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Változások 
a nyugdíjrendszerben

Az egyik legfontosabb változás, hogy bárki 
köthet nyugdíjszerződést azért, hogy a nyug-
díjkorhatár elérésekor nyugdíjat kaphasson 
vagy hogy nagyobb nyugdíja legyen. Ha va-
laki hat hónapon át nem fizeti a szerződésben 
szereplő nyugdíjjárulékot, a nyugdíjpénztár 
kezdeményezheti a szerződésbontást. A szer-
ződésben szereplő összeg módosítható a biz-
tosított kérésére, illetve a pénztár is változtat-
hat rajta, ha a fizetett járulék összege kisebb 

a törvény szabta 
minimumnál.

A járulékot a 
szerződés alap-
ján, havonta 
kell befizetni a 
nyugdíjpénztár-
hoz, illetve leg-
több 12 hónap-
ra előre is ki 

lehet fizetni. Összegét a szerződésben szerep-
lő jövedelem alapján számítják ki, de ez nem 
lehet kisebb, mint a nyugdíjbiztosítási költség-
vetés alapjául vett bruttó átlagjövedelem.

A 2000 lejnél alacsonyabb nyugdíjak to-
vábbra is adómentesek, az ezt meghaladó ösz-
szegre pedig 10 százalékos a jövedelemadó. 
Külön egészségbiztosítást nem kell fizetniük a 
nyugdíjasoknak.

Járulékok

A járulék összege a Pénzügyi Törvénykönyv 
szerint 25 százalék az alkalmazottaknak és 
azoknak, akiknek kötelező nyugdíjjárulékot fi-

zetniük. A 2010/263. számú törvény alapján 
további 4 százalékot fizetnek a munkáltatónak 
minősülő magánszemélyek a rendkívüli mun-
kakörülmények között dolgozó alkalmazottak 
után, illetve 8 százalékot a különleges munka-
körülmények esetén. A magán-nyugdíjpénz-
tárba a járulék 3,75 százaléka kerül ettől az 
évtől.

A Hivatalos Közlönyben január 3-án meg-
jelent változtatások szerint a társadalombizto-
sítási költségvetést január 6-tól kezdődően a 
4162 lejes bruttó átlagjövedelem alapján szá-
molták ki. Mindazoknak, akik társadalombiz-
tosítási szerződést kötöttek, az országos brut-
tó átlagjövedelem 35 százaléka, azaz 1457 
lej lesz a havi minimálisan biztosított jövedel-
mük. Július elsejétől pedig a minimálnyugdíj 
összege 640 lej lesz, egy nyugdíjpont pedig 
1100 lejt ér majd. A fogyatékkal élők gondo-
zóinak javadalmazását 880 lejre emelik a ko-
rábbi 800 lejről.

Betegnyugdíj és temetési 
támogatás

A betegnyugdíj azoknak jár, akik nem ér-
ték még el a törvényes nyugdíjkorhatárt, de az 
érvényes törvények szerint munkabalesetben 
vagy betegség – daganatos megbetegedés, 
skizofrénia vagy AIDS –, illetve más megbete-
gedés vagy baleset miatt elveszítették a mun-
kaképességüket. Azoknak, akik nem szakmai, 
hanem más megbetegedés vagy baleset miatt 
vesztették el a munkaképességük legalább fe-
lét, abban az esetben jár a betegnyugdíj, ha az 
azt megelőző öt évből legalább két évig fizet-
ték a nyugdíjjárulékot.

A temetési támogatást 2018. január 1-vel 
kezdődően a kérvényezéstől számított három 
munkanapon belül fizetik ki a nyugdíjpénztá-
rak a hozzátartozóknak. A temetési támogatás 
összege 4162 lej a nyugdíjbiztosítás kedvez-
ményezettje vagy a nyugdíjas halála esetén, 
családtag halála esetén pedig 2081 lej.

Fried Noémi Lujza

Sürgősségi kormányhatározattal módosítottak 
egyes társadalombiztosítási előírásokat, 
a rendelet tavaly december 20-án jelent meg 
a Hivatalos Közlönyben. Erről és a januári 
változásokról a Bihar Megyei Nyugdíjpénztár 
tájékoztatott.

A megyei 
nyugdíjpénztár 
nagyváradi 
székháza a Sall 
Ferenc (Dunărea) 
utca elején
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Változatos programkínálat 
Székelyhídon

Nótaest és pikantéria elődeink 
nyomán

Az ünnepségsorozat nyitányaként január 
18-án első alkalommal rendeztek nótaestet 
a Stubenberg-kastélyhoz tartozó egykori gró-
fi pincében. A mulatni, szórakozni vágyóknak 
a nagyváradi Szőcs Lőrinc és népi zeneka-
ra húzta a lassacskán már falvainkban is fele-
désbe merülő dallamokat. A jelen lévőket nem 
kellett sokáig noszogatni, egykettőre bekap-
csolódtak a nótázásba. A mulatozás közepette 
még táncra is perdültek a fiatalabbak.

Másnap igazán szórakoztató, mondhatni 
pajzán, ennek ellenére kultúramentő estre ke-
rült sor a helyi cukrászdában. Marosán Csa-
ba színművésznek, a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház tagjának Erotika és szexualitás 
a néphagyományban című egyéni előadását 

nézhette, hallgathatta a helyszínt zsúfolásig 
megtöltő közönség. Az előadó már a legele-
jén elmondta, hogy műsora tabutémát fesze-
get, amely ugyanakkor szerves része hagyo-
mányainknak, értékeinknek, lévén szó a múlt 
század első felének szexuális szokásairól, elfo-
gadott vagy éppenséggel elítélt erkölcsi maga-
tartásformáiról. Az előadott szövegeket közlő 
korabeli idős férfiak és asszonyok kiléte isme-
retlen, hisz inkognitóban nyilatkoztak az adat-
gyűjtőknek. A művész mimikája, gesztusai, 
az ízes tájszólásban elmondott szövegek össz-
hatása élménydús estet teremtett. Bár kordo-
kumentumok megidézéséről szólt az előadás, 
mégis a téma pikantériája révén kimondot-
tan szórakoztató volt, ezt gyakori tapssal jutal-
mazta a közönség.

A színművésszel az előadás előtt sikerült 
néhány szót váltanunk. Egyebek mellett el-
mondta, hogy szükségesnek érzi a színház-
falakon kívülre vinni az üzenetet, mert ez a 
módja annak, hogy színházba tudják csalogat-
ni az embereket. „Ezt a módszert nem én ta-
láltam fel – mondta Marosán Csaba –, a múlt 
század harmincas éveiben Makkai Sándor er-
délyi református püspök, valamint Márton 

Többféle érdeklődési kört kielégítő 
rendezvényeket sorakoztattak fel a szervezők 
az idei székelyhídi kulturális napok 
eseménynaptárába. Az újdonságok mellett a már 
hagyományosnak számító jótékonysági bálon 
ismét a gyermekotthon javára gyűjtöttek.

A gyermekotthon 
lakói ünnepi 

műsorral 
köszöntötték a 

jótékonysági bál 
résztvevőit 

A legdrágábban 
elkelt festmény, 

Gáll Istvánnak 
a Csaba testvért 

ábrázoló munkája 
Érbogyoszlóra 

került



Változatos programkínálat 
Székelyhídon

Áron római katolikus püspök már gyakorol-
ta mindezt, népművelés címen terjesztették a 
magyar irodalmat.”

Bál a gondoskodás jegyében

A szomorkás, késő ősziesen nyirkos idő el-
kedvetlenítően hatott az esti szürkületben ja-
nuár 20-án. A bálteremmé avanzsált múzeum 
épületéből hömpölyögtek a dallamok, pára 
libbent a bejárati ajtó fölött. Sorra érkeztek a 
nagyestélyibe öltözött hölgyek elegáns kísérő-
ik társaságában. Béres Csaba polgármester 
néhány üdvözlő szóval, pohár pezsgővel kö-
szöntötte az érkezőket. Majd Böjte Csaba 

ferences szerzetes az általa létrehozott helyi 
Gyermek Jézus Otthon aprócska lakóival ké-
zen fogva vonult a bálterembe.

A konferanszié szerepét betöltő Marosán 
Csaba színművész elsőként Béres Csabát szó-
lította mikrofonhoz. Az elöljáró visszaemlé-
kezett a kezdetekre, az első bálra, s kiemel-
te, hogy mára a térség legjelentősebb báljává 
fejlődött a székelyhídi. A kultúráról szólva el-
mondta: olyan csodálatos, Istentől kapott 
ajándék ez, amely jobbá, szebbé teszi világun-
kat, nemesíti a lelket.

Az aprócska gyermekek zenés műsorral kö-
szöntötték a megjelenteket, ezzel is viszonoz-
va az irántuk megnyilvánuló szeretetet; tor-
tával és virággal köszöntötték születésnapja 
alkalmából Böjte Csabát.

Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar 
megyei szervezetének elnöke a bál jótékony-
sági jellegét kiemelve elmondta, hogy amikor 
adakozunk, segítünk másokon, egyúttal ma-
gunkról is egyfajta bizonyítványt állítunk ki. 
A messziről, más országokból érkezett vendé-
gek hazatérve elmondhatják, hogy létezik itt 
egy olyan közösség, amely szeretetet tud hin-
teni azok felé, akik talán legjobban rászorul-
nak erre.

Volt már szobafestő, válogatott tornász, 
labdarúgó Győrben, rádió- és televízió-szere-
lő, de báli kulturális fővédnök még sohasem – 
vezette fel ünnepi beszédét Boros Csaba, a 
magyarországi Republic együttes tagja, az est 
fővédnöke. Elmesélte, hogy minden évben ka-
rácsony környékén tartanak egy jótékonysá-
gi koncertet. A mögöttünk hagyott évben is 
ezt tették, s a bevételből a dévai Szent Ferenc 
Alapítványt támogatták, így a székelyhídi ott-
honba is jutott az ajándékcsomagokból. Beje-
lentette, hogy ezen a nyáron Székelyhídon is 
fellép a Republic. Ahogyan a város nevében 
is benne van a „híd” szócska, úgy igyekeznek 
zenekarukkal betölteni ők is a híd szerepét 
Magyarország és az elszakított nemzetrészek 
magyarjai között.

Rónaszékiné Keresztes Mónika, a Fi-
desz országgyűlési képviselője lelkesíteni, erő-
síteni, egyben tanulni jött az Érmellékre. „A 
magyar szó ereje, a hit, a kitartás itt mindig 
lelkemig ér el, és ezt kötelességem elvinni Bu-
dapestre – fogalmazott a politikus. – Önöknek 
pedig átadom a hitet, a bölcső megtartó erejét, 
ami nem más, mint a szülőföld.” Megragadta 
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Ø
(folytatás a következõ oldalon)

Böjte Csaba 
ezúttal is kapott 

születésnapi tortát

A Tini Dance 
Center tagjai 

után a bálozók 
népesítették be 

a táncteret

A tavalyi 
bálkirálynő 

helyezte a koronát 
Kovács Katalin 

fejére
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Nótaszó a grófi 
pincében

Nyáron 
Székelyhídon lép 

fel a Republic, 
jelentette be a bál 

fővédnöke

az alkalmat, hogy ismét felelevenítse a kettős 
állampolgárságról szóló szégyenletes 2004-es 
magyarországi népszavazást, elmondta, hogy 
a jelenlegi magyar kormány mindent meg-
tesz a bizalom visszaállításáért. Hétgyermekes 
anyaként és hétszeres nagymamaként a ma-
gyar nőknek, asszonyoknak üzente: „Mi va-
gyunk a lelki élet kohéziója a családban, ha 
feladatunkat betöltjük, akkor még sokáig lesz 
magyar élet a Kárpát-medencében”.

Böjte Csaba köszönetet mondott azért, 
hogy tizedik alkalommal is megrendezték a 
Gyermek Jézus Otthon támogatására a kul-
túra napi bált. A legszebb dolog a világon a 
gyermek, minden mást, amit alkotunk, létre-
hozunk, a rozsda és a moly megemészti, egye-
dül az emberi lélek halhatatlan – osztotta meg 
gondolatait a szerzetes.

A Bizalom ért a legtöbbet

Az ünnepi köszöntők és jókívánságok el-
hangzása után a Tini Dance Center tánco-
sai uralták a teret. Elsőként Erdei Fanni és 
Marcu Patrik mutatott be fergetegesen pör-
gős, majd pedig erotikus tánckoreográfiát. 
Később társaikkal kiegészülve akrobatikus ele-
mekkel tűzdelt show-műsort adtak elő. Ezután 
kedvcsinálóként a táncos lányok a bálozó férfi-
akat invitálták a parkettre. Ennyi bemelegítés 
elégnek is bizonyult ahhoz, hogy egyre töb-
ben felbátorodjanak és kezdetét vegye a mu-
latság. Közben a felszolgálók hordták az aszta-
lokra a finomabbnál finomabb falatokat. Néha 
szükség volt szusszanásnyi pihenőre, ilyenkor 
Marosán Csaba szórakoztatta a bálozókat.

Éjfélhez közeledve a jótékonykodásra is le-
hetőség nyílt, sorra került az alkotók által fel-
ajánlott festmények aukciója. Tavaly a debre-
ceni Gáll István amatőr festő alkotása kelt 
el a legmagasabb áron. Az idén sem volt ez 
másként, Bizalom című munkájáért kereken 
11  ezer lejt fizetett ki az érbogyoszlói Gerály 
házaspár. A bál teljes bevételét a Gyermek Jé-
zus Otthonnak adományozták.

Bálkirálynő lakja 
a gyermekotthont

Az árverés izgalmai alighogy alábbhagytak, 
következett az est másik fénypontja, a bálki-
rálynő és udvarhölgyeinek megválasztása. A 
zsűritagok kiléte titok volt a nagyközönség 
előtt, az est folyamán az ítészek különböző 
szempontok szerint, küllemük, öltözetük és a 
táncparketten való kecsességük alapján pon-
tozták a hölgyeket. A bálkirálynői címre ezút-
tal a Gyermek Jézus Otthon lakóját, Kovács 
Katalint érdemesítették, az udvarhölgyeknek 
kijáró elismerésnek pedig Béres Amarillisz 
és Nagy Renáta örülhetett.

A tombolasorsolás folyamán pedig több ér-
tékes tárgy talált gazdára, és egy család a haj-
dúszoboszlói üdülőközpontban tölthet egy pi-
hentető hétvégét.

Odakint már kakasszó kergette az éjsza-
kát, a hajnali szürkületben tompán lüktetett a 
bentről kiszüremlő zeneszó. A President zene-
kar kitartóan játszott, forogtak a párok. Itt-ott 
dalolászásba kezdtek: „Nem, nem, nem, nem 
megyünk mi innen el, míg a gazda, házigazda 
furkósbottal ki nem ver”…

D. Mészáros Elek

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Változatos programkínálat…
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A magyar kultúrát 
ünnepeltük

A bihari megyeszékhelyen január 18–22. 
között szerveztek különféle programokat. A 
nyitónap reggelén a Szacsvay Imre Általános 
Iskolában tartottak kiállítással egybekötött kul-
turális műsort, majd Tóth Sándor berettyó-
újfalui festőművész tárlatát nyitották meg a 
várban. Pénteken a Lorántffy Zsuzsanna Refor-
mátus Egyházi Központban dr. Fleisz János 
Nagyvárad művelődési élete 1940–1944 című 
könyvét mutatták be, az Illyés Gyula Könyves-
boltban pedig Vida Gábor író volt a Törzs-
asztal vendége. A meghívottal az Egy dadogás 
története című, Magyarországon megjelent re-
gényéről beszélgetett Kőrössi P. József.

A nyílt hangvételű találkozón szó esett a 
családban is öröklődő traumákról, a székely–
alföldi családról szóló regény kapcsán az alföl-
di magyarok és a székelyek közti ellentétekről 
is. „Kicsi jóindulat kéne, hogy értsük egymást” 
– mondta az író a beszélgetés során, s azt is fel-
vetette: a diktatúrák azért maradhatnak meg, 
mert a családokban is bizonyosfajta diktatúra 
van. Az író egyébként nem először járt Nagy-
váradon, 2014-ben már találkozhattak vele a 
Törzsasztalnál.

Sajtófotó-kiállítás

Szombaton a vármúzeum fotótörténeti gyűj-
teményének kiállítótermében nyitották meg 
a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének 
(MÚRE) Brassai – 2016 elnevezésű sajtófotó-
pályázatára beérkezett képekből összeállított 
tárlatot. A megnyitón jelen lévő alkotóknak át 
is adták a díjakat.

Házigazdaként Tóth István, az Euro Foto 
Art Nemzetközi Egyesület elnöke, a zsűri egyik 
tagja – mellette Bánkúti András (Budapest), 
Dorel Găină (Kolozsvár) és Dragoş Georgescu 
(Nagykároly) zsűrizett – köszöntötte a megje-
lenteket, majd Rácz Éva, a MÚRE elnöke be-
szélt a másodszor meghirdetett pályázatról. 
Ezúttal öt kategóriában – hír- és eseményfotó, 
fotóriport, szociofotó, sportfotó – nevezhettek. 
Közel harminc alkotó ezer képéből válogatott 
a zsűri, idézte fel Szűcs László, a MÚRE al-
elnöke, aki a képeket tartalmazó albumot be-
mutatta.

Nagyváradon a Magyarországról érkezett 
Kerekes István, Szöllősi Mátyás és Urbán 
Tibor, valamint a szerbiai Szabadkáról érke-
zett Molnár Edvárd vehette át az elismerést. 
A Brassai-díjat Kerekes István nyerte el, ő lett 
a szociofotó kategória első helyezettje is. Mol-
nár Edvárd a fotóriport kategória első helye-

Ebben az évben is közösen, programsorozatokkal 
ünnepelték a Himnusz „születésnapjának” 
nevezett magyar kultúra napját Nagyváradon, 
Debrecenben, Berettyóújfaluban és Margittán. 
Alább a nagyváradi rendezvényekről készült 
összefoglalónkat olvashatják.

Vida Gábor (baloldalt) ült le újra a váradi 
Törzsasztalhoz

Ø
(folytatás a következõ oldalon)

Szűcs László, 
Szöllősi Mátyás, 
Kerekes István, 

Rácz Éva, Molnár 
Edvárd, Urbán 

Tibor és Tóth István 
a MÚRE sajtófotó-

pályázatának 
eredmény-
hirdetésén
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A Brassaï-díjat 
Kerekes István 
nyerte el

zettje lett, emellett a Szathmári Pap Károly-
ezüstplakettet is átvehette. Szöllősi Mátyás a 
portré kategória első és a hírfotó kategória 
harmadik díja mellett a Szathmári Pap Károly-
aranyplakettet is kiérdemelte. Urbán Tibor a 
sportfotó kategóriában lett első, a portré kate-
góriában harmadik, és Szathmári-plakettet is 
kapott.

Díjátadás

Január 22-én a nagyváradi magyar, illetve 
magyar tagozattal is bíró iskolákban tartottak 
rendezvényeket, és a Tibor Ernő Galériában 
nyitották meg Bényi Árpád festőművész em-
lékkiállítását. Este a színházban gyülekeztek 
az emberek a debreceni Kodály Filharmoniku-
sok és Kodály Kórtus koncertjére, illetve az azt 
megelőző díjátadóra.

Alkalomhoz illő beszédet Kelemen Hunor, 
az RMDSZ elnöke és dr. Vitányi István be-
rettyóújfalui országgyűlési képviselő mondott, 
majd Cseke Attila, a Bihar megyei RMDSZ-
szervezet elnöke adta át a Magyar kultúráért 
plaketteket és díjakat, a laudációkat Szabó 
Ödön ügyvezető elnök olvasta fel. Emlékpla-
kettet a Nagyvárad-velencei Református Egy-
házközség Ifjúsági Színjátszó Csoportja és Bo-
kor István szalacsi tanár, Magyar kultúráért 
díjat Tódor Albert és dr. Fleisz János, élet-
műdíjat pedig Jakabffy Emma nyugalmazott 
pedagógus és Trifán László zenész, képző-
művész kapott.

A Jakobovits Miklós-díjat Németh Jú-
lia kolozsvári művészettörténész, a Barabás 
Miklós Céh alelnöke vehette át Jakobovits 

Mártától és Jovián Györgytől, a mélta-
tást Kányádi Iréne művészettörténésztől, a 
Partiumi Keresztény Egyetem oktatójától hal-
lottuk.

Ezt követően Botházy Nándor, az RMDSZ 
nagyváradi szervezetének ügyvezető elnöke és 
Kecse Gabriella tanügyért felelős ügyveze-
tő alelnök beszélt a Himnusz klub pályázat-
ról, melyre a Szacsvay Imre Általános Iskola, 
a Iosif Vulcan Főgimnázium, a Művészeti Lí-
ceum, az Ady Endre Líceum, a Lorántffy Zsu-
zsanna Református Gimnázium és a Mihai 
Eminescu Főgimnázium csapata jelentkezett; 
összesen mintegy 500 diák vett részt a mun-
kában. A győztes az eminescus csapat lett a 
Lorántffy gimnázium, illetve a Szacsvay iskola 
képviselői előtt, a másik három iskola csapatai 
pedig dicséretet kaptak.

