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Búcsú Benkő J. Zoltántól
F        ájdalmasan korán, 47. életévében távo-

zott közülünk dr. Benkő János Zoltán, 
lapunk tördelőszerkesztője, arculatá-

nak megtervezője és megalkotója. Tudása, 
ízlése, kreativitása, nyugalma, humora, ön-
zetlen segítőkészsége biztos pont volt napi-, 
heti- és havilapok szerkesztőségeiben. Min-
dig betartotta a határidőt. Lapzártánkkor, 
szeptember 30-án kísértük utolsó útjára. A 
munkatársak nevében Szűcs László búcsú-
zott tőle.

Közel negyedszázada annak, hogy egy hi-
deg, sötét, tavaszi hajnalon az udvarhelyi 
vasútállomáson megismertem egy szanitéc-
ként sorkatonai szolgálatát töltő székely fi-
atalembert. Aki hamarosan idekerült Nagy-
váradra, előbb tanulni, majd tanítani is azt, 
ami a szenvedélyévé is vált: formát adni a 
tartalomnak, képekből és szövegekből lapot, 
illetve könyveket varázsolni, egyedi stílust te-
remtve.

Sorolhatnám a jelzőket Benkő János Zol-
tán igényességéről és pontosságáról, az iga-
zán fontos, hogy tudjuk: a szakmájában a 
legjobbak közé emelkedett, ám ő ilyes dol-
gokról a reá jellemző szakmai alázat miatt 
soha nem beszélt. Két esztendeje még arra 
sem volt könnyű rávenni, hogy gyűjteményes 
kiállítást rendezzünk könyvterveiből. Ám 
örömmel nyugtáztuk azt is: igenis büszke volt 
mindarra, amit elért. Kiváló érzéke volt ah-
hoz is, hogy tanítson, szenvedéllyel adta át 
megszerzett tudását, tapasztalatait leendő 
kollégáinak, választott hivatásában immár 
doktori fokozattal is rendelkezve. Mi sem 
jellemzi pontosabban a szakmája iránti alá-
zatát, igényességét, mint az, hogy legutolsó 
munkáját, egy háromkötetes, több mint 1200 
oldalas művet emberfeletti erőfeszítésekkel, 
immár a betegágyában, de a rá jellemző pon-
tossággal, esztétikai igényességgel fejezte be. 
Ragaszkodott ahhoz, hogy ő fejezze be.

Ám mi nem csupán azért állunk itt meg-
rendülten az egykori nyurga katonafiú ko-
porsója mellett, hogy az alkotókedve virágá-
ban távozó kollégától búcsúzzunk. Hiszen mi 
elsősorban nem a kiváló tördelőszerkesztőt, 
a Jurnal Bihorean, a Realitatea Bihoreană, a 
Reggeli Újság, az Erdélyi Riport, a Románi-

ai Magyar Sajtó, a Biharország és a Várad fo-
lyóirat munkatársát, hanem egy csodálatos 
embert veszítettünk el, társat, gyermeket, 
testvért, nevelőapát, jó barátot. Egy olyan 
fiatalembert, aki humánumával, önzetlen-
ségével, segítőkészségével, humorával, szel-
lemességével minden túlzás nélkül elvará-
zsolta a környezetét. Igazából e felsorolt, 
távolról sem teljes tulajdonságok elegyéből 
rajzolódik ki az a kép, az az egyéniség, aki 
magától értetődő része volt az életünknek, 
akire mindig, minden helyzetben számíthat-
tunk, akiről elmondhatjuk: remek dolog volt 
munkatársának, barátjának lenni, akiben 
egy mindig őszinte, szeretni való és szelíd 
embert veszítettünk el.

Olyan embert, aki a legnagyobb szenve-
dései közepette is képes volt másokra gon-
dolni. Pontosan egy héttel ezelőtt, e délelőt-
ti órán – miközben megfogalmazott néhány 
kérést a távozása utáni teendőkre vonatko-
zóan –, külön megkért, hogy e helyen állva 
tolmácsoljam a háláját és a köszönetét mind-
azért az odaadó gondoskodásért és szerete-
tért, amivel az ő jegyese, Andrea és családja 
ápolta, vigyázta őt betegségének egy eszten-
deje alatt. E kérést tolmácsolva hozzátehe-
tem: köszönjük mi is, azok, akik ismertük és 
szerettük őt. Hiszen akik ismerték, ismertük 
őt, azok csak szeretettel tudunk gondolni, 
emlékezni rá. E szeretet érzésével kísérjük el 
most őt utolsó útjára.

Nyugodj békében, Zoli!
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Magyar bölcsőde 
nyílt Nagyváradon

A bölcsőde alapkövét 2017. november 
15-én, a magyar szórvány napján tették le a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
let (KREK) nagyváradi székházának udvarán, 
az intézményt 2019. szeptember 6-án ünne-
pélyesen fel is avatták. A Csillagocska böl-
csődében 32 gyermek kezdte meg a tanévet 
szeptember 9-én, de a beiratkozás folyamatos 
maradt a 40-es létszám eléréséig.

A bölcsődében két 20-as csoportban foglal-
koznak majd a kicsikkel. A létesítményt a ma-
gyar kormány által kezdeményezett Kárpát-

Mint arról már honlapunkon beszámoltunk, 
szeptemberben megnyitotta kapuit  
a Csillagocska Bölcsőde.

Grezsa István,  
a magyarországi 
óvodafejlesztési 
program 
miniszteri biztosa, 
Csűry István 
királyhágómelléki 
református 
püspök és Szabó 
Ödön RMDSZ-
es parlamenti 
képviselő,  
az alsóház oktatási 
bizottságának 
tagja vágta át  
az avatószalagot

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
székházának udvarán működik az új létesítmény

Az udvaron játszótér várja a kicsiket
Szülők és csemeték is részt vettek az avatáson

Fejlesztő játékok is várják az apróságokat
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Tömbházak tetejét javítják

A Nagyszalonta központjában levő, az Álla-
mi Lakásügynökség segítségével épített tömb-
házak tetőszerkezete helyenként rossz állapot-
ban van, nagyobb esőzésekkor beáznak a felső 
szinten lakók. Az önkormányzat illetékesei a 
közelmúltban lakossági fórumon találkoztak 
az itt élő fiatalokkal. Dicséretes, hogy a bér-
lők beleegyeztek, hogy beszállnak a tetőjavítás 

költségeibe. Ezt a jelenlegi jogszabályok elő is 
írják, ennek ellenére egyre kevesebben hajlan-
dók fizetni, mivel az állam tulajdonában és az 
önkormányzat kezelésében van az épület.

A javítás költségeibe természetesen a hely-
hatóság is beszáll, most már csak az a kér-
dés, hogy mikor találnak megfelelő kivitelezőt 
a munka elvégzésére.

Mozdonyt vesz a város

A nagyszalontai Állomás negyedben sokak 
tetszésére mintegy tíz évvel ezelőtt kiállítot-
tak egy gőzmozdonyt. A városvezetés azzal a 
céllal tette ezt, hogy új idegenforgalmi látvá-
nyosságot hozzon létre a településen. Annak 
idején, 2008-ban a kormány egyik államtit-
kárának a segítségével kerülhetett Nagysza-
lontára a mozdony. Ennyi évbe telt, hogy az 
államvasutak tisztázza a jogviszonyokat, kide-
rült ugyanis, hogy a mozdony nem Nagysza-

Hajdúvárosi hírcsokor

medencei óvodafejlesztési program részeként 
és támogatásával építették fel, a program se-
gítségével Kárpát-medence-szerte 150 új óvo-
dát és bölcsődét építettek, és mintegy ötszázat 
felújítottak. A nyitóünnepségen egyházi és vi-
lági elöljárók mellett a tanintézetbe járó gyer-
mekek és szüleik is részt vettek.

A bölcsődébe való beiratkozáshoz szük-
séges tudnivalókról egyébként a KREK  
www.kiralyhagomellek.ro honlapján is tájé-
koztatták az érdeklődőket.

F. N. L.

A fiataloknak szánt 
tömbházak lakói is 

beszállnak  
a javítás 

költségeibe

Világos, tágas termekNegyven gyermeknek van helye az új bölcsődében

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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lontáé, hanem azt a város ingyen kapta meg-
őrzésre. A Román Államvasutak felszólította a 
hajdúvárost: vagy megveszi a mozdonyt, vagy 
elviszik Szalontáról.

Az önkormányzat mérlegelte a kérést, és 
az idei költségvetésben elkülönítette a gőz-
mozdony árát, 27 600 lejt (ehhez hozzáadódik 
még az áfa). A vásárláshoz azonban a kulturá-
lis minisztérium beleegyezése is kell, mivel a 
jármű ipari műemlék, ezért a tárcának elővá-
sárlási joga van rá.

Indiai vendégmunkások

Nemrégiben arról értesültek meglepetés-
sel a nagyszalontaiak, hogy az egyik helyi épí-
tőcég vietnámiakat alkalmaz a munkaerőhi-
ány miatt. A minap kiderült, hogy egy másik 
vállalat az útkorszerűsítéssel együtt járó sze-
gélykőrakást indiai munkásokkal kívánja elvé-
geztetni. A cég szintén a munkaerőhiányra hi-
vatkozott, hozzátéve azt is, hogy a távol-keleti 

dolgozók munkamorálja egészen különbözik a 
szalontaiakétól. Nem akarják kivenni még a 
szabadnapjaikat sem, hogy minél többet dol-
gozhassanak.

Megújul a víztorony

A szalontai víztorony már több mint tíz esz-
tendeje üzemen kívül van. A felújított vízhá-
lózatnak nincs szüksége rá, hisz így is elég a 
nyomás a rendszerben. Jelenleg telefonátját-
szó antennák számára adja bérbe a város a 
tornyot.

Az építmény az évek során megkopott, 
és a városképet is rontja. Most az önkor-
mányzat egy ipari alpinista vállalkozással kö-
tött szerződést, hogy rendbe tegye a víztor-
nyot. Állagmegőrzést végeznek, és újrafestik 
az építményt. A helyhatóság új rendeltetést 
is szeretne adni neki, ám arra nem a város-
kasszából kíván költeni, hanem megvárja a 
2020–2027-es EU-s költségvetést, s ott keres 
pályázati lehetőséget.

Balázs Anita

Hajdúvárosi hírcsokor
(folytatás az előző oldalról)

Ha a miniszté-
riumnak nem 
kell, Szalontán 
maradhat  
a gőzmozdony

Ipari alpinisták 
dolgoznak  

a víztornyon

Új rendeltetést adnának az építménynek

Ø
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Bár a gyerekek legtöbbször félnek, és nem 
szívesen mennek fogorvoshoz, a félelem szer-
tefoszlatása egyáltalán nem lehetetlen. Szülő-
ként sem könnyű elrugaszkodni a saját félel-
meinktől, de gondoljunk arra, hogy ma már 
sokkal kifinomultabb eszközök, technológiák 
állnak rendelkezésre egy fogászati rendelő-
ben, mint például húsz évvel ezelőtt.

– Mikor adható a gyermek kezébe először 
fogkefe?

– Ajánlatos minél hamarabb. Még akkor is, 
ha nem tudja használni, oda kell adni neki, 
hogy szokja, játsszon vele. Már egyéves kor 
környékén nyugodtan adjuk oda a kicsiknek a 
nekik való fogkefét.

– Hány éves kortól célszerű rendszeresen 
szakorvoshoz vinni a gyermeket?

– Eddigi tapasztalatom alapján a legmeg-
felelőbb 4 évtől fölfelé. Ettől a kortól kezdve 
már lehet a gyerekkel kommunikálni, meg-
érti a helyzetet, és nem rémül meg egyből, 
amint meglátja az orvost. Természetesen na-
gyon fontos az is, hogy ha a fogorvos játéko-
san, kedvesen közeledik a gyermekhez, akkor 
a gyerkőc nem fog félni, és legközelebb is szí-
vesen megy majd ellenőrzésre.

– Melyek a leggyakoribb panaszok, ame-
lyekkel felkeresik önt, illetve miként lehet 
megelőzni a bajokat?

– A leggyakoribb panasz a tejfogak idő-
nap előtti szuvasodása. Sajnos a modern ét-
rend tele van cukorral, sok esetben, még ha 
tudatosan odafigyelünk az étrendre, akkor is 
megtörténik a baj. Olyan ételekben is előfor-
dul a cukor, amikre nem is gondolnánk. Ami 
a megelőzést illeti, a gyerekeknél a napi két 
alapos fogmosás és magas fluortartalmú fog-

Először a fogorvosnál

krém használata a megoldás. Ezt mondja a 
szakirodalom. Természetesen a valódi megol-
dás az alacsony szénhidráttartalmú étrend és 
a fogmosás lenne, de ez nehezen kivitelezhe-
tő, hiszen a gyermekek mindig olyasmit sze-
retnének enni, ami nem a legjobb a fogaik-
nak.

– Mire kell figyelni a gyermekek fogápo-
lása során? Milyen a helyes fogmosási tech-
nika?

– Arra kell figyelni, hogy a hátsó fogak 
is alaposan meg legyenek mosva. Amikor a 
gyermek még csak ismerkedik a fogkefével és 
a fogmosással, a szülőnek ellenőriznie kell, 
hogy a kicsi valóban jól megmosta-e a foga-
it. A legjobb technika a gyerekeknél a körkö-
rös mozdulatokkal való fogmosás. Ezt tudják a 
legkönnyebben elsajátítani. A fogkefe legyen 
puha sörtéjű, kifejezetten gyerekeknek szánt.

– A maradó fogak kibújása után azok 
szabályosságának nem csak esztétikai, de 
egészségi jelentősége is van. Mikor időszerű 
a fogszabályozás? Valóban jobb előbb, mint 
később?

– Amikor már vegyes fogazata van a gyer-
meknek, tehát tejfogak és maradandó fo-
gak egy időben, és valamilyen probléma lát-
szik, akkor érdemes konzultálni szakorvossal, 
ő biztosan tud segíteni. Ha időben elkezdő-
dik a probléma elhárítása, nagyon sok eset-
ben egyszerűbben és olcsóbban meg lehet ol-
dani a gondokat.

Balázs Anita

A kisgyermekes szülők többsége nem tudja 
pontosan, hogy hány éves korban kell  
a gyermeket először fogorvoshoz vinni, mikor 
kezdje el fogmosásra nevelni a kicsit, vagy 
éppen milyen panaszok esetén szükséges 
haladéktalanul szakemberhez fordulni.  
A gyakori kérdésekre dr. Vígh József nagyszalontai 
fogorvostól kértünk választ.
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Szentjobbon is 
szüreteltek

Van már idei bor is, a korai fajták leszedé-
sén túl van a Zatykó család. Az őszi délelőttön 
hamar magasba libben a pára, a szőlőhegy-
ről a Berettyó völgye jól belátható. E kivéte-
les panoráma okán szemelték ki a pincének 
való helyet is, miután visszakapta a család az 
ősi jusst.

Szentjobb ezeréves múltra tekint vissza a 
szőlészet és borászat terén, a bencésektől ta-
nulták el a mesterség fortélyait a helyiek. A 
régmúltban a falu már híres volt nedűjéről, 
a jó fekvésű terep főként a fehér szőlők ter-
mesztésének kedvezett. A másik ok, amire 
méltán büszkék az ottaniak, a település nevé-
nek eredete. Amint arról lapunkban is olvas-
hattak már, az egykori Berekys nevű falucská-
ban őrizték közel négy évszázadon keresztül a 
Szent Jobbot, amelyet Mercurius apát mene-
kített (egyesek szerint ellopott) az erdőségek 
övezte tájra. Szent László király, amikor hírét 
vette az ereklye hollétének, személyesen láto-
gatott el a faluba, s annak nevét Szentjobbra 
változtatta.

A pince mellett lévő nyitott pavilonban be-
szélgetünk a gazdával, az árnyékot adó alma-
fa ágai rogyadoznak a bő terméstől. A Zaty-

kó család, ahogyan sok más helyi família is, 
évszázadok óta foglalkozik szőlőtermesztéssel. 
Még a termelőszövetkezet idején is meghagy-
tak a családoknak egy-egy kisebb parcellát az 
elvtársak. Akkoriban hagyományos térségi faj-
tákat termesztettek: erdélyit, biharit, bakatort 
és kadarkát. A régi telepítések lassacskán ki-
pusztultak, helyüket újabb szőlőfajták vették 
át. Zatykó István nem kis büszkeséggel mutatja 
a darabka múltat, amit sikerült megmenekíte-
nie, tiszteletként az elődök iránt. Egy százesz-
tendős szőlőtőkéről van szó, amelyet sikerült 
megfiatalítania, az idén is bőségesen termett.

A múlt nemcsak tárgyak révén jelenítődik 
meg, de elbeszélések, anekdoták révén is. Ré-
gente, amikor közösben dolgozta a földet az 
édesapa és a fiatal gazdává cseperedett fia, 
akkor az öreg kikötötte, hogy márpedig a hor-
dóban lévő közös bor alsó fele az övé. Jó fifi-
ka volt ez, hisz az alsó fele fogyott el utoljára. 
Persze ezt csak úgy mondta az öreg, sosem 
gondolta komolyan – meséli vendéglátóm.

A család legidősebb férfi tagjai feleltek a bor 
minőségéért. Szinte tavasztól őszig a szőlőhe-
gyen éltek. Ott zajlott a falu „kulturális” élete. 
A cigányzenész is állandóan ott tartózkodott; 
miközben a gazda kapálgatott, neki addig is 
muzsikálnia kellett, mert az nem járta, hogy 

Szeptember elején már javában zajlott a szüret  
a szentjobbi szőlőhegyen. A csemegeszőlő piacra 
kerül, a bornak való fajták leve pedig a hordókba. 
Zatykó Istvánék is szorgoskodtak.

Jó időben öröm 
szüretelni

Zatykó István szerint jó lett az idei termés



míg más dolgozik, addig a cigány a hűvösben 
heverésszen. A pincepajtában akadt alvóal-
kalmatosság is, a gerendára akasztva mindig 
volt sonka, szalonna, kolbász. Még csirkéket 
is tartottak a hegyen! Általában csak hétvé-
geken ment haza az idős gazda, hogy meg-
tisztálkodjon, ruhát váltson, pótolja a fogyó-
ban lévő elemózsiát. Akkoriban a 200 hektárt 
is meghaladta a szőlővel beültetett terület, a 
kommunizmus idején 70-80 hektárnyira zsu-
gorodott. Manapság 40 hektáron gazdálkod-
nak a szentjobbi borászok.

Zatykóék muskotályt, saszlát, hamburgit és 
zalagyöngyét termesztenek. Az idei terméssel 
elégedett a gazda, bár egyes fajtáknál keve-
sebb a hozam, viszont a cukortartalom jónak 
mondható. A szeszélyes időjárás is megkímél-
te a termést, nem verte el a jég, mint sok he-
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lyen. A klímaváltozás okoz gondot, a sok eső 
után megnövekedett páratartalom és a hirte-
len forróság kedvez a gombás megbetegedé-
seknek, megjelennek a szőlőmolyok.

Nemcsak a szőlő művelésére kell odafigyel-
ni, hanem a szedésére is, mert ez utóbbi szin-
tén meghatározza a majdani bor állagát. Alig 
múlik el dél, már abba is hagyják az aznapi 
szüretelést, mert a felmelegedett szőlő minő-
sége romlik. A sorok között szorgoskodó asz-
szonyoktól a begyűjtött szőlőt már hordják is a 
présházba, ott Zatykó Zénó Vilmos és egy se-
gítő öntik a bogyózóba. A fehér szőlőt bogyó-
zás, zúzás után azonnal préselik, míg a vörös-
boroknak valót több napon át hagyják állni, 
mígnem a színanyagok kioldódnak. Zénónak 
nem nagyon van ideje szóba elegyedni, van 
tennivalója éppen elég. Édesapja viszont el-
mondja róla, hogy lassacskán ő lesz a család 
borásza, lesz kinek átadni a nemzedékeken át 
felhalmozott tudást.

A faluban szinte mindenkinek van szőlőse, 
kinek több, kinek kevesebb. Zatykó István egy 
hektárról csemegézhet. A pincék száma 600 
körüli. A szőlészek-borászok összefogásával 
megalakították a Csáki Miklós Borbarátok Kö-
rét, elnökül László Sándort választották. Két 
évtizede rendeznek borversenyeket, de bor-
mustrát hetente tartanak Márton-naptól egé-
szen márciusig. Minden csütörtökön más-más 
gazda hozza a borát, közösen ízlelgetik, véle-
ményezik a termelő nedűjét, szakmai megbe-
szélést tartanak. Szintén a Csáki Miklós Bor-
barátok Körének kezdeményezésére szobrot 
állítottak a Kopasz-hegyen Szent Orbánnak, 
a kocsmárosok, kádárok, szőlőművelők, borá-
szok védőszentjének. Zatykó István a Stolmár 
István készítette szobornak tulajdonítja, hogy 
az idén oly gyakori jégverés elkerülte őket. 
Tervezik még az úgynevezett török kút felújí-
tását, környékének rendbetételét turistacsalo-
gató látványosságként.

Mire jól kibeszélgetjük magunkat, a szüre-
telők is befejezik az aznapi munkát, innentől 
már a gazdára vár a mustfejtés feladata.

D. Mészáros Elek

Zatykó Zénó Vilmos 
a szőlőt bogyózza 
segítőjével

Szent Orbán 
megvédte  
a termést  
a jégesőtől, véli 
Zatykó István

Hagyományos 
fahordók  

és rozsdamentes 
acéltartályok  

a pincemélyben
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Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros me-
gye magyar gazdáit szolgálja ki a Partium Vi-
dékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egye-
sület. Falugazdákat csak ez alkalmazhat, és 
közvetlen kapcsolatban áll a magyarorszá-
gi agrárminisztériummal, így gyorsabb és ha-
tékonyabb az információáramlás. Összessé-
gében 17 falugazdásza van már, közülük 7 
Bihar megyét szolgálja ki: Antal József ha-
táskörébe tartozik Szalárd és környéke, a Bu-
csás Sándoréba a Sebes-Körös völgye, a 
Czégényi Raymondéba Nagyvárad met-
ropolisz-övezete, a Gődér Imréébe Szé-
kelyhíd és környéke, a Huszár Antaléba 
Margitta és környéke, a Horvát Péterébe 
Nagyszalonta és környéke, a Pál Imréébe 
pedig Érmihályfalva és környéke.

