálya készült
az extrém sportok kedvelőinek
Egy csapat nagyszalontai fiatal vágya teljesült, ugyanis nemrégiben elkészült a Sarkadi úton a skateboard-pálya. Itt a tinédzserek
biztonságos körülmények között hódolhatnak
kedvükre szenvedélyüknek, a gördeszkázásnak. A korábban már elkészített betonalapra
a múlt hónapban helyezték ki az ugrató rámpákat, a többi skateboard-elem megérkezése
pedig a napokban esedékes. A városvezetés
szeretné, ha a jövőben egy kis sportközpont
alakulna itt ki, ahol a fiatalok barátkozhatnak,

Folyamatosan
dolgoznak
a munkagépek
az úszómedence
építőtelepén
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A fiatalok
szívesen töltik
szabadidejüket
a gördeszkapályán

mozoghatnak igényük szerint, illetve tervezi a
gördeszkapálya környékének parkosítását is,
hogy valóban egy újabb üde színfoltja legyen
a városnak ez a terület.

Fejlesztés a vasúti átkelőnél
Korszerűsítik a közeljövőben a Magyarországra vezető országút vasúti kereszteződését.
Többéves közbenjárás után valósulhat ez most
meg, a hajdúvárosiak nagy örömére. A helyi
lakosok régóta szerették volna, hogy az átkelő fényjelzéssel legyen ellátva, ez az óhaj válik
most valóra, illetve egyúttal az úttest is új aszfaltburkolatot kap.

Balázs Anita

A vasúti átkelő modernizálásához
már az út szélén sorakoznak az elemek

A beruházást
hirdető tábla

2020. november
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Egy elültetett fa
minden újszülöttért
A többi között a címben szereplő, szívmelengető
kezdeményezés is a nagyszalontai Igaz Virág
Egyesületet alkotó lelkes csapathoz kapcsolódik,
melynek tagjai hétről hétre igyekeznek
az egészséges életmód jegyében számos
hasznos elméleti és gyakorlati tanáccsal
a nagyszalontaiak segítségére sietni.
Az aktív, jó szándékú önkéntesekből álló
nonprofit szervezet megalakulásának előzményeiről, a szervezet égisze alatt zajló programokról és a tervekről az Igaz Virág Egyesület egyik alapítója, Mezei Áron számolt be
lapunknak.
– Milyen előzmények után döntöttek úgy,
hogy létrehozzák az Igaz Virág Egyesületet?
– Az egyesület abból a szándékból született, hogy a lakosság körében és főként Nagyszalontán népszerűsítsük az egészséges életmódot, illetve erősítsük az emberekben a
felelősség vállalásának mértékét saját testi-lelki jólétükért. Sok mindent azért teszünk, mert
lemásoljuk a környezetünkben élőket, továbbvisszük azt, amit a szüleinktől tanultunk, a jót
és a rosszat is ahelyett, hogy felülvizsgálnánk
a szokásaink következményeit az életünkben.
Az egyesület alapeszméje az, hogy az embernek életkortól függetlenül mindig szükséges fejlődnie, és ehhez sosincs túl késő. Ebben szeretnénk támogatni mindazokat, akik
nyitottak rá, csak épp a környezetüktől eddig nem kapták meg a segítséget. Bárki, aki
elindul a fejlődés útján, előbb-utóbb késztetést érez másoknak is átadni azt, ami számára
hasznosnak bizonyult. Egy ilyen élettapasztalatból jött létre az Igaz Virág Egyesület.
– Kik, milyen szakemberek alkotják a vezetőséget?
– Csapatunk összetétele nagyon vegyes,
igazából a személyes fejlődés iránti elkötelezettség, a segítő szándék és az Istenbe vetett
hit köt össze minket. Van köztünk lelkész, me10
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A főzőkör egyik alkalmán készült fotó

nedzser, szociális munkás, könyvelő, számítógépes programtervező és fordító-szerkesztő is.
– Melyek az egyesület működési irányvonalai, céljai?
– Igyekszünk gyakorlati támogatást nyújtani a különböző rétegeknek. Van programunk
azok számára, akiket az egészséges életmód
érdekel, így született meg a heti főzőkör, más
néven életmódklub; ez iránt elég nagy az érdeklődés. Ebből egy olyan közösség alakult,
amellyel kirándulásokat és egyéb hasznos tevékenységeket is szervezünk. Székhelyünkön
egy konyhát és egy könyvtárat is működtetünk. Online felületen is igyekszünk tartalmat
kínálni azoknak, akik távolabbról követnek
minket.
– Elsősorban kiknek szánják a programjaikat?
– Programjaink minden érdeklődő számára elérhetők, és az egészséges életmód számos
összetevőjét érintik, mint például a pozitív hozzáállás, a hit, a megfelelő táplálkozás, a rendszeres mozgás, a másokon való segítés készsége és az ehhez kapcsolódó küldetéstudat.
– Milyen rendezvényekkel készülnek még?
– A koronavírus-járvány sajnos a mi munkánkat is korlátozta, így tömegrendezvényeket a fennálló helyzetben nem tudunk tartani.
Próbáljuk a már kialakult profilnak megfelelő
tevékenységeinket az interneten folytatni.

civilben
– Milyen programok valósultak meg eddig, illetve zajlanak jelenleg?
– A járvány előtti időszakban négyszer
szerveztünk egészségnapot Nagyszalontán
az önkormányzat és a Magyarországon működő Eleki Életmódközpont támogatásával,
ez iránt egyre nagyobb érdeklődést tapasztaltunk. Életmódklubunkban vendég előadók
tartottak érdekes és hasznos értekezéseket,
illetve korszerűen felszerelt konyhánkban ízletes és egészséges ételeket készítettünk az
érdeklődőkkel hétről hétre. A tevékenységeinken rendszeresen részt vevők közül néhányan munkatársainkká váltak, ők az általunk
támogatott képzéseken vehettek részt. Működésünk óta minden évben nyári táborokba
vittük azokat, akik rendszeres vendégei voltak a rendezvényeinknek. Jelenleg hetente
egyszer a konyhánkon meleg étel készül hátrányos helyzetben levőknek. Nemrégiben indított kezdeményezésünk az újszülött gyerekeket és a város szebbé varázsolását érinti.
Az ötlet onnan indult, hogy egyik munkatársunk gyermeket vár, és hasonló kisvárosokban olyan fákból álló ültetvényeket láttunk,
amelyek mellett gyerekek neve és születési ideje szerepelt. Arra gondoltunk, miért ne
valósíthatnánk meg itt, Nagyszalontán is azt,
hogy minden újszülött világra jöttekor elültessünk egy fát. Ezzel a gesztussal a gyerekeket és a környezetünkben élőket arra sarkallhatnánk, hogy figyeljenek oda még jobban a
környezetükre, ápolják és gondozzák. A fák
szimbólumként is szolgálhatnak a gyerekek
számára. Az élet nagyon sokszor más utakra
vezet, de a gyökerek mindig megmaradnak,
és ez emlékeztetheti őket, hogy hova tartoznak. Egyelőre nem tudni, hol kapnak majd

Az életmód-képzés
záró alkalma
2019-ben

Ebéd készült
az egyesület
támogatóinak.
A fotón jobbra
Mezei Áron,
az egyesület
alapítója, balra
felesége, köztük
pedig Erzsike
néni, az egyik
elkötelezett segítő

helyet a facsemeték, jelenleg is várjuk a javaslatokat. Bízunk abban, hogy előbb-utóbb ez a
kis megmozdulás egy közösség vagy akár egy
kismamaklub megalakulását is elősegíti. Sajnos a járvány következtében a közösségi kapcsolatok egyre inkább elhidegülnek, és bekövetkezhet az elszigeteltség, elmagányosodás.
A kismamák és anyukák még inkább ki vannak téve ennek a veszélynek, mivel az otthoni
teendők elvégzése miatt egyre jobban elszigetelődnek. Az internet segítségével létrehoztunk számukra egy csoportot a legnagyobb
közösségi oldalon, tagjainak létszáma folyamatosan növekszik. Fontos számunkra, hogy
ne csak a testi egészséget ápoljuk, hanem a
lelkit is.
– Szemmel láthatóan fontos, hiánypótló
munkát végez az egyesület. Milyenek az eddigi visszajelzések?
– Mint minden területen, az egyesületi
munka eredményességében és fenntartásában is kitartásra, céltudatosságra és hitre van
szükség. Fontos, hogy reális szükségletekre
válaszoljunk, és igazodni tudjunk a változó körülményekhez. Amikor át akarunk adni valamit, ami értékes és figyelemre méltó, mindig
lesznek, akik ezt támogatni vagy épp akadályozni fogják. Ennek tudatában örülünk minden pozitív visszajelzésnek, megfontoljuk az
építő kritikát, és nem engedjük, hogy a negatív hangok eltérítsenek a küldetésünktől.
– Önkéntesként bárki csatlakozhat-e az
egyesülethez?
– Szeretettel látunk mindenkit a csapatunkban, aki azonosulni tud céljainkkal, elhiva
tásunkkal, és képességeit gyakorlatba ültetné
mások életminőségének a javítása érdekében.
– Hogyan érhetik el önöket az érdeklődők?
– Elérhetők vagyunk a Facebook-oldalun
kon Igaz Virág Egyesület néven, illetve a következő telefonszámon: 0755/575–170.

Balázs Anita

2020. november

Biharország

11

hitvilág – közélet

A szépkorúak vasárnapja
Magyarkakucson
Ünnepi istentisztelet színhelye volt október
utolsó vasárnapján a magyarkakucsi Árpádkori református templom. Az idősek napját
ünnepelték az egyházi szertartáson, vagy
amint Fehérvári Zsolt helyi református lelkész
fogalmazott, ez a nap a szépkorúak vasárnapja
Magyarkakucson.

Az időseket
köszöntötték
a magyarkakucsi
református
gyülekezetben

Mindig is nagyra értékeltem mindazt, ami
ebben a kicsi magyar református közösségben
történik. Nemcsak az idősek tiszteletére rendezett eseményen volt alkalmam részt venni
évek óta, de az elszármazottak találkozóján is
minden augusztusban. Általában a helyi magyar lakosság 70-80 százaléka részt vesz ezeken az eseményeken, ez az október végi vasárnapon majd félszáz személyt jelentett.
Az istentiszteleten Fehérvári Zsolt lelkipásztor hirdetett igét. Prédikációjának alapgondolatait Pál apostol korinthusbeliekhez írt
első levele 12. részének 20–27. verséből merítette: „Így azonban sok tag van ugyan, de egy
test (…)” – szól a többi között az ige. „Látjuk
elsősorban azt ebből az igéből, hogy a keresztyén gyülekezetben, Jézus Krisztus egyházában, ebben az élő szervezetben mindenkinek
megvan a maga helye. A különböző akadályo-

Cseke Attila szenátor az idősek megbecsülésének
hagyományáról szólt

kat sokszor úgy éljük meg, hogy azt érezzük,
elválasztanak egymástól, de ezek az akadályok nem vezethetnek oda, hogy mi, emberek, ne közösségben legyünk egymással. A
különböző egyedi tényezők, melyek meghatároznak bennünket és az életünket, azok a
Jézus Krisztus egyházában már nem számítanak. Mi megértjük egymást, és tudunk segíteni egymásnak” – fogalmazott a lelkész. Beszélt a generációs akadályokról és arról, hogy
a fiatalok sokszor nem értik meg, hogy milyen jó, ha az idősebbek átadják a fiataloknak
tapasztalataikat. „Legyenek mindig együtt az
idősek és a fiatalok. Egymásért vannak a gyülekezetben, oda kell figyelni az ő tanácsaikra,
szavaikra” – hangzott el.

Köszöntések
Barabás Imre, a Magyarkakucsi Református Egyházközség főgondnoka, miután nagy
szeretettel köszöntötte a gyülekezetet, külön a
12
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település időseit, örömét fejezte ki, hogy újra
méltóságteljesen köszönthetik a falu idős lakosságát. „Ünnep ez a nap, mert azokat köszöntjük, akik egy hosszú élet munkáját és
rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Köszöntjük azokat, akiknek szeretetét,
gondoskodását és türelmét mindnyájan nap
mint nap érezzük és éreztük. A gyerekek, az
unokák, dédunokák továbbvihetik mindazt,
ami szép, ami jó és igaz, ami értékes.”
Majd arról beszélt a főgondnok, hogy az ünnepeltek tudják, mi a jó, mit lehet továbbadni
a következő generációnak. Aztán arról szólt,
hogy az időseknek ma sincsenek nyugodt hétköznapjaik, hiszen küzdeni kell a betegséggel,
egyeseknek a magánnyal, vagy a kevés nyugdíj is gondot okoz. Ennek ellenére a település idősebb korosztályának tagjai ma is aktívak: „Nem azért kelnek fel kora reggel, hogy
a munkahelyre igyekezzenek, hanem azért,
hogy a ház körül, a kis gazdaságban szorgoskodjanak. Nem nagyon találkozunk a faluban
olyan nyugdíjassal, akinek ne lenne dolga. Isten megáldja önöket!”
A továbbiakban néhány idősebb hölgy egy
rövid kulturális műsort mutatott be, az idősek
gondjait felmutató összeállítás hangzott el, no
meg néhány szavalat.
Az eseményen jelen lévő Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke is köszöntötte az ünnepi esemény
résztvevői. Beszédét egy történettel kezdte,
mely egy németországi evangélikus egyházközség lelkipásztorával történt meg: egy ínséges évben egy hívétől kapott egy kenyeret. Ezt
a kenyeret továbbküldte egy szerinte még jobban rászoruló családnak, de azok is továbbküldték. Az, aki utoljára kapta, arra gondolt,
hogy a városba érkezett fiatal papnak nincs, ki
vigyen kenyeret, így ő ezt neki adta. A kenyér
ily módon visszakerült oda, ahonnan elindult.
„Én hiszem azt – mondta a szenátor –, hogy
Magyarkakucson is hasonlóan gondolkodnak
az itt élők, s hogy addig van ennek a nemzetnek jövője, amíg egymásra tudunk figyelni. Addig van egy közösségnek jövője, amíg
annak tagjai mindig odafigyelnek arra, hogy
vannak mások, akik lehet, elesettebbek, mint
mi. Ha oda tudunk figyelni egymásra, akkor
ennek a közösségnek van jövője itt, a Kárpát-medencében.” Arról is szólt, hogy mi nem
azóta tiszteljük az időseket, amióta az ENSZ
1991-ben úgy határozott, hogy legyen egy
nap az időseké. Ez a nemzet, amióta itt van a
Kárpát-medencében, köszönti az időseket, hi-

szen Szent István királyunk Imre herceghez írt
intelmeiben már ír erről, hogy ha eredményes
akar lenni, akkor a vénekkel tanácskozzon –
fejtette ki a többi között Cseke Attila szenátor.
Ezt követően a lelkész és a főgondnok nyújtotta át a szépkorúakat köszöntő okleveleket
és ajándékokat.