Az est a debreceni Kodály Filharmonikusok 
és a Kodály Kórus Hommage à Kodály című 
koncertjével zárult. A Budavári Te Deum, a 
Ga lántai táncok és a Psalmus Hungaricus 
meg szólaltatásában közreműködött Jőrös And-
rea (szoprán), Bódi Marianna (alt), Szerekován 
János (tenor) és Wagner Lajos (basszus), vezé-
nyelt Somogyi-Tóth Dániel.

Fried Noémi Lujza

A debreceni 
vendégművészek

Életműdíjas lett 
Jakabffy Emma

(folytatás az előző oldalról)

A magyar kultúrát ünnepeltük

Ø



Egymás ünnepére 
figyeltek a városok

Országhatáron átívelő közös ünneplés-
sel Nagyvárad, Debrecen, Berettyóújfalu és 
Margitta összehangolta idei magyar kultúra 
napi programjait, tulajdonképpen együtt ünne-
peltek. A városok képviselői meglátogatták egy-
más rendezvényeit.

Margittán az ünnep „nyitánya” Bánházi 
Gyöngyi képzőművészeti kiállítása volt Színek 
és évek címmel, január 12-én nyitották meg a 
művelődési ház kiállítótermében. A művek pasz-
tell és akvarell technikával készültek, és egy ván-
dorkiállítás résztvevői. Tavaly novemberben két 
héten át a nagyváradi Tibor Ernő Galériában 
(TEG) tekinthették meg őket a képzőművészet 
rajongói. A januári tárlatnyitón Gavrucza Ti-
bor, a TEG vezetője, illetve a margittai művész 
kollégák közül Papp Gábor méltatta a festmé-
nyeket. A városvezetés nevében Pocsaly Zol-
tán polgármester mondott köszönetet az alko-
tónak munkásságáért. A kiállítás két héten át 
volt megtekinthető.

Kultúránk egyik bölcsője az iskola. Ezen ál-
lítás igazolásaként a margittai Horváth János 

Kultúránk csak akkor gazdagodhat és 
maradhat meg a maga valóságában utódaink 
számára, ha óvjuk, ápoljuk, fejlesztjük. Jól 
tudják ezt a margittaiak, ezért idén is gazdag 
műsorkínálattal rendezték meg a magyar kultúra 
ünnepét. Az események csúcspontja január 22-én 
a magyar kultúra napja volt.

kultúra – közélet
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A mesevetélkedő 
díjazottjai

Együtt énekelték 
a Himnuszt

Interaktív előadás

Barbu Márta életmű-plakettet vesz át Margittán 

Ø
(folytatás a következõ oldalon)



Elméleti Líceum is bekapcsolódott az ünnepi 
programok szervezésébe, kivitelezésébe. Meg-
hívták Zorkóczy Zenóbia előadóművészt, ő az 
iskola dísztermében, illetve a művelődési házban 
interaktív előadásokkal lépett színre, január 17–
22. között. Óvodásoktól középiskolá sokig min-
den korosztály számára volt műsora. A felnőttek 
részére pedig a városháza tanácstermében mu-
tatta be zenés Ady-estjét. Valamennyi előadása 
nagy sikernek örvendett. Jó ötlet volt az iskola 
részéről az is, hogy diákjai a városi park fáin kis 
csomagocskákat helyeztek el híres magyarok-
nak a kultúráról szóló gondolataival.

A magyar kultúra napján igazi programdöm-
ping zajlott a Berettyó-parti városban. Délelőtt 
a magyar iskola volt a fő helyszín, és a Hét-
mérföldes csizmával a magyar kultúra napján 
című mesevetélkedővel indítottak. A versenynek 
többéves hagyománya van, főszervezője Deák 
Andrea tanítónő, igazgatóhelyettes. A verseny-
zőknek hét próbát kellett kiállniuk. Vers- és me-
semondással, az ötletes csapatnév és csapatin-
duló megválasztásával is pontokat szerezhettek. 
A középiskolások a Családi kör című díszelő-
adásukkal járultak hozzá az ünnepséghez. Szer-
vezői Kun Tünde, Puskás Miklós és Pus-
kás Enikő pedagógusok voltak. Köszöntőt 
Nagy Gabriella iskolaigazgató, Pető Csilla, 
az RMDSZ Bihar megyei szervezetének okta-
tásért felelős ügyvezető alelnöke és Mura közi 
István, Berettyóújfalu polgármestere mondott. 
Szép és felemelő része volt az ünnepségnek az 
intézmény aulájában a közös himnuszéneklés. 
Ugyanitt volt plakátkiállítás, illetve tradicioná-
lis magyar ételek szemléje, utóbbiakat nemcsak 
nézni, de fogyasztani is lehetett.

A délutáni műsoroknak a városháza tanács-
terme adott otthont. Szervezőik a Polgármeste-
ri Hivatal, az RMDSZ és a Pro Folk Egyesület 
voltak. A Berettyóújfalu, mindannyiunk vá-
rosa című fotókiállítás megnyitója adta a kez-
dő lendületet, a tárlat anyagát Muraközi István 
és Kolozsvári István kulturális referens mutatta 
be. A műsorvezetést Deák Andrea, a Pro Folk 
Egyesület alapító elnöke vállalta, ő a szervezés-
ből is bőven kivette a részét. Ünnepi beszédet 
az önkormányzati elöljárók és Árkosi Antal vá-
rosi RMDSZ-elnök mondott. Erre az alkalomra 
készített műsorával fellépett a helybeli Gyöngy-
vetők Népdalkórus és Néptánccsoport meg a 
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A HJT-nek járó 
elismerést 

Nagyváradon 
adták át

micskei Görböc Népdalkör. Népdalcsokrot, szé-
ki és felcsíki dalokat, illetve karikás táncot ad-
tak elő. A Mi-Kis Kórusunk is bemutatta ünne-
pi műsorát.

Ekkorra időzítették a Margittai Magyar Kul-
túráért díj emlékokleveleinek és -plakettjeinek 
kiosztását is. Az oklevelet olyan pedagógusok 
vehetik át, akik „a nevelőmunkában hatalmas 
szerepet vállalva, a jövő nemzedékének közvetí-
tik anyanyelvünket, kultúránkat”. Idén Bondár 
Piroska, Fügedy Anikó és Kun Tünde ta-
nárok kapták az elismerést. Emlékplakettet ka-
pott Szőke Ferenc, a város első kulturális 
civil szervezetének, a Horváth János Társaság-
nak az alapító elnöke. Lapunk munkatársát a 
laudációban egyebek mellett „a margittai ma-
gyar kulturális élet feltámasztójának és mozga-
tórugójának” nevezték, méltatták közéleti sze-
repvállalását (városi tanácsos volt, illetve az 
RMDSZ-szervezet titkára és alelnöke), „de sa-
ját bevallása szerint a kultúra világa közelebb áll 
hozzá, mint a politikai élet. Ott érzi magát ott-
hon és elemében”. Életmű emlékplakettet ka-
pott Barbu Márta tanítónő több évtizedes pe-
dagógusi munkájáért, melynek során „szellemi, 
erkölcsi, örökkévaló értékek alapján vigyázta, 
vigyázza a nemzet sorsát”, s a tehetséggondo-
zás mellett elsődleges célja szerint jó embere-
ket nevelt.

A Horváth János Társaság megyei szinten 
kapott elismerést. Színjátszó csoportja és ve-
gyes kórusa megkapta a Magyar Kultúráért dí-
jat: oklevelet és réz domborművet. Ez a társaság 
második elismerése az RMDSZ megyei szerve-
zetétől, mivel a Magyar Kultúráért emlékokle-
velet már évekkel ezelőtt megkapta. A kitünte-
tést a nagyváradi ünnepség gálaestjén adta át 
Cseke Attila megyei RMDSZ-elnök Szőke Fe-
rencnek és Horváth Sándor HJT-alelnöknek. 
Ők mindketten a színjátszó csoport és vegyes 
kar alapító tagjai is. Laudációt Szabó Ödön 
ügyvezető elnök mondott, egyebek mellett el-
hangzott, hogy „Margittán a HJT volt az első 
kulturális civil szervezet, melynek céljai között 
szerepelt a város kulturális életének, a színját-
szásnak a fellendítése és a hagyományőrzés”.

Szefi

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Egymás ünnepére figyeltek…



Arany és Kodály előtt 
tisztelegtek Szalontán

A magyar kultúra napja az idén lehetősé-
get adott arra, hogy a méltóságteljes megem-
lékezés mellett fejet hajtsanak a város magyar-
jai Kodály Zoltán és Arany János munkássága 
előtt, ugyanis a vasárnap délutáni rendezvé-
nyen a jelenlévők megismerhették Arany ked-
venc dalait és a Kodály nagyszalontai gyűjté-
sében található népdalokat. A zenés irodalmi 
est helyszíne, a Magyar Ház nagyterme ün-
neplőbe öltözött, a vendégeket a házigazdák 
nevében Patócs Júlia, az Arany János Mű-
velődési Egyesület elnöke köszöntötte.

Ünnepi felszólalásában maradandó, érté-
kes ajándéknak nevezte a kulturális élménye-
ket, az ezek által keltett érzések örömteli, ked-
ves emlékké válnak. „Könyv, színház, zene, 
egyszóval kultúra, a sokszínű, gazdag kultú-
ra. Járjuk a világot, látjuk az értékeit, halljuk a 
zenéjét, csodálatos tájak és képek sorakoznak 
elénk, aztán mikor hazaérünk, felsóhajtunk, 
mindenütt jó, de legjobb otthon.” Ugyanez ér-
vényes a kultúránkra is: „úgy megérinteni a 
szívünket, mint a magyar kultúra, egyik sem 
képes. Mert mindegyik jó, de a legjobb a mi-
enk, a mi magyar kultúránk, s bár megszok-
ja szemünk, s bár életünk részévé válik, mégis 
mindig rácsodálkozunk egy-egy új szeletére.”

A szívmelengető gondolatok után az ese-
mény ünnepi meghívottja, Ferge Béla ma-
gyarországi zenetanár lépett a mikrofonhoz, 
és végigvezette a hallgatóságot azon a külön-
leges zenei utazáson, amely Arany és Kodály 
munkásságát idézte fel. Amint az előadó ki-
emelte: az 50 éve elhunyt Kodály Zoltán sok 
mindenben folytatója volt annak, amit a 200 
éve született Arany János elkezdett, ezért is 
tartja fontosnak megmutatni a nagyközönség-
nek e két nagyság közötti kapcsolatot. Nép-
dalok egész csokra csendült fel, olyan zenei 
költemények, amelyek az emberi élet szin-
te minden fontosabb eseményét dalba foglal-
ták. Szó volt a gyermekkorról, a barátságról, 
a szerelemről, az ünnepekről, a megpróbálta-
tásokról és az elmúlásról is, megismerhette a 
közönség azokat a dalokat, amelyeket Arany 
János idős korában saját kezűleg kottázott le, 
valamint felcsendültek Kodály száz évvel ez-
előtti nagyszalontai gyűjtésének legszebb dal-
lamai is.

A népdalok előadásában fontos szerepet 
töltöttek be a Kreatív Zenei Műhely tagjai. Az 
érdeklődők a helyszínen megvásárolhatták Az 
emberi lélek virágai című, CD-melléklettel is 
ellátott kiadványt Arany János kedvenc dalai-
val és Kodály Zoltán gondolatgyűjteményével, 
így egy kis darabot bárki hazavihetett magával 
a délután hangulatából, lélekemelő zenei táp-
lálékként az év minden napjára.

Balázs Anita

Alkalomhoz illő, zenés előadással köszöntötték 
a hajdúvárosiak január 21-én, vasárnap a magyar 
kultúra napját a helyi Magyar Házban. Arany 
János és Kodály Zoltán munkássága előtt 
hajtottak fejet az Arany János Művelődési 
Egyesület szervezésében.

kultúra – közélet
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Patócs Júlia, 
az Arany János 

Művelődési 
Egyesület elnöke 

köszöntötte az 
egybegyűlteket

Ferge Béla zenetanár kalauzolta a közönséget
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Szentjobbi huszárportya 
„civilekkel”

Az idei huszártevékenységeket megörökí-
tő naplóba első bejegyzésként a szentjobbi hu-
szárportya került. Immár tizenegyedik alka-
lommal gyűltek össze a hagyományőrzők a 
szokásrendet megtartva, az új év első hétvé-
géjén. Már péntek este megérkeztek a távo-
labbi településekről a vitézcsapatok, egyebek 
mellett Marosvásárhelyről, Marossárpatakról, 
Marosszékről, Szentegyházáról, Szovátáról 
és Székelyudvarhelyről. Másnap csatlakoztak 
hozzájuk a Hajdú-Bihar megyéből (Magyar-
ország), valamint a közeli Bihardiószegről és 
Hegyközszentimréről érkezett társaik.

A találkozót szervező Szentjobbi Huszár Ha-
gyományőrző Egyesület nevében Zatykó Ist-
ván elnök és társai paroláztak székelyföldi 
testvéreikkel, régi ismerősként köszöntve egy-
mást, hisz a számtalan eseményen, rendez-
vényen való közös részvételük során őszinte 

barátság szövődött közöttük. A hosszú út fára-
dalmait a helyi lakodalmas házban pihenhet-
ték ki, ahol ízletes vacsora várta a vendégeket.

Másnap reggel, mivel a portya napja egy-
beesett vízkereszt ünnepével, a hagyomány-
őrzők reguláris rendben a helyi római katoli-
kus templom felé vették az irányt, ott Kurila 
Gábor plébános tartotta a szentbeszédet. A 
lelkész a csendre, a nyugalomra való törek-
vés fontosságát ecsetelte, hiszen csak ily mó-
don kerülhetünk Isten közelségébe. Időnket, 
figyelmünket irányítsuk embertársaink felé, 
mindenkor a szeretet, a segíteni akarás vezé-
reljen bennünket. Mindezt hivalkodás nélkül, 
szerénységgel tegyük, ahogyan Jézus is cse-
lekedett földi léte során – mondta a plébános, 
egyúttal hasznosan eltöltött ténykedést kívánt 
a huszároknak.

A templomi együttlét után a lakodalmas 
ház környékére vonultak a csapatok, ott ren-

Az idei év első napjai nem hozták meg a kopogós 
időt. Itt-ott még hártyavastagságú dér csipkedte 
a sáros-latyakos földes utakat, mikor a díszes 
öltözetű huszárok paripákon és szekereken 
lómozgató portyára indultak Szentjobbról 
Hegyközszentmiklós irányába.

A Nyulas-erdő 
szélén levő 
emlékhelytől 
indult a portya

Zatykó István egyesületi elnök és Szabó Ödön 
trombitás a menet élén



dezték soraikat, hogy elkezdődhessen a por-
tya. A száznál is több hagyományőrzőhöz itt 
csatlakoztak a „civilek”, az idén ugyanis elő-
ször nyílt lehetőség szimpatizánsok, érdeklő-
dők számára is a portyán való részvételre. An-
nak ellenére, hogy kissé későn harangozták 
be ezt az újítást, akadtak jelentkezők Nagyvá-
radról, Budapestről és a Felvidékről is.

Amint Szabó Ödön parlamenti képvise-
lő, a helyi hagyományőrzők trombitása kürt-
jével gyülekezőt fújt, visszaállt a katonás rend, 
és ahogyan minden évben lenni szokott, a 
Nyulas erdőbe indultak, a 400 éves tölgyfá-
nál lévő emlékhelyhez. Ahogyan végigvonul-
tak Szentjobb utcáin, könnyen elkészíthettük 
a leltárt: nyolc huszár lóháton, a többiek tíz 
szekéren ülve vágtak neki a kalandnak.

Az emlékhelyen kopjafa áll, amelyet a 
2007-ben megrendezett Szent Imre Millen-
niumi Emléktúra után állítottak. Ugyanekkor 
egy tölgyfacsemetét is ültettek, az lassacskán 
fává cseperedik.

„Jó napot, huszárok!” – köszöntötte társa-
it Zatykó István. „Erőt, tisztességet!” – jött ké-
sedelem nélkül a katonás, fegyelmezett válasz. 
Majd lazább hangvételben Zatykó köszönetet 
mondott a sokfelől érkezőknek, amiért ezút-
tal sem maradtak távol, tudván azt, hogy múl-
tunk megbecsülése, hagyományaink őrzése 
jövendőnk, megmaradásunk biztosítéka.

Meleg Vilmos színművész, a Nagyvá-
radi Filharmónia vezetője Farkas Árpád és 
Kányádi Sándor verssé formált gondolatait 
tolmácsolta, majd Rákóczi Lajos, a Román 

Lovassport Szövetség fogathajtó szakbizottsá-
gának tagja Balassi Bálint költeményét idézte 
fel. A költő Egy katonaének című verséből ki-
emelt sort pedig a portya jelmondatául aján-
lotta: „Emberségről példát, vitézségről formát 
mindeneknek ők adnak”.

A koszorúzás alatt huszárok álltak díszőrsé-
get, majd a magyar és a székely himnusz kö-
zös eléneklése következett. A helyszínen még 
időztek egy kicsit, tereferéltek a rég nem látott 
cimborák egymással, a nyirkos időben jólesett 
a felhörpintett kortynyi pálinka után a frissen 
sütött fokhagymás lángos.

Majd kürtszó remegtette meg az erdő csend-
jét, a gyülekező jelre felsorakoztak, hogy be-
vonuljanak Hegyközszentmiklósra. Leginkább 
a lovak örültek mindennek, a sok mozgást 
igénylő paripák ficánkoltak a huszárok alatt. 
A több kilométeres útszakaszon a nótaszó is 
felcsendült, természetesen a katonadalok ke-
rültek előtérbe.

Előbb a hegyközszentmiklósi termálstrand 
melletti tanyán szusszantak egyet, majd ne-
kivágtak az erdő melletti sáros útnak a pin-
cesort célozva meg. A lovaglás és kocsikázás 
után jólesett a meleg ebéd, majd a pincemély 
titkait kóstolgatták. Késő délutánra már hideg 
szél csatangolt a pincék között, így szedelőz-
ködni kezdtek a hagyományőrzők, indultak 
vissza Szentjobbra. A lakodalmas ház párás 
ablakain kiszűrődött a fény, asszonyok szor-
goskodtak a konyhán.

Az egész napos lovaglás és szekerezés után 
elérkezett a számvetés ideje: beszámoló hang-
zott el az elmúlt évi tevékenységekről, illetve 
az idei teendőkről döntöttek. Huszáravatóra is 
sor került, annak rendje-módja szerint kard-
lappal fenekelés kísérte a ceremóniát.

A közelben lakók a vacsora után elbúcsúz-
tak társaiktól, míg a távolabbról érkezők va-
sárnap délelőtt mondtak köszönetet a szíves 
vendéglátásért.

D. Mészáros Elek

Huszár és kuruc 
hagyományőrzők 
a megyéből, 
az országból 
és  a határ 
túloldaláról 
gyűltek össze 
az évindító 
megemlékezésre

Jutott lángos 
mindenkinek 

hagyomány
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Ifjúsági programok 
egyházi módra

A 2018-as esztendőben jobbnál jobb ren-
dezvényeket, táborokat kínál a nagyszalontai 
református közösség a fiataloknak. Ezeken az 
alkalmakon új barátokra tehetnek szert, illet-
ve lélekben is gazdagodhatnak Isten igéje ál-
tal. Ilyenkor általában közvetlen a légkör, és 
persze elmaradhatatlan a jó hangulat, tud-
tuk meg Mikló István Boldizsár lelkipásztor-
tól. Arról is szívesen mesélt lapunknak, hogy 
pontosan milyen rendezvényeket szerveznek 
idén.

– Mivel több éve kiemelten foglalkozom kü-
lön az ifjúsági munkával, ezért amikor ide ke-
rültem, ez volt a szolgálat első területe, amit 
igyekeztem átszervezni és megújítani. Jelen-
leg hetente két ifjúsági bibliaóránk van. Min-
den csütörtök délután a tavaly konfirmált kor-
osztálynak, vagyis a 14-15 éveseknek, ez a 
„kisifi”. A „nagyifikkel” szintén hetente ta-
lálkozunk, velük péntek esténként. Ide első-
sorban a 16–19 évesek járnak. Fontos még, 
hogy a két csoport minden hónapban egy-
szer közös alkalmat tart, olyankor általában 
az éneklésé és a játéké a főszerep.

– Mi a helyzet a fiatal felnőttekkel, szá-
mukra is vannak külön programok?

– Havonta egyszer hívjuk össze a 20+ tag-
jait, ez a csoport a húsz év fölötti fiatalokat és 
fiatal felnőtteket jelenti. Ide főleg azok járnak, 
akik régen rendszeresen jártak az „ifire”, de 
már kinőtték azt. Az egyetemisták, fiatal fel-
nőttek, fiatal családosok tartoznak ide. Nincs 
igazából felső korhatár, de átlagosan 20–40 
év közöttiek vannak itt.

– Mi a tematikájuk ezeknek az alkalmak-
nak?

– Az ifjúsági vagy a 20+ bibliaóra lénye-
ge egy téma kötetlen megbeszélése Isten igé-
je alapján. Sok tévhit és rossz beidegződés 
van az emberek fejében a fogalmakról, ta-
nításokról. Ezeket igyekszünk eloszlatni, il-
letve természetesen megnézzük azt is, hogy 
sok időszerű társadalmi kérdésről mit mond 
a Szentírás.