Az egyesületnek a Bihar megyei RMGE a 
társalapítója. Létrejött a belső-erdélyi és a szé-

Partiumi gazdákat segít 
az új egyesület

kelyföldi egyesület is az ottani gazdák segíté-
sére. Biharban személyi változások is történtek 
a falugazdászok körében. Margittán maradt 
Huszár Antal, de az eddigi érmihályfalvit egy 
ottományi, a szalárdit pedig egy Székelyhíd-
hoz tartozó településről való falugazda váltot-
ta fel. Két új falugazdászt is köszöntöttek, hoz-
zájuk tartozik Nagyvárad metropolisz-övezete, 
illetve Élesd és Mezőtelegd környéke. A falu-
gazdászok szoros kapcsolatot tartanak, egy-
mást is tanácsokkal, információkkal látják el, 
és szakmai programokat, tapasztalatcseréket 
szerveznek.

Az új egyesület első taggyűlését Otto mány-
ban, a Komáromi-kúriában tartotta meg, 
Szalacs község önkormányzatának meghívá-
sára. A tagság ugyanaz, mint a korábbi falu-
gazdász programban részt vevők. A gyűlésen 
tájékoztatták a tagokat az új helyzetről, mely 
lényegében annyit változott, hogy az infor-
mációcsere gyorsabb, hatékonyabb. Az ön-
kormányzat étellel, itallal vendégelte meg a 
résztvevőket, és megtekintették a kúriát. A ta-
lálkozón jelen volt Szabó Ödön parlamen-
ti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szer-
vezetének ügyvezető elnöke, a falugazdász 
program egyik „bábája”. Tájékoztatót tartott a 
résztvevőknek, és nagyon sok magyarorszá-
gi szakfolyóiratot vitt ajándékba a gazdáknak. 
Frissítették az adatbázist, majd kötetlen baráti 

Lapunkban beszámoltunk a falugazdász 
programról, mely a Romániai Magyar Gazdák 
Egyesületének (RMGE) Bihar Megyei Szervezete 
keretében működött, a magyar állam 
támogatásával. A hatékonyság, a jobb működés 
érdekében átcsoportosították a körzeteket,  
és megalapították a Partium Vidékfejlesztéséért 
és Mezőgazdaságáért Egyesületet.

Ottományban tartotta első taggyűlését  
az új egyesület

Szaklapok bő 
választékából 
válogathattak  
a résztvevők
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beszélgetéssel zárult a gazdatalálkozó. Hason-
ló találkozókat a jövőben rendszeresen fognak 
tartani.

Az egyesület szervezésében és költségén 
juthatott el három autóbusszal 120 Bihar me-
gyei gazda a debreceni Farmer Expóra. Most 
még „csak” látogatóként, szemlélőként men-
tek, de legközelebb kiállítók is kikerülnek majd 
közülük. Margittáról, Élesdről és Nagyszalon-
táról indultak a buszok. Tartalmas, hasznos 
program volt, sok tapasztalatot gyűjthettek a 
résztvevők. Volt szarvasmarha-, lótenyésztési 
és kisállat-, valamint gépbemutató, és a szer-
vezők szórakoztató műsorokról is gondoskod-
tak, hogy színesebbé tegyék a rendezvényt. A 
gasztronómiai részlegen lehetett kóstolgatni, a 
focipályán fogathajtást tekinthettek meg. Az 
egyesület tervei szerint a budapesti Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításra 
(OMÉK) már termékkel fog érkezni néhány bi-
hari/partiumi gazda.

Érbogyoszlóban is tartottak szakmai érte-
kezletet. Az egyesület előadóit az érbogyoszlói 

Polgármesteri Hivatal hívta meg, mivel az ön-
kormányzat pályázatot nyert olyan rendezvé-
nyek szervezésére, melyeknek részét képezik 
a lakosságnak szóló szakmai előadások is. Hu-
szár Antal itt a falugazdász programot mutatta 
be, dr. Nagy Miklós pedig a biogazdálkodásról 
tartott előadást.

Szőke Ferenc

Partiumi gazdák 
utazhattak 

Debrecenbe

A Farmer Expón

Bogyoszlóban is 
tájékoztatták  
az érdeklődőket  
a szakemberek
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A boraival nyert 
díjak, érmek egy 
része

Neves érmelléki 
borásznál jártunk

Mindig jóleső érzés fog el, ha Érmihályfalvához, 
szülővárosomhoz kötődő különleges eseménynek 
lehetek tanúja. Ilyen volt az a borverseny is, 
amelyen a mihályfalvi szőlész, borász Hegedűs 
Attila aranyérmet nyert. Kellemes meglepetés 
volt, hiszen a köztudatban úgy él, hogy  
a mihályfalvi homokos talajon termő szőlők bora 
nem vetekedhet a dombvidék agyagos talaján 
termeltekkel.

Tavaly a szentjobbi borversenyen több ér-
met is szerzett Hegedűs Attila, akkor meg-
beszéltük, hogy felkeresem Mihályfalván, és 
elbeszélgetünk arról, mi mindent tett azért, 
hogy az érmelléki kisváros borászai is elis-
merést szerezzenek. Idén szüret előtt talál-
koztunk, s megmutatta a Derík (Derék) Sző-
lőskertben három parcellát elfoglaló szőlejét. 
Nem kis meglepetésemre az egykor neves 
szőlőskertben rajta kívül mindössze egy-két 
gazda foglalkozik szőlőtermesztéssel, a többi 
parcellán az elhanyagoltság, a gazdátlanság 
jelei mutatkoznak. Mindenütt gaz, kiszáradt 
tőkék, borzalmas látvány. Házigazdám szerint 
a területet ma már „Síralom Szőlőskertnek” 
kellene nevezni.

Hegedűs Attila otthonában folytattuk a be-
szélgetést; a kertjében is elég nagy területen 
termeszt szőlőt, egy kis részt foglalnak el a 

család számára szükséges zöldségek. El nem 
tudtam volna képzelni, hogy pár lépésre a fő-
utcai tömbházaktól ily csodálatos gazdaságot 
láthatok. A Kopasz utcai háztól a Móka pata-
kig nyúlik a szőlőse. Megmutatta a pincéket is 
a nagy bortartályokkal, a borházban egy na-
gyon régi prést csodálhattam meg, no meg a 
többi felszerelést, a kádakat, melyek nem hiá-
nyozhatnak egy borosgazdánál.

Vendéglátóm a továbbiakban meggyőzött 
arról – s ezt később mások is megerősítették 
–, hogy a szőlőtermesztésben és a bor előál-
lításában szerzett szaktudása egyetemi szintű. 
Pedig a tanult mestersége tévészerelő. Azt tu-
dakoltam tehát először, hogy miként ébredt fel 
benne a szőlő és a bor iránti szeretet, hiszen 
egyértelmű, szereti és tiszteli mindazt, amivel 
foglalkozik.

– Én úgy szoktam mondani, hogy ez ge-
netikailag kódolt, ugyanis apai nagyapám 
Bihardiószegről érkezett Mihályfalvára 1930-
ban. Itt kötött házasságot nagyanyámmal, és 
elhozta magával a szőlő és a bor szeretetét 
Diószegről. Édesapám ezt továbbvitte, és úgy 
gondolom, hogy a Jóisten ezt most rám ru-
házta. Eredeti mesterségemre, a tévészerelés-
re nem nagyon van már szükség, és mivel én 
nem vagyok az az ember, aki ül és siratja ma-
gát, hanem dolgozni akarok, így hát azt csi-
nálom, amiben tudok fejlődni, és amiben si-

Hegedűs Attila szereti és tiszteli választott 
mesterségét
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Minden egyes 
szőlőtövet maga 

ültetett

A szentjobbi 
borversenyen 
nyert díjakkal

kerélményem van. 2009-ben kezdtem szőlőt 
telepíteni itt a kertben, először csak keveset, 
saját fogyasztásra. Később vett ez nagyobb 
lendületet. Abban a 17 áras parcellában, amit 
a Derík Szőlőskertben láttunk, kékfrankost és 
tízszázaléknyi merlot szőlőt termesztek. Ezt a 
parcellát telepítettük először, 2011-ben, majd 
egy év múlva egy másik darabot, azt fehér faj-
tákkal: bianca, chardonnay, szürkebarát, cser-
szegi fűszeres, generosa. A kertben is nagyon 
sokfajta szőlő terem, mindet külön-külön szed-
jük le, úgy készítünk belőlük bort. Tavaly 21 
fajta borom volt. El lehet képzelni, hogy ez mi 
munkát jelent, ha minden egyes tételnél tö-
kéletesen sterilre mosom ki az edényeket, de 
én amolyan megszállott, bogaras ember va-
gyok. Kezdetben, amikor egy-egy borverse-
nyen részt vettem, kétkedve fogadták, hogy 
Mihályfalván, a homokon ilyen jó borokat tu-
dok előállítani. Az igazsághoz tartozik, hogy 
az első években vettem a szőlőt, és az abból 
készült borral neveztem be, de később a sa-
ját szőlőimből készült borral jelentkeztem. A 
kezdeti sikerek felvillanyoztak, és kitűztem 
magam elé, hogy a következő két esztendő-
ben meg kell legyen az első aranyérmem. Ez 
meg is történt, éppen Mihályfalván nyertem 
szürkebaráttal, a zsűritagok között ott volt 
Csávossy György.

Házigazdám a díjnyertes bor elkészültéig 
vezető folyamatról is beszélt. Mint kiderült, a 
szőlőművelést önszorgalomból tanulta meg, 
szakkönyveket vásárolt, az interneten keresz-
tül is tájékozódik. Azt is kitanulta, miként álla-
pítják meg a szedés időpontját.

– Az eredményes szőlősgazdának minden-
képpen a legfontosabb tényező a karbantar-
tás, a szőlő kezelése mellett az, hogy mikorra 
időzíti a szüretet. Ezt én úgy döntöm el, hogy 
megvizsgálok egy erős tőkét, egy közepest és 
egy gyengébbet, és refraktométerrel különbö-
ző méréseket végzek a cukortartalom meg-
határozására. Sajnos a legtöbb esetben nem 
lehet megengedni, hogy a szőlő teljesen meg-
érjen, 20-22-es cukortartalommal, ezért ha-
marabb kell leszedni.

Szüretelni nem délben kell kimenni, hanem 
kora reggel, amikor még hűvös van – magya-
rázta tovább. Ne zsákba szedjék a szőlőt, de 
ha mégis, és abban is viszik haza a termést, 
a zsák ne legyen sötét színű, világos legyen, 
mert nem mindegy, hogy mennyi napfényt 
gyűjt össze. A szőlővel úgy kell bánni, mint 
a hímes tojással, nem szabad dobálni, mert 
a bogyó megsérül. A leszedett gyümölcsöt 
azonnal fel kell dolgozni, nincs ilyenkor pihe-
nés. Nála nem jut a présbe kocsány, e célra 
olasz kocsánytalanító gépet vásárolt Magyar-
országról. Hosszan sorolta még, mi mindent 
kell tenni azért, hogy jó minőségű must kerül-
jön a tartályokba. Nagyon fontos a bor meg-
felelő kezelése, időben való lefejtése csakúgy, 
mint az, hogy a tartály mindig színültig le-
gyen, az oxidálódás elkerüléséért. A szüreten 
Hegedűsék egész családja részt vesz.

– Nálam a szüret másfél hónapig tart. Ez 
nem azt jelenti, hogy mindennap szüretelünk, 
hanem a sokfajta szőlő különböző időpontok-
ban érik be.

A kiváló minőséghez az is hozzájárul, hogy 
a szőlőművelésben nem használ műtrágyát, 
gyomirtót, kizárólag szerves anyagokkal táp-
lálja a talajt. Hatalmas komposztáló gödörben 
érik a szerves trágya. A szőlőskertről, magáról 
a szőlőtermesztésről is beszélt vendéglátóm.

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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– A deríki a mihályfalvi szőlősök ékszerdo-
boza volt valamikor, fagyvédelmi szempontból 
is kitűnő helyen található, no meg lakott te-
rületen, nem kint a határban. Sajnos ma már 
jórészt elhagyatott. Ha én nem lennék, akkor 
már az a néhány darab szőlő sem lenne, mert 
két hónapon keresztül én foglalkoznom az őr-
zéssel is. E nélkül már az oszlopok sem állná-
nak. A szőlőtermesztés a kitartásról szól, olyan 
ember ne fogjon bele, aki pénzt akar keres-
ni. Egy jó barátom megkérdezte tőlem: „Atti-
la, mondd már meg nekem, hogy lehet ebből a 
szőlőből vagy borból egy kisebb vagyonra szert 
tenni?” Egyszerű a képlet, válaszoltam, előtte 
egy nagyobbat be kell fektetni. Az egész tevé-
kenység szívből kell hogy jöjjön, kitartó munka 
eredménye mindaz, amire ősszel az ember azt 
mondhatja, no ezt értem el. Hiszen már janu-
árban elkezdjük a metszést. Ezt mi hárman csi-
náljuk, a nagybátyám, Kecskés Zoltán, az őr és 
jómagam. Én a középső soron megyek, hogy 
lássam, mit csinál a másik kettő.

Hegedűs Attila állandóan képezi magát. A 
gazdakörrel egy debreceni látogatáson egyete-
mi tanárok előadásait hallgatták meg, s mikor 
a szőlészetre került a szó, ő kérdezett, s a pro-
fesszor szinte csak neki beszélt. Mivel kitűnt 
jártassága a témában, meg is kérdezték, hogy 
hol tanít, hol végezte az egyetemet.

Jó gazda módjára hol a szőlőben van, hol 
a pincékben. Sietett pontosítani, nem inni jár 
a pincébe, hanem hogy mindent figyelemmel 
kövessen. Elárulta azt is, hogy sajnos egyelő-
re nincs utánpótlás a családban erre a mun-
kára. A pincében és a borházban rend és tisz-
taság. Hordói nincsenek, különböző méretű 
tartályokban tartja a borait. Az értékesítésről 

elmondta, hogy jó részét maga adja el, egyes 
rendezvényekre direkt az ő pincéjéből kérik az 
italt. Arra a felvetésre, hogy nyithatna egy üz-
letet a városban, azt feleli, oda is kellene egy 
ember, de nincs, mivel ő erre már nem érne rá.

Az is érdekelt, hogy megkeresték-e már 
szakmai tanácsért mihályfalviak annak érde-
kében, hogy úgy gazdálkodjanak a szőlősük-
ben, ahogy ő teszi, hogy olyan minőségű bort 
állítsanak elő, mint amilyen az övé. Egy sze-
mély kereste fel, válaszolta, s hozzátette: ez 
nehéz munka, néha megállás nélkül többórá-
nyi dolog, teljes embert követel, ezt nem min-
denki tudja vállalni. Ő szükség esetén azt is 
megteszi, ha túlterheltnek látja a tőkét, ha sok 
fürt van rajta, hogy lecsíp pár fürtöt, hogy a 
megmaradók tudjanak beérni. Munkájának az 
elismerését pedig a borversenyeken megnyert 
díjak jelzik.

– Pontosan nem is tudom, hány aranyér-
met nyertem, de olyan 70-80 körül, és több-
ször is nyertem már nagy aranyat. Az idén 
Diószegen 284 borminta vett részt a verse-
nyen, az enyém a legmagasabb pontszámot, 
95,602-et kapott, így elnyertem a nagy ara-
nyat. Ezek az eredmények sokat jelentenek 
számomra. Én azért járok versenyekre, mert 
olyan emberek között lehetek, akiket tisztelek, 
becsülök, szakmabeliek, szeretek velük együtt 
lenni, és mert tanulni akarok! Nem restelltem, 
hogy a zsűritagokat megkérjem, mondják el, 
ha esetleg hibáztam valamiben, hogy máskor 
azt a hibát ne kövessem el.

Hegedűs Attila egyébként 12 fajta borral 
nevezett Diószegen, tizenegy aranyérmet és 
egy ezüstöt nyert velük. A mintegy hatezer 
tőke szőlőből meg lehet élni, „de nem ugrik ki 
a cipőből” – fogalmazott.

– Nem sírok, megélek belőle, de nem tu-
dok meggazdagodni, hiszen a jövedelem nagy 
hányadát újra be kell fektetni, mindig szükség 
van újabb és újabb anyagokra, tartályokra stb.

Rákérdeztem, mit ért azon, hogy neki a 
szőlő a gyermeke, hiszen beszélgetésünk alatt 
tett egy ilyen kijelentést, s láttam, hogy több-
ször is megsimogatta a szőlőt.

– Ezt azért mondom, mert így is érzem. 
Minden egyes szőlőtőkémet én tettem a helyé-
re, én guggoltam mellette, egyetlenegy sincs, 
amit ne én ültettem volna. Imádom, szeretem 
teljes szívemből, amit csinálok.

Dérer Ferenc

Neves érmelléki borásznál jártunk
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Tartályok  
a pincében, 
ezekben tárolja  
a borát
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agrárvilág

Bihar megyei látogatásuk során, Ioan So-
rin Roman szociáldemokrata párti képviselő-
társuk meghívására, a bukaresti törvényhozás 
alsóháza agrár-szakbizottságának tagjai több 
itteni mezőgazdasági intézményt is felkeres-
tek. Jártak az agrárképzést nyújtó nagyszalon-
tai műszaki líceumban, egy bivalyfarmon, az 
anti szivattyúállomáson és az oláhapáti Fresco 
Verde zöldségfeldolgozó, illetve az Andromi 
húsfeldolgozó vállalatnál, másnap pedig kihe-
lyezett ülést tartottak a megyeházán. A bizott-
ság elnöke, Alexandru Stănescu és alelnö-
ke, Ioan Dîrzu, Dan Ciocan titkár és Ioan 
Sorin Roman foglalt helyet a prezídiumban.

Az ülés első felében törvénymódosításokról 
esett szó, a második részben Lazăr Latu, a 
Hegyvidékek Országos Ügynökségének veze-

tője, Maria Dan, a Báznai és Mangalica Ser-
tést Tenyésztők Szövetségének főtitkára, Ioan 
Fetea, a Méhészek Országos Szövetségének 
elnöke, Florin Ionuţ Barbu, az Országos 
Talajjavító Ügynökség vezetője és Adrian 
Ionuţ Chesnoiu, a Vidéki Beruházásokat Fi-
nanszírozó Ügynökség vezetője tartott beszá-
molót, ki-ki az általa képviselt területről.

Lazăr Latu elmondta, hogy az ügynökségük 
27 megye területén működik, és egy három-
éves, 153 millió eurós befektetési programot 
futtatnak: átvevő- és feldolgozóközpontokat 
alakítanak ki hegyvidéki településeken, ezek 
működéséről és az átvehető nyersanyagokról 
tájékoztatják majd az érintetteket. Maria Dan 
a báznai- és mangalicatartóknak járó támoga-
tást kevesellte, illetve elmondta, van kétféle tá-
mogatás is, amihez nem tudnak hozzájutni a 
tagjaik, ezért törvényi változtatásokra lenne 
szükség. A főtitkár azt is közölte, hogy pénz 
kellene a sertések szaporítására, az összeget 
egymillió euróra becsülte.

Ioan Fetea köszönetet mondott a de minimis 
támogatásért, melyet a méhészeti ágazat kap, 
de a problémákról is beszélt, például a nö-
vényvédő szerek káros hatásáról. Hozzátet-
te: jelenleg egy kiló méz előállításának önkölt-
sége körülbelül 10-12 lej, és ameddig például 
Ukrajnából 6 lejért hoznak be egy kiló, vita-
tott minőségű mézet, addig az ágazatnak ne-
héz lesz talpra állnia.

Florin Ionuţ Barbu az öntözésnek és a ki-
száradás megelőzésének a fontosságáról be-
szélt, a többi között elmondta, hogy Bihar 
megyében 2016 óta mintegy négymillió lejt 
fordítottak öntözőcsatornák építésére. Adrian 
Ionuţ Chesnoiu arról beszélt, hogy vélhetően 
változni fog az uniós mezőgazdasági támoga-
tások rendszere a következő költségvetési idő-
szakban, s idén decemberben meg kell jelen-
nie az átmenti időszak szabályzatának, amit 
a Brexit is befolyásolhat. Kiszámítható törvé-
nyekre van szükség a támogatások terén, tette 
hozzá, és azt is elárulta: a támogatások lehívá-
sában élen jár az ország északnyugati régiója.

Fried Noémi Lujza

Agrárgondok 
terítéken

Amint arról honlapunkon beszámoltunk, 
augusztus 27–28-án Bihar megyében járt  
a képviselőház mezőgazdasági, erdészeti  
és élelmiszeripari szakbizottsága, itt kihelyezett 
ülést is tartottak.

Ioan Dîrzu  
és Alexandru 
Stănescu,  
a szakbizottság 
alelnöke és elnöke 
a nagyváradi 
kihelyezett ülésen
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USA-ban is. Augusztusban a Kárpátok vissz-
hangja nevet viselő erdélyi/partiumi turnéjuk 
Szatmárnémetiben indult, Margittán folytató-
dott, majd Brassó, Marosvásárhely, Székelyud-
varhely, Sepsiszentgyörgy és Kolozsvár közön-
sége élvezhette előadásaikat. A nagyvárosok 
közé azért ékelődhetett be – Bihar megyében 
egyedüliként – Margitta, mivel Bordás Barna-
básnak ez a szülővárosa. Ráadásul az együttes 
meghívójának, a Vidéki Ifjúsági Szövetségnek 
az alelnöke, Kozák Róbert jó barátságban van 
az együttes menedzserével, Aradvári Lászlóval. 
A szervezésben és a költségek finanszírozásá-
ban besegített a monospetri Bábota Néptánc-
együttes és az RMDSZ margittai szervezete is.

Egymást követő két napon léptek színpad-
ra a Táncrapszódia, illetve a Kalotaszeg című 
produkciójukkal. Mindkét napon kitörő sikert 
arattak, ezt a közönség szűnni nem akaró tap-
sa igazolta. Amikor a margittai táncos vagy a 
Bihar megyeiek szólót jártak, azt folyamatos 
vastaps kísérte. Nem pusztán azért, mert haza-
iak, hanem mert nagyon jók voltak. A második 
előadás fináléja után a helyi RMDSZ-szervezet, 
elismerésének kifejezéseként, Bordás Barna-
bást a Margittáért díjjal tüntette ki.