Fehérvári Zsolt
lelkipásztor és
Barabás Imre
főgondnok
oklevelet és
ajándékot adott át
a szépkorúaknak

A fiatal lelkész
Szeptember elseje óta van új lelkipásztora a magyarkakucsi református gyülekezetnek. Az istentisztelet végén megkértem Fehérvári Zsoltot, mutatkozzék be olvasóinknak.
„Selymesilosván születtem 1989. november
23-án. A zilahi református Wesselényi Kollégiumban érettségiztem, a Debreceni Hittudományi Egyetemen végeztem el teológiai tanulmányaimat. A segédlelkészi évemet Zilahon
teljesítettem, majd Magyarkakucsra kaptam
kinevezést. Nagyon szeretek olvasni. Édesapám szintén lelkész, és testvérem is Biharban, Örvénden teljesít szolgálatot. Örültem
annak, hogy ide kerültem. Amikor Élesden
diakónusként szolgáltam egy évig, többször
is voltam itt helyettesíteni, tehát ismertem a
települést. Azt már akkor tapasztaltam, hogy
lelkes közösségről van szó. Mondhatni, ma
már itthon vagyok, nagyon pozitív a hozzáállás a gyülekezeti tagok részéről, ezt igyekszem
meghálálni, megszolgálni. Egyelőre csak vasárnaponként jövök, de nemsokára szeretnék
beköltözni a parókiára, mivel így, »távirányítóval« nem lehet egy gyülekezetet vezetni. Az
itteniek vártak már, hiszen egy ideig lelkész
nélkül volt a gyülekezet, tehát örültek érkezésemnek.”

Dérer Ferenc

2020. november
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Harmincéves a szalontai
református kórus
Jeles évfordulót ünnepelt az idén
a Nagyszalontai Református Egyházközség,
ugyanis a gyülekezetben szolgáló énekkar nyáron
betöltötte a harmincadik „születésnapját”.
A kórus megalakulásának történetéről
és a jövőbeli célokról Borbély Ildikó Mónika
kántor, az énekkar vezetője mesélt lapunknak.
– Kérem, idézze fel néhány gondolatban
a kórus megalakulásának idejét. A tagok elmondása alapján mit lehet tudni róla?
– 1990 augusztusának első napjaiban alakult. Elsődleges célja volt újraéleszteni a régebben működött vegyes kórust. Másik fő cél
emelni istentiszteleteink, ünnepeink hangulatát, és hogy minden szinten áldhassák az Urat.
Az alapító tagok közül néhányan mindmáig
aktívak, és ha testileg már idősek is, lelkükben örökké ifjak maradnak. Első karnagyként
Debreczeni Zoltán nyugalmazott lelkipásztort
említem, sikerült szép, nagy létszámú kórust
vezényelnie. Nagy segítségére volt felesége,
Julianna.
– Az évek során milyen változásokon
ment keresztül a kórus? Milyen jelentős eseményeket élt meg a társaság?

14

Biharország

2020. november

Borbély Ildikó
Mónika kántor,
a kórus vezetője

Az énekkar
napjainkban

– Legfőképp minőségileg fejlődött az énekkar az évek folyamán. A kezdeti nehézségeket felváltotta a rutinos éneklés és az egymásra figyelés. Persze a karnagyok is változtak:
Debreczeni Zoltán lelkészt Tóth (Pora) Krisztina zenetanár követte, majd Prém Imre kántor.
Idővel híre szállt a kórusnak, és jöttek a meghívások. Sok helyen megfordult a csapat, Magyarországon és Erdélyben, elismerést szerezve szolgálatával.
– A kezdeti célokhoz képest mi változott,
milyen új elképzeléseket igyekeznek gyakorlatba ültetni napjainkban?
– A mostani legfontosabb cél, hogy tagokat szerezzünk, ugyanis súlyos gondjaink vannak a tagok hiánya miatt. A fiatalokat nehéz
megnyerni ennek a szép ügynek, hamar feladják.
– Hogyan ünnepelték meg az idei jeles évfordulót, a harmincadik „születésnapot”?
– Nagyon hálásak vagyunk az egyházközségnek, mert igazán elkényeztetett bennünket. Először süteményezés volt beszélgetéssel egybekötve a múzeum udvarán. Utána

hitvilág – közélet
Szolgálat tavaly
télen az adventi
vásáron,
a Csonkatorony
tövében

egy nagyon jóra sikerült kirándulás Révre, és
a vállalkozó kedvűeknek túra a barlanghoz.
Még nekem is fárasztó volt, de egyes idősek
lepipáltak. És végül, de nem utolsósorban az
ünnepi istentiszteleten a legkedvesebb énekeinket adtuk elő. Ott, akkor, hiszem, hogy mindenki teljes lelkét énekelte oda az Úrnak.
– Ön mióta irányítja a kórust? Kérem, mutatkozzék be néhány szóban olvasóinknak!
– 2002. október 1-én álltam szolgálatba itt,
Nagyszalontán. Készen kaptam ezt az akkorra már elismert kórust. Az elején egy kicsit nehezen szoktunk össze, nehezen szokták meg
a fiatalos lendületemet, lelkesedésemet, na
és a makacsságomat. Tizennyolc év alatt viszont nagyon összeszoktunk, és rájöttek, nem
kívánok lehetetlent. Én Nagyváradon születtem és nevelkedtem. Kisgyermekkoromtól zenélek, hegedű tanszakon érettségiztem a Művészeti Líceumban. Teológiára készültem, de
más szolgálatot adott az Úr, más módon, de
akkor is Őt hirdetni. A mostani Partiumi Keresztény Egyetemen végeztem vallástanár–
kántor szakon 1999-ben. Három évet szolgáltam Nagyváradon, Csillagvároson, majd
2002-ben kerültem Nagyszalontára. Itt találtam meg életem párját, őt is a kórusnak köszönhetem, mert itt énekelt. Három fiúgyermek büszke édesanyja vagyok.

2019-es
kórustalálkozón
a várad-réti
református
templomban

– Hány tagú az énekkar? Inkább az idős
korosztály van jelen, vagy a fiatalok is képviseltetik magukat?
– A kórusban jelenleg huszonnégyen énekelnek. Nagyon sürgősen férfiakra lenne
szükségünk, hogy megmaradhassunk. Leginkább az idősebbek vannak jelen, akik már
rutinosan tevékenykednek, de a középkorúak
is képviseltetik magukat. Ez a járványhelyzet
sem tesz sok jót a kórusközösségnek, többen
félnek közösségbe járni.
– A templomban rendszeresen szolgálnak
az istentiszteleteken. Emellett milyen eseményeken hallhatják még önöket az emberek?
– Vannak alkalmak, amelyeken szolgálunk:
koszorúzások, március 15., október 6. Legutóbb a Csonkatorony udvarán megrendezett
adventi vásáron szolgált a kórus.
– Más városokban is énekelnek vendég
előadóként?
– Persze, ahova hívnak, oda lehetőség szerint elmegyünk. Nagyon nagy lelkesedéssel
szoktunk készülődni egy-egy meghívásra, legyen az akár imaheti alkalom, akár kórustalálkozó. Van olyan eset is, hogy egy kirándulás van összekötve szolgálattal.
– Bárki csatlakozhat az énekkarhoz, vagy
szükséges valamilyen zenei előképzettség?
– Mindenki jöhet. Mi amatőr kórus vagyunk, nem szükséges semmilyen zenei képzettség, egyedül az éneklés szeretete, a kitartás és a szolgálatkészség az elvárás.
– Hogyan érhetik el önöket az éneklés iránt érdeklődők, illetve azok, akik szeretnék meghívni a kórust valamilyen fellépésre?
– Aki szeretne hozzánk csatlakozni, az csütörtök délutánonként 6 órakor megtalál minket az új iskola ebédlőjében. A meghívást a
lelkész kollégák fogadják, mert ez csakis tőlük függ.

Balázs Anita
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GÖRÖGKATOLIKUS PÜSPÖKI PALOTA

Jöhet a belső felújítás
Augusztusban, két évvel a nagyváradi
görögkatolikus püspöki palota leégése után
befejezték a műemlék épület tetejének és külső
homlokzatainak felújítását.
Augusztus 21-én Virgil Bercea váradi
görögkatolikus püspök és Ilie Bolojan akkori
polgármester közös sajtótájékoztatóján a püspök köszönetet mondott mindazoknak, akik
az épület felújításához segítséget nyújtottak.
Mint mondta, véleménye szerint valóságos
csoda, hogy két évvel a tűz után sikerült eddig eljutni a munkával. A polgármester ismertette, hogy az eddigi felújítások közel kétmillió
euróba kerültek, az összeget a helyi költségvetésből, a váradi polgárok adójából fedezték.
A városlakók előtt a tűz évfordulóján megnyíltak a palota kapui, és szervezett sétát tehettek a látogatók, hogy megnézzék, miként
haladnak a helyreállítási, restaurálási munkálatokkal.

Ami eddig történt
A következő lépés a palota belső felújítása
lesz, annak megvalósíthatósági tanulmányán
már dolgoztak augusztusban, szeptemberre
tervezték a befejezését. A palota belsejének
állapotát figyelembe véve a belső felújítás eltarthat két-három évig is, hangzott el, a pol-

16

Biharország

2020. november

Virgil Bercea váradi görögkatolikus püspök csodának
tartja, ahogy eddig haladtak
Két év alatt
teljesen
helyreállították
a tűzben
megsemmisült
tetőt, a sarki
tornyot és a külső
homlokzatot

gármesteri hivatal pedig megoldásokat keresett a költségek fedezésére, hogy azokat uniós
vagy országos alapokból vagy a helyi büdzséből fizessék majd.
Mint közismert, a 2018. augusztus 25-én
kitört tűz után a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal és a Nagyváradi Görögkatolikus Püspökség egy legkevesebb húsz évre szóló partneri
szerződést kötött az épület felújítására és részbeni közösségi használatba adására. A tűzvész
után egyébként 28 524 lejnyi adomány gyűlt
össze a város egyik emblematikus műemlék
épületének helyreállítására.
Az épületből a törmeléket az év szeptemberében kezdte eltakarítani a Trameco Rt., a
cég végezte el a felső rész és a tetőzet kezdeti munkálatait is. Elkészült a műszaki szakértői
vélemény, majd a műszaki terv, és a hatósági
engedélyeztetés után nekifogtak a tűz sújtotta
részek helyreállításának. A munka értéke áfa
nélkül 7,9 millió lej volt. A második szakaszban a külső homlokzatokat és az épület díszkivilágítását állították helyre, ezt a Trameco és

közélet – hitvilág

Rodica Indignek szívügye az értékőrző helyreállítás

a Drum Asfalt Kft. közösen végezhette el, áfa
nélkül 1,7 millió lejért.

A belső
helyreállításhoz
állami segítséget
ígért a művelődési
miniszter

A nagyközönség előtt is
megnyitják a palotát

Ígéretet kaptak támogatásra
Időközben szeptember 11-én Nagyváradon
járt munkalátogatáson Bogdan Gheorghiu
kulturális miniszter, és bejelentette, hogy a palota belső felújítását az Országos Vagyonkezelő Intézet állja egy országos restaurálási program keretében. Nagyváradon egyébként ez az
első alkalom, hogy egy műemlék épületet országos program keretében újítanak meg.
A nagyváradi önkormányzati képviselő-testület szeptemberben jóvá is hagyta a partnerséget a vagyonkezelővel, akárcsak a palota
belső felújításának műszaki-gazdasági mutatóit. A felújítás költségeit áfa nélkül 27,4 millió
lejre becsülik, időtartamát pedig 36 hónapra.

A további költségeket, például a közművesítést, az udvar rendezését, a váradi önkormányzat fedezi.

A nyílt napon
az újjáépített
fedélszékbe is
felmehettek
a kíváncsi
látogatók

A száraz adatok mellett arra is kíváncsiak
voltunk, hogyan látta valaki „belülről” a helyreállítás folyamatát, ezért Rodica Indiget, a
püspökség kulturális tanácsadóját kérdeztük
például arról, hogy milyen nehézségekbe ütköztek a felújítás során. Mint megtudtuk, ezek
már mögöttük vannak, de a tető helyreállításán és a külső homlokzatok felújításán kívül
szükség volt az épület szerkezeti megerősítésére is. Mindezek mára már látható eredmények. A díszkivilágítás is működik, tette hozzá
Rodica Indig, és hangsúlyozta: a váradiaknak
emblematikus, a görögkatolikus püspökségnek pedig nagyon fontos az épület.
Ami a belső felújítást illeti, a tanácsadó tudomása szerint folyamatban volt a pénzügyi
források véglegesítése, hogy körülbelül három éven belül megnyithassák a palotát. A főlépcsőházi csarnok színes üvegablakát vagy
restaurálják, vagy újraépítik, a fő termeket,
a freskókat, kandelábereket is rendbe teszik;
egyszóval minden olyan elemet pótolnak,
amely a palota belső díszítéséhez tartozik.
Ezek csodálatos módon ötvözik a különféle
stílusokat (neogótikus, neoklasszikus, szeces�sziós), valamint a színharmóniát. A kápolnát
újrafestik, és remélhetőleg a palota egyik különleges helye lesz. Helyreállítják a könyvtárat
is, abban a püspökség könyvei kapnak majd
helyet.

