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Fizessen elõ kiadványainkra!
A Biharország folyóirat elõfizetési díja: 1 hónap-
ra 5 lej, 3 hónapra 13 lej, 6 hónapra 25 lej, 1 év-
re 50 lej.

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

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

A Biharország (és/vagy a Várad) elõfizethetõ a
szerkesztõségben készpénzzel vagy postán pén-
zesutalvánnyal (mandat poºtal), az elõfizetõ nevé-
nek és pontos lakcímének, valamint az Abona-
ment Biharország (és/vagy Várad) megjegyzés-
nek a feltüntetésével: Revista culturalã Várad
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI
18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 1G33
5000 XXXX, Trezoreria Oradea.

|hirdetés

A pályázati kiírásra pályakezdõ és gya-
korló szerzõk egyaránt jelentkezhetnek, a
felsõ korhatár 26 év.

A pályázat célja, hogy értékelési, elbírálási
és megjelenési lehetõséget nyújtson mind-
azoknak, akik komoly szakmai megítélés alap-
ján szeretnék alkotásaikat nyomtatott és elekt-
ronikus irodalmi periodikában is megjelentet-
ni.

A pályamunkákat szakértõ zsûri értékeli a
felhívást kiíró két intézmény részérõl. A beér-
kezett novellákat a tanszék és a szerkesztõség
által felkért irodalmár szakértõk bírálják el. A
zsûri jogosult dönteni a díjak kiadásáról, eset-
legesen összevonásáról vagy visszatartásáról
is.

A zsûri döntése alapján a minõsítést elérõ
legjobb novellák szerzõi elismerõ oklevelet, a
legjobb pályamunkákat beküldõ 3 szerzõ pe-
dig pályadíjat és könyvcsomagot kap az aláb-
biak szerint:

– a gyõztes pályamû 50 ezer Ft-ot,
illetve ennek megfelelõ lejt +
könyvcsomagot;

– a második helyezett 30 ezer Ft-ot,
illetve ennek megfelelõ lejt +
könyvcsomagot;

– a harmadik helyezett 20 ezer Ft-ot,
illetve ennek megfelelõ lejt +
könyvcsomagot.

A legjobb novellákat a Várad irodalmi
és mûvészeti folyóirat publikálja.

A pályázat tematikus: a megszületõ írásnak
a következõ három téma egyikéhez vagy akár
mindegyikéhez lehet kapcsolódnia: határok,
tükrök, háborúk.

A pályázatra szerzõnként legfeljebb két
novella küldhetõ be. A novellák egyenként
legtöbb 10 gépelt oldal terjedelmûek lehetnek
(mintegy 24 000 leütés, Times New Roman
betûtípus, 12-es betûméret, 1,5-es sortávol-
ság, 2,5 cm-es margó). A terjedelemhatárt túl-
lépõ szövegeket a zsûri nem veszi figyelembe.

Nevezési díj nincs.
Beküldési határidõ: 2017. március

3., péntek 24 óra. A pályázatok beküldhe-
tõk villanypostán a taberypalyazat@gmail.com
címre vagy postán a Várad szerkesztõségének
címére (Revista culturalã Várad Oradea
410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.,
judeþul Bihor).

A pályamunkákhoz minden esetben mellé-
keljék a pályázó pontos elérhetõségeit!

A küldeményen kérjük feltüntetni: Tabéry
novellapályázat.

A pályázat résztvevõi a pályamunkák bekül-
désével egyúttal felhasználási engedélyt adnak
a meghirdetõk részére egyéves idõtartamra.
Ennek révén a meghirdetõk magyar nyelvterü-
leten bármilyen formában megjelentethetik,
közzétehetik a pályamûveket szerzõi jogdíj
nélkül.

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadás:
2017. április közepén.

Novellapályázat
A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke,
valamint a Várad irodalmi és mûvészeti
folyóirat harmadik alkalommal hirdeti meg
a Tabéry Géza novellapályázatot. A téma
ezúttal: határok, tükrök, háborúk.
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|hagyomány

Gyermekfilharmónia
vezette fel
a huszárportyát

bek között Pásztor Sándor, Bihar megye taná-
csának elnöke is jelen volt a zenei eseményen.
A moderátori szerepet betöltõ Somogyi Imre
cserkészvezetõ köszöntötte a megjelenteket,
és néhány szóban ismertette a Gyermekfilhar-
mónia történetét. Varga Botond helyi refor-
mátus lelkipásztor és Zatykó István fõszerve-
zõ, a Szentjobbi Huszár Hagyományõrzõ
Egyesület elnöke is mikrofonhoz lépett az elõ-
adás elõtt.

A szentegyházi gyerekek magával ragadó
akusztikai és vizuális élményt nyújtottak: egy-
házi énekeket, gyermekdalokat, népdalokat
adtak elõ, nem csak magyarul, hanem lengyel,
román, angol és francia nyelven is. Dallamok
szárnyán megidézték Jézus születését, a tova-
tûnt népi világot, s repertoárjukból nem ma-
radhattak ki a vidám és a szomorú huszárnó-
ták sem. A gyermekfilharmonikusok fellépé-
sének jótékonysági célja is volt, a hallgatóság
adományait a szentjobbi Szent István Szociális
Gyermekotthon és a székelyhídi Gyermek Jé-
zus Otthon számára ajánlották fel.

Zatykó István a zenei esemény létrejöttérõl
lapunknak elmondta, hogy a szentegyházi hu-
szárokkal évtizedes barátságot ápolnak, a
gyermekek szüleinek egy része maga is hu-
szár-hagyományõrzõ. Az õ közremûködésük-
kel sikerült megszervezni a kiváló zenei él-
ményt nyújtó estet.

A Szentjobbi Huszár Hagyományõrzõ
Egyesület igyekezett méltóképpen emlékeze-
tessé tenni a kerek évfordulóhoz jutott lovas
portyát. A hagyományos forgatókönyv szerint
zajló eseményt a szentegyházi Gyermekfilhar-
mónia hangversenye tette még ünnepélyeseb-
bé. A mintegy 130 gyermekbõl álló kórus és
zenekar már délutántól készülõdött a szalárdi
református templomba meghirdetett ese-
ményre. Külön nehézségbe ütközött a tera-
szos felállást lehetõvé tevõ emelvény megépí-
tése, de végül a mûemlék templom akusztikai-
lag is megfelelõnek bizonyult.

Az esti elõadásra nemcsak a helyiek jöttek
el, de messzi településekrõl is érkeztek érdek-
lõdõk; az RMDSZ megyei vezetõi mellett töb-

Január elején ismét nyeregbe pattantak
a hagyományõrzõk a Szentjobbon tizedik
alkalommal megrendezett partiumi
lómozgató huszárportyán. Az embert
és lovat próbáló csikorgó hidegben való
poroszkálás elõtti estén lélekemelõ
esemény zajlott a szalárdi református
templomban.

Haáz Sándor karnagy a huszárokat is megénekeltette

A világhírû
gyermekkórus
és -zenekar
a szalárdi
református
templomban
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Haáz Sándor karnagyot az 1982-ben ala-
kult Gyermekfilharmónia történetérõl faggat-
tuk. A tagok amatõrök, de annál lelkesebbek.
A gyermekek Szentegyházán és a környék
egy-két falvában élnek. Fellépéseiken székely
népviseletet öltenek magukra, ezzel is vállalva
identitásukat. Számtalan felkérést kapnak, a
turnékat az iskolai vakációk idejére idõzítik.
Erre az évre már van egy kivételes meghívá-
suk, a kanadai magyarok várják õket az ország
megalakulásának százötvenedik évfordulójára.
Az út lebonyolítása nem lesz könnyû, hisz eny-
nyi gyermeket mozgatni, felügyelni nem egy-
szerû feladat. Magyarország, Lengyelország és
számtalan európai állam mellett a Partiumban
is megfordult már a szentegyházi ifjúság. Igaz,
akkoriban nem a mai tagok, hanem szüleik
daloltak. Nagyváradon 1988-ban mutatkoztak
be elõször. Akkori turnéjuk során a legna-
gyobb élményt az jelentette számukra, hogy
láthatták a magyar televízió mûsorát, hiszen

csak a határ mentén volt fogható az anyaor-
szági televízió adása – emlékezett a karnagy.
Az elmúlt harminc év alatt további két alka-
lommal jártak Nagyváradon.

A szentegyházi Gyermekfilharmónia fellé-
pése utáni reggelen lótoporzékolástól, huszá-
rok kurjongatásától visszhangzott a szentjobbi
Nyulas erdõ. A négyszáz éves tölgy körül gyü-
lekeztek a hagyományõrzõk. Ezúttal messzi tá-
jakról is érkeztek a portyára: szentjobbi, hegy-
közszentimrei, székelyudvarhelyi, marosvásár-
helyi, szentegyházi, szovátai, marossárpataki,
havadi, kaposvári, debreceni huszár és kuruc
hagyományõrzõk rótták le tiszteletüket a
Szent Imre-kopjafánál. Fábián Tibor szent-
jobbi református lelkipásztor áldásmondása
után nyeregbe pattantak a legények, és meg
sem álltak a szentmiklósi pincesorig, ahol fi-
nom étkekkel és italokkal traktálták õket. Visz-
szatérésükkor a szentjobbi lakodalmas házban
töltötték az estét, nagy szakmai és baráti be-
szélgetések közepette, szót ejtve a jövõbeni ta-
lálkozókról is.

D. Mészáros Elek

hagyomány|

Huszár és kuruc
hagyományõrzõk

gyülekeztek
a négyszáz éves

tölgyfánál

Kezdõdik a portya

Az érdeklõdõk
megtöltötték
a templom
padsorait
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|gazdaság 

Január elsejétõl 20 százalékról 19 százalék-
ra csökkent az általános forgalmi adó (áfa –
TVA), eltörölték a különleges építményekre ki-
vetett úgynevezett oszlopadót és az üzem-
anyag pótlólagos jövedéki adóját is. Az intéz-
kedésekrõl a január 1-tõl érvénybe lépõ adó-
törvénykönyv rendelkezett. Sokakat érintõ
változás történt január 12-én, mikor Klaus
Iohannis államfõ kihirdette az adótörvény-
könyv 2015/227. számú jogszabályát módo-
sító és kiegészítõ, valamint az egészségügyi re-
formra vonatkozó 2006/95. számú törvényt
módosító törvényt: adómentessé váltak a
2000 lejnél kisebb nyugdíjak, és a nyugdíjasok
mentesültek az egészségbiztosítási járulék kifi-
zetése alól.

Többszörös egészségbiztosítás
és átalányadó

Megváltozott az egészségbiztosítási járulék
kiszámításának módja is: öt országos átlagbérre
maximálták azt az alapot, amelyre az 5,5 szá-
zalékos járulékot alkalmazzák. Ugyanakkor el-
törölték azt a kivételt, amelynek értelmében
azok a magánszemélyek, akik szerzõi jogokból,
befektetésekbõl, lakásbérleti díjból vagy más
forrásokból valósítanak meg jövedelmet, men-
tesülnek az erre vonatkozó egészségbiztosítási
járulék befizetése alól, ha fizetésbõl, nyugdíjból
vagy más tevékenységekbõl is van jövedelmük.

A járulékfizetés módjáról Fándly József
Marius elmondta: ha például egy szerzõi jogi
szerzõdésben az szerepel, hogy a jövedelem fi-
zetõje levonja az adókat és az illetékeket, tehát
az egészségügyi járulékot is, akkor azt bevalla-
ni és befizetni egyaránt a jövedelemfizetõnek

kell. Ha ezt nem teszi, akkor a jövedelmet él-
vezõnek kell bejelentenie az adóhivatalban a
szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon
belül, vagy január 31-ig, a D220 nyomtatvá-
nyon. Az egészségügyi járulékot negyedéven-
ként kell fizetni, és éppúgy, mint a személyi
jövedelemadót, a következõ év május 25-ig
kell bevallani, a D200-as nyomtatványon.

Újdonság, hogy a szállodáknak és a közélel-
mezési egységeknek (éttermeknek, vendég-
lõknek stb.) úgynevezett átalányadót kell fizet-
niük, tudtuk meg Fándly József Mariustól. Ezt
az adót annak függvényében számítják ki, a
hogy a szállodának vagy vendéglõnek mekko-
ra a kapacitása, a bevétele stb. Ezeket figye-
lembe véve kiszámolnak egy együtthatót, és
ennek alapján kell szabott összegû adót fizet-
niük ezeknek a vállalkozásoknak, függetlenül
attól, hogy jövedelmezõk vagy veszteségesek.
Azoknak a szálláshelyeknek, éttermeknek,
amelyeknek nagyobb a forgalmuk, kedvezõbb
ez az adózási mód, másoknak azonban akár
veszteséget is okozhat.

Illetékeket töröltek el

Január elsõ péntekén Klaus Iohannis állam-
fõ kihirdette a Liviu Dragnea szociáldemokra-
ta pártelnök nevével fémjelzett, 102 nem adó-
jellegû illeték eltörlésérõl szóló törvényt. A
jogszabályt tavaly októberben szavazta meg a
parlament, az államfõ viszont megtámadta az
alkotmánybíróságon, az pedig decemberben
úgy döntött, hogy a jogszabály nem ütközik az
alaptörvénybe.

Az új törvény egyebek mellett eltörli a gép-
jármûvek környezetszennyezési díját, a cégbe-
jegyzési illetéket, az ideiglenes útlevél konzuli
illetékét, a rádió- és a televízió-elõfizetési díjat.

Az új kormány január 6-i ülésén is módosí-
totta az adótörvénykönyvet, és mentesítette az
adófizetési kötelezettség alól azokat a cégeket,
amelyek kizárólag kutatással-innovációval fog-
lalkoznak, emellett 1 százalékos adókulcsot
vezetett be azoknak a mikrovállalatoknak,
amelyeknek legalább egy alkalmazottjuk van –
jelentette be akkor Florin Nicolae Jianu, az üz-

Jelentõs adóügyi változásokkal kezdõdött
ez az év is. A legfontosabb módosításokat
szedtük csokorba, a részletekrõl pedig
FÁNDLY JÓZSEF MARIUS, a Bihar Megyei
Közpénzügyi Igazgatóság kiemelt adózókért
felelõs aligazgatója tájékoztatott.

Adóügyi változásokat
hozott az új év
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leti környezetért, kereskedelemért és vállalko-
zásokért felelõs miniszter. Módosították a
mikrovállalkozás meghatározását is, a követ-
kezõképpen: december 31-én az éves megva-
lósított jövedelme nem haladja meg az 500
ezer eurót (az eddigi százezer euró helyett).

A társasági adó változása is fõleg a
mikrovállalkozásokat érinti. Ez a kötelezõ adó-
nem 2017-ben is megmarad, viszont a cégveze-
tõknek több lehetõségük van arra, hogy ne le-
gyenek mikrovállalkozás-adófizetõk. Eddig, ha a
mikrovállalkozás tõkéje meghaladta a 25 ezer
eurót, akkor választhatott a társaság képviselõje,
hogy a mikrovállalkozás-adó helyett társasági
adót akar-e fizetni. Ezt a tõkehatárt, amelynél
választhat az adófizetõ, idéntõl 45 ezer lejre, az-
az körülbelül 10 ezer euróra csökkentették.

Könnyítések is vannak

Szintén fontos és kedvezõ változás, hogy
ezután sokkal gyorsabban feloldják a bank-
számla adóhivatal általi zárolását. Erre eddig
3-5 napot kellett várni, idéntõl viszont amint
az elsõ befizetés megérkezik, az adóhivatal au-
tomatikusan értesítést küld a bankoknak: fel-
oldhatják a zárolást.

A könnyítések közé sorolható, hogy na-
gyon sok adóbevallást megszüntettek, tudtuk

meg szintén az aligazgatótól. Ezek a változá-
sok fõleg a magánszemélyeket és a nem áfa-
alanyokat érintik. Három évig, azaz 2019-ig
felfüggesztették például a 392A és 392B jel-
zésû bevallások készítését. Ezeken minden
adófizetõ személynek be kellett vallania, hogy
honnan kapta a jövedelmét, áfás vagy nem
áfás cégektõl, és hogy ezt a pénzt áfás vagy
nem áfás vállalkozásoknál költötte-e el. Nem
kell benyújtani a 393-as bevallást sem, ez kül-
földi szállításokkal kapcsolatos bevallás volt.

Megszûnik a külföldi adószámos nyilvántar-
tásba való kötelezõ regisztráció is, tehát ha va-
laki az Európai Unió területérõl szeretne vásá-
rolni, és õ áfa-alany Romániában, akkor ezen-
túl nem kell speciális adószámot kérnie, érvé-
nyes lesz a hazai áfás száma. Ha valaki nem
áfa-alany Romániában (mint például az alapít-
ványok vagy a magánszemélyek), akkor to-
vábbra is kérelmeznie kell egy speciális áfás
EU-s adószámot, amellyel külföldrõl vásárol-
hat nettóban, viszont Romániában ki kell fizet-
nie az áfát.

A vállalkozásoknak könnyítés, hogy ha az
áfás számuk fel volt függesztve, vagy azt az
adóhivatal visszavonta egy idõre, akkor az ez
idõ alatt keletkezett költségek áfája visszaigé-
nyelhetõ lesz, az ebben az idõszakban szerzett
jövedelmek viszont áfa-alapot képeznek.

Fried Noémi Lujza

gazdaság|
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A sötét beálltával a csípõs esti szél smirgli-
ként mardosta az arcot, a kutyák vackaikon
meghúzódva vészelték át a hideget. Minden
ajtónyitásnál páraözön „füstölt”, majd szitáló
gyöngyszemekként megfagyva pörögtek a
lámpafényben a vízcseppek. Bent, a Gödör
rendezvényházban zsongott az élet, a kinti vi-
lág zimankóját feledtette a síró hegedûszó, a
cimbalompengés, a nagybõgõ mély csattogá-
sa. Szõcs Lõrinc és cigányzenekara mindent
meg is tett a jó hangulat megteremtéséért,
lisztporosra gyantázott vonó alatt elevenedett
a nóta.

Érmihályfalván tudják, hogyan kell szóra-
kozni. A január utolsó elõtti szombatjára ter- vezett Mézespálinka-fesztiválon is bebizonyí-

tották. Az esemény ötletgazdája, a város pol-
gármestere, Nyakó József, mellõzve a fenn-
költebb megnevezést, szabadkozva, egyszerû-
en pálinkakóstolónak titulálta a nedûparádét.
Csak helybeli pálinkás gazdák nevezhettek be
a rangsorolással együtt járó megmérettetésre.
Az est célja a mihályfalvi mézes megtalálása
volt. Keresték azt az italt, amit protokolláris al-
kalmakkor felmutathatnak, odaajándékozhat-
nak mint helyi specialitást. Azért pálinkára
gondoltak az italkeresés során, mert amint azt
lapunknak az elöljáró elmondta, a város leg-
alább kétezer háztartásában található kisebb-
nagyobb mennyiségben kisüsti pálinka, ami
többnyire kökényszilvából, szõlõbõl vagy tör-
kölybõl készül. Ugyanakkor a településen a
méhészet is közkedvelt foglalatosság, aminek

Megtalálták
a mihályfalvi mézest
A közönség zsûrizett a pálinkamustrán

Az Érmihályfalvát övezõ akácerdõk
és a háztartások zömében megtalálható
pálinkafõzõ „termését” ötvözõ helyi
specialitást, a legfinomabb mézes pálinkát
keresték a város elsõ pálinkaversenyén.
A nyertes nedût egyedien palackozzák
és protokoll-ajándékként fog szolgálni,
nevét levédetik.

Nyakó József
polgármester
és Chirai Beáta
fõszervezõ
köszönti
a résztvevõket

A mihályfalvi mézes helyi specialitás, protokoll-
ajándék lesz ezentúl
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kell produkálnia. A specialitás román elneve-
zése is ismeretes: Dulcele de Valea.

Az est során jótékonykodásra is lehetõség
nyílt, Husztig Róbert helyi római katolikus
káplán négy kaliforniai házinyulat bocsátott li-
citre. Az így befolyt 920 lejt a dévai Szent Fe-
renc Alapítvány érmihályfalvi gyermekottho-
nának adományozták.

Amint véget ért a nedûválasztás, a gyûszû-
poharakat nagyobbakra cserélték, tovább folyt
az asztaloknál az italmustra. Egy-két hörpintés
után a nótázás sem maradt el, majd ízletes gu-
lyás, csülökpörkölt került terítékre. Pálinkaest
ide vagy oda, egy kiadós vacsora után magyar
ember legszívesebben bort iszik. Ezúttal sem
volt ez másként. A cigányok húzták a talpalá-
valót, csakhamar pörögtek a szoknyák, kezdõ-
dött a tánc.

D. Mészáros Elek

a nagy kiterjedésû akácerdõk igen kedveznek,
ezért ötvözték a két „mesterséget” a mézes
pálinkában.