Bordás Barnabás 1992-ben született Mar-
gittán, ott nevelkedett és járt iskolába 14 
éves koráig. A néptánccal már 12 éves ko-
rában kapcsolatba került, amikor a Horváth 
János Társaság (HJT) lerakta a városban a 

„A hagyományápolás, a különböző nem-
zetiségek kultúrájának tiszteletben tartása és 
megőrzése itt, a Kárpát-medencében meg-
maradásunk záloga és szimbóluma. A magyar 
néptánc nemzeti sajátosságaink legélőbb őrző-
je, egyben legegyszerűbb formája a különfé-
le népek közötti kommunikációnak is, hiszen 
egymás anyanyelvének ismerete nélkül ismer-
hetjük meg egymás szokásait, vérmérsékle-
tét, ízlésvilágát”– vallja Zsuráfszky Zoltán Kos-
suth-díjas, kiváló művész, a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes művészeti vezetője. Az együt-
tes állandó tagja Bordás Barnabás Margittá-
ról, Rencz Norbert Érmihályfalváról, Sánta 
Gergő András pedig Nagyváradról. Rajtuk 
kívül még három erdélyi erősíti a legjobbak 
csoportját, ők bardóci, brassói, illetve maros-
vásárhelyi gyökerűek.

Az együttes igen sok felkérést kap. Magyar-
országot bejárták már széltében-hosszában, de 
Erdély és a Partium is nagyra becsüli művésze-
tüket. Nagy sikerrel turnéztak Japánban és az 

Tánclépésben Margittától 
Budapestig
A Magyar Nemzeti Néptáncegyüttes 
Magyarország egyik nagyobb és közkedvelt 
hivatásos néptáncegyüttese. Tagjainak száma 40 
fő felett van. Sokat kell bizonyítani és felvételizni 
is ahhoz, hogy valaki állandó tagja lehessen.  
Mi Bihar megyeiek büszkék lehetünk arra, hogy 
az együttesnek három tagja is innen származik.

Lendületes, 
nagyszerű 
előadást láthattak 
Margittán

A magyarországi társulat bihari tagjai: Bordás 
Barnabás, Sánta Gergő András és Rencz Norbert
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néptáncoktatás alapjait. Az első néptánccso-
port neve Katicák volt. A kezdő lépéseket 
Barbu Edit tanár és Juhos Márta tanító mu-
tatta meg. Később csatlakozott az oktatókhoz 
Fügedy Anikó és Deák Andrea tanítónő is. Ak-
kor lépett felsőbb szintre a tánccsoport, amikor 
a HJT megbízására az oktatást Hodgyai Edit 
és Erdei Sándor néptáncoktatók vették át, még 
feljebb pedig akkor jutott, amikor a csoport 
csatlakozott az RMDSZ megyei szervezete által 
indított nagy néptánccsoporthoz, melyet a sze-
gedi Nagy Albert, Berci bácsi oktatott. Bordás 
Barnabás lelkes és tehetséges tagja volt ezek-
nek az együtteseknek. Szerette a néptáncot, 
szorgalmasan és lelkesen gyakorolt, így hama-
rosan a legjobbak közé került, majd ő lett a leg-
jobb. Szerénysége miatt ezt nem hangoztatta, 
de ő maga is tudta.

– Úgy döntött, hogy iskolát vált. Mi volt 
ennek az oka?

– Nem tartoztam a legjobb tanulók közé, de 
táncolni nagyon szerettem. Ezért úgy gondol-
tam, ezen a téren próbálok meg érvényesül-
ni. 2007-ben sikerrel felvételiztem a nyíregyhá-
zi Művészeti Középiskolába, és ott folytattam 
néptáncos pályafutásomat 2012-ig, akkor 
érettségiztem, és Országos Képzési Jegyzék- 
(OKJ-) bizonyítványt kaptam. Ugyanebben az 
évben sikerrel felvételiztem a Magyar Táncmű-
vészeti Főiskola (ma már egyetem) táncos és 
próbavezető szakára. Fél év elteltével, 2013-
ban felvételt nyertem a Magyar Nemzeti Tánc-
együttesbe, és mind a mai napig tagja vagyok.

– Aránylag könnyen bejutott a híres tánc-
együttesbe. Volt a felvételijének valamilyen 
előzménye?

– A gimnáziumi évek alatt folyamatosan jár-
tunk versenyekre, ahol a hivatásos táncegyüt-
tesek vezetői zsűritagként vagy megfigyelőként 
jelen voltak. Zsuráfszky Zoltán többször látott 
engem táncolni. Amikor 2011-ben megnyer-
tem a nemzetközi legényes versenyt, ő volt a 
zsűri elnöke, így nem ismeretlenként, hanem 
mondhatni, hogy „belépőjeggyel” mentem a 
tánccsoporthoz felvételizni.

– Hová jutott el eddig a táncegyüttessel?
– Magyarországon budapesti színházakon 

kívül igen sok vidéki helyszínen és a környe-
ző országokban, Erdélyben és a Partiumban is 
felléptünk. Kolozsváron 2013-ban a Mátyás té-
ren óriási élmény volt bemutatni az István, a 
király rockoperát 55 000 néző előtt. 2016-ban 
45 napig Japánban turnéztunk, majd Erdély-
ben, aztán az USA-ban és Kanadában. Ezekről 
a vendégszerepléseinkről 2018-ban megjelent 

egy fotós könyv is Gyimestől Chicagóig cím-
mel, Váradi Levente fotóművész kiadásában, ő 
egy éven át követte és fotózta tevékenységün-
ket. Idén novemberben megint lesz székelyföl-
di turnénk.

– Milyen érzés volt hazai közönség előtt 
táncolni?

– Nagyszerű és felemelő. Nagyon megtisz-
telve éreztem magam, és megható volt az a 
szeretet, melyet kaptam/kaptunk Margittán. 
Ilyen szeretetteljes és szinte folyamatos tapsot, 
amióta én táncolok, még nem kaptunk. Annyi 
energiát adott a közönség, hogy el sem fárad-
tunk. Öröm volt számomra visszatérni szülő-
városomba és azon a színpadon táncolni, me-
lyen az első lépéseket – akkor még botladozva 
– megtettem. Remélem, lesz még alkalmam/
alkalmunk máskor is megörvendeztetni a nép-
táncot szerető közönséget. Bihar megyei nép-
táncos társaim is meghatódtak a kiemelkedően 
kedves fogadtatást tapasztalva.

Rencz Norbert 1994-ben Érmihályfalván 
született, néptáncolni a helyi Nyíló Akác Nép-
táncegyüttesben kezdett 9 évesen. Helyben 
végzett általános iskolai tanulmányai után ke-
rült ő is a nyíregyházi Művészeti Középisko-
lába, annak néptánc tagozatán érettségizett. 
Közben kétszer szerzett Ezüstpitykés Táncos 
minősítést, illetve kiérdemelte az évfolyamel-
sőnek járó rektori gyűrűt. A budapesti Tánc-
művészeti Egyetemen diplomázott, időközben, 
immár négy éve, tagja lett a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttesnek.

Sánta Gergő András 1987-ben született 
Nagyváradon, majd a család Békéscsabára te-
lepült át. Ott érettségizett, Budapesten végezte 
el a Táncművészeti Főiskolát, és 2005-ben be-
vették a mostani Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tesbe, melynek akkor Budapest Táncegyüttes 
volt a neve. Közben Harangozó Gyula- és Juni-
or Prima díjat kapott munkája elismeréseként.

Szőke Ferenc

Bordás Barnabás 
a Margittáért 
díjjal és margittai 
vendéglátóival
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Alkotók a Csiha-tanyán

A nyárutó színei jól érvényesültek az 
érmihályfalvi Csiha-tanyán, amely otthont 
adott az egy hétig tartó táborozásnak. A 
csend, a természetközeliség inspiráló hatása 
nagyban segítette az alkotók munkáját. Egy 
év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-
medence különböző térségeiből érkező művé-
szek, sokan már ismerték egymást, de „újon-
cok” is akadtak közöttük. Előre meghatározott 
témákról születtek az alkotások: állandó jel-
leggel Érmihályfalva az egyik ihletadó, mel-
lette mindig az előző tábor végén megadott, 
többnyire tágan értelmezhető fogalom. Ezút-
tal „Lábnyomok” címszóval láttak neki a kü-
lönböző műfajok képviselői az önkifejezés tár-
gyiasításának.

Az eddigi szokásokhoz igazodva a táborzáró 
napon kiállították az elkészült alkotásokat. A 
Gödör rendezvényházban a következő művé-
szek munkáiban lehetett gyönyörködni: Erdei 
Vivien, Farkas Ferenc Sándor, Hintalan 
Géza, Kovács Zoltán (Érmihályfalva), 
Domahidi Krisztina, Guba-Kerekes Zsu-
zsa (Székelyhíd), Asloviciu-Angyal Ani-
kó, Papp Géza (Margitta), Ferenczy And-
rás (Kolozsvár), Eva Lorenzova, Eleonora 
Kovalcikova (Kassa), Margita Resovska 
(Eperjes), Berszán László, Harcsa Erzsé-
bet (Debrecen), Keresztesi Csaba (Nyír-
ábrány), Fekete Szabolcs (Szeged) és Kiss 
András (Nagybörzsöny).

Az idén is megtartották Érmihályfalván az immár 
hagyománnyá érett Nemzetközi Értékteremtő 
Alkotótábort. A sorban a 12. tábornak több 
külföldi résztvevője is volt.

Elsőként Gheri Judit könyvtáros köszön-
tötte a megjelenteket, és bejelentette a jövő 
évi alkotótábor témáját is, ez a turul lesz. Mi-
előtt Szilágyi Ferenc Hubart költő, maga 
is képzőművész értékelte az elkészült mun-
kákat, Gliga Réka diák népdalokat énekelt. 
Szilágyi mondandójába humort csempészve 
megjegyezte, hogy az idei alkotótábor bár a 
12. volt, az ott született alkotásokból mégsem 
„12 egy tucat”, hanem egyedi, értékhordozó 
mindegyik.

Több érmihályfalvi épület köszönt visz-
sza a képekről, de absztrakt munkák, grafi-
kák és kompozíciók is gazdagították a tárlatot. 
Kisplasztikák születtek üvegből, porcelánból, 
emellett bőrdíszművek, csontból faragott tár-
gyak is. Némelyik esztétikai értéke mellett 
használati tárgyként is funkcionál.

Az alkotók nevében szóló Papp Géza a té-
máról (Lábnyomok) elmondta, hogy akár vész-
kiáltásként is értelmezhető. Nem mindegy, 
hogy milyen nyomot hagyunk magunk után, 
mert az lehet érték vagy akár a természetet 
romboló, találomra eldobott műanyag palack 
is. Nyakó József polgármester az előtte szó-
ló által mondottakhoz kapcsolódva kifejtet-
te, hogy pillanatnyilag nagy a baj az ökológiai 
lábnyomokkal, ezért szívesen vesz bármilyen 
jobbító kezdeményezést. A gondok mellett si-
kerekről is beszámolt, a városban többszin-
tű értékteremtés, hagyományőrzés zajlik – ez 
utóbbiakról részletesen szólt.

D. Mészáros Elek

Gheri Judit  
és a tábor 
résztvevői

Szilágyi Ferenc Hubart méltatta az alkotásokat
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– Mikor és hogyan kezdődött a fotózás 
iránti szeretete?

– Gyermekkorom óta szeretem a fotózást, 
kezdetben csak hobbiszinten űztem, de most 
már lassan tizenegy éve hivatásos formában 
foglalkozom vele. Az idősebb, főként nagy-
szalontai emberek számára ismerősen cseng-
het Veres Péter neve, ő sok éven át dolgozott 
Nagyszalontán és a régióban fényképészként, 
majd áttelepült családjával Magyarországra, 
én tőle vettem át a szakmát. Eleinte otthon, 
egy kis sarokban dolgozgattam, akkor legin-
kább az eseményfotózásra hangolódtam rá, 
azt követte a portréfotózás, majd szép sorban 
jött a fotózás többi területe.

– Miért éppen ezt a hivatást választotta?
– Lehetőséget láttam benne, úgy gondol-

tam, hogy ebből meg lehet élni. Szerencsés-
nek mondhatom magamat, mivel a hobbim 
egyben a szakmám is, és valóban, sikerült 
mostanra olyannyira elsajátítanom a fotózás 
fortélyait, hogy ez a foglalkozás jó jövedelmet 
nyújtson számomra.

– Milyen technikai újításokat használ a 
munkája során?

– Amikor elkezdtem a fotózást, a szakmá-
ban éppen nagy átalakulás folyt, mivel az ana-
lóg világot felváltotta a digitális. Ahhoz, hogy 
a piacon fenn tudjunk maradni, folyamatos 
fejlesztésekbe kellett beruházni, ezért is bővült 
a tevékenységi palettám, hiszen a hagyomá-
nyos rendezvényfotózás mellett saját üzletet is 
nyitottam különböző ajándéktárgyak forgal-
mazására.

– Általában milyen felkérésekkel keresik 
meg?

– A legtöbbször eseményfotózásra (esküvő, 
keresztelő, születésnap, céges rendezvény) ka-
pok felkérést, de nagy az igény a boltomban 
kapható személyre szabott ajándéktárgyakra is.

– Mi kapható az ön szaküzletében?
– Kollégámmal képeket hívunk elő, al-

bumokat, képkereteket kínálunk, különbö-
ző ajándéktárgyakat árusítunk, a többi között 
fényképekkel díszített bögréket, párnákat, pó-
lókat, kulcstartókat, órákat, és még sorolhat-
nám, a kínálat nagyon sokrétű.

– Mit szeret a legjobban a munkájában?
– Nagyon jó érzés a visszajáró kliensek ar-

cán látni az elégedettséget, s nagyon megható 
és megtisztelő számomra például az, hogy a 
családtagok és barátok mellett esküvőn vehe-
tek részt, a házasságot kötő pár életének egyik 
legfontosabb napján. Ezeken az eseményeken 
nagyon fontos szerepe van a fotósnak, hiszen 
a következő generáció az általa készített képe-
ket, videofelvételeket fogja visszanézni.

– Ön szerint mitől lesz igazán jó egy kép?
– A fotósnak egy olyan pillanatot kell el-

kapnia, amely soha nem tér vissza. A meg-
örökítendő téma, legyen az bármi, akár tárgy, 
akár élő ember, a jól megválasztott pillanat, a 
beállított technikai értékek, ez mind hozzájá-
rul ahhoz, hogy különleges felvétel készüljön.

– Mit gondol, mi kell ahhoz, hogy valaki 
sikeres legyen ebben a szakmában?

– Nagyon fontos a szakma iránti szeretet, 
a kommunikációs készség, az elméleti és mű-
szaki tudás, valamint természetesen nagyon 
fontos a felszerelés és a folyamatos fejlesz-
tés is. Aki valóban teljes szívvel és odaadással 
végzi ezt a munkát, s nem sajnálja a befekte-
tett pénzt és időt, az idővel bizonyára eléri azt 
a megbecsülést, amire fotósként vágyik.

Balázs Anita

Fotókba zárt emlékek
A fényképész megpróbálja lencsevégre kapni  
a különböző élethelyzetekben a szépet,  
a különlegeset, megörökíteni kamerájával  
az örömteli vagy éppen magányos pillanatokat. 
A fotósszakma rejtelmeiről, illetve a fényképes 
ajándéktárgyak világáról Imre Mihály 
nagyszalontai fotós nyilatkozott lapunknak.

Imre Mihályt 
gyermekkora óta 

érdekli  
a fényképezés
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Régi ismerősünk Boros Irén tanítónő, nem 
csupán sokrétű közéleti ténykedése révén, ha-
nem mint lapunk lelkes terjesztője is. Gyantán 
született, ahogy a férje is. Az elemi osztályo-
kat szülőfalujában végezte el, majd Feketeká-
polnán folytatta a felső tagozatot. Szándéka 
ellenére sorsa úgy alakult, hogy Nagyszalon-
tán tanult tovább, élelmiszeripari szakon érett-
ségizett. Akkoriban 1986-ot írtak, a frissen 
végzetteket pedig kihelyezték gyárakba, üze-
mekbe dolgozni. A gyantai lány nem foglalta 
el a nagyváradi konzervgyári állást. Ebben az 
is közrejátszott, hogy a kápolnai iskola igaz-
gatója felismerte a talpraesett, értelmes le-
ányban, hogy többre képes. Épp helyettesítő 
óvónőre volt szüksége a tanintézetnek, így fel-
kérték Boros Irént, hogy foglalkozzék a gyan-
tai gyermekekkel.

Titkon mindig is tanítani, nevelni szeretett 
volna, ezért nem volt számára kérdés, hogy 
éljen-e a felkínált lehetőséggel. A nagyvára-
di tanítóképzősök többször Gyantán tartották 
gyakorlati óráikat, kísérő tanáruk, Rauscher 
Erzsébet felfigyelt az akkor még szakképesítés 
nélküli „kolléga” elhivatottságára. Ösztökél-
te, hogy jelentkezzék a tanítóképzőbe. Mivel 
Irénnek a magyar nyelvtani ismeretei hiányo-
sak voltak, a tanárnő vállalta a korrepetálá-

sát is ebből a tárgyból. Tanult és jelentkezett, 
hisz erre vágyott, és 1994-ben, a posztliceális 
képzés végeztével tanítónői diplomát szerzett. 
Az sem zavarta, hogy bár három évet tanult, 
mégsem felsőfokú végzettséggel egyenértékű 
a papirosa.

– A szakmai alázat, a hivatás szeretete a 
fontos – jegyzi meg mosolyogva, amint belé-
nyesi házuk teraszán beszélgetünk. De jövőre 
meglesz a felsőfokú oklevele is, mivel jelenleg 
a Nagyváradi Egyetem utolsó éves hallgató-
ja. Mostani igazgatója, Cătălin Făşie nógatta, 
hogy megfelelő végzettséggel megadhassák 
neki azt a bért, amit a munkája után megér-
demel.

De ne szaladjunk ennyire előre, az időrend 
okán térjünk vissza az elkezdett élettörténet 
folytatásához. Boros Irén 1995-ben került 
Magyarremetére tanítónak, s közel negyed-
százada oktatja az ottani gyermekeket. Már 
amennyien még vannak. A magyar ajkú la-
kosság még tartja magát a községközpontban, 
de a környező falvak lakosságát is beleszámít-
va túlnyomó többséget alkotnak a románok. 
Egy 2002-ből származó adat szerint a köz-
ség 3143 lakosából csupán 524 volt magyar. 
Tárgyiasult emlékeink ezeréves múltról tanús-
kodnak Magyarremetén is. A templom már az 
Árpád-kor végén állt. A XVI. század második 

Lapkihordó a katedránál
Boros Irén örökké ingázó tanítónő. 
Munkanapokon Magyarremetén tanít, hétvégekre 
pedig rendszerint szülőfalujába, Gyantára utazik. 
Mindeközben Belényesben él családjával.

Boros Irén

Jól felszerelt 
osztályterem
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felében protestáns hitre áttért hívek lefestették 
a Szent Istvánt, Szent Lászlót és Szent Imrét 
ábrázoló freskót. Szerencsére a 2000-es évek 
közepén feltárták e páratlan értéket. Az ön-
kormányzati vezetőkkel jó viszonyban vannak 
a magyarok, azok segítik őket, nem gáncsos-
kodnak. Mindez az RMDSZ helyi és megyei 
tisztségviselői sikeres tárgyalóképességének 
köszönhető. Magyar kezdeményezésre évek-
kel ezelőtt elkezdték a szüreti hagyományok 
felelevenítését, azóta is minden évben meg-
tartják a szüreti mulatságot – sorolja megelé-
gedéssel a tanítónő.

Hasonlóan elismerően szól az iskola vezető-
iről, semmilyen megkülönböztetést nem érez-
nek a román nemzetiségű igazgató részéről. 
Ennek ellenére siralmas a tanintézet helyze-
te, magyar szempontból legalábbis. Az alsó 
tagozaton az egyedüli magyar tanító Boros 
Irén, és mindössze tizenkét gyerkőc jár az ösz-
szevont osztályába. Felső tagozatos oktatás 
csak román nyelven folyik. Sajnos ez nagyban 

meghatározza a magyar gyermekek továbbta-
nulási szándékát, egy-két kivételtől eltekintve 
románul folytatják középiskolai, illetve szakis-
kolai tanulmányaikat. Pedig a tanítónő min-
den tőle telhetőt megtesz, elvállalta a magyar 
irodalom fakultatív oktatását a felső tagozato-
sok számára.

Nemcsak a munkahelyén, de a belényesi 
közösségi életben is jelen van Boros Irén. Há-
rom éve a református egyházközség presbite-
re, emellett oszlopos tagja az egyház vegyes 
karának. Mindig is arra kényszerült, hogy 
ügyesen beossza az idejét, mert a munkahely, 
a közösségi élet mellett három gyermek felne-
velésének nagyobb hányada is rá hárult. Lá-
nya sokat segít a háztartásban, mostantól ke-
vesebbet fog, mert Kolozsváron egyetemista. 
Nagyobbik fia nemrég nősült, épp most ké-
szülnek Németországba szerencsét próbálni. 
A kisebbik legény Nagyváradon dolgozik, egy 
futárcégnél.

A faluról hozott ösztönök városon sem kop-
nak meg. Borosék esetében biztosan nem. Az 
udvaron tyúkok kapirgálnak, tavaly kacsát is 
tartottak. Már elő van készítve a tálnyi meg-
pucolt hagyma, ládákban vár feldolgozásra a 
paradicsom, a padlizsán, a paprika. Zakuszka 
lesz belőlük. Nem múlik el hét, hogy ne men-
nének el szülőfalujukba, Irén idős édesanyja 
még ott él a gyermekkort megidéző házban. 
Három portát kell rendben tartaniuk, ezt, a 
férje szülői házát és a közös otthonukat.

Gyanta lakossága is elöregedőben, egyre 
több az üresen álló ház. Már a hazalátogatók 
is kevesebben vannak. Borosék még sokáig 
menni fognak, ameddig bírja a lábuk, amíg a 
szívük dobban.

D. Mészáros Elek

Tanítónőjükkel  
a kisiskolások

A magyarremetei 
általános iskola
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Most látom igazán a kárát annak, hogy a 
kommunista érában az iskolai nyelvtanítás 
másodlagos volt, míg a matematika, a fizika 
és a kémia a három alappillére volt a kora-
beli oktatásnak. (Nem számítva a mindent át-
szövő pártideológiát.) Nem véletlen, hogy az 
„aranykor” nagyasszonya is vegyszerkoty-
vasztásból doktorált. Papírja volt róla! Éppen 
ezért nagyon tisztelem azokat a korosztályom-
hoz tartozókat, akik idejekorán észbe kaptak, 
és elkezdtek idegen nyelveket tanulni. Én úgy 
gondolkodtam, ehelyett inkább egyéb értel-
mes könyvek olvasásával töltöm a szabadidő-
met, hisz számomra vélhetően amúgy is cse-
kély esély adatik arra, hogy idegen nemzetek 
fiaival csevegjek.