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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Az épület görögkatolikus kulturális központ lesz, és a hagyományhoz híven itt működik majd a püspöki hivatal is. A palota termeit emellett kulturális események – koncertek,
konferenciák, könyvbemutatók, kiállítások,
sőt polgári esketések – alkalmából megnyitják a nagyközönség előtt, tudtuk meg Rodica
Indigtől. Ő a polgármesteri hivatal illetékeseinek nyilatkozatai alapján úgy tudja: tárgyalnak
a nagykövetségek mellett működő kulturális
intézmények (Francia Kulturális Intézet, Cervantes Intézet, Goethe Intézet, British Council
stb.) képviselőivel, akik szeretnék, hogy a palota termei országuk könyveinek, nyelvtanfolyamainak vagy éppen kulturális eseményeinek
adjanak otthont. Végül, de nem utolsósorban
a püspökség régi könyveit is az épületben helyezik el, így a közönség is megtekintheti azokat a könyvritkaságokat, amelyek két évszázadon át híressé tették a könyvtárat.
Rodica Indig fontosnak tartotta az épület történetének felelevenítését is. A püspöki palotát 1903 és 1905 között emeltette az
előző palota helyén Demetriu Radu (1862–
1920) püspök. Ifj. Rimanóczy Kálmán eklektikus stílusú munkája neogótikus, neoromán,
szecessziós, neobarokk, rokokó és neoreneszánsz elemeket tartalmaz. A palota története összefonódik az erdélyi román emancipációs mozgalmakéval. Itt szerkesztették az első
Supplexet (1791), és itt időzött Gheorghe
ªincai író (1803). Az épület falai óvták Samuil
Vulcan (1758–1839) püspök enciklopédikus
könyvtárát és az Erdélyi Iskola vezetőinek kéz-

Szerencsére
az udvari
homlokzat
felől kevéssé
károsodott
az épület

A hatalmas
üvegablak is
megsemmisült

Virgil Bercea és Ilie Bolojan a tűzvész évfordulóján
a helyreállítás további szakaszairól is
tájékoztatta a sajtót

iratait. A palotában mutatta be Alexandru
Vaida-Voevod 1918-ban az erdélyi románság
függetlenségi nyilatkozatának egyik változatát. Egy évvel később, 1919. május 23‑án a
palotában fogadták Ferdinánd királyt és Mária királynét, a vészterhes 1948. évben pedig
innen vitték el Valeriu Traian Frenþiut (1875–
1952). A püspök a kommunista hatalom börtönében négy évvel később mártírhalált halt
hitéért. A görögkatolikus egyház betiltásakor
a palotát elkobozták a hatóságok, s előbb népiskolává, majd könyvtárrá alakították. Az épület 1992-ben került vissza az egyház tulajdonába, a tényleges birtokbavétele viszont csak
2005-ben vált lehetővé.

Fried Noémi Lujza
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A csend és a biztonság
felségterülete
Ahogy múlnak az évek, nőnek-erősödnek
a fenyőfák, gazdagodnak az évelő növények
és egyre dúsabb a borostyán, a Posticumba
látogató úgy érzi, mintha egy oázisba, egy
egészen más világba lépne.
„Sziget a szárazföldön” – mondta egyszer
az egyik vendég, joggal: magam sem jártam
itt vagy másfél év óta, és most, amikor beléptem a kapun, elámultam. Ez egyre szebb –
mondtam akaratlanul fennhangon, amit bent
a házigazda meghallott, majd nevetve vissza is
mondott: igen, valóban egyre szebb. Egyébként a nagyváradi Posticum fekvése is sorsszerűnek mondható, hisz a Hársfa utca első
háza, márpedig a hársfa illata a legkevésbé lírai embert is elvarázsolja, és felébreszti benne
a költői szépségek vágyát. Május 21-én töltötte be a legszebbnek mondott kort: húszéves
lett. Gyorsan eltelt a megnyitás utáni két évtized, de a ránk telepedett vírusveszély miatt
nem tudták megünnepelni ezt a szép, kerek
évfordulót. És mégis megünnepelték: csendA Posticumban
szívesen látják
a megnyugvásra
vágyókat

del. Most pedig ezzel a beszélgetéssel elevenítjük fel az elmúlt húsz esztendőt hármasban:
Rencsik Imre alapító vezetővel és Borda
Máté programfelelőssel.
– Feltételezem, sok-sok gyermek‑ és ifjúkori gondolat előzte meg a Posticum létrejöttét, álmodozás és vágyakozás egy ilyen
csupazöld-csupacsönd „szárazföldi sziget”
után. Mikor kezdődött a konkrét megvalósítás – kérdeztem Rencsik Imre alapító vezetőtől.
– 1994-ben kezdtük tervezni Szabó Arnold
építésszel úgy, hogy havonta egyszer összejöttünk megbeszélni a közben támadt ötleteinket, ő elmondta, hogyan képzelné el, én elmondtam, mit is szeretnék, lépésről lépésre
haladtunk előre, egy éven át tervezgetve. Azt
mindketten nagyon világosan megfogalmaztuk, hogy tulajdonképpen egyfajta választ szeretnénk az alig elmúlt rendszerrel szemben,
sok fényt, sok nyitottságot, vagyis a bezártság
és az örökös félelem ellentétét. Ezek alapján
kezdte Szabó Arnold megtervezni, konkrétan
ki is mondva: szeretné, hogy az, aki bejön,
érezze, itt már más világ van.
– És ezt a mai napig határozottan érezni
is lehet. Nem csak a mostani víruscsend miatt, hisz amikor különböző programok voltak, és nyüzsögtek mindenütt a gyerekek,
akkor is – mintha virtuálisan történne – érződött a ház szellemiségéből áradó csend és
biztonság. Pedig úgy emlékszem, voltak itt
elég zajos rendezvények is…
– Voltak bizony. Szabó Mária énektanárnő vezetésével gyerekkórus alakult, sajnos kevés fellépési lehetőségük adódott, de hogy a
gyerekek mennyire szerették a közös éneklést, azt bizonyítják a tények: nem egyszer képesek voltak a város másik végéből is gyalog
eljönni, csak hogy le ne maradjanak egy-egy
közös éneklésről. Ahogy akkoriban minden
tevékenységgel kapcsolatban megtörtént: egyvalaki sikere láttán sorra alakult a többi csapat, mondhatnám, beindult a konkurencia. A
mi kórusunk nem akart különösképpen ki-

Ø
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tűnni, nevet szerezni, úgyhogy egy gyönyörű
külföldi turné után búcsút vettek egymástól. A
Jazzlandnek elnevezett fertályunkban is állandóan voltak különböző programok, gyerekműsoroktól a felnőtt rendezvényekig – például filozófiai konferenciáig – nagyon sok mindent
szerveztünk. Természetesen nem volt felekezeti megkülönböztetés vagy hasonlók, egyedül
a színvonal számított, és számít a mai napig.
Még nem mondhatjuk azt tiszta szívvel, hogy
abszolút sikertörténet volna a mienk, de úgy
érzem, jól haladunk efelé. Folyamatosan jelen
van a román kultúrával való kapcsolattartás állandósulásának az igénye, de ennek az akadálya az, hogy mi már önálló intézmény vagyunk, a hasonló román rendezvények pedig
különböző intézményekbe tagozódtak. Talán
ennek is tudható be, hogy mintha kezdenénk
befelé fordulni. Nekem már az elején volt olyan
érzésem, hogy ez a luftballon nagyon szép és
jó, de ha egyszer kipukkad?! Ám hogy ilyen váratlanul és ennyire mindnyájunktól függetlenül
történik majd, azt nem gondoltam.
– Mit ért a befelé forduláson?
– A meditációs foglalkozásokat. Eleinte
elég kritikus hangvétellel fogadták, de ma már
minden résztvevő számára világos: a csendben mindnyájan egyformák vagyunk. És hátha éppen ezzel a csenddel sikerül a mostani kritikus helyzetre kellőképpen reagálnunk.
Ezért is ünnepeltük ezt a szép évfordulónkat
csenddel. Ez nem passzív csend, nem a „lázas semmittevés” csendje, hanem belső erősítés: figyeljük, merre lehet, merre kell mozdulni, hogy szavakban is meg tudjuk fogalmazni
a gondolatainkat. Egyébként alkotóműhely
is voltunk, elsősorban akkor, amikor itt lakott szegény megboldogult Zudor János költő.

Rencsik Imre
alapító-vezető

Tény, hogy bármihez is kezdünk, a színvonal
nagyon fontos, valamint az, hogy a karitatív
arculat minden programunkban jelen legyen.
Szóval ebbe a mi világunkba, ebbe a csendbe
érkezett meg Máté.
– Régóta ismerik egymást?
– Budapestről jöttem, de már nyolc-tíz éve
gyakran látogattam az itteni lelkigyakorlatokat, úgynevezett elvonulásokat – kezdi beszámolóját Borda Máté –, az elmúlt télen viszont
úgy alakult, hogy Imre megkeresett azzal a
kérdéssel, tudnánk-e együtt dolgozni. Hamar kiderült, hogy igen: nyáron, júniusban
A Posticum
kápolnája

Borda Máté
programfelelős
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érkeztem, akkor már javában tartott a „vírusláz”. Azóta itt lakom, igen, ebben a csodálatos
nagy csendben. Az elmúlt években kulturális
újságíróként dolgoztam Magyarországon, de a
határok lezárása miatt most nemigen tudom
kamatoztatni az ottani kapcsolataimat, így elsősorban a helyi lehetőségekre kell szorítkoznom. Ismerkedem a várossal és környékével,
„Biharországgal”. Kapcsolatokat építek művészekkel, borászokkal, spiritualitásra fogékony
emberekkel.
– Ismerve a Posticum programkínálatát,
eleve bizonyos határozott változtatni akarással fogadta el a meghívást?
– Nem, szó sincs ilyesmiről. Azért jöttem ide, mert nagyon rokonszenves volt számomra az itteni szellemiség, örülök, hogy
itt, a házban kedves, támogató, baráti-bizalmi szeretetközösségre találtam. Gondolom,
nem szükséges túlrészletezni, mennyire fontos a munka szempontjából a közösség pozitív hozzáállása. Októberben úgynevezett „lé-

leköntő hétvégét” rendeztünk, melynek során
a spiritualitást összekötöttük egy érdekes teabemutatóval. A gyógyteákat egy Gyergyóból
érkezett fiatalember, Flórián Albert mutatta
be, aki nyugat-európai kitérő után tért haza,
hogy átvegye és továbbvigye a nagyszülei által elkezdett munkát, a gyógyfüvek gyűjtését,
termesztését és feldolgozását. A teabemutató
másnapján érmelléki borokat prezentáltunk
helyi kézműves sajtok kíséretében, annak is sikere volt. Nyitottak vagyunk a találkozásokra, és a színvonalból nem szeretnénk engedni. Nagy segítségünkre van a szemlélődő ima,
a minden hétköznap megtartott zen meditáció és a jóga, illetve hogy maga a ház is egy
biztos pont. Programjaink lényegét tehát ennek az egyensúlynak a megtartása és továbbadása képezi. Imre gondolatának értelmében:
a csend és a biztonság fontosságának tudatában próbáljuk a meditatív, illetve a szórakoztató programokat megszervezni és megtartani.

Molnár Judit

Nemes, de nehéz munka a biogazdálkodás
(folytatás a 7. oldalról)

Ø

terek, államtitkárok, mindenkinek van valami
bogara, és van valami, amin ő akar változtatni. Ha megnézzük egy grafikonon az elmúlt
10-15 év fejlődését, láthatjuk, hogy erre a politikum nagyon sokszor rányomta a bélyegét.
Amikor született egy jó döntés, megszaporodtak a termelők, aztán jött egy rossz döntés,
akkor nagyon sokan abbahagyták” – emlékeztetett Nagy Miklós. Példát is mondott: az
egyik kormány pénzt akart adni a biogazdálkodást elkezdők számára, és erre megszabott
egy keretösszeget. Igen ám, de sokan jelentkeztek, ráadásul négy évre kellett vállalniuk a
biogazdálkodást, és az egyes gazdáknak nagyon kevés pénz jutott, ami nem fedezte a kiadásaikat, így négy év után sokan abbahagyták a biogazdálkodást.
Nemcsak termelőként vannak ugyanis kiadásaik, hanem eladóként is. „Ki kell fizetnem
például az ellenőrző szervezeteket. Tegyük fel,
búzát akarok exportálni, akkor először jön a
vevő, mintát kér, elviszi és kipróbálja. Miután
megegyezünk az árban, kell neki tanúsítvány.
Az ellenőrző szervezet jön, mintát vesz, elküldi
egy független laboratóriumba, hogy megnézzék a beltartalmi értékeket, hogy tartalmaz-e

valamilyen tiltott növényvédő szert. Biotermékben nem lehet ilyen, ezt ellenőrzik” – ismertette a folyamatot Nagy Miklós.
Volt, hogy a biotojás előállítását támogatta
az állam, majd ezt is megvonta, mert jött egy
újabb kormány, újabb miniszterrel… „Svájcban a parlament előtt ott a biopiac, és a svájciak ezzel büszkélkednek. Nálunk azt mondták,
hogy nem támogatjuk a parasztot, mert sokan ma is másod‑, harmadrangú állampolgárnak tekintik a falun élő és dolgozó embert. A
svájci parlament támogatja, mert így kevesebb
pénzt kell költeni az egészségügyre, környezetvédelemre. Bebizonyosodott, hogy az agrárium visz magával nagyon sok mindent. Ha
nálunk is támogatják a falun élő és mezőgazdasággal foglalkozó emberek munkáját, azzal
elősegítik, hogy olcsóbban tudják adni a termékeiket, vagyis minden fogyasztót támogatnak, és így hosszú távon egészségesebb élethez juttatják az ország lakosságát” – mondta
Nagy Miklós.
Az általa rendelkezésünkre bocsátott adatokból pedig az is kitűnik, hogy míg 2010-ben
közel 183 ezer hektáron gazdálkodtak 3155en, addig tavaly közel 400 ezer hektárt művel
meg 9821 biogazdálkodó.