A legkiválóbb nedû kiválasztását nem szak-
emberekbõl álló zsûrire bízták, hanem az es-
ten részt vevõk szavazata döntött. Nyakó Jó-
zsef úgy gondolta, ez a legdemokratikusabb
módja a mihályfalvi mézes megtalálásának,
így utólag senki sem vádolhatja õket részrehaj-
lással. A megközelítõleg száz jelenlévõ mind-
egyike végigkóstolta a mézes pálinkákat, majd
az általa legjobbnak ítélt nedû mögött lévõ ke-
helybe helyezte a belépõjeggyel kapott zse-
tont. A kóstolandó mennyiségre azért vigyáz-
tak a részvevõk, gyûszûnyi pohárba töltötték a
próbaitalokat.

A szavazatok összeszámlálása során maga-
biztos fölénnyel Oláh Sándor tölgyfa hordó-
ban érlelt lépesmézes borpárlata minõsült a
legkiválóbb italnak. Chirai Beáta fõszervezõ
elmondta, hogy innentõl Oláh Sándor italát
népszerûsíteni fogják, a mihályfalvi mézest
mint márkanevet pedig levédetik. A gazdának
az arányokat, a kezelési módot, a pontos
receptúrát ismertetnie kell, illetve az elkövet-
kezõkben is a mostanival azonos minõséget

Gyûszûnyi
poharakból
kóstolták
a benevezett
pálinkákat
a résztvevõk

Oláh Sándor
borpárlata lett

a gyõztes

A „zsûritagok”
fáradságát
vacsorával
honorálták
a szervezõk

közélet|
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|önkormányzat 

Bihar megye székhelyén még nem ült tár-
gyalóasztalhoz öt magyar megyei tanácsi el-
nök, habár a rendszerváltás után voltak már
egyszerre ennyien az RMDSZ-es megyeveze-
tõk. Pásztor Sándor január elején fogadta
Maros, Hargita, Kovászna és Szatmár megyei
kollégáit, s együtt több napot töltöttek el több
helyszínen. Nagyváradon a partiumi és szé-
kelyföldi polgármesterek részvételével megtar-
tották az erdélyi önkormányzati tanácskozást,
majd Szalárdra, Hegyközszentimrére és
Bihardiószegre látogattak helytörténeti ren-
dezvényre, utána pedig a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Napkoron magyarországi kor-
mányzati és önkormányzati tisztségviselõkkel
egyeztettek.

Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar
megyei szervezetének elnöke társaságában
közösen tájékoztatták a sajtót. Elöljáróban el-
hangzott, hogy országos szinten az RMDSZ-é
a harmadik legerõsebb önkormányzati csapat,
amiért köszönet illeti a romániai magyar vá-
lasztókat. Vannak és lesznek is közös projekt-
jeik, hiszen sok feladatuk is közös, és jó egy-
mástól tanulni.

A kézdivásárhelyi Tamás Sándor érkezett
a legmesszebbrõl Váradra, de mint emlékezte-
tett rá, jó húsz éve együtt dolgozott itt Pásztor
Sándorral, Cseke Attilát pedig, aki akkor kor-
mányfõtitkár volt, még parlamenti képviselõ-
sége idején ismerte meg, és tudtak jól együtt
dolgozni. Most Kovászna megye tanácselnö-
keként a decentralizálást nevezte meg legfon-
tosabb célként, s reméli, hogy az új kormány
visszatér erre az elmúlt négy évben véghezvitt

recentralizálás helyett. A kórházak decentrali-
zálását hozta fel jó példaként, ami szintén
Cseke Attila akkori egészségügyi miniszter ne-
véhez fûzõdik. Tamás Sándor hat év tapaszta-
latára támaszkodva jelentette ki, hogy a me-
gyei önkormányzat jobb gazdája az egészség-
ügyi intézményeknek, mint a szaktárca volt.

Borboly Csaba még diákvezetõként járt
többször Váradon. Hargita megye elöljárója-
ként a vidékfejlesztést, a fiatalok itthon tartá-
sát, a munkahelyteremtést emelte ki feladatai
közül. Mint mondta, náluk az elmúlt tíz évben
nõtt a magyarság számaránya, nem a beolva-
dás, hanem az elvándorlás fenyegeti õket. Azt
is elárulta, hogy máris kapott két jó ötletet Bi-
har megyei kollégájától, a távolsági buszjára-
tok megszervezését és az önkormányzat fej-

Egymástól tanulhatnak
a tanácselnökök
Öt RMDSZ-es megyei tanácsi elnök
találkozott Nagyváradon a múlt hónapban,
hogy egyeztessék közös gondjaikat,
megtárgyalják sajátos feladataikat,
és ötleteket adjanak-kapjanak. Helyi
önkormányzati vezetõkkel
és magyarországi minisztériumi
tisztségviselõkkel is tanácskoztak.
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Péter Ferenc,
Borboly Csaba,
Cseke Attila,
Tamás Sándor,
Pásztor Sándor
és Pataki Csaba
a sajtótájékoztatón

(magyarországi, ukrajnai, szlovákiai partne-
rekkel). A 35 százalékos magyar lakossági
arány Szatmárban sem fogy, és nagy elõrelé-
pés lenne, ha Romániát beengednék a schen-
geni övezetbe, mert a két megyében meglévõ
3-3, határon átmenõ út gazdasági elõnyt je-
lentene. Az észak-erdélyi autópályát õ is hiá-
nyolta, hiszen Budapestrõl ígéretet kapott ar-
ra, hogy magyar oldalról hamarosan elérnek a
sztrádák a határig. A minisztériumi alárendelt-
ségû közintézmények elköltöztetése a régió-
központba nagyon megnehezítette az ügyinté-
zést – hangzott még el.

Pásztor Sándor féléves megyevezetõi tény-
kedését úgy összegezte, hogy aktív és nyugod-
tabb munkát indított el, amelynek máris látha-
tó eredménye például a távolsági buszjáratok
felszerelése GPS-szel, várost elkerülõ utak épí-
tése. Magyar kollégáival létezõ többféle kötõ-
dése például az Északnyugati Fejlesztési Régi-
óban eredményes lobbizást tesz lehetõvé.
Megfogalmazása szerint igyekeznek híd szere-
pet betölteni Erdély, a Székelyföld és Buda-
pest között.

Az észak-erdélyi autópálya megépítésének
közös elõmozdítására vonatkozó kérdésünkre
Cseke Attila elmondta, hogy ez volt a kor-
mánypártokkal kötött RMDSZ-es megállapo-
dás legfontosabb kitétele. Aggasztónak tartot-
ta viszont, hogy a 2020-ig szóló országos stra-
tégia beruházásainak egyharmadára van csak
fedezet, ezért további pénzforrások kellenek.
A sajtótájékoztató idõpontjában még nem volt
ismert az országos költségvetés terve, ezért a
szenátor csak annyit mondhatott, hogy várják
az elõterjesztést, és kiállnak amellett, hogy le-
gyen benne elkülönített forrás a sztrádaépítés-
re. Tamás Sándor annyit tett hozzá, hogy Bu-
karest ellenérdekelt Erdély gazdasági fejleszté-
sében, politikai ellenállást kell leküzdeniük.

A késõbbiekben a megyeházán az öt me-
gyei tanácselnök jelenlétében adták át az
RMDSZ Bihar megyei ügyvezetése által alapí-
tott Beöthy Ödön-díjakat. 2016-ban ezt az
újonnan alakult önkormányzatok közül
Biharfélegyháza és Kelemen Zoltán polgár-
mester érdemelte ki, ahol a 35 százalékos la-
kossági részarány ellenére az egységesen
megmutatkozó magyar közösség a tanácsban
kétharmados többséget tudhat magáénak. A
példamutató önkormányzati eredményért pe-
dig a Kiskereki községet vezetõ Nyíri Sándor
kapott elismerést, amiért testvértelepülési
kapcsolataik ápolására pályázott sikeresen eu-
rópai uniós forrásokra.

Máté Zsófia

lesztési ügynökségének létrehozását, amely a
kisvárosok fejlõdéséhez ad segítséget pályáza-
ti alapon.

Maros megye legfõbb gondja az – mondta
Péter Ferenc –, hogy nagyon erõs gazdasá-
gú megyékkel szomszédos, azok szinte meg-
fojtják, ezért úgy kell átszervezni a létezõ fej-
lesztési régiókat, hogy azok minden térség fel-
emelkedését szolgálják. Érzik az autópálya hi-
ányát is, ráadásul még a vásárhelyi reptér bõ-
vítését is „kifelejtették” a 2022-ig szóló orszá-
gos fejlesztési stratégiából, panaszolta. Remé-
li, sikerül megváltoztatniuk a kormányzó pár-
tok gondolkodását és a területfejlesztési kon-
cepciót, hogy a kisebb megyék is elõbbre jut-
hassanak. Tudják, tette hozzá, hogy megyeve-
zetõként eredményeket várnak tõlük.

A Szatmár megyei önkormányzatot vezetõ
Pataki Csaba már szinte hazajár Váradra,
többször egyeztetett Bihar megyei kollégájá-
val, hiszen például az Érmellék közös térsé-
gük. Mint mondta, normális országban elõnyt
jelentene a határszéli elhelyezkedés, de Romá-
niában nem így van. Jó viszont, hogy több ha-
táron átnyúló EU-s programban is benne lehet
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Gyönyörû hölgyek, elegáns férfiak gyülekez-
tek a székelyhídi városi múzeum aulájában ki-
alakított bálterembe, az érkezõket koccintásnyi
pezsgõvel Béres Csaba polgármester fogad-
ta. Az évek során térségi rendezvénnyé fejlõ-
dött a január végi jótékonysági bál, ezen részt
venni erkölcsi súlyt, egyfajta tekintélyt jelent,
hisz az együttléten, a szórakozáson túl a rászo-
ruló gyermekek megsegítése az elsõdleges cél.
A legutóbbi bálról az is elmondható, hogy
nemzetközi jelleget öltött, hisz jelen volt egy
Dubaiból érkezett befektetõ is. Ottani látogatá-
sáért a polgármestert erõsen bírálta a sajtó és
politikai ellenfelei. Utólag úgy tûnik, Béresnek
lett igaza, egy nagyobb beruházás körvonala-
zódik ebbõl a kapcsolatból. Egy svájci üzletem-
ber is tiszteletét tette az eseményen, az õ ér-
deklõdését szintén felkeltette a térség. A bálo-
zók között ott volt a németországi testvérváros,
Grenzach-Wyhlen küldöttsége is, illetve az
RMDSZ megyei vezetõi, törvényhozói.

Rég nem látott ismerõsök találkoztak egy-
mással, az asztaloknál elindult a terefere. A
nyüzsgés hirtelen abbamaradt, amint a bejárati
ajtóban megjelentek a Gyermek Jézus Otthon
aprócska lakói népviseletbe öltözve. Böjte
Csaba ferences szerzetessel és Eperjes Ká-
roly színmûvésszel kézen fogva érkeztek a
gyermekek, zászlócskákat lengetve a kezükben.

Ezután ünnepi beszédek hangzottak el, köz-
ben a gyermekotthon lakói a Valahol Európá-

A gyermekotthon
lakói számára
gyûjtöttek

A magyar kultúra napja alkalmából
kilencedik alkalommal szerveztek
aukcióval egybekötött jótékonysági bált
Székelyhídon. A rendezvény kulturális
fõvédnöke Eperjes Károly Kossuth-
és Jászai Mari-díjas színmûvész volt.
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Tánclépésekbe rejtett
segítségnyújtás

Eperjes Károly, a fõvédnök és Csaba testvér

Hajnalig ropták a táncot



ival gondolkodásra késztette a hallgatóságot,
mindenkit az Istenhez való közeledésre intett.

Szabó Ödön parlamenti képviselõ elisme-
rõen szólt azokról az önkormányzati dönté-
sekrõl, amelyek során az üresen álló ingatla-
nokat felajánlották a Szent Ferenc Alapítvány-
nak a rászoruló gyermekek nevelése céljából.
Ehhez a gondolatmenethez kapcsolódott Csa-
ba testvér is, aki börtönstatisztikai adatokból
említett néhányat. Az elítéltek átlag iskolázott-
sága hat osztályra tehetõ. Éppen ezért fontos
a gyermekeket felkarolni, hogy szakmát tanul-
janak, legyen diplomájuk, így megélhetést tud-
nak teremteni maguknak, és nem nyeli el õket
a bûnözõ világ – fogalmazott a szerzetes.

A Himnusz eléneklése után a hagyomá-
nyoknak megfelelõen a nyitótánc következett.
Elsõként Szilágyi Cynthia és Ianc Sebasti-
an versenytáncosok ejtették ámulatba a kö-
zönséget, majd a helybeli Tini Dance Center
tagjai parádéztak. Utóbbiak produkciójuk be-
fejeztével meglepetésként a meghívott vendé-
geket is táncra perdítették.

Az ízletes és változatos menüsort felvonulta-
tó vacsora után megválasztották a bálkirálynõt
és udvarhölgyeit. A legszebb hölgynek ezúttal
a Monospetribõl érkezett Hajas-Schmotzer
Anettet találta a zsûri, míg az udvarhölgyi ti-
tulusnak Erdei Enikõ és Nagy Erzsébet
örülhetett. Megjelenésükön kívül a világ törté-
néseirõl alkotott véleményük is beleszámított
az értékelésbe.

Fekete Katalin mûsorvezetõ segédletével
került sor a felajánlott tizenhat mûvészi alkotás
jótékonysági aukciójára. Festmények, gravíro-
zott tárgyak, fafaragások találtak gazdára. Az
összegyûlt, a bál történetében rekordösszeg-
nek számító 23 500 lejt a dévai Szent Ferenc
Alapítvány által mûködtetett helyi Gyermek
Jézus Otthonnak adományozták.

Mire hazaindultak a párok, már kakasszó
hasította a hajnalt. A központi park fái csil-
lámló zúzmarát öltöttek magukra, mintha õk
is bálozni készülnének.

D. Mészáros Elek

ban musicalbõl A zene, az kell címû dalt éne-
kelték el. Böjte Csabáról sem feledkeztek meg
mentoráltjai, A szeretet nem fogy el sosem
kezdetû énekkel köszöntötték születésnapja al-
kalmából.

Székelyhíd polgármestere után Eperjes
Károly is szólt a jelenlévõkhöz. Elmondta,
amikor Böjte Csaba telefonon megkereste,
hogy vállalja el a kulturális fõvédnöki titulust,
egy percig sem gondolkodott az igenlõ vála-
szon, pedig köztudottan e kulturális ünnepen
elfoglaltak a színészek. Versrészletekkel tûzdelt
felszólalását a keresztényi értékrend megõrzé-
sének fontossága témakörre építette. Hangsú-
lyozta, hogy mennyire fontos Szent István és
Szent László szemléletét magunkévá tenni, és
ezáltal egységet teremtve megmaradni. Szava-
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Tortát is kapott
születésnapjára

Böjte Csaba

Festményeket
és más
mûalkotásokat
árvereztek

A bálkirálynõ
és két udvarhölgye
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– A körülményeket nem ismerõk közül
sokan felkapták a fejüket a hír hallatán,
hogy lemondott a Szövetségben betöltött
tisztségérõl. Kérem, rántsuk le a leplet eme
nagy „titokról”, miért is lépett vissza!

– Az elõzõ kormány egészségügyi miniszte-
re kihirdette a 2016/79. számú sürgõsségi
kormányrendeletet, amely összeférhetetlen-
nek minõsíti a kórházak fõigazgatói állásának
betöltését vezetõ tisztség viselésével bármilyen
politikai szervezetben. Miután egyeztettem a
szövetség megyei vezetõivel, meghoztam az
ominózus döntést. Hogy egészen pontos le-
gyek, a december 22-i választmányi ülésen
írásban adtam be a lemondásomat.

– Azt szokták mondani, hogy a törvénye-
ket betartani kell, nem pedig kommentálni.
De ezúttal tegyünk mégis kivételt, hisz az
ön politikai szerepvállalása idején, amikor
épp Cseke Attila volt az egészségügyi mi-
niszter, akkor újult meg a margittai kórház.

– Azt mindenképpen tudni kell, hogy a veze-
tõi besorolás nem kiváltsággal járó bársonyszé-
ket jelent, hanem kemény munkát, odaszánt
lelkületet igényel, ha eredményeket akarunk fel-
mutatni, függetlenül attól, hogy van-e politikai
kötõdése az illetõnek vagy nincs. Rám fokozot-
tan nehezedtek a terhek, hisz amellett, hogy
magyar igazgatóként kellett bizonyítanom, én
vagyok az elsõ nõi vezetõ is az intézményben.
Volt, aki örült a kinevezésemnek, de akadtak
szkeptikusok is, akik nem hitték el, hogy bármi-
lyen változást sikerül véghezvinnünk.

– Térjünk vissza eredeti témánkhoz: mi-
kor kapcsolódott be hathatósan a helyi
RMDSZ tevékenységébe?

– Már a kezdetektõl ott nyüzsögtem. Min-
den reám bízott feladatot igyekeztem becsület-
tel elvégezni. A legelején tagdíjakat gyûjtöttem
be a saját kis utcámban, majd késõbb a vá-
lasztmányba is bekerültem. A lényeg nem a
feladat nagysága, hanem az, hogy tisztesség-
gel, odaadással végezzük el.

– Akkor beszéljünk az utóbbi bõ évtized-
ben kifejtett munkájáról. Nem csupán a tár-
gyi megvalósításokra gondolok, hanem arra
az odafigyelésre is, amellyel a fiataloktól
kezdve az idõsebbekig mindenkit megszólí-
tottak.

– A 2005-ben megtartott tisztújításkor let-
tem városi RMDSZ-elnök. Pocsaly Zoltán ek-
kor már egy éve polgármestere volt Margit-
tának. Mondhatni, hogy ebben a felállásban
már mertünk nagy terveket szõni. Az elsõ
ilyen lépésünk a polgármesteri hivatalban a
kétnyelvû táblák, kiírások megjelenése volt.
Ezt nem szabad bagatellizálni, hisz a városhá-
zán minden ember megfordul. Itt kezdõdik az
élet, és itt is fejezõdik be: a születési, illetve a
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A titulus nem,
de a munka marad

A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház
fõigazgatója, BRADÁCS ALÍZ tizenegy éven
keresztül töltötte be Margitta körzet
RMDSZ-szervezetének elnöki tisztségét.
Nemrég önként mondott le a magyarság
ilyetén való szolgálatáról. Döntésének
okáról, az évek során elért eredményekrõl
és kudarcokról kérdeztük az érintettet.

Bradács Alíz több mint egy évtizedig volt körzeti elnök 



halotti bizonyítvány kibocsátásával. Emellett
az is elfogadottá vált, hogy immár mernek az
alkalmazottak magyarul beszélni, két nyelven
köszöntik az ügyfeleket. Rövid, közép- és
hosszú távú stratégiát dolgoztunk ki, figyelem-
be véve a város demográfiai mutatóit, gazda-
sági potenciálját, illetve az országos állapoto-
kat. A magyar ügy elsõdleges szempont volt
mindig, de a város többi lakosának az érdeke-
it is figyelembe vettük. A magyar oktatás hely-
zete gyors orvoslásra szorult, saját bõrünkön
tapasztaltuk a diszkriminációt: a magyar diá-
kok oktatása mindig délután folyt, iskolai ren-
dezvényeken román nyelven hangzottak el a
beszédek, évzárókon magyar diákok soha
nem vihették az iskolakulcsot annak ellenére,
hogy kitûnõ eredményeket értek el. Egyik ren-
dezvényünkön Szabó Ödön jelenlegi parla-
menti képviselõ is jelen volt, s a végén kijelen-
tette, márpedig Margittán magyar iskola lesz.
Az ott lévõk kétkedve fogadták optimizmusát.
Az egyeztetések viszont elkezdõdtek az ügy-
ben, a rengeteg akadály ellenére megépült a
magyar iskola, jelenleg 1200 diák tanul ott. Ez
nagyban erõsíti a térségben élõ magyarság
helyzetét. Büszkék lehetünk arra is, hogy vá-
rosunkban több az Állami Lakásügynökség
közremûködésével elkészült lakás, mint példá-
ul Kolozsváron. Ez fontos szerepet játszik a fi-

atal házasok helyben tartásában. Ott is elõbb-
utóbb építeni kell egy oktatási komplexumot
óvodával, iskolával. Margitta valaha fürdõvá-
ros volt, messze földrõl érkeztek ide vendégek;
az új strand megépítése erõsítette a város vonz-
erejét. A fiatalok rendezvényhelyszíne is a
strand, ott tartják meg évente a Szabadság
Feszt elnevezésû programkavalkádot több
mint ezer résztvevõvel. Emellett számtalan
kulturális rendezvénynek voltunk a támogatói,
nem beszélve a városnapi programokról. A
földtörvény körüli számos bonyodalom sokáig
megkeserítette a mindennapokat, s mindenki
maga elõtt görgette az ügyet. Pocsaly Zoltán
és csapata látva, hogy ez alapvetõ fontosságú
ügy a lakosság számára, nekilátott a zavaros
helyzet tisztázásának. A cél az volt, hogy min-
denki a telekkönyvben szereplõ helyen kapja
vissza jussát.