Most bezzeg jól jönne egy kis „inglis” tu-
dás, morfondírozok magamban, miközben ar-
comra torz mosolyt sikerül kreálnom látván, 
hogy a viszontlátás örömére jól összeölelke-
zik régi ismerősével Lehel. És már pörgeti is 
a mondandót. Barna bőrű, vakítóan kék sze-
mű, hosszú szakállas, harmincas, ő a barakk-
felelős. Mindemellett sok más feladat is hárul 
rá, mint a közös konyha, a mosoda felügyele-
te. Szükség esetén orvoshoz szállítja az arra 
rászorulókat. Igazi bolgár küllemű fiatalember. 
Mert hát az is.

Lehel gyorsan elmagyarázza, hogy itt le-
szek elszállásolva, de csak néhány nap múlva, 
miután a barakk részleges felújítását és egy-
ben fertőtlenítését befejezik. Akkor még gya-
nútlanul arra gondoltam, hogy ez a szokásos, 
időnként elvégzendő egészségügyi rutinfel-
adat. Később rájöttem, hogy ennél sokkal na-
gyobb a baj!

Átpakoljuk csomagjaimat az első farmbeli 
ismerősöm autójába, és már indulunk is. Le-
hel még idejében integet utánunk, majdnem 
megfeledkeztünk a telefonkártyáról. Előre 
megbeszéltük, hogy vásárol egyet, mire meg-
érkezem. Még egy gyors telefonszámcsere és 
ígéret, hogy majd felhív, és már indulunk is.

Szinte síksággá simuló, enyhén lankás tájon 
utazunk a számomra ismeretlen felé. Mintha 
egész Anglia ilyen lenne. (Olyan ez a szindró-
ma nálam, mint sok falumbeli idősebb ember-
nél volt, akik a szomszéd falu piacánál és a 

búzamalomnál messzebb életükben nem jár-
tak. Így azt gondolták, hogy Erdély java részét 
magyarok lakják, holott néhány tíz kilométer-
rel odébb már nem értenék a számukra ide-
gen beszédet. Gyakorta ekként is viselkedtek. 
Mert ha a piacra odavetődött a többségi nem-
zetből való, nemigen egyezkedtek vele, csak 
magyarul, inkább hazavitték a jércét, a sárga-
répát és a petrezselymet. Odahaza el is dicse-
kedtek vele, hogy mit is képzelnek ezek, pe-
dig ha akarna, tudna ő románul. Még mindig 
emlékszik, hogy mit tanult a két világháború 
közötti időben az iskolában: un ac, corbe rea, 
meg bune ziua. Ugye, komaasszony, maga 
még ennyit se tud? – toldották meg gyakorta 
csipkelődő rosszmájúsággal.)

Ilyesmiken révedezem, mivel a közös nyelv 
ismerete híján már szinte kínos ez a társalgás 
nélküli utazás. A bolgár is így érezheti, mert 
egy idő után rám mosolyog, cigarettával kí-
nál. Csak remélem, hogy nem veszi sértésnek 
az elutasítást.

Jó minőségű, de túlzottan keskeny úton ha-
ladunk. A szembe jövő járművek csak úgy fér-
nek el mellettünk, ha az egyik félrehúzódik. A 
hazai reflexek beindulnak: talán csak nem lop-
ták el az aszfaltra valót? Elhessegetem a gon-
dolatot, az évszázados román tradíciót képte-
lenség lekörözni…

Talán egy félórát is autókázunk teljes néma-
ságban, amikor lefordulunk egy mellékútra; az 
előbbihez hasonló telephelyre érünk. Vasár-
nap van, mégis dolgoznak az emberek. Kény-
szerhelyzet, az előző esti vihar megtépázta a 
fóliaházak tetejét. Csak ámulok, de nem a po-
csolyás, sáros öltözetű emberek láttán: a sza-
kadt tető alól cseresznyefák ágai magasodnak. 
Itt így termesztik a cseresznyét, fólia alatt, ön-
tözéssel.

A rokonszenves bolgár átad itteni kollégájá-
nak, társalgásukból annyit sikerül kiszűrnöm, 
hogy lerománoz. (Eme „felmagasztalásnak” jó 
szándékból eredő okára rájövök néhány óra 
múlva, amikor közös lakókocsi-szállásunk-
ra hazaérnek a munkából román anyanyelvű 
honfitársaim.) A balkáni ösztönöknek nincs 
híjával a bolgár, átpakolásnál az egyik cso-
magom cipzárja kinyílik, kihull belőle néhány 

Munkavállalók (3.)
Társalgás románul mobiltelefonnal



vélemény

Biharország2019. október 23

csomag cigaretta. Nem, nem én dohányzom, 
csupán egy kérésnek tettem eleget. Szeme 
azonnal villan, értem a jelzést. Kétcsomagnyi 
dohánnyal könnyebb lett a pakkom.

Több tucat lakókocsi sorakozik kétoldalt, 
egyfajta lakókocsi-utca ez, mindegyiken ház-
szám. Az én ideiglenes lakhelyem a 39-es 
számot viseli. A tengernyi fóliaház túloldalán 
ugyancsak utcahossznyi lakókocsisor. A több-
ségükben nem lakik még senki. Kevesen van-
nak februárban a farmokon. Ilyenkor állag-
megőrzés, karbantartási és előkészítő munkák 
zajlanak. Az esőzések, a vihar és a kiadós ha-
vazások okozzák a károk zömét. Kevesebb ve-
sződség van a vadállatokkal, főként a nyulak 
próbálnak bejutni a farmra eleséget keresve. 
Védőhálóval igyekeznek távol tartani őket, bár 
a fülesek némelyikének ezt is sikerül kijátsza-
nia, a maguk után hagyott „golyócskák” ott 
maradnak árulkodó jelként.

A lakókocsiban patyolattisztaság, minden-
nek jól kigondolt helye van, mintha asszony-
kezek tüsténkedtek volna. Két hálófülkéből, 
mosdóból, a folyosón kialakított konyhából és 
egy eléggé tágas társalgóból áll a „palotánk”. 
Egyelőre nem csomagolok ki, csupán egy vas-
tagabb pulóvert veszek elő. Nagy a kísértés az 
elektromos radiátor láttán, de a világért sem 
merném bekapcsolni. Most van időm a kapott 
telefonkártyát aktiválni, felhívom az otthonia-
kat. Öröm és pityergés hallatszik a vonal túl-
só végéről, feltehetőleg előbbi a feleségemtől, 
míg utóbbi Márta lányomtól ered. Persze ez 
nem így van, csak mondom. Na jó, kissé én 
is „nőiesítem” a hangom, olyan fátyolosra. És 
nemcsak illendőségből.

Előveszem az otthonról hozott, még meg-
lévő két szelet rántott húst, jobban esik, mint 
bármikor. Jóllakottan, a vastag gyapjúpuló-
ver biztonságában felvackolok a sarokkanapé-

ra. Nem alhatok mélyen, álomképek kavarog-
nak, hol a repülőgép zaja, a reptéri forgatag, 
hol pedig az otthonról hozott emlékek, arcok, 
szófoszlányok, magaménak vélt mozdulatok 
csapódnak ide-oda elmém ingereket szállító 
labirintusában.

Szél dübörög az oldalfalakon, nem tudom, 
hogyan fogom ezt megszokni. Ezért is alig 
hallom, amint kopognak az ajtón. A barakk-
felelős az, okostelefonját tartja elém. Jé, ro-
mán szöveget mutat: hétfőn reggel autóbusz-
szal visznek a cégközpontba. Mi mindenre jó 
egy fordítóprogram… Bólogatok, hogy értem 
ám, és kézzel-lábbal kérdezem, hogy egyedül 
énértem jön-e egy busz. Újra a telefont nyom-
ja az orrom alá, megnyugodhatok, lesznek 
még mások is.

Késő délutánba fordul az idő, szürkülni 
kezd. Errefelé hirtelen jön az este, ahogyan 
a hajnal is. Kivéve, ha esik vagy szitál a köd. 
Többnyire pedig szokott, ha pedig nem, ak-
kor vércsíkot von a naplemente a látóhatár 
peremén. Úgy, ahogyan odahaza szokott ké-
ső őszi estéken, jelezve, hogy fagyot hoz az 
éjjel.

Kintről hangfoszlányok szűrődnek be. A 
hőbörgő szél bábeli hangzavart teremt, nem 
tudom megállapítani, milyen nyelven beszél-
nek. Most tisztán hallani vélem: „da, da”, meg 
azt is, hogy „sigur”. Még matatnak a lakókocsi 
előtt, sárnehezékes bakancsuktól szabadulnak 
meg. „Bună seara” – köszön rám a beavatot-
tak nyugalmával a Ialomiţa megyei Gelu, vala-
mint a nyomában érkező, vaslui-i Viorel. Hosz-
szasan beszélgetünk, ismerkedünk, ízlelgetjük 
egymást. Éjszakára autonóm területté nyilvá-
nítom a társalgó fekvőhelyét. Maradjon min-
denki a maga vackán.

(Folytatjuk)
D. Mészáros Elek
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– Két év múlva tervezem a hazajövetelt. 
Hartlepoolban lakom jelenleg, ez egy kis 
északkelet-angliai város a tengerparton, nem 
messze a skót határtól. Vettem egy lakást, és 
akkor telik le a fix kamatozása, addig nem tu-
dom kiadni albérlőknek. Tizenegy éve élek 
Angliában, és most már le szeretném zárni az 
ottani életemet.

– Berettyóújfaluból indultál el, igen aktív 
voltál diákként…

– Az általános iskolát követően a 126. Szá-
mú Ipari Szakmunkásképző következett, négy-
éves ruhaiparit végeztem. A diákönkormány-
zat vezetője voltam, és képviseltem a tanulók 
érdekeit, ha kellett, a fegyelmi tárgyalásokon 
is. Tagja voltam az Országos Diák Uniónak, 
ez akkor a legnagyobb diákjogi szervezet volt, 

jelentős nemzetközi kapcsolatokkal. Nagyon 
sok képzésre, konferenciára jártam el abban 
az időben, van, akivel a mai napig tartom a 
kapcsolatot. Nagy segítséget kaptunk dr. Bíró 
Endre nemzetközi jogásztól és az akkori műve-
lődési és közoktatási minisztertől, Magyar Bá-
linttól. Én pedig nagyon lelkes voltam, még a 
Polgári törvénykönyvet is megvettem. Aztán 
egy-egy boltvezetői és vendéglátóipari gyors-
talpaló tanfolyamot is elvégeztem. Mindig is 
a kereskedelemben szerettem volna dolgoz-
ni. Debrecenben egy térkőüzemben voltam 
először, de dolgoztam egy üdítőitalt forgal-
mazó cégnél is, ott promóciós tevékenységet 
végeztem. Egy-egy üzletben segítettem elren-
dezni a cég termékeit. Budapesten az egyik 
gyorsétteremláncnál vállaltam munkát, az-
tán egy boltot nyitottam Berettyóújfaluban, a 
József Attila lakótelepen. Egy évig működött 
csak, mert a bérletet nehéz volt kigazdálkodni. 
Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy 
jó lenne külföldre menni. Öt esztendő múlva 
érett meg bennem az elhatározás. Felmond-

Lakást vett Angliában,  
de hazaköltözne
Iványi Gyula még nincs 40 esztendős. 
Berettyóújfaluból ismerem, még diákvezetőként 
több fórumon is találkoztam vele. Angliában él, 
mint annyi más fiatal, de másokkal ellentétben 
ő már a visszatérést tervezi. A Nadányi Zoltán 
Művelődési Házban ültünk le beszélgetni,  
s rögtön pontosította a hazatéréséről szóló 
híreket.

Iványi Gyula boldogult a Csatornán túl is, de inkább 
hazatér a családja után

Az első céges 
banketten. 

Liverpool, 2012
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(folytatás a következõ oldalon)

Ø

tam az akkori munkahelyemen, hogy megva-
lósítsam önmagam.

– Mi volt az első lépés?
– Beiratkoztam egy angol nyelvtanfolyam-

ra Debrecenben. Az eredeti cél az volt, hogy 
Kanadába megyek, de ez nagyon hamar 
megváltozott. A tanfolyam felénél az egyik 
csoporttársam mondta, hogy a fiának van-
nak Angliában üzletei, és szívesen segít, ha 
munkát keresek. Így kerültem abba a város-
ba, ahol most is élek. Egy rövid állásinterjú 
volt itthon, püspökladányiakkal mentem ki, 
akik már ott dolgoztak. Hét és fél évet eljár-
tam Stockton on Teesbe, itt voltam pizzafutár, 
majd később vezetőfutár lettem. Aztán Bris-
tolba költöztem a magyar barátnőmmel, ott 
született meg a fiam. Itt több helyen is dol-
goztam, de úgy döntöttem, veszek egy ingat-
lant, mert nem akarok mindig bérelni, még 
akkor sem, ha ez ott bevett gyakorlat. Visz-
szaköltöztünk Hartlepoolba, és abban az épü-
letben vettem lakást, ahol legelőször laktam. 
A család végül hazajött. Bár külön élünk, a 
jó kapcsolat megmaradt. Vezetem a Domino’s 
Pizza helyi üzemét, ahol korábban műszakve-
zető voltam. Jelenleg 22 alkalmazott tartozik 
hozzám. A Domino’s hálózatának több mint 
ezer boltja van az Egyesült Királyságban, és 
ebből 28 bolt a mi cégcsoportunk tulajdoná-
ban van. Beülni nem igazán lehet a mi üzle-
tünkbe, bár van bent néhány asztal, inkább 
az elvitel a jellemző vagy a kiszállítás. Olyasmi 
ez, mint egy látványkonyha: aki betér, láthatja 
az egész folyamatot a tésztanyújtástól egészen 
addig, amíg bekerül a pizza a sütőbe. Ez nem 
az olasz pizza, hiszen ez amerikai érdekeltség, 
a tésztája valamivel vastagabb, mint ahogy mi 
megszoktuk.

– Milyen volt a beilleszkedés?
– Nagyon nehéz volt az elején. Gyötört a 

honvágy, és az alapfokú angol nyelvtanfolya-
mommal a hivatalokban úgy-ahogy elboldo-
gultam, de az utca embere olyan akcentussal 
beszél, hogy eleinte egy kukkot sem értettem 
belőle. Más a kultúra, mások az ételek, más a 
közlekedés. Teljesen kiszakítottam magam a 
korábbi környezetemből, de tudtam, hogy fej-
ben dől el minden. Nekem is volt segítségem, 
amikor megérkeztem, de azóta én is közel öt-
ven embernek – főleg berettyóújfaluiaknak 
– segítettem munkát találni a mi cégünknél. 
Szert tettem olyan kapcsolatokra is, hogy 
másfelé is tudok nekik segíteni elindulni, mint 
például egy autókereskedés vagy egy bank. 
Így gyorsabban és kevesebb pénzből tudnak 
új életet kezdeni. Általában 1-5 évig marad-
nak, ki hogy bírja. Van, aki később is vissza-
jön, de a többség hazatér. A fiam kettős állam-
polgár. Én nem törekedtem az állampolgárság 
megszerzésére. Elvégeztem az ehhez kapcso-
lódó vizsgát, de magát a folyamatot már nem 
indítottam el. Két okból is: egyrészt nagyon 
drága, másrészt korlátlan idejű letelepedési 
engedélyem van, azzal bármikor vállalhatok 
munkát, de most már inkább a hazatelepülé-
semet tervezem.

– Sok külföldi vendég érkezik hozzád ide, 
mit tapasztaltál az itteni és ottani életmód-
ban?

– Mindenkinek tartok berettyóújfalui város-
néző sétát, megmutatom a legfontosabb épü-
leteket és a Termál Ligetet. A szigetországból 
érkezőket ez utóbbi lenyűgözi, mert ott nincs 
ilyen lehetőség. Az uszodák hideg vizűek, a 

Első munkanap 
az Egyesült 

Királyságban. 
Scarborough, 2008

Angoltanfolyamon
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Lakást vett Angliában, de hazaköltözne
(folytatás az előző oldalról)

Øtenger pedig még hidegebb. Nagyon élve-
zik a vendégek, ha előkerül a bogrács, ez rá-
juk mindig az újdonság erejével hat. A mosta-
ni vendégem nagyon szereti a halat. Az egyik 
barátom készített neki halászlevet. Olyan so-
kat evett belőle, hogy azt hittem, rosszul lesz. 
Az tetszik kint, hogy mindenki mosolyog. Az 
egyik évben kimutatták, hogy csökkent a la-
kosság elégedettsége, ezért országos kam-
pányt indítottak ennek a folyamatnak a meg-
fékezésére. Változik Magyarország is, és én 
Berettyóújfalun látom a fejlődést. Amíg nem 
született meg a fiam, évente egyszer jöttem 
haza. Most már gyakrabban járok. Nekem a 
kis változás is nagynak tűnt. Szeretem az új 
főteret, és szépnek látom a Csónakázó-tó kör-
nyékét. Kedvencem a strand, a további fejlesz-
tését nagyon fontosnak tartom. Biztonságo-
sabbak lettek a játszóterek, bár kedves emlék 
nekem a régi is, ahol sokat játszottam.

– Részese vagy-e Angliában a magyarok 
közösségi életének, ha van olyan?

– Egy időben gyakran jártam magyar ren-
dezvényekre Londonba. Koncertezett a Tank-
csapda, Ákos vagy a régi Republic, de jártak 
ott humoristák is. Szőke Andrást és Badár 
Sándort láttam utoljára. A koncertek előtt 
ilyenkor a szomszédos utcákban is szinte csak 
magyar szót hallani. A magyar országgyűlé-
si választás alkalmával mi Manchesterbe men-
tünk. Olyan volt, mint egy népünnepély. Nem 
sokat beszéltünk a politikáról, de kivártuk a 
sorunkat. Itt is előkerülnek a bográcsok, és 
még kürtőskalácsot is sütöttek. Nemrég is volt 

egy spontán megmozdulás a tengerparton, 
összejöttek a magyarok, mintegy félórányi-
ra tőlem. Húsz-harmincan voltak, és tartottak 
egy kis sütögetést. Sajnos erről lemaradtam, 
mert indult a gépem, de legközelebb én is ott 
leszek.

– Gondoltad volna, hogy ilyen sok időt 
élsz majd egy másik országban?

– Kolozsváron jártam először „külföldön”. 
Tizenkét éves voltam, amikor az első útleve-
lem készült. Az nagyon izgalmas volt. Aztán 
Nagyváradon többször is megfordultam. Min-
den évben, ha hazajövök, megyünk kirándulni 
valahova. Édesanyám szokta meghatározni az 
úti célt. Öt éve a Király-hágó környékét baran-
goltuk be. Angliából voltam nyaralni Spanyol-
országban, és részt vettem a magyar–osztrák 
focimeccsen Franciaországban, ahol fergete-
ges hangulat volt. Különösen azért, mert győz-
tünk. Utaztam hajóval Amszterdamba, mert 
ki akartam próbálni a tengeri hajózást. Sokáig 
rajta volt a bakancslistámon Amerika is, végül 
ez is sikerült egy céges útnak köszönhetően. A 
cég érdekeltségéhez tartozók vettek részt rajta 
több mint húsz országból – Japántól Kanadá-
ig –, és én is ott lehettem Las Vegasban. Most 
kaptam meghívást Hongkongba, de ezekből 
a hosszú repülőutakból már kezdek kiöreged-
ni. Néha autóval jövök, jövünk haza Berettyó-
újfaluba, megvan annak is a maga szépsége. 
Lassan készítem elő az itthoni életemet. Sze-
retnék itt lenni, amikor a fiam iskolába megy, 
mert vannak olyan dolgok az életben, amikről 
nem szabad lemaradni.

Kocsis Csaba

Az első elektromos 
autójukban. 
Hartlepool, 2010

Vissza  
a gyökerekhez. 
Berettyóújfalu, 

2014
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A századforduló építészetét Nagyváradon is 
a bőség és a sokszínűség jellemezte. A XIX. 
század második harmadától a romantikát fo-
kozatosan kiszorította az eklektikus építészet. 
Mint a neve is mutatja, e stílus követői válo-
gattak a régmúlt stílusaiban, visszatértek azok-
hoz, néha stílustisztán, máskor egyazon épü-
leten több stílust alkalmazva. E többféleségből 
adódott ennek az irányzatnak a másik elneve-
zése, a pluralizmus. Mivel az építészek egyfaj-
ta történetieskedésre törekedtek, használatos 
rá a historizmus kifejezés is.

Nagyváradon sokat építettek az eklektika 
jegyében, ezáltal kialakították a város sajátos 
arculatát, de a hangsúlyokat, az egyéni jelleget 
mégis a XX. század elején megjelenő szecesz-
sziós épületek adták. Ez utóbbi irányzat meg-
jelenése nem jelentette az eklektika megszű-
nését, a két stílus párhuzamosan fejlődött, sőt 
a historizáló építészet túl is élte az alig másfél 
évtizedig honos szecessziót. A továbbiakban a 
váradi eklektika egyik jellegzetes épületének, 
a Lévay-háznak a „megszületését” elevenítjük 
fel.

A Bémer tér délkeleti részén, a régi kis 
fahíd mellett a XIX. század elején még né-

hány kis bolt volt, de ezekből az 1817. má-
jus 31-i árvíz és a híd újjáépítése után csak 
a Sdravich-ház maradt meg a hídfő közvet-
len közelében. Ettől a kis düledező házacská-
tól néhány méterrel beljebb a Kiss Sámuel-fé-
le ház következett. A Sdravich-ház közelsége 
miatt a Kiss-féle ház kétablaknyi részét – a 
Körös felé eső sarkán – beljebb építették, 
mint a Bémer térre néző további hattengely-
nyi homlokzatát. Mindez jól látható az első il-
lusztrációnkon.