Fried Noémi Lujza
2020. november
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Siter falu mindenese
Brád Gyula siteri lakost nagyon régóta ismerem,
ha a településen jártam, sohasem kerültem el
a házát. Kellemes élmény mindig a vele való
találkozás, a beszélgetés, és érdemes szemügyre
venni a lakását díszítő vadásztrófeákat is.
Újra megcsodálhattam a sok vadásztrófeát, mely a belépőt fogadja Brád Gyula siteri
otthonának előszobafalain, amíg a házigazda
elém jött. Azt már régebbi beszélgetéseinkből
tudom, hogy nem ő volt a vadász, hanem erdész édesapja, de ő is büszkén beszél ezekről.
„Nem mind vadásztrófea – világosít fel –, van
olyan agancs, amit talált édesapám az erdőben.” Kezdetnek arra kértem, tekintsünk vis�sza a családi múltra.
„Édesapám ősei valamikor a közeli, magyarországi Álmosdról költöztek Siterbe.
Apám egészen fiatalon, mindössze tizenhat
éves korában került az erdészethez. Volt itt a
faluban egy földbirtokos, Maller György, annak az édesapja volt az erdőgazda. A családnak saját kisvasútja volt, azon hordták a kitermelt fát Biharra, néha naponta kétszer is
fordult a szerelvény. Erdészként olyan emberekkel dolgozott apám, akik szerették a vadászatot, és nagyapámmal együtt ő is belekóstolt
a vadászatba, és idős koráig kedvelte. Neki köszönhetők a falon látható trófeák, no de még
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Brád Gyula egész
dolgos életében
sokféleképpen
szolgálta
a hegyközi
település
közösségét
Vadásztrófeák
minden
mennyiségben

van olyan is, ami a nagyapámtól származik.
Ez az egykori családi házunk, természetesen
az évek folyamán átalakítottuk.”
Arról is próbáltam faggatni beszélgetőpartneremet, hogy családneve honnan származik.
„Sokan a név után azt gondolják rólam, hogy
román vagyok, közben én református magyar
ember vagyok. A feleségem mindig mondja,
hogy keressük fel a származási helyemet, talán valamit megtudunk, de mind halogatom,
pedig, ugye, Álmosd itt van néhány kilométerre tőlünk.”
Brád Gyula Siterben született, itt végezte
el az általános iskolát, mint megvallotta, nem
volt nagyon jó tanuló, pedig édesapja szerette volna, ha egyetlen fiúként továbbtanul. Az
általános iskola elvégzése után otthon dolgozott, hiszen mindig tartottak állatokat, volt lovuk, birkájuk, azokat gondozta. Később, mint
általában a siteri fiatalok, ő is Váradon talált
munkát. Vagy húsz évet dolgozott, először a
Prestarea szövetkezetnél egy raktárban, majd
egy autószerelő műhelyben mintegy három

portré
évig. Nyugdíjasként ma sem pihen: a faluban
működő mezőgazdasági társulásnál – úgymond – besegít. Mint mondja, sokat segített
a társulás létrehozásában főleg azért, hogy a
siteri gazdákon segítsen, hiszen mintegy 300
hektár földet sikerült egybegyűjteni, hogy működhessen a társulás. „Nincs is ma már magángazda, aki a földjét egyénileg dolgozná
meg” – teszi hozzá.
Emlékeim szerint akkor találkozhattunk a
nevével, amikor a ’90-es években Brád Gyula
tagja lett a Hegyközcsatári Helyi Tanácsnak,
több mandátumot kitöltött, és aktívan részt
vett a közösségi életben.
„A régi rendszer bukása után Koncsek Zita
volt legelőször a polgármester. Az akkori lelkipásztor – akkor már az egyháznál főgondnok voltam –, Kovács Károly tiszteletes úr, aki
Csatárból járt ide, mert nem volt lelkészünk,
egyszer azt mondta: javasolna engem a helyi
tanácsba. Én mondom: tessék, még polgármester is lehetnék. Nevettünk rajta, de ő ajánlott is, a harmadik voltam a listán, és megválasztottak. Mintegy húsz évig voltam tagja a
helyi tanácsnak, mindig a településem gondjainak megoldására törekedtem. Tartottam a
kapcsolatot a helybeliekkel, meghallgattam
észrevételeiket, javaslataikat, és továbbvittem
a tanácsba. Mondhatom, nagyon is aktív voltam Siter érdekeit képviselve.”

Brád Gyula
és felesége, Gizella

Vadászkalap,
az édesapa
tulajdona volt

Majd arról beszélt, hogy majd három évtizede vesz részt a Siteri Református Egyházközség mindennapos problémáinak megoldásában, s negyedszázada ő az egyházközség
főgondnoka. Ottjártamkor vendégeket várt,
azokat a restaurátorokat, akik a helyi Árpád-kori templom falfestményeit restaurálják.
„Nem tudom, honnan jönnek, de azt tudom,
hogy a felújítás a magyar állam anyagi hozzájárulásával történik” – mondta.
Az elmúlt években sokat tettek a templomuk felújítása érdekében, de még mindig van
teendő. „Sokat dolgoztam egyházközségünk
érdekében, hiszen a felújításokat végzők mindig hozzám fordultak, ha valami anyagi segítségre volt szükség. Én, ha nehezen is, de igyekeztem ezeket az ügyeket mindig megoldani,
hiszen tisztában voltam vele, hogy amit teszek, azt a közösségünk érdekében teszem.”
Házigazdám örömmel újságolta, hogy most
már nagyon jó az autóbusz-közlekedés Nagyvárad és Siter között, naponta többször is fordulnak a buszok. Arról is beszélt, hogy nagyon szorgos emberek lakják a települést,
mindent megtesznek azért, hogy „jól éljenek
a faluban”.
Lassan beszélgetésünk végére értünk, de
mielőtt elköszöntem volna, megkértem vendéglátóm feleségét, Gizellát, hogy együtt fotózhassam le őket, hiszen már 47 éve vannak
együtt – ahogy fogalmazott – jóban-rosszban.

Dérer Ferenc
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„Tornyi Ildikó Berettyóújfaluban született.
Gyermekkorát Szentpéterszegen töltötte.
A debreceni Ady Endre Gimnázium ének–dráma
tagozatos osztályába járt. 2005-ben végzett
a Színház‑ és Filmművészeti Egyetem prózai
színész szakán. Tizenhárom évig volt
a Vígszínház tagja. 2011-ben az HBO saját
gyártású sorozatának, a Társas játék első
és második évadának egyik szereplője volt.”
Ezt olvastam Tornyi Ildikó színművészről
szeretett faluja honlapján.

A szerző felvétele

Úgy hallottam, első nagyszínpadi szerepét – még egyetemistaként – a Tévedések
vígjátékában játszotta. 2006-ban megkapta
A legígéretesebb pályakezdő díjat, 2007-ben
a Vígszínház társulata neki ítélte a Varsányi
Irén-emlékgyűrűt, és 2008-ban Junior Prima
díjjal ismerték el színészi munkáját. Külön kérése volt, hogy október 23. alkalmából a Köszönjük, Magyarország! két előadását Beret�tyóújfaluban és Szentpéterszegen játszhassa.
Korábban érkezett, így volt alkalmunk beszél-
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A színésznő, aki nem
felejtette el, honnan jött

Különleges portré

Tornyi Ildikó

getni a próba előtt és után is a bihari kötődéséről és a pályájáról.
– Bihari lány vagyok, mindig is büszke voltam a „paraszti” származásomra, hisz a felmenőim itt éltek. Édesapám és édesanyám is tősgyökeres szentpéterszegi. Ez a kis bihari falu
csak néhány kilométerre található Berettyóújfalutól. Az a fajta tisztaság, egyenesség, amit
a családban és az itt élő embereknél tapasztaltam, erőt ad a fővárosban is. Mind az anyai,
mind az apai részről azt kaptam, hogy tenni
kell azért a közösségért, amelyhez tartozunk.
Tőlük örököltem a munka szeretetét is, azt,
hogy ha belevág valamibe az ember, nem nyafogni kell, hanem csinálni, csinálni, csinálni!
Már általános iskolás koromban szívesen álltam közönség elé, névadókon, esküvőkön szerepeltem. A Városi Zeneiskolában zongorázni
tanultam, és Szilágyi Péterné Irmi néni, a zongoratanárom nagy hatással volt rám. Négykezes zongoraversenyekre is jártunk. Neki köszönhetem a művészet szeretetét. Ő mondta

szomszédoló

A kendőnek mindig más feladata volt a darabban

először, hogy nekem a debreceni Ady gimnáziumban kellene folytatnom a tanulmányaimat, mert az ének–dráma tagozaton biztosan
jól érezném magam.
– És jól érezte magát a középiskolában?
– Valóban szerettem minden percét. Színházban nem játszottunk, de nagyon sok műsorban szerepeltünk Hajdú-Bihar megyében.
Emlékezetes tanáraim voltak, Csikos Sándor
színművész és Várhalmi Ilona, Cila néni, akik
belénk plántálták a szakma szeretetét. Géczy
Anikó volt a magyartanárom, ő olyan önismereti táborokat tartott, hogy érettségi után
is visszajártunk az új diákokhoz. A Színház‑ és
Filmművészeti Egyetemre jelentkeztem, fel is
vettek elsőre, ezen még jómagam is elcsodálkoztam, mert nem voltam szorgalmas típus a
debreceni évek alatt.
– Milyenre sikeredett a folytatás?
– Marton László osztályába kerültem. A főiskolai évek alatt rengeteget dolgoztam, mert

Remek
társaságban
a váradi
látogatáson

Pillanatkép
az előadásról

bizonyítani akartam nemcsak másoknak, hanem magamnak is, hogy nem érdemtelenül
vagyok itt. Nagyon összetartó osztály voltunk. Nem zajlott ott ideológiai képzés, ez
csak maszlag. Itt sajátíthattuk el a szakmát!
Nagyon szurkolok az egyetemi autonómiáért
kiálló színház‑ és filmművészetis egyetemistáknak. Nagy megtiszteltetés volt számunkra,
hogy a vizsgaelőadásunk a Pesti Színházban
zajlott. Neil LaBute A modell című darabjában négyen játszottunk: Telekes Péter, Zeck
Julianna, Varju Kálmán és én. Ez egy nagyon
vagány, modern kis darab volt. A negyedik
esztendőt, a gyakorlóévünket már a Vígszínházban töltöttem, és ahogy végeztem, azonnal kaptam állást. Tizenhárom évig voltam
a társulat tagja. Az egyik legmeghatározóbb
szerepem a Lila ákác Tóth Mancija volt. Harminc napból huszonnyolcat a színpadon töltöttem. Szinte alig jutottam haza, ha mégis, a
péterszegi sár még ott volt a csizmámon, amikor visszatértem a színházba. A padlás című
musicalben több mint tíz évig játszottam Süni
szerepét.
– Annyira hiányzott a faluja, hogy férjet is
otthonról hozott?
– Van benne egy kis igazság, de azért ez
nem volt ilyen egyszerű. Középiskolás voltam,
amikor szüreti felvonulásra készültünk a faluban, ilyenkor heteken át tanultuk a táncokat.
Az akkori táncos párom lett néhány esztendővel később a férjem. Máté fiam most nyolcesztendős, Luca pedig három és fél éves. Mindig is azt terveztem, hogy két gyerekem lesz,
és egy nagyon mozgalmas, összetartó családom. Mátéval nehezebben tudtam visszamenni dolgozni, Lucával ez könnyebben ment.
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Fotó: magánarchívum

Az HBO-s sorozat, a Társas játék még a gyerekek születése előtt készült, a Drága örökösök pedig Luca születése után lett része az
életemnek. Az előző heti sorozat volt, míg az
utóbbi napi, bár én nem szerepelek mindegyik
epizódban, és hamarosan hosszabb pihenő
következik. Én nagyon izgulok, ha castingra
kell mennem, mert az ember nagyon szeretne bekerülni. Nekem magabiztosságot adott
az, hogy mindennap kamera elé kellett állnom. Bár három éve szabadúszó vagyok, a
Játék a kastélyban darabból Annie szerepét
a mai napig játszom – még most is nagy sikerrel – a Vígszínházban Benedek Miklóssal,

Fotó: magánarchívum

(folytatás az előző oldalról)

Családi szelfi

Tornyi Ildikó
a rendezvény
plakátjával

A szerző felvétele

„A lila ruhás nő”

Lukács Sándorral, Fesztbaum Bélával. A Karinthy Színházban egy Oscar Wilde-darabban, az Átrium Színházban az Őrült nők ketrecében, a Spirit Színházban pedig három
előadásban is szerepelek. A Covid ellenére
egy-két előadás maradt vidéken is, így tegnap Tamásiban léptem fel, ma pedig itt vagyok Berettyóújfaluban, és holnap otthon,
Szentpéterszegen.
– Honnan jött az ötlet – ilyen fiatalon –
egy ’56-os műsor összeállítására?
– Három évvel ezelőtt a Párizsi Magyar Intézet felkérésére készült el a műsor gerince.
Párizsban volt az ősbemutató. Tudtuk, hogy
repülőgéppel megyek és jövök, nem lesz nagy
díszlet, ezért találtuk ki a piros kendőt, amely
végigvonul az egész darabban, mindig van valamilyen „feladata”. Cseh Judit barátnőm és
kolléganőm segített ennek a műsornak az ös�szeállításában, és szerintem ő javasolta a kendőt is. Ötvenhatos valós emlékezéseket jelenítek meg egyes szám első személyben,
más-más szemszögből megvilágítva egy-egy
momentumot. A visszaemlékezések mellett elhangzik néhány vers, versrészlet is, mint Illyés
Gyulától a Haza a magasban, a Mennyből az
angyal Máraitól és Sajónak a Magyarnak lenni című verse. Aki ismer, az tudja, hogy szeretek énekelni. A mostani ’56-os előadásban
is csendülnek fel ismert slágerek: elhangzik a
Megáll az idő, és zárásként az Ahogy lesz,
úgy lesz… Amikor megjelent a „Köszönjük,
Magyarország!” pályázat, úgy gondoltam, ezzel a darabbal próbálkozom, és ha sikerül, hazajövök, legyen ez a két előadás a „Köszönjük,
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FERDÍTÉSEK