– Mindannyian tapasztaltuk már, hogy
felülünk egy biciklire, és hiába tekerjük a
pedált, mégsem haladunk elõre. Vagy „sza-
lasztott” a drótszamár, vagy a lánc esett le.
Valószínû, hogy az ön ténykedése során is
elõfordult már, hogy hiába pedálozott lelke-
sen, mégsem úgy mentek a dolgok, aho-
gyan eltervezte.

– Igen, ilyen is volt, illetve van. Minden na-
gyobb nemzeti ünnepünket a református
templomkertbeli emlékhelyen tartjuk. Eddig
az ott lévõ szobrokat nem sikerült köztérre ki-
helyeznünk, ezt nagyon fájlalom én is. A mû-
velõdési ház elõtt szeretnénk egy szoborpar-
kot kialakítani, és oda kivinni ezeket a kincse-
ket is. Másik megoldásra váró feladat egy vá-
rosi múzeum létrehozása. Már kis falvakon is
arra törekednek, hogy a régi tárgyi emlékeket
megõrizzék az utókornak. A turizmus beindu-
lása is indokolttá teszi ezt, de emellett az iden-
titástudat megõrzését, a gyökerekhez való ra-
gaszkodást is szolgálná.

– Ön most önként hátrébb lépett egyet az
RMDSZ helyi vezetésében. Gondolom, ez
nem a közéletbõl való teljes visszavonulást
jelenti.

– Azon a választmányi ülésen, amelyiken le-
mondtam, a tiszteletbeli elnöki címre érdeme-
sítettek. Vagyis a munkát tovább fogom foly-
tatni, ott segítek, ahol épp szükség lesz rám.

– Végezetül árulja el, hogy kire testáló-
dott az elnöki cím!

– Margitta körzet RMDSZ-alelnöke eddig
Almási István volt, õ a városi tanácsnak is tag-
ja. A szabályzat értelmében a tisztújításig õt
kértük fel az elnöki teendõk elvégzésére.

D. Mészáros Elek

közélet|

Horváth János
nevét viseli
a magyar
tanintézet
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Bozsódi Etelka 73 éves berettyószéplaki
lakos háziasszonyként tevékenykedett élete
során. Férjének, elõször a bányában, majd a
kõolajipari vállalatnál, jól fizetõ munkahelye
volt, így nyugodtan szentelhette minden idejét
a háztartásra és a gyermeknevelésre. Három
leányt neveltek fel és indítottak el az élet útján.
Férjének nyugdíja elegendõ volt ahhoz, hogy
takarékos háztartással megélhessenek belõle.
Sajnos néhány éve megözvegyült, de férjének
fél nyugdíját okosan beosztva nem szorult má-
sok segítségére. Nem voltak kiemelkedõ igé-
nyei, így anyagi gondjai sem mindaddig, amíg
közbe nem jött egy baleset.

Bevásárlásra indult, megcsúszott, és olyan
szerencsétlenül esett el, hogy jobb válla szilán-
kosra tört és igen erõsen megsérült az ízület.
A margittai kórházban látták el, majd hosz-
szabb ideig kezelték, mûtötték, de nem értek

el érdemi javulást. Sajnos a jobb keze használ-
hatatlanná vált, és nagy fájdalmai voltak. Így
már nehezen tudta ellátni magát, nem élhetett
teljes életet. Kezelõorvosa, dr. Vindis Lász-
ló ortopéd szakorvos végül megállapította,
hogy egyetlen lehetõség maradt a felépülésre:
vállprotézis beépítése. Álláspontjával kollégá-
ja, dr. Dumitru Pobirci ortopéd szakorvos
is egyetértett.

A mûtét a két jól képzett és tapasztalt szak-
orvosnak nem okozott volna gondot, bár nagy
szakmai kihívás, mivel épp ilyen beavatkozást
õk még nem végeztek, s a megyében is na-
gyon kevésre van példa. A megyei kórházban
mindeddig nem került sor ilyenre, az egyik
magánkórház végzett ilyen beavatkozásokat,
de ott sem mondható mindennaposnak. A na-
gyobb problémát az okozta, hogy a pótlást az
egészségbiztosító nem állja. Mivel a vállproté-
zis Németországban készül, egyedi darabként,
személyre szabottan és méretre, igen nagy
anyagi megterhelést jelent, az ára 13 900 lej.
Ezt sem a páciens, sem a lányai nem tudták
vállalni.

Az ortopéd szakorvosok azonban nem nyu-
godtak bele abba, hogy pénzhiány miatt

Sikeres mûtét után
teljes életet élhet

Premierszámba menõ beavatkozást
végeztek a margittai kórházban: váll-
protézist ültettek be. Ráadásul az ortopéd
szakorvosok kezdeményezésére az egész-
ségügyi intézmény maga gyûjtötte össze az
özvegy kisnyugdíjas páciensnek a pótlás
árát, így a széplaki asszony újra használ-
hatja a kezét, el tudja látni magát.

A margittai ortopéd
szakorvosok,
Vindis László
és Dumitru Pobirci
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Bozsódi Etelka széplaki otthonában



a cégek nem határolódtak el a jó ügy támoga-
tásától, és a meggyõzõ munkának köszönhe-
tõen, aránylag hamar összegyûlt a protézis
árának nagyobb része. Margittáról a Rotary
Club, a Camomila, a Marconf, a Bellotto Kft.,
valamint magánszemélyként Strãuþi Florica
zárkózott fel a támogatók sorába, Almaszegrõl
a Ziman Kft., a kórház beszállítói közül pedig
a marosvásárhelyi Intercoop és a bukaresti
Info World Kft.. A berettyószéplaki polgár-
mester, Nicolae Tivadar és Bagosi Barna al-
polgármester is segítõkész volt, gyorssegély-
ként 2000 lejt utaltak át.

A kórházi csapat megrendelte hitelre a pro-
tézist a beszállító bukaresti cégtõl. Erre azért
volt szükség, mert a mûtéttel már nem lehetett
sokáig várni. Hatvan nap haladékot kaptak a
fennmaradt összeg kifizetésére, de szerencsé-
re a fizetési határidõ lejártáig a jóindulatú tá-
mogatóktól összegyûlt a teljes összeg. Buka-
restbõl azonban nemcsak a protézist kellett
margittára szállítani, hanem a beültetéshez
szükséges mûszereket is, ilyenek ugyanis a Dr.
Pop Mircea Városi Kórházban nem voltak.
Minden rendben megérkezett, így már nem
volt akadálya a premierszámba menõ mûtét-
nek, el is végezték még tavaly õsszel.

Sokórás összehangolt munkára volt szük-
ség, melynek vezetõi a margittai szakorvosok
voltak, kiegészülve egy nagyváradi kollégájuk-
kal, dr. Florin Leþcel. Rajtuk kívül a csapatot
erõsítette dr. Cãlin Nandra aneszteziológus
és asszisztense, no meg a mûtõ teljes személy-
zete. Folyamatosan figyelemmel kísérték a
nem mindennapi operációt a kórházmene-
dzser és az orvos igazgató is. A mûtét az ösz-
szefogásnak és a szakmai tudásnak köszönhe-
tõen sikerült, és Etelka néni rövid rehabilitáció
után gyógyultan távozhatott a kórházból. Tud-
ja használni a kezét, el tudja látni magát; erre
a mûtét nélkül nem lett volna esélye. Óriási
szakmai és erkölcsi siker ez a margittai intéz-
mény és dolgozói számára.

Néhány hónappal a mûtét után Bozsódi
Etelka az otthonában fogadott, és bizonyossá-
got nyertem arról, hogy gyógyultan, teljes ér-
tékû életet élhet. Kezét egyaránt tudja hasz-
nálni házimunkában és írásra. Néha vannak
még fájdalmai, amit rehabilitációs kezeléssel
csökkenteni lehetne, kezének használati körét
pedig növelni. Orvosai ezt javasolják, és õ haj-
lik rá, hogy megfogadja a tanácsot. Nagyon
nagy szeretettel beszélt az orvosokról és azok-
ról is, akik támogatásukkal lehetõvé tették
gyógyulását.

Szõke Ferenc

gyógyulás nélkül távozzon egy beteg a kórház-
ból. Mindenképpen el akarták végezni a mûté-
tet, ezért segítségért fordultak az intézmény
vezetõségéhez. Bradács Alíz Ildikó kórház-
menedzser egyetértett azzal, hogy segíteni kell
a betegen. Ehhez azonban pénzt kellett sze-
rezniük a protézis megvásárlására. Dr. Sorin
Tabacu orvos igazgató is az ügy mellé állt, és
a menedzserrel együtt az általuk szervezett
csapattal elindultak „kalapozni”. Szerencsére

egészség|

A margittai kórház
mûtõjében teljes

a felszereltség

Középmagasságig
fel tudja emelni
a karját 

Etelka néni újra
tudja használni

a jobb kezét

2017. február|Biharország|17



|közélet

Kovács István 1994. november 1-én szüle-
tett Nagyszalontán, de Árpádon lakik. Általá-
nos iskoláit Árpádon, a középiskolát Nagysza-
lontán végezte, az Arany János Elméleti Líce-
um reál szakán. Tavaly államvizsgázott a
Nagyváradi Egyetem történelem szakán, most
elsõéves mesterképzõs. Sikeres versenyvizsgá-
val visszakerült alma materébe, helyettesítõ ta-
nárként dolgozott az Arany János Elméleti Lí-
ceumban tavaly decemberig. Jelenleg egye-
dülálló.

– Hogyan jött a lehetõség, hogy a
szalontai kultúrház élére kerüljön?

– Fiatal korom ellenére már jó ideje tevé-
kenykedem a közéletben. Az Árpádi Ifjúsági
Szervezet, amelynek alelnöke vagyok, néhány
éve jelentõsen kiveszi a részét a falu életébõl,
számos sikeres rendezvényt szerveztünk. A
sportesemények mellett gondot fordítunk a kul-
túrára is, mivel minden közösségnek, legyen az
bármilyen kicsi, szüksége van a szellemi gyara-
podásra is. Árpádot és Nagyszalontát mindig
láthatatlan kötelék fûzte össze, és a nagyszalon-
tai önkormányzat több tagja, akiknek felkeltet-
te figyelmét eddigi tevékenységem, azzal az öt-
lettel állt elõ, hogy betölthetném ezt a tisztsé-
get, ezáltal tovább erõsítve a két település kap-
csolatát. Úgy gondolom, rendezvényszervezõ-
ként szerzett tapasztalatom segít abban, hogy
igazgatóként is megálljam a helyem.

– Mit gondol, mi kell ahhoz, hogy valaki
jól teljesítsen ezen a pályán?

– Elsõsorban rengeteg türelemre és rugal-
masságra van szükség. Vezetõként készséges-
nek és nyitottnak kell lenni mindenki iránt, min-
den új ötletet szívesen fogadni és törekedni ar-
ra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak.

– Igazgatóként milyen célkitûzései van-
nak? Milyen programokat tervez a kultúr-
házba?

– Mindamellett, hogy mindennap számos
tevékenység zajlik a házban, rendszeresen tar-
tanak itt színházi elõadásokat is. Céljaim kö-
zött szerepel, hogy színvonalas elõadások be-
mutatásával gyarapítsuk a közönséget. Fon-
tosnak tartom, hogy az ember már fiatalon el-

A Zilahy Lajos Mûvelõdési Ház igazgatói
tisztségét mintegy 15 éven át Laza Carmen
töltötte be. Munkássága alatt kívül-belül
megújult az épület, számos rendezvény,
tanfolyam, sportprogram és tucatnyi egyéb
tevékenység zajlott, s közöttük minden
korosztály megtalálhatta a kedvére valót.
Az igazgatónõ az év elején távozott, mivel
saját vállalkozásba kezdett, és helyére az
árpádi származású KOVÁCS ISTVÁN került.
Õt kérdeztük új munkakörérõl, a közeljövõre
vonatkozó terveirõl.

Új igazgató a szalontai
kultúrház élén

Kovács István vezeti az év elejétõl a Zilahy Lajos
Mûvelõdési Házat
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járjon színházba, mivel ez jelentõsen hozzájá-
rul szellemi fejlõdéséhez. Mindent megteszünk
azért, hogy a fiatalok körében népszerûsítsük
a színházat. A meglévõ programok mellett et-
tõl az évtõl a házon belül tevékenykedik a
Sinka István Kézmûves Kör, amelynek taglét-
száma egyre gyarapszik.

– Bár még csak rövid ideje dolgozik igaz-
gatóként, sikerült-e már megszoknia ezt a
munkakört?

– Ahogy mondani szokás, minden kezdet
nehéz, de már belerázódtam a feladatba. Eh-
hez jelentõsen hozzájárult az is, hogy az elmúlt
év végén felvettem a kapcsolatot a felmondá-
si idejét töltõ Laza Carmennel, s õ szabadide-
jét is feláldozva, alaposan felkészített az új
munkámra.

– Mi tartozik a feladatai közé?
– Általános tévhit az, hogy egy igazgatónak

az a dolga, hogy dirigáljon. Úgy vettem át a
kultúrházat, hogy itt már egy jól összeszokott
csapat tevékenykedik, mindenki tudja, mi a
dolga, és lelkiismeretesen el is végzi azt. Igaz-
gatóként az a legfõbb feladatom, hogy a mû-
velõdés házát mindenki rendelkezésére bo-
csássam, aki valamilyen módon hozzájárul a
szellemi gyarapodáshoz.

– Mivel foglalkozik szívesen a szabadide-
jében?

– A szabadidõmet a barátaimmal, illetve ol-
vasással töltöm. Az olvasás során kikapcsolok,
megszûnik körülöttem a világ, elfelejtem a
mindennapi gondokat. A legjobban a XX. szá-
zadi történelem foglalkoztat, ez számomra ki-
meríthetetlen forrás, hiszen a történészek még
ma is újabbnál újabb feltevésekkel és bizonyí-
tékokkal állnak elõ.

– Mit gondol, milyen elõnyei és hátrányai
vannak ennek a pályának?

– Eddigi tapasztalataimat tekintve minden
szépítés nélkül kijelenthetem, hogy nem talál-
koztam hátrányokkal ezen a pályán. Ami az
elõnyöket illeti: új emberekkel ismerkedhetem
meg, és mostantól a nagyszalontai kulturális
életbõl is kivehetem a részem.

– Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik
szeretnének majd hasonló, vezetõ pozíció-
ban munkálkodni?

– Örömmel látom, hogy a fiatalság egyre
inkább részt vesz a közéletben, és hogy az
idõsebb generációk teret engednek a fiatalok-
nak. Ezen a pályán rengeteg türelemre és te-
herbírásra van szükség. Vezetõ pozíciót úgy
érdemes elvállalni, hogy tisztában vagyunk a
ténnyel: ez rengeteg idõt és erõs idegrend-
szert igényel. Ha valaki készséget érez magá-
ban, és lehetõséget kap egy ilyen tisztség be-
töltésére, minden fenntartás nélkül vállalja el,
mivel ez olyan munkakör, amelyben bizonyí-
tani tudjuk, hogy az ifjúságban is megvannak
azok a tulajdonságok, amik jó vezetõvé teszik
az embert.

Balázs Anita

közélet|

A történész
végzettségû

fiatalember sokfelé
járt, itt éppen

Vajdahunyadon

Szabadidejét
szívesen tölti
a hegyekben
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Sütõ Szabolcs és Judit harmonikus kapcso-
latban él, házasságukra gyermekük, Szabolcs
hozta meg az áldást, mégis a néptánc teszi tel-
jessé, igazán boldoggá mindennapjaikat. Nél-
küle betöltetlen ûr lenne életükben, hisz nép-
tánc nélkül nem teljes a boldogságuk. Járják
és oktatják a néptáncot több csoportban-cso-
portnak is, ezáltal komoly szerepet vállaltak
hagyományaink, autentikus táncaink megõr-
zésében. Gyermekük eleinte nem kedvelte fel-
tétel nélkül a néptáncot, de tinédzser korára
belekóstolt, „megszólaltak a gének”, és meg-
szerette. Azóta a szülõk kimondhatatlan örö-
mére õ is a néptáncosok körébe tartozik. El-
képzelhetõ, hogy átveszi majd a stafétabotot,
és oktatni fog egy fiatalabb generációt. Re-
mélhetõleg lesznek majd jelentkezõk annak el-
lenére, hogy manapság a néptánc a fiatalság
körében nem elég „trendi”.

Az oktatók nagy feladata, hogy megszeret-
tessék és divatossá tegyék örökölt értékeinket.
Ez nem könnyû, de a Sütõ házaspár teljes
odaadással felvállalta. Már gyermekkorukban
„megfertõzõdtek” a néptánccal, mivel szülõ-
városukban, Érmihályfalván szerencsére en-
nek volt hagyománya.

Sütõ Judit 1976-ban született Érmihályfal-
ván, ott végezte tanulmányait érettségiig, és
16 éves korában kezdett el ismerkedni a nép-
tánccal a Nyakó József által 1986-ban alapí-
tott Nyíló Akác együttesben. Nagyon hamar
megszerette, de közben a menettáncos-cso-
portnak is tagja volt. Aztán amikor választani

|hagyomány

Az érsemjéni
Ezüstperje

20|Biharország|2017. február

A néptánc vezeti
életüket

Ritka, de nagyon szerencsés dolog az,
ha a házastársaknak ugyanaz az életcéljuk,
a szenvedélyük, és teljesen azonos
az érdeklõdési körük. Erre ékes
és kézzelfogható bizonyíték a SÜTÕ
házaspár, JUDIT és SZABOLCS. Mindkettõjük
életének legfontosabb eleme a néptánc,
ez határozza meg, vezeti életüket.

Sütõ Szabolcs és Judit élete a tánc körül forog 

Apa és fia 



kellett, mint mondta: „Elhagytam a rövid szok-
nyát, és a hosszút választottam”. Barátságuk
Szabolccsal, aki szintén tagja volt az együttes-
nek, egyre jobban elmélyült, és a szerelem
szintjére lépett. Judit 1994-ben érettségizett, s
egy év múlva szerelmük házassággal teljese-
dett be.

Sütõ Szabolcs 1975-ben született, ugyan-
csak Érmihályfalván, ott végezte tanulmányait
érettségiig (1994) a Mezõgazdasági Líceum-
ban matematika–fizika szakon. Az elméleti
diploma mellett gépésztechnikusi oklevelet is
kapott. Ezt azóta sem használta semmire, és

valószínûleg nem is fogja. Az viszont biztos,
hogy életét szülõvárosában akarja leélni. A
néptáncot 1990-ben kezdte el, és úgy tûnik,
mindaddig folytatni fogja, ameddig bírja, hi-
szen élete meghatározó részévé vált. Közben
egy ideig rappelt is, komoly sikereket ért el,
hiszen csoportjával országos elsõ díjasok let-
tek Marosvásárhelyen. A tánc soha nem volt
számára fárasztó, hiszen örömmel csinálta, in-
kább felüdülést nyújtott. Ezenkívül rendszere-
sen focizott is.

Az ezüstperjés
nagyok csoportja

hagyomány|

Az érkörtvélyesi
tanítványok


(folytatás a következõ oldalon)
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rendezvényeken. Nem akarják azt, hogy a
tánc a fiataloknál a tanulás rovására menjen,
ezért csak hetente egyszer gyakorolnak. A lé-
nyeg az, hogy jól érezzék magukat. A tánc
mellett viselkedésnormák oktatását is becsem-
pészik a tanításba.

Érkörtvélyesen is létrehoztak egy 40 tagú
néptánccsoportot két korosztálynak, ennek
neve Rakottya. Rövidesen megtartják az ün-
nepélyes keresztelõt. Ott is heti egy alkalom-
mal próbálnak. Monospetriben 2014-ben ala-
pították a környék egyetlen senior néptánc-
csoportját Bábota néven, ez nyolc párral mû-
ködik. Családanyák, családapák vállalták a
táncot, ez az oktatóknak eleinte nagy kihívás
volt, hiszen addig csak gyerekekkel dolgoztak.
Ma már olajozottan mûködik a csapat, sõt
idõnként a táncosok a gyerekeiket is elviszik a
próbákra. Sokoldalú együttes, a táncon túl ün-
nepi és megemlékezõ mûsorokat is szervez.