– A fentiek mellett más ifjúsági tevékeny-
ségeket is szerveznek?

– Szintén havonta egy alkalommal tartjuk 
meg az ifjúsági istentiszteletünket. Ennek a 
neve Szalontai Ifjúsági Istentisztelet (SZIIT). 
Nem titkolt tervünk „sziitani” általa egy kicsit 
a lélek tüzét. Ezt egy előre kihirdetett vasárna-
pon tartjuk délután. Nem szószékes, nem pa-
lástos szolgálat, hanem olyan alkalom, ami-
kor ifjúsági énekeket énekelünk, illetve van 
egy kis szeretetvendégség is. Filmklubot szin-
tén havonta tartunk. Nem én választom a fil-
met, hanem a gyülekezet egyik lelkes filmra-
jongó tagja. Sokféle filmet megnézünk, néha 

A Nagyszalontai Református Egyházközség 
kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra, Mikló István 
Boldizsár lelkipásztor vezetésével törekednek 
arra, hogy egész évben minél több olyan 
eseményt szervezzenek, amelyek közelebb viszik 
a fiatalságot az egyházhoz és Istenhez.

Mikló István Boldizsár fontos feladatának tartja a 
foglalkozást a fiatalokkal
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még olyat is, aminek a nyelvezete elég erős. 
A lényeg, hogy a vetítés után beszélgetünk a 
film által felvetett vagy boncolgatott témáról. 
Nagyon izgalmas beszélgetések szoktak kiala-
kulni. Ide a 16 év fölöttiek jöhetnek, de felső 
korhatár nincs. Nagyon izgalmas volt figyelni 
többször is, hogy az idősebb és fiatalabb kor-
osztály miként látja ugyanazt a témát. Ezek 
mellett a rendszeres alkalmak mellett van-
nak egyházmegyei, egyházkerületi, sőt akár 
Kárpát-medencei szintű rendezvények is. Mi-
vel ezeknek is sokszor szervezője vagyok, így 
ezekbe is be szoktunk kapcsolódni.

– Mondana néhány példát?
– Ilyen például az Imaéjjel, minden év ok-

tóberének egy kijelölt péntekén. Ennek az a 
lényege, hogy ugyanazon a napon a Kárpát-
medence több pontján fiatalok együtt imád-
koznak hasonló módszerek alapján. Sok fia-
tal nem is tudja, mennyire gazdag az imádság 
formája. Számtalan módon lehet imádkozni, 

imaközösséget tartani. Ezek az alkalmak lel-
kileg is nagyon megérintik az embert. Nya-
ranta két táborba szoktunk járni. Az egyik 
egy kisebb egyházmegyei tábor, ott általá-
ban 80-100 fő van. Emellett minden évben 
van keresztyén ifjúsági fesztivál vagy találko-
zó, amire el szoktunk menni, és ott szolgá-
lunk is. Ilyen lesz az idén a IV. Válts Irányt IKE 
Fesztivál augusztus 14–18. között. A helyszí-
ne Nagyenyed, és reményeink szerint nagyjá-
ból 2500 fiatal fog részt venni rajta, főleg Er-
délyből.

– Az említett rendezvényeken bárki részt 
vehet?

– A heti vagy havonta megtartott alkalma-
kat bárki látogathatja. Nem kell bejelentkez-
ni, csak jönni. A nyári nagyobb táborokra vi-
szont vagy a rendezvényekre, amelyekre el 
kell utaznunk, azokra jelentkezni kell.

– Honnan értesülhetnek a fiatalok ezek-
ről a lehetőségekről?

– Hirdetni szoktuk ezeket az alkalmakat a 
vasárnap délelőtti istentiszteleteken, illetve az 
egyházközség Facebook-oldalán. Természete-
sen a fiataloknak külön csoportjuk is van a 
közösségi oldalon. Egyes eseményeknek kü-
lön plakátjuk van, és a hírt a helyi és megyei 
lapokban is igyekszünk megjelentetni.

– Hol zajlanak a programok?
– Az ifjúsági istentisztelet helye a templom. 

A bibliaórákat alkalomtól függően a segédlel-
készlakásban (Coposu utca 1. szám), illetve az 
új iskolában tartjuk, az ebédlőben vagy a zsi-
bongó részben. A filmklubnak a Peter Iskola 
ad otthont. Egyelőre ott elfér, de reméljük, ki-
nőjük majd a helyet, és azt a rendezvényt is 
áthozzuk az új iskolába. Az alternatív alkal-
maknak pedig mindig a létszámtól függően 
választunk helyet. Az új iskola elkészültével 
egyre több alkalom ide tevődik át, a központi 
fekvése és a megfelelő infrastruktúrája miatt.

– Milyen más terveik vannak?
– A nyári táborok és alternatív alkalmak 

mellett nagyobb, hosszú távú tervünk a kü-
lönböző munkatársképzések szervezése. El-
sősorban az ifjúsági alkalmak rendszeres 
résztvevőit szeretnénk képezni, hogy később 
ők maguk is tarthassanak ilyen foglalkozáso-
kat, vezessenek csoportos beszélgetéseket. Il-
letve lelki gondozói képzéseket is szeretnénk 
elindítani, hogy például az iskolai és interne-
tes zaklatás visszaszorítására eszközt adjunk a 
fiatalok kezébe.

Balázs Anita

Nagyszalonta 
református 
egyházközségében 
számos 
tevékenységbe 
bevonják az 
ifjúságot
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Amikor legutóbb az albisi kultúrotthonban 
jártam, málló vakolatú falak, elhanyagolt bel-
ső tér fogadott. Január közepén, amikor Mo-
zog Nagy Imre könyvének bemutatójára kap-
tam meghívást, jóleső érzéssel konstatáltam, 
hogy milyen szépen felújították az esemény-
nek otthont adó létesítményt. Ennél is szívet 
melengetőbb volt látni, hogy mennyien eljöt-
tek: megtelt a nézőtér érdeklődőkkel.

Mozog Nagy Imre 1892-ben született Albi-
son, a mai falusfelei között emléke a feledés ho-
mályába veszett. Kócza István, Érbogyoszló 
község polgármestere (közigazgatásilag Albis 
Bogyoszlóhoz tartozik), miután köszöntötte 
a kötetet kiadó Várad folyóirat munkatársait 
és a megjelenteket, elmondta, hogy minded-
dig maga sem hallott még a falujában született 
íróról. Hiába érdeklődött hónapokon át, már 
úgy nézett ki, hogy senkit sem sikerül felku-
tatnia a kései leszármazottak közül. Végül épp 

a könyvbemutató napján derült ki, hogy élnek 
még rokonai a szerzőnek a faluban.

Az eseményen jelen lévő Szűcs László, 
a Várad folyóirat főszerkesztője bő két évti-
zedet visszagörgetve az időben mesélte el a 
kötetszületés előzményeit. A Bihari Napló-
nál dolgozott akkoriban a könyvet szerkesztő 
Szilágyi Aladárral együtt, amikor egy nap 
bekopogott hozzájuk Mozog Nagy Imre fia, az 
Alföldi Imre néven publikáló, Magyarorszá-
gon élő nyugdíjas újságíró, szatyrában jókora 
köteg kézirattal. Édesapja önéletírását tartal-
mazta a paksaméta, s annak néhány részletét 
közölték is a napilapban. Később Szilágyi Ala-
dár gondozásában a Várad folyóiratban láttak 
napvilágot részletek az élettörténetből. Akkor 
ébredtek rá valójában, hogy nagyon értékes 
munka van a kezükben.

A könyvbemutatón Szilágyi Aladár a 
szerzőről elmondta, hogy önmagát képez-
ve alapos ismeretekre tett szert, tehetsége 
vitat hatatlan, írása olvasmányos, humorral fű-

Kócza István 
polgármester 
köszönetet 
mondott a könyv 
megjelentetéséért

Megírása után több mint hatvan évvel jelent meg 
Mozog Nagy Imre önéletrajza

Önéletrajzi kötetet 
mutattak be Albison

Mozog Nagy Imre neve nem sokat mondhat az 
irodalmat kedvelők számára. A zsellércsaládban 
született parasztfiúnak a postamesterségig 
sikerült feltornáznia magát. Jár a baka, jár 
című élettörténeti regényét január végén 
szülőfalujában, Albison mutatták be először.



Programajánló februárra
A Nagyváradi Szigligeti Színház társulatai ezúttal is 
változatos darabokkal várják a közönséget. Vendégjátékot 
és vidéki előadásokat is terveztek. A filharmóniabeli 
koncerteket csütörtökönként este 7-től a Bartók–Enescu 
teremben tartják, a bérletek érvényesek.

Szigligeti Színház
17., szombat, 19 óra, Nagyterem: Solus Christus – Reformáció 
500 – a Duna Művészegyüttes vendégelőadása;
20., kedd, 19 óra, Nagyterem: A kaukázusi krétakör;
21., szerda, 11 óra, Érmihály falva: VANmeSE;
21., szerda, 17 óra, Nagyterem: Vesztegzár a Grand Hotelben;
22., csütörtök, 17 óra, Szigligeti Stúdió: Leánder és Len szirom;
23., péntek, 11 óra, Nagyszalonta: VANmeSE;

24., szombat, 19 óra, Szigligeti Stúdió: Hol van az a nyár?
28., szerda, 11 óra, Érsemjén: VANmeSE;

Nagyváradi Állami Filharmónia
15., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Műsoron: Fr. Kreisler: Pre-
lúdium és Allegro; Bécsi Capriccio; Ch. C. Saint-Saëns: Rondo 
Capricioso; Fr. Kreisler: Liebesleid; Liebesfreud; P. de Sarasate: 
Cigánydallamok – Navarra; G. Bizet – R. Scsedrin: Carmen szvit. 
Vezényel Alexander Valker (Anglia), közreműködik Gabriel 
Croitoru (hegedű) és Simina Croitoru (hegedű).
22., 19 óra: Erich Bergel emlékére. Műsoron: J. Brahms: 1., d-moll 
zongoraverseny, op. 15.; J. Strauss: Don Juan – szimfonikus köl-
temény; R. Wagner: Tannhäuser – nyitány. Vezényel Romeo 
Rîmbu, közreműködik Csíky Boldizsár (zongora).

szerezett, fordulatokban gazdag. Egyben hite-
les kor dokumentum is. Mozog Nagy Imre sor-
katonai bevonulásával, az első világháborútól 
indul a történet, s tart az 1920-as évek ele-
jéig, a román világ kezdetéig. Magában fog-
lalja a frontharcot, a fejlövést, s a csodálatos 
fel épülés részletezése során betekintést nyer-
hetünk a hadikórházak világába is. A betelje-
sületlen szerelem leírása, a házassága körüli 
ma chi nációk megörökítése szintén olvasható 
a könyvben. A szerző erkölcsi igénye, igazság-

érzetéből fakadó szókimondása, korismerete 
és mérhetetlen tudásvágya követendő jellemet 
tár az olvasók elé.

A közel négyszáz oldalas könyv mindössze 
egyharmadát tartalmazza Mozog Nagy Imre 
önéletírásának. Nem kizárt, hogy a kötetnek 
lesz folytatása. Tervezik a szerző gyermek- és 
ifjúkorát megjelenítő könyv kiadását is; az ak-
kori események javarészt Albison játszódnak.

D. Mészáros Elek
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Szűcs László 
olvasott fel 
részleteket 
a könyvből

Megtelt az albisi 
kultúrotthon

Szilágyi Aladár 
szerkesztő dedikál 
a könyvbemutatón
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Színházcsináló producer 
és musicalszínész

Volt producer, filmrendező és musicalszí-
nész. Venyige Sándornak a magyar vidéki 
színpadokon egészen ritkán látható (és persze 
hallható) zenés művek sorát köszönheti a he-
lyi közönség. Elég az Evitára, a Jézus Krisztus 
szupersztárra vagy a Jekyll és Hyde-ra utal-
ni. Ebben az időszakban inkább nyíregyházi-
ként emlegették, de az elmúlt három évben a 
Veres 1 Színház miatt egy Budapest melletti 
kisvárosban zajlik az élete. A színházi szakma 
Alexként ismeri, de a régi diáktársaknak, ba-
rátoknak, zenészeknek, nekem is, Venyó. Így 
hívják (hívom), ha hazalátogat Berettyóújfa-
luba. Elfoglaltsága miatt most csak telefonon 
tudtunk beszélni.

– Gondolkoztál-e azon, hogy mit vittél ma-
gaddal Berettyóújfaluból?

– Egyre többet gondolok erre. Középisko-
lában voltam ugyan operaelőadáson, de oda 
csak a „dili” kedvéért mentünk. Első prózai 
színházélményem a főiskolán ért Nyíregyhá-
zán, de aszerint vezetem az életemet, amit Új-
faluból, a szüleimtől hoztam. Az elvek, az er-
kölcsi alapvetés most is kísér. Lázadó alkat 
voltam a középiskolában. Volt egy ügyem, ami 
még ártatlan diákcsíny sem volt. Ha egyedül 
állok a fegyelmi bizottság elé, ki is rúgnak. Így 
is példát akartak velünk statuálni régi jó kom-
munista módon. Szerencsére csak egy másik 
osztályba kerültem, ahol a legendás magyar-
tanár, Lukács László úr a 2-es magatartás és 
szorgalom jegyemet 5-5-re változtatta negye-
dikben. A pofám most is ugyanolyan nagy, 
csak ritkábban nyitom ki.

– Egy zenekar frontembere is voltál…
– Ez azért túlzás! A lázadás egyik fóruma 

volt a zene, jó volt a közösség, aminek hasz-
nos tagja szerettem volna lenni. Gyakran el-
jártunk a helyi ifjúsági klubba, ahol jókat le-
hetett beszélgetni. Borbély Jóska népművelő 
nagyon jól terelte a gondolatainkat, így a kocs-

Venyige Sándor egy reneszánsz ember, aki 
nem önszántából jött el a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színházból húsz esztendővel ezelőtt. 
Az új igazgató ugyanis, akinek a megválasztását 
maga is támogatta, az elsők között bocsátotta el. 
De utólag azt vallja, jót tett vele.

Zorgel Enikővel 
és Veresegyháza 
polgármesterével, 
Pásztor Bélával 
tavaly a Veres 
Medve Díj átadóján

Venyige Sándor tavaly május elsején



mázás mellett hasznos, szemnyitogató beszél-
getéseink voltak. Tőle hallottunk először pél-
dául Nagy Imre igazi szerepéről az 1956-os 
forradalomban. Szívesen jártam vissza főisko-
lás koromban is. Segítettem 1985-ben a Háry 
János nagyotmondó verseny szervezésében 
is. Sajnos a legjobb írás nem hangozhatott el a 
vetélkedőn. Beleznay Zsolt, aki később neves 
ügyvéd lett, éppen sorkatonai szolgálatát töl-
tötte Zalaegerszegen. Megírta az ottani élmé-
nyeit, el is küldte nekünk, könnyesre nevettük 
magunkat rajta. A rendezvény előtt azonban 
kaptunk egy féloldalas(!) táviratot, amelyben 
az állt, hogy ez az írás nem hangozhat el a 
rendezvényen. Persze mindenki tudta, hogy 
nem önszántából küldte ezt a nem mindenna-
pi sürgönyt.

– Azt olvastam 2002-ben, hogy „A Jókai 

Színház viaskodik Molnár László és Venyige 
Sándor »örökségével«”.

– Sokat dolgoztunk abban az időben. Az 
Evita és a Jézus Krisztus szupersztár után 
Verebes István tanácsára bemutattuk a Jekyll 
és Hyde-ot, ami azért volt nagy szó, mert 
New York és Bréma után Magyarországon mi 
vihettük először színre. A minél jobb előadás 
érdekében mi is alkalmaztunk meghallgatást 
minden darabnál. Nyugaton ennek már kiala-
kult gyakorlata van. Nekem azonban nem volt 
szerencsém a magyarországi meghallgatások-
kal, de Németországban igen. Főszerepet kap-
tam A Notre Dame-i toronyőrben. Ezt úgy 
meséltem akkor, hogy egy francia romanti-
kus regény amerikai musical-feldolgozásának 
svájci–osztrák változatában játszom magyar 
létemre német nyelven Európa országaiban. 
2001–2004-ig tartott ez az időszak. Három-
szor megkerülhettük volna a földet, annyit 
utaztunk. Bejártam a világot. Közben – 2003-
ban – különváltak az útjaink Molnár Lászlóval. 
Életemnek ez a szakasza a Szegedi Szabadtéri 
Játékokon fejeződött be, három emlékezetes 
Jézus Krisztus szupersztár előadással.

– Mihez tudtál kezdeni, mikor véget ért 
számodra a Musical Színház és az európai 
turné?

– Nyíregyházán volt a családom, és volt 
egy csapat, amivel csináltunk nagyrendezvé-
nyeket. Aztán Győrbe hívtak játszani a Miss 
Saigonba, Johnt alakítottam. Egy ideig ren-
dezvényszervezéssel és nyári színházakkal 
foglalkoztam. 2008-ban készítettem egy fil-
met. Ez egy 8 × 25 perces szappanopera volt. 
A Stáb című film története nem más, mint egy 
botcsinálta forgatócsoport belső élete. A me-
gyeszékhely ismerős helyein játszódik, nyír-
egyházi színészekkel, de ez csak egy rövid pe-
riódus volt az életemben. Igazából nem talált 
meg semmi olyan, ami mellett meg tudtam 
volna állapodni. Egy üde kivétel volt: 2010-
ben a meghallgatáson engem választott ki 
Szirtes Tamás a Jézus Krisztus szupersztár-
ban. Ez egy felejthetetlen esztendő volt a Ma-
dách Színházban. Ezt leszámítva, ha voltak is 
zajos sikereim, egy kicsit meglazultak a gyö-
kerek. Az én otthontalanságomat megsínylet-
te a család is.

– Az elmúlt három esztendőben csak jókat 
hallok rólad. Akkor mégis csak sikerült meg-
állapodnod?

szomszédoló
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Pindroch Csabával 
a Ne most, drágám! 

című előadásban 

A direktor Hujber 
Ferencet instruálja

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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– Hát nem volt ilyen egyszerű… Két évig 
egy sárga bőrönddel jártam az országot, egy 
lyukas kabátgombot nem adtam volna azért, 
hogy ebből a gödörből valaha kimászom. Sze-
rencsére összehozott a sors Zorgel Enikővel. 
Veresegyházra kerültünk, ahol csak a főbér-
lőt ismertük. Pár nap múlva bejelentkeztünk 
Pásztor Béla polgármester úrhoz, aki már 53 
éve irányítja ezt a települést. Mondtuk, szín-
házat szeretnénk a városba, azt mondta: jó! 
Ezzel eldőlt a sorsunk. Az ötvenéves művelő-
dési házon sokat kellett dolgozni, hogy színhá-
zi előadások befogadására alkalmas legyen. A 
József Attila Színházból hoztunk székeket az 
előtérbe. Azon voltunk, hogy ne kelljen pénzt 
kérni az önkormányzattól, hanem mutassunk 
fel előtte valamit. Meghirdettük az évadot. Két 
hét alatt eladtuk a 350 bérletet, és ezzel egy új 
fejezet kezdődött az életünkben.

– Az, hogy itt egy gyártóbázis legyen, és 
innen menjetek előadni, nem valósult meg…

– Az élet átírta a forgatókönyvet. 2014. ok-
tóber 4-én volt a bemutatónk. Az a szeretet, 
majd az előadások után a hála és az elvárás 
arra ösztönzött minket, hogy vessük meg a lá-
bunkat. Az önkormányzat látta, hogy jó, amit 
csinálunk, és feltétel nélkül támogatott min-
ket. Amikor előálltunk a nyári színház ötle-
tével, akkor is megkérdezték, kell-e segíteni. 
Nem kértünk pénzt, de kaptunk egy 26 mil-
lió forintos kölcsönt, amit a jegybevételből és 
a támogatásokból vissza tudtunk fizetni. 1235 
férőhelyes nézőteret alakítottunk ki egy 160 
négyzetméteres fedett színpaddal. Igazi zöld-
mezős beruházást valósítottunk meg. Nyolc 
előadás volt 9509 nézővel, ez 96,5 százalé-

kos nézettség. Ha két Koncz Zsuzsa-koncer-
tet tartunk, akkor mind a kettő telt házas. Az 
Alföldi Róbert rendezte Őrült nők ketrece 
Stohl András főszereplésével is plusz kétszáz 
pótszékkel ment le. Az Anconai szerelmesek, 
amit már játszottunk, most is nagy siker volt, 
de ezzel készülünk az idén nyáron Berettyóúj-
faluba is. 2018-ban szeretnénk létrehozni egy 
kis színpadot is 400 főt befogadó nézőtérrel, 
és nyáron nem nyolc, hanem 23 előadást ter-
veztünk. A Veres 1 Színháznak nem egészen 
három és fél esztendő alatt több mint 50 ezer 
nézője volt. Tavaly decemberben már játszot-
tunk Szatmárnémetiben telt házzal, és már 
van idei meghívásunk is. Együttműködünk 
Lendvával és tíz felvidéki településsel. Nagy-
váraddal is keressük a kapcsolatot, de még 
nem találtuk meg a megfelelő embert. Szeret-
nénk eljutni ide is.