Hogy járunk,
ha megjárjuk?
A

karatlan ferdítgetéseink között tisztes
helyet foglalnak el a járáshoz kapcsolt
kifejezéseink románosításai. Alig-alig
múlik el nap anélkül, hogy ne emlegetnénk:
megjártam a kenyérrel az üzletben; képzeld,
hogy járt a szomszéd a számlafizetéskor; jól
megjártam a legutóbbi almavásárláskor; és
hasonló szófordulatok egész tömegét. De
bármennyire változatos is az a szövegkörnyezet, melyben „járkálunk”, soha senki nem
érti félre, lábfájással kapcsolatos-e a mondandóm vagy netán a cipőm talpa mondta
fel a szolgálatot, mivel mindenki érti, hogy
pórul jártam. Attól viszont óvakodni kell, ha
a jelen lévő román szomszédasszony kedvéért szívesen lefordítanánk az almavásárral kapcsolatos malőrt „cum am umblat cu
merele” fordulatra, mert nem fog érteni belőle semmit. Nem mintha a „cum am mers”
érthetőbb volna számára, szó sincs róla!
A megjártam helyett használjuk a „ce/cum
am păþit” variánst, rögtön közös nevezőre
kerülünk.
Hasonlóképpen óvakodnunk kell a heves
beszélgetésekkor a frissen egy párrá lett fia-

Ø

Bihar!” Sikerült, most azért vagyok itt! Mostanában úgyis Grecsó-könyvet olvastam: a Mellettem elférsz és a Harminc év napsütés került a kezembe legutóbb. A szegvári író arról
beszél a regényeiben, novelláiban, hogy mekkora a szakadék a kisvárosi lét és a fővárosi
élet között, és ezt magam is megtapasztaltam;
azon vagyok minden idegszálammal, még
most is, hogy ne felejtsem el, honnan jöttem.
Tizenöt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy feloldódjon bennem az az ellentét, ami a két világot elválasztja egymástól.
– Járt már Nagyváradon?
– Sajnos Váraddal egy kicsit úgy jártam,
mint a többi magyarországi. Felkerestük az ismert erdélyi helyszíneket: Kolozsvár, Korond,
Gyimesfelsőlok, de a nevezetes bihari szék-

talok újabb divatszavának, a „járásnak” a ferdítésétől, mivel ez az együtt járás (udvarlás,
barátkozás) rövidített változata, és magyarul
is elég sok idősebb embert zavar össze, mert
nem látja az összefüggést, hogy hová is igyekeznek éppen olyan buzgón ezek a mai fiatalok?! De románra semmiképpen se fordítsuk
le, maradjunk a jól bevált „sunt prieteni” vagy
„se iubesc” formánál.
Egyre gyakrabban hallom, és úgy gondolom, egy sokat emlegetett ferdítgetésből a román szókincsben meghonosodott szófordulatot, az acârcătuºi-t. Régebben soha nem
hallottam, azért gondolok váratlanul megszeretett ferdítgetésre. Kettős értelemben használják: akárcsak és mégiscsak. Nem kérdeztem
rá román nyelvtudorokra a szó etimológiáját
illetően, de gondolom, olyasféle választ kapnék, mint a sorozatunk egyik előző darabjában taglalt székelyföldi árdéval kapcsolatban,
csak ellenkező előjellel: lehet, hogy elmagyaráznák az akár szavunk ősi dák gyökereit, ha
nem is túl komolyan, de legalább közös vicceink kedvéért.

Molnár Judit

helyen csak átrohantunk. Épp egy esztendeje
kerekedtem fel a férjemmel, hogy egy emlékezetes kirándulást tegyünk Váradon. Nemcsak
azért esett Biharország fővárosára a választás,
mert eddig kimaradt az életünkből, hanem
azért is, mert imádom a szecessziós épületeket. Barcelonába nagy álmom visszatérni, de
Nagyvárad is lenyűgözött a felújított épületeivel. Sajnos a színházba nem jutottam el, de
jártunk a várban, sétáltunk a Kanonok soron
és a püspöki palota udvarán. Nem voltak velünk a gyermekeink, de most nem is bántuk.
Felkerestem a hotelben a lakosztályt, ahol Ady
és Léda is járt, és az ablakból láttam a színházat, és titkon remélem, hogy egyszer előadóként is visszatérhetek ide.

Kocsis Csaba
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Párbeszéd a természettel
Jakobovits Márta keramikusművész
a nagyváradi kulturális élet meghatározó alakja.
Természetközeliséget kereső és felmutató,
egyedi és újat kereső technikákat alkalmazó
alkotásai mellett a művészek közötti párbeszéd
aktív előmozdítója is egyben – határainkon belül
és akár földrészünkön kívül is. Nyitott lélekkel
törekszik a megismerésre, és szívügye ezeknek
az ismereteknek az átadása is. Műtermében
beszélgettünk vele.
– Már indulásakor pontosan tudta, hogy a
talán legszerteágazóbb művészetnek melyik
ágához szeretne csatlakozni?
– Azzal a meggyőződéssel mentem az egyetemre, hogy festő leszek. Tasnádszántón születtem, s a „hepehupás vén Szilágy” csodálatos emlékekkel eresztett utamra. Ahogy telik
az idő, egyre erősebben érzem, amit induláskor kaptam abból a kis faluból; a természeti élmények, illatok, fák, a patakpart kitörölhetetlenül él ma is bennem. Nem csoda, hisz

Munkáim
visszahelyezése
a természetbe –
akció (2000)
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Jakobovits Márta képzőművész

nyolcadikos koromig, amíg el nem mentem
Nagykárolyba a középiskolába, számomra
Tasnádszántó volt a világ közepe. Valószínűleg e miatt a gazdag természeti élménycsomag

kultúra

A téli táj titka – fajansz (2002)

Időutazás – Vissza a gyermekkoromba – installáció,
különböző égetések (2000–2011)

miatt szerettem annyira festeni, de az egyetemen már a kezdet kezdetén történt valami,
ami miatt váltottam: megszólított az agyag,
szinte felkínálkozott, ismerkedjem meg a titkaival, érezzem át én is azt az örömet, amit
munka közben az agyag nyújthat. Az egyik
legrégebben felhasznált anyag, úgyhogy korongozás közben – igen, ki merem jelenteni –
úgy éreztem, megnyílik visszafelé az idő.
Beszélgetés közben nézegetjük a művésznő műtermének polcain a különböző alkotásokat, amelyeket mintegy életpályáját összefoglaló ívben rendezett el. Egy adott ponton
némi változást veszek észre, mintha kultikus
tárgyakat látnék. Kiderült, nem csalódom, mi-

Forma-pár
– mázazott samott
(2002)

A kő emlékezete
(2014)

vel keleti országokban tett utazásai során hatottak rá ezek a különböző rítusokhoz tartozó
tárgyak. Az agyag helyett pedig megjelennek
a porcelántárgyak, illetve nagyon sajátos színezésű alkotások.
– Mi történt, eltávolodott az agyagtól?
– Nem, eltávolodásról szó sincs, de az agyagozás mellett más lehetőségek is adódtak, akkoriban a porcelán volt ez az új lehetőség.
Amikor egyre gyakrabban kezdtek különböző szimpóziumokra meghívni, melyek egyben
nagy kihívások is voltak, hisz ismert, jelentős
művészekkel találkozhattam, dolgozhattam
együtt s köthettünk barátságot, újabb és újabb
technológiákkal ismerkedtem meg a porcelán
felfedezése mellett. A legkülönfélébb formák
készíthetők belőle, a színezett alkotások például színezett porcelánmasszából, redukciós
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égetéssel készülnek. Újdonság volt számomra a japán raku technika, a neriage-nak vagy
nerikominak nevezett eljárás, valamint a tűzálló anyagoknál a berakásos technika, mindezek az anyag módosításának a lehetőségei.
Kísérletezni kezdtem a különböző mázakkal is, és egyre gyakrabban készítettem installációkat, melyekbe beemeltem természetből vett elemeket, köveket, leveleket, háncsot.
Ezekkel kapcsolatban is úgy éreztem, ahogy
az elején az agyaggal, vagyis mintha a természettel folytatnék párbeszédet. És ahogy nőtt
az alkotóelemek száma, úgy az elrendezés is
egyre nagyobb méretűvé lett, a római kiállításra például egy tizenhárom méteres installáció készült. Közhelyszámba megy a megállapítás, hogy alkotás és gondolkodás csak együtt
működik igazán jól, én pedig ezeknek az installációknak a készítésekor úgy éreztem, az
alkotásaim az életnek egy szegmensévé válnak, az én munkám pedig, mondhatni, tiszteletadás a létezés iránt, egyfajta belső zarándoklat. Ugyanakkor a folyamatos kísérletezés
a mázakkal, az oxidokkal arra inspirál, hogy

Ikebana – porcelán
(1976)

A zarándok álma
– kerámiatárgyak,
kövek, rozsdás lap,
homok (2011)

Zarándoklat
– installáció,
kerámia, homok,
kövek, növényi
elemek; Róma,
Accademia di
Romania (2015)
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folyton menjek tovább és tovább. Sokat változtatok munka közben, új részeket alkotok.
Például a legutóbbi nagy budapesti nemzetközi természetművészet kiállításra készülve az
installációformában prezentált munkám során
az volt az érzésem, hogy visszahelyezem a köveket a természetbe. A kiállítás iráni kurátora az installációm láttán meghívott egy hónap
közös munkára Teheránba. Ugyanúgy folytatódott Iránban is a párbeszéd a természettel,
ahogy itthon, és végeredményben akkor erősödött meg bennem, és nyertem teljes bizonyságot, hogy ennek a munkának nincs vége,
nem lehet abbahagyni, és ez az, ami talán a
legjobb benne!

Molnár Judit

kultúra

Barangolás
az álarcosok világában
Maszkok, álarcok kultúrtörténete
A maszkok, álarcok mindennapjaink részeivé,
tárgyaivá váltak, amelyeket kötelező
hordanunk, hogy megvédjük egészségünket
és természetesen a másokét is. Az álarcok
végigkísérnek egész történelmünkön.
A barlangok falán felfedezett kőkori sziklafestmények azt bizonyítják, hogy álarcok már
30 000 évvel ezelőtt is készültek. A kőkorszak
vadászai magukat állatok fejével, bőrével álcázva lestek zsákmányukra, de fontos szerepük volt az álarcoknak a vadászatokat megelőző vagy azokat követő szertartásokban is.
Őseink hite szerint segítettek megnyerni az istenek jóindulatát és elűzni a gonosz szellemeket.
Évezredeken keresztül szolgálták az álarcok a gonosz előli elrejtőzést, gondok, bajok,
ártó szellemek elriasztását. Régi indián krónikák bizonyítják, hogy Amerika őslakóinak életében is fontos szerep jutott az álarcos örömünnepeknek és rituális táncoknak. A „hamis
arcok” ábrázolhattak isteneket, gonosz démonokat, állatokat, halott ősök szellemét, vagy
jelképezhettek természeti erőket: szelet, felhőt, esőt.
Készültek álarcok fából, fakéregből, szövetből, kukoricacsuhéból, tökből, elefántcsontból, sőt festett vagy ékkövekkel díszített emberi koponyából is.

Mindennapok álarcai
Álarcok rejtették a kíváncsi szemek elől a
középkor cselszövőit és szerelmeseit, akik inkognitóban akartak maradni. Angliában VIII.
Henrik tiltotta be a maszkok viselését.
Álarc tette felismerhetetlenné a betyárokat,
rablókat, útonállókat és a hóhérokat. Napja-

inkban néhány mohamedán országban fátyol
rejti az utcára kilépő nőket a kíváncsi tekintetek elől.
Fontos szerepük volt az álarcoknak a varázsigék, ráolvasások, a rituális táncok mellett a sámánok, varázslók gyógyító munkájában is. Egyes afrikai országokban még a múlt
században is álarcot viseltek a törvényhozók,
akiknek döntéseit tiszteletben tartották, hiszen általuk törvény fölötti erővel bíró maszkok ítélkeztek.

Védelem – hitbeli és fizikai
Elődeink hite szerint a súlyos betegségeket démonok okozták, és a gyógyulás feltétele ezek kiűzése volt a betegek testéből. Ékszerként, amulettként is viseltek eleink apró,
művészien megformált, festett maszkokat,
amelyek hitük szerint megóvták őket a gonosz
szellemektől.
Járványok idején még védtek is a fertőzésektől az eredetileg a démonok elriasztását célzó maszkok. Ezek utódaiként születtek
meg a XIX. század közepén napjaink sebészeinek orvost és beteget egyaránt védő maszkjai. Védték viselőiket a középkor harcosainak
vasálarcai, a világháborúk katonáinak gázálarcai, és viselnek védőmaszkot a sportolók: vívók, baseballjátékosok, jégkorongozók stb. is.

Színházi álarcok
Az évezredek múlásával egyre kevésbé hittek a maszkok varázserejében, fontosságuk
azonban nem kisebbedett: átalakultak színházi maszkokká. Először az ókori görög színészek viselték a Dionüszosz isten tiszteletére
rendezett ünnepségeken. A színházi álarcok
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helyét rég átvette a sminkelés, maszkírozás,
de ha a darab, a forgatókönyv azt kívánja, a
maszkok megjelennek a filmekben, színpadokon. A hagyományos keleti drámákban most
is alapkellékek.

Ünnepi álarcok
Hagyományuk van még napjainkban is az
álarcosbáloknak, eredetük a régi álarcos kultúrában gyökerezik. A tavasz ébredését, a tél
halálát ünneplő ősi pogány szertartások emlékét őrzik a húshagyókedd előtti, a farsang farkának nevezett utolsó napok fergeteges ünnepei, a karneválok. Nevük az elkövetkező böjti
napokra utal, a latin carnem levare felszólítás
jelentése: húst elhagyni.
A farsang ókori elődei a római Bacchus és
Szaturnusz istenek tiszteletére rendezett ünnepségek voltak, és a hagyományt a latin népek őrzik a legelevenebben. Velence, Nápoly,
Nizza, Madrid, Párizs, Rio de Janeiro karneváljai a leghíresebbek.