A csoportokat Sütõék közösen vezetik, ok-
tatják. A koreográfiákat is együtt dolgozzák ki.
Folyamatosan bombázzák õket újabb oktatói
felkérésekkel, de többre már nincs idejük.
Amit eddig elvállaltak, azt magas szinten akar-
ják teljesíteni, ez sok idõt felemészt, így nem
tudnak újabb csoportokat elvállalni. Õk ugyan-
is nem csak oktatók, de szervezõk, kapcsolat-
tartók is. Mindenhová elkísérik a csoportokat,
és Szabolcs a Bábotában táncol is.

Judit úgy véli, nagyon szerencsés dolog,
hogy egy férfi és egy nõ közösen oktat, az pe-
dig, hogy házastársak, tovább növeli a haté-
konyságot. Az sem elhanyagolandó, hogy a
próbákon, fellépéseken is együtt tud lenni a
család, hiszen 16 éves fiuk is gyakran elkíséri
õket. Besegít a fotózásban és a plakátok készí-
tésében.

Sütõéknek a legtöbb hétvégén fellépésük
van. Folyamatosan képezik magukat könyvek-
bõl, internetes anyagokból, hogy a maximu-
mot tudják nyújtani. Saját tehetségük legin-
kább a koreográfiákban nyilvánul meg. Gyak-
ran vesznek részt tánctáborokban, ahol szin-
tén sokat lehet tanulni a többi táncostól és az
oktatótól.

Szõke Ferenc

A tánc és a házasélet minden idejüket lekö-
tötte, így nem foglalkoztak a továbbtanulás
gondolatával, de autodidaktaként igyekeztek
mindent megtanulni, ami a néptánccal kap-
csolatos. Házasságkötésük után minden téren
„közös hajóban eveztek”.

Szabolcs szülei egy vállalkozásba kezdtek –
pékséget vezettek –, ebbõl a fiatalok is kivet-
ték a részüket. Hat évig próbálkoztak ezen a
téren, de nem az õ világuk volt. Az igazi sze-
relem a tánc maradt, s akkor már hivatássze-
rûen gyakorolták. Szabolcs a táncolás mellett
egy társával 1996-ban átvette a Nyíló Akác
szakmai vezetését, Judit pedig 1999-ben el-
kezdte az élet legszebb és legfontosabb hivatá-
sának gyakorlását, az anyaságot. Ekkor egy
ideig szüneteltette a táncot.

Szabolcs 2001-ben tagja lett a Nagyvárad
Táncegyüttesnek, és ez szakmai szempontból
nagy elõrelépést jelentett. Két párral indultak,
de folyamatosan bõvült a létszám. Judit 2002-
ben tudta folytatni a táncot, õ is sikerrel felvé-
telizett a váradi együttesbe. Akkor már hat
párral dolgoztak. A koreográfus-oktató László
Csaba volt. Emellett Szabolcs a Nyíló Akácban
is aktív táncos-vezetõ maradt.

Újabb változás akkor állt be életükben, ami-
kor 2003-ban Szabolcsot felkérték Érsemjén-
ben kultúrreferensnek. Elvállalta a feladatot,
és megalapította az Ezüstperje Néptánccso-
portot. Hat párral kezdtek, jelenleg a három
korcsoport 70 fõt számlál. Jelentõs sikerekkel
dicsekedhetnek, hiszen az együttes ismert és
elismert lett helyi és megyei szinten egyaránt.
A Bihar megyei Ki mit tud?-on több ízben let-
tek elsõk, megkapták a Magyar Kultúra Díjat.
Különben nem arra törekszenek, hogy ver-
senyeredményeket érjenek el. Inkább a tánc
öröméért táncolnak, és fellépnek különbözõ

(folytatás az elõzõ oldalról)

A néptánc vezeti…


Kiránduláson
a Bábotával

A Bábota csoport
pásztorjátékot

mutatott be
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verssel. Különösebben nem készültem a felvé-
telire, nem is nagyon tudtam, mik az elvárá-
sok, de jelentkeztem Kolozsvárra. Az általános
szûrõ-felmérõn sikerrel továbbjutottam, de az-
tán mégsem sikerült bekerülnöm. Viszont már
tudtam, hogy mibõl is kellene felkészülnöm, és
a következõ évben Marosvásárhelyre jelent-
keztem. Ott már nagyobb sikert értem el, ki-
véve a legutolsót, a bejutást. Felfigyelt viszont
rám Kovács Levente, és azt tanácsolta, sem-
miképpen se adjam fel a következõ próbálko-
zást, inkább menjek el például Temesvárra,
ahol épp segédszínészt kerestek. Megfogad-
tam a tanácsát, és be is vált az elképzelés: na-
gyon sokat tanultam abban az egy évadban, a
következõ felvételin pedig bekerültem Farkas
Ibolya osztályába. Jó csapat voltunk, gondo-
lom, elég, ha annyit mondok, hogy tízen kezd-
tük és tízen végeztünk, jelenleg is nyolcan va-
gyunk a pályán.

– A várossal kapcsolatban már tudjuk a
véleményét, a társulat hogy fogadta az új
tagot?

– Nagyon kedvesen, és szinte azonnal sike-
rült beilleszkednem. Egyetlen problémám volt,
modorosan kifejezve magam: a testtömeg-in-
dexem úgy száz kiló körül mozgott. Meleg Vil-
mos mondta, hogy ebbõl bizony le kellene ad-
ni, de mivel közben abbahagytam a sportolást,

– Sportversenyeket említett, de színész-
ként került Nagyváradra. Pályaváltás vagy
csak hobbiváltás történt?

– Inkább az utóbbi, mivel karatéztam
ugyan, s ahogy mondtam, versenyeken is
részt vettem, mégsem tartottam ezt kielégítõ
életcélnak. A zene iránti érdeklõdést viszont
családi örökségül kaptam: több pap is van a
családban, nagyapám kántortanító volt. Azt
hiszem, tõle örököltem, hisz már elég korán
zenélgettem. A dobolás vonzott inkább, de
gondoltam, az talán nem volna elég a konzer-
vatóriumi felvételihez, így ugrott be a színi.
Nem mondhatnám, hogy szavalóversenyekre
jártam vagy iskolai ünnepélyeken szerepeltem
volna, de a verseket mindig szerettem, és em-
lékszem, hogy a filozófiatanárnõnknél a böl-
cseleti hiányosságokat „kiválthattam” egy-egy

Az örök játék sodrában
KISS CSABA bánffyhunyadi származású,
de amikor 2001-ben, a színmûvészeti
elvégzése után Nagyváradra jött, nemcsak
azért tette, hogy szülõvárosát könnyen
megközelíthesse, hanem mert gyakori
sportversenyek kapcsán már ismerte
Váradot és megszerette: kisebb, mint
Kolozsvár, de meghittebb, otthonosabb.
S hogy nem tévedett, azt bizonyítja az eltelt
tizenhat év hûsége, és hogy elmondása
szerint nem is szándékszik máshová
szerzõdni.

Kedvenc szerepei
közé tartozik

Grigorij
Sztyepanovics

Szmirnov alakja

Kiss Csaba
megállapodott

Váradon

(folytatás a következõ oldalon)
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akarok, mert sokat voltam színpadon. Amikor
idekerültem, Márton Erzsike volt a társulat ve-
zetõje, és figyelt arra, hogy lehetõleg senki ne
üljön sokat a kispadon. Nagyon szerettem a
Tom Jonest is, lubickolhattam benne, és az
Indul a bakterházat is. Ha jól emlékszem, két
évadon át játszottuk, jó szerepek, jó alakítások
voltak benne.

– A szerepeket említve, úgy látom, nincs
olyan érzése, hogy mások elkapkodták a
várva várt szerepét. Jól gondolom?

– Jól. Az ego ugyanis sok mindent követel,
és ajánlatos idejében megtanulni kordában

nem volt könnyû. Hol lementek rólam a kilók,
hol megint felszöktek, most úgy hat-hét éve
talán állandósulni látszik a súlyom. Vilmos ér-
tékelte is az akaratot a fogyásra. Viszont duci-
koromból két nagyon jó szerepre emlékszem,
mindkettõnek lett némi következménye is. A
Zsuzsi kisasszonyban én voltam Dinnye, az
Indul a bakterházban pedig Buga Jóska, a
võfély. Az elsõ miatt a középiskolás lányok
elég hosszú idõn át köszöntek rám jó hango-
san az utcán úgy, hogy „Szervusz, Dinnye!”, a
második szerep következménye pedig, hogy
pár évre rá meghívtak egy esküvõre võfély-
nek, holott csak a darab utolsó tíz percében
voltam színpadon, de megmaradhatott az em-
léke. Itt Biharban még nagy hagyománya van
a võfélységnek, nálunk Kalotaszegen már ki-
halt. De én akkor megnéztem a szokásokat,
megtanultam a verseket, és mai napig vállalok
võfélységet. Én ezt kultúrprostitúciónak mon-
dom, mert igény szerint énekelek is, zenélek is
az esküvõkön, a Kiss Music Band tagjaként
(nem miattam Kiss a neve!), és a zenei össze-
állítást nem mi, hanem az esküvõ rendezõi ad-
ják meg. Szóval végeredményben hakni, ami
sok lemondással jár ugyan, de soha nem
megy, nem mehet a színházi munka kárára.
Nem titok, a színházvezetõség tud róla, és
mint szabadidõs foglalkozást el is fogadja.

– Emlékszem, hogy Váradra kerülése
után nem sokkal játszották a Tom Jonest
Kiss Csabával a címszerepben. Nagyon jó
elõadás volt.

– Igen, az volt az elsõ fõszerepem. Kisebb
szerepekkel kezdtem, de nem panaszkodni

|vastaps
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A Medvében

A Mágnás Miska
egyik jelenete,
Tóth Tündével

és Kardos
M. Róberttel 

Pitz Melindával a Mágnás Miskában


(folytatás az elõzõ oldalról)

Az örök játék…

A Közellenségben
Tóth Tündével 



Hubay Miklós Elnémulás címû darabja, Cse-
hov Medvéje, a Közellenség – el kell gondol-
kodnom, és ez nagyon jó: azt jelenti, hogy va-
lóban nem sokat voltam munka nélkül. Egyéb-
ként soha nem adtam vissza szerepet, ha ki-
osztottak, elfogadtam. És boldog vagyok,
hogy azt csinálhatom, amit szeretek. A mi éle-
tünk örök játék, játszunk a próbákon, játszunk
a színpadon, olyan, mint egy áradat. Azt hi-
szem, szörnyû lehet, ha valakinek olyan a
mindennapi munkája, hogy nem érzi benne
otthonosan magát. Nálunk a társulatban a
hangulat is nagyon jó, az elkerülhetetlen kis
irigykedések ellenére jól megértjük egymást.

– Ezek szerint nem vágyik más társulatot,
más közönséget megismerni?

– Nincs vágyott szerepem, van viszont két
kislányom, akik idekötnek. Ha esetleg kapnék
egy-egy szerepfelkérést, talán elmennék, de
végleg semmiképpen. Örülök, hogy sikerült
megállapodnom, nincs miért elégedetlenked-
nem. Szeretem a környezetet, ahol elfogad-
tak, ahol én is elfogadtam mindenkit és nem
utolsósorban, ahol a közönség már ismer és
szeret. Épp nemrég volt ennek konkrét bizo-
nyítéka: nagyobbik leánykámat elvittem, néz-
ze meg a Mayát. Leültettem, én pedig felmen-
tem elõkészülni. Leült mellé egy idõsebb há-
zaspár, és megkérdezték, hogy egyedül van-e,
mire a kislányom mondta, nem, apukámmal,
csak õ nem ül itt. A házaspár erre örömmel ál-
lapította meg, hogy persze, hisz annyira ha-
sonlít, õ a Kiss Csaba leánykája. Örült õ is a
felismerésnek, és miután elmondta, természe-
tesen én is nagyon.

Molnár Judit

tartani. Nem mondom, hogy nem fordult elõ
egy-egy szerep kapcsán a sajnálat, amiért más
kapta meg, de rájöttem, kívülrõl, a rendezõ
szemével jobban meglátszik, melyik karakter
bõrébe melyik színész bújjék. Elõfordul még
most is, de gyorsan felpofozom az egómat, és
lecsillapszik. Igazi szerepálmom nem is volt, il-
letve a Hair musicalben nagyon jó lett volna
játszani, de ha nem jött össze, nem olyan sú-
lyos. Lassan már különben is kiöregszem a
Hairbõl. Az idei évadban sem panaszkodha-
tom, hisz a Hûtõkamrában a vágóhídi alkal-
mazottat játszom, a Mayában Gorillát, és ké-
szülünk az új elõadással, ami elsõsorban fiata-
loknak szól majd, performance lesz, Casting
(Trónok harca) címmel. De szeretném még
néhány régebbi szerepemet megemlíteni, me-
lyekre nagyon szívesen emlékszem vissza, pél-
dául Kárpáti Péter, Nick Carter címszerepe,
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A Tûzoltóban
Molnár Júliával

Tûzoltóként

A Csehov-darabban
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A Kék Macska vendéglõ a Kapucinus utca
3. szám alatti ódon – a XVIII. század végérõl
itt maradt – földszintes házban volt. Tudomá-
sunk szerint valamikor 1899 elõtt nyithatta
meg Maresch Károly. Az õ neve a Kék Macs-
ka tulajdonosaként az egyik helyi napilap
1899. január 1-i számában jelent meg elõször
a szokásos új évi üdvözletek között. Maresch
Károly apróhirdetése szerint vendéglõjében
naponként friss villásreggelit szolgáltak fel,
frissen csapolt kitûnõ sörrel. Természetesen
nem feledkezett meg a legízletesebb ételekrõl
és valódi tiszta borokról sem. Társaságok ré-
szére különterme volt, nyáron pedig kellemes
kerthelyisége.

Gyakori bérlõcsere

Utólag valahogy úgy tûnik, mintha a XX.
század elsõ éveiben a vendéglõsök csak ugró-
deszkának tekintették volna a Kék Macskát.
Elsõként 1901 novemberében cserélt gazdát,
a történtekrõl az alábbi hirdetésbõl szerezhe-
tünk tudomást: „A régi jóhírû vendéglõt Ritter

Antal, a Fekete Sas volt népszerû fõpincére
vette át, s vezeti a régi kipróbált úton. A régi,
jó vendéglõ hívei bizonyosan hamar megsze-
retik az új gazdát is, ki rajta van, hogy a ven-
déglõ jónevét csak öregbítse, s nevelje.”

Ritter Antal utóda a Kék Macskában 1902
januárjától egy Demetrovics János nevezetû
vendéglõs lett, aki a beharangozó cikk szerint
igen jó magyar konyhát tartott, kitûnõ borokat
és mindig friss Dreher-sört. Ennek ellenére
1903 májusában új bérlõ vette át tõle a stafé-
tabotot. Õ, azaz Leitner Ferenc is természete-
sen csak a legjobbakat ígérte az újságban
megjelentetett beharangozó hirdetésében.
Nem hiányozhatott a reklám szövegébõl a ki-
tûnõ magyar fõzésû villásreggeli, ebéd és est-
ebéd, s mellé a mindig friss csapolású, elsõ mi-
nõségû Dréher-sör a kitûnõ és tisztán kezelt
váradi és érmelléki borokkal együtt. Az már
természetes, hogy mindehhez a legpontosabb
és figyelmes kiszolgálást, valamint a legjutá-
nyosabb árak felszámítását ígérte a vendéglõs.

Leitner nem akart vándormadár lenni, õ
hosszabb idõre rendezkedett be a Kék Macs-
kában.

Gyilkossági kísérlet
és öngyilkosság a pincében

Dráma a Kék Macskában címmel egy ön-
gyilkossággal végzõdõ gyilkossági kísérletrõl
számolt be a Nagyváradi Napló. Az eset lé-
nyegét az alábbiakban közöljük.

Lombardi Géza 28 éves pincér reménytele-
nül szerelmes lett a vendéglõs nejébe, Leitner
Ferencnébe, õ ellenben nem viszonozta a fia-
talember érzelmeit. Az egyik napon Lombardi
lement az asszony után a pincébe, és megszó-
lította:

– Utoljára mondom, ha nem lesz az enyém,
itt lövöm szíven magam, de elõbb megölöm
magát is!

– Ne bolondozzon, hagyjon nekem békét –
válaszolta az asszony, mire a pincér elõvette a
revolverét, és kétszer az asszonyra lõtt, majd
maga ellen fordította a fegyvert, fõbe lõtte
magát, és azonnal meghalt.

A XIX. és XX. század fordulóján Nagyvárad
bõvelkedett jobbnál jobb vendéglõkben.
Közöttük is talán a legnagyobb
népszerûségnek a kisvendéglõk örvendtek.
Ilyen volt a Kék Macska is.

Kék macska a vendéglõ
cégtábláján

A Szent László tér
délkeleti szegletén,
a Holdas templom
árnyékában látható
a Kapucinus utca
1. szám alatti
földszintes ház.
Ennek a
szomszédságában
volt az az ingatlan,
amelynek
az udvarán volt
eredetileg a Kék
Macska vendéglõ
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Bár az asszony sérülése is súlyos volt, meg-
mûtötték, s ha komplikációk nem lépnek fel,
akkor felgyógyulhat – írta az egyik helyi lap. A
történet folytatásáról – korabeli szokás szerint
– már nem tudósított az újság.

Újabb bérlõ a Kék Macskában

Bár a bérlõ feleségének további sorsáról
nem közöltek semmi hírt a helyi lapok, azt el-
lenben megírták, hogy a Kék Macska vendég-
lõ 1916 októberében más kézre került. A még
szerzõdésileg hátralevõ évekre Leitner Ferenc
addigi tulajdonostól a bérleti jogot és a beren-
dezést egy budapesti szakember vette meg, aki
ez elõtt a Duna Gõzhajózási Társaság Al-Dunát
járó termésgõzösén volt éttermi vállalkozó. „A
kékre festett cirmos ettõl még továbbra is ott-
maradt azért a zöldvendéglõ kapuja mellett ez-
után is” – írták ebbõl az alkalomból kissé bohó-
kásan az egyik helybeli lapban.

Nagy János vette meg 1916. október végén
a Kék Macska vendéglõ bérletét. Szokás sze-
rint az új tulajdonos hirdetést jelentetett meg az
egyik helyi lapban, egyebek mellett ezt írva: „A
Kék Macska vendéglõ a közönség régi, kedvelt
és látogatott találkozóhelye, hol úgy az elõke-
lõség, mint a polgárság részére külön éttermek
állanak rendelkezésre.” A külön étterem újdon-

ságszámba mehetett, hiszen ezt még senki sem
írta le egyetlen hirdetésben sem.

Az új vendéglõs 1917-ben rögtönzött va-
csorákat népszerûsített egy rövid kis cikkben,
a la carte, azaz étlap szerint. Hogyan is lehe-
tett volna másképpen – tehetjük hozzá –, hi-
szen ekkor már városszerte csak egységes ét-
lapok szerint szolgálhatták ki a vendégeket.
Az addigi „elsõrangú magyar konyha” ekkor-
ra már gyakorlatilag elvesztette a jelentõségét.

1917. június 22-én egy érdekes hirdetés je-
lent meg a Nagyváradi Napló Nyílt tér rova-
tában: „Felhívom mindazokat, akiknek a Kék
Macska vendéglõsével, Nagy Jánossal szem-
ben követelésük van, hogy azt e hó végéig ná-
lam bejelenteni szíveskedjenek, mert az azon-
túl jelentkezõ hitelezõket az említett vendéglõt
átvevõ Leitner Ferenc figyelembe venni nem
fogja. Dr. ifj. Zigre Miklós ügyvéd.”

Ezek szerint Nagy János „elveszett” az
adósságban, és ugyanaz a Leitner Ferenc ve-
szi át tõle a Kék Macskát, aki egy évvel koráb-
ban eladta neki.

Leitner 1917 nyarán megvette a Kert utcai
Arany Sas szállodát és vendéglõt is. Ezek
szerint beruházott, fejlesztett, pedig igencsak
benne voltak már akkor a világháborúban…
De ettõl még Leitner Ferenc kitartott a Kék
Macska mellett a háború végnapjáig.

Új helyen a vendéglõ

A Kék Macska 1923-ban még a régi helyén
volt, de 1931-ben már a Kapucinus utca 10.
szám alatti épületben várta a vendégeket. Az
udvari kerthelyiségérõl ebben az idõben készít-
hették az itt közölt képeslapot, melynek hátol-
dalán ez olvasható: „Restaurantul Pisica Albas-
trã / Oradea / Str. Saguna 10 / Kék Macska
vendéglõ”. A Kapucinus utca a két világhábo-
rú között ugyanis Andrei ªaguna ortodox met-
ropolita nevét viselte.

A vendéglõ egyik belsõ termét ábrázoló kép
úgyszintén akkor készülhetett, amikor a Kis
Pipa vendéglõ már ebben az utcában mûkö-
dött. Sajnálatos módon ez utóbbi belsõ felvé-
tel már megjelent lapunk októberi számában,
amikor a Kis Pipáról írt cikkben ez utóbbihoz
kapcsoltam a Kék Macskát ábrázoló képet.