Kocsis Csaba

Konferansziéként

A színházcsináló 
kedvenc fotója 

a zöldmezős 
beruházásukról

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Színházcsináló producer…
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Nagyszalonta szépe 
még keresi az útját

Az este során gyönyörű lányok léptek szín-
padra szabadidő-, sportos, fürdő- és estélyi ru-
hában. A műsorvezetői feladatokat Tóth Enikő 
és Fenesi Alexandra látta el. Az estét színeseb-
bé tette az Arny Dance Táncstúdió látványos 
bemutatója, Marina Lup divattervező új kollek-
ciója, színpadra lépett a magyarországi ismert 
színész, Pintér Tibor, valamint a Stan és Span 
formáció. Mint minden évben, ezúttal is nehéz 
dolga volt a zsűrinek a versenyzők rangsorolá-
sakor, hiszen nagyon szép lányok versenyeztek. 
Minden induló különdíjban részesült.

A Karácsony Szépe címet ezúttal Bíró Ivett 
érdemelte ki, s mint mondta, álmában sem gon-
dolta volna, hogy megnyerheti a versenyt. Elárul-
ta, kedvenc étele a pizza, itala a narancslé, s a 
Halak jegyében született. Az Arany János Elmé-
leti Líceum végzős diákja matematika–informati-
ka szakon.

Érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy nincs 
testvére, de hála Istennek nagyon sok a barátja, 
s rájuk mindig számíthat, és ez igazán boldoggá 
teszi. A legjobb barátnője biztatta és segítette a 
szépségversenyre való jelentkezésekor is, az elő-
készületek és a verseny során végig.

– Úgy érzem, az ő segítsége nélkül nem tud-
tam volna olyan magabiztosan helytállni, de vé-
gül minden jól sikerült, még jobban is, mint amire 
számítottam. Mikor megnyertem, nem is fog-
tam fel hirtelen, hogy mi történt, egyáltalán nem 
voltam rá felkészülve, de természetesen nagyon 
örültem, hogy én lettem az első. Leírhatatlan ér-
zés volt, csak úgy pörögtek a gondolatok a fejem-
ben, még sokáig az élmény hatása alatt voltam.

– Milyen elfoglaltsággal töltöd szívesen a sza-
badidődet?

– Nincsenek különleges elfoglaltságaim, vi-
szont nagyon szeretek edzőterembe járni. Az 
edzés teljesen kikapcsol, az életem meghatáro-
zó része. Amellett, hogy egészségileg is nagyon 
hasznos a testmozgás, a közérzetemet is igazán 
boldoggá teszi.

– Szeretnél a jövőben modellkedéssel, a 
szépségiparral foglalkozni?

– Nem hiszem, bár igazából még nem döntöt-
tem el, hogy milyen irányban képzem magam 
tovább. Ez a mostani verseny jó lehetőség volt, 
hogy kipróbáljam magam, de nem érzem úgy, 
hogy a szépségipar az a pálya volna, ami igazán 
nekem való.

– Hogyan képzeled el magad tíz év múlva?
– Remélem, sikeres leszek majd a jövőben. 

Minél többet szeretnék utazni a világ különbö-
ző pontjaira, jó lenne valami ehhez kapcsoló-
dó munka, de konkrét terveim még nincsenek. 
Bízom benne, hogy megérzem majd, mi az én 
utam.

Balázs Anita

Az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is zsúfolásig 
megtelt a nagyszalontai Zilahy Lajos Művelődési 
Ház nagyterme a karácsonyt megelőző napon, 
ugyanis a helyi MIDESZ természetesen 2017-ben 
is megszervezte a hagyományos Karácsony Szépe 
szépségversenyt.

Karácsony Szépe 
nem tervezi, hogy 
a szépségiparban 

folytatja, inkább az 
utazás vonzza



egészség

Biharország 2018. február22

A gyógyszerész 
az utolsó láncszem

– Mire van ahhoz szükség, hogy valaki 
gyógyszerész legyen?

– Elsősorban akarat, elhatározás és kitar-
tás kell hozzá. Az is segít, ha ilyen profilú líce-
umba jár az ember. Ezután gyógyszerész dip-
lomát kell szerezni, amihez én a Nagyváradi 
Egyetem Orvosi és Gyógyszerészeti Karának 
gyógyszerészeti szakát választottam. A tanul-
mányi idő öt év. Államvizsga után be kell irat-
kozni a Gyógyszerész Kamarába, és már le-
het is dolgozni. A mesterképzés nem kötelező, 
mindenki eldöntheti, akarja-e vagy sem. Aki 
gyógyszergyárban vagy kórházban akar dol-
gozni, annak el kell végeznie bizonyos szak-
képzéseket. Városi/települési gyógyszertár-
ban kétféle munkalehetőségünk van: vagy 
alkalmazottként dolgozhatunk, vagy céget 
alapítva saját gyógyszertárat működtetünk. 
Utóbbi bonyolultabb, elég sok engedélyre van 
szükség. Én 2014-ben ezt az utat választot-
tam, és bár nagyobb a felelősség, a magam 
ura vagyok. Előnye, hogy alkalomadtán mun-
kát adhatok olyan végzett gyógyszerésznek 
vagy gyógyszerész asszisztensnek, aki nem 
akarja végigjárni a cégalapítás buktatóit és a 
céggel járó rengeteg adminisztrációt.

– Saját szülőfalujában dolgozhat. Milyen 
előnyökkel, illetve hátrányokkal jár ez az 
Önök szakmájában?

– Az egyik előnye az, hogy nem kell ingáz-
nom. Szerencsés voltam, hogy az előző tu-

lajdonos nyugdíjba ment, és átvehettem azt 
a gyógyszertárat, ahol azelőtt három évig al-
kalmazottként dolgoztam. Ez a település leg-
régebbi patikája, több mint százéves, örü-
lök, hogy a továbbiakban én vagyok a vezető 
gyógyszerésze. Előny az is, hogy szinte min-
denkit ismerek, és falubeliként maradéktala-
nul megbíznak bennem az emberek. A hátrá-
nya talán az, hogy valamivel hosszabb időbe 
telik a gyógyszerek beszerzése, illetve bonyo-
lultabb az adminisztrációs ügyek intézése. A 
szállítók azonban általában egy nap alatt tel-
jesítik a rendelést, így ez nem behozhatatlan 
hátrány.

– Mi a gyógyszerész konkrét feladatköre, 
hogyan tud segíteni a betegeken?

– Tulajdonképpen az egészségügyben mi 
vagyunk az utolsó láncszem. Az orvostól hoz-
zánk jön a beteg az orvosságért, és köteles-
ségünk felvilágosítani még egyszer a keze-
lés mikéntjéről: hogyan, mikor szedje, mire 
ügyeljen, mivel ne szedje a felírt szert. Köte-
lességünk átnézni a recepteket, és hiba esetén 
konzultálni a kezelőorvossal, kijavítani a hibát. 
A gyógyszerek adagolását a dobozokra is ráír-
juk. Ha a gyógyszer szedése különleges étren-

Talán nincs is olyan ember, aki elmondhatja 
magáról, hogy nem szed semmilyen orvosságot, 
nem jár gyógyszertárba. Olyan már sokkal 
több van, aki havonta jár a patikába, hogy 
kiváltsa az orvos által felírt recepteket, mások 
alkalmi bajaikra keresnek gyógyírt. A patikusi 
hivatást igyekszünk alább bemutatni Dr. Patay 
(született Bagosi) Éva Brigitta berettyószéplaki 
gyógyszerésszel beszélgetve.

Patay Éva Brigitta gyógyszerész



Dr. Patay (Bagosi) Éva Brigitta Berettyó széplakon született 1988-ban, 
ott végezte el az általános iskolát, majd a margittai O. Goga Főgimná-
zium biokémia szakán érettségizett. A Nagyváradi Egyetem Orvosi és 
Gyógyszerészeti Karán diplomázott gyógyszerészként 2011-ben. Infor-
matikai és pedagógiai képesítést is szerzett. Ugyanazon év őszén állt 
munkába Berettyószéplak legrégebbi gyógyszertárában. 2012-ben férj-
hez ment, és családalapítás mellett fejlesztette tovább szakmai képe-
sítését. Kolozsváron gyógyszerész mesterfokozatot szerzett, 2012–2017 
között Pécsen levelező tagozaton doktorált. Közben munkahelyén dol-
gozott. Szakmai sikerein túl legbüszkébb kétéves kisfiára, Patrik Alexre. 
Azon kevesek közé tartozik, akik karriert és családot egyidejűleg tud-
tak építeni. Ehhez persze szükség volt a család állandó támogatására 
és önfeláldozó segítségére.
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det kíván, erre is felhívjuk a beteg figyelmét. 
Még ma is vannak olyan szerek, melyeket a 
felírt recept alapján mi keverünk ki. Egyre ke-
vesebb, de még előfordul, főleg bőrgyógyá-
szati készítmények esetében. Vannak egyebek 
mellett olyan babakrémek, kozmetikumok, 
gyulladáscsökkentő krémek is, melyeket fo-
lyamatosan készítünk, mert nagy rájuk a ke-
reslet. Ezt nagy pontossággal és odafigyelés-
sel kell végezni. Régebben az a mondás járta, 
hogy a gyógyszerkeverés teszi a gyógyszerészt 
gyógyszerésszé. Mivel mi szolgáljuk ki a páci-
enseket, van úgy, hogy elárusítóként kezelnek. 
Ezt határozottan elutasítom, mivel mi nem va-
gyunk eladók, mi komoly egyetemi végzett-
séggel rendelkezünk, és a szaktudásunkra ala-
pozva adjuk ki a gyógyszereket a betegeknek; 
mi is, éppúgy, mint az orvosok, felelősek va-
gyunk az emberek egészségéért. Emellett szá-
munkra is alapkövetelmény a kommunikáci-
ós készség és a kedvesség. Van, hogy a beteg 
egyenesen az utolsó láncszemhez, a gyógy-
szerészhez fordul segítségért. A törvény elő-
írja, hogy recept nélkül nem adhatunk ki bi-
zonyos gyógyszereket, ezt be kell tartanunk. 

Egyszerűbb esetekben vagy megelőzés cél-
jából adhatunk nem vényköteles gyógyszert, 
hangsúlyozva, hogy ha súlyosbodik a helyzet, 
a beteg forduljon orvoshoz. Sürgős esetben, 
rendelési időn túl, ünnepekkor és hétvégéken 
gyorssegélyként adhatunk vényköteles gyógy-
szert is 24, illetve 48 órára, azzal a feltétel-
lel, hogy a beteg a lehető leghamarabb for-
duljon orvoshoz. Súlyos esetben az ügyeletre 
irányítjuk a pácienst. Az orvosi rendelők túl-
terheltsége és eléggé bürokratikus rendszere 
miatt egyre többen próbálnak betegségeikre 
a gyógyszertárban segítséget találni. Mi azon-
ban csak a törvény által megengedett kerete-
ken belül könnyíthetünk bajaikon.

– Mi a megoldás arra, hogy településükön 
mindig meglegyen a betegek számára szük-
séges gyógyszer?

– A háziorvossal napi kapcsolatban állunk, 
betegeinket pedig ismerem, így mindig tudom, 
mikor és mit kell megrendelnem. Ezáltal elke-
rülhetjük azt, hogy betegeinknek a városba 
kelljen utazniuk gyógyszereikért. Jó viszony-
ban vagyok a település többi gyógyszerészével 
is, és adott esetben odairányítom a beteget. 
A sürgősségi esetek gyógyszerei pedig mindig 
rendelkezésre állnak. Vannak országos szinten 
hiánycikknek számító orvosságok, de időben 
fel kell iratkozni, kérni, és akkor elkerülhető 
a kúra megszakadása. Berettyószéplakon há-
rom gyógyszertár van, községünkben pedig 
még egy működik Baromlakon.

– Nem sok ez egy ekkora lélekszámú köz-
ségben?

– Ennyi még megél, többre nincs szükség. 
Ezt a gyógyszerészek is tudják, ezért nincs 
szándék újak nyitására. Mindenki végez fel-
mérést, mielőtt belevág egy üzletbe, és rájön, 
hogy nálunk ennyi a felső határ. Vidéken nem 
szabályozza ezt törvény, de városon meg van 
határozva a lélekszám szerinti gyógyszertárak 
lehetséges száma.

– Régebben voltak gondok a biztosítóval, 
nagyon nehezen kapták meg a gyógyszertá-
rak a térített árú patikaszerek ellenértékét. 
Javult a helyzet?

– Ma már nem jellemző a hosszas lemara-
dás, igaz, kisebb csúszás most is van, de min-
dig mindenkinek ki tudjuk adni a gyógyszert. 
Elmúlt az a kellemetlen helyzet, hogy csak 
hónap elején tudtuk kiszolgálni a betegeket, 
mert elértük a biztosító által megszabott fel-
ső korlátot.

Szőke Ferenc

Kutatás közben
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Világot jár repülőn 
és az éter hullámain

Ugyanabban a nagyváradi negyedben lak-
tunk hajdanán Lovas Ferenccel. Őt már kis-
korában arról ismerték a környéken, hogy ha 
valamilyen elektromos készüléknek baja tá-
madt, ő megjavította. Nősülése után elköltö-
zött ugyan, de szinte nincs olyan nap, hogy 
ne látogatná meg itt maradt szüleit. Véletlenül 
jutott a tudomásomra, hogy rádióamatőrködik 
is, s szívesen mesélt erről az elfoglaltságáról.

– Elsősorban azt kell tudni, hogy nem egy-
szerű rádiókészüléket használunk, hanem a mi-
enkben van adó és vevő is, és rádióhullá mok-
kal teremtünk összeköttetést a világ bármely 
pontján élő rádióamatőrökkel. A vevő érzéke-
li a morzejeleket vagy a beszédet, az adó pedig 
továbbítja az én beszédemet vagy adásomat. 
Általában angol nyelven, illetve távírójelekkel 
értekezünk egymással. Létezik egy nemzetközi 
táblázat és egy kód, ezt használja a világon az 
összes rádióamatőr. Az, hogy milyen jól halljuk 
a másik jeleit, milyen erősek ezek, attól függ, 
hogy magasabb vagy alacsonyabb frekvencián 
közvetít. Természetesen nagyon fontos, hogy 

milyen adónk van, milyen antennát haszná-
lunk, hiszen nagyon sokfajta létezik.

– Hány rádióamatőrrel van kapcsolata?
– Ezt így nem lehet megmondani. Amikor 

bekapcsolom a rádiót, én tekerem a gombot, 
s aki éppen az adónál van és ad egy általános 
hívást, azt meghallom, ráállok és meghívom. 
Ha ő meghall engem, létrejön az összekötte-
tés, és rögtön tudunk beszélni attól függetle-
nül, hogy a világ melyik pontján található a 
másik rádiós. A hívójel alapján tudom betá-
jolni, hogy milyen országban van az illető. Az 
összeköttetésekről minden rádióamatőr köte-
les jegyzőkönyvet vezetni – valamikor ezt pa-
pírra vetettük, ma számítógépen van nyilván-
tartva –, bármikor vissza lehet nézni, hogy 
mikor kivel zajlott a beszélgetés. A hívójel sze-
rint a program kimutatja, hogy honnan be-
szélt a másik rádiós; 340 ilyen területazono-
sító létezik.

– Mióta foglalkoztatja ez a tevékenység?
– Még gyerekkoromban, 1984-ben kezd-

tem távírózni, 1990-ben pedig a rádióama-
tőrséget. Ebben főleg a régebbi rádióamatő-
rök segítettek. Elég nehéz volt megkapnom 
a hivatalos működési engedélyt, 500 megfi-
gyelést kellett végeznem mint vevő, de 1991-

A nagyváradi Lovas Ferenc már gyerekkorában 
rádiót, televíziót javított. Később sem lett hűtlen 
az elektromos hírközléshez, rádióamatőrként 
tevékenykedik.

Lovas Ferenc itt éppen adásban

Antennát szerelnek 
fel valamelyik dél-
ázsiai országban



ben megszereztem. Két év múlva vizsgáztam 
le, ekkor kaptam meg az YO5OED kódot. Ha 
ezzel bejelentkezem, bárki tudja, hogy ki va-
gyok, ugyanis a QRZ.com adatbázisában min-
den engedéllyel rendelkező rádióamatőr re-
gisztrálva van. Akinek hivatalos kódja van, az 
bármikor el tud érni vagy fordítva. Édesapám 
rádiótávírdász volt a nagyváradi repülőtéren, ő 
egyértelműen díjazta, amit csinálok, de segíte-
ni sohasem segített a rádiózás elsajátításában, 
mindenre magam jöttem rá, természetesen 
sok szakkönyvet áttanulmányozva. Nagyon 
sok rádióamatőrt ismertem meg az elmúlt 
években, ugyanis rendszeresen szerveznek ex-
pedíciókat különböző országokba, ezeken én 
is részt veszek. Ilyenkor összegyűlünk, kivá-
lasztunk olyan országokat, ahol a rádióama-
tőrség még nem elterjedt, és oda elmegyünk. 
Általában olaszok a szervezők; 2012-ben Bru-
nei ben, rá egy évre Bangladesben, 2014-ben 
Madagaszkár egyik szigetén, 2015-ben Viet-
namban, utána Kambodzsában, tavaly meg 
Burundiban jártunk. Természetesen ezek az 

utak költségesek, saját pénzből fedezzük, de 
szponzoraink is vannak. Ilyenkor a csapat na-
gyon jól összedolgozik, barátság alakul ki köz-
tünk. Már akkor nagy az öröm, amikor év 
közben, a készülődések idején felvesszük egy-
mással a kapcsolatot, és eldöntjük, hogy indu-
lunk. Milánóban, közel a repülőtérhez van egy 
klub, általában ott találkozunk, s egy főtt tész-
ta parti után ülünk repülőre, és irány a kisze-
melt ország. A csapat tagjai általában ugyan-
azok, Németország, Csehország, Olaszország, 
Ausztria, Románia, Belgium képviselői vesz-
nek részt, de a legutóbbi utunkra érkeztek ír 
és orosz rádióamatőrök is. Összeszoktunk, és 
eredményes, elismert munkát végzünk.

– Mi jelent önök számára a jó eredmény?
– Az a lényeg, hogy ezeken az expedíci-

ókon sikerült sok ember bevonni ebbe a te-
vékenységbe. Rendszerint egy helybeli rádió-
amatőr segíti a beilleszkedésünket az illető 
országban, ő segít a szervezésben. Egy négy-
fős indonéz csapat is részt vett az említett or-
szágokban végzett munkánkban.

– A romániai rádióamatőrökkel van kap-
csolata?

– Természetesen. A váradiak mindig na-
gyon várják az év végi találkozót, amikor be-
számolok nekik az aktuális utazásunkról: hogy 
miként dolgoztunk, milyen antennákat hasz-
náltunk, milyen volt a hely, ahonnan rádióz-
tunk, de bemutatunk statisztikai adatokat is. 
Jelenleg elég kevés rádióamatőr van, 10-15-
en lehetünk, akik mindennap bekapcsoljuk 
a rádiót; valamikor sokkal többen voltak. Az 
én készülékeim a lakásomon vannak, a család 
ma már normális dolognak tartja, hogy min-
dennap rádiózom.

– A mindennapi életben mivel foglalkozik?
– Elektroműszerész vagyok, műholdkövető 

berendezéseket szerelek járművekbe. A hob-
bim a repülés, ezt valahogy édesapámtól örö-
költem. Olaszországból vásároltam egy kisre-
pülőgépet, a Váradhoz közeli Köröskisjenőben 
tartom, ott van kifutópálya és egy nagy han-
gár. Letettem a pilótavizsgát, megkaptam a 
licencet a repüléshez. Oda repülhetek, aho-
va akarok. Ha külföldre akarok menni, akkor 
Köröskisjenőből a nagyváradi reptéren szállok 
le, leadom a repülési tervet, ott elvégzik a vá-
molást. Ha például a Balatonra akarok men-
ni, amikor elhagyom a romániai légteret, ak-
kor átadnak a budapesti légi irányításnak, ők 
követik a repülésemet.

Dérer Ferenc

Vietnamban, 
az ottani 

jellegzetes 
kalapban

portré

A repülőgépe előtt
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Filmklub 
a margittai 
városháza 
dísztermében

A mozi maga az iskola

A tévéadók és műsoraik egy ideig valóban 
magukhoz láncolták a nézőket, de egy idő 
után sok embernek hiányozni kezdett a mozi. 
A tévé ugyanis nem tudja kiváltani a filmvetí-
tés, a társas filmnézés okozta élményt. A mo-
ziba járás kulturális életünk része kellene hogy 
legyen.

Margittán a hajdani mozi lebontása után 
egy ideig még vetítettek filmeket a művelődé-
si házban, de idővel ez elmaradt azzal az in-
dokkal, hogy nem kifizetődő. Blága L. József 
filozófiatanár a margittai mozirajongók élhar-
cosának számított, saját tantárgyán túl három 
évig filmesztétikát is tanított az Octavian Goga 
Főgimnáziumban. Ez választható tantárgy volt 
a humán osztályokban. Tapasztalhatta, hogy 
a diákok közül is sokan szeretnének filmeket 
nézni, utána közösen megbeszélni, megvitat-
ni a látottakat. A vetítés adta lehetőségeket a 
filozófiaórákon is sikerrel alkalmazta oktatá-
si célokra. A diákok örültek ennek az alterna-
tív oktatási módnak, tanulmányi eredményeik 
pedig javultak. A tanár úrban megfogalmazó-

dott a gondolat, hogy a filmnézést szélesebb 
körre is kiterjessze. A később létrejött magyar 
iskolában az Iskola másként program kereté-
ben egyszer a nagyváradi egyetem média sza-
kos tanára, Monostori Károly tartott előadást 
a diákoknak a média társadalmi szerepéről, 
s ezt Blága L. József is végighallgatta. Utá-
na beszédbe elegyedtek, s az előadó javasolta, 
indítsanak közösen filmklubot. Azonnal „vevő 
volt rá”, és örömmel szervezték meg a Film-
klub első vetítését 2013-ban.