Ártalmak elűzése
Svájc néhány falujában ma is elevenen él a
szelleműzés hagyománya. Észak-Amerika leglátványosabb, álarcosokat is felvonultató ünnepe, a Halloween, alig több mint másfél századra tekint vissza. Mindenszentek előestéjét
először az ősi hagyományokat őrző ír bevándorlók ünnepelték meg 1840-ben. Az ókori kelták október 31-én ünnepelték az újesztendő napját, s úgy tartották, hogy a halottak
lelke ezen a napon visszatér új testet keresni,
új életet kezdeni. Az ijesztő jelmezek, álarcok,
tűzijátékok s a zajos felvonulások célja a holtak
szellemének elijesztése volt.
Gyakran emelik az álarcok az afrikai és
óceániai törzsbeli ifjak felnőtté avatási szertartásainak fényét. A fiúknak félelmetes
maszkokban különböző próbákat kell kiállniuk.
A mohácsi vészre emlékeztet a magyarországi farsangi busójárás. A hagyomány szerint
a báránybőrből és fából készített, ijesztőre festett busó álarcokkal Mohácson és környékén
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1526-után az elbujdosottak próbálták megfélemlíteni, elűzni a földjeiket bitorló törököket. A lengyelek hasonló népszokása a tatárok
ijesztgetését eleveníti fel.

Maszkok a képzőművészetben
Az álarcokat, maszkokat az ember legősibb
művészi alkotásainak tekinthetjük, alkotóikat pedig az első képzőművészeknek. Az élő
személyekről vagy halottakról készített gipsz‑
vagy viaszmaszk az arcvonások megörökítésének népszerű módja volt a középkortól a
fényképezés feltalálásáig. Ilyen maszkoknak
köszönhetően ismerjük Napóleon, Washington, Lincoln vagy Beethoven élethű arcvonásait.
Ma kényszerűségből hordunk maszkot,
amely részben eltakarja arcunkat, de előtérbe
kerül a lélek tükre, az emberi szem. Fontos,
hogy ezekben a nehéz időkben őrizzük meg
emberi arcunkat.
Forrás: Régi dokumentumok

V. Szilágyi István

zene – portré

A lényeg a klaviatúra
és a szék között van
Az ismert és elismert nagyszalontai muzsikus,
Nagy László már sok évtizede ajándékozza meg
a zenekedvelőket határon innen és túl remek
muzsikájával. Legutóbb a járókelők nagy örömére
a hajdúvárosi Őszi Fesztiválon zenélt a főutcán.
Kérésünkre szívesen mesél életéről, zenéjéről,
emlékeiről.
Bemutatkozásként beszélgetőtársunk elmondta, hogy minőségirányítási és -ellenőrzési osztály vezetőjeként dolgozik a nagyszalontai Autoflex Kft.-nél. Több mint harminckét
éve boldog házasságban él, tanárnő leánya a
helyi Arany János Elméleti Líceumban dolgozik. Lassan két éve boldog nagyapa, és a hobbija természetesen a zene. De a legtöbb idejét
ma már gyönyörű kis unokájával tölti.
– Mikor kezdődött a zene iránti érdeklődése? Milyen indíttatás vezette a zene irányába?
– Beleszülettem. Ott állt a lakásban a pianínó, és ma is ott áll. Már gyermekként szívesen
gyúrtam a billentyűket. Édesanyám a művéA nagyszalontai
Őszi Fesztiválon
utcazenészként
szórakoztatta
az embereket
a muzsikus

szeti népiskola canto szakán végzett, édesapám pedig remekül harmonikázott, és teszi
ezt a mai napig is, ha úgy adódik. Így aztán lehet, hogy a génjeimben is hordoztam valami
indíttatást. De gyakorlatilag a katonai szolgálatomat követően lettem muzsikus, amikor az
egyik jó barátom, Buhala J. Attila, aki mögött
már akkor sokéves zenei és színpadi múlt állt,
1985-ben elhívott az éppen aktuális zenekarának a próbájára. Ott aztán egy életre „megfertőződtem”. Neki köszönhetem, hogy zenész
lettem. De még így, ennyi év után is kissé furcsa, amikor kimondom vagy leírom a zenész
szót. Bár volt már rá precedens, hogy egyes
fellépéseim reklámanyagaiban előadóművésznek tituláltak. Olyankor mindig meghatódom
kicsit, és persze simogatja is az ember lelkét
az ilyesmi, de inkább megtiszteltetésnek veszem. Nem tartom magam művésznek. Közel
35 éves zenei múlttal a hátam mögött inkább
azt mondanám, hogy muzsikus vagyok. Mindazonáltal a névjegykártyámra azt írattam: zenész.
– Tanult valahol zenélni, vagy önállóan
képezte magát?
– Gyermekkoromban jártam zongoraórára, ez biztosan jó alapokat adott. De miután
’85-ben egyből egy népszerű rockzenekarban,
a Cro-Magban találtam magam, és mondhatni, a „mély vízbe” dobtak, kénytelen voltam
autodidakta módra váltani. Kollégáim hathatós segítségével próbáltam fejleszteni magamat mihamarabb, hiszen helyt kellett állni a
zenekarban. Meg kellett tanulnom az együttes széles repertoárját, mindamellett pedig az
aktuális slágereket is folyamatosan figyeltük,
tanultuk. Néhány év múlva pártfogásába vett
a környék egyik leismertebb zenésze, Jámbor
János, neki szintén nagyon sokat köszönhetek. Általa a lagzis műfajba is bekerültem. A
rengeteg próba, egyidejűleg a rockzenekarral
és a lagzissal is, azt gondolom, meghozta a
gyümölcsét. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy elég széles körű ismeretekre tet-
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tem szert a szórakoztató zene terén. Itt szeretném megemlíteni, hogy soha el nem múló
hálával tartozom a családomnak, amiért mindig, mindenben támogatnak és segítenek engem a pályámon, legyen az anyagi vagy eszmei áldozat, mindig mellettem álltak és állnak.
Itt elmondok egy kis történetet, amire a feleségemmel együtt szívesen emlékezünk.
1986-ban történt. Már nyakig benne voltam
a rockbandában, amikor megismertem őt.
Egy zenekari próba után éppen hazakísértem
a kedvest. Szép tavaszi idő ragyogott ránk.
Sétáltunk a főutcán. Még csak néhány napja ismertük egymást, beszélgettünk erről-arról, természetesen a zene is szóba került. Az
alatt a zenekari év alatt, ami már mögöttem
volt, többé-kevésbé ráéreztem és felismertem,
hogy ez az életforma bizony áldozatokkal jár.
Ezt kedvesem előtt sem rejtettem véka alá,
annál kevésbé, mert épp emiatt ment tönkre egy előző kapcsolatom. Röviden talán egy
közhellyel tudnám összefoglalni, hogy mire is
gondoltam (gondolok): nem könnyű a zenészfeleség élete. Lehet, hogy akkor nem pont
így fogalmaztam, de a lényeg, hogy ő büszkén és gyorsan kijelentette: ő bizony vállalná.
Én meg gyorsan rá is vágtam, hogy akkor te
leszel a feleségem! Ezen akkor jót nevettünk.
Azóta is nevetjük, ha szóba kerül. Immár több
mint harminc éve.
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A ’80-as évek
második fele,
a kezdetek…
Népkerti fellépés

– Az éneklés mellett hangszeren is játszik, így önállóan, egyszemélyes zenekarként is képes teljes értékű zenei szolgáltatást
nyújtani. Manapság mennyire keresett ez a
felállás?
– Igen, így van. Köztudott, hogy mire képesek a mai billentyűs hangszerek. Annak ellenére, hogy mindig többtagú együttesekben
zenélhettem, mindig élő zenét, az élet úgy
hozta, hogy engem is „behálózott” a technika ördöge. Egyre sokasodtak azok a kérések,
amelyek egyszemélyes zenekarként igényeltek, és mivel zenélni szeretnék, ameddig csak
tehetem, egyszer csak ez a zenei világ is rám
köszöntött. De semmit sem bánok. Szívvel-lélekkel csinálom, és azon igyekszem, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsam ezen a téren is.
– Milyen műfajú zeneszámok szerepelnek
a repertoárjában? Miket játszik szívesen, illetve milyen dalokra van a leginkább igény?
– Szubjektív megítélésem szerint elég széles a repertoárom. Nyilván ebben nagy szerepe van annak a bizonyos 35 évnek, de azoknak a kiváló mestereimnek és kollégáimnak
is, akikkel az évek során együtt zenélhettem,
és akiktől mindeközben sokat tanultam. Nem
utolsósorban mindig törekedtem arra, hogy
napirenden legyek az aktualitásokkal, hogy
folyamatosan bővítsem, frissítsem a repertoárt. Nincs ez másképp napjainkban sem. Azt
gondolom, hogy egy tapasztalt zenész, ha egy
rendezvényen elkezd muzsikálni, az első félórában fel tudja térképezni, hogy az aktuális
nagyérdeműnek mit kell játszania. Olyan ez,
mint egy adó-vevő: a zenész az adó, a közönség a vevő. Akkor jó a buli, ha ez a kettő összhangban van. A kérdésre azt válaszolnám tehát, hogy mindent szívesen játszom, ha látom,
hogy elnyeri a közönség tetszését, a hallgató
nótától kezdve az aktuális könnyűzenéig. Vannak olyan rendezvények, melyek nem kifejezetten a táncra vannak hangolva, hanem csak
egy ebédről vagy szeretetvendégségről van
szó, ami mellé szól egy kis halk élő zene. De
ha azt látom, hogy a vendégnek jár a lába az
asztal alatt, és velem együtt dúdolja a dalt, az
már nagy elégtétel és motiváció is egyben.
– Sosem szeretett volna főállású zenész
lenni?
– Nem. A zenélés a szívem csücske, de úgy
érzem, ha főállásban csináltam volna – mert

zene – portré
kaptam ilyen felkérést –, lehet, hogy más
irányba vitte volna az életemet. De ezt, illetve az ebből fakadó miérteket nem is boncolgatnám tovább, csak annyit mondanék, hogy
nálam mindig a család volt és marad az első
helyen.
– Hogy látja, van-e utánpótlás ebben a
szakmában? Érdekli a mai fiatalokat a zenélés?
– Ha csak a szűkebb pátriámra fókuszálom a kérdést, akkor sajnos azt mondhatom,
hogy vendéglátós zenész utánpótlásról nem
tudok. Visszagondolva azokra az időkre, amikor belecsöppentem ebbe a világba, nosztalgikus érzések törnek fel bennem, ha felidézem
az emlékeket vagy fellapozom a fényképalbumot, mennyi kiváló zenész, együttes volt csak
Nagyszalontán. Nyilván volt ebben egy egészséges konkurenciaharc is, de ez így van jól.
Viszont tudok olyan helybeli fiatalokról, akik
klasszikus zenét tanulnak lelkesen. Ha pedig
kitekintek kissé, az internet világát segítségül
hívva, örömmel látom, hogy a környékünkön
fel-felbukkannak a szakma iránt érdeklődő tehetségek.
– Pályája során melyik volt a legemlékezetesebb fellépése?
– Ez nagyon nehéz kérdés. Vannak olyanok, melyek időről időre felszínre törnek, leginkább akkor, ha éppen arra visz az utam,
ahol az esemény történt. Ilyenek például az
ezredfordulót követő utcabálok a Szalontai

2017-ben
a Kingsland
Country Clubban
zenélt

2020 februárjában
a békéscsabai
Panoráma
Hotelben

Napok alkalmából. Ameddig a szem ellátott,
embertömeg volt. Minden nóta után lelkesen
tapsolt a közönség. Ez nagyon markáns emlékként él bennem. Ezek azok a nagy pillanatok, amelyek hajtják az embert előre. Egy
másik ilyen szép emlékem az, amikor először
hívtak meg minket Gyula város egyik legismertebb szállodájába, szilveszteri mulatságba.
Három különteremben három együttes húzta
a talpalávalót. Akkor érintett meg először igazán a szállodák és a vendéglátós zenélés csillogó világa. Nagy büszkeség volt ez számunkra.
Főként úgy, hogy még utána éveken keresztül visszahívtak minket oda. Egy olyan emlékkel zárnám a sort, ami minden szónál többet mond a közönség szeretetéről. A ’80‑as
évek vége felé történt az eset. Nagyon sokat jártunk akkoriban a Belényesi-medence
magyarlakta településeire muzsikálni. Éppen Belényessonkolyoson zenéltünk, a kultúrházban. Bál volt. Rengeteg ember. Fergeteges hangulat. Egyszer csak beköszöntött az
a „vendég”, aki azokban az időkben gyakran
meglátogatott minket: az áramszünet! Gyorsan előkerültek a zseblámpák, egy darabig
vártuk türelemmel, mikor adják vissza az áramot, de semmi. Egyszer csak jött valaki a hírrel, hogy a falu határában, a vasút mellett van
egy terem, ahol folytathatnánk a mulatságot,
mert ott van áram. Nekünk sem kellett több!
A közönség köréből azonnal érkeztek a segítő kezek: vitték a hangfalakat, erősítőket, mindent, amit csak lehetett. Át is pakoltunk gyorsan. Türelemmel kivárták az emberek, amíg
újra összeállítjuk a felszerelést, és ott folytattuk, ahol abbahagytuk.

Ø

(folytatás a 43. oldalon)
2020. november
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Lefújták az őszi idényt
A Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület október
21‑én meghozott döntésével végleg eldőlt, hogy
az idén már nem lépnek pályára sem a felnőtt,
sem az ifjúsági futballcsapatok.
A Covid–19 nevű világjárvány miatt március közepén felfüggesztették a Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület (BMLE) által szervezett bajnokságokat, s bár sokáig még bízni
lehetett a folytatásban, júniusban eldőlt, hogy
a pályák helyett zöldasztalnál születik meg a
2019–2020‑as idény végeredménye. Az új
idény kezdetét augusztus elejére tűzte ki a megyei fociegyesület, ám az érvényben lévő hatósági döntések miatt (az Egészségügyi és a
Sport‑ és Ifjúsági Minisztérium által elfogadott
egészségügyi protokollum lehetetlen helyzetbe hozta a megyei bajnokságokban szereplő
amatőr csapatokat) előbb elnapolták a bajnoki rajtot, majd pedig le is fújták azt. A döntést
már a BMLE szeptember 12‑én megtartott
éves közgyűlésén előrevetítették az egyesület
vezetői, miután a csapatok vezetői úgy nyilatkoztak, hogy képtelenek előteremteni a tesztelésekhez szükséges pénzt (havonta több mint
10 ezer lejt kellett volna fizetniük a részt vevő
együtteseknek a kötelező koronavírus-tesztelésért).