A tér mai jellegzetes arculatának kialaku-
lása már 1892-ben elkezdődött a híd mellet-
ti Sdravich-ház lebontásával és a Kiss-ház el-
adása után, az új tulajdonos, Lévay Zsigmond 
szándéka szerint. Minderről a Nagyvárad 
1892. február 21-i számából szerezhetünk tu-
domást: „A hajdani Kiss Sámuel-házat rész-
ben le akarja bontani jelenlegi tulajdonosa, 
Lévay Zsigmond, s a megmaradt épületrész-
hez a meglévő udvar beépítésével, az egész 
telek hosszában végignyúló, a Körös-partra 
néző egyemeletes házat építtet [építés közben 
meggondolhatta magát, és kétemeletesre épít-
tette – szerz. megj.]. A ház tervét Hanzlián 
János építészmérnök, a Bartsch-ház tervező-
je és építője készítette el. A Sdravich-ház mö-
götti rész a Körös-part egész hosszában le lesz 
bontva, s részint a most látható beszögellés, 

Az eklektikus építészet 
szép példája
A XIX. század fordulójának építészetében 
kiemelkedő szerep jutott az eklektikus stílusnak, 
ennek egyik jellegzetes nagyváradi emléke  
a Bémer téri Lévay-ház.

(folytatás a következõ oldalon)

Ezen a régi 
felvételen  
a fahíd olaszi 
partszakaszán  
a Kiss Sámuel-féle 
és a Sdravich-ház 
látható

Itt már megépült a Lévay-ház

Ø
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részint a Kishíd felé eső elhajlás kiépítésével 
egyenes vonalba lesz hozva az épület. Az épü-
let által elfoglalandó köztérért majdnem ötször 
annyit enged át a város részére Lévay egész 
telke hosszában úgy, hogy négy méter széles 
járda futna be a Kishídról a már kiépített Kö-
rös-parti korzóra.”

Id. Rimanóczy Kálmánnak hasznosabb lett 
volna, ha a szomszédos szállodáját a hídfő irá-
nyából is meg lehetett volna közelíteni. Ezért 
egy évvel a Lévay-ház építése előtt elkészí-
tette a Körös-parti korzó tervét. Ennek hom-
lokzati rajzát az építész egyenes ági budapes-
ti leszármazottja, Rimanóczy Jenő jóvoltából 
használhatjuk illusztrációként. A terv szerint 
kisajátították volna az egykori Kiss Sámuel-
féle házat, hogy a helyén egy tíz méter szé-
les közutat nyithassanak az Ezredévi emléktér 
irányába. A város közgyűlése végül nem tá-
mogatta Rimanóczy tervét. Hogy ennek csak 
a pénz lehetett-e az oka, vagy egyéb érdekek 
is közrejátszhattak, esetleg valaki jól lobbizott, 
azt ma már nehéz lenne kinyomozni. Az el-
lenben joggal állítható, hogy Rimanóczy ter-
ve a város közlekedése szempontjából előnyö-
sebb lett volna.

Rimanóczy közérdekű tervét szerette vol-
na széles körben népszerűsíteni, ezért a hom-
lokzati rajzról fényképmásolatokat készíttetett 
a váradi Fekete Sándor fotográfussal. Ezt kö-
zöljük most mi is. Illusztrációnkon is jól lát-
ható a fényképész neve és Nagyvárad meg-
nevezése. A rajz szerint a Lévay-háznak ez a 
homlokzati rajza csak kis mértékben – inkább 
tömegében – hasonlít a megvalósult épület-
hez. De akár azt is megkockáztathatjuk, hogy 
sokkal látványosabb a megépített változatnál, 
és jobban illeszkedik a környezetéhez. Mind-
ez megerősíti azt a feltételezésünket, hogy id. 

Rimanóczy Kálmán saját elképzelését vetet-
te papírra.

A polgármester nem támogatta a ter-
vet, mivel Lévay a nemrég megvásárolt há-
zért túl sokat, 78 ezer forintot kért. Ráadásul 
még azt is feltételül szabta, hogy 70 ezer fo-
rintért megvásárolhassa a szomszédos Stiedl-
házat. Emiatt a város közgyűlése sem támo-
gatta Rimanóczy tervét, és 1892 júliusában 
Lévay Zsigmond megkapta a városi tanácstól 
az építkezési engedélyt annak ellenére, hogy 
egy hónappal előtte „harmincöt előkelő pol-
gár” ismételten kérvényezte a Lévay-ház ki-
sajátítását, és egy olyan széles utca kiépítését 
a part mentén, amely a szálloda előtti utca 
meghosszabbítása lett volna. A Körös másik 
oldalán levő Kossuth utca házainak tulajdo-
nosai és Rimanóczy Kálmán hajlandók lettek 
volna hozzájárulni a költségekhez is. Mindhiá-
ba, maradt a Lévay-ház eredeti terve.

Augusztusban már bontották a Sdravich-
házat, majd 1893-ban hozzákezdtek a Lévay-
ház építéséhez. Az új emeletes ingatlan 1894 
májusában lett kész. Ugyanebben a hónap-
ban elkészült a ház előtt végigfutó járda is. Ez 
három méter széles volt – nem négy, ahogy 
eredetileg elképzelték –, bár az is igaz, hogy 
megtoldották egy kőgyámokon nyugvó, a fo-
lyópart felé kinyúló, egyméternyi márvány-
lapos résszel. Mintegy két évtizede ez utóbbi 
függőfolyosószerű építmény statikailag veszé-
lyessé vált, az egészet lebontották, és csak a 
járda maradt a maga háromméternyi széles-
ségével.

Az újonnan épített Lévay-ház mellett, a 
Bémer tér irányában, meghagyták az eme-
letén egyenes szemöldökű ablaksoros egy-
kori Kiss-ház egy részét is (számozása szerint 
a Bémer tér 1. szám alatt). Az egyik mellé-
kelt képeslapon a Lévay-ház után a sorban 
a XIX. század első harmadából való, tízten-
gelyes Stiedl-féle ház következik, amely a 
maga egyszerű homlokzatával nem sok sze-
met vonz. A kereskedők változatos, helyen-
ként díszes portálékkal próbálták színesíte-
ni ezt a képet. Sokkal díszesebb a következő, 
klasszicista stílusjegyeket hordozó Grünwald-
féle ház, ennek csak két tengelye látható a ké-
pen. Mindhárom homlokzatát tavaly igen pél-
dásan felújították. Talán következik rövidesen 
a Lévay-házé is.

Péter I. Zoltán

Az eklektikus építészet szép példája
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Id. Rimanóczy 
Kálmán terve 

Fekete Sándor 
képeslapján
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Eleddig csak tervezte, ám most lehetővé 
vált önéletrajzának papírra vetése. Gyermek- 
és ifjúkorával kezdte, nem csupán az időren-
diség kedvéért, hanem édesanyja jelenléte 
miatt is, aki tanúja volt a feledésbe merülő 
eseményeknek. Az íráshoz előnyös helynek 
bizonyult a Fábián-ház. Kérésére átadták neki 
a Tenkei útra néző, kétablakos első szobát. 
A családtagok az udvari helyiségekbe vonul-
tak, így biztosítva a csendet az alkotó írónak. 
Amikor szükségét érezte, bekukkantott a Ró-
zsa utcai szülőházba. A későbbi évtizedekkel 
Pesten foglalkozhatott.

Amikor tehette, hazanézett. Ezt bizonyít-
ja a nagyszalontai Az Újság 1942. január 7-i 
száma, amelyben Wekerle Sándor, az anya-
országból ide helyezett riporter őszinte vallo-
másra unszolta a költőt. Az előfizetőket már 
a cikk címe is – Itthon járt Sinka István – el-
olvasásra ösztönözte.

Költőnk hazatértéről a gimnázium igazga-
tója, Kornya Sándor is értesült, s a téli vaká-
ció befejezte után találkozásra hívta. Felsős 
diák lévén ezen magam is jelen voltam. Igaz-
gatónk a tágas fizikai-vegytani termet válasz-
totta, amelynek a katedrája a többinél teste-
sebb volt. E mögé ültette vendégeit: középre 
a költőt, jobb sarkára a fekete kendős, ba-
rázdált arcú nénit, az édesanyát, átellenben 
pedig egy galambősz, szárnyas bajszú öreg-
embert, az új mostohaapát. Kornya Sándor 

üdvözölte a jelenlévőket, majd az országszer-
te ismert és tisztelt vendégét megkérte, szól-
jon magáról és olvasson fel verseskötetéből. 
Az egykori juhász beszélt irodalomról, költé-
szetről, életéről és Szalontához fűződő édes-
keserű élményeiről. Félóra múltán az előt-
te fekvő könyvét ragadta föl. Fedelén a cím 
szinte mellbe vágott: Vád. Sorra kerültek a 
szülőföld ihlette versek, egyeseket magyará-
zattal kísért. Jól emlékszem, búcsúzásként 
az Anyám balladát táncol című csodaszép 
balladáját szavalta el: „Egyszer volt szép az 
anyám tánca, / mikor kendőjét gyepre hány-
ta / a Korhány vizénél, Pusztapándon / s 
bokázó lába pásztortűznél / öles apám örö-
mére / szállt, mint illat a virágon.” Amíg vé-

Halhatatlanná vált-e 
Sinka István? (2.)

E nyárelőn telt be kereten félszáz esztendő 
azóta, hogy Nagyszalonta szülötte, a juhászból 
íróvá nemesedett Sinka István (1897. szept. 24.  
– Bp., 1969. jún. 17.) a másvilágra költözött.  
E szomorú évforduló napjaink magyarjait, főként 
szülőföldjének népét, könyvhagyatékának 
olvasóit arra ösztönzi, hogy ne feledkezzenek 
meg arról, aki mindezt megalkotta és reánk 
testálta.

(folytatás a következõ oldalon)

Sinka István

Ø
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Halhatatlanná vált-e Sinka István? (2.)
(folytatás az előző oldalról)

Øgigmondta, észrevettem, édesanyja, Nucz Er-
zsébet a szemeit törölgette.

Ez a délután mély nyomot hagyott ben-
nem. Most találkoztam először eleven íróval. 
Ekkor még nem sejtettem, hogy pesti laká-
sán két ízben is fölkeresem később a költőt.

A fővárosba visszatért Sinka befejezte ön-
életrajzának első kötetét, s a jó barát, Püs-
ki Sándor az 1942-es június eleji könyvhét-
re megjelentette. Nem túlzok, ha ezt közlöm: 
az új könyvek egyik legsikeresebbje a Feke-
te bojtár vallomásai volt. A szervezők egy 
könyvsátrat a szülővárosban is felállítottak; az 
ideküldött önéletrajz mindenike gazdára lelt. 
A folytatás, a II. kötet nem rabolta el szabad-
idejét. 1944 nyarának kezdetén követte előd-
jét.

Az időrendiség azt követeli, hogy Sin-
ka István közéleti tevékenységéről se feled-
kezzünk meg. A szűkölködő parasztsággal 
együttérzés, másrészt a ’30-as, ’40-es évek 

politikája a népi írói mozgalom jobbszárnyá-
hoz közelítették a költőt, de a magyar és a 
német fasizmustól elhatárolta magát. A fa-
sizmust legyőző társadalmi összefogás, majd 
az 1945 utáni, demokráciát ígérő politika a 
népi irodalom népszerűségének erősbödését 
sejttette. Prózai írásai, versei az irodalmi s a 
köznapi sajtóban folyamatosan jelen voltak. 
Szomorú, de a proletárdiktatúra győzelme 
után mindez semmivé vált. Szinte egy évtize-
den át nem közölték alkotásait, nevét – dicsé-
rettel – nem említhették. Ennek ellenére írói 
tevékenysége nem szünetelt.

Fővárosi nyomorúsága 1957-ben magával 
hozta a válását második feleségétől. Fölöt-
tébb szomorú tény, hogy ugyanebben az év-
ben mutatkoztak meg a halálához vezető be-
tegségének első jelei.

Verseit, prózáját Sinka ceruzával vetet-
te papírra. A XX. század második felében a 
könyvkiadók viszont csak az írógépen meg-

A költő ajánlása  
a Bűnhődő esküdt 

című versének 
kéziratán
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örökített változatot fogadták el. Hogy, hogy 
nem, a költő Budán megismerkedett a Ma-
gyar Statisztikai Hivatal alkalmazottjával, 
Szin Magdával, s ő szívesen másolgatta a kéz-
iratokat. E kapcsolatnak az lett a folytatása, 
hogy a magára maradt Sinka feleségül kér-
te a lelkes Szin Magdát. Noha közöttük több 
évtizedes korkülönbség volt, 1957-ben házas-
ságot kötöttek. Magda egyszobás lakása már 
azért is megfelelőnek bizonyult, mert a köl-
tő súlyosbodó betegsége mindinkább szüksé-
gessé tette az ápolást.

Ebben az esztendőben egy újabb fordulat 
következett be, ami Sinka István és jómagam 
kapcsolatára is kihatott. Főszereplője a Ma-
gyar Tudományos Akadémia (MTA) Irodal-
mi Levéltárának éleslátású alkalmazottja, dr. 
Sáfrán Györgyi, Szin Magda barátnője volt. 
1957 nyárutóján fölkereste feleséggé lett ba-
rátnőjét, s közölte, az MTA illetékes osztá-
lyának tudomására jutott, hogy a szalontai 
Arany János Irodalmi Múzeum élére a klasz-
szikus költő életútját és értékes hagyatékát jól 
ismerő Dánielisz Endre tanárt nevezték ki. 
Arany születésének 140. évfordulójára átren-
dezi az 1944 őszén kirabolt Csonkatorony 
irodalmi kincseit. A Román Tudományos 
Akadémiától annak testvérintézete azt kérte, 
engedélyezze annak a háromtagú csoport-
nak szalontai tevékenységét, amely az ott őr-
zött eredeti kéziratokat a maguk levéltára szá-
mára lefényképezi. A beszélgetésen jelen volt 
Sinka is, felfigyelt egykori városának említé-
sére, és megkérte Györgyit, fényképezzék le 
szülőházát, hogy azt olykor láthassa. Még ki-
segítő vázlatot is rajzolt a Csegőd és a Rózsa 
utca találkozási helyéről.

Noha erre nem törekedtem, hetek múltán 
az MTA illetékes osztályától váratlan felhívást 
kaptam. Azt közölték, hogy közrebocsátják 
Arany János összes műveit kritikai kiadás-
ban. Lírája, balladái, elbeszélő költeményei 
az ’50-es évek elején már megjelentek, ám e 
sorozatból nem hiányozhatnak hivatalos ira-
tai. Mivel ezek többségét Nagyszalontán ve-
tette papírra, vállaljam el betű szerinti be-
mutatásukat. Természetesen e megbízatást 
vissza nem utasíthattam, sőt az ország egyéb 
levéltárait is föl kellett keresnem.

Nem titok, hogy személyemre Sáfrán 
Györgyi hívta fel az illetékesek figyelmét. Ha-
sonló tény, hogy az MTA levéltárában egy 
hónapon át tartó kutatásom idején ő szervez-
te meg találkozásomat Sinka Istvánnal barát-
nője lakásán. Mivel a megbeszélt időpontban 

Magda a hivatalát nem hagyhatta el, Györ-
gyi vette át a háziasszony szerepét. 1961. jú-
lius 19-én Sinka a kis szoba kerek asztalá-
nál várt. Én Szalonta változásairól szóltam, 
ő munkásságáról, írói terveiről. Megmutatta 
háromkötetnyi, kéziratban veszteglő verse-
it. Ma is magam előtt látom szomorú arcát, 
amelyet olykor az indulat, a harag pírja színe-
sített. Ingerültsége a könyvkiadók s az ott ülő 
rosszakarói ellen fordult, akik örökké a múl-
tat, „bűneit” hánytorgatják. Az utóbbi más-
fél évben végzett tevékenységét hiábavalónak 
ítélte.

Búcsúzásunkkor megajándékozott néhány 
kéziratával. Kérésemre mindeniket aláírta, 
majd egyet közülük, a Bűnhődő esküdtet 
ajánlásával gazdagította. A lap alján e szá-
momra kedves sorok olvashatók: „Sok sze-
retettel ajánlom ezt a régi hamis esküdtet 
Dánielisz Endrének, kinek az a szerencséje, 
hogy Szalontáról meglátogatott itt Budapes-
ten. Buda, 1961. júli. 19. Sinka István”

A következő esztendőt – Arany kézirata-
it kutatva – ismét a fővárosban töltöttem. A 
késő délutánokat, estéket arra fordítottam, 
hogy jeles földiinket sorra fölkerestem. Nyil-
vánvaló, hogy Sinka otthonát el nem kerül-
hettem. Ez a látogatás 1962. augusztus 4-én 
délután került sorra. A feleség otthon volt. 
Sinka többnyire költői munkásságáról és ter-
veiről beszélt, szidta az irodalmi élet illeték-
telenjeit, akik megszállták a folyóiratok szer-
kesztőségét, s nem adnak neki lehetőséget, 
hogy poézisét bemutassa. Felolvasta néhány 
új költeményét bizonyítandó, hogy ő nem 
hallgatott el, van mondanivalója népe és ol-
vasói számára.

A ’60-as évek derekától kezdve Sinka álla-
pota egyre romlott. Sáfrán Györgyi közvetí-
tésével Irodalmi Körünk hívta haza. Nekünk 
szóló üzenetként olvastuk múltidéző versének 
záró sorait: „…én már több őszön, és több ta-
vaszon / erre a tájra nem, / nem térek vissza 
sohasem.” Sem Nagyszalontán, sem Budán 
többé nem találkozhattunk. Gyérülő kapcso-
latot jelentettek hozzánk is eljutott versei és 
megszerzett kötetei.

Ez idő tájt tanítottam latinra a költő féltest-
vérének a fiát, Fábián Miskát. Ő lett az össze-
kötő. Sinka István 1969. június 17-én késő 
este hunyt el, Bibliájával a jobb kezében. A 
betegágyon fekvő költő utolsó fényképét em-
lékként tanítványomtól kaptam.

(Folytatjuk)
Dánielisz Endre
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Váradi Miklós unokája, Erdély kancellárja, 
a jeles memoárszerző, Bethlen Miklós így fog-
lalta össze Élete leírása magától című emlék-
iratában az általa igen sokra becsült nagyaty-
jára vonatkozó tudnivalókat: „Édesanyám volt 
Váradi Borbára, Kolosvári Váradi Miklós leá-
nya, mely Váradi Miklós volt még más Vára-
di Miklósnak fia, aki Váradról elbujdosott volt, 
mikor in anno [1598] Váradot a török vítta, 
s jött volt Kolosvárra, és ott házat vévén ma-
gának, Váradra vissza nem ment; hihető, ott 
nem volt annyija, amiért visszavágyott volna. 
Nemesemberségét sem állíthatom, mert az 
armálisokat, akit láttam, úgy jut eszembe, a 
második Váradi Miklós nevére szólót, Beth-
len Gábortól adatott, én bizony nem tudom, 
hová lett. A nagyatyám, noha mind nagytól, 
kicsinytől generosus titulussal illettetett, de 
magát kolosvári városi embernek tartotta, és 
kereskedő ember volt, és minthogy abban az 
üdőben Kolosvár volt az erdélyi főemporium, 
erdélyi Bécs, kincses Kolosvár nevet viselt, 
görögnek, örménynek alig hallatott híre is, 
azért Kolosvár igen floreált, és ott Váradi Mik-
lós mind értéke, mind értelmére nézve első 
ember volt. A bíróságot is háromszor viselte, 
mely abban az üdőben, mint olyan virágzó vá-
rosnak (melyhez hasonló kerített magyar vá-
ros nem volt) bírósága, fejedelmek és minde-
nek előtt nagy becsületben volt. Annak felette 
ez a Váradi Miklós Bethlen Gábornak factora 
volt, sok maga szükségére való kereskedése-
ket (mert viasszal, mézzel, ökörrel a fejedelem 
is kereskedett) mind Bécsben, Velencében, 

Braszlóban ő igazgatta. Titkos követségeket is 
jártatott véle Velencébe és a német protestáns 
potentatorokhoz. Mind ezek felett való Isten-
nek kegyelme ez is, hogy Kolosvár egészen 
unitaria város volt, s az az első Váradi Miklós 
vitte bé először a reformata religiót Kolosvárra, 
annak a házának a kapuja közi volt a legelső 
reformatum templom Kolosvárott, onnat vit-
te osztán az Isten elébb. A Bethlen Gábor-
tól az ecclesiának és kollégiumnak hagyatott 
76,000 forintoknak is, Gelei István akkori re-
formátus püspök akaratjából, kurátora volt so-
káig, az ecclesiának nagy hasznára.”

A muzsikustoborzó

Ifj. Váradi Miklós a rendszeres bécsi, ve-
lencei, lengyelföldi stb. kereskedelmi por-
tyái, diplomáciai megbízatásai mellett számos 
egyéb vállalkozásban és közéleti tevékenység-
ben is részt vett. Ahogy növekedett a vagyo-
na, gyarapodtak a házai, a birtokai, felelős 
kolozsvári polgárként egyre többet áldozott a 
közjóra: a kollégium megszervezése, a csupa 
rom Farkas utcai templom felújítása, berende-
zése mind-mind az ő kurátori felügyelete alatt 
zajlott.

Míg apja, idősb Váradi Miklós Váradról me-
nekültében „becsempészte” Kolozsvár unitá-
rius erősségébe a kálvinista hitet, ő a Farkas 
utcai templomban alakította ki a reformáció 
fellegvárát. Minden alapító atyának saját, név-
re szóló, díszesen faragott ülőalkalmatosság 
dukált. Az ő karosszékének hátlapján csak 
ennyi olvasható: „Ez a Bíró uramé.” Mivel a 
templom újraszentelésekor ő volt Kolozsvár 
egyetlen református tanácsbírája, nem kétsé-
ges, hogy kit illetett meg az az ülőhely…

1620-ból fennmaradt egy szerződés, amely 
szerint betársult egy unitárius főember, Filstich 
Lőrinc királybíró bányászati vállalkozásába is. 
A nevezetes ötvösmesterrel, Dávid Ferenc fő 
világi munkatársával összefogva sikeresen fá-

Egy kiváló erdélyi polgár 
a XVII. századból (2.)
Ifj. Váradi Miklós kereskedő, kolozsvári főbíró
Pályafutása egybeesett a Fejedelemség 
fénykorával. Bethlen Gábor, majd a Rákócziak 
országlása idején Erdély egyik legvagyonosabb, 
legtekintélyesebb „árus embere”, mecénásként 
is jeleskedő, diplomáciai küldetéseket is vállaló 
férfiú volt.
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radoztak Erdély romos fiskusi bányáinak rend-
behozatalán.