Az első helyszín egy osztályterem volt, de 
azt hamar „kinőtték”, és a magyar iskola dísz-
termébe költöztek. A tanulókon kívül volt diá-
kok és más filmkedvelők is rendszeresen láto-
gatták a Filmklubot. Több volt ez, mint vetítés, 
hiszen előtte a főszervezők támpontokat adtak 
a filmnézéshez, utána pedig közösen, megha-
tározott témák szerint megbeszélték a látotta-
kat. Mindennapi, filozófiai és lélektani kérdé-
sek is napirendre kerültek. A beszélgetéseket 
a két tanár felváltva moderálta. Jó hangulatú, 
építő jellegű vitapartik voltak ezek, melyekre 
szívesen jártak a város filmrajongói.

– Mit jelent az ön számára a film? – kér-
deztem Blága L. Józsefet.

– Gyerekkorom óta rajongok érte, a mozi-
ért. Korán felfedeztem, hogy a film nemcsak 
egyszerű szórakozás, hanem művészet is. Ké-
pes kifejezni gondolatokat, érzéseket, eszmé-
ket, képes kérdéseket megfogalmazni és ez-

Margittának, bár megyei jogú város, évtizedek óta 
nincs mozija vagy filmvetítésre szolgáló helyisége. 
A társas filmnézés igénye azonban létezett, 
és életre hívta a ma is meglévő Filmklubot. Ennek 
vezetőjével, Blága L. Józseffel beszélgettünk.

Blága L. József fontosnak tartja a közös filmnézést
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A Filmklub tavalyi 
plakátja

által meggondolkoztatni a nézőt. A mozi 
számomra maga volt az iskola, ahova tulaj-
donképpen tanulni jártam. Magánszorgalom-
ból filmesztétikát tanultam, sok filmkritikát ol-
vastam, majd később, egyetemista koromban, 
én magam is írtam, az Új Élet hasábjain. Au-
todidakta úton lettem filmszakértő. Fokozati 
vizsgadolgozatomat is arról írtam, hogyan le-
het felhasználni a művészfilmet az oktatásban. 
Nem sokan alkalmazták ezt a módszert, de a 
tanfelügyelőség hatásosnak ítélte.

– Önt 2014-ben nyugdíjazták. Milyen vál-
tozást hozott ez a Filmklub életében?

– A diákok, volt diákok és a filmkedvelők 
szívesen jártak a vetítésekre. A tanári kar és a 
vezetőség sajnos inkább távol maradt. Szeret-
tem volna folytatni nyugdíjasként is a Filmklub 
működtetését, elkészítettem az éves tervet, de 
az iskola vezetősége teljes közömbösséggel fo-
gadta, nem volt partner a megvalósításban. 
Sőt, úgy tűnt, szabadulni akarnak tőle. Az új 
filozófiatanár folytatta a vetítéseket, de ez már 
nem ugyanaz a filmklub volt. Néhányszor el-
mentem én is, de nem találkozott a program 
az elképzeléseimmel. Csak a filmnézés lehető-
ségét adta, de nem szolgálta a filmkultúra fej-
lesztését. Mivel az iskolára nem számíthattam, 
sokat gondolkodtam azon, hol folytathatnám 
a Filmklub munkáját. A Horváth János Társa-
ság meghívott egyszer egy balladaestre a vá-
rosháza konferenciatermébe. Láttam, hogy 
a terem digitális vetítővel is fel van szerelve, 
és arra gondoltam, ideális hely lenne a Film-
klubnak. A polgármester azonnal rábólintott 
az ötletemre, befogadó volt, így elkezdhettem 
a klub újraszervezését. Első találkozónk ta-
valy februárban volt, szépszámú közönséggel 
– nem csalódtam. A beszélgetések során ele-
mezzük a látottakat esztétika, mondanivaló, 
aktualitás, tartalmi, filmtörténeti szempontból 
egyaránt. Közben időszerű problémák is fel-
merülnek, ezeket szintén megbeszéljük. Ha-
vonta egyszer találkozunk. A törzsgárda min-
den alkalommal ott van, de folyamatosan új 
arcok is megjelennek. Ez ad reményt arra, 
hogy a Filmklub hosszú távon létezni fog.

– Ha lenne újra mozija a városnak, az ho-
gyan érintené a Filmklubot?

– Mindannyian nagyon örülnénk a mozi-
nak. Az csak erősítené a klubot. Közösen jár-
nánk a vetítésekre, és ott a helyszínen több 
résztvevővel tudnánk elemezni, megbeszélni a 
látottakat. Bevinnénk az általunk javasolt fil-
meket is. Idővel visszatérne a város filmkultú-
rája a rendes kerékvágásba. A Margittán szü-
letett, jelenleg külföldön élő Bereczki Csaba 
filmrendező is üdvözölte tevékenységünket, és 
nagyszerű ötletnek tartotta. Véleménye sze-
rint a városi élet elképzelhetetlen mozi nélkül.

– Milyen elgondolás szerint választja ki a 
bemutatott filmet?

– Kezdetben elkészítettük a tervet egy egész 
évre. A javaslatok főképp Monostori Károly-
tól érkeztek. Ezt közöltük a bemutatás dátu-
maival együtt a legnagyobb internetes közös-
ségi oldalon. Ezen most változtatok, hiszen év 
közben is megjelenhetnek bemutatásra érde-
mes új filmek. Ezért idén már csak a bemuta-
tás előtti egy-két héttel közöljük a film címét. 
Ezt a tagokkal megbeszéltem, és közösen dön-
töttünk. Természetesen a filmek most is bizo-
nyos vitatémákhoz kapcsolódnak. Monostori 
tanár úr is tagja a csoportunknak, figyelem-
mel követi a munkánkat, adott esetben szá-
míthatunk a segítségére.

– Konkrétan hogyan zajlik le egy találko-
zásuk?

– Vetítés előtt elmondom a filmről a legfon-
tosabb tudnivalókat, és támpontokat adok az 
értelmezéséhez. Ismertetem keletkezésének 
időpontját, bemutatom a rendezőt, és utalok a 
film néhány sajátos kifejezőeszközére. Igyek-
szünk igazi műalkotásokat bemutatni, amelyek 
megértése egyedi, alkotó észlelést követel. A 
látottakat mindenki saját tudása, élettapaszta-
lata szerint értelmezi. A vetítés utáni megbe-
szélés, eszmecsere sokszor hosszabbra nyúlik, 
mint maga a film, de éppen ez teszi a progra-
mot filmklubbá. Általában kérdéseket is felte-
szek, hogy bizonyos szempontból irányított le-
gyen a beszélgetés.

– Milyen cél vezérli tevékenységüket?
– Kettős célunk van: közelebb hozni a mo-

zit a margittai emberekhez, illetve kapcsolatot 
teremteni, különböző kérdésekről vitatkozni, 
közösen gondolkozni. A kommunikáció véle-
ményem szerint társadalmi és kulturális szem-
pontból is alapszükséglet.

Szőke Ferenc
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Otthonszínház

– Volt-e a családjuknak olyan tagja, aki va-
lamiképpen ne kötődött volna a színházhoz?

– Tulajdonképpen nem, vagyis a gyerek-
kori színházi környezet minden szempontból 
igaz: anya színésznő volt, apa a színház karna-
gya, nagyapa, Halasi Gyula, ünnepelt színész, 
Bea, a nagynéném, anya húga, bábszínész, 
Halasi nagymama pedig táncosnő. Őrá nem 
emlékszem, mert egyéves koromban hunyt el. 
Az ő édesapja, Döme Lajos volt az a legendás 
kellékes, aki saját kelléktárából adta az előadá-
sokhoz a szükségeseket. Bohó művészvilág-

ban telt tehát a gyerekkorom, naponta 10-től 
14 óráig próba, délután 6-tól este 10-ig ismét, 
illetve előadás. Ott voltam én is folyton, úgy-
hogy akarva, nem akarva beleszerettem abba 
a világba.

– És mégsem választotta a színészi pályát.
– Édesapám azt szerette volna, ha zenész 

leszek, hétéves koromban kezdtem zongorázni 
tanulni. Miután iskolába mentem, a művésze-
ti líceum keretében jártam zongoraórára, úgy-
hogy a középiskolai felvételi előtt már termé-
szetesnek tűnt, hogy a művészetiben folytatom 
a tanulást. Pedig én valójában nem szerettem 
a zongorázást, csodálkoztam is, amikor sokan 
azt mondogatták, milyen tehetséges vagyok. 
Én egyáltalán nem éreztem magam tehet-
ségesnek, az pedig kifejezetten bosszantott, 
hogy a többi velem egykorú szórakozik, jön-
megy, míg nekem gyakorolnom kell. Ez az el-
lenérzés aztán meghozta a maga gyümölcsét: 
a X. osztály első évharmada után eltanácsol-

A vándorszínészet, majd a kőszínházi 
megállapodás idejében is Európa-szerte kedveltek 
voltak a színészcsaládok: nemzedékeken át 
követték a szenvedélyükké vált mesterséget, 
az anyatejjel szíva magukba a szakma szeretetét, 
a színpadi játék csínját-bínját. Nagyváradnak 
is volt egy legendás színházi famíliája, a Halasi 
család. Boross Tamás, Halasi Erzsébet színművész 
és Boross Lajos színházi karnagy fia munkája 
révén ugyancsak színházi ember: a Lilliput Társulat 
közönségszervezője. Szívesen idézte fel régebbi 
és újabb családi emlékeit.

Boross Tamás egy színházi dinasztia tagjaként maga is 
a közönség szolgálatába állt

Ötven éve 
a színpadon; 
Halasi Erzsébet 
unokájával, 
Péterrel és 
a társulat 
tagjaival 2011 
novemberében 



dulva mindent könnyen elért. Gyakran tartot-
tak otthon énekpróbákat, a színészek jöttek a 
saját hangszereikkel, de nagyon jók voltak a 
nagy szilveszteri bulik is. Amikor pedig már 
egy kicsit nagyobb lettem, szereptanuláskor 
én végszavaztam anyával. Ez különösen érde-
kes volt, így, belülről megismerni egy darabot, 
amit aztán a bemutatón egészében láttam. Pá-
holyunk volt a bemutatókra, mindent megnéz-
tünk.

– Milyen volt színpadon látni édesanyját, 
nagypapáját? Vagy együtt mindkettőt, hi-
szen sokat játszottak együtt?

– Nagyapát sajnos nem láttam, őt ugyan-
is valami buta törvény kapcsán nyugdíjaz-
ták. Ígérték, hogy majd visszahívják, de abból 
már nem lett semmi. Nagyon megbántódott, 
évekig be sem ment a színházba, pedig a tő-
szomszédságában lakott. Csak majd a ’80-as 
évek végén, amikor mindkét lánya színre lé-
pett, akkor mondta, hogy ezt csak megnézi. 
Kiskorunkban, Körös-parti séták alkalmával, 
mesélgetett a színházról. Előadásokat ugyan 
nemigen említett, ami megmaradt bennem, 
az Lucia Demetrius Három nemzedék és 
Dürrenmatt Fizikusok darabja, de néhány vi-
dám sztorit elmondott. Például azt, hogy ami-
kor jelmezben mentek kiszállásra, és ő egy 
orosz tisztet játszott, az övében lógó fapisztoly-
nak köszönhetően sikerült valamiféle nehezen 
kapható dolgot soron kívül megvenniük. Én 
magam is csak később, képek, újságcikkek 
alapján tudtam meg, miben is játszott. Elhoz-
tam a Lágeremlékeim című írását, hiszen a 
háború után eredeti, német hangzású – Hack 
– neve miatt sokadmagával a Donyec-meden-
ce egyik szénbányájába vitték öt évre. Később 
írni kezdte visszaemlékezéseit, és már halála 

tak, azt az évet ki is hagytam, majd következő 
ősszel átkerültem – újra X.-be – az Eminescu 
Főgimnáziumba. 1998-ban ment el édesapa; 
egy részleges javulás után még reményked-
tünk, hogy meg lehet menteni, de visszajött a 
betegsége, és 53 éves korában elvitte. Anyá-
val közösen fogalmaztuk meg, hogy ha egész 
nap úgyis a színházban ülök, miért ne legyen 
ez a kenyerem, így lettem 1999 decemberétől 
szervező. Hat éve, Péterke fiacskám érkezése 
után kértem át magam a Lilliput Társulathoz, 
mert az ottani időbeosztásnak köszönhetően 
többet lehettem együtt a kicsivel. Most, majd-
nem húsz év elteltével azt mondom, hogy jó 
volt a döntésem, az életem rendben, s a kö-
zönséggel nemcsak a színpadról lehet kapcso-
latot tartani. Egyébként a munkámban nagyon 
sokat segít, hogy Bea nagynéném gyerekeivel 
már kicsi korunktól kívül-belül megismertük 
a színházat. Még nem voltam iskolás, amikor 
már felismertem a mi életünk másságát. Ott-
hon könyvek, hangszerek vettek körül, édes-
apa szerezte is a zenét, és úgy alakította ki a 
maga „alkotó sarkát”, hogy a zongorán volt 
a magnó, a dohányzóasztalka lábát megemel-
tette, ott voltak a kották, úgyhogy ide-oda for-

A Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül 
Zsani nénijeként 
Csíky Ibolyával
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után, születésének 80. évfordulója tiszteleté-
re jelent meg A Szigligeti Társulat füzetei so-
rozatban, Nagy Béla irodalmi titkár szerkesz-
tésében. Nagyapa emlékezéseit egy interjú 
vezeti be, szintén Nagy Béla készítette. Ott 
nagyon jól összefoglalja fontosabb szerepeit, 
idézném: „Egy ideig érdekes módon a hazai 
és a szovjet drámaírás pozitív hőse lettem. (…) 
Azután egyszer csak rájöttek: hát ez intrikus 
is tud lenni! És akkor megkaptam Csiky Ger-
gely Ingyenélőkjében a Zátonyi Bence szere-
pét. Jaj, de szerettem! Őrület, mekkora sze-
rep volt! (…) Vagy Biberach a Bánk bánban. 
Csodálatos.(…) Azután következett egy Mó-
ricz-invázió: a Rokonok, az Úri muri… Szóval 
habzsoltam, mint a béka, ha moslékba esik. 
Bocsánat, nagyon rossz hasonlat, de hát sze-
rintem a béka ott nagyon jól érezheti magát. 
(…) Vagy a Három nemzedék. Mi három évig 
játszottuk a Lucia Demetrius-darabot. Akkora 
sikere volt, mint a Csárdáskirálynőnek.”

– Igaz, hogy a munkatáborban Halasi Gyu-
la színielőadásokat szervezett?

– Igen, persze. Arról is vall az interjúban: 
„Ezt az időszakot a Donyec-medencében töl-
töttem egy szénbányában. Bár érdekes, szak-
mai szempontból nagyon sokat számított a 
későbbiekben. És nem csak azért, mert egy 
bizonyos idő után, amikor a letargiából ma-
gamhoz tértem, minden szombat estére olyan 
műsorral készültünk a lágerben, amelynek én 
voltam a szerkesztője, írója, rendezője, tánc-
mestere. Felmértem ugyanis azt, hogy ennek 
akkor és ott felbecsülhetetlen jelentősége van 
több száz ember számára…”

– Említette a végszavazást édesanyjával: ő 
milyen típusú művész volt?

– Hatalmas alázattal kezelte a pályát. Ere-
detileg orvosnak készült, de aztán a színpad 
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mellett döntött. Nem voltak szerepálmai, öt-
perces szerepet is teljes odaadással készített 
el. Ha csak a tálcát hozta be, azt is tökéletesen 
tette. Mondták is neki, hogy a színművészetin 
tanítják az ő szerepekkel szembeni alázatát. 
Sokat játszottak együtt nagyapával, volt olyan 
is, amikor szerelmet vallott neki az édesapja. 
De ezt is megoldották. Egyébként anya ötven 
évet töltött el ezen a színpadon, 1961-től. Ka-
pott egy csomó díjat, Poór Lili-díj, életműdíj 
és az 50. évfordulón ő kapta meg először a 
Szigligeti-gyűrűt. Soha nem hallottam anyát 
panaszkodni, pedig voltak évadok, amikor ke-

vesebbet játszott, volt, amikor túl sokat is, de 
számára mindez helyzeteket jelentett, ami-
ket meg kellett oldani, és ő meg is oldotta. 
Még azt szeretném elmondani, hogy nekem 
is volt kétszer lehetőségem belülről átélni egy-
egy produkciót: a Mesélő Háromszék sorozat-
ban, amikor különböző bábszínházak „meg-
töltötték” mesével egész Háromszéket, illetve 
egy kiszálláson, a szlovák oldalon lévő Öreg-
Komáromban nem volt, aki mozgassa a „csil-
laglépő csodaszarvast” és Szőke-Kavinszky 
András megkérdezte, nem vállalnám-e el. El-
vállaltam, hatalmas élmény volt belülről lát-
ni azt, hogy a gyerekek mindenre nyitottak, 
megérzik a jó szándékot, és azonnal reagál-
nak minden pozitív vagy negatív élményre. 
Jó volt ezt is kipróbálnom, de természetesen 
maradok a szervezésnél, hisz ebben az évad-
ban is vannak olyan előadásaink, amiket na-
gyon szeret a közönségünk: a legújabb sláger 
a Négyszögletű kerek erdő mellett a Kispipi 
és Kisréce.

Molnár Judit
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Dárius kincse Biharban

A Dárius kincse kifejezést a közhiedelem az-
zal hozza összefüggésbe, hogy I. Dárius/Dare-
iosz (Dárajavaus) perzsa király (Kr. e. 521–485) 
hiteles adatokkal nem igazolhatóan, állítólag 
Erdélybe menekült és kincseit itt rejtette el a 
Fekete-tenger északi részén élt szkíták elleni 
vesztes hadjáratakor. A szavak és szólások ma-
gyarázatában jeleskedő Csefkó Gyula (1878–
1954) azonban (Péter László: Csefkó Gyula 
munkássága. Bibliográfia. Néprajz és nyelvtu-
domány, V–VI., Szeged, 1962: 95–113.) más 
magyarázatot talált erre. Szerinte nem törté-
nelmi hagyomány útján jutott el a kifejezés a 
szélesebb néprétegekhez, hiszen „I. Dáriusról 
históriás énekünk, népi mondánk nincs. (…) A 
Dárius kincse irodalmi származás: a Világbíró 
Nagy Sándorról szóló verses és prózai művek 
nyomán terjedt el. (…) Nem Erdélyben, vagy 
hazánk más vidékén leljük meg Dárius kin-
csét, mégpedig III. Dáriusét, hanem a Sándor-
monda magyar feldolgozásaiban. Innen vált 
nyelvünk szólásbeli birtokává hihetőleg már a 
XVI. század folyamán. (…) Bizonyos azonban, 
hogy ez a kincs előbb megvolt már szólásaink-
ban, és csak azután kerestek neki helyet a kin-
cses Erdély földében.” (Irodalomtörténeti Köz-
lemények, 1948, 56/2: 100–110) III. Darius 
Codomannus (Artashata) (Kr. e. 380–330) 
perzsa Akhaimenida királyról van tehát szó.

„Erdély népe ábrándjai közé tartozik a rege, 
mintha e föld végtelen rejtett kincseket birna 
keblében. (…) Sokan egész értéköket pénzke-
resésre áldozzák: hosszu vas furókkal turkálják 
a földet; Szent-György nap táján fejéremberek, 
pénzgyulások után leskelődnek az éjszaká-
kon; és sokan találnak is. De nem az, a mit a 
nép Dárius kincsének nevez. Ezt egy roppant 
kincshalomnak festik, mi földalatti üregek-
ben nagy kádakban van elhelyezve. Ezt majd 
minden vidék a maga sziklaüregeiben gondol-
ja.” Ilyen Dárius-kincsét rejtő helyek voltak a 

Tordai-hasadék barlangjai, Mezőbánd határa, a 
bodzai vám környéke és a homoródalmási bar-
lang stb. (Kőváry László: Száz történelmi rege. 
Kolozsvár, 1857) Kővárynak a Magyar Elekt-
ronikus Könyvtárban megtalálható, már idé-
zett közlése szerint „legtöbb hitelre kapott azon 
rege, mely e kincseket Kolozsvár mellett a gya-
lui havasok Czigány-havas nevü részében ke-
resi. Sokan keresték már, s az embereket egy 
Varga Pál nevü hirtelen elgazdagult kolozsvári 
polgár 1716-ban kelt véghagyománya még in-
kább felültette, annyira, hogy Steinville főhadi 
kormányzónk azon időben kerestette is.”