1940 és 1944 között a Pisica Albastrã is-
mét Kék Macska néven szerepelt, de hogy mi-
kor zárták be véglegesen, ez számomra rejtély
maradt. Talán akad olvasóink között, aki em-
lékszik erre…

Péter I. Zoltán

A Kék Macska
kerthelyisége,

immár
a Kapucinus utca

10. szám alatt



A január hideg zordságát, szürkeségét kü-
lönféle programok színesítették. Immár 16.
éve annak, hogy Nagyvárad Berettyóújfaluval
közösen szervezi az eseménysorozatot, tavaly
óta pedig Debrecen és Margitta is bekapcsoló-
dott a közös ünneplésbe. Az alábbiakban né-
hány nagyváradi eseményrõl teszünk említést.

Január 20-án például kis irodalmi barango-
lásra invitálták az érdeklõdõket az Ady Endre
Emlékmúzeumban a Partiumi Magyar Nyugdí-
jasok Egyesületének szervezésében. Imre
Zoltán kultúrantropológus, az Ady-múzeum
vezetõje A nagyváradi irodalmi élet a két vi-
lágháború között címmel értekezett. A
BINCISZ A magyar kultúra közös értékünk
címmel tartott összejövetelt a Szent László
Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermé-
ben. Fellépett Meleg Vilmos színmûvész, a be-
rettyóújfalui Körömvirág együttes (Kocsis Csa-
ba, ifj. Miczura Károly és Szászné Ökrös Beá-
ta), valamint néhány szent lászlós diák is.

A Várad folyóirat szervezésében is több je-
les esemény volt. Január 20-án mutatták be
az irodalombarátoknak az Illyés Gyula Köny-
vesboltban Gittai István Létesszencia címû
gyûjteményes verseskötetét. A szerzõ épp szil-
veszterkor lett hetvenesztendõs. Ezért a ki-
adók, a Várad és a Holnap Kulturális Egyesü-

|kultúra

let evvel a kötettel örvendeztették meg a köl-
tõt, aki sajnos egészségi állapota miatt nem le-
hetett jelen a bemutatón. Bár lélekben valószí-
nûleg jelen volt. Üzenetét hû társa, Köpe Éva
adta át a közönségnek. A könyvet Szûcs
László, a Várad fõszerkesztõje mutatta be, a
versekbõl pedig Szabó Eduárd, a Szigligeti
Társulat színmûvésze olvasott fel. A jelenlévõk
adomáztak is, megosztották néhány, Gittaihoz
fûzõdõ kedves emléküket.

Január 21-én A világban élõ román és
magyar fotómûvészek nemzetközi szalonját
nyitották meg az Euro Foto Art Galériában. Ez
már a 11. szalon az Euro Foto Art Egyesület
és a Tavirózsa Fotóklub szervezésében.

Január 22-én, vasárnap igencsak összesû-
rûsödtek az események. Délelõtt a mûgyûjtés
és a magángyûjtemények különleges világáról
volt szó az In Memoriam Jakobovits Miklós
Társaság és a Partium Alapítvány által szerve-
zett találkozón a Lorántffy Zsuzsanna Refor-
mátus Egyházi Központban. A beszélgetés
moderátora Jovián György Munkácsy-díjas
képzõmûvész volt, az említett témákról pedig
Nagy T. Katalin budapesti mûvészettörté-
nész és dr. Böhm József berlini mûgyûjtõ
mesélt a résztvevõknek.
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Könyvbemutatók, tárlatok mellett volt
koncert, színházi elõadás és még sok
minden más a magyar kultúra ünnepe
alkalmából. A rendezvénysorozat
összbiharországivá terebélyesedett.

Emõdi András,
Lakatos Attila,
Boka László
és Szûcs László
a váradi
nyomdászat
történetérõl szóló
kötet bemutatóján 

Összbihari ünnepnapok
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nagyváradi nyomdászat 450 éves története
címû kötetet ismerhették meg az érdeklõdõk.
A kötetrõl, a nyomdászat fölöttébb érdekes
történetérõl Lakatos Attila történész beszél-
getett Boka Lászlóval és Emõdi András-
sal, a könyv szerkesztõivel.

Vasárnap este volt a gála a Szigligeti Szín-
házban, ennek során adták át a Magyar kultú-
ráért plaketteket, díjakat és az életmûdíjat, va-
lamint a Jakobovits Miklós-díjat. Emlékplaket-
tet vehetett át Ferkõ Jenõ erdészmérnök, az
érmihályfalvi Veres László Zsolt Városi Kórus
képviseletében Darabont Alíz, valamint a
Vura Vinotéka alapítója, Vura Ferenc. Ma-
gyar kultúráért díjban részesült Fábián Enikõ
színmûvész, a nagyváradi Szent László Római
Katolikus Teológiai Líceum képviseletében
Zalder Éva igazgató, a Váradi Dalnokok kép-
viseletében pedig a kórus alapítója, Agyagási
Ernõ. Életmûdíjat Makai Zoltán nyugalma-
zott villamosmérnök kapott. A Jakobovits Mik-
lós-díjat idén dr. Böhm Józsefnek ítélték
oda. Az elismerést Jakobovits Márta, a társa-
ság elnöke adta át.

Tóth Hajnal

A Tibor Ernõ Galéria (TEG) csapata ma-
gyarországi alkotót látott vendégül – termé-
szetesen munkáival együtt – a Kanonok sori
pincegalériában. Dombi Géza Zsigmond
képzõmûvésznek, a debreceni székhelyû Gra-
fikusmûvészek Ajtósi Dürer Egyesülete tagjá-
nak festményeit, grafikáit február közepéig le-
het megtekinteni a TEG-ben. A kiállítást Kál-
lai Irén, a Berettyó Kulturális Központ igaz-
gatója nyitotta meg.

Aki kapkodta a lábát, az a tárlatnyitó után
még elért a Szigligeti Stúdióba, a Várad folyó-
irat másik könyvbemutatójára. Az Argumen-
tum Kiadó és az Országos Széchényi Könyv-
tár díszalbumát, a Tipográfia régtõl fogva – A

kultúra|

A fotószalon
megnyitójának
résztvevõi
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A Tibor Ernõ
Galéria kapujában

a házigazda,
Gavrucza Tibor,
a TEG vezetõje
és a meghívott

mûvész, Dombi
Géza Zsigmond

A berettyóújfalui
Mozi Galériában
a tibor ernõsök
munkáiból nyílt
tárlat 
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ván keze alatt a Bolyai Egyetem kórusában.
Látszólag laikusként csalhatatlan stílus- és esz-
tétikai érzékkel mindig érdeklõdött a munkáim
iránt, úgy, ahogy én is a költészete iránt. Kó-
rusmûvek esetében egyébként sem hanyagol-
ható el a nyelvi kérdés az énekkari hangzás
mellett.

– Emlékszik esetleg az elsõ zenei élmé-
nyére?

– Hogyne: édesanyám énekére. Nem tu-
dom, hogy ismerte-e Kodály gondolatát, vagy
egyszerûen ráérzett, de Kodály szerint a gyer-
mek zenei nevelését születése elõtt kilenc hó-
nappal kell elkezdeni. Elsõ perctõl zeneiskolá-
ba jártam, Papp Tibor költõ-zenésztõl tanul-
tam zongorázni, késõbb Buzás Pál zongora-
mûvész és az idén száz éve született Demény
Piroska népzenegyûjtõ voltak a magántanára-
im. Nagy élmény volt számomra, hogy 1990-
ben, tizenhét évesen részt vehettem Szombat-
helyen a Bartók-szemináriumon, ahol Kocsis
Zoltán, Ligeti György, Kurtág György, Roh-
mann Imre és más neves szakemberek elõadá-
sait hallgathattam, majd Bécsben 2003-ban
Acél Ervin mesterkurzusát is elvégeztem –
egyébként karmesterként Petre Sbârcea osz-
tályában végeztem Kolozsváron. Eleinte a Ko-
lozsvári Magyar Operánál kaptam karmesteri
megbízásokat, kiemelném Bartók Kossuth-
szimfóniájának romániai bemutatóját, illetve
két õsbemutatót: Kiskamoni Szalay Miklós
Concerto vonószenekarra és Demény Attila
Bevégezetlen ragozás címmel Örkény István
egyperceseibõl Visky András által összeállított
„haláltánc-játékának” õsbemutatóját. Ezzel az
elõadással eljutottunk a budapesti õszi feszti-

Hogy Lászlóffy Zsolt sejtjeiben hordja a ze-
nét, épp az bizonyítja, hogy zenét is szerez.
Ezt csakis olyan valaki kezdi el, akinek ez bel-
sõ késztetése. Többek közt kórusmûveket is
írt, melyek közül a francia nyelvû Chanson
aride 1995-ben Bukarestben II. díjat nyert, a
zenetanárnõje, Demény Piroska emlékére
komponált, latin szövegû Alma redemptoris
mater „Terényi-díjas” lett (kiváltva zeneszer-
zéstanárának, Terényi Ede zeneszerzõnek az
elismerését), ezeken kívül díjazták még Imád-
ság címû mûvét Zilahon, Premièrement címû
mûvét Kolozsváron és Te Deum-töredékét
Nagyváradon.

– A zeneszerzésre rátanulni lehet, de
minden késztetés és tehetség nélkül tanulni
nem. Édesapja, Lászlóffy Csaba és nagy-
bátyja, Lászlóffy Aladár ismert költõk, a ze-
nei örökség anyai ágon érkezett?

– Is-is. Anyai nagyapám kántortanító volt,
dalárdát is vezetett. Zongoráján mindig ott állt
Kodály képe – most is ott áll. Édesanyám gyö-
nyörûen énekel, de fiatalember korában édes-
apám is énekelt a Kodály-tanítvány Nagy Ist-

Zenei többnyelvûség
Szerteágazó tevékenysége révén
LÁSZLÓFFY ZSOLT ma már Nagyvárad
zenei életének egyik legismertebb
szereplõje: karnagy, karmester, szólista
szerepben egyaránt találkozhatott vele
a közönség, de tanít az egyetemen és nem
utolsósorban zeneszerzõ is.

A filharmónia belsõ
udvarán Haydn
Az évszakok c.
oratóriuma
bemutatójának
napján (2008.
október 9.)

Lászlóffy Zsolt karnagy, zeneszerzõ, zenepedagógus
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A Nagyváradi Állami Filharmónia februári mûsora
A koncerteket csütörtökön-
ként este 7-tõl a filharmó-
nia Bartók–Enescu termé-
ben tartják, a bérletek ér-
vényesek, jegyek a filhar-
mónia székhelyén (Szilágyi
Dezsõ, ma Moscovei utca
5. szám) válthatók hétköz-

napokon 11–16 óra kö-
zött.

16., 19 óra: szimfonikus
hangverseny. Mûsoron: J.
Brahms: D-dúr hegedûver-
seny, op. 77.; Fr. Schubert:
V., B-dúr szimfónia, D.

485. Vezényel Romeo
Rîmbu, közremûködik
Nicolas Koeckert (hegedû
– Németország).

23., 19 óra: szimfonikus
hangverseny. Mûsoron: Ny.
Rimszkij-Korszakov: Cári

menyasszony – nyitány;
Sz. Bortkiewicz: 3., Per
aspera ad astra, c-moll
zongoraverseny, op. 32; O.
Respighi: Római ünnepek.
Vezényel Sinja Ozaki (Ja-
pán), közremûködik Azusa
Jamaki (zongora – Japán).

állást. 2003–2005 között, két évadon keresz-
tül én vezettem a leckekoncerteket is, illetve
folytattam az õsbemutatók sorát: Bács Lajos-
sal bemutattuk Kodály Budavári Te Deumát,
Romeo Rîmbuval Enescu III. szimfóniáját,
Paul Constantinescu Bizánci karácsonyi ora-
tóriumát és Sigismund Toduþã Mioriþa címû
oratorikus mûvét, Pad Zoltánnal Liszt Kará-
csonyi oratóriumát (a Krisztus oratórium el-
sõ részét), és Jankó Zsolttal Orbán György IV.
miséjét. Ez utóbbit a 2015-ös váradi bemuta-
tó után egy évvel Debrecenben is bemutattuk.
Természetesen eközben igyekeztem fejleszteni
a filharmónia kórusát, bár az énekkari építke-
zés lassú és nem látványos munka, de gondo-
lom, a zenekedvelõ közönség érzi az immár
több mint tíz éve, 2006 augusztusa óta tartó
munka eredményét. Mindezek mellett az én
szorgalmazásomra kezdõdött öt éve a Debre-
ceni Kodály Kórussal a szorosabb együttmû-
ködés: elõbb õk jöttek el hozzánk Verdi Rek-
viemjét elõadni, majd mi mentünk Debrecen-
be. Nagyon jól dolgozunk együtt Pad Zoltán-
nal, a Magyar Rádió énekkarának jelenlegi
karnagyával. Ennek az együttmûködésnek kö-
szönhetõen 2015-ben a világhírû Ennio Mor-
ricone vezetésével tíz nyugat-európai koncer-
ten vettünk részt, épp most, februárban pedig
ugyanezzel a csapattal Közép-Európában tur-
néztunk.

– Demény Balázs nagy hírû zongoramû-
vésszel közösen emlékeztek meg Mozart- és
Bartók-mûveket elõadva a két szerzõóriás
évfordulójáról. Elõadómûvészként is sokat
szerepel?

– Az elmúlt évtizedekben több európai zon-
gora- és orgonaestet adtam, zeneszerzõként,
Messiásunk született címû saját kórusmû-
vemmel Kanadában, a vonósnégyesre írt Dil
Tho Paagal címû kompozícióval pedig Brazí-
liában is „jártam”. Munka tehát bõven van,
panaszra nincs semmi okom.

Molnár Judit
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válra és a balatonfüredi mûvészeti fesztiválra,
nagy sikerrel szerepeltünk, amit bizonyít, hogy
a Hungaroton CD-re vette és a Duna Televí-
zió is közvetítette a produkciót. Nagyváradra
elõbb az állami egyetemre, majd a Sulyok Ist-
ván fõiskolára – a mai Partiumi Keresztény
Egyetem jogelõdjére, ahol jelenleg docensként
tanítok – kaptam meghívást, majd Avram
Geoldeº után a filharmónia akkori igazgatója,
Sarkady Zsolt és Sándor Dénes mûvészeti tit-
kár javaslatára pályáztam meg a karigazgatói
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Fellépés
a sárospataki
református
templomban

Händel Messiás c.
oratóriumának

próbáján
a sepsiszentgyörgyi
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Mondhatni, hogy aki a város kulturális éle-
tében számít, mindenki kivette a részét a ma-
gyar kultúra napját ünneplõ rendezvények
megszervezésébõl. Január 19-én a Berettyó-
menti és Érmelléki Közmûvelõdési Egyesület
szervezésében Borbély László A politika
színpadán címû könyvét mutatták be a város-
házán. A kötetet Cseke Attila szenátor mél-
tatta, és kérdései kapcsán magával a politikus
fõszereplõvel és munkásságával is megismer-
kedhetett a szépszámú hallgatóság.

Január 20-án az egész napot kitöltötték a
kulturális programok. A délelõttieknek a Hor-
váth János Elméleti Líceum adott otthont, és
óvodásoktól végzõsökig minden korcsoportot
megszólítottak Az óvodások népmeséket
mondtak és kézmûves foglalkozásokon vettek
részt, az alsó tagozatosok Hétmérföldes csiz-
mával a magyar kultúra napján át címmel
bihari népmesékbõl összeállított vetélkedõn
bizonyították felkészültségüket. Csapatverseny
volt ez, az ötfõs csapatokban az elõkészítõtõl
a IV. osztályig mindegyik évfolyam képviseltet-

te magát. A kérdések minden korcsoporthoz
szóltak. Akárcsak a mesehõsöknek, a verseny-
zõknek is hét próbát kellett kiállniuk ahhoz,
hogy bejussanak a mesék birodalmába. Mese-
mondás, szavalás és ügyességi gyakorlatok
egyaránt voltak a feladatok között. A gyere-
kek tudásanyaga is gazdagodott, egyúttal na-
gyon jól szórakoztak. A fõszervezõ Deák
Andrea aligazgató és Almási Judit tanítónõ
volt, de a kivitelezésbe és a kéthetes elõkészü-
letbe természetesen besegített valamennyi ta-
nítónõ. A zsûrit Petõ Csilla tanfelügyelõ el-
nökölte. A legjobb mesemondónak is õ adta
át a díjat. Az ötödikesek fogalmazásokkal ké-
szültek az ünnepre.

A kicsik után a középiskolások léptek színre,
az intézmény dísztermében elõadták Bencze
Imre Édes, ékes apanyelvünk címû jelenetét,
és igen nagy sikert arattak. Mûsorukat szavalat
zárta. Ünnepi beszédet Nagy Gabriella igaz-
gató és Farkas Cecília magyartanár mon-

Kultúránk napjai
Margittán

A magyar kultúra napja alkalmából
Margitta városában többnapos
rendezvénysorozatot szerveztek több
helyszínen. A szervezésbe és kivitelezésbe
bekapcsolódott a helyi RMDSZ,
az önkormányzat, az egyházak, a magyar
iskola és a civil szervezetek egyaránt.

Népmesékbõl
szerzett tudásukat
bizonyíthatták
a kisiskolások 
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legmeghatóbb jelenet az volt, amikor az aulá-
ban az iskola diákjai együtt énekelték nemzeti
imánkat. Méltó zárása volt ez az ünnepség is-
kolai részének.

A délutáni eseményeknek a református
templom adott otthont. Ökumenikus istentisz-
telettel kezdõdött, Kovács Gyula református
lelkipásztor, Májernyik Mihály római katoli-
kus esperesplébános és Szabó József baptis-
ta gyülekezetvezetõ hirdette az igét. Vala-
mennyien kiemelték nyelvünk és nemzeti kul-
túránk ápolásának fontosságát. A világi elöljá-
rók közül Cseke Attila szenátor mondott ünne-
pi beszédet. A felszólalások után a Mi-Kis Kó-
rusunk mutatta be az iskolában már elõadott
mûsorát. Ezután az ünneplõk együtt szavalták
el a Himnuszt. Bevonuláskor a bejáratnál min-
denki megkapta a kinyomtatott szöveget. A
vezérszavaló szerepét a Horváth János Társa-
ság elnöke, Szõke Ferenc vállalta magára. Zá-
róénekként szintén a Himnuszt énekelték el.

Január 23-án délután a Dr. Pop Mircea Vá-
rosi Kórház adminisztratív épületében a
Helios Fotóklub tagjai állították ki legújabb
munkáikat. Kora este a városháza tanácster-
mében a Gyöngyvetõk Népdalkórus és Nép-
tánccsoport mutatta be ünnepi mûsorát, majd
a Pro Folk szervezésében a helyi képzõmûvé-
szek kiállítását nyitották meg. Zatoschil-Ballai
Zsuzsa történelemtanár Margittai hétközna-
pok címmel tartott történelmi elõadást.

Szefi

dott. A jelen lévõ Biró Rozália parlamenti
képviselõ is köszöntötte az ünneplõket. A
Puskás Miklós által vezetett Mi-Kis Kórusunk
zenés irodalmi összeállítással lépett fel. Jól
szerkesztett, alkalomhoz illõ mûsor volt, kiér-
demelte a vastapsot és a dicséretet.

A magyar iskola elõcsarnokában klasszikus
magyar ételeket állítottak ki és szolgáltak fel a
diákok az érdeklõdõknek. Parasztsonkától
kezdve töltött káposztán át a Rákóczi-túrósig
terjedt a kiállított étkek sora, ízben és megjele-
nítésben is gazdag volt a kínálat.

Az V–VIII. osztályosok, az osztályfõnökök
irányításával, plakátkiállítást szerveztek híres
magyar kortársainkról. A folyosó egyik sarká-
ban kézmûves mûhely kapott helyet. Az ér-
deklõdõk megtekinthették a hímzéseket, a
gyékényszékeket és készítõiket is munka köz-
ben. Egy csoport diák flashmobot szervezett,
az MKN betûket formázó alakzatot alkottak. A

kultúra|

Hagyományos
étkeink – így

a töltött káposzta –
is részei

kultúránknak

Fotókiállítás a kórház folyosóján

A Mi-Kis Kórusunk
többször is
fellépett

A középiskolások
mûsora
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Eloldozott kötelékek
ura szerzet a közhely, gyakran úgy
viselkedik, mint a hírhedt töltelék-
szó, az izé: ha nem jut eszünkbe
hirtelen semmi érdekes, ha nem
olyan valakivel beszélgetünk, aki-

nek mondanivalónk is volna, sorra kapkodjuk
elõ a közhelyeket. Késõbb pedig szégyenke-
zünk önmagunk elõtt, milyen laposságokat
hordtunk össze, hogy kínlódtunk, mintha
„gúzsba kötve táncolnánk” – mondta, ha jól
emlékszem, Kosztolányi. De nem is az most a
fontos, hogy ki mondta, hanem a kifejezés ér-
zékletessége: gúzsba kötve táncolni. Márpedig
a stilisztikai közhelyek használata ilyen gúzsba
kötött táncmutatvány.