Ifj. Váradi Miklós egyik legérdekesebb meg-
bízatása az volt, hogy nemcsak árucikkeket, 
hanem olasz, francia, cseh, lengyel, de főleg 
német zenészeket, énekeseket is „beszerzett” 
a fejedelmi udvar számára. 1625-ben ő mű-
ködött közre Johannes Thesseliusnak, a fe-
jedelem udvari kapellmeisterének Erdélybe 
hozatalában is. A személyére vonatkozó első 
erdélyi utalás egy 1625. szeptember 12. tá-
ján keletkezett udvari elszámolásban találha-
tó. E szerint „Kolosváratt lakó Váradi Mik-
lós vett Bécsben egy hintót 78 tallérért, amin 
Thesseliust Erdélybe hozta, valamint Tesselius 
capellae magister instrumentumok vételére és 
muzsikosok szükségére költött el 160 [tallért]”.

Thesselius nem csak jelen volt a fejedelem 
kassai esküvőjén, hanem ott az igen nagy-
ra felduzzasztott udvari együttest is ő vezet-
te. A közreműködő muzsikusokról jó képet ad 
az 1626. március 20–23. közötti kolozsvári 
számadás, amely egy kapelomaistert, öt né-
met, négy lengyel, öt magyar és meghatáro-
zatlan számú olasz „musikasokat” (énekeset), 
továbbá „orgonásokat”, illetve tizenkét trom-
bitást, hat lengyel sípost, egy rézdobost és vé-
gül tíz gyalogdobost említ. A zenészek nyil-
vánvalóan azután távoztak az udvartól, hogy 
közreműködtek a kassai esküvőn, valamint az 
azt követő országjárás alatt az udvar fényének 
emelésében.

„Szép tudományú, mértékletes 
életű”

Rákóczi György 1645. március 22-én fiá-
hoz intézett levele szerint Váradi engedély nél-
kül nemesfémet vitt ki az országból, ami fő-
benjáró véteknek számított, és szabadságát 
3000 tallérral kellett megváltania. Fia válasz-
levelében már 4000 forintot meghaladó ösz-
szegről esett szó. Az ügy közelebbi részletei 
nem ismertek. A történtek ellenére Váradi 
1647-ben, a Farkas utcai református templom 
átadásán a város és a református egyházköz-
ség tekintélyes polgáraként vett részt.

Ahogy a reformátusok I. Rákóczi György 
kívánságának megfelelően teret nyertek a ko-
lozsvári közigazgatásban, 1639-ben Váradi 
is a „száz férfiak” közé került. 1644-ben, il-
letve később még két alkalommal, például 
1656-ban lett főbíró, de közben számtalan-
szor: 1641-ben, 1647-ben, 1651 folyamán, az 

1653-as évben, valamint 1655-ben számve-
vőnek és vonásigazítónak is megválasztották. 
1641-ben adószedő volt, 1657-től pedig vélhe-
tően 1659-ben bekövetkezett haláláig viselte a 
divisori, vagyis osztóbírói tisztséget, s ezekben 
a saját kereskedelmi ismereteinek minden bi-
zonnyal nagy hasznát vette.

A Kolozsvári Református Egyházközség fő-
patrónusaként, 1652-től főkurátoraként a re-
formátus kollégium 1654-ben elkezdett épít-
kezésénél ő felügyelte a beruházást, és őt 
terhelte az 1655. április 3-i tűzvész után az 
egyházi épületek helyreállításának megszer-
vezése is. Emellett gondoskodnia kellett az 
anyagi veszteségeket szenvedett lelkészekről 
és egyházi alkalmazottakról, illetve az elhelye-
zés nélkül maradt diákokról is.

Unokája, Bethlen Miklós, így fejezte be a 
róla írt emlékezését: „Élt hetven esztendőt, 
holt meg, már én tizenhét esztendős lévén 
akkor, az én szemem előtt Kolosvárott vízi 
betegségben; szép tudományú, mértékletes 
életű, bornemissza ember volt. Az Isten szép 
értékkel is áldotta volt meg, de bizony sok 
irigységet, üldözést, keresztviselést is szenve-
dett.”

Szilágyi Aladár összeállítása

A felújított 
Farkas utcai 

templom. Váradi 
Miklós emelte 

a reformáció 
fellegvárává



kultúra

Biharország 2019. október34

Az igényes, mindenható főnök szigoráról 
szokás azt mondani, hogy „taie şi spânzură”. A 
mi nyelvünkben tudtommal nem maradt szó-
lásemléke a deresre húzásnak, pedig a lócára 
kötözött ember megkorbácsolása sem lehetett 
leányálom. Ma már a román kifejezést sem 
veszi senki szó szerint, és nem képzel el egy 
hivatali kivégzést, de feltehetőleg a jobbágy-
időkben az engedetlenséget nem rábeszélés-
sel, szép szóval oldották meg, hanem fizikai 
bántalmazással, sőt akasztással. És biztosan 
nem volt ritka az ilyesféle megtorlás, úgyhogy 
átmentődött a mai időkig. A kénye-kedve sze-
rint vagdalkozó, akasztó uraságot románul a 
mi vidékeinken is így emlegetik, van viszont 
az ország déli területein elterjedt, ugyancsak a 
mindenható nagyúrra vonatkozó hasonló szó-
lás, az illető úri kedvének függvényében adhat 

kenyeret, de kést is. Jómagam Bukarestben 
tanultam meg a nagyfőnökökre vonatkozó „el 
e pâinea şi cuţitul” tömör, plasztikus szófor-
dulatot.

Ezzel kapcsolatban pedig egy csodával ha-
táros élménnyel is megajándékozott irodal-
munk, amiért külön hálás vagyok a mindent 
a maga helyére rendezgető sorsnak: József 
Attila halálának küszöbén írott versei közt a 
számomra egyik legkedvesebb, Karóval jöttél 
költeményben köszönt vissza a Bukarestben 
rám ragadt szófordulat. Az utolsó előtti sza-
kaszban írja: „Szerettél? Magához ki fűzött? 
/ Bujdokoltál? Vajjon ki űzött? / Győzd, ami 
volt, ha ugyan győzöd, / se késed nincs, se 
kenyered.” És megszületett a feltevés: az állí-
tólag valahonnan Olténiából jött, a Monarchi-
ában munkát kereső és találó nagyapa, illet-
ve az annyiszor emlegetett apa, József Áron 
használhatta magyarra fordítva a kifejezést, 
átvehették a Mama és a lányok, úgyhogy a 
végső, teljes kisemmizettség érzése József At-
tilánál a tudat alól előkaphatta a szófordulatot.

Tartalmilag teljesen megfelel, az esetleges 
kételkedés elkerülése végett pedig a záró sza-
kaszt is idézném, mintegy bizonyságul, hogy 
ilyet csak az ír, akinek se kése, se kenyere. 
„Be vagy a Hét Toronyba zárva, / örülj, ha jut 
tüzelőfára, / örülj, itt van egy puha párna, / 
hajtsd le szépen a fejedet”.

Molnár Judit

FERDÍTGETÜNK

Ha szép szóval nem ment
Ferdítgetésekkel tarkított sorozatunkban már 
esett szó az egyik vagy a másik nyelvnek olyan 
fordulatairól, amelyeket lefordítani semmiképpen 
sem érdemes, de hasonlót keresgélni sem, mert 
úgysem találunk. Ezek azok az idők mélyén 
beivódott kifejezések, amelyeknek  
az eredetét már azok sem igazán tudják-értik, 
akik mondhatni naponta használják.

A Nagyváradi Állami Filharmónia 
októberi műsora
A koncerteket csütörtökönként este 7-től a filharmónia Bar-
tók–Enescu termében tartják, a bérletek érvényesek, jegyek 
a filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezső, ma Moscovei utca 5. 
szám) válthatók hétköznapokon 11–16 óra között.

17., 19 óra: Szimfonikus hangverseny. Műsoron: J. Brahms: 2., 
B-dúr zongoraverseny, op. 83; C. Franck: d-moll szimfónia. Ve-
zényel Ertüngealp Alpaslan (Törökország), közreműködik Alek-
szej Nabioulin (Oroszország – zongora).
24., 19 óra: Szimfonikus hangverseny. Műsoron: Goldmark K.: 1., 

a-moll hegedűverseny, op. 28; D. Sosztakovics: 15., A-dúr szim-
fónia, op. 141. Vezényel Romeo Rîmbu, közreműködik Nina Kar-
mon (Németország – hegedű).
31., 19 óra: Vokál-szimfonikus hangverseny. Műsoron: M. Ravel: 
Pavane egy infánsnő halálára; G. Mahler: Adagietto az V. szim-
fóniából; M. Ravel: Couperin sírja; M. Haydn: c-moll rekviem. 
Vezényel Gheorghe Costin, közreműködik Kristófi Ágnes (Ma-
gyarország – szoprán), Iulia Merca (alt), Tony Bardon (tenor), 
Cristian Hodrea (basszus), a Filharmónia Énekkara, karigazga-
tó Lászlóffy Zsolt.
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Elmúlt a nyár. Elszállnak a vándorma-
darak. Elmentek a fecskék, de csi-
csergésük itt maradt az eresz alatt a 

tornácokon, szárnysuhogásuk a levegőben. 
Megjelennek azonban az első fecskék az is-
kolák tornácain, az osztálytermekben.

Itt egy más, számukra ismeretlen világ vár 
rájuk; mások a szabályok, más az értékrend, 
nem ők állnak a középpontban, s nem min-
dig őket dicsérik meg.

„Ti vagytok az első fecskék, akik az intéz-
ményekbe, a gyárakba elviszitek a műveltsé-
get, a kultúrát” – mondta kedvenc tanárom, 
Tuduka Oszkár már középiskolás koromban. 
„Innen úgy akarok kijönni mint gépészmér-
nök” – mondta egyik iskolatársam. Én író, 
újságíró akartam lenni, ami többé-kevésbé si-
került is.

Azt hiszem, hogy annak, aki átlépi az is-
kola küszöbét, kell hogy egy meghatározott 
célja legyen a jövőjét illetően. Ám az is fon-
tos, hogy „a valóság talaján álljunk, hogy a 
legmerészebb álmaink is a valóság talajából 
fakadjanak”, amint Jack London írta. Még a 
tehetség mellé is kell 80 százalék munka – 
mondják azok, akik már befutottak.

A diáknak be kell illeszkednie abba a mik-
rokörnyezetbe, ahol tanul, s tisztelnie kell 
annak a „házirendjét”. Pedagóguskörökben, 
de másutt is sok szó esik a diákok fegyelme-
zetlenségéről, agresszív viselkedésükről. Az 

Iskolakultúra
sem ritka, hogy megfenyegetik vagy bántal-
mazzák a tanárt. Egyes helyeken az iskolá-
nak arénahangulata van, a zajszint megha-
ladja a tűrőképesség határát. Sok esetben 
pedagógusok tehetetlenül állnak a jelenség 
előtt. „Csődöt mondott a pedagógusi képes-
ségem” – mondta egyik alkalommal egy idős 
tanár.

Sok diák csak a jogait gyakorolja. Tisz-
telet a kivételnek. A fegyelem fenntartása 
nem lehet csak egy-egy tanár feladata. Men-
talitásváltásra van szükség, össztársadalmi 
munkára. Hiányzik az iskolakultúra, az élet-
re való felkészülés, ezt már otthon is kellene 
gyakorolni – az óvodától az érettségiig. Eb-
ben segíthetnének a pszichológusok, szocio-
lógusok.

Az iskola minitársadalom, amelyben, bár-
milyen furcsa is, van alá- és fölérendeltség, 
főnök és beosztott. Az iskola a tudás fel-
legvára, aki átlépi a küszöbét, legyen akár 
diák is, kellene tisztelnie ezt az intézményt, 
az illető tudományágat (hisz sokért áldoza-
tot, életet is adtak), nem utolsósorban a pe-
dagógust. Csúnyák vagy szépek, szimpatiku-
sak vagy nem, de ők a tudás, a tantárgyak 
felkent papjai. Tanár, diák, szülő, a társada-
lom közös erőfeszítésére van szükség ahhoz, 
hogy a tudás templomából felkészült kultúr-
emberek kerüljenek ki.

V. Szilágyi István
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A szelíd lázadás ütemére

Aki nem tudja, mi történik, azt gondolhat-
ja, hogy ezek a lázadó fiatalok így együtt, ze-
nére, felturbózott mozgásban megindulnak, 
és elsodornak mindent és mindenkit, ami/
aki az útjukba kerül. Mert lázadók és valami 
mást, valami újat akarnak. Igen, de nem ön-
célú, pusztító kedvű lázadásból. Hanem mert 
fiatalok, akik úgy érzik, ez a túl hangos, túl 
agresszív zene az övék, a boldogságukat feje-
zi ki, és együtt, egy ütemre kiálthatják ki szer-
te a világnak. Ez a hip-hop, a tiltakozás, az 
ellenvélemény társastánca, legalábbis szerin-
tem, aki egyáltalán nem értek hozzá, s eszem 
ágában sincs beletanulni, de azért kíváncsi va-
gyok, milyen életérzés rejlik e mögött a felka-
varó mozdulatsor mögött. Vészi Renáta, a 
hip-hop váradi nagyasszonya felelt azokra a 
kérdéseimre, melyek igyekeznek felfejteni, mi-
lyen utakon lehet eljutni eddig a közös láza-
dásnak tűnő táncig.

– Vagyis kezdjük az elején? Jó. Számom-
ra mindig is jelen volt a tánc, középiskolásként 
már részt vettem a modern táncok versenyén. 
Talán 2004-2005-ben történhetett, hogy vi-
lágszinten berobbant a hip-hop. Mi, az M&Q 
csapatban táncolók előbb a tévéből, videokli-
pekből lestük el a mozdulatokat, s majd csak 
azután kezdett foglalkozni velünk Váradon is 

Cosma Levi koreográfus, aki most is tanít, az 
egész országban. Sok embernek talán manap-
ság is furcsa ez a tánc, mivel elsőre agresszív-
nak, támadónak tűnnek a mozdulatok, holott 
közülük sok a már régebben is divatos utcai 
táncokból került át. Amerikai filmekben gyak-
ran látni ezeket, itt nálunk nem. Amikor el-
kezdtük Váradon a hip-hopot, modern, illet-
ve sporttáncnak számított, a lázadás szellemét 
hordozó táncnak. Az első versenyszerű feszti-
vál, a Nymphea Dance megrendezése a nagy-
váradi Ifjúsági Ház akkori igazgatójának, Gabi 
Chivarinak volt az ötlete, elhívta a bukaresti 
hip-hoposokat és más csapatokat is.

– Mikor kezdte foglalkoztatni a tánc taní-
tása?

– Még a középiskola utolsó évében indítot-
tam saját tánckurzust, Cosma Levi vezetésé-
vel.

– Milyen korban érdemes elkezdeni ezt a 
táncot?

– Úgy 5 éves kor táján, mivel a lépések 
utánzása aránylag könnyen megy, de a rit-
musérzék nem tanulható: vagy van, vagy 
nincs. Ritmusérzék nélkül pedig nem megy. 
Ezért olyan gyakori a tánccsoportokban a le-

Felharsan a zene, a csapat megmozdul, 
énekelnek, kiabálnak, csodálatos módon 
összetartja őket a ritmus. A hip-hop világába 
nyertünk betekintést Vészi Renáta koreográfus, 
nemzetközi versenybíró jóvoltából.

Vészi Renáta táncosból sok tanulással koreográfus és 
versenybíró lett

Az USA-beli tavalyi 
hip-hop vb-n Vészi 
Renáta (állva) 
már a nemzetközi 
elitbírák között 
zsűrizett



morzsolódás, mert aki rájön, hogy neki nem 
megy úgy, mint a többinek, az abbahagyja. 
Soha nem erőltetem a maradást, nem beszé-
lek rá senkit, hogy de igen, próbálja tovább, 
csak akarni kell, mert ez nem akarat kérdése. 
Az én tánccsoportomon kívül a városban van 
még két csoport, de érdekes módon a másik 
kettőt hiába hívom, hogy ismerjük meg egy-
más munkáját, nem jönnek. Sok külföldi tanár 
viszont nagyon szívesen eleget tesz a meghí-
vásnak, és én is megyek máshová is tanítani. 
Évente kerül sor az országos bajnokságra, ele-
inte Nagyváradon tartottuk, de az utóbbi év-
ben már Bukarestben rendezték. És mivel a 
hip-hop kultúra minden irányból nyitott, már 

egy ideje bekapcsolódtunk a világversenyekbe 
is. A Hip-Hop International rendezi a selejte-
zőket, az idén november 17-én lesz országos 
selejtező Bukarestben, onnan korosztályon-
ként a legjobb három kerülhet ki a világbaj-
nokságra az Egyesült Államokba, Phoenixbe 
2020 augusztusában.

– Marad-e még ideje mással foglalkozni 
e mellett a fárasztó szórakozás vagy hobbi 
mellett, amelyet – az elmondottak alapján – 
már inkább mesterségként űz?

– Valóban már a mesterségem lett a tánc, 
illetve a tánctanítás. 2008-ban végeztem a 
Nagyváradi Egyetemen a turisztikát, azonnal 
dolgozni is kezdtem egy utazási irodában, egy 
évre rá viszont beiratkoztam Nagybányán a 
koreográfia szakra, hétvégi képzésre, és há-
rom év alatt el is végeztem. Nagyon nagy 
hasznomra volt, mivel balettet, néptáncot, 
tánctörténetet is tanultunk, valamint pedagó-
giát, vagyis balett-, néptánc-, sporttánc- és tár-
sastánctanítást is. Három év után megkaptam 
a diplomámat, büszkén mutattam fel a szüle-
imnek, akik – őszintén szólva – eleinte kissé 
fenntartással fogadták, hogy mellékes elfog-
laltságból főfoglalkozásom lett a tánc. A ko-
reográfia szakot a saját, turisztikai irodai fi-
zetésemből végeztem el, erre büszke vagyok, 
másrészt viszont – így, visszagondolva – nem 
is tudom, hogy bírtam az egész napos lekö-
töttséget, a sok utazást, és mivel egész nap 
emberekkel kellett beszélnem, még a fáradt-
ságot sem mutathattam ki.

– Sikerült végül némileg feloldani ezt a 
sűrített programot?

– Igen, bár akkor úgy éreztem, egy kis tö-
rés áll be a koreográfus és a táncos lényem 
között, mivel 2014-ben még táncoltam és tán-
cosnak képzeltem el magam. Nálunk álta-
lában a húszas éveik derekáig táncolnak, az 
idősebbek inkább tanítanak, vagy egyszerűen 
abbahagyják a táncot. Én 2011-ben megalakí-
tottam a saját csapatomat, a Switch-et, eleinte 
12-13 gyerekkel, hat és tizenegy év közöttiek-
kel. Ekkortájt jelentkezett a már említett törés, 
ugyanis az edzőm elment Amerikába, és szá-
momra az lett a kérdés: hol is fogok én táncol-
ni?! Úgy döntöttem, inkább tanítani kezdek, 
és nagy örömömre a Switch gyorsan fejlődött, 
nagy sikere lett, elkezdték nyerni a versenye-
ket, és bevallom, velük együtt az évek során 
én is sok mindent megtanultam.

Biharország2019. október 37

portré – sport

(folytatás a következõ oldalon)

Romániát 
képviselte  

a csapat  
az USA-ban 

idén megtartott 
világbajnokságon

A Switch Girlz  
a phoenixi vb-n 
idén augusztusban

Ø
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– A versenybíráskodást mikor kezdte?
– Az első bírói képzésen Svájcban vol-

tam 2014-ben, ott találkoztam ismét a régi 
edzőmmel, Cosma Levivel, ő már régebben 
bíró volt. Ott, Svájcban tartottak először eu-
rópai bíróképzés, addig csak Amerikában volt 
ilyen. Sikeresen levizsgáztam, jól sikerültek a 
videofelvételek és a beszélgetések is, mindez 
a Hip-Hop Internationalen keresztül történt. 
2014-ben kértek fel először bíráskodásra, de 
én akkor még táncoltam, ezért nem tartottam 
volna etikusnak elfogadni a felkérést. Akkor 
a bajnokságot az én Switch csapatom nyerte. 
Azóta viszont gyakran bíráskodom, és tudato-
san fejlesztem is magam, mivel ahhoz, hogy 
jó bíró legyen valaki, állandóan tanulmányoz-
ni kell az összes stílust. A 2015-ös világbaj-
nokságra nézőként mentem, majd különböző 
kurzusokon vettem részt, vagyis szívvel-lélek-
kel álltam a bíráskodáshoz, és meg is kaptam 
az elitbírói elismerő kitüntetést, így lettem én 
a három romániai elitbíró egyike.

– Hány csapattal dolgozik jelenleg?
– Három versenycsapattal: a 8–12, a 12–18 

évesek és a 18 felettiek csapatával. Kezdő kur-
zusokat tartok, a haladóknak egyszer egy év-
ben válogató meghallgatást tartunk, így alakít-
juk ki az 5–9 fős csapatokat. Ez az összetétel 
vált be, ha pedig többen hagyják maguk mö-
gött a táncot, pótolom a tagokat azokból, akik 

A szelíd lázadás ütemére
(folytatás az előző oldalról)

többre lennének képesek, és talán épp egy kis 
biztatást várnak.

– Tudom, van egy aranyos kisfia. Ő hogy 
viszonyul a tánchoz?

– Úgy veszem észre, szereti. De még ki-
csi, sporttáncra jár, én szeretném, ha később 
együtt dolgozhatnánk. Egyelőre viszont azt 
veszem észre, mintha kissé bosszantaná, ha 
sokat foglalkozom más gyerekekkel.

– Végezetül az érdekelne, szokott-e arra 
gondolni, hogy talán jobb lett volna elfojtani 
a tánc iránti szenvedélyét?

– Szó sincs róla. Mai napig csodának tar-
tom a koreográfiát, ebben élhetem ki igazi 
művészi hajlamomat. Hogy ezért nyertem-e 
el ötször a legjobb koreográfusi díjat, nem tu-
dom, de nagyon örülök neki, és nagyon jól-
esik.