Valószínű, hogy az említett végrendelet egy 
közkézen forgó példányának ültek fel azok a 
pocsaji zsidók is 1860-ban, akiken jót derült 
a XIX. századi közvélemény. A cikket zama-
tos humora miatt az eredeti szöveggel közlöm. 
„A múlt julius 26-ik napján egy szegény pocsaji 
lakostársunk elővevén a gerendából az egy-
ügyű köznép kezén forgó s mai napig is előt-
te hitelre méltó, már rég patkóhoz vert, Dárius 
kincséről szóló, nagy tekintetű okmányt, mely-
be a kincsnek mennyisége, holléte, felvevésé-
nek s elszállításának módja lépésről lépésre, 
egy pontot se hibázva, borzasztó appetitussal 
előadatik; és ezen okmány három pocsaji zsi-
dónak is, úgymint Lévi Samu, Roth Samu és 
Hagymás Bernátnak tudomásukra eljutván; ki-
tűnő titkolózással összebeszéltek, írásba kötött 
egyezségre léptek, hogy egy vezetőt, ki az ok-
mány birtokosa volt, és a Lévi Sámuel kocsi-
sát 2 jó lóval s szekérrel társaságukba avatva, 
a Belényesi bőr-vásár színe alatt a kincs fölve-
vésére elinduljanak, s míg más észreveszi, haza 
is hozzák. A kocsisnak azt ígérték, hogy fárad-
ságáért, s különösen titoktartásáért Pocsajban 
házat és elegendő földet fognak venni, az ok-
mányosnak a kincsből illető osztályrészt; Hagy-
más Bernát szegényebb utitársnak pedig a 
pocsaji vámházat cum appertinentiis gróf Zichy 
és váradi püspök ő excellenciajoktól megvásá-
rolják. Így elrendelkezve, csákányokkal, fúrók-
kal s több effélékkel felkészülve, a fentirt na-
pon, az okmányost mint vezetőt, nehogy valaki 
a dolgot megsejditvén, szerencséjüket kezökről 
elüsse, a faluból előre, gyalog, kiküldik, s ma-
guk is szekeren utána indulván, az okmányost 
az útban felveszik, s hegyen völgyön vágtat-
nak Nagy-Várad s Erdély felé jul. 30-án. Igazán 

Ókori eredetű hiedelem nyomán Dárius mesés 
kincsét egyesek Erdélyben vélték feltalálni. 
A XIX. században néhány kincskereső el is indult 
kiásni a vagyont. Korabeli sajtóhírek számoltak 
be történetükről.



a legnagyobb titokban tarták az egész ügyet, 
mégis elindulások előtt már a faluban a legki-
sebbik gyermek is tudta ugyan; de az illetőkön 
kivül mindenki csak tréfabeszédnek hitte. Vára-
don a szegény okmányos nagyon megéhezett: 
de ez semmi. – Mert volt pénz, s a legszebb fe-
hér czipót, s hozzá dukáló szalonnát kapott. In-
nen tovább Erdély felé (mert a kincs közhir sze-
rint ott van), éjjel nappal suttogva, titkolózva, a 
bizonyos nyereségen aranyhegyeket építgetve, 
kálkulálva, egy, a mostani esőzés miatt vízzel 
telt olyan helyre értek, melyen igazi életvesze-
delemmel vergődhettek kinosan át: de maguk 
sem tudják, hol volt az, mert titkaikból minden-
kit kívánván kirekeszteni, a helyiségek neveit a 
világért sem kérdezték volna. Végre két napi s 
két éjszakai sebes vágtatás után elértek nagy 
szívdobogás közt az okmányban kijelölt havas 
– vagy, a mint mondják – jéghegyhez. Itt le-
szállván a szekérről, próbálják a fölmenetelt er-
ről, próbálják arról, próbálják másfelől, sehogy 
sem succedál, pedig itthon a zsidó nevendékek 
oktatóját lekötelezték, hogy szerencséjökért a 
növendékekkel, mig oda járnak, imádkozzék 
s imádkoztasson, s ebbe nem is volt fogyatko-
zás. Kezdenek habozni, fázni s reszketni. De 
hogy is ne: éjszaka, hideg, idegen ország, jég-
hegy, medvék, farkasok, a kincs körüli lelkek 
rémitései, s három zsidó, kik éjjel itthon sem bá-
torkodnának a tornáczig kilépni. S e közben két 
ottantáji ember vetődik hozzájok, s már ezek-
nek mindent kibeszélnek. E két ember azt a 
bölcs tanácsot és vigasztalást adja nekik, hogy: 
nincs egyéb hija a kincs fölvehetésének, egye-
dül a jégpatkók hiányzanak; de azért kár volna 
a dologgal felhagyni, mert lehet itt a közeli falu-
ban alkalmatosokat tüstént találni, s velök a Dá-
rius kincséhez kapaszkodni. De a mi zsidóink 
nem akarván a jégpatkók csináltatása által a fa-
lut éjszaka fellármázni, s ezáltal titkaikat más 
orrára biggyeszteni, ott tüstént azt határozták, 
hogy jégpatkót csináltatni forduljanak vissza 

Pocsajba – majd készít ott Telegdi vagy Buczi 
–, hanem egy hónap múlva egész készülettel, 
jégpatkóval stb. jőjenek vissza, s egész hóna-
pot reá szánnak a kincs fölvételére s Pocsajba 
szállítására. Egyébiránt nagy rémülésökre azt 
jegyzé meg előttök a két ember, hogy tudtokra 
már a Dárius kincsét annyian keresték, hogy 
ha minden kereső csak egy marok aranyat ka-
pott, s ha egész Erdély merő aranyból állott vol-
na is, azóta már helye se volna. S ezzel azon az 
uton-e vagy máson? (mert maguk sem tudták, 
hol voltak? s hol jártak), az egész falu várakozá-
sára, pénteken este – sábeszre – mind azoknak, 
kiket ez ügybe elébb beavattak, s utitársul s osz-
tályosokul megbiztattak, azután pedig titokban 
megszökve ide haza hagytak, örömükre –, jó 
egészségben haza vergődtek, s már visszajövő-
be az okmányosnak annyira lement a becsü-
lete, hogy legeslegalább 15 mfdnyi távolságtól 
fogva hazáig még csak puliszkát sem kapott. És 
minthogy én olyan kádat soha se láttam, mely-
be 10-12 mázsa aranynál s ezüstnél kevesebb 
férjen meg, mivel az efféle kádakat nálunk csak 
dézsának hivják; bátran állíthatom, hogy azon 
266 kád aranynak, arany ökröknek, sárká-
nyoknak stb. Pocsajig leendő elszállítására igen 
jelentékeny fuvarozás fog kivántatni: tehát, már 
nem a világ egy hónap, mind azoknak várakoz-
ni, kiket ez az ügy illet, vagy illethet, majd én a 
nagyra becsült Vasárnapi Újság valamelyik lap-
jában (ha alkalmatlan nem vagyok), híradással 
leszek, s kérem a fenttisztelt újságot addig figye-
lemmel olvasgatni, másokat annak megrende-
lésére s tanulmányozására serkentgetni, mert 
annyi bizonyos, hogy ezen újság olvasásából 
hamarébb gyűjthetnek maguknak kincset, mint 
a felcsigázott képzeletszülte Dárius kincse fuva-
rozásaiból. Kérem tehát, méltóztassanak addig 
olvasgatni.” (Politikai Ujdonságok, 1860. 09. 
20, 6/38: 599)

Maguk is pórul járt, de élelmes egyé-
nek is megpróbáltak a más hiszékenységé-
ből maguknak tőkét kovácsolni. Lássunk még 
egy sztorit 1867-ből, élvezetes előadásban. 
„Biharmegyében, Belényestől két órai távol-
ságban meredek hegyek között fekszik Rosia 
nevezetű román község. E község lakosai több 
év óta azon hirt kezdék terjeszteni, hogy közsé-
gük határában bizonyos helyen Darius-kincse 
fekszik. Akadtak a községben, kik a kincs ki-
vételére kísérleteket is tettek, azonban csalódá-
sukat belátván, hogy tett fáradságuk jutalmát s 
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költségeik megtérítését vegyék, cselhez folya-
modtak. Többen társaságba állván, kiszemeltek 
egy a községtől jó távol eső hegyet, melyhez a 
hozzájuthatás részint a hegyi patakok által mo-
sott medrek, részint az ut járhatlansága miatt 
a legnagyobb nehézségekkel és veszéllyel járt, 
ott egyik tagjokat kincsőrző szellemül felállítot-
ták, egy másikról pedig elhiresztelék, hogy az 
már látta a kincset, s kész annak helyét mu-
tatni. Ez utóbbi aztán hosszú mesét mondott a 
kérdezősködőknek a kincs felől. E hitegetések-
re aztán Solymos-Petrásza nevű szomszéd köz-
ségből akadt is egy szerencsétlen vállalkozó, ki 
egész vagyonát pénzzé téve a kincs elnyerését 
megkisérlé, azonban mivel az egész vagyona 
nem többet mint 100 egynéhány forintot, s igy 
még felét sem tette a szellem szolgálati béré-
nek, a kincshez nem juthatott, sőt a megjelölt 
kő mellé elhelyezett pénzét is elvitte a sárkány, 
mert hija volt a kívánt összegnek. A szegény 
ember látva, hogy minden igyekvése mellett 
sem tudja a kívánt összeget előteremteni, jónak 
vélte a különben is nagy kincset másokkal, kik 
segédkezet nyujtandnak, megosztani; nem lé-
vén azonban bizalma lakostársaiban, Belényes 
városában igyekezett a nagy kincs kiemelésé-
hez embert találni. Nem is csalatkozott, mert a 
sors véletlenül S. Ignácz koros és épen nem va-
gyonos jámbor izraelitához vezette, kit a végzet 
megáldott ugyan szorgalommal, de e szorga-
lom jutalmában nem részesité. S. a véletlen ál-
tal oda vezetett kincs-szomjuzó parasztot nem 
másnak, mint a bekövetkezett áldás angyala és 
szerencse előhírnökének nézte, s a jobb jövő 
reményében csak azon töprengett: hogy állít-
sa ki a megkivánt összeget, hogy a kincsőrző 
szellem 90 évi szolgálati bérét kifizethesse; ez 
azonban neki sem lévén könnyü feladat, rábe-
szélte a szegény embert, hogy egy harmadikat 
is részesítsenek e nagy szerencsében. Így lett 
3-ik társ egy adóhivatali ellenőr, kivel rögtön a 
szellem bérének kiállításához fogtak; összevál-
tották Belényes városában s a hol csak szerét 
tehették, a krajczáros pénzdarabokat, s annak 
a szellem kívánsága szerint 90 db. zacskót ké-
szítettek, s időközben még 4-ik tagot is felvéve, 
M. izraelitában m[últ]. évi nov. 4-én esti 7 és 8 
óra közt magokat boszorkánygyökérrel is ellát-
va, útnak indultak, hogy éjfélkor a Dárius kin-
csét felvegyék.

Amint így az említett község határában a 
kincset megmutatandó egyénnel és ennek 
még két társával találkoztak, a kincs hollétét 
tudó s megmutatni ajánlkozott Gligor neveze-
tű román paraszt egyszerre görcsöket kapott, 
a földre rogyott s hallását s látását elvesztettnek 
nyilvánitá. Egyszerre kisértetes hangokat hal-
lanak, robajt és állati nyöszörgést, s a szellem 
valódi czivilizált román szavakban tudtul adta, 
hogy már azon helyre értek, a hol az ő 90 évi 
bérét le kell tenniök s azután mehetnek fel a 
várba, a hegyre, a nro 1 szobába és ott jelt kap-
nak, mellyel a kincset felvehetik; ekkor azon-
ban, midőn már a 331 ft. 50 kr. letenni és ott 
hagyni kellett volna, az egyik izraelita meglepe-
téséből kiocsudva, gyanakodni kezdett, s látva, 
mily mohón várják a bocskoros, szokmányos 
és román nyelvű szellemek a pénz letevését, 
társainak is felnyitá szemét. Az adóhivatali el-
lenőr, eszébe jutván, hogy majdnem egész évi 
fizetésétől most mily könnyen megszabadítot-
ták volna, méregbe jött s Gligorra egy párt jól 
ráhúzott, mire ennek görcsei elmúltak, hallott, 
látott s úgy elszaladt, hogy látni sem lehetett 
többé. Így történt ez Biharmegyében Belényes 
vidékén, a XIX. század második felében, mint 
azt maga a részt vett adóhivatali ellenőr elbe-
szélte.” (Politikai Ujdonságok, 1867. 03. 27, 
13/13: 150–151)

Dr. Szabó József

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Dárius kincse Biharban

Az uralkodó alakja 
az úgynevezett 

Dárius-vázán
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Ezek a kisiparosok, a csizmadiák és a cipé-
szek, egyaránt lábbelit készítettek, ám teljesen 
más körülmények között, nem is lehet össze-
mosni a két foglalkozást. Akkor miként ma-
gyarázható a címben feltüntetett szakmáknak 
egyazon személy általi művelése, sőt ezt ki-
egészíti a termék árusítása is saját üzletben? 
A feleletet megtaláljuk a Nyelvművelő kézi-
könyvben.

„A hentes csak sertés (más szóval: disznó) 
vágásával és húsának hentesáruvá való fel-
dolgozásával foglalkozott. A mészáros szar-
vasmarha és juh vágásából, főképpen húsá-
nak nyersen való árusításából élt. E két rokon 
szakma hosszú időn át társult. Újabban a hús-
ipar nagyüzemi, gépesített jellege folytán kü-
lönvált, de másképpen.”

Engedtessék meg nekem, hogy e két fo-
galom tartalmi tisztázását fiatalkori emléke-
im fölidézésével folytassam. Miként zajlott le 
a disznótor bő fél századdal ezelőtt? (Érdekes: 
a sertéstor kifejezés beszédünkben nem hono-
sodott meg.) Az előre kijelölt napon hajnaltól 
késő estig a család valamennyi tagja talpon 
volt, sőt néhány hozzáértő rokon is. Közülük 
nem hiányozhatott a böllér. Ki ő, és miben 
működött közre? E kihalásra ítélt megnevezés 
arra az ereje teljében lévő férfira vonatkozott, 
aki alkalmilag és némi szakértelemmel vett 
részt a torhoz kapcsolódó teendőkben. (He-
lyenként az állatokkal kupeckedő vállalkozót 
is böllérként emlegették.)

A bőséges toros vacsora elkészítéséhez jó-
val naplemente után láthatott néhány asszony. 
Erre a ritkán adódó alkalomra olykor tekinté-
lyes személyeket, rokonokat, szomszédokat is 
meghívtak. A kóstolás főszereplője a toros ká-
poszta volt, amit a májas, tüdős, véres hurka 
követett. Természetes, hogy a kolbász sem hi-
ányozhatott. Mindezekhez borral való poha-
razás társult, ami meg nem eshetett nótázás 
nélkül. Jeles családok muzsikus cigányokat is 
hívtak, másokhoz csak úgy, „véletlenül” top-
pantak be a zenészek.

Az estefelé megtöltött bőrsajt már az élés-
kamrában, súlyok alatt lapult, a kocsonyá-
nak való ugyanitt várta majdani hasznosítását. 
Őszintén kívánom, hogy olvasóim hasonló 
vendéglátásnak legyenek a részesei!

Dánielisz Endre

Hentes vagy mészáros?

Gyermek- és ifjúkorom gondolat-
világát fölidézve bevallom, hogy e 
két szakma egybeboronálását eről-
tetettnek ítéltem. A csizmadiákat 
magam elé idézve látom a vállukon 
hosszú rudat cipelő segédeket, a rú-
don tucatnyi csizma jobbra-balra bil-
legett. A mester ezeket a heti- vagy 
a nagyvásárokon értékesítette. El-

lenben az értelmiségiek s a polgárság 
ilyen lábbelit már nem viselt. Ehelyett a 

cipészműhelyt keresték föl, s ott rendel-
ték meg, napok múltán átvették a kiválasz-

tott mintájú és nagyságú száras vagy félcipőt. 

lenben az értelmiségiek s a polgárság 
ilyen lábbelit már nem viselt. Ehelyett a 

cipészműhelyt keresték föl, s ott rendel-
ték meg, napok múltán átvették a kiválasz-

Itt a disznóvágás ideje. E télutó lehetőséget kínál 
számomra, hogy a szakmájukat egykor kiválóan 
gyakorló kisiparosok közül a hentesekről 
s a mészárosokról szóljak.
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A családnak volt egy grófi rangú, erdé-
lyi ága is a köznemesi státusú magyarorszá-
gi mellett. Bihar, Szatmár és Békés megyében 
voltak birtokai. Rhédey Lajos ez utóbbihoz 
tartozott, 1761-ben született a Heves megyei 
Kisrédén. A katonai akadémia elvégzése után 
hadapród lett a 37. gyalogezredben, majd Bi-
har megye ajánlására 1780-tól 1783-ig a bécsi 
magyar testőrségnél szolgált. Innen alhadna-
gyi rangban a 8. huszárezredbe került. 1784-
ben kötött házasságot Kacsándy Teréziával. 
1791-től élt huzamosan Váradon; az egyko-
ri Rhédey-ház ma is áll a Kálvin János utca 
5. szám alatt. 1792-ben aranysarkantyús vi-
téz lett, huszárhadnagyként fejezte be katonai 
pályafutását.

Az 1790-es évek elején jó barátságot ápolt 
Szulyovszky Menyhérttel, Kazinczy Ferenccel 
és Szentmarjay Ferenccel – három olyan férfi-
úval, akit később a Martinovics-összeesküvés-
ben való részvételért letartóztattak és elítéltek. 
Mi több, az 1794. május 14-én kelt Habsburg-
ellenes röpirat, az úgynevezett Piskolti levél 
szerzőségével is őt gyanúsították, ezt azon-
ban nem lehetett rábizonyítani. Tény, hogy 
Rhédey jelen volt 1794. július 7-én Nagyká-

A Rhédeyek Váradon (9.)
Gróf Rhédey Lajos főispáni helytartó

Az előkelő köznemesi családból származó 
Rhédey – oldalági felmenői révén a família 
váradi várkapitányt, illetve erdélyi fejedelmet 
is adott – a XVIII–XIX. század fordulójának egyik 
legbefolyásosabb és legellentmondásosabb 
alakja volt. Haladást szorgalmazó kényúr, 
fényűzést kedvelő mecénás egy személyben.

rolyban gróf Károlyi József főispáni beiktatá-
sán; ezt az eseményt utólag, a Martinovics-
összeesküvés vizsgálatakor a szervezkedés 
előtörténeteként értelmezték. Rhédey aláírása 
szerepelt azon a listán is, amelyen – Szabolcs 
megye kezdeményezésére – a magyar színház 
anyagi támogatását vállaló személyek aláírá-
sa olvasható.

A kegyvesztettség peremén

Amikor vizsgálat indult a politikailag leg-
veszélyesebb személyek ellen, felmerült az ő 
neve is. A vizsgálat következtében I. Ferenc 
1797. október 21-én fiscalis actio elrendelésé-
ről határozott – többek között – Rhédey ellen 
is; a nádor 1797. november 10-én ennek el-
halasztását kérte arra hivatkozva, hogy a Na-
póleon Franciaországával várható háború mi-
att együtt van a zempléni és bihari inszurgens 
regiment is, márpedig ez utóbbinak Rhédey 
az ezredese, s így az intézkedés feszültséget 
szülhet. A vizsgálat 1798-as lezárulta után I. 
Ferenc Rhédeyt lázító beszédei miatt a köz-
gyűlésen való megfeddésre ítélte; a fiscalis 
actiótól egyelőre ugyan eltekintett, ám töröl-
tette őt Zemplén, Bihar és Szatmár vármegye 
táblabírái közül.

Ezen a ponton Rhédeynek több választása 
is lehetett. Ekkor még börtönben voltak azok 
az egykori barátai, akiknek az útja a szerve-
zett összeesküvés irányába vezetett. Rhédey 
a Martinovics-összeesküvésbe – szerencséjé-
re – nem keveredett bele, így számára a kegy-
vesztettség elfogadása és a magánéleti körbe 
való visszahúzódás reális lehetőség lett vol-
na. Ő azonban más módon reagált: 1800-ban 
Bujanovics Károly udvari ágensen keresztül 
50 újoncot és eltartásukra 2000 aranyat aján-
lott fel az uralkodónak, egyúttal pedig kérte 
büntetésének elengedését. Amikor 1802-ben 
Szatmár országgyűlési követe lett, tízezer fo-
rintot adományozott a Katonai Akadémia cél-
jaira. Ez igen komoly vagyont sejtet, hiszen 
Rhédey ezek szerint három év leforgása alatt 
kétszer is jelentős összeget tudott kifizetni.

A Rhédey-ház 
Nagyváradon, 
a Kálvin utcán
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A színjátszás szenvedélyes 
mecénása

Az uralkodó iránt folyamatosan kinyilvání-
tott lojalitása a kulturális intézmények támoga-
tása kapcsán nem volt feltétlen. A nyelvműve-
lő társaság és a nemzeti színház alapítására, 
valamint a Nemzeti Múzeum támogatására 
irányuló rendi törekvések mellé állva, nem kö-
vette az udvar álláspontját. Másik fontos szen-
vedélye a magyar nyelvű színjátszás támoga-
tása volt, hiszen már 1794-ben aláírásával 
elősegítette egy magyar nyelvű társulatnak 
helyet adó színház felépítését.