Az egyik legõsibb és a legáltalánosabban
használt közhelysor a készen kapott, mond-
hatni tálcán felkínált természeti analógia. Az
évszak-, illetve a napszakváltás és az emberi
életkor változásainak egymáshoz igazítása,
megfeleltetése. A mi nyelvünk egy „ráadás
meglepetéssel” is szolgál, ami a körülöttünk
élõ európai nyelvekben nem ismeretes: a kül-
sõ és az emberi belsõ természet hanyatlását
jelzõ szóra, az õszre gondolok. Nem tudom,
készült-e átfogó tanulmány arról, hogy a világ-
irodalomban az évszakok emberi életkorokra
vonatkozó analógiái közül a legtöbb az õsszel
foglalkozik, de a mi irodalmunkban kétségtele-
nül ez az évszak a legszélesebb körûen alkal-
mazott. Emellett az õsz az egyetlen, melynek
hónapjai más és más pluszjelentést hordoz-

nak: a szeptember a ragyogó, sokszínû még
majdnem nyári hónap, a november viszont fá-
zós, ködös, már inkább tél.

A napszakoknak ugyanígy megvan a „gúzs-
ba kötõ”, jól rögzült jelentésük, ami a megfe-
lelõ évszakkal társítva nyomatékosítja a kívánt
hatást. Egyetlen példát említenék: Vajda Já-
nos A virrasztók címû versének már a kezdõ
szakasza félreérthetetlenül rögzíti az
1848–49-es szabadságharc leverése utáni ke-
gyetlen idõszak körülményeit. „Itt a nagy ha-
lott elõttünk, / Kiterítve mereven. / A hideg,
a téli éjben, / Csillagoltó sötétségben / Mi va-
gyunk még éberen.” A verszárlathoz közelítve
a hiába várt hajnal képével kiteljesíti a kettõs
megfelelést: „A nagy tenger éjszakában / Ki-
kinézünk olykoron. / Mert nem tudjuk, hány
az óra, / Hallgatunk a kakasszóra, / Meren-
günk egy csillagon. // Jó reménnyel, vak re-
ménnyel, / Hogy ha megvirradna már! / De
a hajnal csak nem pirkad, / S amit látunk, az
se csillag: / Bolygó fény, vagy fénybogár!”

Érdekesség viszont, amikor a berögzült
megfelelések ellenére nem a várt analógiákat
kapja az olvasó, hanem esetleg éppen az el-
lenkezõjüket. A télnél maradva, talán Petõfi
Sándor az elsõ, aki oldozni kezdi a köteléke-
ket. A puszta, télen címû versének címe a ká-
non szerint kettõs reménytelenséget kellene
hogy hordozzon (pusztaság is, tél is), ehhez
képest viszont már az elsõ szava vidámságot
sugall: „Hej, mostan puszta ám igazán a pusz-
ta!” A vidám kurjantásban nyoma sincs re-
ménytelenségnek, amit aztán a második sza-
kaszban egy zseniális megoldással tovább iga-
zol: a sorozatosan tagadott élõ jelenlét önma-
ga ellentétébe fordul, és a hangutánzó jelzõk
és mozgást sugalló igék élettõl harsogóvá te-
szik a pusztát: „Nincs ott kinn a juhnyáj méla
kolompjával, / Sem a pásztorlegény kesergõ
sípjával. / S a dalos madarak / Mind elnémul-
tanak. / Nem szól a harsogó haris a fû közül,
/ Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hege-
dül”. A gúzsból szabadulást az utolsó szakasz
teljesíti ki, a téli színpompás naplemente tár-
sadalmi vonatkozású társításával: „Mint ki-
ûzött király országa szélérõl, / Visszapillant a
nap a föld peremérõl. / Visszanéz még egy-
szer / Mérges tekintettel, / S mire elér szeme

Dsida Jenõ

F
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a túlsó határra, / Leesik fejérõl véres koroná-
ja.” Nem volt tehát öncélú, hiábavaló a vidám
kurjantás: bekövetkezett a várva várt szabadu-
lás. Ha csak – egyelõre – a természetben is.

A vidám télhez hasonlóan érdekes a boldog
újjáéledést hirdetõ tavasz negatív elõjele. Ady
Endre az élet–halál, öröm–bánat ellentéte-
ként következetesen a nyár–õsz párost hasz-
nálja. A tél szimbolikájához csak nagyon rit-
kán fordul – egyik legjobb példa erre A leg-
szebb este –, a tavaszt pedig még a télnél is
ritkábban használja, Nóta a halott szûzrõl
versében viszont a tél szerepével ruházza fel,
egyenesen a halállal azonosítja: „Athénben ki-
keletkor, / Hajnalórán, a réten / (Ihaj, evoé
Tavasz.) / Halott szüzet találtak. // Szép volt
még, mintha élne, / Kemény mellén virá-
gok. / (Ihaj, evoé Tavasz.) / Így kell szépen
meghalni. // Egy kószáló poéta / Arra vetõ-
dött éppen / (Ihaj, evoé Tavasz.) / S faragta
ezt a verset: // »Elszeretted elõlem / Ezt a
szép ismeretlent. / Ihaj, evoé Tavasz, / Jól tet-
ted, hogy megölted.«”

A tavasz negatív jelképiségét tovább árnyal-
ja Dsida Jenõ: a komfortzóna megszûntét, a
személyes biztonság elleni „merényletet” je-
lenti a tavaszi jégolvadás A tó tavaszi éneké-
ben. „Be jó is volt, / míg jég födött: / csend
jég alatt / és jég fölött, / nagy hallgatás volt /
mindenütt – / Ma minden kis nesz / szíven
üt. // Hó- s jég takarta / volt a part / és en-
gem is / nagy jég takart, / vastag, páncélos, /
szürke jég, / közömbös, mint a / téli ég. //

Nem bántott semmi / bántalom, / nem ártott
semmi / ártalom: / A szél a jégen / elsza-
ladt, / nem borzolt fel / a jég alatt. / (…) / El-
ment a jég, / jaj, mindenütt, / s ma minden
kis zaj / szíven üt – / Vagyok mezítlen / kék
elem, / és testem-lelkem / védtelen.” Érdekes
végigkövetni a védtelenség magyarázatát,
ugyanis Dsida sorra olyan érvekkel támasztja
alá a kiszolgáltatottság érzetét, festi meg a
mondhatni apokaliptikus képet, amelyek a
megszokott pozitív kicsengésû tavaszversek-
ben a felszabaduló újrakezdés kellékei közé
tartoznak. „Belém tekint / a cipruság, / bor-
zol a szél, / szomorúság, / a nap is bennem /
sistereg, / kõvel dobál / a kisgyerek. // Ma
minden bennem / él, mulat, / a pillanat, / a
hangulat, / s akár hiszik, / vagy nem hiszik, /
minden madár / belém iszik.”

Föltétlenül hozzátartozik még az elmondot-
takhoz az a József Attila költeményeiben ta-
pasztalt sajátosság, hogy a kezdeti bátorító,
erõt adó kicsengés a verstestben leírtak során
elveszti ezt a hangulatot, és kifejezetten elko-
morul. A Téli éjszakában például az indító
„Légy fegyelmezett!” magának szóló figyel-
meztetés után elég sötét színekkel ugyan, de
egy nyári eredményeket summázó leírássor
következik, majd mintegy összegzésképpen a
„Tündöklik, mint a gondolat maga, / a téli éj-
szaka.” Ez után viszont történik valami, ami el-
keseríti a hangulatot, és amirõl csak a vers vé-
gén derül ki, hogy a költõi én tájba beépülését
jelenti és eggyé válását vele. „A város pere-
mén, / mint lucskos szalma, hull a lámpa-
fény, / kissé odább / a sarkon reszket egy zör-
gõ kabát, / egy ember, üldögél, / összehúzó-
dik, mint a föld, hiába, / rálép a lábára a
tél… // Hol a homályból elõhajol egy rozsda-
levelû fa, / mérem a téli éjszakát. / Mint bir-
tokát / a tulajdonosa.” Az Eszmélet elsõ és
utolsó szakasza közti tíz strófa során lassan ér-
lelõdik, hogy a nyitó sorok vidám tavaszi haj-
nalhangulata a verszárlat örök éjszakájának
legföljebb ajándékba kapott mesterséges fé-
nyévé válhat: „Földtõl eloldja az eget / a haj-
nal s tiszta, lágy szavára / a bogarak, a gyere-
kek / kipörögnek a napvilágra; / a levegõben
semmi pára, / a csilló könnyûség lebeg! / Az
éjjel rászálltak a fákra, / mint kis lepkék, a le-
velek. / (…) / Vasútnál lakom. Erre sok / vo-
nat jön-megy és el-elnézem, / hogy szállnak
fényes ablakok / a lengedezõ szösz-sötét-
ben. / Így iramlanak örök éjben / kivilágított
nappalok / s én állok minden fülke-fényben, /
én könyöklök és hallgatok.”

Molnár Judit
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Nagyvárad szépségeit ábrázoló fotóit a fil-
harmónia folyosóin volt alkalmam megcsodál-
ni, s kíváncsi lettem, ki a szerzõjük. Ovidiu
Pop – mivel ilyen névvel még sokan élnek,
mûvésznevet választott, és Ovi D. Popként lett
közismert. Bemutatkozásként így foglalja ösz-
sze, ki is õ: „Egy kiadó és reklámcég vezetõje
vagyok, de apa is, tanár is, no és mûvészfo-
tós.” Nagyváradon született, itt is él, édesany-
ja érmihályfalvi volt. Nagyapja az érmelléki te-
lepülés köztiszteletben álló polgára volt, ottani
rokonaival tartja a kapcsolatot. Azt vallja,
hogy mindene a fényképezés. „Szeretek a me-
gyében fotózni, egy-egy helység jellegzetessé-
geit megörökíteni. Azon kevesek közé tarto-
zom, akik Bihar megye összes – több mint
400 – települését felkeresték.”

Négy monográfiát adott ki a megyérõl, mel-
lettük hat turisztikai monográfiát, természete-
sen Nagyváradról is. Valamennyi román, ma-
gyar és angol nyelven jelent meg, a fotókat
maga készítette. „Próbáltam minél hitelesebbé
tenni ezeket a képeket; a települések vezetõi,

lakói büszkék a kiadványokba belekerült felvé-
telekre” – összegzi tapasztalatait.

A kezdetekre visszaemlékezve felidézte:
„Sokat kirándultunk, anyám is szeretett fotóz-
ni, mindig vittük magunkkal anyukám Szmena
fényképezõgépét. Sok pénzünk nem volt,
apám hegesztõ, édesanyám egészségügyi asz-
szisztens volt, de azért arra jutott, hogy elvi-
gyük a filmeket egy fotólaborba, és elkészültek
a fényképek. Azt, hogy én végül is fotózással
foglalkozom, ezeknek a szüleimmel töltött epi-
zódoknak és Tóth Istvánnak köszönhetem, õ
biztatott, hogy lát bennem tehetséget.”

Késõbb reklámfelvételek készítésére szako-
sodott, eseményeket fényképezett. „Mindig
keresem a változásokat, szeretnék sok min-
dent másképpen csinálni a fényképész szak-
mában is” – mondja. Feltûnt neki például,
hogy Nagyvárad szépségeirõl nincsenek fény-
képes reklámanyagok, tehát elkezdte fotózni a
város emblematikus épületeit, tereit. Saját rek-
lámcégében elkészítette a kiadványokat, saját
költségén. Az õ cége adta ki a rendszerváltás
utáni elsõ nagyváradi zsebtérképet, 2001-
ben. Ezen feltüntették a mûemlékeket is. Az-
tán 2004-ben megpályázta azt a tendert, me-

Nagyváradon él és alkot OVI D. POP
fotómûvész, kiadó. A Bihar megye szépségeit
bemutató, általa szerkesztett kiadványok
az õ felvételeit tartalmazzák. Kiállította
képeit itthon és külföldön, számos
nemzetközi díjat nyert, a Fotómûvészek
Nemzetközi Szövetségének tagja.

Nagyváradi
székházukban,
a képeivel nyert
díjak között 

Megtalálni a pillanatot

Egy külföldi kiállításon 
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aki ilyesmit tett, de én reklámcélra használtam
fel. Az igazság az, hogy magamat is reklámoz-
tam vele. Ezzel a technikával készült Bihar
megye képes monográfiája, természetesen is-
mertetõt is tartalmaz minden településrõl. Eb-
ben segített Aurel Chiriac, a Körösvidéki Mú-
zeum igazgatója. Mintegy 3000-et adtunk el a
hat kiadványból, bár drága darabok, és még
van néhány száz raktáron. ”

Vállalkozása a jó kezdet után, a gazdasági
válság idején befuccsolt. Most újra beindult, de
a veszteség nagyon nagy volt. „Elvesztettem
az irodámat, négy autómat, és a válság hozzá-
járult ahhoz is, hogy elváltam a feleségemtõl”
– emlékszik vissza. Vigasztalásképpen is, Tóth
István tanácsára a mûvészi fotózás felé fordult.
„Próbáltam elsajátítani az elméletet, kezdtem
mûvészi fotókat készíteni, és úgy látszik, jól si-
kerültek, hiszen az elmúlt néhány év alatt
mintegy 200 díjat nyertem, nemcsak Románi-
ában, hanem Európa-szerte, sõt más konti-
nensen is.” Errõl a nagyközönség is meggyõ-
zõdhetett számtalan kiállításán. Brüsszelben is
kiállította a képeit több más nemzetiségû fo-
tóssal együtt, aztán egy ottani román ortodox
templomban – mert van ilyen a belga fõváros-
ban. Volt csoportos tárlaton Kínában is, no
meg Románia több nagyvárosában. Nemrég
kapta a hírt, hogy egy Szerbiába elküldött ké-
pe aranyérmet nyert, és legutóbb Indiába hív-
ták csoportos kiállításra.

Ma szinte mindenki tud fotózni, de Ovi D.
Pop szerint a mûvészi fotózás valami más, azt
gondosan elõ kell készíteni, jól ki kell gondol-
ni. „Természetesen vannak pillanatok, amikor
egy másodpercnyi idõ alatt kell eldönteni, mi-
ként készítsük el a felvételt. Néha azt a szöget
kell megtalálni, amitõl a fotó más lesz, mint
amit az ember addig látott.”

Kiadó- és reklámcége egy hetilapot is meg-
jelentet Zi de zi címmel, 5000 példányban. A
15 éve megjelenõ kiadvány költségeit kizáró-
lag a reklámbevételekbõl fedezik. Interjúk je-
lennek meg benne ismert személyekkel, a cik-
kek szerzõi megyei zsurnaliszták.

„Aki mûvészi fotózással akar foglalkozni –
összegzi Ovi D. Pop –, annak azt ajánlom, ne
számítson arra, hogy ezzel sok pénzt fog ke-
resni. Sok elismerést kaptam, de csak kevés
volt pénzdíjas is. Szerintem az is elismerés, és
sokkal értékesebb számomra, amikor kiderül,
hogy az én fotóm lett a gyõztes. Jólesik, ha
egy megyei lap lehozza a fotómat. A szilvesz-
ter éjszakáján a váradi tûzijátékról készült ké-
pem címlapra került.”

Deák F. József

lyet a Bihar Megyei Tanács a megye elsõ tu-
risztikai útmutatójának elkészítésére írt ki; a
pályázatot egy amerikai cég támogatta. Meg-
nyerte, és bejárta az összes települést. A
könyv elkészült, azóta hat kiadást ért meg, fo-
lyamatosan frissítik a tartalmát.

Mivel valami különlegesre vágyott, légi fel-
vételek készítésébe fogott. A közönség na-
gyon szereti ezeket. „Nem én voltam az elsõ,

Mûvészi vagy
eseményfotó,
mindig „bevetésre”
készen

Az átalakított
váradi fõtérrõl is

készült már
felvétel

kultúra|

A légi felvételek
egyike
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Lírai verseihez, elbeszélõ költeményeihez
idõrõl idõre vissza kell térnünk, hogy romló,
szürkülõ kifejezõeszközünket megtisztogassuk,

színessé tegyük. Miként jutott e tün-
dökletes kincs birtokába?

Úgy, hogy a parasztok lakta Nagy-
Kölesér utcában nõtt fel, a szalontai
nép körében töltötte gyermekkora
fogékony esztendeit, majd jegyzõ-
ként naponta érintkezett az ízes sza-
vú emberekkel. Mindezek hatását
megtaláljuk népies szólamokkal, szó-
kötési fordulatokkal ékes költeménye-

iben. Amit eladdig papírra nem vetet-
tek, amire nyomtatott szövegben nem

bukkanunk, azt merészséggel, de a fejlett
ízlést nem mellõzve költõi alkotásaiba iktatta.

A régi irodalom s a korábbi szókincs fele-
désbe merülõ halmazából bátran merített. Ezt
azzal igyekszem elfogadhatóvá tenni, hogy fel-
lapozom a Toldi címû eposzát, és a kezdõ há-
rom szakaszból kiemelem az ódon szavakat,
amelyeket maga Arany János lapalji jegyzeté-
ben tett közérthetõvé. Íme! Szálfa-öklelés (dár-
dával való viaskodás); bögöly (erõs csípésû,
nagy mezei légy); legénytoll (szakáll); csobolyó
(mezei, fa ivóedény); tarsoly (vállról lelógó ta-
risznyaféleség); lebzsel (lopja a napot, henyél);
csihés (akin a többi kifog, belõle tréfát, csúfot
ûz, s mindenkinél alább való); örv, örve (az ön-
maga igazolására felhozott indok, ürügy, más-
kor a kutyák nyakába tett szíjat vagy szeges
szíjat jelentette).

A népi szóhasználatból, az itteniek beszédé-
bõl is ízesítette a Toldit. Erre néhány példa: Is-

ten haragja (villám, itt mennydörgés); ösztövér
(sovány, vékony); felült Lackó (Így gúnyolja
tréfásan a magyar paraszt azon mezei mun-
kást, aki a nap és dolog hevétõl bágyadtan a
munkára ráunt, A. J.); hírvirágot szedni (kivá-
ló hadi tettekkel hírnevet szerezni); füstölög
magában (bosszankodik, haragosan szól); ap-
rómarha-nyáj (aprójószág, háziszárnyasok);
nincs galamb epéje (elhagyta a béketûrés,
nem tudja magát türtõztetni); rudat hánynak
(versenyeznek, melyikük tudja a dárdát mesz-
szebbre dobni).

A föntebbieket találóan és természetesen il-
lesztette mûve mondataiba. Mindez az õ isten-
adta tálentumának tégelyében eggyé olvadt,
és kialakult az, amit manapság Arany János
gazdag nyelveként és kifejezõ stílusaként cso-
dálunk, követendõ példának állítva magunk s
a nyomunkba lépõ nemzedék elé.

Dánielisz Endre

Arany Jánosra
emlékezve

Világra jöttének kétszázadik évfordulójára
készülve, szûkebb hazájában, szép
Biharországban, e rovatban is feltétlenül
meg kell emlékeznünk Arany Jánosról. Erre
kötelez rangja, epikusi kiválósága s ama
vitathatatlan tény, hogy õ nem csupán
az egyik legnagyobb mûvésze nyelvünknek,
hanem a legtökéletesebb ismerõje is.
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– Jön a hóvirágember, látom az ablakból. Hú-
zódjatok arrébb, csináljunk egy kis helyet ne-
ki! – kiabálta izgatottan Romicsek, a lakatos,
és áthozott maga mellé egy szabad széket a
szomszéd asztaltól. Mind a három férfi arrébb
húzódott, csak a halász nem mozdult. Neki
mindig mindenre volt replikája. Most is kíván-
csian fordult a lakatoshoz, és némi gúnnyal a
hangjában tette fel a kérdést:

– Tán csak nem hóvirágot akar venni,
Romicsek uram?

– Miért vennék hóvirágot? – kérdezett visz-
sza a férfi. – Igyad a sörödet, és ne beszélj
zöldségeket. A hóvirágember nem árul hóvirá-
got. Neki ez a beceneve. Különben õ egy tisz-
teletre méltó idõs szabómester, aki egykor hí-
res színészeknek és színésznõknek tervezte,
szabta, varrta a ruhakölteményeit. Amikor az-
tán a köszvény beleköltözött az ujjaiba és más
ízületeibe, nem tudott többé sem ollót, sem tût
fogni a kezébe. Bezárta a boltot, lehúzta a re-
dõnyt, és most a megtakarított pénzébõl meg
a nyugdíjából éldegél, és italba fojtja a bánatát.