Molnár Judit

Ø

A Switch Wannabe csapata a World of Dance 
színpadán Kolozsváron

A magyarországi 
Fusion Dance 

versenyen

Együtt a csapattal 
a váradi színpadon 
a karácsonyi gálán
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Idén augusztus 29. és szeptember 1. között 
immár hetedjére rendezték meg a Szabad-
ság Fesztet a már megszokott helyszínen, a 
margittai városi strandon. A részvevők száma 
évről évre nő a színvonalas, fiatalt és időseb-
bet egyaránt vonzó programoknak köszön-
hetően. Boda Gergelyt, a Vidifisz elnökét, 
egyben az esemény egyik főszervezőjét kértük 
meg, hogy értékelje a fesztivált.

– Eddig is népszerű volt a rendezvény, 
de most hatalmas sikert értünk el: a tavalyi 
10 000 után idén 14 000 résztvevője volt. 
Ez volt a kitűzött célunk, és sikerült teljesíte-
ni. Bővítettük a programjaink skáláját, külö-
nös tekintettel a hagyományőrzésre és nép-
táncra. Külön sátrat állítottunk fel erre a célra 
– a Csoóri Sándor Sátrat –, és külön színpa-
don léphettek fel a néptáncosok. Emellett tán-
coltak a városközpontban is, utána látványos 

felvonulással érkeztek a városi strand színpa-
dára. A Holdviola-koncert is a népi jellegű 
műsorokat bővítette. A koncertek idén válta-
kozva, két színpadon zajlottak, időnként egy-
mással egy időben. Mindenki kiválaszthatta a 
neki jobban tetszőt. Sok neves előadót, együt-
test hívtunk meg. A szakmai előadások sát-
rát kihelyeztük a fizető körzetből, hogy min-
denki látogathassa. Neves előadóink voltak. 
Közülük a budapesti dr. Zacher Gábor főor-
vos, toxikológus, címzetes egyetemi docens, 
továbbá választott vezetőink, Cseke Attila 
szenátor és Szabó Ödön parlamenti képvise-
lő előadásait emelném ki. Utóbbiak sem po-
litikai, hanem a fiatalokat érintő mindennapi 
problémákról értekeztek. Természetesen vala-
mennyi előadás érdekfeszítő volt, és nagyon 
hasznos információkat adott. Utána kérdése-
ket lehetett feltenni az adott témában és közö-
sen megbeszélni. Nagyon lelkes és tettre kész 
önkéntes csapat segítette a munkánkat, sokan 
visszajárók, mások idén kapcsolódtak be elő-
ször. Bihar megyén kívülről, más megyékből 
is jelentkeztek, összlétszámuk elérte a 60 főt. 
A biztonság fenntartásában, a logisztikában és 
a regisztrációs munkában egyaránt sokat segí-
tettek. Csapatokra osztottuk őket, a csapat-
vezető pedig egy tapasztaltabb, „visszajáró” 

Sikeres volt az idei 
Szabadság Feszt

A Margittán megtartott Szabadság Feszt az évek 
során a térség legnagyobb és legkedveltebb 
ifjúsági fesztiváljává alakult. Szervezője,  
a Vidéki Ifjúsági Szövetség (Vidifisz), azzal  
a céllal indította el, hogy tartalmas és egyben 
szórakoztató időtöltésre adjon lehetőséget  
a fiataloknak és kevésbé fiataloknak egyaránt. 

(folytatás a következõ oldalon)

A Szabadság Feszt 
kommunikációs 

csapata 
Boda Gergely 
főszervezővel 

(jobbról  
a negyedik)

A szervezők közösségi oldalukon mondtak köszönetet 
az eddiginél több résztvevőnek

Ø
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személy volt. Semmilyen rendbontás vagy 
rosszullét nem zavarta meg az eseményeket. 
Nem volt szükség sem mentő-, sem rendőrau-
tóra. A fiatalok belátták, hogy ez egy kulturált 
rendezvény, ahol rendbontásnak nincs helye. 
A bérletesek be is költöztek a fesztivál hely-
színére, éjszaka a sátrukban aludtak. A na-
pijegyesek estig maradhattak. A szombati és 
vasárnapi nap volt a legforgalmasabb. Szom-
baton több mint négyezer-ötszázan látogatták 
a rendezvényeinket. A parkolóhely kicsinek 
bizonyult, voltak, akiknek a városban kellett 
hagyniuk a kocsit. A koncerteket is úgy időzí-
tettük, hogy az „ütősebbek” hétvégére kerül-
jenek. Az Ossian koncertjén voltak a legtöb-
ben, az együttes fiataloknak és idősebbeknek 
is a kedvence. Elértük azt, hogy a Szabadság 
Fesztre más megyékből is érkezik a közönség, 
és a 40-50 évesek is szívesen látogatják.

– Hogyan tudták előteremteni az anyagi 
fedezetet?

– Az idei fesztivál költségvetése az eddi-
gi legnagyobb volt. Pályázati úton kaptunk 
támogatást a Bihar Megyei Tanácstól és a 
Communitas Alapítványtól. Jelentős hozzájá-
rulást kaptunk a magyarországi Nemzetpoli-
tikáért Felelős Államtitkárságtól meghívásos 
pályázat által és Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettestől, mivel ők is felfigyeltek a ren-
dezvényünkre. Jövőre ők is részt vállalnak a 
szakmai előadásokban, és elképzelhető, hogy 
Semjén Zsolt lesz a fővédnök. Támogatóink-
nak ezúton is köszönetet mondunk. Költség-
vetésünket a bérleti díjak egészítették ki, eze-
ket igyekeztünk alacsonyan tartani, hogy 
mindenki számára elérhetők legyenek.

– Jövőre is lesz valami újdonság?
– Valószínűleg igen. Ahogy lezárjuk az idei 

kiértékelést, összeülünk, és eldöntjük, mi le-
gyen az. Most még én sem tudom, de bizto-
san lesz új program.

Szőke Ferenc

Sikeres volt az idei Szabadság Feszt
(folytatás az előző oldalról)

A bor, a pálinka, a finom falatok és a jó-
kedv ünnepén családias hangulatban készül-
tek a kolbászok, a versenyzők legjobb tudásuk 
szerint gyúrtak, fűszereztek, sütöttek. Min-
denki igyekezett kifogástalan teljesítményt 
nyújtani és megszerezni a legjobb kolbászké-
szítő csapatnak járó első helyet. A versenyzők 
semmit sem bíztak a véletlenre, a maximaliz-

mus a díszítést és a bemutatkozásokat is jelle-
mezte, ugyanis frappáns versikékkel készültek 
a csapatok, és szemet gyönyörködtető dekorá-

A magyar iskoláé lett  
a legjobb kolbász

Ø

A hagyományokhoz hűen idén is megrendezte 
a kolbászfesztivált az RMDSZ nagyszalontai 
szervezete. A vidám megmérettetés most is 
összehozta a helybeli baráti társaságokat, 
vállalkozásokat, és számos környékbeli 
településről is érkeztek csapatok.

A legfiatalabbak is 
kivették a részüket 

a finom sütnivaló 
elkészítéséből
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ciókat készítettek a nemes versengésre. Sós és 
édes sütemények, kolbászfalatkák, zöldség-de-
korációk, nemes italok, kreatív tálalóeszközök 
sorakoztak az asztalokon, a csapatok fantá-
ziájának semmi sem szabott határt, és egye-
di megoldásokkal tették különlegessé asztala-
ikat.

A kifogástalan díszítések és az ízletes kol-
bászok bizony feladták a leckét a zsűrinek, a 
Szabó Ödön parlamenti képviselő elnökle-
tével bíráskodó ítészek csak hosszas fejtörés 
után tudták felállítani a végső rangsort. Az 
eredményhirdetés izgalmas percei előtt a zsű-
ri értékelte a versenyzők munkáját, aztán sor-
ban gazdára találtak a részvételi oklevelek és 
ajándékok, így senki sem távozott üres kéz-
zel. A zsűri egybehangzó véleménye szerint a 
2019-es kolbászfesztiválon a képzeletbeli do-
bogó legfelső fokára az Arany János Elméleti 
Líceum csapata léphetett.

A nap programját természetesen számos 
kísérő esemény gazdagította, a kultúrházban 
színpadra lépett a Toldi Néptáncegyüttes, a 
vállalkozó kedvű érdeklődők a Hajdú Fogat-

hajtó Egyesület jóvoltából kipróbálhatták a sé-
takocsikázást és a lovaglást, a szabadtéri szín-
padon mulatós koncertet adott Kristóf Kati és 
Milán párosa, felléptek a város ügyes tánco-
sai, az Arny Dance Táncstúdió és az Infinity 
Dance Egyesület fiataljai, volt esti fogathajtás 
is. Izgalmas perceket hozott az esti tombola-
sorsolás, a többi között egy női kerékpár és 
egy sarokülő is gazdára talált. Az esti progra-
mot a Hip Hop Boyz koncertje zárta, valamint 
egy magyarországi lemezlovas, DJ Lauer is a 
keverőpult mögé állt, hogy a szórakozni vágyó 
szalontai és környékbeli vendégeknek szolgál-
tassa a talpalávalót.

A gyerekek nagy örömére a színpad mellett 
magasodott az ugrálóvár, és számos finom-
ságot is kaphattak a vásárlók, így mindenki 
megtalálta a számára legkedvesebb elfoglalt-
ságot a kolbászfesztivál napján.

Balázs Anita

A Hajdú Fogathajtó Egyesület jóvoltából lehetett 
lovagolni és kocsikázni is Ezres tömeg a nagyszínpad előtt
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A díjkiosztás.  
A legízletesebb 
kolbászt most 
az Arany János 
Elméleti Líceum 
csapata készítette

Színpadon a Toldi 
Néptáncegyüttes
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Kertszépítés  
a XXI. században

Egy kert kialakítása, a meglévő zöldövezet 
kedvünkre formálása számos kérdést vet fel: 
mit hova helyezzünk, hogyan fásítsunk, kerí-
tést építsünk vagy tujasort ültessünk, hogyan 
alakítsunk ki egy kis tavat… Ha döntéseink 
mögött nincs kellő szakértelem, fennáll a ve-
szélye, hogy végül nem olyan lesz a kertünk, 
amilyet szerettünk volna. Éppen ezért, mielőtt 
munkához kezdenénk, érdemes felkeresni egy 
kerttervezőt, aki akár virtuálisan, három di-
menzióban (3D) is meg tudja mutatni, hogy 
miként fog kinézni a megtervezett kert, szikla-
kert vagy akár egy kerti tavacska.

Nagyszalontán Kenéz Attila foglalkozik 
háromdimenziós kerttervezéssel, segítségével 
a megrendelők valósághű látványtervek alap-
ján dönthetik el, hogy milyen kertet szeretné-
nek kialakítani.

– Miért fontos, hogy szakembertől kér-
jünk segítséget a kerttervezéshez?

– Manapság azt tapasztalom, hogy az em-
berek számára nagyon fontos előre tisztán 
látni, mibe fognak befektetni hosszú távra, 
és nagyon szeretik az egyéni stílust is. Egy-
re jobban törekednek arra, hogy kertjük, ud-
varuk minél hangulatosabb és különlegesebb 
legyen. A biztonságérzet is összefüggésben 
van azzal, hogy előre látjuk, mi várható. Pél-
dául ha egy új autót vagy lakást veszünk, tu-
datosan választjuk ki, nem bízzuk a véletlenre. 
Arra próbálunk törekedni, hogy okosan és tu-
datosan intézzük a dolgainkat, és ezzel nem-
csak időt nyerünk, hanem jelentős összegeket 
is megtakaríthatunk. Így van ez a kertterve-
zéssel is.

– Hogyan kezdi el egy kert megtervezé-
sét?

– Ahhoz, hogy egy kert igazán egyedi le-
gyen, egy kérdőív segítségével begyűjtöm a 
szükséges információkat a kert jelenlegi álla-
potáról, a megrendelő kívánságairól, stílusje-
gyeiről és végül arról is, mennyi pénzt akar 
erre áldozni. Ez utóbbit a félreértések elkerülé-
se végett fontos tisztázni még a legelején.

A ház éke lehet egy szépen kialakított  
és gondozott kert, mely nyugalmat árasztó 
hangulatával pihentető perceket kínál,  
de akár ideális helyszín a sütögetéshez vagy kinti 
ebédhez is.

Valósággá lett  
a látványterv
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– A terveket ön készíti és mutatja be vir-
tuálisan, de hogyan történik a kivitelezés?

– A kisebb munkákat elvégzem magam, 
egyébként a Saldecor kertépítő vállalkozással 
működöm együtt, és közösen létrehozzuk a 
megtervezett kertet, de önkormányzatok szá-
mára például játszóteret vagy parkot is.

– Mi az eddigi leglátványosabb munkája?
– A Nagyszalontán nemrég felújított két ar-

tézi kút (Petőfi kút, Arany kút) háromdimen-
ziós megjelenítését én készítettem el Karan-
csi Sándornak, a Saldecor Kft. vezetőjének a 
tervei alapján, majd a látványtervek segítségé-
vel a cég már meg is valósította mindkét be-
ruházást.

– Tervezéskor mi a legfontosabb amellett, 
hogy a megrendelő elképzeléseit kövesse?

– Nagyon fontos a környezettudatosság. 
Fontos, hogy lehetőleg olyan növényeket vá-
lasszunk, amelyek itt honosak, hozzászoktak 
az itteni klímához, ezzel kevesebb vizet, spe-
ciális táptalajt és energiát használunk fel arra, 
hogy a növényeket a nekik megfelelő körül-

mények között tarthassuk. A tuján és a pe-
túnián túl több olyan növény is létezik, amely 
akár télen is virágzik, vagy az évszakok vál-
tozásával megváltozik a leveleinek színe, így 
még érdekesebbé és izgalmasabbá teheti a 
kertünket, udvarunkat.

– Milyen stílusú kertek vannak?
– Különbözőségük miatt kiemelném a ja-

pán, angol és francia stílusú kerteket. Minden 
kertben szükség van egy helyre, ahová kiül-
hetünk, ahol megpihenhetünk. Bármilyen stí-
lusban tervezzük is meg a pihenőhelyet, a ja-
pán- vagy zen kert kedvenc helyünk lehet, 
hiszen spirituálisan ilyen letisztult, minimalista 
közegben kerülhetünk a legközelebb a termé-
szethez. Az angolkertekre jellemzőek a ró-
zsaágyások, rózsalugasok, a dúsan beültetett 
virágágyások között kanyargó ösvények játé-
kossága, ez teljes ellentétben áll a franciaker-
tek útjainak mértani pontosságával, szimmet-
rikus virágágyásaival és a kínos precizitással 
nyírt sövényeivel, örökzöldjeivel. Bármilyen tí-
pusú kertet válasszunk is, a lényeg, hogy mi 
jól érezzük magunkat a kialakított környezet-
ben, hogy a magunkénak érezzük.

Balázs Anita

A háromdimenziós 
elképzelés

Minden kertben 
jól mutat egy kis 

mesterséges tó

Az Arany kút 
látványterve
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Mázsákkal 
zsonglőrködnek

Senki nem nógatta, segítője sem akadt an-
nak idején, ösztönösen ragaszkodott a súlyok-
hoz. Vonzotta az emberben lévő erő, amely az 
akarattal párosulva csodákra képes. Todoszi 
László már gyermekkorában mindent meg-
mozgatott, ami a keze ügyébe került. Arról 
álmodott, hogy egyszer majd neki is lesz sa-
ját kondicionálóterme, ahol erősödhet a test, 
acélosabbá válik az akarat. Álma valóra vált: 
közel húsz évvel ezelőtt az önkormányzattól 
kapott egy lepusztult épületrészt, azt lassacs-
kán felújították, bővítették.

Néhány évvel ezelőtt már megfordultam 
az erő eme szentélyében, akkor még néhány 
edzőgépből, futópadból, súlyokból állt a test-
formáló felszerelés. Legutóbbi ottjártamkor vi-
szont meglepetten tapasztaltam, hogy a belső 
teret megnövelték, külön helyiséget alakítot-
tak ki a férfiak és a nők számára, a gépek, 
felszerelések pedig nemcsak számbelileg nö-
vekedtek, hanem minőségükben is a legmo-
dernebbek. Egyvalami nem változott csupán 
az évek során, ez pedig a makulátlan tiszta-
ság és rend. Igaz, több helyre is kifüggesztett 
szöveg figyelmeztet, hogy az eszközöket hasz-

nálat után a helyükre kell tenni. Az előtérben 
körben a falakat különböző sporteseményekre 
utaló, feliratos pólók díszítik. A recepciós pult-
nál a polcokon serlegek, kupák, érmek, em-
léklapok sokasága. Ezek mind a sporthoz köt-
hető relikviák, amelyek az edzőterem falain túl 
sokkal messzebbre mutatnak.

Kérdésemre Toldó elmondta, hogy külön-
böző korosztályúak fordulnak meg náluk, a fi-
atalok mellett a negyvenes éveikben járók is 
szükségét érzik testük karbantartásának. Hét-
főtől péntekig látogatható a sportklub.

A saját edzőterem létrehozása mellett Toldó 
másik nagy álma az volt, hogy egyszer kezet 
szoríthasson Magyarország „örökös Toldijá-
val”, Fekete Lászlóval. A sors ennél sokkal töb-
bet tartogatott számára: kitartását, szorgalmát 
azzal jutalmazta, hogy közeli barátságba ke-
rülhetett a többszörös natúr erős világbajnok-
kal. A „natúr” kifejezést fontos hangsúlyozni, 
hisz tizenhárom évvel ezelőtt Fekete László 
otthagyta az erős embereket tömörítő nem-
zetközi szervezetet, és létrehozta a Natúr Erős 
Emberek Szövetségét, amely több mint más-
fél ezer tagot számlál. A szakítást az váltotta 
ki, hogy egyre inkább dominánssá vált a meg-
mérettetés show-jellege, és emiatt sokan csa-
láshoz folyamodtak. Feketéék inkább a „tiszta” 

Támogatók nélkül, vasak társaságában 
kezdte, ma már sikerre vitte a tiszta erő 
diadalát a székelyhídi Todoszi László „Toldó”. 
Eredményességét számtalan serleg, újságcikk 
bizonyítja.

Todoszi László „Toldó” a számtalan sikerre 
emlékeztető trófeákkal

Kiss Attilával
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sportot választották, nem használnak semmi-
féle erősítő, izomnövelő vagy stimuláló szert.

Toldó Érmihályfalván egy amatőr versenyen 
ismerkedett meg a világbajnokkal, és Székely-
hídra is meghívta. Négy évvel ezelőtt Fekete 
László az edzésekhez szükséges eszközöket 
adott kölcsön Toldónak, ezzel segítve felkészü-
lését a komolyabb versenyekre.

Azt tudni kell, hogy a nemzetközi meg-
mérettetésekre párban lehet jelentkezni, így 
Todoszi a világhálón meghirdette, hogy csa-
pattársat keres. Egy csokalyi fiatalember, Kiss 
Attila jelentkezett. Az akkor alig 19 éves fi-
atalember, bár nem látszott rajta testi ereje, 
meglepően jól bánt a mázsás súlyokkal – me-
sélte Toldó. Ennek apropóján egy anekdotával 
is szolgált. Az edzéseket kezdettől fogva Nagy 
Attila helyi vállalkozó helyiségében tartották. 
Toldó észrevette, bár nem tulajdonított neki 
jelentőséget, hogy a sporteszközökkel valaki 
rendszeresen matatott. Jóval később derült ki, 
hogy Kiss Attila, aki akkoriban Nagy Attilánál 
volt alkalmazásban, munkaidő után nekivesel-
kedett egy-egy vastömegnek, kőgolyónak.

Az új társsal elkezdődhetett a komoly fel-
készülés. Eleinte szaktanáccsal sokat segí-
tette őket a városban közismert sportember, 
Gheorghe Raţiu. Todoszi és Kiss Attila szám-
talan nemzetközi versenyen szerepelt sikerrel, 
többnyire dobogós helyezésekről árulkodnak a 
serlegek.

Az, hogy egy alig huszonéves fiatal és egy 
negyvenes éveinek végén járó sportember pá-
rosa ilyen sikereket tudhat magáénak, már 
önmagában csoda. 2017-ben még nagyobb si-
ker következett, az Esztergomban megrende-
zett világbajnokságon. Todoszi László „Toldó” 
kapta a felkérést a részvételre, de ő átadta a le-
hetőséget a tehetséges fiatalnak. Két nagysze-
rű sportember megnyilvánulása volt ez, Toldó 
nemeslelkűsége, jellembeli nagysága találko-
zott egy sziporkázó tehetségű fiatal helytállá-
sával. A világbajnokságon 24 ország egy-egy 
versenyzője vett részt, a kéttagú csapatokat 
sorshúzással állították össze. Kiss Attila a szlo-
vákiai Labanc Attilával alkotott egy párost, és 
felkerültek a dobogó harmadik fokára.

Hogy sejtésünk legyen, mekkora súlyokat 
mozgatnak meg, felidéztük a világbajnokság 
forgatókönyvét: 160 kilogrammos kőgolyót 
kellett átemelni egy 110 centiméter magasra 
helyezett léc fölött, féltonnás traktorgumit for-
gattak, 2 darab 130 kilogrammos „vaskoffert” 
szállítottak 25 méteren át, 315 kilogrammos 
súlyt hurcolva totyogtak 10 méteren keresztül, 

ugyanakkora távon át cipelték a két vállukon a 
450 kilós lengősúlyt. Aztán következett a kü-
lönböző tárgyak magasba emelése (70, 100, 
120, 140 kg), az utolsó versenyszám pedig a 
240 és 300 kg közötti három nehezék lépcső-
fokokra emelése. El ne felejtsük a 170 kilo-
grammos szikla ölben cipelését.

Mindehhez a legfontosabb „kellék” a nyers 
erő, majd csak aztán következik a technika. Ez 
utóbbit megelőzi a sikerhez vezető úton az aka-
rattá formálódó gondolat, az, hogy meg tudom 
csinálni – avatott be a kulisszatitkokba a szé-
kelyhídi erős ember. Majd megtoldotta még: az 
erő a hasban, a lélek helyén van (ezért hasz-
nálnak széles derékövet), onnan indul minden 
gyakorlat. A heti egy edzés alatt akár 40-50 
tonnát is megmozgat a Toldó–Kiss páros.

Találkozásunk apropóját az augusztus-
ban bekasszírozott újabb sikerük adta. Toldó 
és Kiss ismét bizonyított: a Magyarországon 
megrendezett nemzetközi versenyen harma-
dikok lettek. Tovább folynak a kemény edzé-
sek, októberben Debrecenben kell helytállni-
uk a székelyhídi sportolóknak.