Idén már biztosan
üresen maradnak
a megyei
focipályák
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Érdekesség, hogy a Román Kupa megyei
szakaszának elődöntőit is törölni kellett, miután a négy résztvevő (Nagyváradi Egyetemi
FC, Nagyváradi AC 1910, Biharszentandrási
Criºul, Borsi Viitorul) közül egyik sem vállalta
a játékot az orvosi eljárásrendben előírt szabályokat betartva. A megyei fociegyesület végül
úgy döntött, nem nevez meg képviselőt a Román Kupa országos szakaszára.

Átírják a forgatókönyvet
A BMLE képviselői júliusban még abban bíztak, augusztus közepén el tudják indítani az új
idényt, ám hamar be kellett látniuk, hogy szemernyi esély sincs rá, hogy megyei szinten focimeccsekre kerülhessen sor a 2020–2021‑es
bajnokság őszi fordulójában. A gyermek és ifjúsági bajnokságok esetében a csoportbeosztások is elkészültek, de nem indulhatott útjára
a küzdelem. Az bizonyos, hogy az eredetileg
eltervezett oda-visszavágó rendszert nem lehet majd alkalmazni, mivel tavasszal (ha márciusban sikerül is elkezdeni az idényt) nem lesz
elég idő a 18 forduló, valamint a bajnoki döntő megrendezésére.
„Több forgatókönyvet is kidolgoztunk előbb
idén tavasszal, majd a nyár folyamán is, ami-

sport

Élvonalban
szereplő ellenfelet
kapnak
a szentmártoniak
a Román Kupában

kor már az új idényt terveztük. Sajnos eddig
minden tervünket átírta a világjárvány, s bár
mindig tudtunk újítani az adott helyzethez alkalmazkodva, az eddigi tapasztalatok azt sejtetik, hogy a tavaszi idénykezdetben sem igazán bízhatunk” – jelentette ki Boros Péter,
a BMLE főtitkára. Hozzátette, a román másodosztályú bajnoksághoz hasonlóan megyei
szinten is van rá mód, hogy a pályán dőljön
el a bajnokság. Ehhez azonban a világjárvány
megszűnése, esetleg az egészségügyi korlátozások részleges vagy teljes feloldása szükséges.
Idén egyetlenegy hivatalos mérkőzést játszottak csak le Bihar megyében: március 9‑én
a Borsi Viitorul a Belényesi Bihorul együttesét
látta vendégül a megyei első osztály 16. fordulójában. A találkozót a két csapat kérésére játszották le az eredetileg kiírt időpontban, míg a
forduló többi mérkőzését elhalasztották a szervezők. Mint kiderült, a halasztásból törlés lett,
az újrakezdés pedig csak álom maradt a résztvevők számára.

A harmadosztályban játszanak
A megyei bajnok Nagyváradi Atlétikai Club
(NAC) két mérkőzést játszott le semleges pályán a harmadosztályba jutásért, s bár egyenes ágon nem jutott fel, végül a résztvevők
létszámának növelésével a zöld-fehér gárda is elindulhatott a 2020–2021‑es pontvadászatban. A NAC mellett a szintén váradi
Luceafărul, valamint a Váradszentmártoni
KSK is megyénket képviseli a harmadosztály-

ban. Hasonlóra 12 éve nem volt példa, akkor
a Belényesi Bihorul, a Nagyszalontai Liberty
és a Nagyváradi Bihar FC II szerepelt a harmadik ligában.

Szentmártoni kupabravúr
A szentmártoni csapat remekül szerepel a
Román Kupában is, ahol a legjobb 32 gárda
közé jutott, így élvonalbeli együttessel mérheti
össze erejét. Az első fordulóban szabadnapos
volt a bihari gárda, ezt követően két harmadosztályú csoporttársát, a Váradi Luceafărult
(8–7, büntetőrúgásokkal), a Szilágysomlyói
Sportult (2–1), majd pedig a másodosztályban
szereplő Lénárdfalvi FC‑t (4–3) búcsúztatta a
további küzdelemtől. A sorsolást később tartja majd meg a Román Labdarúgó-szövetség.
Harmadosztályban szereplő bihari focicsapatnak legutóbb 21 évvel ezelőtt sikerült hasonló bravúrt végrehajtania, akkor a
Vaskohsziklási Oþelul látta vendégül a Bukaresti Rocar csapatát, ám 3–0 arányban alulmaradt. Egy évvel korábban az Élesdi Criºul
jutott a legjobb 32 csapat közé, s kapott ki
ugyancsak hazai pályán a Galaci Oþelultól (5–
0). Nyolcaddöntőben 2001-ben szerepelt utoljára Bihar megyei focicsapat. Az akkor másodosztályú Nagyvárad FC a Galaci Oþelult
búcsúztatta a Bodola Gyula Stadionban (2–1),
majd a Bákói FC‑t semleges pályán, Besztercén 2–1‑re legyőzve az elődöntő kapujába ért,
ám ott a későbbi győztes Bukaresti Rapid állta útját (0–5).

Hajdu Attila
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Pertye
A

lakás nem volt ugyan tágas, és akik
előttük laktak benne, igencsak elhanyagolták, de kemény munkával sikerült rendbe tenniük. Boldogok voltak, hiszen
nem minden ifjú pár mondhatott magáénak
saját otthont.
Még csak két éve hagyta maga mögött a
falut, de mintha száz év telt volna el azóta.
Április volt, a bolondok hónapja, és ő bolondul örült, mert most tudta meg, hogy hathetes
terhes. A férjének csak két hét múlva mondja
meg, ez lesz a születésnapi ajándéka.
Énekelve takarítgatott, aztán elhatározta,
hogy megfürdik. Amikor belépett a fürdőszobába, hátratántorodott, és megfagyott ereiben
a vér. A fürdőkádban egy hosszú, sovány, fekete ruhás férfi feküdt, gomblyukában egy fehér rózsával. Sikoltozva rohant ki a folyosóra, felverte a szomszédasszonyt, és becibálta
a fürdőszobába, követelve, mondja meg, mit
lát a kádban.
A kissé zavarodott szomszédnő mérgesen
teremtette le, mondván, hogy a fürdőkádban
semmi nincs, de ha volt is, biztos lement a lefolyón. Attól kezdve kerülték egymást.
A munkahelyén figyelmetlen volt, ideges.
Az urának is feltűnt.
– Mi van veled? – kérdezte.
– Semmi, semmi, csak nagyon kimerült
vagyok – hazudta.
Reggel az ember elment dolgozni, ő pedig
óvatosan benyitott a fürdőszobába, arra gondolva, hogy nem lehet ott senki, hiszen a férje, aki itt mosdott, borotválkozott, szóvá tette volna, ha lát valakit. A fürdőkád üres volt.
Megnyugodott. Arra gondolt, hogy tegnapelőtt valószínűleg a terhessége miatt hallucinált, hiszen nemhiába mondják rá, hogy másállapot.
Megengedte a vizet, és kiment az előszobába tiszta törülközőért. Amikor visszajött, s
a csap után nyúlt, hogy elzárja, egy hideg
kéz markolta meg a csuklóját. A kádból nyúlt
ki, és le akarta húzni. Ott feküdt a fekete ruhás sovány férfi, gomblyukában a fehér virággal.
Nagyot rántott a kezén, és kirohant a házból. Reszkető inakkal bukdácsolt le a lépcsőn,
és egész testében remegett. Délig a városban
kószált, még a templomba is bement, és hos�38
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szan imádkozott, míg meg nem nyugodott egy
kicsit. Senkinek sem mert szólni. Nem akarta, hogy bolondnak higgyék, és intézetbe kerüljön. Csak akkor merészkedett haza, amikor
a férje már hazaért a munkából.
Teltek a napok. A szennyes szaporodott, az
ember szóvá is tette, hogy ideje lenne kimosni, de ő arra hivatkozott, hogy rosszul érzi magát. És ez igaz is volt. Nem tudta kivárni a férje születésnapját, bevallotta, hogy terhes. Ez
legalább ürügyet adott arra, hogy reggelente
az urával kísértesse be magát a fürdőszobába,
vagy az ajtó elé állítsa arra hivatkozva, hogy
ha rosszul találna lenni, a segítségére tud sietni.
A munkahelyén idősebb kolléganőjével beszélgetve misztikus témák felé terelte a szót.
Úgy mesélte el történetét, mintha az a szomszédasszonyával esett volna meg. Munkatársnője bólogatott. Kijelentette, hogy már hallott
ilyen esetekről. Biztosan a lakás egy régi lakójának szelleme jár vissza valamilyen okból,
ki kell hát hívni a papot, szentelje be a kádat.
Titokban ezt is megtette. Ám a sovány fekete ruhás férfitól nem szabadult meg a szentelés
után sem. Valahányszor fürödni akart, mindig a kádban találta. Egyre kevesebbet aludt
és evett. Ez meg is látszott rajta. A főnöke elengedte egy hét szabadságra. Az urával meg
is beszélte, hogy elmegy a szülőfalujába, mert
szüksége van friss levegőre, pihenésre, és nagyon vágyik az anyja után.
A falu kicsi volt. Két hegy közé szorult. Az
emberek nemigen mozdultak ki belőle. Gazdálkodtak, juhot tenyésztettek, a dombokat
bevetették gabonával, kukoricával, itt-ott szőlőt telepítettek. Egyformán szegények voltak.
Egymás közül választottak párt maguknak.
Mindenki ismert mindenkit. A békés völgyben
semmi sem változott, csak mintha a rongyos
esőfelhők ereszkedtek volna lejjebb, megszürkítve a tájat.
Özvegy édesanyja boldogan ölelte magához, aztán jobban szemügyre vette.
– Mi a baj? Valami történt, lányom, igaz?
– Igaz, anyám. De csak magának mondhatom el.
Azzal elmesélte a vele történteket, és állította, hogy a férfi olyan élethű és kézzelfogható,
hogy nem lehet látomás.

lektűr
– Mikor történt ez? – kérdezte az anyja.
– Egy hónapja. Éppen azon a napon voltam orvosnál. Hathetes terhességet állapított
meg. Hamarosan nagymama lesz, anyám,
de én félek, hogy elhagy a józan eszem, és a
baba is megsínyli az esetet.
Az anyja gondolkozott, számolgatott, aztán
felkiáltott:
– Megvan! Hiszen éppen egy hónapja történt itt az a tragédia. Pertye szíven szúrta magát a konyhakéssel. Azt kiabálta, nem tud nélküled élni. A vén gonosz anyja mellé temették
szegényt. Bolond volt az is meg a fia is.
– Pertye? Pertye jött volna utánam? – csodálkozott a nő. – Ó, hát én teljesen elfeledkeztem róla… Igen, tudom már. Ott lakott
a patak mellett a vén bibircsókos anyjával,
aki után azt kiabálták a kölykök, hogy boszorkány, és kövekkel hajigálták. Pertye volt
a faluban az egyetlen öreglegény. Már minden eladósorba cseperedett lány elkelt. Így
hát engem szemelt ki feleségnek. De hát én
csak 14 éves voltam akkor. Arra várt, hogy
megnőjek egy kicsit. Emlékszem, egyszer a
pataknál meglesett, és azt mondta: „Nőjél
gyorsabban, fehér rózsabimbóm, hogy minél hamarabb megtarthassuk az esküvőt.” Én
meg nyakon öntöttem egy bögre vízzel, és
dühösen azt kiabáltam: a ménkű megy magához, nem én, hiszen pösze, és olyan öreg,
mint az országút! „Pertye, pertye – selypegte –, most még így érzed, de pár év múlva
másképp fogod látni a dolgokat.” Pertye,
Pertye, utánoztam én. Tudom ám, miért ragadt magára ez a csúfnév! Mert mást se tud
mondani, csak azt, hogy „pertye, pertye”.
Aztán otthagytam. Hallottam később, hogy
azt suttogják az emberek, emészti utánam a
szerelem, mióta meglátott meztelenül fürödni
a patakban. De én nem törődtem vele. Maga
tudja, édesanyám, hogy nekem terveim voltak. El akartam menni ebből az egérfogóból.
A városban tanulhattam. Jó munkahelyet találtam. Pénzt tettem félre, még magának is
küldtem. A farsangi bálon beleszerettem a
barna fiúba, és két hónap múlva elvett feleségül. Lakásunk van. Gyerekünk lesz. Terveink
vannak, és akkor jön ez a szörnyű és lehetetlen helyzet. Ez az őrület. Ez a nincs menekvés, „meg kell zavarodni tőle” történet. Jaj,
anyám, most segítsen! Adjon tanácsot, hogyan szabaduljak meg tőle?
– Azt már nem tudom, gyermekem. Arra
magadnak kell rájönnöd – mondta, és bátorítóan magához szorította lányát.