– És maguk miért várják ilyen izgatottan?
– Mert minden hónap 23-án fizet nekünk

egy-két üveg sört vagy vodkát, és ma van 23.
Ilyenkor kapja meg a csekket Amerikából,
Szigetváry mûvész úrtól, a híres filmszínésztõl,
akinek szebbnél szebb elegáns öltönyt, felöl-
tõt, inget, nadrágot, sportruhát tervezett és
varrt annak idején, és aki nem felejtette el
öreg barátját, hiába ment oly messze. Isten
tartsa meg sokáig, mert amíg õ él, mi se ha-
lunk szomjan. De már jön is az öreg.

A hóvirágember aprócska, alig 150 centi-
méter magasságú üregúr volt, a haja teljesen
hófehér. Roppant elegáns volt. Jól szabott an-
gol szövetbõl készült öltönye, finom inge,
nyakkendõje tiszteletet parancsolt. Mellény-
zsebébõl ezüst óralánc fityegett, ami azt en-
gedte sejteni, hogy az öreg tulajdonában egy
ezüst zsebóra is van. Szája két oldalán keserû
vonal hirdette fájdalmát, ám amikor története-
it mesélve felnevetett, teljesen kivirult, és min-
denkit nevetésre ingerelt.

– Isten hozta, kedves mester! – köszöntek
rá az asztal körül ülõk, és kezet fogtak vele.

Az öreg leült, kigombolta a zakóját, elõvet-
te a cigarettatárcáját, és mindenkit körbekí-
nált. Szó nélkül gyújtottak rá, lehunyt szem-
mel szívták mellre a füstöt, majd egyszerre fúj-
ták ki. Olyannak tûnt, mint egy szertartás.

– Nos, uraim – mondta az öreg –, szomorú
hírem van. Sajnos nem jött meg a csekk Ame-
rikából, csak egy gyásztávirat érkezett, amely-
ben tudatják, hogy Szigetváry mûvész úr elha-
lálozott. De ne keseredjenek el, mert ma a sa-
ját pénzembõl állom a számlát mindenkinek –
és odakiáltott a pulthoz: – Kisasszony kedves,
hat korsó sört kérünk a hármas asztalhoz!

Azért hat sört, mert hatan voltak. Ott ült
Romicsek, aztán a nyugalmazott irodalomta-
nár, Rozsnai cipész úr, a fuvaros és a halász,
no meg a hóvirágember, aki a kör italt fizette.
És bár szakmájukban és mûveltségükben kü-
lönböztek, jól megértették egymást. Összeko-
vácsolta és egymáshoz csiszolta õket a sorsuk
meg az ital. Egyszerre emelték magasba és
ütötték össze poharaikat, így kiáltva: – Isten
nyugosztalja békében Szigetváry mûvész urat!

A harmadik korsó sör és pár régi történet el-
mesélése után az öreg szabómester bágyadni
kezdett. Szokása szerint hófehér fejét kókad-
tan a mellére ejtette. A férfiak elcsendesedtek.
A halász ámultan nézte az aprócska öreget.
Most értette meg becenevének okát. A szabó-
mester elõrebillent feje miatt úgy ült a marco-
na alakok között, mint egy szál ártatlan hóvi-
rág. Amikor már túl sok ideje nem mozdult,
Romicsek úr rászólt, hogy zárás van, ideje ha-
zamenni, de akkorra a kisöreg már Szigetváry
mûvész úrral társalgott az égi ösvényen lépe-
getve, és felidézve a régi szép emlékeket.

Tóth Ágnes

lektûr|

A hóvirágember
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Rendkívül felelõsségteljes szakma a kami-
onvezetés, hiszen a kocsi és a vele szállított
áru épségéért is a sofõr felel, ráadásul nem-
csak ügyesen kell kormányozni az autót, ha-
nem az áru helyes rögzítése, a kiváló parkolá-
si készség és az adminisztrációs jártasság is
alapkövetelmény.

Tiszthelyettesbõl kamionsofõr

Szabó Mihály Temesváron született, ott is vé-
gezte tanulmányait gépjármûvezetõ és autósze-
relõ szakon. Nagyszalontára a sorkatonai szol-
gálat teljesítésekor került. A tûzoltó alakulatnál
szolgált, majd miután leszerelt, családot alapí-
tott, és a tûzoltóság kötelékében maradt, s 22
éven át dolgozott gépjármûvezetõ altisztként.

„Huszonkét év után egy törvénymódosítás
következtében megszûnt az állásom, és akkor
jött el a pillanat, amikor éreztem, most vagy
soha, itt az idõ megvalósítani a gyerekkori ál-

momat, hogy végre kamiont vezessek. Az el-
határozásomat hamar tett követte, megszerez-
tem a kamionvezetõi engedélyt és a többi
szükséges képesítést, majd csakhamar elhe-
lyezkedtem egy helyi cégnél. Az évek során le-
hetõségem nyílt bejárni egész Európát, hóna-
pokat töltöttem külföldön, és a legapróbb
részletekig megismertem Románia és Magyar-
ország egész területét.”

Nem csak munka, ez életérzés

Szabó Mihály szerint sokan azért szeretik a
kamionos életmódot, mert igen nagy szabad-
ságot ad, kevésbé kell munkatársakhoz alkal-
mazkodni. Ám ezzel a függetlenséggel együtt
jár az is, hogy bizony sokszor érzi magát egye-
dül az ember, mindent önállóan kell megolda-
nia, és a család hiányát is jól kell viselni.

„A kamionozás nagyon sajátos életforma,
hiszen miénk egész Európa, mégis beszûkül az
életünk egy kamionfülkébe. Ott dolgozunk, ott
alszunk, ott a konyhánk, a nappalink, a háló-
szobánk, pár négyzetméteren mozgunk hete-
ken, hónapokon át. Ezt a munkát szeretni
kell, különben nem lehet csinálni. Manapság a
kamionok már rendkívül jól felszereltek, van
hûtõ, klímaberendezés, kényelmes ágy, de
mégis elég nehéz megszokni, hogy egy fülké-
ben kell élni, és csak az út menti mosdókban

Az országutak bajnokai
Sajátos világ és életmód a kamionosoké,
hiszen a hatalmas jármûvek vezetése
különleges élményekkel, ugyanakkor nagy
felelõsséggel is társul. Ezt az érdekes és
egyben nehéz hivatást ûzi a nagyszalontai
SZABÓ MIHÁLY is, aki két évtized után
váltott szakmát, és valósította meg
gyerekkori álmát.

Jólesik a friss levegõ és a mozgás többórányi vezetés
után
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van lehetõség a tisztálkodásra. Akik nem sze-
retik az efféle »kalandokat«, azok nehezen vi-
selnék el a kamionos életformát. A tisztálko-
dás mellett az étkezés is külön kaland, hiszen
az otthonról vitt ennivaló pár nap után elfogy,
s aztán mindenki magának kell megoldja egy
gázfõzõn az étel elkészítését, hacsak nem akar
túl sok eurót elkölteni valamilyen útba esõ
gyorsétkezdében.”

Kárpótolnak a csodálatos
látnivalók

Bár számos nehézség és kihívás vár a kami-
onsofõrökre, mégis egyfajta kárpótlást nyújt,
hogy rengeteg szép tájat csodálhatnak meg
munkájuk során.

„Nekem a legemlékezetesebb élményeim Iz-
land, Svédország és Norvégia vidékeihez kötõd-
nek. A skandináv országokban volt szerencsém
megtapasztalni, hogy milyen a tiszta, érintetlen
természet, és milyen az igazi csend a fellegek
magasságában járva, ahol nyáron éjszaka is
fent van a nap az égbolton, télen pedig nappal
is sötét van. A kamionsofõr pályának vitathatat-
lanul az elõnyei közé tartozik, hogy világot lát-
hatunk, miközben dolgozunk, országokat, kul-
túrákat ismerhetünk meg. A hátránya viszont,
hogy távol vagyunk a szeretteinktõl, így csak
alapos megfontolás után érdemes letenni a
voksunkat a kamionsofõr életmód mellett.
Azok a fiatalok, akik ezt a pályát szeretnék vá-
lasztani, ne felejtsék el, hogy nem könnyû, de
szép és különleges hivatás a miénk.”

Balázs Anita

A téli vakáció után, 2017. január 9-én új
igazgató került a nagyszalontai Arany János
Elméleti Líceum élére TORNAI MELINDA
személyében. A frissen kinevezett pedagógus
Mészár Juliannát váltotta, aki mintegy öt
éven át vezette a magyar tanintézetet.

Tornai Melinda szabadidejében szívesen kirándul. Ez a
fotó egy olaszországi utazáson készült, Tivoli városában
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ria tanárnõ és Tóth Éva Andrea tanítónõ. Utób-
bit szintén ettõl az évtõl nevezték ki, s immár ta-
nítói munkája mellett az iskolavezetésben is ha-
tékonyan segíti a tanítónõk tevékenységét.

B. A.

Az Arany János Elméleti Líceum új igazga-
tója, Tornai Melinda vallástanár immár 25 éve
dolgozik a tanügyben, a vezetõi munka pedig
egyáltalán nem áll távol tõle, hiszen néhány
évvel ezelõtt, 2007 és 2011 között már tevé-
kenykedett iskolaigazgatóként az akkori
Arany János Általános Iskolában. Kinevezése
a tanév végéig szól, tehát a következõ félév-
ben lesz az iskola igazgatója, s mellette félka-
tedrányi óraszámot továbbra is tanít.

Az igazgatónõ lapunknak elmondta, hogy
abban a szellemiségben kívánja folytatni a mun-
kát, amelyet Mészár Julianna is képviselt: Nem
tervez változtatásokat a megszokott iskolai
rendben, hanem a legjobb tudása szerint igyek-
szik irányítani a szalontai magyar tanintézetet.

A jelenlegi vezetõségben Tornai Melinda
mellett aligazgatóként tevékenykedik Kiss Má-

Igazgatóváltás
a magyar iskolában





ebben az idõszakban beható vizsgálatokat vég-
zett a gázgangréna és az influenza kórszövet-
tani tisztázása céljából. A háború után, 1919-
ben a budapesti Szent István Kórház boncoló
fõorvosa lett. 1923-ban a szegedi egyetemen
szerzett magántanári képesítést a fertõzõ be-
tegségek kórbonctana tárgykörbõl.

Balogh Ernõ 1924–25-ben Rockefeller-
ösztöndíjasként Amerikában (Bostonban, New
Yorkban, Baltimore-ban) neves kórboncnok
professzorok mellett dolgozott. Késõbb Kop-
penhágában, majd Londonban vett részt rák-
kutatási programokban. Hazatérve 1927-ig a
szegedi Ferenc József Tudományegyetem
Kórbonctani és Kórszövettani Intézetének
nyilvános, rendes tanára lett.

A karrier csúcsán

Ezt követõen Budapesten folytatta tudomá-
nyos tevékenységét. Egyetemi tanár és hét
éven át (1927–1934) a 2. Számú Kórbonctani
Intézet igazgatója, majd a két patológiai tan-
szék összevonása után a Kórbonctani és Kísér-

Dr. Balogh Ernõ
akadémikus, patológus

|história

1890. augusztus 11-én született. Nagyapja,
Balogh János tekintélyes városi szenátor, apja,
dr. Balogh Elek városi tisztiorvos, Arany egyko-
ri famulusa. Az orvosdinasztia alapítója mindkét
fiát a gyógyítás nemes hivatására nevelte. Idõ-
sebbik gyermeke, János 1941 és 1944 között
a szalontai közkórház igazgató fõorvosa; öccse,
Ernõ, sikeresebb pályát futott be.

Az elemit és az algimnáziumot szülõvárosá-
ban végezte. Hajdani tanítója, Szentessy Elek
1934-ben így nyilatkozott századfordulós em-
lékeirõl a helyi lap riporterének: „Büszke va-
gyok tanítványaimra. Innen indultak, s vala-
mennyien révbe jutottak. Zilahy Lajosra külö-
nösképpen. Még három társáról kell szót ejte-
nem. Ezek: dr. Kiss Ferenc, a mai egyetemi or-
vos és tanár, dr. Balogh Ernõ ugyancsak orvos-
professzor és báró Montbach Balogh László.
Mondhatom, hogy míg õk komolyan, csende-
sen viselkedtek, addig a kis Zilahy nem igen tö-
rõdött a szabályokkal. Kissé rapszodikus volt.”

Sokat ígérõ pályakezdés

Hogy középiskolai tanulmányait hol végez-
te, arról a lexikonok nem beszélnek. Földije,
Kiss Ferenc oldalán Kolozsváron medikus,
majd Szegedre költözött át. Egyetemi tanul-
mányait további nyolc féléven át Budapesten,
majd két féléven keresztül Berlinben folytatta.
1913-ban avatták doktorrá. Már medikus ko-
rában Buday orvosprofesszor vezetése alatt a
kórbonctani intézetben dolgozott, és csakha-
mar tanársegéd lett.

Az I. világháború alatt a 2. hadsereg kór-
boncnokságának volt vezetõ fõorvosa. Már
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Trianonig Bihar megye 42 akadémikust
adott a magyar tudományosságnak
és kultúrának. Közülük négyen születtek
Nagyszalontán. Ráadásul a négy
akadémiai tag közül ketten, Zilahy Lajos
regényíró és Balogh Ernõ orvosprofesszor
osztálytársak is voltak…

Nemes Balogh Ernõ akadémikus
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eredmények tárgyilagos értékelése jellemzik.
Egyik legkiválóbb sajátsága, hogy állandóan
nagy szeretettel és odaadással foglalkozik az
ifjúság és az intézeti tanársegédek anyagi és
tudományos támogatásával, nehéz sorsuknak
javításával. Mindig sok idõt és munkát áldozott
az orvosi közügyeknek, bár mint elméleti tan-
szék képviselõje, azokban csak nagyon kevés-
sé érdekelt. De ugyanez az önzetlenség és ne-
mes törekvés jellemzi minden tanári és közéle-
ti ténykedését is. Jól képzett és jelentékeny tu-
dományos mûködést kifejtõ tanítványai a leg-
jobb bizonyítékai annak, hogy milyen hasznos
és megtermékenyítõ munkása n. Balogh Ernõ
a magyar orvostudománynak. Joggal remél-
hetjük, hogy mûködésének java része még a
jövõé, és mindezek alapján a legmelegebben
ajánljuk az Akadémia levelezõ tagságára.”

A Balogh professzort oly lelkesen ajánló
kollégák nem bizonyultak jó jövendõmondó-
nak Nagyszalonta szülöttét illetõen. Bár a ma-
gyar tudóstársadalom érdemei elismerésekép-
pen 1949-ben tovább lépve, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tanácskozó tagjává minõsí-
tette, a teljes kommunista hatalomátvételt kö-
vetõen – jó néhány tudós társával egyetemben
– ideológiai, osztályharcos kritériumok alapján
kiszorították az Akadémiából. Nem engedte
ugyanis, hogy a neve elõl kitöröljék a nemesi
titulust. De „nemes” Balogh Ernõt a szakmá-
ból teljesen eltüntetni nem lehetett, 1964-ben
bekövetkezett haláláig a Heim Pál Gyermek-
kórház patológus orvosaként dolgozott.

Szilágyi Aladár összeállítása

leti Rákkutató Intézet igazgató-professzora
volt. Fontosabb mûvei: Szöveti elváltozások
biológiai felértékelése fertõzõ betegségek-
ben (1926); Gümõkórosok gennykeltõ bak-
tériumos társfertõzésérõl (1927); illetve egy
orvostörténeti munka: Az egyetemes orvosvi-
lág legnagyobb magyar géniuszairól (1927).

Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy tagja
lett a Német Patológiai Társaságnak és a világ
legrégebbi orvosi egyesületének, a Párizsi
Anatómiai Társaságnak; ezeknek ülésein szin-
te minden évben meghívott elõadóként szere-
pelt. A magyar tudóstársadalom 1942-ben ér-
demei elismeréseképpen a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelezõ tagjává választotta.

Tudós kollégái – egyebek mellett – így fo-
galmaztak érdemeinek elismeréseként az Aka-
démiának benyújtott ajánlásban: „Nemes Ba-
logh Ernõ professzor mind külföldön, mind itt-
hon sok tudományos elõadást tartott, és a
szakkörökben mindenütt mint kitûnõ elõadó
és eredeti búvár ismert. N. Balogh Ernõ tudo-
mányos kutatásai az infekció, a természetes
ellenállóképesség (immunitás), a kísérleti
tumorkutatás, a vérpigmentek, a légembólia
és a kísérleti tuberculosis-therapia fontos feje-
zeteit vitték elõbbre. Külön kiemelendõnek
tartjuk a légembólia tanát nagy lépéssel fej-
lesztõ jeles kutatásait. (…) Egyik fõ munkate-
rülete a tüdõkór szövettani elváltozásainak ku-
tatása. Nemes Balogh Ernõ valamennyi tudo-
mányos munkáját körültekintõ, alapos elõta-
nulmányok, a szakirodalom kitûnõ ismerete,
eredeti gondolatok és módszerek, a nyert

A budapesti
Patológiai

és Kísérleti
Rákkutató Intézet
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Varga Renáta 20 esztendõs, kedvenc étele
a bolognai spagetti, itala a bor, csillagjegye a
vízöntõ. Egyedülálló, szeret pörögni, élménye-
ket gyûjteni. Egy cukrászdában dolgozik, s bár
szereti a munkáját, a szépségiparban szívesen
tevékenykedne.

– Milyen indíttatásból jelentkezett a szép-
ségversenyre?

– A legjobb barátnõm titokban nevezett be
azzal a céllal, hogy legyen több önbizalmam,
és hogy higgyek magamban. Neki már sikerült
nyerni 2013-ban, és úgy gondolta, most raj-
tam a sor. A családom, barátaim, munkatársa-
im is biztattak, és az Infinity tánccsoport tagjai
végig jelen voltak és szurkoltak nekem.

– Bízott benne, hogy dobogós helyezést,
illetve akár elsõ helyet ér el?

– Amikor megtudtam, hogy én is versenyzõ
leszek, vegyes érzelmeim támadtak, mivel
ilyenben még nem volt részem, viszont igen,
bíztam benne, próbáltam pozitívan hozzáállni.

– Mit érzett, amikor megtudta, hogy
nyert?

|ifjúság

– Nagyon jó érzés volt hallani, amikor ki-
mondták a nevemet. Amikor átadták a koro-
nát, még fel sem fogtam, hogy ez igaz. Jó ezt
átélni, boldog voltam.

– Kire tekint példaképként?
– Egyértelmûen az édesanyámra, õ mindig

mellettem áll, támogat, és mindenben segít.
– Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
– Én nem bírok egy helyben ülni, szeretek

jönni-menni, a barátaimmal lenni, mint min-
den fiatal.

– Szeretne a jövõben modellkedéssel, a
szépségiparral foglalkozni?

– A modellségen még nem gondolkodtam,
de a szépségiparral mindenképp szeretnék
foglalkozni a közeljövõben. Mindenféleképp
ott képzelem el magamat a jövõben.

– Mi a legnagyobb álma, vágya?
– Hogy mindig boldog legyek, és hogy

olyan emberek vegyenek továbbra is körül,
akikre mindig számíthatok.

– Hogyan képzeli el magát tíz év múlva?
– Addigra, remélem, rám talál a szerelem,

és családom lesz, gyerek, és lesz egy szépség-
szalonom.

Balázs Anita

A nagyszalontai Midesz támogatásával 2016
karácsonyán is megrendezték
a hagyományos szépségversenyt. A hely-
beliek mellett szabadkai, érmihályfalvi, nagy-
váradi és hegyközújlaki hölgyek léptek
a zsûri elé. Karácsony Szépének a nagy-
szalontai VARGA RENÁTÁT választották.

A gyõztes két
udvarhölgyével,
Zsorda Dorottyával
(balra) és Melissa
Caragilovval
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Szépségszalont nyitna
Szalonta legszebb lánya

Varga Renáta a szépségiparban képzeli el a jövõjét 





A VSK-Digi néven szereplõ, a román baj-
nokságot legutóbb ezüstéremmel záró gárda
február 18-án este 7 órától a Ioan Alexandres-
cu Uszodában fogadja az olasz SM Verona
együttesét. A január 18-án Olaszországban le-
játszott elsõ mérkõzésen két góllal (12–10)
nyert a veronai csapat, ám a találkozó hajrájá-
ig gyõzelmi esélye volt a váradi együttesnek.