Nagy örömükre szolgál Fekete László törek-
vése, hogy olimpiai sportágként fogadtassa el 
a natúr erős emberek működését. Ennél is na-
gyobb elégtétel számukra, hogy a sportág ma-
gyarországi ikonikus alakja őket is beveszi a 
majdani olimpiai keretbe.

Beszélgetésünk végén nekiveselkedtem a 
kőgolyónak, a koffereknek, a lengősúlynak. 
Ha kíméletesen akarom leírni a történteket, 
akkor azt kell mondanom, kevéske sikerrel. 
Valójában teljes csőd volt a próbálkozásom, 
megmozdítani sem bírtam a terheket. Innen-
től még jobban méltányolom ezeket az embe-
reket. Aki másként gondolná, kapjon fel egy 
mázsás követ, mert annak véleményformáló 
ereje van.

D. Mészáros Elek

Fekete László 
(bal szélen) 
jóvoltából és Toldó 
nagylelkűségének 
köszönhetően Kiss 
Attila ott lehetett 
a vb-n
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A megyei fociegyesület eredetileg augusz-
tus végére tervezte a Nyár Kupa elnevezésű 
tornát, ám akkor nem sikerült megszereznie 
a városi stadion használati jogát. Az elnapolás 
miatt a lebonyolítási rendszer is módosult, az 
eredetileg tervezett 16 csapat helyett 24 ifjú-
sági gárda kapott meghívást a tornára. „A Bi-
har Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság által 
kiírt pályázatot elnyerve sikerült megszervez-
nünk a tornát. Közel 400 fiatal labdarúgó lé-
pett pályára négy korosztályban. A lelátón is 
közel félezren – főleg szülők és rokonok – fog-
laltak helyet, hangosan buzdítva, bátorítva a 
játékosokat. A 24 résztvevő közel fele a me-
gyéből érkezett, örömmel tapasztaltuk, hogy 
sok tehetséges gyermek futballozik Biharban” 
– jegyezte meg a BMLE főtitkára, Boros Pé-
ter. Az egyesület vezetőjének, Radu Biteának 
a nevében is köszönetet mondott a sportigaz-
gatóságnak, valamint a résztvevőknek.

A BMLE már tavaly is sikeresen pályázott 
a megyei sportigazgatóságnál, akkor edzők-

nek tartottak továbbképzést a Sport- és Ifjú-
sági Minisztérium által finanszírozott program 
részeként.

Mindenki nyertes volt

A sok résztvevő miatt nem volt arra idő, 
hogy mindenki mindenkivel megmérkőz-
zön, ám így is háromszor léptek pályára az 
együttesek. A legfiatalabbak 9, a legidőseb-
bek pedig 12 évesek voltak. Nagyváradot a 
Városi Sportklub (VSK), a Bihorul Sportisko-
la, a Viitorul FC, a Zenit SK, a Dinamo SK, 
a Luceafărul, az Inter FC, a Rapid Crişul és 
a Nagyváradi Atlétikai Club képviselte, míg a 
megyéből Belényes, Nagyszalonta (az Olim-
pia VSK, a Juniorul és a helybeli sportisko-
la), Élesd, Bihardiószeg, Érmihályfalva, Mar-
gitta és Váradszentmárton települések küldtek 
csapatot a megmérettetésre.

A torna fő célja a labdarúgás népszerűsíté-
se volt, s bár rangsorolták a résztvevőket, min-
den csapat egyforma jutalmazásban részesült. 
Érdekesség, hogy mind a négy korosztályban 
váradi együttesek zártak az élen; a VSK há-

Megyei futballtorna 
gyermekcsapatoknak
Szeptember 18-án délután ismét benépesült  
a Nagyváradi Bodola Gyula Stadion zöld gyepe, 
közel négyszáz fiatal labdarúgó tette próbára 
rátermettségét a Bihar Megyei Labdarúgó-
egyesület (BMLE) által szervezett focitornán.

A díjátadásra felsorakozott csapatok

A mérkőzések 
szünetében  
a labdarúgók is  
a lelátón foglaltak 
helyet
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rom elsőséget gyűjtött be (U12, U11 és U9 
korosztályban), míg a Luceafărul az U10-esek 
versengésében bizonyult a legjobbnak.

Az ünnepélyes díjátadáson Petruţ Drăgan, 
a megyei sport- és ifjúsági igazgatóság veze-
tője és Kóródi József sportfelügyelő, valamint 
a BMLE két alelnöke, Alin Popa és Valentin 
Vesa adta át a résztvevőknek járó jutalmakat. 
A már megszokott érmek és oklevelek mel-
lett kupát és egy-egy meccslabdát is kiosztot-
tak a csapatoknak. „Azzal, hogy itt voltatok, 
már győzteseknek érezhetitek magatokat. Egy 
egész délutánt a friss levegőn töltöttetek, rá-
adásul futballoztatok” – mondta a sportolók-
nak Petruţ Drăgan.

Hajdu Attila

Hatvan ificsapat szerepel az utánpótlás-
bajnokságokban
Rekordszámú részvétellel kezdődött el 
a megyei ifjúsági bajnokság 2019/2020-
as idénye. A Bihar Megyei Labdarúgó-
egyesület (BMLE) anyagi segítségének 
is köszönhetően (másfél éve támogat-
ják a csapatokat a játékvezetői díj ki-
fizetésével) mindhárom korosztályban 
számottevő növekedést regisztráltak.

Az U15-ös korosztály versengésének 
18 csapat vágott neki, ám három gárda 
októbertől már az országos bajnokság-
ban folytatja, így megyei szinten 15 gár-
da marad. Az U13-as korosztályban két 
csoportban zajlik a küzdelem 9-9 együt-
tes részvételével. Idén először az U12-es 
korosztályban is rendeznek bajnokságot, 
hét, főként megyebeli csapat részvételé-
vel. A legfiatalabbak (U11) versengésébe 

húsz gárda iratkozott be, itt is két cso-
portban zajlik a küzdelem.

A már említett bajnokságok mel-
lett U10-es és U9-es tornákat is szervez 
idén ősszel a BMLE, de a már tradicioná-
lis Interliga (U10, U9, U8 és U7) küzdelmé-
re is sor kerül. Utóbbi nagy népszerűség-
nek örvend, ugyanis a mérkőzések végén 
nem veszik jegyzőkönyvbe az eredményt, 
így tabellát sem készítenek.

Csak érdekességként jegyezzük meg, 
hogy alig egy évtizede még tíz alatt volt a 
korosztályos bajnokságokban részt vevő 
együttesek száma.

A BMLE egy másik ifjúsági bajnok-
ság megszervezésén is dolgozik. A Fal-
vak Kupájára második alkalommal kerül 
sor; az első kiírás nyertese, a Várad-
szent mártoni KSK bronzérmet szerzett 

az országos döntőben. A részt vevő te-
lepülések (falvak és községek) a me-
gyei labdarúgó-egyesület honlapján 
(ajfbihor.ro) kaphatnak bővebb tájékoz-
tatást a bajnokságról.

H. A.

A Falvak Kupájáért községi és falusi 
gyerekcsapatok mérkőzhetnek meg

A műfüves 
pályán is két 
korosztályban 
zajlott a küzdelem

A megye több 
településéről 

is érkeztek 
résztvevők  

a 24 csapatos 
versengésre

Látványos mérkőzéseket láthattak a tornára 
kilátogató focikedvelők



Legközelebb a császárkoronát és a csavart füzet ismerhetik meg.

39.  Citromillatú kefevirág 
(Callistemon citrinus)

Ausztráliában őshonos, 4-8 méter magas-
ra megnövő, a mirtuszfélék családjába tarto-
zó örökzöld cserje vagy kisebb fa. Vidékün-
kön cserépben nevelhető, 1-3 méter magasra 
nő, a napos helyet kedveli, de télire fagymen-
tes helyre kell vinni.

Ágrendszere ívelt, keskeny, lándzsa alakú 
levelei kihajtáskor bronzvörösek, később szür-
készöld árnyalatúvá válnak, és citromillatúak. 
Virágai a hajtások végén fejlődnek a hajtáson 
körben, egymás fölött. A hosszú porzós, vö-
rös sziromlevelű virágok csoportja üvegmosó-
ra emlékeztet, innen ered a magyar elnevezé-
se. Május-júniusban virágzik.

Tápanyagban gazdag, laza, tőzeges talajon, 
napos helyen érzi jól magát. Közepes vízigé-
nyű, de csak napos részen fejlődik. Az elszá-
radt virágot le kell vágni. Teleltetni legalább 
8-10 fokos, világos helyiségben kell, kevés ön-
tözéssel. Eléggé alkalmazkodó, de a pajzstet-
vek károsítják.

Szaporítani magról és hajtásdugványról is 
lehet. Előbbieknek 4-5 év kell a virágzáshoz.

40.  Coloradói jegenyefenyő 
(Abies concolor)

Észak-Amerika délnyugati hegyvidékein, 
a Sziklás-hegységben őshonos, a fenyőfélék 
családjába tartozó, örökzöld, magas fa. Éghaj-
latunkon 25-30 méterre nő meg, hazájában 
akár ennek a duplájára is.

Merev, tompazöld vagy kékeszöld tűlevelei 
4-6 cm hosszúak, felfelé görbülnek, és jelleg-
zetesen hamvas bevonatúak. Elszáradva sem 
hullanak le, ezért karácsonyfának is alkalmas 
a növény. Koronája keskeny, kúpos, a törzs a 
talajhoz közel ágazik el. Ágai örvösen helyez-
kednek el, szinte vízszintesek.

Porzós virágai, pirosas-sárgás barka formá-
jában, az ágvégeken jelennek meg, a sárgás-
barna, apró, termő virágokat a csúcs közelé-
ben hozzák, de csak az idős egyedek.

Megnyúlt tojásdad alakú toboztermései fel-
felé állnak, kezdetben kékesek, éréskor meg-
barnulnak. Akár 300 évig is él a fa.

Jól alkalmazkodik éghajlatunkhoz, bár az 
enyhe telet és a hűvös nyarat kedveli igazán. 
Jó vízáteresztő képességű, mészben szegény, 
nyirkos talajt igényel, elég jól viseli a fagyot, 
de fényigényes. Oltással vagy magról szapo-
rítható.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Coloradói 
jegenyefenyők 
(előtérben)

Citromillatú 
kefevirág
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Őszi ötletek
Szőlős szilvaleves

Hozzávalók: 1 kg szilva, pár szem szőlő, 
1,5 l víz, 2 dl tejszín, 1 csomag vaníliás cukor, 
6 evőkanál cukor vagy méz, 1 evőkanál liszt, 
csipet só, szegfűszeg, fahéj, citromlé.

Elkészítés: A megmosott, kimagozott szil-
vát negyedekre vágjuk, és 1 evőkanál citrom-
lével, 4-5 db szegfűszeggel meg egy csipet só-
val ízesített vízben feltesszük főni. A tejszínbe 
belekeverjük a cukrot és a lisztet. Ha a szilva 
megpuhult, lassan beleöntjük a tejszínes keve-
réket, hozzáadjuk a szőlőt. Egyet forr, és kész 
is. Vörösborral vagy rummal is megbolondít-
hatjuk, ekkor a tejszín helyett tejfölös habarást 
használjunk. Hidegen is finom.

Töltött padlizsán

Hozzávalók: 4 kicsi padlizsán, 1 piros 
húsú paprika, 1 fej vöröshagyma, 3 gerezd 
fokhagyma, 3 paradicsom, 10 dkg gomba, 20 
dkg borjúhús, 1 evőkanál szárított rozmaring, 
4 evőkanál olaj, 10 dkg reszelt sajt, 1 doboz 
tejföl.

Elkészítés: A padlizsánokat megmossuk, 
hosszában félbe vágjuk, és belsejüket késsel 
kivájjuk, hogy peremük maradjon. A kivájt 
padlizsánt, a megtisztított paprikát és gom-
bát apróra vágjuk. A paradicsomokat forró 
vízbe mártjuk, héjukat lehúzzuk, aztán felkoc-
kázzuk. A húst is aprítsuk fel, fűszerezzük. A 
megtisztított, apróra vágott hagymákat és a 
paprikát futtassuk meg egy kevés olajon, ad-
juk hozzá a padlizsán kivájt belét, a paradicso-
mokat és a gombát, fűszerezzük, és pároljuk 
10 percig. Másik serpenyőben 2 evőkanál ola-
jon pirítsuk meg a borjúhúst. Ha kész, kever-
jük össze a zöldséggel. Ezzel a keverékkel tölt-
sük meg a padlizsánokat, tegyük tűzálló tálba, 
és öntsük a tetejükre a reszelt sajttal összeke-
vert tejfölt. 200 fokra előmelegített sütőben 
süssük kb. 35 percig.

Gyümölcsös rakott kenyér

Hozzávalók: 25 db kockacukor, 3 evőka-
nál víz, 30 dkg szikkadt szendvicskenyér, 3 
egész tojás, 2,5 dl tej, 10 dkg kristálycukor, 1 
dl rum, 30 dkg friss gyümölcs, 5 dkg mazsola.

Elkészítés: A kockacukrokat teflonserpe-
nyőbe tesszük, átitatjuk a vízzel, és kavarás 
nélkül karamellizáljuk. A folyékony karamellt 
öntsük egy kuglófformába, és forgatva terít-
sük szét a forma belső falán. A kenyérszeletek 
egy részével béleljük ki a forma alját és olda-
lát. Verjük fel a tojásokat, adjuk hozzá a tejet, 
a rumot és a kristálycukrot. A maradék kenye-
ret ebbe morzsoljuk bele, és hagyjuk átitatód-
ni. A masszába keverjük bele a megtisztított, 
apróra vágott gyümölcsöket meg a mazsolát, 
és az egészet öntsük a formába. Előmelegített 
sütőben 200 fokon süssük meg.
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Casanova mondotta

VÍZSZINTES: 13. Az ég kékje. 14. Erő-
sen óhajtó. 15. Fasorral szegélyezett széles út. 
16. Mikes Kelemen szülőhelye. 18. A Föld-
közi-tenger része. 20. Kis nyaraló. 21. Alko-
tó ember. 22. Az ittrium és az oxigén vegyje-
le. 24. Csak ékezetben különböző betűk. 25. 
Versenyen kapható. 27. Sír (nép.). 28. Temp-
lomi építmény. 30. Gyom. 31. A -be rag pár-
ja. 32. Csajkovszkij egyik személyneve. 33. 
Szultán testőre. 35. Megtölt a közepén! 37. 
Dél-Amerikában honos futómadár. 38. Fél 
korona! 39. Város Anglia északkeleti részén. 

41. Mutató szócska. 42. A völgybe. 44. Visz-
sza: alacsony lófajta. 46. Lugasrész! 48. Bér-
be vehető. 50. Lárma. 51. Királylány a gö-
rög mitológiában. 54. A Duna legnagyobb 
bal oldali mellékfolyója. 56. Táblán játszott 
japán társasjáték. 57. Azonos magánhang-
zók. 58. Iparváros Észak-Olaszországban, kö-
zelében nagy autóverseny-pályával. 59. Tör-
ténés előidézője. 60. Rés betűi. 61. Latin e. 
62. Az asztácium vegyjele. 63. Kráter része! 
65. Napszak (költői). 67. Tok. 70. Európai 
nép. 72. Művészi hármas. 74. Ország Dél-
kelet-Ázsiában. 76. Régi iskolaváros a Tem-
ze partján.

FÜGGŐLEGES: 2. Indiai nők ruhája. 3. 
Kisebb vízesés. 4. Városközpont! 5. Azonos 
magánhangzók. 6. Rendetlen lak! 7. Erdei 
Zsolt ökölvívó beceneve. 8. Abba az irányba. 
9. … et moi (Te meg én) – Paul Géraldy ver-
seskötete. 10. Helyeslés Bécsben. 11. Stop. 
12. A nitrogén és a lantán vegyjele. 17. Át-
látszó műanyag angolul. 19. Olasz származá-
sú francia énekes. 23. Azon a helyen (nép.). 
26. Hírét küldi (nép.). 28. Tojásban van! 29. 
Narancssárga virágú gyógynövény. 30. A 
gallium vegyjele. 31. Bánat. 32. Kalap is le-
het ilyen. 33. Szórakozóhely. 34. Mario … 
– olasz énekes (1921–1959). 36. Állóvíz. 40. 
Háziszárnyas. 43. Női név. 45. Páros kofa! 
47. Rajt. 49. Adagoló. 52. Lovagolni kezd! 
53. A -re párja. 55. Zambia és Ausztria autó-
jele. 58. Szláv hittérítő, Cirill testvére. 59. … 
Welles – Oscar-díjas amerikai író, színész, ren-
dező (1915–1985). 60. … érő fa – mesebeli 
növény. 61. Lefolyástalan sóstó a Turáni-alföl-
dön. 63. Tábori lelkész a Svejk-történetekben. 
64. Esőben állni. 66. Paprikának van. 68. 
… right! – Rendben van (angol). 69. Napvizs-
gáló amerikai mesterséges hold. 71. Több ró-
mai pápa neve. 73. Ugyanaz, mint a vízsz. 
59. 75. Lengyel pénz (röv.).

Barabás Zsuzsa

Giacomo Girolamo Casanova (1725–1798) itáliai 
író, az európai kultúra kultikus alakja  
a kontinens szinte minden országát végigjárta. 
Meglepő gondolatát találjuk a rejtvényben  
a vízszintes 1. és függőleges 13. alatt.
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Vezetés közben egy pillanatnyi figyelmet-
lenség is katasztrófát okozhat, legyen az akár 
egy sms, egy értesítés elolvasása, a vezetés 
közbeni élő közvetítés pedig már többször ve-
zetett végzetes tragédiához.

Büntetik az „élőzést” is
Október 12-től változott a Közúti törvénykönyv, 
büntetőpontok járnak a mobileszközök 
használatáért bármilyen jármű vezetése közben. 
A Közúti törvénykönyv módosítását  
az augusztus 12-i kormányülésen fogadták el,  
az augusztus 13-i Hivatalos Közlönyben jelent 
meg, és a megjelenésétől számított 60. napon 
lépett életbe.

A Bihar Megyei Rendőrség közleménye 
szerint tehát a mobiltelefon vagy más, a fel-
soroltakra alkalmas eszköz kézben tartását 
és használatát is büntetni fogják. Az tehát, 
aki bármilyen jármű (akár kerékpár, traktor) 
vezetése közben a kezében tart vagy kézzel 
használ mobiltelefont vagy más hasonló esz-
közt, 6–8 bírságpontot kap akkor is, ha a jár-
műve vezetéséhez nem kell jogosítvány. A je-
lenleg hatályos szabályzat szerint ez 870-től 
1160 lejig terjedő bírságot jelent. A jogosít-
vánnyal vezethető járművek sofőrjei a bírság-
pontok mellé 4-5 büntetőpontot is kapnak 
majd (580 lejtől 725 lejig terjedő pénzbírság), 
és 30 napra felfüggesztik az autóvezetői en-
gedélyüket. Szintén 6–8 bírságpontot kap az 
az autóvezető, aki nem tartja magánál a jo-
gosítványát.

Sok a veszélyes jármű
Több mint 1700 jármű műszaki állapota  
bizonyult rendkívül balesetveszélyesnek 
országszerte az év eleje óta elvégzett 
ellenőrzések során, tájékoztatott a Román 
Autónyilvántartó.

Országszerte 33 508 gépjárművet ellen-
őriz tek az idei első félévben a Román 
Autónyilvántartó munkatársai a közúti rend-
őrséggel közösen, s a gépkocsik majdnem 
fele, 45,47 százaléka nem felelt meg az elő-
írásoknak. A legtöbb problémát a lámpáknál 
találták, de a szennyező anyagok kibocsátását 
csökkentő rendszerekkel, futóművel, autógu-
mikkal, fékrendszerrel is voltak gondok.

Bihar megyében 1183 járművet ellenőriz-
tek, ezek 38,8 százaléka nem volt megfelelő 
műszaki állapotban, 21-et pedig rendkívül bal-
esetveszélyesnek nyilvánítottak. A járművek 
2,87 százalékának a műszaki engedélye nem 
volt rendben, lejárt, érvénytelenítették vagy 
éppen hamisították.

Az első félévben 192 szabálysértési bírságot 
szabtak ki, és 160 forgalmi engedélyt vontak 
be, ezeket csak azután kaphatják vissza tulaj-
donosaik, miután az autónyilvántartónál elvé-
gezték a műszaki ellenőrzést.

A közleményben azt is leszögezik: az ellen-
őrzések eredménye nem tükrözi a románi-
ai gépkocsipark általános állapotát, mivel az 
autónyilvántartó emberei célzottan azokat a 
járműveket állítják meg, amelyekről sejthető, 
hogy műszaki hibájuk van.



Igen szép képeslap ábrázolja a váradi Kishíd két hídfőjének közvetlen környezetét, benne a Lévay-házat 
is, melyről e lapszámunkban olvashatnak. A hídnak csak a felső, ívelt része látható, a távolban halványan 
pedig a hasonló koncepció alapján épített, Sztaroveszky utcai vashíd. E két közúti híd között a Garasos-
hídnak még csak a fából készült változata létezett, de már állnak a közelében a Kereskedelmi Csarnok és 
az állami főreáliskola impozáns épületei. A kupolás neológ zsinagóga előtt az azóta lebontott Kossuth ut-
cai házak sorakoznak

Bihar vármegyének a Borovszky-féle leírásában Vende Aladár a következőket jegyezte fel a XIX–XX. század 
fordulóján alsó képeslapunk helyszínéről, a mai Érköbölkútról: „…az érmelléki hegyek közt fekvő kisköz-
ség, melynek lakosai ev. ref. vallásu magyarok. Házainak száma 282, lakosaié pedig 1432. Postája, távírója 
és vasúti állomása Székelyhíd. Hajdan a Köbölkuthy család nemesi birtoka, mely már a XIII. századbeli pá-
pai tizedjegyzékben szerepel. 1449-ben Kebelkuth néven találjuk feljegyezve. […] A lakosok hitelszövet-
kezetet tartanak fenn.” A birtokosai közül megnevezi Réday Lászlót, Komáromy Györgyöt, a Bónisokat, a 
Dráveczkyeket is. „Ősi egyházát – folytatja –, mely most a reformátusoké, részben 1730-ban bontották szét 
és 1750-ben újjáépítették. Tornyát 1851-ben építették hozzá.” A kép tanúsága szerint azonban a faluban ró-
mai katolikus templom is állt a századelőn