Az első magyar színtársulat – a pest-budai 
játéklehetőségét elvesztő Első Magyar Játék-
színi Társulat Wesselényi Miklós által támoga-
tott csapata – 1798. augusztus 23-án került 
Váradra, és augusztus 26-án tartotta első elő-
adását a Fekete Sasban. Csak rövid ideig idő-
zött itt, mert Debrecenbe vonzotta őket az or-
szágos vásár, és a Hegyalján is meg akarták 
próbálni, hogy szüret idején lehetne-e ott sike-
res előadásokat rendezni. Nagy hatást értek el 
első előadásukkal, a Süketnémával, amit an-
nak is köszönhettek, hogy a mű „magyarosí-
tója”, Hatvani István akkor táblabírája volt Bi-
har megyének. 1799-ben Kelemen Lajosékon 
Rhédey segített: „A végső pusztulástól meg 
menteni kívánó Hazafiak ohajtásokra, Ezen 
Társaságot tulajdon Gondviselése és Igazga-
tása alá fogadta Tit. Rédey Rédey Lajos Úr 
1799-dik Esztendőnek elején, és egész szor-
galommal jó rendbe szedvén azt, élelméről 
gondoskodván nevelte…”

Rhédey maga így referált Wesselényi-
nek: „Az actorokat sem oldozta fel sen-
ki is az ő contractuális kötelességek alól, 
hanem mindekutánna tsak nem két hóna-
pokig egy kr. fizetést sem kapván már to-
vább nem élhettek s széjjel akartak oszla-
ni, én őket nagy kérelemmel vettem arra, 
hogy letsendedgyenek s szándékokat vál-
toztassák legalább addig míg válaszod érke-
zik, mert Kotsi azt mondotta, hogy ő azonn 
nyomoruságos környül állásokról tudositott; 
de mivel az éhezők semmi féle argumentu-
mokkal jól nem laknak és ők átaljába élelmek 
keresésére a Theatrumot elhagyni magokat 
declarálták 80 Rfrot osztotgattam ki köztök 
s a gazdájokat is (a kik már enniek adni sem 
akartak, s tsak nem ki hányattak házaikból 
is) elhivatván kezességet vállaltam magamra 
érettek s e szerént meg kapván ők is élelme-
ket le tsendesedtek…”

Rhédey nevezte ki a társulat élére igazgatónak 
Sehy Ferencet, majd annak halála után Kótsi 
Patkó Jánost. 1799 tavaszán ő szervezte meg a 
társulat debreceni vendégjátékát is. 1799. már-
cius 19-én mutatta be a Magyar Játszó Társaság 
Nagyváradon József nádor névnapjának tiszte-
letére Rhédey Lajos A Nagy lelkű Hertzeg című 
darabját – erről a Magyar Kurír és a Magyar Hír-
mondó is tudósított. Az utóbbi tudósításból egy-
értelműen kitűnik, hogy a darab szerzőjét sem a 
színlapon, sem az előadás alkalmával nem ne-
vezték meg: „József királyi herczeg és Magyar-
ország nádorispánnya nevenapján való megtisz-
teltetésére készített versek, mellyeket a Nemzeti 
Játzó Társaság ama híres Mozart által szerzett 
muzsikára alkalmaztatva a nagyváradi játékszí-
nen martius 19-dik napján az 1799-ik eszt. el-
énekelt.”

A Rhédeyt dicsőítő Csokonai

Csokonai Vitéz Mihály 1803 körül az 1798-
ban írott Dorottyáját megpróbálta kiadat-
ni, ezért Rhédey Lajoshoz fordult segítségért. 
1804 januárjában egy panegiricust is szentelt 
„Magyar fejedelmink nagyságos gyermeké-
nek”. A Rhédey Lajost magasztaló költeményt 
eredetileg Somssich Lázár írta latinul. Csoko-
nai a bécsi Magyar Hírmondó szerkesztőjé-
nek, Márton Józsefnek az indítványára for-
dította le. A lap a Kazinczy által is elismert 
vers fordításával azt szerette volna meghálálni, 
hogy Rhédey egy – szintén Márton által szer-
kesztett – lexikon kiadására „egynéhány száz 
forintot” ajánlott. Maga a költemény azért ma-
gasztalja, mert 1802-ben a pozsonyi ország-
gyűlésen 10 ezer forintot adományozott a bé-
csi katonai nevelőintézet számára. A fordítás 
elkészítéséért Csokonai maga is támogatást 
remélt az eredetét az Aba nemzetségig vissza-
vezető aranysarkantyús vitéztől…

A támogatást nem kapta meg, de a főúr rö-
videsen más megbízást juttatott a költőnek: el-
hunyt felesége búcsúztatására kérte fel, amit 
a betegeskedő Csokonai elvállalt. 1804. ápri-
lis 6-án nagy hidegben szekerezett át Várad-
ra, majd néhány nap múlva, 15-én a hűvös 
időben, a várad-olaszi templomi temetésen 
„hallatlan beleéléssel, izzásig hevülő pátosszal 
szavalta el” ezt a költeményt. Tüdőgyulladást 
kapott, s nyomban ágynak esett. Hetekig fe-
küdt Váradon, míg végtére hazatérhetett.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

A Rhédey grófi 
címer
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Régi újsághírekből 
szemelgettünk

Büszke lokálpatriotizmussal szoktunk em-
lékezni az egykori Nagyváradra, arra, hogy 
nagyvárosnak tekintették és tekintjük most is, 
ahol országos jelentőségű események is tör-
téntek. A valóság ellenben az, hogy még az 
1870-es években sem sikerült teljesen kiküszö-
bölni a város provinciális jellegét. E megállapí-
tást néhány korabeli újsághírrel igazoljuk.

„Megütközéssel voltunk kénytelenek ta-
pasztalni, hogy egy vidéki pór két gebéjét a 
Fő utca gyalogjárdáján vezeté az Úri utcából 
egészen a Kishídig. Történt pedig ez Nagyvá-
radon az Úrnak 1872-ik évében, január 17-én 
8 órakor – avagy talán ily korán a rendőrség 
éber közegei a legközelebbi tisztválasztásról 
ábrándozva szövik boldog álmaikat.” (1872. 
január 20.)

Nem tudhatjuk, hogy a rend éber őrei hol 
lehettek ezen a januári reggelen, de azt el kell 
ismernünk, hogy nem lehettek egyszerre min-
denhol a városban, hiszen történtek az előbbi-
nél cifrább dolgok is néhány nappal később…

„A Fő utcán két nekiszilajodott paripa fel-
tartóztathatatlanul ragadta tova az utána ra-
gasztott sandlaufert. A Fő utcán vágtatott el a 
két fékezhetetlen állat, ijedelmére az alá-fel já-
róknak…” (1872. január 21.)

Valószínű, hogy még ma is vágtatnának a 
fékezhetetlen paripák, ha azóta meg nem hal-

tak… De ha komolyra fordítjuk a szót, jó len-
ne tisztázni azt is, hogy mit is „ragasztottak” a 
nekiszilajodott paripák után. A „sandläufer” a 
német nyelvből származó régies elnevezése a 
homokfutó kocsinak.

Következzék még egy ugyanezen napi ál-
latos történet, de már a Teleki utcából: „Teg-
nap délután egy bőszült tehén rohant a Teleki 
utcán keresztül, a vágóhídról szabadulva el. A 
vad »bestia« egy udvarba rontott, hol a megré-
mült lakók nagy félelmére garázdálkodott, míg 
végre az utána futott mészárosok kutyáik se-
gítségével lefogták…”

Két év múltával sem változott sokat az ut-
cai helyzet Váradon. Íme egy újabb példa erre:

„Tegnapelőtt Olasziban elragadt egy szür-
ke, mely egy gyermeket átugorván csak sze-
rencse, hogy azt agyon nem taposta. Teg-
nap pedig egy másik ragadt el, mely szintén 
két gyermeknek majdnem halálát okozta. 
Nem mulaszthatjuk el figyelmeztetni az ille-
tőket, hogy vigyázzanak, mert ha komolyabb 
szerencsétlenség talál történni, megadják az 
árát.” (1874. január 22.)

De ha az „illetők” nem olvastak újságot? 
Akkor vélhetően kárba veszett a naiv újság-
író figyelmeztetése. De úgy tűnik, hogy a fi-
gyelmeztetés nélkül is megoldódott a helyzet, 
mert harmadnap már nem jelent meg hason-
ló hír a helyi lapban.

Egyébként nemcsak lovakkal, tehénnel, ha-
nem még bivalyokkal is meggyűlt a váradi já-
rókelők baja. „A Széchenyi tér naponkint ha-
sonlít valamely spanyol cirkuszhoz, hol már 

Újabb tallózás következik a XIX. század utolsó 
harmadában megjelent Nagyvárad napilapból. 
Ezúttal is helyi érdekességekről számolunk be.

Az Úri utcától 
a Kishídig vezette 

egy falusi a Fő utca 
járdáján a gebéit

A Teleki utcán rohant egy felbőszült tehén
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délután 6 órakor hajtogatják a csordás-féle 
mesteremberek az illem fogalmával egy csep-
pet sem törődő bivalyokat. Megesik néha, 
hogy egy-két embert megöklel a bivaly, s a 
még bivalyabb csordásnak csak ennyi a vála-
sza: – Hát ne járjon előtte senki! Mintha bi-
zony csordás és bivaly »országnak« volna adva 
teljes szabadság e téren a járkálásra.” (1876. 
április 22.)

De nem csak a békésen sétáló kerülhetett 
bajba a járdákon mászkáló állatok miatt. Néha 
veszélyes lehetett még egy bérkocsiba is beül-
ni. Erre is akad egy példa.

„A Fő utcán egy fiakerből a gyorshajtás kö-
vetkeztében kiesett a hátulsó jobb kerék, mi-
nek folytán a jármű tengelye csak úgy szikrá-
zott a kövezeten. Dicséretére legyen azonban 
mondva a mesterének – nem tört szét az al-
kotmány, ehelyett a benne utazó urat elhají-
totta úgy, hogy suszterboldogító kövezetünk 
nyomban levitte arcáról, könyökéről és térdé-
ről a bőrt a kihajítottnak!” (1876. június 9.)

A korabeli sajtó beszámolt a kocsmai per-
patvarokról is. Két példa következik erre.

„A »Bunda« korcsmában verekedést rendez-
tek az »afféle gavallérok«. El is páholták egy-
mást annak rendje és módja szerént. Recht 
biztos úr azonban »illő segédlettel« megjelen-
vén, a vitézlő viaskodók könnyre fakadva kér-
tek bocsánatot. Meg is nyerték a – hűvösön. 
Holmi szedett-vedett nép csapott össze, alkal-

masint »politikai tárgy« fölött.” (1876. július 5.)
Hogy politikai tárgy miatt verekedtek volna 

az „afféle gavallérok”, ez kevésbé hihető. In-
kább csak a hírlapíró akarta ezzel a megjegy-
zésével színesíteni rövid hírcikkét. De egy má-
sik névtelen kollégája egy másik hírcikket még 
rövidebbre vett: „A Teleki utca végén levő 
Darvasy-féle korcsmában a káptalan két cső-
sze valami Fenesi nevű henteslegényt agyba-
főbe vert.” (1876. július 16.)

Ha megírták azt, hogy ez a korcsma a Te-
leki utca végén volt, illik tudatni azt is, hogy 
a Bunda pedig a Sas, a későbbi Kossuth utca 
elején.

De ideje már témát váltanunk. Következzék 
egy újabb írás Egy pikáns díj címmel ugyaneb-
ből az újságból: „A Kishídtól az Úri utca kez-
detéig, a jobb oldali trottoiron, tegnap egy ki-
hímzett női tárca veszett el. A megtalálónak 
nem ér semmit, vagy legjobb esetben keveset, 
annak pedig, aki elvesztette, drága. A szíves 
megtaláló nagyon kéretik azt a tulajdonosnő-
jének visszaadni egy csókért. (Ha a megtaláló 
nő volna, az ígért díj kiadására szükség eseté-
ben vállalkozik e lap újdondásza.)” (1874. ja-
nuár 15.)

Merész ember lehetett az újságíró, amikor 
zárójelbe téve kiegészítette a tárcát elvesztő 
nő kérelmét. Mert ha a megtaláló egy csúnya, 
netán ápolatlan asszonyság lett volna, akkor 
is megadta volna a megkerült hímzett tárcá-
ért a csókot?

Ne törjük a fejünket azon, hogy végül el-
csattant-e vagy sem a beígért csók a Nagy-
várad szerkesztőségében. Inkább azzal ismer-
kedjünk meg, hogyan fogadták a Fekete Sas 
sörözőjének törzsvendégei a pincérnők meg-
jelenését:

„Hillinger Lipót, a Fekete Sas bérlője kö-
zelebb úgy intézkedett, hogy sörkorcsmá-
ja vendégeinek két hölgy szolgáljon fel, mint 
ez a fővárosban is több helyütt van. Monda-
nunk sem kell talán, hogy mióta a férfi pincé-
rek helyét Ganimédek foglalták el, azóta sok-
kal több vendég jár a sörcsarnokba. Ezen nem 
is lehet csodálkozni, hiszen a jó sör még sok-
kal jobbá válik, ha azt gyöngéd kezek mosoly 
kiséretében helyezik asztalunkra.” (1876. áp-
rilis 6.)

A hírhez minden kommentár nélkül annyit 
talán illik hozzátenni, hogy Ganümédész egy 
mitológiai alak volt, akinek szépsége lenyű-
gözte még Zeuszt is.

Péter I. Zoltán

A Széchenyi téren 
randalíroztak 

a bivalyok

Valahol a Kishídtól 
az Úri utcáig 
veszhetett el egy 
női hímzett tárca
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Fél tucat új szótár

A szemkápráztató szépségű kerámiák kö-
zött Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igaz-
gatója O. Nagy Gábort idézte köszöntőjében: 
„A szólások, közmondások nyelvünk virágai.” 
Állításának alátámasztására stílszerűen egy 
gyönyörű korondi dísztányért és egy közön-
séges, fehér tányért használt szemléltetőesz-
közül: utóbbit a szólásmentes nyelvhasználat-
hoz hasonlította, előbbit pedig ahhoz, amikor 
valaki a beszédét sűrűn színesíti szólásokkal, 
közmondásokkal.

Az elsőként bemutatott könyv T. Litovkina 
Anna Aki keres, az talál. Bibliai közmondá-
sok szótára című kötete volt, melyet Barta 
Péter igazi filológusi munkának nevezett. A 
könyv mindhárom részéről – a bevezetőről, 
a szótári részről és a mutatóról is – elismerő 
szavakkal szólt, de csak a szótári részt volt al-
kalma alaposabban jellemezni, kitérve a bib-
liai közmondások sokféleségére. Végül azt is 
megjegyezte, hogy tudomása van egy „kiszi-
várgott” tervről, vagyis hogy a szerző már 

újabb könyvön dolgozik, melynek témája: a 
magyar nyelv bibliai szállóigéi.

Ezután Magay Tamás saját maga mutat-
ta be Bibliai eredetű kifejezések, közmondá-
sok, bölcsességek magyarul és angolul című 
könyvét. Kiemelte, hogy a kötet a reformá-
ció 500. évfordulóján jelent meg. Felhívta a 
közönség figyelmét arra, hogy gyakran nem 
is tudjuk, mennyi mondásunknak van bibliai 
gyökere, s ezekre példákat is hozott: „pusztá-
ba kiáltott szó”, „eladta egy tál lencséért”, „A 
jó szomszéd jobb, mint a messze lakó rokon”, 
„Senki sem lehet próféta a saját hazájában”. A 
szótár nem a Bibliából, hanem a köznyelvből 
indul ki, de több fordításban is közli az eredeti 
szövegrészeket, megadva a pontos bibliai he-
lyeket. Végül Magay Tamás bevallotta, hogy 
könyvével nem titkolt szándéka volt a Biblia 
olvasása felé elmozdítani a szótár használóit, s 
mivel a szótár kétnyelvű, az angolul tanulók is 
hasznát vehetik.

Harmadikként Balázsi József Attila Ha son-
lat szótárát ismertette Pomozi Péter. Először 

Hat új közmondásszótárral gyarapodott 
a budapesti Tinta Könyvkiadó kínálata. 
A köteteket tavaly november végén mutatták 
be a Józsa Judit Galériában; a rendezvényről 
és a könyvekről a kiadó küldött beszámolót 
lapunknak.

Egyszerre 
hat kötettel 
ismerkedhettek 
meg az érdeklődők

Mindennapi beszédünket színesíthetjük a Hasonlat-
szótárt forgatva
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felidézte, hogy a Tinta Kiadónál az elmúlt 19 
évben már 20 szigorúan vett frazeológiai mo-
nográfia jelent meg, ami nemzetközi szinten is 
kiemelkedő. Az új kötetet filológiailag pontos 
műnek, ugyanakkor olvasóbarátnak is nevez-
te, mivel minden oldalpáron alul fel van oldva 
a sok, elsőre bonyolultnak tűnő jelölés. Gon-
dolatait azzal zárta, hogy e hasznos és pontos 
mű fontos is, egyrészt mert nyelvápoló, más-
részt pedig mert nagyon alkalmas a nyelvfej-
lesztésre, ezért minden valamirevaló média-
munkás asztalán ott a helye.

Sántháné Gedeon Mária mutatta be Nagy 
György Magyar–angol közmondásszótárát, 
méghozzá módszertani tanárként praktikus 

szempontok alapján. Kiemelte a jól sikerült, 
tömör bevezetőt, és dicsérte a remek tipográfi-
át. A méltatás mellett néhány javaslatot is tett, 
mint például a jellegzetesen magyar fordula-
tok megtámogatását némi kultúrhistóriával, 
hogy a szótár jobban használható legyen a 
magyarul tanuló külföldiek számára.

Kelényi István az Olasz közmondások 
című könyvet ajánlotta, melynek szerzője, Ág-
nes Bánhidi Agnesoni egyenesen Sienából 
érkezett a könyvbemutatóra. A logikus felépí-
tésű összeállításban könnyen megtalálhatók a 
többek között Garibalditól, Senecától, a Bibli-
ából vagy éppen a delphoi jósdából szárma-
zó mondások. Élő szólások gyűjteménye a kö-
tet, hangzott el, hiszen a szerző saját unokái is 
használják ezeket Olaszországban.

Végül Balázsi József Attila A sas egyedül 
repül. Állatos közmondások és szólások ma-
gyarul és angolul a világ minden tájáról szi-
nonimamutatóval című könyvének bemuta-
tásával zárult az est. A feladatot Oláh István 
vállalta magára, s szellemes asszociációin ke-
resztül emelte ki a könyv erényeit. A szer-
zőt egy szóval jellemezte: intranzigens, azaz 
fel nem adó típus, hiszen nem fáradt bele a 
2727 mondás összegyűjtésébe és rendezésé-
be a világ 124 nyelvéből. „Nem lehet elolvas-
ni”, mondta a könyvről, ellenben „olvasgatni” 
nagyon is – jó, ha karnyújtásnyira van az em-
bertől.

Összeállította: Szabó Mihály

Kiss Gábor 
kiadóigazgató

Kétszázötvennél több állatos szólás 
a világ minden tájáról 

Olasz szólások gyűjteményeMagyar–angol közmondásszótár
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Műfüves pályát építene 
Biharban az RLSZ

A több mint félszáz klubot felvonulta-
tó megyei futballegyesület tavaly megvá-
lasztott elnöke, Radu Bitea új szemléle-
tet vitt a bihari labdarúgásba, s alig egy év 
alatt több segítséget nyújtott a csapatok-
nak, mint elődje, Valer Vancea, aki 12 éven 
át ült az elnöki székben. Az egyesület idei 
közgyűlésére a nagyváradi Szakszerveze-
tek Művelődési Házában kerül sor, a kezdé-
si időpont elég korai, 14.30 óra, az ok pe-
dig az, hogy a Román Labdarúgó-szövetség 
(RLSZ) elnöke reggel érkezik Nagyváradra, 
késő délután pedig már vissza is tér majd a 
fővárosba.

„Örömmel tölt el, hogy a Román Labda-
rúgó-szövetség elnökét láthatjuk vendégül. 
Nagy megtiszteltetés ez a bihari labdarú-
gásnak, hiszen sem Răzvan Burleanu előd-
je, Mircea Sandu, sem pedig az őt megelő-
ző RLSZ-elnökök nem jártak a megyében, 
hogy testközelből felmérhessék az itt mű-
ködő csapatok helyzetét” – mondta el Radu 
Bitea, a BMLE székhelyén megtartott sajtó-
tájékoztatón.

Burleanu Pásztor Sándorral, a Bihar Me-
gyei Tanács elnökével és Ilie Bolojannal, Vá-
rad polgármesterével is találkozik, hogy elő-
készítse egy nagy méretű, UEFA-licenccel 
bíró műfüves focipálya megépítését. Az ön-
kormányzatnak a területről és az infrastruk-
túráról kell gondoskodnia, míg a pályát a 
szövetség szállítaná.

Segítség a csapatoknak

Alig egyéves mandátuma alatt több előre-
lépést is sikerült elérnie a megyei egyesület 
új vezetőjének. A legfontosabb, hogy a tava-

szi idényben az U15-ös, U13-as és U11-es 
korosztályú ifjúsági csapatoknak nem kell fi-
zetniük a hazai pályás meccsek bírói tiszte-
letdíját, azokat a BMLE vállalja át.