Másnap délelőtt megkereste a temetőben
Pertye sírját. Becsületes nevén Farkas Péter.
Élt 42 évet. Valaki krétával jó nagy betűkkel
ráírta a fejfára: „Pertye, nem volt mertye.” A
nő elővette zsebkendőjét, és letörölte.
Két hét múlva felfedezett a könyvtárban egy
könyvet, melyet egy amerikai tudós írt a halál utáni életről és a visszatérő lelkekről. Kiolvasta, és úgy érezte, megtalálta a megoldást.
Másnap kitépett a noteszéből egy tiszta lapot,
tollat keresett, és írni kezdett: „Kedves Pertye!
Végtelenül sajnálom, hogy megbántottalak.
Te nem voltál rossz ember. Mi voltunk gonoszak, mert kicsúfoltunk. Ne haragudj rám, ha
megsértettelek, de akkor még gyerek voltam.
Kérlek, bocsáss meg nekem, és hagyj békén.
Menj el innen, és ne gyere többet vissza! Ha
szerettél, ne tedd tönkre az életemet. Nyugodj
békében. Isten veled.” A levelet a fürdőkád
szélére tette, és elment dolgozni.
Egész álló nap izgatott volt. Este nagyon sietett. Hamarabb akart otthon lenni, mint az
ura. Nem akarta, hogy az a levelet megtalálja. Csakhogy elkésett. A férje éppen fürdött.
Hangosan énekelt. A nő kétségbeesve törte a
fejét, mit mondjon, hogyan magyarázza meg
a levelet, amikor kilépett az ember a fürdőszobából.
– Hát te már itthon vagy? – kérdezte. – Nocsak, megijesztettelek?
– Á, dehogy, csak egy kicsit hányingerem
van, és a tablettáim a fürdőszoba kisszekrényében vannak. – Azzal gyorsan bement és
becsukta az ajtót.
Kissé nehezen kapkodta a levegőt. Mindent
feltúrt, széthányt, és ellenőrzött, de a levelet
nem találta sehol. Nem volt más választása,
hát rákérdezett:
– Mondd, nem találtál a kád szélén egy noteszlapot? Valami fontos dolgot jegyeztem fel,
és most sehol sem találom.
– Nem láttam semmiféle lapot. Viszont volt
ott egy fehér rózsa, ami jól megszúrta az ujjam. Máskor a hervadt virágaidat ne hagyd a
kád szélén…
Reggel a férfi korán indult munkába. A nő
nyugtalan volt és törődött. Nem aludt az éjjel. Jólesett volna neki egy meleg fürdő. Sokáig jött-ment a fürdőszoba előtt, aztán döntött.
Kinyitotta az ajtót, és határozottan belépett.
Megengedte a vizet. Várt, amíg megtelik
a kád. Fürdőhabot öntött a vízbe, és lassan vetkőzni kezdett. Amikor már semmi sem volt rajta, mély lélegzetet vett, és belépett a kádba…

Tóth Ágnes
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zöldövezet

Beültettem kiskertemet
65. Csinos szellőrózsa
(Anemone blanda)

zse osztásával. A magról kelt növény csak a
második évben hoz virágot.

A boglárkafélék családjába tartozó, rizómás,
évelő virág. Kisebb csoportokban ültetve kellemes színfoltja akár sziklakerteknek, de jól
mutat lombhullató fák vagy bokrok tövén is.

66. C
 sodatölcsér
(Mirabilis jalapa)

Csinos szellőrózsa

Levelei mélyen szeldeltek, fogazottak. Legfeljebb 15-25 cm magasra nő. A levelek fölé
emelkedő, sűrűn növő, karcsú szárain hozza 4-5 cm átmérőjű, magányosan nyíló, sárga porzós, 9-14 keskeny, fehér szirom alkotta
virágait. Tavasz közepén, általában áprilisban
virágzik. Virágzás után a föld feletti részei vis�szahúzódnak.
Humuszban gazdag, nedves, laza talajban
érzi jól magát, napos vagy szűrt fényű helyeken. Vízigénye közepes, nyáron, a pihenő időszakában még kevesebb. Az erősebb fagyoktól érdemes takarással védeni.
Kártevője lehet a csiga, illetve a lisztharmat.
Szaporítható magról vagy nyáron a gyökértör-

Következő számunkban a csokoládévirágot
és a csomós harangvirágot mutatjuk be.
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Csodatölcsér

A csodatölcsérfélék családjába tartozó, egynyári, látványos, bokros növésű, 50-100 cm
magasra megnövő kerti virág. Közép-Amerikából származik, de vidékünkön is elterjedt.
Egy növényen különböző színű virágok nyílhatnak egyszerre. Estikének is nevezik, mivel
virágai csak késő délután bontják ki tölcsérüket, és nappalra összecsukódnak.
Levelei élénkzöldek, lándzsa alakúak, a leggyakrabban püspöklila színű tölcsérvirágok a
dúsan növő hajtások végén helyezkednek el.
Nyár közepétől késő őszig virágzik.
Napos és félárnyékos helyen is jól fejlődik, vízigénye közepes. A tápanyagban gazdag, kissé nyirkos, jó vízáteresztő képességű
talajt kedveli. Gyorsan fejlődik, ezért talajtakarónak is alkalmas, de térelválasztónak, kerítések mellé dekorációnak is ültethetjük.
Magról szaporítható. Ha ősszel a magokat
a növényen hagyjuk, magától elszórja a magjait. Ha magunk ültetjük, várjunk vele május
közepéig, a fagyok biztos elmúltáig. Átteleltethető a növény, ha ősszel felvesszük a gumóját a földből.

ínyenceknek

Késő őszi kényeztetés
Forgácsfánk
Hozzávalók: 4 tojás, 1 evőkanál rum, 0,5
dl tej, 11 dkg cukor, fél csomag sütőpor, só,
liszt, olaj.

Elkészítés: A tojások sárgáját kikeverjük a cukorral, hozzáadjuk a rumot és a tejet. A lisztbe belevegyítjük a sütőport, és an�nyit keverünk a masszához, hogy reszelnivaló
keménységű tésztát kapjunk. A simára gyúrt
tésztát késhát vékonyságúra nyújtjuk, és derelyemetszővel tenyérnyi darabokra szeljük.
Minden darabba ugyancsak a derelyemetszővel hosszában két vágást ejtünk. A nyílásokon áthúzzuk a tészta szélét, és forró olajban
aranybarnára sütjük. Porcukorral meghintve
tálaljuk.

Bohém szelet

habosra keverjük a porcukorral, hozzádolgozzuk a reszelt csokoládét és a mandulát, végül
a felvert tojáshabot. A krémet ráterítjük a lekvárra. A maradék tésztát kinyújtjuk, ujjnyi széles szalagokra vágjuk, és berácsozzuk vele a
süteményt, majd lekenjük tojással. Közepesen
meleg sütőben kb. 30 perc alatt megsütjük.

Fügés lepény
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 25 dkg füge, 2
evőkanál méz, 1 tojás, fél citrom reszelt héja
és leve, 2 dl tej, 10 dkg olvasztott sütőmargarin, 1 teáskanál sütőpor.
Elkészítés: A fügét megmossuk és kis kockákra daraboljuk. A hozzávalókat összekeverjük egy tálban, és sütőpapírral bélelt tepsire
kétevőkanálnyi halmokat rakunk, nem túl közel egymáshoz. 180 Celsius-fokos sütőben 20
perc alatt megsül.

Hozzávalók: a tésztához: 35 dkg liszt, 1
csomag sütőpor, 1 tojás, 20 dkg zsír, 1 csomag vaníliás cukor, 10 dkg porcukor, 1 citrom, vaj; a krémhez: baracklekvár, 3 tojás, 10
dkg őrölt mandula, 5 dkg reszelt csokoládé,
20 dkg porcukor; a tetejére: 1 kis tojás.
Elkészítés: A lisztet elkeverjük a sütőporral, összegyúrjuk a zsírral, a tojással, a vaníliás és a porcukorral, a citrom reszelt héjával és
levével. A tészta kétharmad részét egyenletesen elnyomkodjuk egy kivajazott tepsiben, és
megkenjük baracklekvárral. A 3 tojássárgáját
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üdítő

Természetjárók mondják
A természetjárók örök érvényű véleményét
rejtettük el a rejtvényben a vízszintes 1.
és függőleges 21. alatt.
VÍZSZINTES: 13. Valamivé fejlődés. 14.
Szeretett idős férfi. 15. Sütemény (fánk). 16.
Olasz lángos. 18. Elé (nép.). 20. Biztonsági szerkezet. 21. Kukorica termése. 22. …
Esquivel – Nobel-békedíjas argentin szobrász, építész. 24. A lantán és a jód vegyjele.
26. Kettős betű. 27. Drágakövek súlyegysége. 28. Okleveles – röv. 29. Antonov gépe.
30. Lápi hal. 31. Település Bihar megyében. 33. Kitűnő, remek (argó). 36. Állj! 37.
… Kaj-Csü – kínai szobrász (LIU). 38. Ábra.
39. Állatserkentő eszköz. 41. Földről felvesz.
42. Áraszt. 43. Kelta eredetű nép. 44. Afrikai állam (ék. f.). 46. Község a sopron-fertődi
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Októberi számunk rejtvényének (Márai Sándor gondolata) helyes meg‑
fejtése: „Haragot vagy sértődést ne őrizz szívedben, mert ez méltat‑
lan az emberhez.” Könyvjutalmat nyert: Darabont Tibor (Ottomány)
és Kántor Éva (Nagyvárad).
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FÜGGŐLEGES: 1. Nagy emberi közösség. 2. Szivárványhártya. 3. Közönség tagja.
4. Kócszálak része! 5. A ‑re párja. 6. Műtétet végez. 7. Sűrű babfőzelék. 8. A legerősebb
kártya a tarokkban. 9. Gabonaféle. 10. Előtag, kettőzöttségre utal. 11. Egyik évszakkal
kapcsolatos. 12. Az alsó részéhez. 17. Északamerikai indián törzs. 19. Röptében megfog.
23. Kicsi folyóvíz. 25. … right – rendben van
(ang.). 27. Vízilabdázó olimpiai bajnok (Zoltán). 28. Község a Sió partján. 29. Vidám
szellem „A vihar” c. Shakespeare-műben. 30.
Gazdasági épület. 31. Kóstoló része! 32. A
magyar törzsek első fejedelme. 34. Mario …
– amerikai énekes (tenor). 35. Rövid harisnya.
36. Páratlanul sötét! 40. A kén, az oxigén és
az ittrium vegyjele. 41. … leányka – borfajta. 43. Nagyszámú ember. 45. Fejlődés. 47.
Végtag. 48. Megszünteti szerelmi kapcsolatát. 52. Ilyen fény is van. 53. A többiek. 54.
Képzőművész kelléke. 55. Részben burkolták!
56. Fényfolt a tévé képernyőjén. 57. A medve kicsinye. 59. Mértéket meghaladva. 61. A
férfi sorsa … (Jókai). 63. Részben mezei!. 65.
Magánhangzók. 67. Az arany vegyjele. 69.
Kettőzve: szülő.

Barabás Zsuzsa

57

61
66

S

térségben. 49. Ritka férfinév. 50. Sütő András betűjele. 51. Vonatkozó névmás. 52. Ezt
teszi a pók a hálójával. 54. Bosszúságot kifejező szó. 55. Maláj földszoros. 56. Japán
rizsbor. 57. A bór és a kobalt vegyjele. 58.
Ilyen szó is van. 60. Hideg … – Kovács András filmje. 62. Mártás. 64. Fényes Szabolcs
operettje. 66. Serleges vízkiemelő szerkezet.
68. Saláták ízesítője.

A helyes megfejtést

szerkesztőségünkbe eljuttatók között

könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési
határidő: november 30. Postacím:
Biharország, 410001 – Oradea,
Str. Patrioților nr. 2.;

e-mail: biharmegye@gmail.com.

kultúra

Bihari naplók,
válogatott riportok
Válogatott riportjait gyűjtötte kötetbe lapunk
állandó szerzője, Dérer Ferenc, aki az elmúlt
három évtized újságírói termését kínálja
az olvasónak.
A megye különböző tájegységei szerint fejezetekbe rendezett írások a közelmúltból
a jelen felé haladva mutatják be a Berettyó
völgyében, az Érmelléken, a két Körös völgyében, illetve Nagyvárad környékén, a Hegyközben élő emberek, közösségek életét. A Bihari
Napló hasábjain közölt riportok mellett a válogatás másik részébe azok az írások tartoznak, amelyek a 2010-es években jelentek meg
a Biharország folyóiratban. Ezek megszólalói,
hősei már egy más világról tanúskodnak, hisz
jelenünk részei, miközben a két-három évtizede rögzített élmények, tényképek ma már
történelmi távlatot nyújtanak. Épp e távlatok
miatt izgalmas ezt a könyvet olvasni, emberöltőnyit visszalépve szemlélni e vidék múltját,
másrészt újraélni a forradalom utáni idők reményekkel és csalódásokkal egyaránt teli vilá-

gát, az önkormányzatiság felé tett első, tétova
lépéseket, a régi és az újabb világ közötti átmenetet.

A lényeg a klaviatúra és a szék között van
(folytatás a 35. oldalról)

Ø

– Mit üzenne a fiataloknak, miért érdemes zenélni? Melyek az előnyei és a nehézségei ennek a pályának?
– Aki erre a pályára készül, legyen tisztában
azzal, hogy ez egy életforma, és hogy vannak
dolgok, melyek nélkül nem lehet zenélni. Ilyen
a tisztelet, az alázat, a türelem és az elhivatottság. Úgy hiszem, hogy ez nem szakma, sokkal
inkább hivatás. Nagyon sok szép élménnyel és
emlékkel gazdagodik az, aki erre adja a fejét,
de nagyon sok áldozattal is jár mindez. Amikor
más emberek eltervezik a hétvégi időtöltésüket, akkor mi, vendéglátós zenészek a felszerelést és a szép ruhánkat készítjük a bulira. Ami-

kor időt szánunk a gyakorlásra, akkor lehet,
hogy azt az időt elvonjuk valakitől, talán éppen a szeretteinktől. Áldozatok nélkül viszont
nem megy. A dolgok anyagi részét nem is szívesen említem, hiszen ez mindenkinek a saját döntése. Mármint hogy kíván-e fejleszteni,
beruházni. Szoktam is mondogatni, hogy lehet az embernek akármilyen modern és drága
felszerelése, a lényeg úgyis mindig a szék és a
klaviatúra között keresendő! Mégis ugyanúgy,
mint az élet bármely területén, az élet itt sem
áll meg, aki nem fejleszt, az lemarad. A fejlesztés pedig kétségkívül anyagi áldozatokkal járhat. Hogy miért érdemes? A tanulás öröméért, a közönségért, a tapsért, a sikerélményért.

Balázs Anita
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A XX. század legelején kapta lencsevégre a fotográfus Tenke főterét és főutcáját. Amint
a képeslap küldője megjegyezte, látható a fotón dr. Elek Sándorék háza is. A nyomtatott
szövegből pedig az derül ki, hogy a reklámot már akkor is alkalmazták a kereskedők: a
sarki házban Lévy Dávid üzlete működött, a képeslap kiadója pedig Lewy Dávid. A Feke-

te-Körös mentén fekvő Tenke egyébként a Monarchia idején gyógyfürdőjéről ismert járási székhely volt, zömében iparos polgársága több művelődési egyesületet is fenntartott.
A fürdő ma is fogad vendégeket: kalcium‑ és magnéziumtartalmú, szénsavas gyógyvize az
emésztőrendszer panaszainak enyhítésére alkalmas