Kádár Kálmán edzõ csapata jól kezdte a
mérkõzést, s az elsõ negyed után egygólos
elõnye volt (4–3), majd a nagyszünetig sikerült
megdupláznia a fórját (8–6). A térfélcserét kö-
vetõen három találattal is vezettek a váradiak
(6–3, 7–4 és 8–5), ám a végén egy gólra (9–8)
feljöttek a házigazdák. Az utolsó játékrész elsõ
gólját még a váradiak szerezték (9–7), ám a
hazaiak mindent egy lapra feltéve rohamozták
a váradiak kapuját. A taktika bevált, az ola-
szok négyszer voltak eredményesek, míg a

váradiak csak egy gólt dobtak, így a végén két-
gólos veronai gyõzelem született.

Adatok

Veronai Sport Management – Nagyváradi
VSK-Digi 12–10 (3–4, 3–4, 2–1, 4–1).

Az SM összeállítása: Dejan Lazovic, Fa-
bio Viola (kapusok), Valentino Gallo (2 gól),
Niccolo Gitto (1), Giuseppe Valentino, Ro-
main Blary, Antonio Petkovic (4), Stefano
Luongo (1), Marko Jelaca, Cristiano Mirachi
(3), Giacomo Bini (1), Andrea Razzi, Amaldo
Deserti. Edzõ: Marco Baldineti.

A VSK-Digi összeállítása: Gojko Pijetlo-
vics, Dorin Creþu (kapusok), Mihnea Gheorghe
(1 gól), Negrean Tibor (1), Nicolae Diaconu
(1), Mihnea Chioveanu (2), Andrei Prioteasa,
Borisz Pavlovics, Mateja Aszanovics (2), And-
rei Creþu (1), Ramiro Georgescu (2), Szabó Ist-
ván, Bogdan Remeº. Edzõ: Kádár Kálmán.

Játékvezetõk: Nikolaosz Budramisz (görög)
és Andrei Franulovic (horvát).

Maradt esély

„Az elsõ három negyedben mutatott játékra
nem lehet panasz, mi irányítottuk a találkozót.
A csapategységgel és az elszántsággal nem is
volt semmi gond, kár az utolsó negyedért, mert
megnyerhettük volna a meccset. Sokat mond a
találkozóról, hogy a végén az olaszok is gratu-
láltak nekünk a mutatott játékért. Kétgólos hát-
rányt le lehet dolgozni, bízom benne, hogy a
visszavágón, saját közönségünk elõtt sikerül
majd fordítanunk, s döntõt játszhatunk” – véli
Kádár Kálmán, a VSK-Digi edzõje, aki a vissza-
vágón már a szerb Nikola Radjenre is számít-
hat. A tavaly nyáron igazolt szerb vízilabdázó-
nak ugyanis addig lejár az eltiltása.

Az elõdöntõ másik párharcának elsõ mecs-
csét minimális különbséggel nyerte meg a
montenegrói Jadran Herceg Novi a Ferencvá-
ros ellen, így kiélezettnek ígérkezik a február
18-i visszavágó.

Hajdu Attila

|sport

Kétgólos hátrányt kell ledogoznia
a nagyváradi férfi vízilabdacsapatnak
azért, hogy nemzetközi kupadöntõt
játszhasson.

Európai kupadöntõbe
juthat a pólócsapat

Történetének elsõ
nemzetközi

kupafináléját
játszhatja

a kilencszeres
bajnok váradi

pólócsapat
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Georgel Bobiº
és id. Sorean

László a kolozsvári
gálán 

A Kolozsváron megtartott elsõ évértékelõn
a Nagyszalontai Tengo Sportklub vitte a prí-
met, ugyanis mind a felnõtt, mind a junior ka-
tegóriában a hajdúvárosi klub tagja kapta a
2016 legjobbjának járó díjat. Elõbbiben a ta-
valyi brnói világbajnokságon ezüstérmet szer-
zett Georgel Bobiº, utóbbiban pedig a 2015-
ös vb-n második Sorean Alex zárt a rangsor
élén. Az év legaktívabb közösségének járó dí-
jat is a Tengo SK kapta, míg a legjobb edzõ-
nek járó elismerést id. Sorean László vette át.

„A megszerzett érmek és trófeák, valamint
az elismerések nemcsak a klub, hanem a vá-
ros sikerei is egyben, ezért köszönettel tarto-
zunk a szalontai polgármesteri hivatal és a
helyi tanács képviselõinek, a támogatóinknak
s nem utolsósorban a szurkolóinknak. Mint
azt már többször is hangsúlyoztuk, mi
Szalontának és a szalontaiaknak játszunk, le-
gyen szó hazai vagy nemzetközi megmérette-
tésekrõl” – nyilatkozta a gálán részt vevõ id.
Sorean László, a hajdúvárosi klub edzõje,
egyben vezetõje.

Új elnök

A gála elõtt ülésezett a Román Futnet Egye-
sület, s élére új elnököt választottak Sorin
Bogdan személyében. A vezetõségben kapott
helyet az eddigi elnök, Daniel Sãsãrman, a
szalontai Tengo SK vezetõje, id. Sorean Lász-
ló, valamint a váradi Gheorghe Grãdinaru és
a ploieºti-i Ioan Zârnã.

Világbajnokságra pályáznak

A találkozón az új elnök bejelentette, meg-
pályázzák a 2018-as futnet-világbajnokság
rendezési jogát. Ennek érdekében személye-

sen beszélt Emil Bockal, a kincses város pol-
gármesterével, aki támogatást ígért.

A szalontaiak 2014-ben csatlakoztak az
UNIF néven megalakult nemzetközi szövet-
séghez. Ez 2015-ben Európa-, tavaly pedig vi-
lágbajnokságot rendezett négy kontinens 20
országának részvételével (elõtte a másik nem-
zetközi szövetségben, a FIFTA-ban szerepel-
tek eredményesen). A szlovákiai kontinenstor-
nán egy arany- (Bobiº egyéniben lett elsõ) és
két bronzérmet (párosban és triplában) szerez-
tek, míg a csehországi Brnóban megrendezett
vb-t egy ezüstéremmel (Bobiº) zárták a Romá-
niát képviselõ hajdúvárosiak. A csapatban a
következõk kaptak helyet: Georgel Bobiº, Ács
Krisztián, Sorean Alex, ifj. Sorean László,
Nagy Darius és Denis Purjea.

„Világszerte egyre dinamikusabban fejlõdik
a sportág, s olyan nemzetek törnek dobogóra,
mint a franciák, a svájciak vagy a koreaiak. Pár
éve még nem okozott gondot ezeknek a legyõ-
zése, a tavalyi vb-n viszont már sokkal nehe-
zebb volt ellenük játszani. A hazai rendezésû vi-
lágbajnokság komoly sportdiplomáciai siker,
egyben nagy felelõsség is lenne számunkra” –
tette hozzá a Tengo SK vezetõje, aki a román
felnõtt és ifjúsági válogatottak edzõje is.

H. A.

Elsõ alkalommal tartott évértékelõ gálát
a Román Futnet (a lábtenisz nemzetközi
neve) Egyesület. A nagyszalontai sportolók
is elismerésben részesültek.

Szalontai lábtengósokat
díjaztak Kolozsváron
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Legközelebb a tarackbúzát és a tavaszi héricset
mutatjuk be.

153. Tajgabokor
(Eleutherococcus
senticosus Maxim.)

A borostyánfélék családjába tartozó, 2-6 m
magasra megnövõ cserje. Levele a vadgeszte-
nyéére hasonlít, fiatal hajtásai tüskések. Ro-
mán neve: ginseng siberian.

Az orosz Távol-Keleten, Szibériában a taj-
gán õshonos, magyar elnevezése is erre utal.
Rokona a kínai ginszengnek. Gyökerének kér-
gét szibériai ginszengnek is nevezik, akárcsak
a teljes gyökér porát. A gyökér tartalmazza az
ötgyûrûs triterpénsav, az oleanolsav glikozid-
jait, továbbá lignánokat (szezámin, szirin-gare-
zinoglukozid), utóbbit eredetileg eleuterozid D
névvel jelölték.

A teljes gyökérbõl kivonatokat készítenek,
rendszerint 40 fokos etilalkohollal. Kivonatai
és egyes anyagai külsõ károsító tényezõkkel,
stresszhatásokkal szemben védenek, növelik a
szervezet ellenálló képességét.

A gyógyászatban fizikai és szellemi kimerü-
lés utókezelésére használják, továbbá a vege-
tatív idegrendszer zavarainak kezelésében. A
gyökérre számított egyszeri adag 1 gramm,
éhgyomorra szedik, 1-2 heti kezelés után 3-5
napos szünetet tartanak.

Ellenjavallt lázas állapotban, magas vérnyo-
másos betegeknél, szívinfarktus után!

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Tajgabokor

Szúrós 
csodabogyó

152. Szúrós csodabogyó
(Ruscus aculeatus L.)

A liliomfélék családjába tartozó, a Földközi-
tenger vidékén és Észak-Afrikában õshonos,
tájainkon védett örökzöld félcserje. Román
neve: ghimpe pãdureþ.

Erdõkben, bokros, köves helyeken terem,
melegkedvelõ, termeszthetõ is. Levél alakú
ágai 1-4 cm hosszúak, bõrszerûek, csúcsuk
szúrós. Közepükön fejlõdnek az apró virágok;
termése piros bogyó.

A gyógyászatban szárított gyökértörzsét és
gyökerét használják. Szteroid szaponinjai közül
jelentõsebb a ruszcin és a ruszkozid, értékük a
vadgesztenye-kivonatokéhoz hasonlítható.

A népi gyógyászatban vizelethajtóként, illet-
ve hashajtóként alkalmazták, a gyökértörzsé-
bõl készült kivonat pedig növeli a vénák falá-
nak tónusát, csökkenti az érfalak áteresztõké-
pességét, ezért enyhíti a visszeres panaszokat.
Csökkenti az ödémát, a nehézláb-érzést, a fáj-
dalmat és a zsibbadást.

Vérrögképzõdés utáni állapotokban, vénás
átáramlási zavarokban, vénás pangásban, a
tágult visszerek gyulladásában javallott. Emel-
lett aranyeres bántalmak kezelésére használt
kenõcsök és kúpok alkotórésze, és gyulladás-
csökkentõ hatása miatt a végbélgyulladást és a
végbélnyílás körüli viszketést is enyhíti.

Belsõleg alkalmazva mellékhatásként hány-
ingert okozhat!
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Karácsonyi puding

Hozzávalók: 5 dkg mandula, 2 alma, 20
dkg kandírozott gyümölcs, 1 teáskanál õrölt
szerecsendió, 1 kg mazsola, 14 dkg rétesliszt,
10 dkg zsemlemorzsa, 10 dkg barnacukor, 3
tojás, 2 evõkanál konyak, 25 dkg vaj.

Elkészítés: A mandulát, almát, gyümöl-
csöket felszeleteljük, apróra vágjuk, a mazso-
lát megmossuk. Minden hozzávalót – a vaj ki-
vételével – egy tálban összekeverünk, majd be-
lereszeljük a fagyos vajat. Kivajazott tûzálló
edénybe (felfújtformába) kanalazzuk a masz-
szát, és alufóliával fedett zsírpapírral lekötjük.
Körben ne legyen hézag, de felfelé tudjon
emelkedni a gõz. Fogantyút is szerkeszthetünk
a kötözõ zsinegbõl, könnyebb azzal kezelni az
edényeket. A papírt vágjuk körbe, és a mara-
dékot is hajtsuk be körben a lekötõ madzag
alá. Ezután 8 órán át gõzöljük a pudingot. A
vizes edényben levõ víz ne érje a papírt, az el-
párolgott vízmennyiséget pótolni kell. Ha
kész, tálra borítjuk. Konyakkal meglocsolva,
meggyújtva lehet tálalni.

Steak- és vesepuding

Hozzávalók: 50 dkg kockára vágott mar-
hahátszín, 20 dkg darabolt borjú- vagy marha-
vese, 1 evõkanál Worcestershire szósz, 1 dl
marha alaplé, 2 fej finomra vágott vöröshagy-
ma, 5 dkg darabolt csiperkegomba, 2 evõka-
nál liszt, 2 evõkanál finomra vágott petrezse-
lyemzöld, ízlés szerint õrölt bors és só; a tész-
tához: 35 dkg liszt, fél csomag sütõpor, 17
dkg marhafaggyú, só.

Elkészítés: Kizsírozunk egy 1,5 literes, ke-
rek felfújtformát. 2 evõkanál lisztet egy nagy
tálba szórunk, sóval, borssal ízesítjük. Belefor-
gatjuk a steak- és a vesedarabokat, majd hoz-
záadjuk a gombát, a hagymát, a petrezselymet
meg a Worcestershire szószt. Megkeverjük,
sózzuk, borsozzuk, félretesszük. A tésztához a
lisztet a sütõporral és kevés sóval tálba szitál-
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juk. Hozzáadjuk a darált marhafaggyút. Egy
késsel összekeverjük, majd víz fokozatos hoz-
záadásával rugalmas tésztát gyúrunk belõle. A
tészta kétharmadát a felfújtforma átmérõjével
kb. megegyezõ nagyságúra kinyújtjuk. A for-
mába terítjük úgy, hogy a peremén túllógjon,
és ráncmentes legyen. A maradék tésztából
kb. 1,5 cm vastag fedelet gyúrunk, félretesz-
szük. A kibélelt formát megtöltjük a húsos ke-
verékkel, és teljesen feltöltjük a húslével. A ki-
lógó tésztát behajtjuk, benedvesítjük. Befedjük
a másik tésztadarabbal, jól lenyomkodjuk. Egy
nagy fazékban vizet forralunk. A formát lefed-
jük sütõpapírral, majd alufóliával, ráhelyezünk
egy konyharuhát, és konyhai cérnával meg-
kötjük a perem alatt. A konyharuha végeibõl
a forma felett fogantyút kötünk. A pudingot a
gyöngyözõ víz felett 4 órán át gõzöljük. Ha el-
készült, egyenesen a formából vagy tálra kibo-
rítva kínáljuk.

Tehéntúrós fõtt puding

Hozzávalók: 3 evõkanál cukor, 5 dkg vaj,
3 tojás, 5 dkg mazsola, 1/2 kg tehéntúró, 1
szelet tejbe áztatott kenyér, citromhéj.

Elkészítés: A vajat a cukorral és a
tojássárgákkal habosra keverjük, hozzáadjuk a
villával áttört túrót, a megmosott mazsolát, a
reszelt citromhéjat és a kenyérbelet. Jól össze-
keverjük, majd beleforgatjuk a habbá vert to-
jásfehérjéket. A keveréket egy vékony, nedves
és tiszta szalvétába helyezzük, félgömb alakra
formázzuk, és forrásban levõ vízben kb. fél
óra alatt megfõzzük. Ha kész, tányérra borít-
juk. Bormártással tálalhatjuk. A pudingot meg
is süthetjük kivajazott és zsemlemorzsával
megszórt formában.
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Pudingok angolosan
Egyszerû desszert a zacskós porból tejjel
felforralt puding, csak az ízesítése változó.
Alább egészen másféle, nem csupán édes
pudingok receptjét adjuk közre.



40. A gadolínium vegyjele. 41. Kettõzve:
édesség. 43. Verdi operája (1871). 44. A vad-
libához hasonló, nálunk átvonuló madár. 46.
Küzdõtér. 48. Z. Y. G. 49. Közlekedési vonal
építménye. 51. … rózsa – Jókai kisregénye.
53. A gallium vegyjele. 54. Békülõ egynemû
betûi. 56. A Nílus német neve. 57. Garat be-
járata! 58. Nyílás. 59. Srég. 61. A kén és az
alumínium vegyjele. 62. Kocsma része. 64.
Város Szilágy megyében. 66. Helyiség a lakás-
ban. 69. … Sándor – Balázs Béla-díjas filmren-
dezõ. 71. Építõjáték – névelõvel. 73. Kossuth-
díjas dalszerzõ, költõ, énekes.

FÜGGÕLEGES: 1. Találat a vívásban. 2.
Irodalmi, mûvészeti hetilap volt. 3. Õrlemény.
4. Jós betûi. 5. Nógató szócska. 6. Ezüstfe-
hér, kemény fém. 7. Nagy magyar mesemon-
dó. 8. Ország az Arab-félszigeten. 9. A bári-
um és a foszfor vegyjele. 10. Nádvégek! 11.
Kapaszkodó trópusi növény. 12. Évezred. 17.

Vízi jármû. 19. Elõtag, képpel való kap-
csolatra utal. 23. Mély hangot hallat. 25.
Cesaria … – zöld-foki énekesnõ. 27. Hír-
ügynökség az USA-ban. 28. A nobélium
vegyjele. 29. Marina … – francia színész-
nõ, énekes. 30. … a kakukk fészkére –
Milos Forman filmje (1975). 31. Farkas.
32. Izrael népének prófétája. 33. Püs-
pök, népköltészeti gyûjtõ (János, 1811–
1875). 35. Város és tartomány Spanyol-
országban (ék. h.). 39. Fájdalmában kõvé
vált királynõ a görög mitológiában. 42.
Bihar meggyei falu. 45. Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség (röv.). 47. A
Kos csillagkép latin neve. 50. Nem igazi.
52. Galac megye autójele. 55. …barát –
bizalmasa valakinek. 57. Köztársaság Kö-
zép-Afrikában, az Atlanti-óceán partvidé-
kén. 58. Fõváros Európában. 59. Elõtag,
a fogalom kedvelõjét jelenti. 60. Össze-
esik. 61. Késõre. 63. Az élet feltétele.
65. Címermadár. 67. Biztonsági szerke-
zet. 68. … Upendranáth – indiai író,
1910–1996; (ASK). 70. Román ember!
72. Azonos magánhangzók.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: február 28.
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa 1 Decembrie
nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

VÍZSZINTES: 13. Vonaton ül. 14. Jelleg-
zetes illat és zamat. 15. Céline … – kanadai
énekesnõ. 16. Tisztogat. 18. A zsiráfnál ki-
sebb afrikai kérõdzõ. 20. … Máni – Bella Ist-
ván hõse. 21. Moréna része! 22. Jordánia fõ-
városa. 24. Mázol. 26. Saját kezûleg (röv.).
27. Állami bevétel. 28. Õszi hónap – röv. 29.
Azonos betûk. 30. Kossuth-díjas író, költõ, iro-
dalomtörténész, mûfordító (György). 32. Keret
és szár nélküli, fél szemre való szemüveg. 34.
Építmény tartószerkezete. 36. Sétálóutca. 37.
Ezzel is érzékelünk. 38. Kamarás … – színész.

|üdítõ

Az állítólag Kr. e. 368–289. között Hiosz
szigetén élt Tatiosz görög erkölcstanítónak,
a „szeretet filozófusának” tulajdonított
mondást idézzük a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függõleges 21. alatt.

Januári rejtvényünk (A nõkrõl) helyes megfejtése: „A nõ
akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi,
hogy szeretik.” Könyvjutalmat nyert: Molnár Ferenc
(Erdõgyarak).
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Itt megtalálja lapunkat!
Vidéken és a megyeszékhelyen is
több helyen megveheti szabadárusításban
minden hónapban a Biharországot.

Székelyhídon
a központban lévõ

vegyesboltban,
a buszmegálló

mellett
Margittán az RMDSZ-székház könyvüzletében

(Republicii út 2. sz.)

A rogériuszi piac közelében

A Nagyvásár téren (December 1. park), 
a Gojdu líceummal szemben

Nagyváradon a Laza Trading Kft. lapterjesztõ hálózatában kaphatók
a kiadványaink. A zöld újságosbódék megtalálhatók minden forgalmas
csomópontban, például a piacok mellett és a villamosmegállók közelében

A nagyállomással
szemben

A Bémer (ma
Ferdinand) téren,

a Fõ utca
torkolatában

A Szakszervezetek
Mûvelõdési Háza

mögött A nagypiac bejáratánál
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Nagyvárad ipartörténetének fontos szegmense a várad-szõlõsi egykori Rollinger-malom. Vízimalom volt ez, amelynek ha-
talmas lapátkerekét a meleg vizû Pece-patak forgatta. Sokat tudnának mesélni a malomról az egykori szõlõsiek. Még a
mûvészeket is megihlette, Sólyom Lajos is metszeteken örökítette meg. Ma már csak az építménye látható, a Pece vize
sem mossa már az alapjait. Az enyészet egyre inkább birtokába veszi, miközben a malom emléke is lassan a múlt homá-
lyába merül

A lenti felvétel sem sokkal vidámabb. A képeslap felirata szerint a püspökfürdõi tórészletet ábrázolja a látuszokkal (sic!).
Lótuszokat akartak írni, azaz tavirózsát. Annak nincs különösebb jelentõsége, hogy a képeslap nem magát a meleg vizû
forrás által táplált tavat, hanem inkább a belõle táplálkozó és Várad felé igyekvõ Pece-patakot ábrázolja. A nagy baj az,
hogy napjainkra kiapadt a tó, elpusztultak a tavirózsák