„Sikerült egy támogatót bevonni, amely 
szívügyének tekinti a megyei utánpótlás sor-
sát, emellett a Bihar Megyei Tanács segít-
ségére is számítunk annak érdekében, hogy 
átvállaljuk az anyagi terhek egy részét a baj-
nokságainkban részt vevő csapatoktól” – vi-
lágított rá Radu Bitea BMLE-elnök.

A felnőtt csapatok képviselői egyébként a 
fiatalítás mellett döntöttek, így idén augusz-
tustól, vagyis a következő idényben már két 
21 év alatti és egy még junior (U19) labda-
rúgó szerepeltetése lesz kötelező a bajnoki 
meccseken.

Érdekességek

Tavaly decemberben rendhagyó gálával 
díjazták a 2017-es év megyei legjobbjait. 
Az elkészített statisztikákból kiderült, hogy 
a megyei első osztályban 443 gól szüle-
tett az őszi idényben. A legeredményesebb 
játékosok: Daniel Toma (Mácsapusztai 
Unirea) – 14 gól; Sergiu Pop (Élesdi Crişul) 
és Sergiu Ciocan (Nagyszalontai Olim-
pia) – 12-12. Sorrendben Marius Matei 
(Vaskohsziklási CSO) és Lakatos János 
(Érmihályfalvi Unirea) következik 9-9 ta-
lálattal. A legidősebb gólszerző a 46 éves 
Sandu Balaj (Vaskohsziklási CSO) volt, a 
legfiatalabb pedig a 15 esztendős Gabriel 
Buta (Nagyszalontai Olimpia).

A másodosztály első csoportjában 493 
gól született ősszel, a legtöbbet, egyaránt 
70-et, a Nagyváradi Atlétikai Club és a szin-
tén váradi Dinamo tagjai szerezték. A má-
sodik csoportban 302 alkalommal rezgett 
a háló (itt 15 meccsel kevesebbet játszot-
tak, mint az első csoportban), a legtöbbször 
a rangsor második helyén álló Biharkabai 
Gloria játékosai voltak eredményesek (50).

Hajdu Attila

A Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület (BMLE) 
február 15-én tartja éves közgyűlését, a román 
szakszövetség elnökének, Răzvan Burleanunak 
a részvételével.



Vízipóló és kosárlabda 
Román Kupa

A férfi pólócsapat két győzelemmel és egy 
vereséggel zárta a Román Kupa Bukarestben 
megtartott döntőjét. A negyed- és az elődön-
tőben is magabiztosan nyert a Dorin Costrăş 
vezette együttes: a Kolozsvári Polit 19–4-re, 
a Bukaresti Dinamót 6–3-ra verte, így beju-
tott a fináléba. Ott a címvédő és sorozatban 
kétszeres bajnok Steaua volt az ellenfél, amely 
idén a Bajnokok Ligája csoportkörében is sze-
repel. A találkozón főleg támadásban játszott 
csapnivalóan a váradi együttes, és 7–1-es ve-
reséget szenvedett (az egyetlen találat Szabó 
Roland nevéhez fűződött), így nem sikerült el-
hódítania a serleget.

A szintén váradi Crişul SK a nyolcadik he-
lyen zárta a tornát, három vereséget elszen-
vedve. A Steaua elleni fiaskó után két szo-
ros csatát játszott Marcel Haşaş együttese, az 
Aradi Amefától 12–11-re, míg a Kolozsvári 
Politól 9–7-re kapott ki az 5–8. helyekért ví-
vott küzdelemben.

Váradon fogadják a szerbeket

A világ legjobb vízilabdacsapata látogat Vá-
radra február 13-án a román válogatott ellen-
feleként. A Világliga selejtezőjében az olimpi-
ai, világ- és Európa-bajnok szerb csapat lesz az 
ellenfél a váradi Ioan Alexandrescu Uszodá-
ban. A találkozón a VSK-Digi két játékosa néz 
majd szembe egymással: Gojko Pijetlovics, a 
váradi gárda hálóőre ezúttal a vendégek ka-
puját óvja majd a góltól, míg Vancsik Leven-
te a román válogatottat irányító szerb Dejan 
Sztanojevics szövetségi kapitány együttesé-
ben kap helyet.

A román csapat eddig a szerb és a horvát 
válogatottól is nagyarányú vereséget szenve-
dett, így pont nélkül áll a sorozatban.

Szentgyörgyön döntőznek

A férfi kosárlabdacsapat vereséggel kezd-
te az évet (83–76 Nagyszeben ellen), ám 
ezt követően legyőzte a Dinamót (104–65), 
majd pedig a Jászvásár (113–56), utána Ma-
rosvásárhely (108–55) és Galac (86–71) el-
len is nyert. Cristian Achim együttese a Ro-
mán Kupa nyolcas döntőjére készül, amelyre 
idén rendhagyó módon Sepsiszentgyörgyön 
kerül sor február 10–13. között. Az első el-
lenfél a Galaci Phoenix lesz, majd a Steaua–
Timba párharc győztese következik. A másik 
ágon Kolozsvár–Piteşti és Szeben–Temesvár 
párharcokra kerül sor. A finálét február 13-án 
rendezik, egy nappal később a hagyományos 
Észak–Dél All Star Gálát tartják ugyanott.

Ami a váradi keretet illeti, több változás is 
történt az elmúlt hónapban. Távozott a szerb 
Pedja Sztamenkovics, az amerikai Obbie 
Trotter és a montenegrói Nemanja Milosevics, 
helyükre érkezett az amerikai Kris Richard, a 
litván Vaidas Kriniauskas és a kanadai Sean 
Denison, utóbbi már játszott a VSK-ban. 
Sergiu Pop szintén eligazolt, helyére a junior 
válogatott Tudor Fometescu érkezett.

H. A.

A Nagyváradi VSK férfi vízi- és kosárlabdacsapata 
is a Román Kupa döntőjében való szereplést 
tűzte ki célul. Előbbi már bizonyíthatott 
a fináléban, utóbbira február 11–13. között vár 
ugyanaz a feladat.

sport
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A vízilabdázóknak nem sikerült a bravúr



fűben-fában
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Gyógynövény-ábécé
176.  Zeller  

(Apium graveolens L.)

Az ernyősvirágzatúak családjába tartozó 
konyhakerti zöldség. Román neve: ţelină.

Az élelmezésben gyökerét és föld feletti zöld 
részeit használják. Termésének illóolajában na-
gyobb mennyiségben (2-3%) limonén, szelinén 
és más monoterpének, valamint ftalidok ta-
lálhatók. A kumarinszármazékok szerkezeté-
ben főleg prenillánc vagy furángyűrű találha-
tó. A nemzetség nevét viselő apigenin mellett 
egyéb flavonoidokat is tartalmaz.

Vízhajtó, ezért köszvényes és reumás bete-
gek kiegészítő kezelésére használják. Az illó-
olaj nyugtató hatású, akárcsak a belőle elkülö-
nített ftalidok, melyek enyhe görcsoldók is. A 
termésdrog egyszeri adagja 1 gramm, a forrá-
zat készítése előtt a terméseket összezúzzuk.

Vesegyulladás és ibolyántúli sugarakkal 
való kezelés esetén használata ellenjavallt! Ez 
utóbbi esetben photodermatosist válthat ki, 
ami például a zellertermesztőknél fordulhat 
elő, ha a friss növény nedve a bőrre kerül, és 
utána az erős napfénynek van kitéve.

177. Zsálya (Salvia officinalis)

Az árvacsalánfélék családjába tartozó ke-
sernyés, aromás fűszer- és gyógynövény. Ro-
mán neve: salvie, salbie, jale.

Illatos félcserje fás gyökértörzzsel, mely-
ből 30-70 cm magas szárak fejlődnek. A szá-

rak idősebb, alsó része fás, a fiatal hajtások 
szürkészöldek, szőrözöttek. A levelek kereszt-
ben átellenesek, hosszuk 6-8 cm, szélességük 
2,5-4 cm. A fiatal levelek szürkésfehérek vagy 
ezüstösek, később szürkészöldek, főleg az ere-
ken található szőrképletek miatt. A második 
évtől kezdve virágzik. A virágok kétajkúak, a 
szár csúcsán, a levelek fölött örvösen csopor-
tosulnak, pártájuk 2-3 cm hosszú, ibolyáskék, 
ritkábban rózsaszínű, de lehet fehér is.

Gyógyászati célra a legalább 1,5 százalék il-
lóolajat tartalmazó levelét használják. Tartal-
maz diterpén-karbonsavakat is, melyek köny-
nyen oxidálódnak, és keserű, antibiotikus 
hatású vegyületekké alakulnak át. Polifenol-
tartalma 6-8%.

Izzadást csökkentő hatású, javallt a pajzsmi-
rigy fokozott működése, az idegrendszer egyes 
kiegyensúlyozatlan állapotai következtében 
fennálló fokozott izzadáskor; ilyenkor vizes ki-
vonatát hidegen fogyasztják. Belsőleg hasme-
nés ellen is használják (napi adagja 3-6 g).

Helyileg fogínygyulladás, a száj nyálkahár-
tyájának gyulladása, fogágybetegség enyhí-
tésére alkalmazzák. Ilyenkor forrázatával a 
szájüreget félórás időközökben öblítik. Torok-
gyulladás esetén hatásos öblögetőszer. Sze-
szes kivonatát garatecsetelésre, valamint a 
fogászatban használják. Gyógyfürdők készí-
tésére is alkalmas, például aranyérbántalmak 
esetén ülőfürdő formájában.

Több gyógytea összetételében szerepel, fű-
szerként is használják.

Zsálya

Zeller



ínyenceknek
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Farsangi finomságok

Savanyú becsinált leves

Hozzávalók: 40 dkg sertéshús, 10-10 dkg 
sárgarépa és petrezselyemgyökér, 5 dkg zel-
ler, 5 dkg karalábé, egy csokor petrezselyem, 
2 tojássárgája, 2 dl tejföl, 1-2 evőkanál olaj, 
ecet, só.

Elkészítés: A kisebb kockákra vágott ser-
téshúst kevés olajon megpirítjuk, megsózzuk, 
és felengedjük körülbelül 1,2 l vízzel. Amikor 
a hús félig puhára főtt, hozzáadjuk a felkoc-
kázott zöldségeket, a vágott petrezselymet, 
és puhára főzzük. Ezután a levest levesszük a 
tűzről, és belekeverjük a tojássárgájával elha-
bart tejfölt, végül kevés ecettel enyhén savany-
kásra ízesítjük.

Konyakos kacsasült

Hozzávalók: egy pecsenyekacsa, egy fej 
vöröshagyma, 8 dkg császárszalonna, 5 dkg 
liszt, 2 dl vörösbor, 0,5 dl konyak, 12 dkg ka-
csamáj, 4 dkg vaj, 1 dl olaj, egy csokor petre-
zselyem, 2 babérlevél, kakukkfű, só.

Elkészítés: A kacsa aprólékát, a negye-
dekre vágott hagymát és a kockákra vágott 
császárszalonnát kevés olajban megpirítjuk. 

Meghintjük liszttel, ráöntjük a vörösbort, ke-
vés vizet és a konyakot. Petrezselyemmel, 
babérlevéllel, kakukkfűvel, sóval ízesítjük, és 
30-35 percig nem erős tűzön forraljuk, majd 
finom szűrőn leszűrjük. A kacsa máját kevés 
vajban megpirítjuk, majd áttörjük, és a leszűrt 
mártásba keverjük. Közben a kacsát sütőben 
ropogósra sütjük; amikor megsült, zsírját is a 
mártásba öntjük. Tálaláskor a kacsát feldara-
boljuk, és a mártással leöntve, pirított burgo-
nyával kínáljuk.

Sonkás kifli

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 to-
jássárgája, 1 tojás, 1 dl tejföl, 15 dkg sonka, 5 
dkg vaj, pirospaprika, só.

Elkészítés: A lisztet a vajjal, a tojássárgá-
jával, kevés tejföllel és sóval tésztává gyúrjuk. 
Vékonyra kinyújtjuk, és háromszögletű dara-
bokra vágjuk. A sonkát ledaráljuk vagy apró-
ra vagdaljuk, vajjal és pirospaprikával gyúrjuk 
össze. Az így nyert sonkás tölteléket a három-
szögletű tésztácskákon elosztjuk, majd a kis 
háromszögeket kifli formára feltekerjük, tojás-
sal megkenjük, és forró sütőben megsütjük.

Hajdanán a mulatságok, bálok a fiatalok 
ismerkedését, párkeresését is szolgálták. Ma már 
a kikapcsolódásé a főszerep, de a kitűnő fogások 
most sem maradhatnak el. Otthoni farsangi 
menüt is készíthetünk az alábbi receptekkel.



Januári rejtvényünk (Barátok) helyes megfejtése: „A hamis ba-
rát olyan, mint az árnyék: csak addig tart velünk, amíg süt a 
nap.” Könyvjutalmat nyert:  Szelecki Zsuzsanna (Hegyközpályi) 
és Katona Vilmos (Nagyszalonta).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö  zött 
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: február 28. 
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1  Decembrie 
nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Lope de Vega mondotta

VíZSZINTES: 13. Szőlőlé. 14. Kézjeggyel 
ellát. 15. Moszat. 16. Kettőzve: Malájföldön ho-
nos fa, virágjából illatszer készül. 18. Fogyaszt-
hatóvá válnak a gyümölcsök. 20. A jelzett 
időtől. 21. … mail – légiposta. 22. Erős ke-
let-indiai pálinka. 24. Havasi legelő. 26. Azo-
nos betűk. 27. Fém rövid neve. 28. Becézett 
Emma. 29. Kiütés – röv. 30. Heves összecsa-
pás. 32. Kortárs színész (József). 34. Vonatko-
zó névmás. 36. … Panna – legendás magyar 

cigányzenész, virtuóz hegedűs. 38. Népzenész, 
népzenekutató (Gergely). 39. A szerelem iste-
ne a védikus hindu mitológiában. 41. A gyer-
mekeit sirató anya az ókori görögöknél. 43. Ez 
a másik. 44. Csodás történet – névelővel. 46. 
Kezdőpont. 48. Tombola része! 49. Örmény-
ország fővárosa. 51. Számodra. 53. Bóra pá-
ros betűi. 54. Idegen levegő. 56. Odébb moz-
dít. 57. A kén és a kálium vegyjele. 59. Magyar 
popegyüttes volt. 60. Télire kompótot készít. 
62. Vissza: a közelben. 63. Német személyes 
névmás. 65. Szerelem – olaszul. 67. A Kaszás 
csillagkép másik neve. 69. Hint. 71. Gépész-
mérnök, szakíró (György). 73. Létezni.

Függőleges: 1. Vonatkozó névmás. 2. Ma-
gyar csillagász, számos kisbolygó felfedező-
je (György, 1905–1989). 3. München folyója. 
4. Páros zseton! 5. Savanyodni kezd! 6. Idejé-
ben jön. 7. Magyar író, költő, újságíró (Sándor, 
1900–1989). 8. … Floyd – angol rockegyüttes. 
9. R. R. E. 10. Kettőzve: gyermekjáték. 11. 
Éjszakai látomás. 12. Presser Gábor együttese 
volt. 17. Dunai kikötőváros és megyeszékhely 
Romániában. 19. Szívünk része. 23. Beideg-
ződött ügyesség. 25. Nagyváros Belgium ke-
leti részén. 27. Ókori római pénzegység. 28. 
Azonos magánhangzók. 29. Város a Kiskun-
ságban. 30. Közösség színes jelvénye. 31. Ne-
gatív töltésű ion. 32. Öltözőfülke (pl. strandon). 
33. Fiókos szekrény. 35. Domborúan met-
szett ékkő. 37. Éra. 40. Délkelet-ázsiai Nem-
zetek Szövetsége – angol röv. 42. … Eszter 
– Németh László regénye. 45. Világhírű mu-
sical. 47. Cselekvést előidéző. 50. Pénzbeli 
érték. 52. Tova. 55. Teher – rég. 57. Oliver 
… – amerikai filmrendező. 58. Lázcsillapító 
gyógyszer. 59. A vihar istene a germán mito-
lógiában. 60. A bór, az oxigén és a germánium 
vegyjele. 61. Egykettede. 62. … Eulenspiegel 
– német népi hős. 64. Csehország NOB-jele. 
66. … Gibson – ausztrál színész, filmrendező, 
producer. 68. Kaszáló. 70. A radon vegyjele. 
72. Fordított kettős betű.

Barabás Zsuzsa

A spanyol drámaíró, költő – eredeti nevén 
Lope Felix de Vega Carpio (1562–1635) – 1500 
darabjának kb. egyharmada maradt az utókorra. 
Egyik gondolatát idézzük a rejtvényben 
a vízszintes 1. és függőleges 21. alatt.
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Fizessen elő kiadványainkra!
A Biharország folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 5 lej, 3 hónapra 13 
lej, 6 hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej.

A Várad folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 7 lej, 3 hónapra 18 lej, 
6 hónapra 30 lej, 1 évre 50 lej.

Együtt mindkét kiadvány kedvezményes előfizetési díja: 1 hónapra 
8 lej, 3 hónapra 25 lej, 6 hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.

A Biharország (és/vagy a Várad) előfizethető a szerkesztőségben 
készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (man dat poştal), az elő-
fizető nevének és pontos lakcímének, valamint az Abo na ment Bi-
harország (és/vagy Várad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Re vis-
ta cul turală Várad Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI 
18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 1G33 5000 XXXX, Trezoreria Oradea.
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A mobilalkalmazást január 18-án mutat-
ta be Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Ta-
nács elnöke, Vlad Gajének, az önkormányzat 
közszállítási igazgatósága vezetőjének, Ionel 
Teşannak, a buszjáratokat üzemeltető cégek 
képviselőjének és Sorin Indrieşnek, a rend-
őrség reprezentánsának társaságában.

Bihar megyében naponta mintegy 25-30 ez-
ren ingáznak, csúcsnapokon a 35 ezret is el-
érheti az utasok száma; 42 közúti személyszál-
lítással foglalkozó cég körülbelül 900 járatot 
üzemeltet, hangzott el. Ezekről a járatokról kap-
hatunk valós idejű információkat is a mobilte-
lefonokra letölthető busbihor elnevezésű alkal-
mazással. Megnézhetjük például, hogy mennyi 
idő múlva érkezik az autóbusz abba a megálló-
ba, amelyben várakozunk. Kikereshetjük azt is, 
mely településekre milyen buszjáratokkal jutha-

tunk el és mikor, megnézhetjük, mely társaság 
üzemelteti a minket érdeklő járatot stb. A jelen-
leg érvényes szerződés szerint 24 hónapon át 
kaphatnak valós idejű információkat az utasok, 
ám az applikáció többi funkciója működni fog 
ennek az időszaknak a leteltével is.

Mint elhangzott, a mintegy 152 ezer lejes 
projekt első lépéseként az autóbuszokat szerel-
ték fel GPS-készülékkel, majd kifejlesztették a 
mobilalkalmazást. További lépésekre is szük-
ség lenne, például buszmegállók kialakítására 
és intézkedésekre a kalózszállítók ellen, ugyan-
is ha az utasok nem az engedélyezett járatokat 
választják, veszélybe kerülhet a legálisan mű-
ködő cégek fenntarthatósága. Egyes becslések 
szerint naponta mintegy ötezren utaznak a fe-
ketén, főleg személygépkocsival fuvarozókkal. 
Tavaly 17 autó forgalmi engedélyét vonták be 
hat hónapra, a pénzbírság mellett ezzel büntet-
hetik az illegális személyszállítást.

F. N. L.

Mobilalkalmazással 
könnyítik a buszozást

Jó hír lehet mindazoknak, akik autóbusszal utaznak 
Bihar megyében, hogy elkészült és működik 
a busbihor elnevezésű mobilalkalmazás. Ennek 
segítségével fontos információkhoz juthatunk 
a minket érdeklő buszjáratokról.

A busz-
társaságokat 

képviselő Ionel 
Teşan és Vlad Gaje, 

az önkormányzat 
közszállítási 

igazgatóságának 
vezetője

Pásztor Sándor tanácselnök és Sorin Indrieş



Felső, váradi képünkön a városháza előtt összegyűlt sokadalom látható. Hogy mikor készülhetett a felvétel és milyen alkalomból, azt 
szinte lehetetlen megállapítani. Csak valamilyen rendezvény lehetett odabent, hiszen jobban öltözött emberek láthatók a képen, sőt 
még egy hintószerű fogat is, amely semmiképpen sem téveszthető össze egy konflissal. A távolban jól látható még az egykori Mülleráj 
fedett terasza is, ami azt bizonyítja, hogy csak a XX. század első évtizedéből való lehet a fotográfia. Szívesen vennénk, ha olvasóink 
megosztanánk velünk véleményüket, ha netalán megtalálták a rejtélyre a megoldást…

Az Élesd város 
főterének 
egy részletét 
ábrázoló lenti 
képeslap is a múlt 
század legelején 
készülhetett. 
A felvétel tanúsága 
szerint a boltokba 
igyekvők is megálltak 
a fényképező masina 
láttán, és figyelték, 
miként örökíti 
meg a hétköznapi 
pillanatot 
a fotográfus


